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প্ৰবতিছৰৰ ভাৰতিাসীৰয় পালন কৰা দ্ীপাববিতা ককৱল এক উৎসৱ নহয়, এয়া হহৰছ 
ভাৰতীয় সংস্কৃ বতৰ পবৰচয়। এই িাৰিই আহক আবম সকৰলাৰৱ এই দ্ীৰপাৎসৱ স্ানীয় 
উৎপাবিত সামগ্ীৰ মাধ্যমত উিযাপন কৰৰা।ঁ স্বৰিশী সামগ্ীৰ প্ৰবত আৰপানাৰলাকৰ 

পকৃষ্ঠৰপাষকতাই কিশৰ িবৰদ্ৰজনৰ ঘৰৰিাৰ উজ্জ্বল কবৰ তুবলি।
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ওপনি পৰক... ওপনি পৰক... 

এই েনৱৰ দনৰই 
আনপািানলাকৰ

জীৱিনিানৰা

বিপাৱলীৰ বিনাখন ৰাইৰজ বনজৰ 
িুৱাৰত িা পিুবলত শুভ-লাভ িা 
বৰদ্ধি-বসদ্ধিৰ ৰংৰ�ালী আৰঁক। 
এৰন কৰাৰ পৰম্পৰাৰ আৰঁত 
সমকৃদ্ধিৰ কথাৰ�া জব়িত হহ 
আৰছ। বযিৰৰ আৰপানাৰলাকৰ 
ঘৰৰিাৰত িুৱাৰ থাৰক ঠিক 
কতৰনিৰৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সীমা থাৰক, 
এই সীমাৰিাৰ একপ্ৰকাৰ আমাৰ 
িুৱাৰমুখ সিকৃশ। এৰন কপ্ৰক্াপ�ত 
ৰাষ্ট্ৰৰ সমকৃদ্ধি আৰপানাৰলাকৰ 
জবৰয়ৰত, ৰাষ্ট্ৰ শুভ-লাভ 
আৰপানাৰলাকৰ জবৰয়ৰত, ৰাষ্ট্ৰৰ 
বৰদ্ধি-বসদ্ধি আৰপানাৰলাকৰ 
জবৰয়ৰত আৰু আৰপানাৰ 
পৰাক্ৰৰমই সকৰলা।

িনৰন্দ্ৰ গমাদী, প্ৰধািমন্তী।
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সম্াদকীয় কলম...

ভাৰত হহৰছ বিবিধতাৰৰ ভৰপূৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ। একাবধক ভাষা, একাবধক ককৃ ঠটি-সংস্কৃ বতৰৰ ভৰপূৰ 
ভাৰতত সকৰলা কথাই পকৃথক বকন্তু এই কিশৰ অননক্যতাৰ মাজত থকা ঐক্যতাই হহৰছ মূল অদ্তিত্ব। 
ভাৰতৰ উৎসৱৰিাৰৰ চচ্বা বিশ্বজবুৰ আৰছ। ইয়াৰ মাজৰত যবি এই উৎসৱৰিাৰৰ মূল কভঠ� স্বৰিশী হয় 
কতবতয়া কথাৰিাৰ সুকীয়া হয়। উৎসৱৰ হসৰত অথ ্বনীবত ওতৰপ্ৰাতভাৰৱ জব়িত হহ আৰছ। �বতৰক 
কিশৰ উছৱমুখৰ পবৰৰৱশৰ মাজত স্ানীয় সামগ্ীৰ ি্যৱহাৰ তথা বচন্াই পবৰৱত্বন সাধন কবৰি পাৰৰ। 
কভাৰকল ফৰ কলাৰকলৰ বচন্াও ইয়াৰতই নীবহত হহ আৰছ।

ককাবভড পবৰবস্বতৰয় কিশৰ সম্খুত প্ৰত্যাহ্ানৰ সকৃঠটি কবৰবছল আৰু এৰক সময়ৰত কিশৰ 
আত্মবনভ্বৰশীলতা আৰু স্ানীয় সামগ্ীৰ উৎপািনৰ কক্ত্ৰত িকৃঢ়তা প্ৰিশ ্বন কবৰবছল। আদ্জ ভাৰতীয়ই 
কমক-ইন ইদ্ণ্ডয়াক আৰঁকাৱাবল হলৰছ। স্ানীয় সামগ্ীৰ ি্যৱহাৰ কবৰ আদ্জ জনতাই ক�ৌৰৱাববিত 
অনভুৱ কবৰৰছ ঠিক কতৰননক স্ানীয় উৰি্যা�শীল ি্যদ্তি, কাৰুকায ্বৰ বনম ্বাতা, বচত্ৰবশল্ী, হতিবশল্ী, 
িস্ত্ৰবশল্ী আবিও সমাৰনই উপককৃ ত হহৰছ। স্ানীয় পয ্বায়ৰ পৰা বিশ্ব পয ্বায়নল কযাৱা ভাৰতীয় উৎপািৰন 
এবতয়া কিশিাসীক ককৱল স্ানীয় সামগ্ী বকবনিৰ িাৰিই কপ্ৰৰণা বিয়া নাই, িৰঞ্ এই পিৰক্পৰিাৰৰ 
বনৰয়া� িকৃদ্ধি কবৰৰছ। কভাৰকল ফৰ কলাৰকল এবতয়া এক জনআৰন্দালননল পবৰৱবত্বত হহৰছ। স্ানীয় 
সামগ্ীৰ প্ৰবত িবধ ্বত উৎসাহ, স্ানীয় সামগ্ীৰ িবধ ্বত উৎপািন, বিৰিশী সামগ্ীৰ তুলনাত স্ানীয় 
সামগ্ীক অগ্াবধকাৰ আবি কথাৰিাৰক হল এইিাৰৰ প্ৰচ্ছি কলখা প্ৰস্তুত কৰা হহৰছ। এই প্ৰচ্ছি কলখাত 
বি�ত িষ ্বৰিাৰৰ পৰা লাৰহ লাৰহ জনতাৰ মনত িকৃদ্ধি কপাৱা মৰনাভাৱক প্ৰবতফবলত কৰা হহৰছ।

আনহাৰত ককাবভডৰ বিৰুৰধি চবল থকা যুজঁখনত ভাৰৰত উৰল্খৰযা�্য পিৰক্প গ্হণ কবৰ আবহৰছ। 
ভাৰৰত ইবতমৰধ্য ১০০ ককাঠ� কভকবচনৰ পাবল বিয়াৰ সফলতা লাভ কবৰৰছ। স্বাস্্যখণ্ডৰ আন্তঃ�াথঁবনৰ 
সফলতা, গ্ামাঞ্লৰ পৰা হল চহৰাঞ্লনল স্বাস্্য খণ্ডৰ উন্নয়ন, কখাৱাপানীৰ কযা�ানৰ পৰা আৰম্ কবৰ 
স্বাধীনতাৰ অমকৃত মৰহাৎসৱৰ এই িষ ্বত আৰম্ কহাৱা বিবভন্ন আচঁবন এই সংস্ৰণৰ মুখ্য আকষ ্বণ। 
ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এই পিৰক্পৰিাৰৰ মূল আধাৰ হহৰছ আত্মবিশ্বাস- আৰু এই আত্মবিশ্বাসৰ উৎস 
হহৰছ কিশৰ প্ৰধানমন্তী। গুজৰা�ৰ মুখ্যমন্তীৰ িাবয়ত্বৰ পৰা আৰম্ কবৰ এবতয়ানল কতওঁ আ�িৰঢ়াৱা 
কসৱা আৰু সমপ ্বনৰ মৰনাভাৱৰকই সৰৰা�ত কবৰ ককন্দ্ৰৰ পিৰক্পৰিাৰ আ�িাবঢ়ৰছ। প্ৰবতৰ�া 
বিৱালীত কসনা কজাৱানৰ হসৰত দ্ীপাববিতা পালন কৰা তথা কতওঁ লাভ কৰা উপহাৰৰিাৰৰ বনলামৰ 
পৰা নমামী �ংৰ� অবভযানক �বত প্ৰিান কৰাৰ তথ্যৰৰ সমকৃধি এইিাৰৰ সংখ্যা। ি্যদ্তিত্বৰ বশতানত 
আচায ্ব কজবি ককৃ পলানী আৰু স্বাধীনতাৰ অমকৃত মৰহাৎসৱ বশতানত মহানায়ক সকলৰ কপ্ৰৰণািায়ক 
কথাৰিাৰ আৰছই।      

 আৰপানাৰলাক সকৰলাৰৱ ককাবভড বিবধ মাবন চবল উৎসৱৰ আনন্দ ল’ি। সকৰলাৰক 
উৎসৱৰিাৰৰ উপলৰক্ অৰলখ শুভকামনা জনাৰলা।ঁ

( জয়দীপ ৰািিা�ৰ )

ঠিকনাতঃ ককািা নং-২৭৮, ি্ুযৰ’ অৱ আউ�ৰীচ্ছ 
             এণ্ড ক’বমউবনৰকশ্বন, 
 বদ্তীয় মহলা, সূচনা ভৱন, 
 নতুন বিল্ী-১১০০০৩ 
কমইলতঃ response-nis@pib.gov.in
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পত্ালাপ...
মই বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাচাৰখনৰ ই-সংস্ৰণ 

ই-কমইলৰ জবৰয়ৰত লাভ কবৰ আবহৰছা।ঁ মই বনজৰ 
পছন্দৰ খিৰৰিাৰ এই আৰলাচনীত লাভ কৰৰা ঁ
িাৰিই এই আৰলাচনীখন ভাল পাওঁ। মই সমাজ, 
সংস্কৃ বত, বিজ্ান আৰু ক্ৰী়িা জ�তৰ খিৰৰিাৰ এই 
আৰলাচনীৰ মাধ্যমত লাভ কৰৰা ঁিাৰিই ভাল লাৰ�। 
এই আৰলাচনীত প্ৰকাবশত ফৰ�াৰিাৰৰা আকষ ্বণীয়।

অনৰি ষ্টীনফি এক্া
edcap@AAI.AERO 

এই পৰষকীয়া আৰলাচনীখন গুৰুত্বপূণ ্ব চৰকাৰী 
নীবত আৰু আচঁবন সম্পক্বত সবিতিাৰৰ িাতবৰ তথা 
কলখা প্ৰকাশ কবৰ আবহৰছ। বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাচাৰৰ 
গুৰুত্বপূণ ্ব চৰকাৰী বসধিান্ সম্পক্বৰতা পঢু়নৱক 
অৱ�ত কবৰ আবহৰছ। অিসৰৰ পাছত মই বনৰজই 
গ্ামীণ এৰলকাৰ হসৰত জব়িত হহ আবহৰছা ঁ�বতৰক 
মই গ্ামাঞ্লৰ সমস্যাৰ বিষৰয় অৱ�ত। মই চৰকাৰৰ 
মাই �ভ কৱি�াই�ত বিবভন্ন পৰামশ ্ব আ�িঢ়াই 
আবহৰছা আৰু এই কথাৰ�াৰৱ কমাক আনদ্ন্দত কবৰৰছ 
কয চৰকাৰৰও উবচত বিশৰতই কাম কবৰ আৰছ।

ৰ�ৱাি দাশ
bhagwan.sel@gmail.com

মই বিৰিশত কম ্বৰত বচবকৎসক, ২০১৯ চনৰ 
আ�টি মাহৰ পৰাই মই ভাৰতৰ িাবহৰত আৰছা।ঁ মই 
বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাচাৰৰ ই-সংস্ৰণ বনয়মীয়ানক পবঢ় 
আবহৰছা।ঁ এই আৰলাচনীখৰন ভাৰতৰ সকৰলা খিৰ 
সঠিকভাৰৱ বি অহাৰ ল�ৰত এই আৰলাচনীখৰন 
কমাক উিীয়মান ভাৰতৰ খিৰৰিাৰ বি আবহৰছ। 
ভাৰত বিশ্বশদ্তি কহাৱাৰ ল�ৰত বিশ্বগুৰু হ’িনল 
বযিৰৰ পিৰক্পৰিাৰ গ্হণ কবৰ আবহৰছ কসই বিষৰয় 
এই আৰলাচনীখৰন কমাক সঠিক িাত্বা বিৰছ। আমাৰ 
আৰশ-পাৰশ থকা ঋণাত্মক খিৰৰিাৰৰ মাজত বনউ 
ইদ্ণ্ডয়া সমাচাৰৰ একপ্ৰকাৰৰ আশাৰ িতৰা কবঢ়য়াই 
আবনৰছ।

 মই আশা ৰাবখৰছা ঁ কয এই আৰলাচনীখনৰ 
জয়যাত্ৰা এইিৰৰ অি্যাহত থাবকি আৰু কমাৰ িৰৰ 
বিৰিশত থকা এনআৰআইসকৰল এইিৰৰ কিশৰ 
িহুমূলীয়া খিৰৰিাৰ পাই থাবকি। পক্পাতিুটি 
সংিাি ক�াষ্ঠ্ৰীৰিাৰৰ (কিশীয় আৰু আন্জ্বাবতক) 
স্বাথ ্বপৰ খিৰৰ তুলনাত এই আৰলাচনীৰয় সঠিক খিৰ 
বি আবহৰছ। মই আশা কৰৰা ঁ অনা�ত বিনৰিাৰত 
এনআৰআইসকৰল ভাৰতৰ বিকাশৰ িাৰি অবধক 
বিবনৰয়া� কবৰি।  

গসােম নমত্া
sohampeds85@gmail.com

বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাচাৰ হহৰছ এৰন এক উৎককৃ টি 
মাধ্যম যাৰ জবৰয়ৰত তথ্য, কপ্ৰৰণা আৰু 
উদ্াৱনী বচন্াৰ সমল বিচাবৰ কপাৱা যায়। এই 
তথ্যবভত্তিক আৰলাচনীখনৰ বনয়মীয়া গ্াহক 
হ’িনল কপাৱাৰ িাৰি মই ননথ আনদ্ন্দত 
হহৰছা।ঁ এই আৰলাচনীখনৰ সহজলভ্যতাই 
এইখনক অবধক মৰনাগ্াহী কবৰ তুবলৰছ। 
এই আৰলাচনীখনৰ হসৰত জব়িত হহ থকা 
সকৰলা ি্যদ্তিক ধন্যিাি জৰনাৱাৰ ল�ৰত 
মই প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰকা এই কছ�ৰত 
ধন্যিাি জনাইৰছা।ঁ

এই আৰলাচনীখন তথা এই আৰলাচনীৰ 
জবৰয়ৰত লাভ কবৰ থকা তথ্যৰ িাৰি 
আৰপানাৰলাকক ধন্যিাি জনাইৰছা।ঁ

পাথ ্ভ ৱাোি
paarth26wassan@gmail.com

আনপািানলাকৰ িহুমপূলীয়া
পৰামশ ্ভ আ�িঢাওক

গযা�ানযা�ৰ টিকিা আৰু ই-গমইলতঃ
ককািা নং-২৭৮, িু্যৰ’ অৱ আউ�ৰীচ্ছ

এণ্ড ক’বমউবনৰকশ্বন,
বদ্তীয় মহলা, সূচনা ভৱন

নতুন বিল্ীতঃ ১১০০০৩

    response-nis@pib.gov.in 
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দৰু ্ভিিাত পনতত গোৱা গলাকক নিনকৎসালয়লল 
নি সোয় কৰা ি্দ্তিক ি�দ পুৰস্াৰ নদয়া ে’ি

ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় ঘাইপথত িুঘ ্ব�না কহাৱা ঘ�না নতুন কথা 
নহয় বকন্তু ঘাইপথৰিাৰত কহাৱা িুঘ ্ব�নাতত 

গুৰুতৰভাৰৱ আঘা�প্ৰাপ্ কহাৱা ি্যদ্তি বচবকৎসাৰ 
অভাৱত মকৃতু্যক সাৱঠ� ল’িল�ীয়া কহাৱা ঘ�না যৰথটি 
িুভ্বা�্যজনক। ২০৩০ চনৰ বভতৰত ঘাইপথৰিাৰত 
িুঘ ্ব�নাৰ সংখ্যা হ্াস কৰাৰ িাৰি বিশ্ব স্বাস্্য সংস্াই 
লক্্য বনধ ্বাৰণ কবৰৰছ। ভাৰৰত এই কক্ত্ৰত ২০২৫ 
চনৰ বভতৰৰতই লক্্য প্ৰাবপ্ৰ প্ৰবত িায়ৱধি হহৰছ। এই 
উৰদেশ্য আ�ত ৰাবখৰয়ই ম�ৰ �া়িী আইন, ২০২১ 

(ম�ৰ কভবহৰকল এক্ট, ২০২১) ক�কীয়ানক প্ৰণয়ন 
কৰা হহৰছ। এবতয়া ককন্দ্ৰীয় পথ-পবৰিহন মন্তণালৰয় 
এই কক্ত্ৰত অবভনৱ পিৰক্প গ্হণ কবৰৰছ। ঘাইপথত 
গুৰুতৰভাৰৱ আঘা�প্ৰাপ্ক কসাণালী সময়ৰ বভতৰত 
বচবকৎসালয় বনয়া কলাকক ন�ি ধনৰৰ পুৰবস্ত কৰাৰ 
বসধিান্ কলাৱা হহৰছ। এই কসাণালী সময় হহৰছ কসই 
এঘন্াৰ সময় বয সময়ত এ�ৰাকী আঘা�প্ৰাপ্ ি্যদ্তিক 
জীৱন ৰক্াৰ িাৰি বিৰশষ শুশ্ৰুষাৰ প্ৰৰয়াজন হয়। ভাল 
প্ৰবতৰৱশী নাম কপাৱা এই অবভযানৰ অধীনত সহায় 
কৰা ি্যদ্তিৰয় পাচঁ হাজাৰ �কাৰ ন�ি পুৰস্াৰ আৰু 
এখন মানপত্ৰ লাভ কবৰি। এজন ভাল প্ৰবতৰৱশীক 
পাচঁিাৰনক পুৰবস্ত কবৰি পৰা যাি তথা উৎককৃ টিজৰন 
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পুৰস্াৰ কপাৱাৰ কক্ত্ৰৰতা কযা�্যতা অজ্বন 
কবৰি। এই কক্ত্ৰত চৰকাৰৰ এ�া পৰ�্বৰলা শীৰৰেই 
আৰম্ কবৰি।

নিধ ্ভানৰত সময়ৰ পপূনি ্ভ িৰকানৰ 
সমগ্ গদশত ৮,৩০০ জি-
ঔৰনধ গকন্দ্ৰ মুকনল কনৰনল

গিি’ ইউৰীয়াৰ িানৰদ্জ্ক 
উৎপাদি আৰম্ভ কৰা প্ৰথম গদশ 
হেনে ৰাৰত

ৰপ্াবনৰ পবৰমাণ কম কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বি কিশৰতই 
উৎপািন িকৃদ্ধি কৰাৰ বসধিান্ তথা কনন’ ইউৰীয়াৰ 

িাবণদ্জ্যক উৎপািন আৰম্ কবৰ ভাৰৰত নতুন অবভৰলখ 
স্াপন কবৰৰছ। কনন’ ইউৰীয়া উৎপািন কৰা প্ৰথম কিশ 
বহচাৰপ ভাৰতৰ নাম পজিীয়ন হহ হ�ৰছ। জনু মাহত এই 
উৎপািন আৰম্ হহবছল আৰু এবতয়ানল প্ৰবতবিৰন ১ লাখ 

ি�ল ইউৰীয়াৰ উৎপািন 
হহ আৰছ। এবতয়ানল কিৰশ 
প্ৰায় ৫০ লাখ (৫ বমবলয়ন) 
ি�ল উৎপািন কবৰৰছ। 
অৰক্টািৰ মাহত এই কনন’ 
ইউৰীয়াৰ ক্ৰে প্ৰৰয়া� 

ক্ানৰ জবৰয়ৰত গুজৰা�ৰ ভাৱন�ৰত কৰা হহৰছ। 
এয়া গুৰুত্বপূণ ্ব পিৰক্প বহচাৰপ বিৰিবচত হহৰছ বকয়ৰনা 
ভাৰতত প্ৰৰয়া� কহাৱা নাইট্ৰ’কজন সাৰ ি্যৱহাৰৰ কক্ত্ৰত 
ইউৰীয়াৰ প্ৰৰয়া� ৮২ শতাংশ। প্ৰকাশ কপাৱা তথ্যমৰত 
২০২০-২১ িছৰত ইউৰীয়াৰ প্ৰৰয়া� ৩৭ বমবলয়ননল িকৃদ্ধি 
কপাৱাৰ সম্াৱনা আৰছ। এইবখবনৰত এই কথাৰ�া উৰল্খ 
কৰাৰ প্ৰৰয়াজন আৰছ কয ইউৰীয়াৰ অত্যাবধক প্ৰৰয়া� 
পবৰৰৱশৰ িাৰি ক্বতকাৰক।

ভাল  মৰনাভাৰৱ  কামৰ  ক্ীপ্ৰতা অনাৰ ল�ৰত 
সকৰলা কায ্ব সুকলৰম সমাধা কহাৱাৰ কক্ত্ৰত 

সহায় কৰৰ। বয অবভযান এই মন্ত হল আৰম্ কৰা হয় 
কতবতয়া কসই পিৰক্পৰিাৰ সুকলৰপ সম্পন্ন হয়। 
প্ৰধানমন্তী ভাৰতীয় জন-ঔষবধ পবৰৰযাজনাৰ অধীনত 
কিশৰ বিবভন্ন প্ৰান্ত সি ্বমুি ৮,৩০০�া জন-ঔষবধ 
ককন্দ্ৰ কখালা হহ হ�ৰছ। এই 
ককন্দ্ৰসমূহত জনসাধাৰৰণ 
কম মূল্যত ঔষধ ক্ৰয় কবৰি 
পাৰৰ। ২০২২ চনৰ মাচ্ব 
মাহনল বনধ ্বাৰণ কৰা লক্্যৰ 
পূৰি ্বই ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এই 
সফলতা লাভ কবৰৰছ। এই বনধ ্বাবৰত লক্্য এইিৰৰ প্ৰাপ্ 
কহাৱাৰ পাছত এবতয়া প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় ২০২৪ 
চনৰ বভতৰত ১০,০০০ ককন্দ্ৰ স্াপনৰ লক্্য বনধ ্বাৰণ 
কবৰৰছ। ২০১৫ চনৰ ১ জলুাইত আৰম্ কহাৱা এই 
আচঁবনৰ অধীনত থকা ককন্দ্ৰ সমূহত ১,৪৫১ ঔষধ আৰু 
২৪০ বচবকৎসা সম্বন্ীয় সৰজিাম ৫০ৰ পৰা ৯০ শতাংশ 
কৰহাই মূল্যত কপাৱা যায়। এই জন-ঔষবধ ককন্দ্ৰৰিাৰৰ 
জনতাক উপককৃ ত কবৰ আবহৰছ।

সংনষিপ্ত 
খিৰ
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आवरण 
कथा

সংনষিপ্ত 
খিৰ

ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অনুসূবচত জাবত-জনজাবতৰ 
কলাকৰ উন্নয়নৰ িাৰি অহৰহ প্ৰৰচটিা 

অি্যাহত ৰাবখৰছ। আথ ্ব-সামাদ্জক বিকাশ সাধনৰ 
িাৰি ককতৰিাৰ পিৰক্প গ্হণ কবৰ আবহৰছ। ইয়াৰ 
অংশস্বৰূৰপ বচবকৎসা শাস্ত্ৰৰ বশক্াৰ কক্ত্ৰত অন্যান্য 
পাছপৰা কৰেণীৰ বশক্াথথীৰ িাৰি সি ্বভাৰতীয় কক্ত্ৰত 
আসন সংৰক্ণৰ ি্যৱস্া কৰাৰ ল�ৰত ৰাজ্যৰিাৰৰকা 
বনজানক অ’বিবচৰ তাবলকা প্ৰস্তুত কৰাৰ িাৰি 
অবধকাৰ বিৰছ। ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কশহতীয়ানক কলাৱা 
বসধিান্মৰম ্ব কিশি্যাপী অনুসূবচত জাবত-জনজাতীয় 
বশক্াথথীৰ িাৰি ৭৫ �া বিজ্ান-প্ৰযুদ্তি আৰু উদ্াৱন 

হ'ি (ককন্দ্ৰ) বনম ্বাণৰ বসধিান্ হলৰছ। এই ককন্দ্ৰৰিাৰৰ 
বিজ্ান-প্ৰযুদ্তিৰ প্ৰবত মানবসকতা িকৃদ্ধি কৰাৰ ল�ৰত 
এছবচ-এছঠ� বশক্াথথীৰ অথ ্বননবতক মান উন্নত কবৰি। 
বিজ্ান-প্ৰযুদ্তি মন্তণালৰয় বি�ত িু�া িষ ্বত ইবতমৰধ্য 
এৰন ২০ �া ককন্দ্ৰ স্াপন কবৰৰছ।

অিুসপূনিত জানত-জিজানতৰ গলাকৰ িানি িৰকানৰ স্াপি 
কনৰি ৭৫িা িতুি নিজ্াি, প্ৰযুদ্তি আৰু উদ্াৱি গকন্দ্ৰ

নতুন ভাৰত তথা আত্মবনভ্বৰশীল ভাৰতৰ স্বপ্ন কিশৰ 
জনসংখ্যাৰ অধ ্বাংশ মবহলাৰ শদ্তিৰ অবিহৰন 

সম্ৱ নহয়। মবহলাৰ এই শদ্তিৰকই সৰৰা�ত কবৰ 
ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বি�ত ৭�া িছৰত একাবধক আচঁবনৰ 
পবৰকল্না আৰু ৰূপায়ন কবৰ আবহৰছ। বনঠ� আৰয়া�ৰ 
মবহলা উৰি্যা�ী মঞ্ই ২০১৮ িষ ্বৰ পৰা বি অহা ৱ'কমন 
ট্ৰান্সফবম ্বং ইদ্ণ্ডয়া শীষ ্বক ি�ঁাৰ জবৰয়ৰত মবহলা শদ্তিক 
উৎসাবহত কবৰ আবহৰছ। স্বাধীনতাৰ ৭৫ সংখ্যক িষ ্ব 
উপলৰক্ এইিাৰ ৭৫�ৰাকী সফল মবহলা উৰি্যা�ী তথা 
প্ৰত্যাহ্ান কনওবচ স্ববনভ্বৰশীল ি্যৱসায় চলািনল সক্ম 
কহাৱা মবহলাক বিিনল কযা-জা চৰলাৱা হহৰছ। ইয়াৰ িাৰি 
মৰনানয়ন প্ৰদ্ক্ৰয়া আৰম্ কৰা হহৰছ। মবহলা উৰি্যা�ীৰয় 
বনজক অথিা অন্যৰকা মৰনানীত কবৰি পাবৰি। সকৰলা 
প্ৰদ্ক্ৰয়া https://wep.gov.in/ত উপলব্ধ।

ভাৰত চৰকাৰৰ সমৰয়াবচত কনতকৃ ত্ব আৰু 
যৰথাবচত বসধিান্ৰিাৰৰ িাৰিই ককাবভড 

বিপয ্বয়ৰ পাছৰতা কিশ বনম্ন�ামী অথ ্বনীবতৰ 
পৰা এবতয়া উধ ্ব�ামী অথ ্বনীবতনল পবৰৱবত্বত 
কহাৱাৰ যাত্ৰা আৰম্ কবৰৰছ। বিশ্ব মুদ্ৰা বনবধৰ 
(আইএমএফ) কশহতীয়া ধাৰণামৰত ২০২১ 

িষ ্বত ভাৰতীয় 
অথ ্বনীবত ৯.৫ 
শতাংশনল িকৃদ্ধি 
কপাৱাৰ সম্াৱনা 
আৰছ, আৰু 
২০২২ িষ ্বত এয়া 
৮.৫ শতাংশনল 

কযাৱাৰ সম্াৱনা আৰছ। উৰল্খ্য কয, ভাৰত 
আৰু কপেইনৰ িাৰি অন্য ককাৰনা কিশৰৰই 
অথ ্বনীবত বিকাশৰ হাৰ ৬ শতাংশৰ অবধক নহয় 
িুবল ককাৱা হহৰছ। ককাবভড পবৰবস্বতৰ িাৰি 
২০২০-২১ িষ ্বৰ�াত ভাৰতীয় অথ ্বনীবত বনম্ন�ামী 
হহ পবৰবছল। এইিাৰ এয়া অবধক িকৃদ্ধি কপাৱাৰ 
সম্াৱনা আৰছ বকয়ৰনা কিশত হহ থকা তীব্ৰ 
�বতৰ ককাবভড ঠ�কাকৰৰণ অথ ্বনীবতক �বত 
প্ৰিান কবৰৰছ।

৭৫ �ৰাকী উনদ্া�শীল মনেলালল 
“ৱ’গমি ট্ান্সফ’নম ্ভং ইদ্ডিয়া” 
শীৰ ্ভক িঁিা নদয়া ে’ি

ৰাৰতীয় অথ ্ভিীনতনয় 
এই িৰ ্ভত ৯.৫ শতাংশ 
নিকাশ লাৰ কনৰি
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একবিংশ শবতকাৰ নতুন ভাৰত এবতয়া ক্ীপ্ৰতাৰৰ 
উন্নয়নৰ বিশত আ�িাবঢ় হ�ৰছ। এই �বতক সঠিক 

পৰথৰৰ আগুৱাই বন কিশৰ সকৰলা না�বৰকৰ 
অন্ভু্বদ্তিকৰণৰ মাধ্যমত সামবগ্ক উন্নয়নৰ িাৰি 

অবধক বচন্া চচ্বা কবৰ থকা হহৰছ। এই কল্যাণমূলক 
বচন্াৰ অধীনত কিশৰ সমূহীয়া উন্নয়নৰ িাৰি 

িহুতৰপীয়া কযা�াৰযা� (মাবটি-মৰডল ক’কনবক্টবভঠ�) 
ি্যৱস্াৰ মাটিাৰ কলেন আচঁবন প্ৰধানমন্তী �বতশদ্তি 

আচঁবন ৰূপায়ন কৰা হহৰছ। ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বিবভন্ন 
মন্তণালয়ৰিাৰৰ মাজত যাৰত সমবিয় িকৃদ্ধি পায় 

তাৰ িাৰিই এই আচঁবন গ্হণ কৰা হহৰছ। ১৬ �া 
ককন্দ্ৰীয় মন্তণালয়ৰ দ্াৰা কলাৱা কহাৱা বিবভন্ন আচঁবন 

আৰু প্ৰকল্ৰিাৰৰ কাম যাৰত ক্ীপ্ৰতাৰৰ হওক 
তাৰ িাৰি এঠ� উনমহতীয়া ককন্দ্ৰীয় পৰ�্বলৰ কাম 
আৰম্ কৰা হহৰছ। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰ এই 

উচ্াকাংক্াৰ উৰদেশ্য এ�াই যাৰত কিশত গ্হণ কৰা 
কহাৱা উন্নয়নমূলক কামকাজৰিাৰ সঠিকভাৰৱ আৰু 

ক্ীপ্ৰতাৰৰ সম্পূণ ্ব হওক।

আকপানাৰলাকৰ িহুৰত জীৱনত 
ৰাজহুৱা কামকাজৰিাৰত “কায ্ব 
প্ৰ�বতত থকা” িুবল বলবখ ৰখা ছাইন-

কিাড্ব পথৰ িাবঁতত কিখা পাইৰছ। এইখন বকয় 
থাৰক? আমাৰ কিশত �়িকাপ্াবন বিভাৰ� এ�া 
পথৰ কাম সুন্দৰনক কবৰ উিাৰ পাছত ক�বলৰফান 
বিভাৰ� কসই পথৰ�া খাদ্ন্দ পুনৰাই ককিল িহুৱাই, 
তাৰ পাছত ককবতয়ািা আৰকৌ পানী কযা�ান বিভাৰ� 
পাইপ িহুৱািনল পথৰ�া খাদ্ন্দ বিৰয়। এৰন কৰাৰ 
ফলত সুন্দৰ পথৰ�া পুনতঃ কমৰামবতৰ প্ৰৰয়াজন 
হহ পৰৰ আৰু এই সময়ৰছাৱাত কায ্ব প্ৰ�বতত 
থকা ছাইনৰিাড্বখন আবঁৰ কথাৱা থাৰক। এই 
সমস্যাৰ সমাধানৰ িাৰি প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰ 
পবৰকল্নাত এখন অবভলাষী আচঁবন গ্হণ কৰা 
হহৰছ। মন্তণালয়ৰিাৰৰ মাজত কামকাজৰ সমবিয়তা 
ৰখা কবৰ সঠিক বিশত সকৰলা আন্তঃ�াথঁবনৰ কাম 
সম্পূণ ্ব কৰাৰ িাৰিই ১০৭ লাখ ককাঠ� �কাৰ ি্যয় 
সাৰপৰক্ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় মাটিাৰ কলেন-�বতশদ্তি আৰম্ কৰা 
হহৰছ।

গদশৰ আন্তঃ�াথঁনিক অনধক
শদ্তিশালী কনৰিলল �নতশদ্তি
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आवरण 
कथाৰাষ্ট্ৰ

প্ৰধািমন্তী �নতশদ্তি 
আঁিনি

ফাম ্বা কমবডৰকল 
বডভাইচ খণ্ড 
বনম ্বাণ হ’ি

�া িস্ত্ৰ খণ্ড 
আৰু ক্াটিাৰৰ 
�িন

হাজাৰ একৰ 
উন্নয়ন কক্ত্ৰ

কম�া ফুড পাক্ব 
বনম ্বাণ হ’ি

লাখ কমঠট্ৰক �ন 
উৎপািন ক্মতা

�া মৎস্য ক্াটিাৰ 
আৰু িন্দৰৰিাৰত 
মৎস্য উৎপািন 
িকৃদ্ধি

�া ঔৰি্যাব�ক ক’বৰডৰ

�া সামবৰক 
ক’বৰডৰ

১০৯

২৫

১৯৭

৮৪৭

৯০

২০২

১১
০২

“স্বনিৰ্ভৰশীল ৰাৰতৰ 
দৃঢতানৰ আনম আ�ন্ক 
২৫ িেৰৰ িানি গৰটি 
প্ৰস্তুত কনৰ আনো।ঁ এই 
ৰাষ্ট্ৰটীয় মাষ্াৰ গলেনি 
ৰাৰতৰ আত্মনিশ্বাসক 
স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ শদ্তিশালী 
নস্নতলল নিি। একনিংশ 
শনতকাৰ ৰাৰতক এই 
মাষ্াৰ গলেনি �নত প্ৰদাি 
কনৰি।“
িনৰন্দ্ৰ গমাদী, প্ৰধািমন্তী

িতুি ৰাৰতৰ উন্নয়িৰ িানি িতুি মন্ত
এয়া প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰ িকৃঢ় সংকল্ৰ িাৰি 

সম্ৱ হহৰছ কয কিশত একাবধক িকৃহৎ প্ৰকল্ৰ কাম 
আৰম্ হহ যৰথাবচত সময়ত কসয়া সমূ্পণ ্ব হহৰছ। 
নতুন নীবতৰ কথা হওক িা নতুন আচঁবন ৰূপায়নৰ 
কথা হওক, সকৰলা কক্ত্ৰত সঠিক অনশুীলন আৰু 
সমবিয়ৰ দ্াৰা আচঁবনৰিাৰৰ সফল ৰূপায়ন সম্ৱ 
হহ আবহৰছ। এই িষ ্বৰ স্বাধীনতা বিৱসৰ ভাষণত 
নতুন ভাৰত-�বতশদ্তি আচঁবনৰ মাটিাৰ কলেন হতয়াৰ 
কৰাৰ কথা কঘাষণা কবৰ প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় 
হকবছল, “আবম এখন ডাঙৰ আচঁবন হল আবনম। 
প্ৰধানমন্তী-�বতশদ্তি নামৰ এই আচঁবনৰয় কিশিাসীৰ 
সৰপানৰিাৰ পূৰণ কবৰি। ১০০ লাখ ককাঠ�ৰৰা ঁঅবধক 
ি্যয়ৰ এই আচঁবনৰয় কিশত লক্াবধক বনৰয়া� সকৃঠটি 
কবৰি। ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় আন্তঃ�াথঁবনমূলক এই আচঁবনৰয় 
কিশৰ অথ ্বননীবতক ক্ীপ্ৰতা প্ৰিান কবৰি।”

কঘাষণাৰ মাৰথা ঁি�ুা মাহৰ পাছৰতই এই আচঁবনৰ 
শুভাৰম্বণ কৰা হয়। ১৩ অৰক্টািৰ তাবৰৰখ এই আচঁবন 
আৰম্ কবৰ প্ৰধানমন্তীৰয় কয়, “এবতয়া একবিংশ 
শবতকাৰ ভাৰৰত চৰকাৰৰ পুৰবণ বচন্াধাৰাক পবৰহাৰ 
কবৰ আ�িাবঢ় হ�ৰছ। এবতয়াৰ মন্ত হহৰছ প্ৰ�বতৰ 
িাৰি িিু ্বাৰ ইচ্ছা, উন্নয়নৰ িাৰি কাম, সমকৃদ্ধিৰ িাৰি 
উন্নয়ন, সমকৃদ্ধিৰ িাৰি পবৰকল্না।”
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আন্তঃ�াথঁনিনিানৰ 
পাি িতুি মাত্া

২০২৪-২৫ চনৰ বভতৰত কিশত ক�ছ 
পাইপলাইন কন�ৱক্ব িুগুণ কবৰ ৩৪,৫০০ 
বকতঃবমতঃ কৰাৰ পবৰকল্না আৰছ। ২০২৭ৰ 
বভতৰত প্ৰবতখন ৰাজ্য ক�ছ পাইপলাইনৰ 
হসৰত সংযুতি হহ পবৰি।

গৰল নিৰা�

২০২৪-২৫ চননল কৰল বিভা�ৰ মালিাহী 
ক্মতা ১৬০০ কমঠট্ৰক �ননল িকৃদ্ধি পাি। 
িত্বমান এই ক্মতা ১২০০ কমঠট্ৰক �ন। 
বডএফবচৰ বনম ্বাণ প্ৰদ্ক্ৰয়া ক্ীপ্ৰ হহ পবৰি।

ঔনদ্ান�ক গিাড
৩�ানক ঔৰি্যাব�ক কনাড স্াপন কৰাৰ বসধিান্ 
গ্হণ কৰা হহৰছ। এইৰকই�া উত্তৰ প্ৰৰিশৰ 
িািবৰ, কণ ্বা�কৰ �ুমকুৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ কশ্বন্দ্ৰা 
বিডবকনত বনম ্বাণ কৰা যাি।
ৰাষ্ট্ৰটীয় ঔনদ্ান�ক ক’নৰডৰ
ইয়াৰ অধীনত ২০২৪-২৫ চনৰ বভতৰত কিশৰ 
বিবভন্ন প্ৰান্ত ১১�া ঔৰি্যাব�ক কবৰডৰ স্াপন 
কৰা হ’ি। ইয়াৰ ল�ৰত িু�ানক প্ৰবতৰক্া 
কবৰডৰৰা স্াপন কৰা হ’ি। 

�ানক বিমান িন্দৰ, কহবলৰপড, এৰৰা 
ক্াম ২০২৪-২৫চনৰ বভতৰত বনম ্বাণ 
সম্পূণ ্ব হহ উঠিৱ।

২০২২ চনৰ বভতৰত 
কিশৰ প্ৰবতৰ�া গ্ামাঞ্ল 

৪দ্জ কন�ৱক্ব কসৱাৰ 
হসৰত সংযতুি হহ পবৰি।

২০২৪-২৫ চনৰ বভতৰত 
২২৫ ব��াৱা� নিীকৰণ 
শদ্তি উৎপািনৰ লক্্য 

কলাৱা হহৰছ।

৪,৫৪,২০০ চাবক্ব� বকতঃবমতঃ 
ট্ৰান্সবমশ্বন কন�ৱক্ব ২০২৪-
২৫ৰ বভতৰত বনম ্বাণ কৰাৰ 

লক্্য।

উডাি আঁিনি
n আঞ্বলক কযা�াৰযা� 

ি্যৱস্াক উ়িানৰ 
অধীনত আৰু 
�বতশদ্তিৰ মাধ্যমত 
ক্ীপ্ৰ কবৰ কতালা হ’ি। 
২০২৪-২৫ৰ বভতৰত 
কিশত বিমান িন্দৰ, 
কহবলৰপা�্ব আৰু 
এৰৰাৰ্াম ২২০�ানল 
িকৃদ্ধি পাি। ১০৯�ানক 
নতুন বিমান িন্দৰ 
স্াপন কৰা হ’ি।

n ইয়াৰ অধীনত িত্বমানত 
থকা ৫১�া এয়াৰষ্ট্ৰ্ৰীপ, 
১৮�া নতুন প্ৰকল্ আৰু 
২৮�া কহবলৰপাৰ�্বা 
অন্ভু্বতি কৰা হহৰছ। 

ই-গযা�ানযা�

২২
০

িিীকৰৰ শদ্তি ট্ান্সনমশ্বি

২০২৪ৰ নৰতৰত

২০২
লাখ নকতঃনমতঃত অপটিনকল 

ফাইিাৰ িহুৱা ে’ি

�ং�া নিীত ২৯ বমবলয়ন 
কমঠট্ৰক �ন কাৰ� ্বাৰ ি্যৱস্া, 

আৰু অন্য নিীৰিাৰত 
৯৫বমবলয়ন মাল কবঢ়ওৱাৰ 

ি্যৱস্া

২ লাখ নকতঃনমতঃ হদৰ ্্ভৰ ৰাষ্ট্ৰটীয় ৰাইপথ
২০২৪-২৫ চনৰ বভতৰত এনএইচএআইৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় ঘাইপথ 
বনম ্বাণৰ হিঘ ্ব্য ২ লাখ বকতঃবমতঃনল িকৃদ্ধি কৰা হহ যাি। ২০১৪ 
চনত এয়া মাৰথা ঁ৯১,০০০বকতঃবমতঃ আবছল। এই িষ ্বৰ কশষনল 
ঘাইপথৰ হিঘ ্ব্য ১.৩ লাখ বকতঃবমতঃ হহ পবৰি।

এই কায ্বই প্ৰবতৰক্া উৎপািন িকৃদ্ধি কবৰি। উত্তৰ প্ৰৰিশ আৰু 
তাবমল নাডুত িু�ানক ২০,০০০ ককাঠ� �কা ি্যয় সাৰপৰক্ 
প্ৰবতৰক্া কবৰডৰ স্াপন কৰাৰ পবৰকল্না ইবতমৰধ্য যগুুত 
কৰা হহৰছ। ঘাইপথৰ উন্নয়ৰন কিশত ১.৭ লাখ ককাঠ� �কাৰ 
প্ৰবতৰক্া উৎপািন সম্ৱ কবৰ তুবলি।

ৰাষ্ট্ৰ
প্ৰধািমন্তী �নতশদ্তি 
আঁিনি
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�নতশদ্তিৰ নিনশৰত্বনিাৰ
n   �বতশদ্তি হহৰছ কিশৰ িাৰি ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় আন্তঃ�াথঁবনমূলক 

মাটিাৰ কলেন। এই আচঁবনৰয় মূলত সকৰলা বিশৰ 
আন্তঃ�াথঁবনমূলক কামকাজৰিাৰ সামবৰ ল’ি। 
প্ৰধানমন্তী �বতশদ্তিৰ অধীনত কিশৰ ১৬�া ককন্দ্ৰীয় 
মন্তণালয় আৰু বিভা�ক একদ্ত্ৰত কৰা হহৰছ। 
ইয়াৰ িাৰি কভৌ�বলক তথ্য ি্যৱস্া (দ্জঅগ্াবফৰকল 
ইনফ’ৰৰমশ্বন বচৰটিম-দ্জআইএছ) হতয়াৰ কৰা 
হহৰছ। এয়া ২০২৪-২৫ৰ বভতৰত সম্পূণ ্ব হহ যাি।

n বিবভন্ন মন্তণালয়ৰ আচঁবন কযৰন ভাৰতমালা, 
সা�ৰমালা, আভ্যন্ৰীণ পবৰিহন প্ৰকল্, উ়িান 
আবিৰিাৰৰ কাম সামবৰ কলাৱা যাি।

n বডদ্জৰ�ল কলে�ফম ্বৰ�াৰৱ আন্তঃ�াথঁবনমূলক কামত 
সমবিয়তাৰ সকৃঠটি কবৰি, ঔৰি্যা�ৰ মাজত সমবিয়তা 
িকৃদ্ধি কবৰ উৎপািন িকৃদ্ধিত সহায় কৰাৰ ল�ৰত 
বিৰশষ অথ ্বননবতক কক্ত্ৰ প্ৰস্তুত কবৰ তুবলি।

n বপএম-�বতশদ্তিৰয় পূি ্বৰ সকৰলা সমস্যা সমাধান 
কবৰি। ককাৰনা এক পবৰকল্না, আচঁবনৰ কাম একক 
ভাৰৱ পবৰকল্না কৰাৰ সলবন এবতয়া উনমহতীয়াভাৰৱ 
ককন্দ্ৰীয় মঞ্ত কবৰি পৰাৰ�া সম্ৱ কবৰ তুবলৰছ।

n এয়া নৰৰন্দ্ৰ কমািী কনতকৃ ত্বাধীন ককন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 
এক অবভলাষী আচঁবন। ইয়াৰ জবৰয়ৰত ককন্দ্ৰীয় 
আন্তঃ�াথঁবনমূলক কামকাজৰিাৰত অবধক ক্ীপ্ৰতা 
আৰু িক্তা অনাৰ িাৰি উনমহতীয়া মঞ্ হতয়াৰ 
কৰা হহৰছ।

n বিবভন্ন অথ ্বননবতক কক্ত্ৰৰিাৰৰ মাজত সমবিয়তা 
িকৃদ্ধিৰ িাৰি এয়া হহৰছ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় মাটিাৰ কলেন। ঘাইপথৰ 
কাম, কৰল-ক�ছ পাইপলাইনৰ কাম, বিমান িন্দৰৰ 
কাম, খাি্য সংশাধনৰ কাম আবিৰিাৰ সামবৰ কলাৱা 
হ’ি।

n আৰম্বণৰত ১৬ �া মন্তণালয়ৰ অধীনত থকা কাম-
কাজৰিাৰ বচনাতি কৰা হহৰছ। প্ৰযুদ্তিৰ ি্যৱহাৰ কবৰ 
এই �বতশদ্তি আচঁবন যৰথটি সহায়ক হহৰছ।

n বপএম-�বতশদ্তিৰ বডদ্জৰ�ল ি্যৱস্াত সকৰলা 
মন্তণালয়ৰ বনজা আই-বড থাবকি। সকৰলা তথ্য 
এৰক�া কলে�ফম ্বত উপলব্ধ হ’ি।

২০১৪ িষ ্বৰ�াত আন্তঃ�াথঁবনক �বত বিয়াৰ িাৰি প্ৰৰচটিা 
হাতত কলাৱা হয়। স্বাধীৰনাত্তৰ কালৰ ৭০�া িষ ্বত বস্ৰতা থকা 

আন্তঃ�াথঁবনমূলক কামকাজৰিাৰৰ ল�ৰত অন্য নতুন 
পিৰক্পৰিাৰৰও �বত লাভ কৰৰ। পূি ্বৰত এৰন হহবছল 
কয ককাৰনা এ�া কামৰ কঘাষণা কৰা হহবছল, তাৰ পাছত 
পবৰকল্না কৰা হহবছল, তাৰ পাছত িাৰজ� বনধ ্বাৰন কৰা 
হহবছল আৰু এৰননক ককইিা�াও পয ্বায় অবতক্ৰম কৰাৰ 
পাছত কাম আৰম্ হহবছল। বয কাম ২/৪ িছৰত সম্পূণ ্ব 
হয় কসয়া সম্পূণ ্ব হ’িনল ৫০ িছৰ লাব�বছল। 

একাবধক প্ৰকল্ৰ কাম কযৰন ককৰৰলাৰ ককাল্াম 
িাইপাছ, অসমৰ ি�ীবিল প্ৰকল্ৰ কাম যৰথষ্ঠ কলৰহমীয়া 
আবছল। ইয়াৰ কাৰণ অবছল বিভা�ৰিাৰৰ মাজত 
সমবিয়তাৰ অভাৱ। বকন্তু এবতয়া এই কলৰহমীয়া �বত 
আৰু সুৰুঙাৰিাৰ নাইকীয়া হহৰছ। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ 
কমািীৰ ভাষাত, “সময় বনধ ্বাবৰত কামকাজৰ কম ্বসংস্কৃ বত 
�ঢ় হল উঠিৰছ। আধাৰবশলা স্াপন কহাৱা কামৰিাৰৰা 
সমূ্পণ ্ব কৰা হহৰছ। এয়া আমাৰ ক�ৌৰৱ নহয়, এয়া 
আমাৰ িাবয়ত্ব।”  

জিতাৰ জীৱি সু�ম 
হে পনৰি

এই আচঁবনৰ অধীনত বনম ্বাণখণ্ডৰ বিশত থকা 
আৰঁসাৱাহৰিাৰ িৰূ হ’ি। আৰু ল�ৰত কিশত 
পবৰিহনৰ কথাৰিাৰ সু�ম হহ পবৰি। মানুহৰ 
জীৱনৰিাৰ সহজ হহ পবৰি। নতুন বনৰয়া� সম্াৱনা 
সকৃঠটি কৰাৰ ল�ৰত ি্যৱসায়ৰ নতুন সম্াৱনা সকৃঠটি হহ 
পবৰি। পবৰকল্নাৰিাৰৰ উৎপািন অবধক িকৃদ্ধি কবৰ 
তুবলি। আন্তঃ�াথঁবনমূলক কামকাজৰিাৰত থকা 
কলৰহমীয়া �বত নাইকীয়া হহ পবৰি আৰু 
আন্তঃ�াথঁবনৰ কামৰিাৰ উবচত সময়ত সমাপ্ হ’ি।

आवरण 
कथाৰাষ্ট্ৰ

প্ৰধািমন্তী �নতশদ্তি 
আঁিনি
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১,০০,০০,০০,০০০১,০০,০০,০০,০০০
সি ্ভিৃেৎ লষি্, অতুলিীয় সফলতাসি ্ভিৃেৎ লষি্, অতুলিীয় সফলতা

নদল্ীৰ ৰাম মনিােৰ গলানেয়া নিনকৎসালয়ত 
িাৰাৰসীৰ নদি্াং� অৰুৰ ৰায়ক গদশৰ ১০০ 
গকাটি সংখ্ক টিকা লন�াৱাৰ সময়ত প্ৰধািমন্তী 
িনৰন্দ্ৰ গমাদী স্বয়ং উপনস্ত আনেল।

বি�ত িষ ্বৰ মাচ্বত প্ৰধানমন্তীৰয় এবিনৰ িাৰি লকডাউন কঘাষণা কৰাৰ পাছত সমগ্ কিশৰতই লকডাউনৰ কঘাষণা কবৰবছল। 
শবতকাৰ বভতৰত সি ্বিকৃহৎ মহামাৰী, বিপিঘন্াৰ কসই সময়ত আবম এৰন এক পবৰবস্বতত আবছৰলা ঁকয পৰৱতথী বক 

পিৰক্প হ’ি কসই সম্পক্বত সকৰলা অজ্াত আবছল। কভকবচন ককবতয়া আবহি, ককৰননক আবহি, ককৰননক বিয়া যাি 
আবি বিবভন্ন প্ৰশ্নই ৰাইজৰ মনত ক্ৰীয়া কবৰবছল। অৰনক প্ৰশ্ন আবছল! বকন্তু এয়া ভাৰতীয় বিজ্ানী, স্বাস্্যকমথীৰ ওপৰত 

অ�াধ বিশ্বাস আবছল কয ককাবভড কালত জীৱন আগুৱাই বনয়াৰ কক্ত্ৰত সাহস বিবছল। এিছৰ কহাৱাৰ পূৰি ্ব আবম কভকবচন 
লাভ কৰাই নহয়, ককন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কভকবচনৰ সকৰলা আন্তঃ�াথঁবনমূলক পিৰক্প গ্হণ কবৰ কভকবচন বিয়াৰ পিৰক্প 

গ্হণ কবৰবছল আৰু মাৰথা ঁ৯�া মাহত ১০০ ককাঠ�ৰৰা অবধক কভকবচন বিয়া বিশ্বৰ বদ্তীয়খন কিশ হহ পবৰৰছ...
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आवरण 
कथा টিকাকৰৰত সফলতাগকানৰড
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নৱৰাদ্ত্ৰৰ সময়ত বিহাৰ ভ�লপুৰৰ ভতিই মা 
িু� ্বাৰ আশীি ্বাি ল’িনল উপবস্ত হহবছল আৰু 
এই এৰক�া িাইৰত ককাবভড কভকবচনৰ ি্যৱস্া 

কৰা হহবছল। আহৰমিািািৰতা কপৌৰ বন�ৰম ল�াৰী 
পাবত অবধক সংখ্যক কলাকক কভকবচন বিয়াৰ ি্যৱস্া 
কবৰ বিবছল। এৰকিৰৰ বিল্ীত চলন্ কভকবচনৰ মাধ্যমত 
বনম ্বাণ খণ্ডৰ হসৰত জব়িত হহ থকা ৰেবমকসকলক 
কভকবচনৰ ঠ�কা বিয়াৰ ি্যৱস্া কৰা হয়। এৰকিৰৰ 
বহমাচল আৰু কাশ্ীৰ উপত্যকাৰতা িৰূ এৰলকা তথা 
িু� ্বম এৰলকাৰ কলাকক স্বাস্্যকমথীসকৰল ককাবভড ঠ�কা 
প্ৰিান কৰৰ। উত্তৰ পূিৰ িু� ্বম এৰলকাৰিাৰৰতা স্বাস্্য 
কমথীসকৰল ককাবভড ঠ�কা প্ৰিান কৰৰ। আৰপানাৰলাকৰ 
িহুৰতই হয়ৰতা বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাচাৰৰ পাতত কভকবচন 
নাও ি্যৱহাৰ কবৰ িানপানীৰ সময়ৰতা স্বাস্্য কমথীসকৰল 
ককাবভড ঠ�কা বিয়া কিবখৰছ। কসয়া কভকবচন বিয়াৰ 
কক্ত্ৰত স্বাস্্যকমথীৰ আগ্হৰ কথা ি্যতি কবৰৰছ।

 এই সকৰলা কথা আৰু সফলতা হহৰছ ভাৰতৰ 
সফলতা। ককাবভড ঠ�কাকৰণৰ বিশত ১০০ ককাঠ� 
কভকবচন বিয়া বদ্তীয় কিশ বহচাৰপ আৰু বিনামূলীয়া 
কভকবচন বিয়াৰ সংখ্যাৰ পৰা ভাৰৰত অবভৰলখ স্াপন 
কবৰৰছ। বিশ্বৰ সি ্বিকৃহৎ কভকবচন অবভযাৰন সফলতা 
লাভ কবৰৰছ। ককাবভডৰ বদ্তীয় লহৰৰ সময়ত চৰকাৰৰ 
ওপৰত প্ৰশ্ন উত্াপন কৰা হহবছল, কভকবচনৰ না�বনক 
বিষয় কৰা হহবছল বকন্তু তাৰ পাছৰতা ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ 
হকবছল কয এই িষ ্বৰ বডৰচম্বৰ মাহৰ বভতৰত ১০০ ককাঠ� 
কভকবচন বিয়া হহ যাি। বকন্তু আনঢ় মাহৰ পূৰি ্ব ককন্দ্ৰ 
চৰকাৰৰ স্বাস্্য কমথীৰ সহৰযা�ত এই সফলতা লাভ 
কবৰৰছ।

এই সফলতা বকিৰৰ লাভ কৰা হ�ৰছ। এই কথাৰ�া 
উপলবব্ধ কৰাৰ�াও আমাৰ সকৰলাৰৰ িাৰি প্ৰৰয়াজনীয়। 
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100
গকাটি

75
গকাটি

50
গকাটি

২৫
গকাটি

ৰাৰতৰ ১০০ গকাটি গৰকনিি টিকা ষিীপ্ৰতানৰ গোৱা টিকাকৰৰ 
অনৰযাি

১৫ অন্ািৰ, ২০২১হল গপাৱা তথ্মনত

“২১ অৰক্টািৰ, ২০২১ বিনৰ�া ইবতহাসৰ 
পাতত বলবপৱধি হহ ৰৱ। এই বিনৰ�াৰ 
সফলতা ককৃ বতত্ব প্ৰবতজন ভাৰতিাসীৰ। 
ভাৰতৰ এই সফলতা স্বাস্্যখণ্ডৰ 
বিশৰ�াত অবদ্তীয়। এই সফলতাই 
ল�ৰত বিশ্ব মঞ্ত ভাৰতৰ শদ্তিশালী 
বস্বতৰ কথাও ি্যতি কবৰৰছ। আবম 
বিজ্ান, উৰি্যা�শীলতা আৰু ১৩০ 
ককাঠ� ভাৰতীয়ৰ উনমহতীয়া পেীহাৰ 
কথা প্ৰত্যক্ কবৰৰছা।ঁ”

নৰৰন্দ্ৰ কমািী, প্ৰধানমন্তী।

ঋবষৰকশৰ এইমছত বপএছএ অদ্সিৰজন উৎপািন 
ককন্দ্ৰ উৰদ্াধন কবৰ বিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ 
কমািীৰয় হকবছল, “ভাৰতৰ সি ্বিকৃহৎ ঠ�কাকৰণ 
অবভযানৰ মূল সমস্যা ইয়াৰ জনসংখ্যা নহয়! এই 
কিশৰ বিবচত্ৰ কভৌ�বলক বস্বত আবছল এক প্ৰত্যাহ্ান। 
কমবডৰকল অদ্সিৰজনৰ কযা�ানৰ পৰা আৰম্ কবৰ 
কভকবচনৰ কযা�ান, এই িুৰয়া�া আবছল প্ৰধান 
প্ৰত্যাহ্ান। এই িুৰয়া�া প্ৰত্যাহ্ানৰ হসৰত ভাৰৰত বকিৰৰ 
যুজঁ বিবছল আৰু বকিৰৰ ইয়াৰ সমাধান কবৰবছল, এই 
বিষৰয় সাধাৰণ ভাৰতীই কথাৰিাৰ উপলবব্ধ কৰাৰ�া 

গকানৰড ১৯ প'নলঅ
যক্ষা

(বিবচদ্জ ঠ�কা)

২০২১-এনতয়ালল

৯ মাে
১৯৯৪-২০১৪

২০ িেৰ
১৯৮৯-এনতয়ালল

৩২ িেৰ
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মোনদশনিাৰতলকও িৃেৎ 
টিকাকৰৰ অনৰযাি

২.৫গকাটি 
গৰকনিিৰ টিকা প্ৰধািমন্তীৰ ১৭ গেনপ্তম্বৰ তানৰখৰ 

জন্মনদিনিাত প্ৰদাি কৰা হেনেল। এিা নদিত 
গৰকনিি নদয়াৰ গষিত্ত গসয়া আনেল অনৰনলখ।

প্ৰৰয়াজনীয়।” সাধাৰণ বস্বতত ভাৰৰত ৯০০ কমঠট্ৰক �ন 
জলুীয়া অম্লজান প্ৰবতবিৰন উৎপািন কৰৰ। বকন্তু চাবহিা 
িকৃদ্ধি কপাৱাৰ সময়ত ভাৰৰত বনজৰ উৎপািন ১০ গুণৰৰা 
অবধক িকৃদ্ধি কবৰবছল। বিশ্বৰ বযৰকাৰনা কিশৰ িাৰি এয়া 
অকল্নীয় আবছল। বকন্তু ভাৰৰত এইৰক্ত্ৰত সফলতা 
লাভ কবৰ কিখুৱাইবছল। অদ্সিৰজন উৎপািৰনই নহয়, 
এই অদ্সিৰজন পবৰিহন কবৰ কিশৰ বিবভন্ন প্ৰান্নল হল 

প্ৰথম গকানৰড গৰা�ী 
নিিাতিকৰৰৰ ১১ 
মােৰ পােনতই গদশত 
টিকাকৰৰ আৰম্ভ 
হেনেল

এিা নদিত এক গকাটিনৰা 
অনধক টিকা লন�াৱাৰ 
গষিত্ত প্ৰশাসনি 
পািঁিাৰলক অনৰনলখ 
স্াপি কনৰনে   

১০০ গকাটি
৯০ গকাটি
৮০ গকাটি
৭০ গকাটি
৬০ গকাটি
৫০ গকাটি
৪০ গকাটি
৩০ গকাটি
২০ গকাটি
১০ গকাটি

০ গকাটি

টিকাকৰৰৰ নদশত
ৰাৰতৰ �নত আনেল

যনথষ্ ষিীপ্ৰ
প্ৰবতবিনৰ পাবল
(লাখৰ বহচাপত)

১৫ অৰক্টািৰ, ২০২১ হল তথ্য। উৎসতঃ covidvax.live

ভাৰতৰ
১০০ গকাটি 

পাবল

২X  ইউএেএ

৫x জাপাি

৯x জাম ্ভািী

১০x ফ্ান্স

সি ্বমুি পাবল 
(বমবলয়নৰ বহচাপত)

িবক্ণ
আৰমবৰকা

আবরিকা ইউৰৰাপ

১৯ অৰক্টািৰ, ২০২১হল তথ্য । উৎসতঃcovidvax.live

ৰাৰতঅৰছবনয়া উত্তৰ
আৰমবৰকা

आवरण 
कथा

आवरण 
कथा

आवरण 
कथा টিকাকৰৰত সফলতাগকানৰড
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কযাৱাৰ�া প্ৰত্যাহ্ানমূলক আবছল বকয়ৰনা এই অদ্সিৰজন 
কবঢ়য়াই বনয়াৰ কক্ত্ৰত বিৰশষ গুৰুত্ব বিিল�ীয়া হয়। 
বিৰশষ ক�ংকাৰৰ প্ৰৰয়াজন হয়। কতৰন পবৰবস্বতত 
ভাৰৰত যুধিকালীন তৎপৰতাৰৰ কাম কবৰ পবৰবস্বত 
চম্াবল হলবছল। কতজাচ যুধি বিমান ি্যৱহাৰ কৰা হহবছল। 
বপএম ককয়াৰছৰ ধনৰৰ ককৱল বপএছএ অদ্সিৰজন 
প্ৰকল্ স্াপন কৰাই নহয়, অদ্সিৰজন কনৰচৰ্ৰে�’ৰ 
স্াপনৰ িাৰিও ধনৰ কযা�ান ধৰা হহবছল।  
গকানৰড গৰকনিি প্ৰথমিাৰৰ িানি গ্ািৰ 
জনৰয়নত গপ্ৰৰৰ কৰা হেনেলতঃ

ককাবভড কভকবচন এবতয়া ক্ানৰ সহায়ত কপ্ৰৰণ 
কৰা হয়। প্ৰথমিাৰৰ িাৰি মবণপুৰৰ বিষাণপুৰৰ পৰা 
কাৰৰঙনল ক্াৰনৰৰ কভকবচন হল কযাৱা হহবছল। এই 
িুৰয়াখন িাইৰ মাজৰ িৰূত্ব ২৬ বকতঃবমতঃ বকন্তু ক্াৰন 
এই িৰূত্ব ১৫ বকতঃবমতঃনল হ্াস কবৰবছল। আইবচএমআৰৰ 
ক্ান ি্যৱহাৰ কবৰ কভকবচন বিতৰণ কবৰবছল। 
কভৌ�বলক পবৰবস্বতৰ হসৰত কমাকাবিলা কবৰিনল এই 
আই-ক্ান ি্যৱহাৰ কৰা হহৰছ। িু� ্বম এৰলকা তথা 
কভৌ�বলক ভাৰৱ প্ৰত্যাহ্ানমূলক এৰলকাত কভকবচন 

বিতৰণৰ িাৰি ক্ানৰ প্ৰৰয়া� কৰা হহৰছ। িত্বমান 
না�াৰলণ্ড, মবণপুৰ আৰু আন্দামান-বনৰকািৰত ক্ানৰ 
সহায়ত কভকবচন হল কযাৱা হহ আৰছ।
এনতয়া ৰাৰনত প্ৰনতনদনি ৫ লাখ গৰা�ীৰ শুশ্ৰুৰা 
কনৰি পানৰতঃ

ভাৰৰত এই বি�ত বিনৰিাৰত বনজৰ স্বাস্্য 
আন্তঃ�াথঁবন যৰথটি শদ্তিশালী কবৰ তুবলৰছ। এবতয়া 
ভাৰৰত ককাবভডৰ ল�ৰত বযৰকাৰনা আপাতকালীন 
বস্বত চম্াবল কলাৱাৰ কক্ত্ৰত সক্ম হহৰছ। কিশ এবতয়া 
এৰক সময়ত ৫ লাখ কৰা�ীক শুশ্ৰুষা কবৰিনল সক্ম। 
বনঠ� আৰয়া�ৰ সিস্য(স্বাস্্য) বভৰক প’লৰ মৰত এবতয়া 
ভাৰত ককাবভডৰ বযৰকাৰনা পবৰবস্বতৰ হসৰত যুদঁ্জিনল 
সাজ ু বকন্তু ইয়াৰ অথ ্ব এয়া নহয় কয কতৰন পবৰবস্বতৰ 
উদ্ৱ হ’ি। কিশত চবল থকা ঠ�কাকৰণ অবভযান আৰু 
জনতাই পালন কবৰ থকা ককাবভড বিবধৰয় কিশত পুনৰাই 
ককাবভড পবৰবস্বতৰ উদ্ৱ নকৰৰ িুবল বিৰশষজ্ই মত 
কপাষণ কবৰৰছ। কশহতীয়া তথ্য মৰত, ৰাজ্যসমূহৰ 
হাতত এবতয়া ককাবভড কৰা�ীৰ শুশ্ৰুষাৰ িাৰি ৮ লাখ 
৩৬ হাজাৰ বিচনা সাজ ুআৰছ। 

ৰাৰতৰ টিকাকৰৰ অনৰযািৰ �নত
প্ৰনতনিা মােত িৃদ্ধি পাইনেল
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आवरण 
कथा

Indian products 
becoming Global

Cover 
Story

উৎসৱৰ আিদি
স্বনদশীৰ হসনত

ককাবভড পবৰবস্বতৰয় কিশক প্ৰত্যাহ্ানৰ মাজত সম্াৱনা বিচৰাৰ সুবিধা 
কবৰ বিবছল বকয়ৰনা “ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, সি ্বিা প্ৰথম”ৰ বচন্া শদ্তিশালী হহ পবৰৰছ। 
স্ানীয়ভাৰৱ উৎপাবিত সামগ্ীৰ প্ৰবত আকষ ্বণ তথা স্বৰিশী মৰনাভাৰৱ স্ানীয় 
িজাৰক উৎসাবহত কবৰ আবহৰছ। কভাৰকল ফৰ কলাৰকলৰ পৰা আৰম্ কবৰ 
আত্মবনভ্বৰশীল অবভযাৰন কিশত উৎপাবিত স্ানীয় সামগ্ীক বিশ্বতিৰৰ কবৰ 

তুবলৰছ আৰু এৰকিৰৰ স্ানীয় অথ ্বনীবতক নতুন মাত্ৰা প্ৰিান কবৰৰছ। উৎসৱ-
আনন্দৰ এই সময়ত স্ানীয় সামগ্ী ক্ৰয় কবৰ “উৎসৱৰ আনন্দ স্বৰিশীৰ হসৰত” 

হহ পবৰৰছ জনতাৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় কসৱা...

গৰানকল ফৰ গলানকল,  
স্ািীয় উৎপাদিৰ নিশ্বযাত্া

প্ৰচ্ছদ 
গলখা

বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাচাৰ   ১-১৫ নৰৱম্বৰ, ২০২১
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কমদ্সিৰকা কিশৰ এখন িাইৰ নাম হহৰছ 
অহাকা। এই প্ৰৰিশ আৰমবৰকা 
যতুিৰাষ্ট্ৰৰ উত্তৰ প্ৰান্ৰ �াৰত লাব� 

আৰছ। এই অহাকাৰ বনিাসী যৱুক মাক্ব ব্ৰাউৰন মহাত্মা 
�ান্ীৰ ওপৰত বনমথীত এখন বচৰনমা চাইবছল। এই ছবৱ 
উপৰভা� কৰাৰ পাছত ব্ৰাউন ইমাৰনই কিবছ প্ৰভাবৱত 
হহ পবৰবছল কয কতওঁ ভাৰতনল অবহবছল আৰু মহাত্মা 
�ান্ীৰ বিষৰয় অবধক অধ্যয়ন কবৰবছল। কতবতয়া কতওঁ 
এই কথাৰ�া সমূ্পণ ্বৰূৰপ িদু্জ উঠিবছল কয খািী ককৱল 
এক িস্ত্ৰৰয়ই নহয়, খািী হহৰছ জীৱন পধিবত। ইয়াৰ 
হসৰত গ্ামীণ অথ ্বনীবত আৰু আত্মবনভ্বৰশীলতাৰ 
িশ ্বন জব়িত হহ আৰছ। ব্ৰাউৰন এই কথাৰিাৰ উপলবব্ধ 
কবৰ আৰু সমূ্পণ ্বৰূৰপ অনুপ্ৰাবণত হহ বসধিান্ হল 
কপলাইবছল কয কমদ্সিৰকা হ� কতওঁ খািীৰ ওপৰত কাম 
আৰম্ কবৰি। কতওঁ পাছনল অহাকাৰ গ্ামাঞ্লিাসীক 
খািীৰ কাম বশকাইবছল, প্ৰবশক্ণ বিবছল আৰু আদ্জ 
কতওঁৰ তত্বাৱধনাত উৎপাবিত িস্ত্ৰক অহাকা খািী িবুল 
জনা যায় আৰু এয়া এক কব্ৰণ্ড হহ পবৰৰছ। ব্ৰাউৰন 
কয় কয প্ৰথমৰত খািীক হল কলাকৰ সৰন্দহ আবছল 
বকন্তু পাছনল কসয়া সকৰলাৰৱ আিবৰ হলবছল। কতওঁ 
ল�ৰত কয় কয আপুবন যবিৰহ ৰাইজৰ প্ৰৰয়াজনৰিাৰ 
পূণ ্ব কৰৰ কতৰন্ জনতাও আৰপানাৰ হসৰত সংযতুি 
হহ পৰৰ। অনা়িম্বৰপূণ ্ব জীৱনৰ পবৰচয় খািী বকিৰৰ 
সাত সমুদ্ৰ অবতক্ৰম কবৰ কমদ্সিৰকা পাইবছল এয়া 
বনজৰ মাজৰতই এক মৰনাগ্াহী কাবহনী। স্বাধীনতাৰ 
ইমান িছৰৰ পাছত এবতয়া খািী স্বৰিশীৰ ক�ৌৰৱ আৰু 
কফশ্বনৰ মান হহ পবৰৰছ। ককৱল অহাকাই নহয়, আদ্জ 
বিশ্বৰ বিবভন্ন প্ৰান্ত খািী হতয়াৰ হহ আৰছ।

মুম্বাইৰ হষ ্ব বদ্ৰিিীৰয় ককইবিনমান পূৰি ্ব পুত্ৰৰ িাৰি 
পুতলা বকবনিনল কিাকাননল হ�বছল কতবতয়া কতওঁ এয়া 
কিবখ আচবৰত হহ পবৰবছল কয কিাকানীৰয় বনৰজই 
বিৰিশী কখলনাৰ তুলনাত কিশীয় কমড-ইন-ইদ্ণ্ডয়া 
সামগ্ী বিত্ৰীৰ িাৰি কক্ৰতাক কজাৰ বি আৰছ। ইয়াৰ 
পূৰি ্ব ককৱল বিৰিশৰ পৰা অহা পুতলাৰহ অবধকাংশই 
পছন্দ কবৰবছল।

মুম্বাইৰ এই কথাৰ�াৰৱ সকৰলাৰক স্ানীয় সামগ্ীৰ 
প্ৰবত (কলাৰকল) অবধক আকবষ ্বত (কভাৰকল) কহাৱাৰ 
িাৰি কপ্ৰৰণা বিৰছ। তথা অহাকাৰ খািীৰয় আদ্জ 
ভাৰতীয় খািীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় কব্ৰণ্ড বহচাৰপ প্ৰবতষ্ঠা 
কবৰৰছ। ভাৰতৰ স্ানীয় সামগ্ীৰ এ�া বিৰশষত্ব এয়াই 
কয ইয়াৰ হসৰত জীৱন িশ ্বন জব়িত হহ থাৰক। ককাবভড 
কালত কভাৰকল ফৰ কলাৰকলৰ আহ্াৰন ফলপ্ৰসুতা 

কযবতয়া আবম উৎসৱৰ কথা আৰলাচনা 
কৰৰা,ঁ উৎসৱৰ িাৰি প্ৰস্তুবত আৰম্ 
কৰৰা ঁকতবতয়া আমাৰ মননল প্ৰথৰম এই 
কথাৰ�াৰৱ আৰহ কয িজাৰ ককবতয়ানল 
যাম? বক বক বকবনম? বিৰশষত সৰু ল’ৰা-
কছাৱালীৰ মনত এই কথাৰ�াৰৱ ক্ৰীয়া 
কৰৰ কয এইিাৰ আবম বক লাভ কবৰম? বক 
নতুন িস্তু পাম? উৎসৱক হল এই আনন্দ 
আৰু িজাৰক হল উৎসাহ, ইৰ�াৰ হসৰত 
আনৰ�া সংযুতি হহ আৰছ। কসৰয়ৰহ এইিাৰ 
কযবতয়া আপুবন সামগ্ী ক্ৰয় কবৰিনল যাি 
কতবতয়া কভাৰকল ফৰ কলাকলৰ কথাৰ�াক 
বনজৰ সংকল্ বহচাৰপ মাবনি। িজাৰৰ 
পৰা সামগ্ী বকনাৰ সময়ত আবম স্ানীয় 
উৎপাবিত সামগ্ী ক্ৰয় কৰাৰ কক্ত্ৰত 
অবধক গুৰুত্ব বিয়া উবচত।

িনৰন্দ্ৰ গমাদী, প্ৰধািমন্তী



নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ   ১-১৫ িৱেম্বৰ, ২০২১16

১৯৫৬-৫৭

২০১৩-১৪

২০১৯-২০

কন�ৌট প্লেচ, দিল্লী
এইবছৰৰ এদি�ৰ দবক্লী

`১,০১,৬৬,০০০
২ অন্টোবৰ, ২০২১

লাভ কৰিছে আৰু অন্যহাছে স্ানীয় সামগ্ীি প্ৰৰে ভািেীয় 
আকৰ ্ষণ বদৃ্ধি পাইছে আৰু লাছহ লাছহ স্ানীয় উৎপাদন 
ৰবশ্বস্তিি হহ পৰিছে। স্ানীয় উৎপাদনি প্ৰৰে এই আকৰ ্ষণি 
ফলছেই আদ্ি স্াধীনোি ৭৫ বেিি পােে দদছে আিাদী 
কা অমেৃ মছহাৎসৱ উদযাপন কৰি আছে আৰু খাদী দদেি 
যৱু প্ৰিন্মি দ�ৌিৱ হহ পৰিছে। আদ্ি খাদী আৰু হস্তোেঁ 
ৰেল্পি কদি বাৰ়িছে আৰু চাৰহদাও বদৃ্ধি পাইছে। ৰব�ে 
বৰ ্ষছবািে এছন একাৰধকবাি হহছে দয ৰদল্ীৰস্ে খাদীি 
ৰবপনীে ৰবক্ীছয় অৰভছলখ িৰচছে। একাৰধকবাি এটা 
ৰদনছেই এক দকাটটছিা অৰধক মূল্যি সামগ্ী ৰবক্ী হ�ছে। 
এইছবািি প্ৰৰে লক্্য কৰিছয়ই দদেি প্ৰধানমন্তীছয় পুনিবাি 
হকছে, “ৰদৱালীি উৎসৱ পুনিবাি আৰহছে, উৎসৱি এই 

২ অন্টোবৰ, ২০২০ 

`১০২.২৪
২৪ অন্টোবৰ, ২০২০ 

`১০৫.৬২
৭ �নেম্বৰ, ২০২০ 

`১০৬.১৮
১৩ �নেম্বৰ, ২০২০ 

`১১১.৪০

প্ৰধটো�মন্তলী �নৰন্দ্ৰ প্মটোিলীনে 
আত্মদ�ৰ্ভৰশলীলতটোৰ আহ্টো� 

কৰটোৰ পটোছত “আত্মদ�ৰ্ভৰতটো” 
শলীৰ ্ভক শব্দ প্ৰদিদ্ধ ইংৰটোজলী 

অদৰধটো� অক্সফৰ্ভৰ ইংৰটোজলী 
শব্দনকটোৰৰ অংশ হৈ পদৰনছ।

স্ছদেীি প্ৰৰে িনোি আগ্হ েথা প্ৰধানমন্তী নছিন্দ্ৰ দমাদীি 
িনোি প্ৰৰে আহ্াছন স্ছদেীক পুনিাই িনৰপ্ৰয় কৰি েুৰলছে। 
পৰিসংখ্যাই এই কথা ৰনছিই স্পষ্ট কৰিছে।

খটোিলীনে হৃত প্�ৌৰে ঘূৰটোই পটোইনছ

০.৪২

১০৩.২২
১৯৮.২৯

দমদলে� ব� ্ভ 
দমটটোৰ

দমদলে� ব� ্ভ 
দমটটোৰ

দমদলে� ব� ্ভ 
দমটটোৰ

খটোিলী কটোনপটোৰৰ উৎপটোি�

খটোিলী ইণ্ডিেটো

লটোখ

লটোখ

লটোখ

লটোখ

आवरण 
कथा

প্ৰটোনকল ফৰ প্লটোনকল,  
স্টো�লীে উৎপটোি�ৰ দবশ্বযটোত্টো

প্ৰচ্ছি 
প্লখটো

দিপটোেললীত স্টো�লীে িটোমগ্লীৰ দবক্লীনে অদৰনলখ �দ়িনছ
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িতৰত খািী, হতিতাতঁ, কুঠ�ৰ বশল্ৰ সামগ্ী বকবন কভাৰকল 
ফৰ কলাৰকলৰ মাধ্যমত পূি ্বৰ সকৰলা কৰকড্ব ভং� কবৰ 
কপলাওক।”

কভাৰকল ফৰ কলাৰকলৰ প্ৰবত জনতাৰ আগ্হৰ কথা 
কযাৱা িছৰত বিৱালীৰ সময়ত কহাৱা খািী আৰু অন্য 
গ্াৰমাৰি্যা� সামগ্ীৰ বিক্ৰীৰ অবভৰলৰখ পূি ্বৰ িছৰৰিাৰৰ 
অবভৰলখ ভং� কবৰবছল। ২০১৯ৰ তুলনাত ২০২০ িষ ্বৰ�াত 
ককৃ বষজাত সামগ্ীৰ বিক্ৰীৰ কক্ত্ৰত ৭০০ৰ পৰা ৯০০ 
শতাংশৰ অবধক িকৃদ্ধি হহবছল। খািী ইদ্ণ্ডয়াই ২০২০ িষ ্বৰ 
অৰক্টািৰ-নৰৱম্বৰ মাহত বিল্ীত কৰনৌ� কলেচবস্ত বিপনীত 
প্ৰবতবিৰন ১ ককাঠ�ৰ ি্যৱসায় কবৰবছল আৰু আনহাৰত 
খাি্য আৰু িস্ত্ৰৰ বিক্ৰী ১০ গুণ িকৃদ্ধি পাইবছল। �ান্ী জয়ন্ী 

স্ািীয় সামগ্ীৰ প্ৰনত অনধক জাগ্ত হেনে জিতা

গ�ািৰৰ পৰা হতয়াৰ গোৱা 
িানক, গ�া-উৎপাদিৰ পৰা 
নিম ্ভাৰ গোৱা মমিানত, ধপূপ, 
স্বাটষ্ক আনদৰ নিম ্ভাৰ কনৰ 
থকা হেনে।

মবহলা বিৱসৰ বিনাখন তাবমল নাডুৰ ক�াডা জনজাবতৰ কলাকাৰৰ প্ৰস্তুত কৰা �াত কলাৱা কাৰপাৰ (শ্বল), না�াৰলণ্ডৰ পৰম্পৰা�ত শ্বল, 
মধুৱনীৰ অংকন কৰা কটিাল (�লত কলাৱা কাৰপাৰ), পদ্চিম িং�ৰ আবিিাসী জনজাতীয় কলাৰক প্ৰস্তুত কৰা মৰাপা�ৰ ফাইল কভাৰ 
কযবতয়া প্ৰধানমন্তী কমািীৰয় বকবনবছল কতবতয়া বকছু সময়ৰ পাছৰতই এই সমূহ সামগ্ীৰ বিক্ৰীৰয় অবভৰলখ �বঢ়বছল। এয়া ভাৰতীয় 
কলাকৰ স্ানীয় সামগ্ীৰ প্ৰবত আকষ ্বণ যাৰ ফলত এবতয়া স্বৰিশী সামগ্ীৰ চাবহিা িকৃদ্ধি পািনল ধবৰৰছ। বিপাৱলীৰ সময়ত ২০১৯ৰ 

তুলনাত ২০২০ চনত স্ানীয় সামগ্ীৰ বিক্ৰী অবধক হহবছল। এই সময়বখবনত খাি্য আৰু িস্ত্ৰ সামগ্ীৰ বিক্ৰী ১০ গুণনল িকৃদ্ধি পাইৰছ, 
আনহাৰত ককৃ বষ উৎপািন ৭০০ৰ পৰা ৯০০ শতাংশ িকৃদ্ধি হহৰছ।

সামগ্ী                                   ১৪.১০.২০১৯-২৭.১০.২০১৯    ০১.১১.২০২০- ১৪.১১.২০২০    িৃদ্ধি

ধাতু কলা উৎপািন ৩.৩৪ ৪.১৪     ২৪ শতাংশ

যতঁৰ সমববিৰয় কাচঁৰ সামগ্ী ০.০১ ০.৩৪     ৩৩০০ শতাংশ

গ্ামীণ উৰি্যা�ৰ অন্যান্য সামগ্ী   ৭৬.৩৩ ৩০৯.৯৩     ৩০৬ শতাংশ

কফবব্ৰক কপাহ(ক�ন) ৮২.৯৮ ৭২৪.১৮     ৭৭৩ শতাংশ

পবল কফবব্ৰক ৮.২৩ ২৩.২৩     ১৮২ শতাংশ

কফবব্ৰক বছল্ক ১২৩.২৮ ৩৬৪.৬৪      ১৯৬ শতাংশ

কফবব্ৰক ঊণ ৪২.২ ১০৫.১     ১৪৯ শতাংশ

এমব্ৰ’ইডাৰীৰ  
(গুণাৰৰ িন কৰা) সামগ্ী   ১.৫৯ ৩.৩৭     ১১২ শতাংশ

খািী মাস্, কৰবডৰমড সামগ্ী ১৯২.৭৫ ৪৫৮.২৬       ১৩৮ শতাংশ

কমৌ ৬.৯৯ ২১.২৪     ২০৪ শতাংশ

পাপ়ি ১.৯৩ ২০.১৭     ৯৪৩ শতাংশ

জলকীয়া ১.৭১ ১৭.৬০     ৯২৮ শতাংশ

মছলা ১.২৯ ১২.২৮     ৮৪৯ শতাংশ

বহং মছলা ০.৯৭ ১০.৪৯     ৯৮৬ শতাংশ

সি ্ভমপূি                    ৫৪৪   ২,০৭৫     ২৮২ শতাংশ
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উপলৰক্ এইিষ ্বৰ�া এক ককাঠ�ৰ অবধক বিক্ৰী হহৰছ।
ককৱল খািীৰয়ই কিশীয় কব্ৰণ্ড বহচাৰপ বিৰিশত উজ্জ্ববল 

উিা নাই, ইয়াৰ ল�ৰত হতিবশল্, ককৃ বষ খণ্ড, আইঠ�, কমবডৰকল 
খণ্ড, িস্ত্ৰ উৰি্যা� আবি বিবভন্ন খণ্ডত ভাৰত িবধ ্বত ৰপ্াবনৰয় 
বিশ্বত ভাৰতৰ বস্বত ক্ৰমাবিৰয় শদ্তিশালী কবৰ তুবলৰছ। 
“ভাৰত বকয়ৰ পৰা ককৱল ভাৰৰতই” কহাৱাৰ যাত্ৰাই এবতয়া 
কিশীয় সামগ্ীক বিশ্বত প্ৰবতষ্ঠা কবৰৰছ। এয়া এৰনই প্ৰবতষ্ঠা 
কহাৱা নাই, ভাৰতীয় সামগ্ীৰ প্ৰবত থকা সৰন্দহক ভাৰতীয় 
সামগ্ীৰ প্ৰবত আস্ানল পবৰিত্বন কৰাৰ আৰঁত যৰথটি কটি 
আৰছ ল�ৰত িবধ ্বত ককৌশৰল এই কক্ত্ৰত মুখ্য ভূবমকা পালন 
কবৰৰছ। এবতয়া ভাৰতীয় সামগ্ীৰিাৰ মাৰন কমক ইন ইদ্ণ্ডয়া, 
কমড ফৰ ি্যা ৱৰ্্বৰ িাণীৰয় কিশীয় সামগ্ীক বিৰিশত জনবপ্ৰয় 
কবৰ তুবলৰছ। এই কক্ত্ৰত ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কলাৱা পিৰক্পৰিাৰ 
উৰল্খৰযা�্য।

ৰাৰতৰ ৰপ্তানিৰ পনৰমাৰৰাৰতৰ ৰপ্তানিৰ পনৰমাৰ
১০০ নিনলয়ি ডলাৰৰ অনধক িৃদ্ধি পাইনে১০০ নিনলয়ি ডলাৰৰ অনধক িৃদ্ধি পাইনে

এমএেএমই খডিক নিনশৰ 
সুনিধা কনৰ নদয়া হেনে, 
নিনয়া� সৃটষ্ৰ গষিত্ত 
এয়া নিনশৰ পদনষিপ 
নেিানপ নিনিনিত হেনে। 
আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাৰতৰ িানি 
এয়া অতীৱ প্ৰনয়াজি।

ককাবভডৰ িৰৰ হিবশ্বক মহামাৰীৰ সময়ৰছাৱাত 
কযবতয়া অথ ্বনীবতবিিসকৰল ি্যৱসায়-িাবণজ্যৰ 
বিষৰয় বচন্া-চচ্বা কবৰ আবছল কতবতয়া ভাৰৰত 
আত্মবিশ্বাসৰ সহায়ত স্ববনভ্বৰশীলতাৰ বিশত 
আ�িাবঢ় আবছল।

জলুাই-কছৰপ্ম্বৰ দ্ত্ৰমাবসকত ভাৰতৰ সি ্বমুি 
ৰপ্াবন ১০১.৮৯ বিবলয়ন ডলাৰ হহবছল। 
ভাৰতীয় অথ ্বনীবতৰ ইবতহাসত এয়া প্ৰথমিাৰ 
এৰন হহবছল।

২০২০-২১ বিত্তীয় িষ ্বৰ তুলনাত ৫৬.৯২ শতাংশ, 
এয়া ২০১৯-২০ৰ তুলনাত ২৩.৮৪ শতাংশৰ িকৃদ্ধি।

প্ৰথমিাৰৰ িাৰি ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এ�া বিত্তীয় 
িষ ্বৰ (২০২১-২২) িাৰি

এবপ্ৰল-কছৰপ্ম্বৰৰ ছমাহত ৰপ্াবন কৃৰকৰ প্ৰনত দায়ৱধি এই গকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ 
শাসিকালত গকানৰড পনৰনস্নতৰ মাজনতা কৃৰক 
আৰু সংশানধত খাদ্ উনদ্া�ৰ লাৰ হেনে। ২০২০ 
িৰ ্ভৰ এনপ্ৰল-আ�ষ্ত ৬৪৮৫ নমনলয়ি ডলাৰৰ 
ৰপ্তানি হেনেল, গসয়া ২০২১-২২ নিত্ীয় িৰ ্ভৰ 
এনপ্ৰল-আ�ষ্ত ৭৯০২ নমনলয়ি ডলাৰ পাইনেল।

২০২০-২১ৰ প্ৰথম 
েমােত ৰাৰতৰ ৰপ্তানি 
১২৫.৬১ নিনলয়ি ডলাৰ 
হেনেল।

বিবলয়ন ডলাৰৰ লক্্য 
হলৰছ।

বিবলয়ন ডলাৰ হহবছল

৪০০

১৯৭

গৰানকল ফৰ গলানকল,  
স্ািীয় উৎপাদিৰ নিশ্বযাত্া

প্ৰচ্ছদ 
গলখা
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এ�া উিাহৰণ হহৰছ চৰকাৰৰ ই-মাৰক্ব� কলেচ 
মাৰন কজম পৰ�্বল (বডদ্জৰ�ল িজাৰ)। ইয়াত কিছা 
সামগ্ীৰিাৰৰ কক্ত্ৰত উৎস কিশ মাৰন কান্্ৰী অৱ 
অবৰদ্জন উৰল্খ কৰাৰ প্ৰৰয়াজন আৰছ। এই 
প্ৰদ্ক্ৰয়াৰ ফলত বিক্ৰী কহাৱা সামগ্ী ককানখন কিশৰ 
কসয়া জাবনি পৰা যায়। স্বৰিশীক অবধক গুৰুত্ব 
বিয়াৰ িাৰি কৰা কহাৱা এই পিৰক্ৰপ উৰি্যা� 
খণ্ডক সহায় কবৰৰছ। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় 
বনজৰ মন কী িাত অনুষ্ঠানত স্ানীয় জাতৰ কুকুৰৰ 
িংশ িকৃদ্ধিৰ কথা ককাৱা তথা ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় িৰুয ্বা� প্ৰশমন 
িৰল (এনবডআৰএফ) িাবহনীৰ কস্াৱাডত (কুকুৰৰ) 
কিশীয় কুকুৰক প্ৰবশক্ণ বিয়া আৰম্ কবৰৰছ। পথৰ 
কুকুৰৰিাৰৰকা ইয়াত অন্ভু্বতি কৰা হহৰছ, আৰু যৰথটি 
ফলপ্ৰসু হহৰছ। এনবডআৰএফৰ বিষয়াই ককাৱা মৰত 
স্ানীৰ কুকুৰৰ ৰোণ শদ্তি বিৰিশী কুকুৰতনক কিবছ। 
এৰনকুৱা সহস্াবধক কাবহনীৰয় কিশ আত্মবনভ্বৰশীল, 
স্ববনভ্বৰশীল কহাৱাৰ কথা ি্যতি কবৰৰছ।

গজম পনি্ভলৰ জনৰয়নত গোৱা 
গলিনদনি গদশত স্বনদশীৰ 
মনিাৰাৱ িদৃ্ধি কনৰনে। প্ৰায় 
১.৫ লাখ িস্ত্ৰনশল্ী আৰু ২৮,০০০ 
েস্তনশল্ীনয় এই পনি্ভলত পঞ্ীয়ি 
কনৰনে।

এৰনকুৱা নহয় কয ককৱল ডাঙৰ ডাঙৰ 
সামগ্ীৰিাৰৰৰহ ভাৰতক আত্মবনভ্বৰশীল 
কবৰ তুবলি। ভাৰতত হতয়াৰ কহাৱা 
িস্ত্ৰ, হতিবশল্, ভাৰতৰ ইৰলকট্ৰ’বনক 
সামগ্ী, ভাৰতত বনমথীত কমািাইল কফান 
আবিৰয় কিশৰ ক�ৌৰৱ িকৃদ্ধি কবৰৰছ। 
আত্মবনভ্বৰশীলতাৰ মূল চত্ব হহৰছ 
বনজৰ কিশক হল ক�ৌৰৱৰিাধ তথা কিশত 
বনমথীত সামগ্ীৰিাৰক হল ক�ৌৰৱ অনুভৱ 
কৰা। কযবতয়া প্ৰবত�ৰাকী কিশিাসীৰয় 
ক�ৌৰৱৰিাধ কৰৰ, কযবতয়া প্ৰবতজন 
কিশিাসী এই অবভযানৰ হসৰত সংযুতি 
হহ পৰৰ কতবতয়া এয়া ককৱল অথ ্বননবতক 
অবভযান ননহ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় ভাৱনাৰ অবভযান 
হহ পৰৰ।”

িনৰন্দ্ৰ গমাদী, প্ৰধািমন্তী
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আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাৰত অনৰযািৰ জনৰয়নত 
আ�িানঢতঃ

ভাৰতৰ আত্মবনভ্বৰশীলতাৰ অন্য এক কাবহনী ককাবভড 
পবৰবস্বতৰ পৰা আৰম্ হহৰছ। প্ৰৰয়াজনীয়তানল লক্্য কবৰ 
ভাৰৰত বিৰিশনল মূৰ তুবল নাচায় বনজানক বপবপই বক� 
আৰু এন-৯৫ মাস্ হতয়াৰ কৰা কথাৰ�া আত্মবনভ্বৰশীল 
ভাৰত অবভযানৰ এক ডাঙৰ সফলতা বহচাৰপ �ণ্য কবৰি 
পাবৰ। প্ৰধানমন্তীৰ আত্মবনভ্বৰশীলতাৰ আহ্ানক্ৰৰম প্ৰস্তুত 

কহাৱা এই বপবপই-বক� আৰু এন-৯৫ মাস্ৰ কক্ত্ৰত ভাৰত 
বিশ্বৰ অন্যতম উৎপািক হহ পবৰৰছ। ইয়াৰ উপবৰ কমািাইল 
উৎপািনৰ কক্ত্ৰৰতা ভাৰত বিশ্বৰ বদ্তীয় উৎপািক।

প্ৰককৃ তাথ ্বত ককাবভড পবৰবস্বতৰ ফলত সলবন কহাৱা 
বিশ্বত আদ্জ ভাৰৰত আত্মবনভ্বৰশীলতাৰ পথত আ�িাবঢ় 
হ�ৰছ। ককাবভড কালত অথ ্বাৎ ২০২০ চনৰ ১২ কম’ 
তাবৰৰখ প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় আত্মবনভ্বৰশীল 
কপৰকজৰ অধীনত ২০.৯৭ লাখ ককাঠ� �কাৰ সাহায ্ব 

খাদ্ সংশাধি উনদ্া�

আইটি-োড্ভনৱৰ

ফাম ্ভানেটিউনকল 

গিনলক’ম উৎপাদি

১০,৯০০

৭৩৫০

১৫,০০০

১২,১৯৫

নিধ ্ভানৰত

নিধ ্ভানৰত

নিধ ্ভানৰত

নিধ ্ভানৰত

২.৫০

১.৮০

১.০০

৪০

লাখ নিনয়া�/
িাকনৰ

লাখ নিনয়া�/
িাকনৰ

লাখ নিনয়া�/
িাকনৰ

লাখ নিনয়া�/
িাকনৰ

উৎপািন িকৃদ্ধিৰ িাৰি উৎসাহ বিয়াৰ িাৰি উৰি্যা�ৰিাৰক বিৰশষ সুবিধা কবৰ বিয়াৰ কথা আৰপানাৰলাৰক পূি ্বৰত 
বনচিয় শুবনৰছ। বকন্তু ককাবভডৰ সময়ত জঠ�ল পবৰবস্বতক সুবিধাৰ পবৰবস্বতনল সলবন কৰাৰ কক্ত্ৰত ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ 

বিৰশষ পিৰক্প গ্হণ কবৰবছল। ইয়াৰ অংশস্বৰূৰপ ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ উৎপািনৰ হসৰত জব়িত হহ থকা ১৩ �া গুৰুত্বপূণ ্ব 
খণ্ডক উৎসাবহত কৰাৰ িাৰি প্ৰডাকশ্বন বলংকড ইনৰচনবভভ নাৰমৰৰ এক আচঁবন ৰূপায়ন কবৰৰছ। ইয়াৰ মাধ্যমত 
আ�ন্তুক পাচঁ�া িছৰত প্ৰায় ৩৭ লাখ ককাঠ�ৰ উৎপািন আৰু ১ ককাঠ�ৰ অবতবৰতি বনৰয়া� সকৃঠটিৰ লক্্য কলাৱা হহৰছ।

নপএলআই আঁিনিনয় সম্ভাৱিাৰ সৃটষ্ কনৰনে

গকাটি িকা

গকাটি িকা

গকাটি িকা

গকাটি িকা

এনি-এলইনড িাল্ব গোলাৰ নপনৰ ম’নডউল
৬২৩৮ ৪৫০০নিধ ্ভানৰত নিধ ্ভানৰত

০৪ ১.৫০লাখ নিনয়া�/
িাকনৰ

লাখ নিনয়া�/
িাকনৰ

গকাটি িকা গকাটি িকা

গৰানকল ফৰ গলানকল,  
স্ািীয় উৎপাদিৰ নিশ্বযাত্া

প্ৰচ্ছদ 
গলখা
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লাখ নিয়�াগ/
চাকনি

লাখ নিয়�াগ/
চাকনি

পেকেজৰ প�োষণো েৰৰৰিল। পেয়ো পেৱল ধনৰোৰিকয় 
নোৰিল বৰঞ্চ পেয়ো আৰিল এে প্ৰেোি েথ-প্ৰদি ্শন। পেই 
আত্মৰনৰ্শৰিীলতোৰ েথত আজজ ৰোৰত আগবোৰ়ি গগকি। 
পেৱল উৎেৱৰ েময়কতই নহয় এৰতয়ো গদনজদিত বজোৰকতো 
আত্মৰনৰ্শৰিীলতো, স্বকদিীৰ িৰৱ পদৰিবলল পেোৱো যোয়। 
পেই পেকেজ এমএিএমই, ল�ু আৰু েুটিৰ ৰিল্প, গহৃ 
উকদযোগ আৰদৰ প্ৰৰত লক্য েৰৰ প্ৰস্তুত েৰো গহৰিল। 
শ্ৰৰমেৰ েলযোণ, অেংগটিত িণ্ডৰ শ্ৰৰমেৰ েলযোণৰ 

বোকব গ্ৰহণ েৰো পেই পেকেজৰ েোিত এৰতয়ো পদিত 
ৰবৰনকয়োগ বজৃধি েোইকি। অজজ ৰোৰত েৃৰষৰ েৰো মহোেোি 
ৰবজ্োনলল, দুকয ্শোগ প্ৰিমনৰ েৰো প্ৰৰতৰক্োলল, পৰেৰিনৰ 
েৰো ৰোি্্শকৱল ৰৰকয়ৰলিী, বোইঅ’পিেনল’জীৰ েৰো পবিোৰী 
পিেন’ল’জীলল আৰদ প্ৰৰতকিো ৰদিত ৰোৰত স্বৰনৰ্শৰিীল 
আৰু েবল গহ েৰৰকি। প্ৰধোনমন্তীৰ আত্মৰনৰ্শৰিীল 
ৰোৰতৰ লক্য েোিঁিো স্তম্ভৰ ওেৰত আধোৰৰত- বৰধ ্শত পহোৱোৰ 
ক্মতো থেো অথ ্শনীৰত, ৰবশ্বস্তৰীয় বৰুনয়োদী আধোৰ, পেৌিল 

ফাৰা্নিটিউয়কল-এনিআই

ইয়লকট্ৰ’নিক উৎিাদি

মৰনিয়কল সাৰগ্ৰী

অি’ ৰ’বাইল-অি’ কম্প’মিন্ট

৬৯৪০

৪০,৯৫১

৩৪২০

৪২,৫০০

২.৫০

৭.৫ 

মৰি ইি ইণ্ডি�া-মৰক ফি দ্া ৱৰ্ি্ 
িথ

n  েব ্শমুি িৰিঃ আগন্তুে ৰতৰন 
বিৰত ১২০ পেোটি। েব ্শমুি 
ৰবৰনকয়োগ ৫ হোজোৰ পেোটি।

n  ৯০০ পেোটি িেোৰ বযৱেোৰয়ে 
লোৰ। ১০ হোজোৰ অৰতৰৰক্ত 
ৰনকয়োগ।

n  েব ্শমুি িৰিঃ আগন্তুে েোিঁ 
বিৰত ১০,৬৮৩ পেোটি।

n  ৩ লোি পেোটি িেোকৰো অৰধে 
বযৱেোয়। ৭.৫ লোি অৰতৰৰক্ত 
ৰনকয়োগ/িোেৰৰ।

n  েব ্শমুি িৰিঃ আগন্তুে েোিঁ 
বিৰত ৬৩২২ পেোটি িেো।

n  ৩ লোি পেোটিকৰো অৰধে িেোৰ 
বযৱেোয়। ৫.২৫ লোি নত্ন িোেৰৰ 
আৰু ৬৮,০০০ প্ৰতযক্ ৰনকয়োগ।

বস্ত্ৰ উয়দ্াগ নবয়েষ তৰীখা

মকাটি 
িকা

মকাটি 
িকা

মকাটি িকা

মকাটি িকা

নিৰা্নিত

নিৰা্নিত

নিৰা্নিত

নিৰা্নিত

ম্াি আনদ সাৰগ্ৰীি উৎিাদি
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১৭ খন ৰাজ্যত ৫৪�া 
ইনবকউৰিশ্বন ককন্দ্ৰ 
স্াপন কৰা হহৰছ। 
এই ককন্দ্ৰৰিাৰৰ নতুন 
উৰি্যা�ীক সহায় কবৰ 
আবহৰছ। বিৰশষজ্ও 
বনৰয়া� কৰা হহৰছ।

আধাবৰত ি্যৱস্া, কিশৰ জনসংখ্যাৰ চাবহিা আৰু 
এই িকৃহৎ িজাৰৰ ি্যৱহাৰৰ জবৰয়ৰত অথ ্বনীবত 
িকৃদ্ধিৰ প্ৰৰচটিা।
এখি দ্জলা-এিা উৎপাদিৰ হসনত গলানকল 
হে পনৰনে গ্ানিলতঃ

প্ৰধানমন্তী কমািীৰ আচঁবন – এক দ্জলা, এ�া 
উৎপািৰন স্ানীয় সামগ্ীক বিশ্বতিৰীয় কবৰ কতালাৰ 
কক্ত্ৰত মহত্বপূণ ্ব অৱিান আ�িঢ়াইৰছ। কিশত 
প্ৰথমিাৰৰ িাৰি ককাৰনা ক্াটিাৰৰ পৰা ৰপ্াবন 
হহৰছ। উিাহৰণস্বৰূৰপ িাৰাণসীৰ সৰতজ ছব্ীৰ 
ৰপ্াবন তথা চাৰন্দৌলীৰ ক’লা চাউল প্ৰথমিাৰৰ িাৰি 
ৰপ্াবন হহৰছ। ইয়াৰ ফলত ককৃ ষকৰ কপানপ�্ৰীয়ানক 
লাভ হহৰছ। ইয়াৰ উপবৰ কিশৰ অন্য ক্াটিাৰ কযৰন 
না�পুৰৰ কমলা, অনন্পুৰৰ কল, লৰষ্ৌৰ আম 
আবি ৰপ্াবন হহৰছ। ভাৰতীয় ককৃ বষজাত সামগ্ীৰ 
এই ৰপ্াবনৰ খিৰৰিাৰৰ আত্মবনভ্বৰশীলতাৰ বিশ 
উৰন্মাচন কবৰৰছ আৰু ককৃ ষকৰ প্ৰ�বতৰ কথা 
ি্যতি কবৰৰছ। এই সামগ্ীৰিাৰ উন্নত মানৰ কহাৱাৰ 
িাৰি বিৰিশত কিৰ লাভ কবৰৰছ। প্ৰথমিাৰৰ 
িাৰি ৪ হাজাৰ বকতঃগ্াতঃ হজবৱক চাউল (চাভানা) 
আৰু যৱ কডনমাক্বনল কপ্ৰৰণ কৰা হহৰছ। এই 
িষ ্বৰতই আনবক অসমৰ পৰা ৪০ কমঠট্ৰক �ন 
ৰঙা চাউল আৰমবৰকানল ৰপ্াবন কৰা হহৰছ। 
এৰকিৰৰ পূৰি ্বাত্তৰৰ িাবম ্বজ আংগুৰ, দ্ত্ৰপুৰাৰ 
পৰা ি�ুা পয ্বায়ত কিাল লণ্ডননল ৰপ্াবন কৰা 
হহৰছ। এৰকিৰৰ না�াৰলণ্ডৰ পৰা ২০০ বকতঃগ্াতঃ 
ভূত জলকীয়া লণ্ডন কপ্ৰৰণ কৰা হহৰছ। কানপুৰৰ 
জামুৰৱ প্ৰথমিাৰৰত বিৰিশত আিৰ লাভ কৰৰ। 

n আত্মবনভ্বৰশীল ভাৰত অবভযানৰ অধীনত সুক্ষ্ম খাি্য 
উৰি্যা� উন্নয়ন আচঁবনত এ�া িষ ্বৰ বভতৰত কু্দ্ৰ 
ককন্দ্ৰ স্াপনৰ পিৰক্প গ্হণ কৰা হহৰছ।

n  খাি্য সংশাধন মাৰন ফুড প্ৰৰচবছং উৰি্যা�ত থকা 
অৰনক সম্াৱনাৰ প্ৰবত লক্্য ৰাবখ এক দ্জলা-এ�া 
উৎপািন কযাজনা আৰম্ কৰা হহৰছ।

n  ইয়াৰ অধীনত খাি্য সংশাধন উৰি্যা�ৰ�াৰ হসৰত 
জব়িত থকা অৰনক আত্মসহায়ক ক�া�ক বিত্তীয় 
সাহায ্ব আ�িৰঢ়াৱা হহৰছ।

এই আঁিনিৰ অধীিত 
এখি দ্জলা-এিা 

উৎপাদি শীৰ ্ভক গযাজিা

ৰাজ্/গকন্দ্ৰীয় শানসত 
অঞ্চলৰ ৭০৭খি দ্জলাত 

অিুনমানদত হেনে।

n সকৰলা ধৰণৰ কাবৰকৰী পৰামশ ্বৰ িাৰি ৪৯১খন 
দ্জলাত বিৰশষজ্ বনৰয়া� কৰা হহৰছ।

n  উৰি্যা�শীল ি্যদ্তিক সহায় কৰাৰ িাৰি ৪৭০ �ৰাকী 
বিৰশষজ্ক একাবধক দ্জলাত বনৰয়া� কৰা হহৰছ।

এক দ্জলা-এিা উৎপাদিৰ 
মাধ্মত স্বনিৰ্ভৰশীল 

ৰাৰতৰ নদশত পদনষিপ

৩৫খি

এিা সময়ত উগ্পন্ীৰ 
কায ্ভকলাপৰ িানি িদিাম 
থকা পুলৱামাৰ এনতয়া 
িতুি পনৰিয় হেনে গপদ্ঞ্চল 
�াওঁ উখু। গদশত উৎপানদত 
গপদ্ঞ্চল গলেিৰ ৮০ শতাংশ 
ইয়াত নিম ্ভাৰ কৰা েয়।
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গৰানকল ফৰ গলানকল,  
স্ািীয় উৎপাদিৰ নিশ্বযাত্া

প্ৰচ্ছদ 
গলখা
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২০২১ৰ জনু-জলুাইত জামুৰ ি�ুানক কনচাইনৰমন্ 
িকৃৰ�ইন, ওমান আৰু সংযতুি আৰৱ এবমৰৰ�ছনল কপ্ৰৰণ 
কৰা হহৰছ। এৰকিৰৰ ভ�লপুৰৰ জি্বাল ুআম লণ্ডননল 
হ�ৰছ। কাশ্ীৰৰ বমশ্ৰী কচৰী ডুিাইনল আৰু বহমাচল 
প্ৰৰিশৰ আৰপল িাহৰৰইননল ৰপ্াবন কৰা হহৰছ। 
ছত্তীশ�়িৰ পৰা ১১ আ�টি তাবৰৰখ ৯ কমঠট্ৰক �ন শুকান 
মহুৱা রিান্সনল কপ্ৰৰণ কৰা হয়। এই পবৰসংখ্যাৰিাৰনল 
মন কবৰৰল এয়া পেটি হহ পৰৰ কয ভাৰতীয় ককৃ ষক 
এবতয়া ককৱল কিশৰৰই নহয়, বিশ্বৰৰা ককৃ ষক হহ পবৰৰছ। 
ককৱল ককৃ বষ খণ্ডৰতই নহয়, এবতয়া প্ৰবতৰক্া খণ্ড আৰু 
অন্য খণ্ডৰতা ভাৰত স্ববনভ্বৰশীল হহ পবৰৰছ। স্ানীয় 
উৎপািনক অবধক উৎসাহ বিয়াৰ উৰদেশ্যৰৰ এবতয়া 
ককন্দ্ৰীয় ভাণ্ডাৰৰিাৰত ককৱল স্ানীয় সামগ্ী কপাৱাৰ 
ি্যৱস্া কৰা হহৰছ। এই সম্পক্বত ককন্দ্ৰীয় �কৃহ মন্তীৰয় 
বসধিান্ হলবছল। আত্মবনভ্বৰশীল ভাৰতৰ স্বপ্ন সাথ ্বক 
হওক আৰু কিশৰ অথ ্বনীবত পাচঁ ঠট্ৰবলয়ন হহ পৰক, 
এয়া ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ উৰদেশ্য।

আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাৰতৰ 
িানি গকৌশলী ি্দ্তিক 

উৎসাে নদয়া হেনে
আবম এই সংকল্ ল’ি 
পাৰৰা ঁকন কয ২০২২ চনত 
কযবতয়া আবম স্বাধীনতাৰ 
৭৫ িছৰ সম্পূণ ্ব কবৰম 
কতবতয়া আবম ককৱল স্ানীয় 
সামগ্ী ক্ৰয় কবৰম। ভাৰতত 
বনমথীত, ভাৰতত উৎপাবিত, 
কিশিাসীৰয় হতয়াৰ কৰা, বয 
সামগ্ীত কিশৰ জনতাৰ ঘাম 
বসতি হহ আৰছ, এৰনৰিাৰ 
সামগ্ী বকবনিনল আবম আগ্হ 
প্ৰকাশ কৰৰা।ঁ মই এয়া কিবছ 
সময়ৰ িাৰি ককাৱা নাই, ককৱল 
২০২২হল! এই বিশত এ�া 
অভ্যাস �ঢ় বিয়ক।

িনৰন্দ্ৰ গমাদী, প্ৰধািমন্তী

n একদ্ত্ৰত ককৌশল কযাজনাৰ অধীনত বিত্তীয় 
িষ ্ব ২০১০-১১ৰ পৰা ২০১৭-১৮হল িস্ত্ৰ 
উৰি্যা�ৰ বিবভন্ন খণ্ডৰ হসৰত জব়িত হহ থকা 
১১.১৪ লাখ কলাকক প্ৰবশক্ণ বিয়া হহৰছ, 
আৰু ৮.৪৩ লাখ কলাকক চাকবৰ বিয়া হহৰছ।

n  ২০২৩-২৪হল িস্ত্ৰ উৰি্যা�ৰ ক্মতা িকৃদ্ধি 
কৰাৰ িাৰি ককৌশল বিকাশ কায ্বক্ৰমৰ বিতিাৰ 
সাধন কৰা হহৰছ।

n  প্ৰায় ৩.৩ লাখ বহতাবধকাৰীৰ প্ৰবশক্ণৰ িাৰি 
বিবভন্ন কায ্বকৰী অংশীিাবৰত্বক বনৰয়া�।

n •	কুম্াৰ সিলীকৰণ আচঁবনৰ অধীনত 
কমাৰসকলৰ উৎপািন আৰু আয় ৪ৰ পৰা 
৫গুণ িকৃদ্ধি পাইৰছ।

২৪,৯৫৬
ি্যদ্তিক প্ৰবশক্ণ বিয়া হহৰছ। ১৩,৬৩৩ 
ি্যদ্তিৰয় প্ৰবশক্ণ গ্হণ কবৰ আৰছ আৰু 

১৩,০৭১ ি্যদ্তিক কম ্বসংস্াপন বিয়া হহৰছ।

স্বনদশী পুতলা উনদ্া�ৰ 
িতুি পনৰিয় নদয়াৰ িানি 
থয়কাথি, পুতলা গমলাৰ 
আনয়াজি প্ৰথমিাৰৰ িানি 
কৰা হেনে।
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চাবহিা িকৃদ্ধিৰৰা 
সম্াৱনা ি্যতি কৰা 
হহৰছ। আয় িকৃদ্ধিৰ ফলত 
চাবহিা িকৃদ্ধি অৱশ্যম্াৱী। ক্ৰমাবিৰয় 
ভাৰতৰ ৰপ্াবনৰ পবৰমাণ িকৃদ্ধি পাইৰছ আৰু শতাংশৰ 
বহচাপত এয়া ৩৩ শতাংশ হহৰছন�। অথ ্ব-ি্যৱস্াৰ বিশত 
ভাৰত ক্ীপ্ৰতাৰৰ আ�িাবঢ়ৰছ আৰু ভাৰতীয় ইউবনকণ ্ব 
ককাম্পানীৰ কন� ৱথ ্ব (আবথ ্বক ক্মতা) প্ৰায় ১৬৮ বিবলয়ন 
ডলাৰনল িকৃদ্ধি পাইৰছ।
ৰপ্তানি িৃদ্ধিৰ িানি িতুি িতুি পদনষিপ গ্েৰ কনৰ 
থকা হেনেতঃ

বি�ত ৬/৭�া িছৰত কমক ইন ইদ্ণ্ডয়াক বিবভন্ন ধৰৰণ 

n সিায় বিশ্বৰ প্ৰবতৰক্া সামগ্ীৰ 
আমিাবন ককন্দ্ৰ িুবল অবভবহত 
ভাৰৰত এবতয়া পবৰচয় সলবন 
কবৰৰছ আৰু প্ৰবতৰক্া সামগ্ী 
ৰপ্াবন িকৃদ্ধি কবৰৰছ।

n  ভাৰতৰ প্ৰবতৰক্া খণ্ডৰ ৰপ্াবন 
২০১৪-১৫ত ১৯৪১ ককাঠ� �কা 
আবছল, কসয়া এবতয়া ৩৩৪ শতাংশ 
িকৃদ্ধি হহ ২০২০-২১হল ৮৪৩৪ 
ককাঠ� �কা হহৰছ। প্ৰথমিাৰৰ 
িাৰি ভাৰত বিশ্বৰ শীষ ্বত থকা ২৫ 
খন প্ৰবতৰক্া সামগ্ী ৰপ্াবন কৰা 
কিশৰ তাবলকাত স্ান পাইৰছ।

n  কসনা বিভা�ত কতজাচ, অজু্বন 
এমৰক-১এ ক�ংক, ধনুশ িাৰুি, 
আকাশ বমছাইল (ভূবমৰ পৰা 
আকাশ মা� ্বনল), বপনাকা 
ৰৰক�, আইএনএছ কালভাৰী, 
িুৰল�প্ৰুফ কহলৰম�, আধুবনক 
ব্ৰাৰ্াছ বমছাইল সমববিৰত অৰনক 
আধুবনক যুধি সামগ্ী ভাৰৰত 
িত্বমান বিশ্বৰ ৮৪খন কিশনল 
ৰপ্াবন কবৰ আৰছ।

৮৪ খি গদশলল প্ৰনতৰষিা সামগ্ী 
ৰপ্তানি কনৰ আনেনে ৰাৰনত

উনদ্া� খডিলল আ�িনঢাৱা উৎসানে পনৰৱত্ভি 
আনিনে

স্ানীয় উৎপািনক উৎসাবহত কৰা তথা স্ানীয় সামগ্ীৰ 
উৎপািন িকৃদ্ধি কৰাৰ লক্্যৰৰ ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ১৩ �া খণ্ডত 
উৎপািনৰ হসৰত জব়িত হহ থকা উদেীপক মাৰন প্ৰডাকশ্বন 
বলংকড ইনৰচনঠ�ভ চমুনক বপএলআই আৰম্ কবৰৰছ। 
বযৰিাৰ খণ্ডত ভাৰৰত ককৱল আমিাবনৰ ওপৰত বনভ্বৰশীল 
হহ থাবকি লাৰ� কতৰন্ খণ্ডৰিাৰৰ িাৰি এই বপএলআই আচঁবন 
কঘাষণা কৰা হহৰছ। ইয়াৰ িাৰি এইিাৰৰ িাৰজ�ত প্ৰায় ২ 
লাখ ককাঠ� �কাৰ ি্যৱস্া কৰা হহৰছ। এই আচঁবনৰ অধীনত 
উৎপািনৰ ৫ শতাংশ ইনৰচনঠ�ভ বহচাৰপ বিয়া হহৰছ। 
এই বপএলআইৰ জবৰয়ৰত কিৰশ আ�ন্তুক ৫২০ বিবলয়নৰ 
উৎপািন কবৰি িবুল আশা কৰা হহৰছ। উৎপািনৰ ল�ৰত 

তানমল িাডু আৰু উত্ৰ 
প্ৰনদশত প্ৰনতৰষিা কনৰডৰ 
নিম ্ভাৰ কনৰ থকা হেনে। এই 

কনৰডৰ দিুাই প্ৰনতৰষিা 
উৎপাদি িৃদ্ধিত সোয় কনৰি।

গৰানকল ফৰ গলানকল,  
স্ািীয় উৎপাদিৰ নিশ্বযাত্া

প্ৰচ্ছদ 
গলখা
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উৎসাবহত কৰাৰ িাৰি বিৰশষ পিৰক্প গ্হণ কৰা হহৰছ। 
এই প্ৰৰচটিাক এবতয়া আ�ন্তুক পয ্বায়নল বনয়াৰ িাৰি 
ককাবভড কালত লাভ কৰা অবভজ্তাই বিৰশষ সহায় কবৰি। 
বকয়ৰনা ককাবভড পবৰবস্বতৰ পাছত এবতয়া বিশ্বৰ মানবচত্ৰত 
ভাৰতৰ ছবৱ পূি ্বৰ িৰৰ হহ থকা নাই, জৰুৰীকালীন সময়ত 
কিৰশ গ্হণ কৰা পিৰক্পৰিাৰৰ কিশৰ ছবৱ সলবন কবৰৰছ। 
আপাতকালীন বস্বতত ভাৰতৰ িৰৰ বিবভন্ন কিৰশ ককতৰিাৰ 
পিৰক্প হলবছল। ভাৰতৰ আত্মবনভ্বৰশীলতাৰ পিৰক্ৰপ 
এবতয়া কিশক অবধক ৰপ্াবনৰ প্ৰবত উৎসাবহত কবৰৰছ। 
কিশৰ উৎপািন িকৃদ্ধি কৰা ৰপ্াবনৰ বিশত অবধক মৰনাবনৰৱশ 
কৰাৰ িাৰি চৰকাৰক উৎসাবহত কবৰৰছ। ি্যৱসায়ৰ সু�মতা 
িকৃদ্ধি কবৰ দ্জলা পয ্বায়ৰত ৰপ্াবনৰ ককন্দ্ৰস্ল স্াপনৰ কক্ত্ৰত 
পিৰক্প গ্হণ কবৰৰছ। আত্মবনভ্বৰশীলতাৰ বিশত আ�িাবঢ় 
ককৃ ষক, হতিবশল্, এমএছএমই খণ্ডক কৰাৰ পিৰক্প গ্হণ 
কৰা হহৰছ।
এনিলক হে পনৰনে গৰানকল ফৰ গলানকলতঃ

ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ বিবচত্ৰতাৰৰ ভৰপূৰ। অৰনক ভাষা, অৰনক 
সংস্কৃ বত, অৰনক বিচাৰৰৰ এই কিশ বিবচত্ৰতাৰ সমাহাৰ। 
ভাৰত মাৰনই হহৰছ অৰনক কলাক জনসমাহাৰ। ভাৰত মাৰন 
ৰাজ্য অৰনক বকন্তু ৰাষ্ট্ৰ এক। সমাজ অৰনক বকন্তু ভাৱধাৰা 
এক। পথ অৰনক বকন্তু লক্্য এক। ৰীবতনীবত অৰনক বকন্তু 
মূল্যৰিাধ এ�াই। ভাষা অৰনক বকন্তু অবভি্যদ্তি এক। ৰং� 
অৰনক বকন্তু দ্ত্ৰৰং�া এক। অথ ্বাৎ এক কথাত ক’িনল হ’কল 
ভাৰতৰ পথ অৰনক বকন্তু সকৰলাৰৰ �ন্ি্য স্ান এ�াই। 
লক্্যস্ল এ�াই আৰু কসয়া হহৰছ এক ভাৰত, কৰেষ্ঠ ভাৰত। 
এৰন সময়ত কভাৰকল ফ’ৰ কলাৰকলৰ িাৰি িকৃঢ় বনচিয়তাৰ 
অথ ্ব হহৰছ এয়াই কয আৰপানাৰলাৰক এৰন এখন তাবলকা 
প্ৰস্তুত কবৰ লওক বযখন তাবলকাত কসই সামগ্ীৰিাৰৰ কথা 
বলখক বযৰিাৰ বিৰিশী সামগ্ী আৰু কসই সামগ্ীৰ ি্যৱহাৰ 
আৰপানাৰ অভ্যাসত পবৰণত হহৰছ। ইয়াৰ পাছত কসই 
সামগ্ীৰিাৰৰ ভাৰতত প্ৰাপ্ বিকল্ৰ সন্ান কৰক। আৰু 
বনজৰক ইয়াৰ বনচিয়তা বিয়ক কয আ�ন্তুক বিনত কতৰনৰিাৰ 
ভাৰতীয় সামগ্ীৰহ ি্যৱহাৰ কবৰি বযৰিাৰত ভাৰতীয়ত্বৰ 
সু�ন্ আৰছ। স্ানীয় সামগ্ীৰ চাবহিা কতবতয়াৰহ িকৃদ্ধি পাি 
কযবতয়া এক ভাৰত-কৰেষ্ঠ ভাৰতৰ ভাৱনাই শদ্তি পাি।

িাৰাণসীৰ শাৰীৰ পৰা িাৰাণসীৰ বশল্ীৰ গুণ জাবনি পৰা 
যায়। অসমৰ চাহ উৰি্যা�ৰ পবৰচৰয় ৰাজ্যখনৰ পবৰচয় 
বিৰয়,  ঠিক কতৰনিৰৰ কিশৰ ককাৰনা প্ৰান্ত কপাৱা হালবধ, 
ককাৰনা প্ৰান্ত কপাৱা মছলা, ককাৰনা প্ৰান্ত কপাৱা সুস্বািু 
ফল িা অন্য ককৃ বষ উৎপািৰন কসই িাইৰ সুিাস বিৰয়। �বতৰক 
স্বৰিশীৰ সুিাস যৰথষ্ঠ শদ্তিশালী। উত্তৰ প্ৰৰিশৰ আম, 

কাশ্ীৰৰ ককশৰ, অন্ধ্ৰ প্ৰৰিশৰ জলকীয়া, তাবমলনাডুৰ 
হালবধৰ প্ৰবসদ্ধি আৰছ। স্ানীয় সামগ্ীৰিাৰ বিশ্বতিৰৰ 
কহাৱা এই যাত্ৰাই আত্মবনভ্বৰশীলতাৰ িাণী প্ৰচাৰ 
কবৰৰছ। ইয়াৰ একমাত্ৰ আৰু মূল উৰদেশ্যই হহৰছ কিশৰ 
অথ ্বনীবতক �নবকয়াল কৰা। ককাবভড পবৰবস্বতৰ পাছত 
এবতয়া উৎসৱৰ িতৰত িজাৰৰিাৰত বিৰিশী সামগ্ীৰ 
সলবন স্ানীয় সামগ্ী কিবছনক কিবখিনল কপাৱা হ�ৰছ। 
এৰকিৰৰ ি্যৱসায়ীসকলৰৰা মাজত উৎসাহ-উদেীপনা 
পবৰলবক্ত হহৰছ। কভাৰকল ফৰ কলাৰকল ধ্ববনৰয় এবতয়া 
মাৰথা ঁহকৰছ, “ভাৰতৰ বস্বত আদ্জ শদ্তিশালী, কাবলনল 
আৰু অবধক শদ্তিশালী হহ পবৰি।”  

দ্জআই ক�� মাৰন দ্জঅ’গ্াবফৰকল ইদ্ণ্ডৰকশ্বন 
অথ ্বাৎ কভৌ�বলক সংৰকত। ইয়াৰ অথ ্ব এয়াই কয 
ককাৰনা এখন িাইৰ উৎপাবিত িা এখন বিৰশষ 
িাইত কপাৱা ককাৰনা এক সামগ্ীক কলৰিল বিয়াৰ 
প্ৰদ্ক্ৰয়াৰ�াৰক দ্জআই ক�� বিয়া িুবল ককাৱা হয়। 
িাদ্জ্ববলং চাহ হহৰছ দ্জআই ক�� কপাৱা ভাৰতৰ 
প্ৰথন সামগ্ী। এবতয়া কিশৰ ৩২৫�া সামগ্ীৰ 
দ্জআই ক�� আৰছ। দ্জআই ক��ৰ গুৰুত্ব সম্পক্বত 
আপুবন অলপ এইিৰৰ িুদ্জি পাৰৰ। কিনাৰছী শাৰী 
ককৱল পাচঁখন দ্জলাতৰহ হতয়াৰ কবৰি পৰা যায় 
িুবল দ্জআই ক�� বিয়া কতকৃ ্বপক্ই বথৰাং কবৰৰছ। 
কিৰল� দ্জলাত িা িাইত যবিৰহ িাৰাণসী শাৰী িুবল 
ককাৰনা িস্ত্ৰ হতয়াৰ হহৰছ কতৰন্ কসই সামগ্ীবিৰধ 
িাৰাণসী শাৰী িুবল নাম নাপাি। বি�ত ৭�া িছৰত 
দ্জআই ক�� থকা অৰনক সামগ্ী ৰপ্াবন কৰা হহৰছ। 
এবতয়া এই কভৌ�বলক সংৰকতক আত্মবনভ্বৰশীল 
ভাৰত আৰু ভ’ককল ফ’ৰ ল’ককলৰ হসৰত সংযুতি 
কৰা হহৰছ বকয়ৰনা আন্তঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পয ্বায়ত দ্জআই 
ক��ৰ কিৰ আৰছ।

দ্জআই গি�ৰ 
সোয়ত স্ািীয় সামগ্ীৰ 

িতুি পনৰিয়
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গসিা গজাৱািৰ হসনত 
বিীপানবিতাৰ আিদি

২০
ককাৰনা এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ কসই কিশৰ কনতকৃ ত্বৰ িকৃঢ় বসধিান্, সঠিক পিৰক্পৰিাৰৰ দ্াৰা বনধ ্বাবৰত হয় আৰু ইয়াৰ 
ল�ৰত কিশৰ কনতকৃ ত্বৰ প্ৰবতৰ�া কামৰ লক্্য যবি ককৱল ৰাষ্ট্ৰ হয় কতৰন্ কসই কিশৰ প্ৰ�বতৰ যাত্ৰা সুবনদ্চিত হহ 
পৰৰ। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািী হহৰছ এই বচন্াধাৰাৰ ি্যদ্তি, কতওঁৰ িাৰি কিশৰ প্ৰবতজন না�বৰকৰ উন্নয়ন আৰু 
ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ মুখ্য বিষয়। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় বি�ত ২০�া িছৰ জনতাৰ দ্াৰা বনি ্বাবচত সৰি ্বাচ্ পিিীত 
থাবক বনজ িাবয়ত্ব ৰাষ্ট্ৰৰ কসৱাৰ হৰক পালন কবৰ আবহৰছ। এই উৎসৱৰ িতৰত আবম বযসময়ত ঘৰত বিপাৱলীৰ 
আনন্দ উপৰভা� কবৰ আৰছা ঁকতৰন সময়ত প্ৰধানমন্তীৰয় কিশৰ প্ৰবতৰক্াৰ িাবয়ত্বত থকা কসনা কজাৱানৰ হসৰত 
দ্ীপাববিতা উিযাপন কবৰৰছ। এই অভ্যাস কতওঁ গুজৰা�ৰ মুখ্যমন্তী হহ থকা কালৰ পৰা আৰম্ কবৰবছল আৰু কসয়া 
প্ৰধানমন্তীৰ িাবয়ত্ব কলাৱাৰ পাছৰতা অি্যাহত আৰছ।

ওঁৰ চৰকাৰৰ মাৰথা এ�া ধম ্বৰ কথা কয়-ভাৰত, 
মাৰথা ঁ এখন ধম ্ব গ্ন্থৰ কথা কয়-সংবিধান, 
মাৰথা ঁ এ�াই ভদ্তি-ভাৰত ভদ্তি, মাৰথা ঁ এ�া 
শদ্তিৰ আধাৰ- জনশদ্তি, এ�াই সংস্কৃ বত- 
সুৰক্া আৰু ১৩০ ককাঠ�ৰৰা অবধক ভাৰতীয়ৰ 
কল্যাণ, এ�াই মন্ত- সকৰলাৰৰ হসৰত সকৰলাৰৰ 
বিকাশ, সকৰলাৰৰ বিশ্বাস আৰু সকৰলাৰৰ 
প্ৰয়াস। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় এই ভাল 
চৰকাৰৰ মন্তৰিাৰৰক সৰৰা�ত কবৰ বনজৰ 
িাবয়ত্ব পালন কবৰ আবহৰছ। কসনা িাবহনীত 
কযা�িান কৰাৰ কতওঁৰ স্বপ্ন ককাৰনা কাৰণত 
সফল কহাৱা নাবছল বকন্তু কিশৰ কসনা িাবহনীক 
সিল কবৰ কতালাৰ কতওঁৰ ইচ্ছাৰ ফচল িত্বমান 
ভাৰতৰ শদ্তিশালী বস্বতৰয় পেটি কবৰৰছ। 
এই কাৰণৰ�াৰ িাৰিই গুজৰা�ৰ মুখ্যমন্তী 
হহ থকা কালৰ পৰা প্ৰধানমন্তী কহাৱানল কতওঁ 

কপাহৰৰ উৎসৱ বিপাৱলী কিশৰ প্ৰবতৰক্াৰ 
িাবয়ত্বত থকা কসনা কজাৱানৰ হসৰত পালন 
কবৰ আবহৰছ। কসনা িাবহনীক শদ্তিশালী কৰাৰ 
পিৰক্পৰিাৰৰ পৰা িবৰদ্ৰ কৰেণীৰ কল্যানৰ 
িাৰি গ্হণ কৰা অৰন্ািয়ানল, প্ৰধানমন্তীৰ ২০ 
িছৰীয়া িাবয়ত্বৰ ৰাজনীবতত কিশৰ প্ৰ�বতৰ 
কামৰিাৰ িৰূিবশ ্বতা আৰু িকৃঢ়তাৰৰ সফল 
হহৰছ। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় ২০০১ চনৰ ৭ 
আৰক্টািৰ তাবৰৰখ গুজৰা�ৰ মুখ্যমন্তী বহচাৰপ 
িাবয়ত্ব গ্হণ কবৰবছল আৰু কতবতয়াৰ পৰাই 
কিশৰ প্ৰ�বতৰ িাৰি কতওঁ কলাৱা বসধিান্ এই 
পয ্বন্ অি্যাহত আৰছ। বি�ত ২০ িছৰত কতওঁ 
এই কথাৰ�া প্ৰমাণ কবৰ কিখুৱাইৰছ কয কৰিাৰ 
ৰেম আৰু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথমৰ ভাৱধাৰাই িীঘ ্বকালীন 
পবৰকল্নাৰিাৰ সফল কৰৰ। কতওঁৰ কনতকৃ ত্বত 
কিৰশ নতুন বিশ লাভ কবৰৰছ।

কত

িেৰ

आवरण 
कथा

গসিাৰ হসনত
বিীপানবিতা

উৎসৱৰ 
আিদি
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आवरण 
कथा

গসিাৰ হসনত
বিীপানবিতা

উৎসৱৰ 
আিদি

উত্তৰাখণ্ডৰ হাবছ ্বলত কসনা আৰু আইঠ�বিবপৰ 
কজাৱানৰ হসৰত বিৱালী উিযাপন। ককিাৰনাৰথা 
পবৰভ্ৰমণ কৰৰ। 

৭ িনৱম্বৰ, ২০১৮

প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় সমীন্ৱতথী 
কপাটি- লংৰ�ৱালাত উপবস্ত হহ 
বিপাৱলী উিযাপন কৰাৰ ল�ৰত কসনাৰ 
হসৰত কথািাত্বা হয়। কসই উপলৰক্ 
কতওঁ কয় কয দ্ীপাববিতাৰ আনন্দ কসনাৰ 
হসৰত কৰ�াৱাৰ পাছতৰহ পূণ ্ব হয়।

১৪ িনৱম্বৰ, ২০২০

সকৰলাৰৱ বনজ পবৰয়ালৰ হসৰত বিপাৱলী 
উিযাপন কৰাৰ িৰৰ মইও বনজৰ পবৰয়ালৰ হসৰত 
বিপাৱলী উপৰভা� কবৰি বিচাৰৰা।ঁ এই কাৰণৰ�াৰ 
িাৰি মই কতামাৰলাকৰ ওচৰনল আবহৰছা ঁ
(কসনা কজাৱান) বকয়ৰনা মই কতামাৰলাকক 
বনজৰ পবৰয়াল িুবল �ণ্য কৰৰা।ঁ মই কযবতয়াই 
কতামাৰলাকৰ হসৰত সময় অবতিাবহত কৰৰা ঁ
কতবতয়া মই নতুন শদ্তি লাভ কৰৰা।ঁ কতামাৰলাকৰ 
মাজনল নহানক কমাৰ বিৱালী অসম্পূণ ্ব।

িনৰন্দ্ৰ গমাদী, প্ৰধািমন্তী।

প্ৰধািমন্তী গোৱাৰ পােত গতওঁ 
ক’ত ক’ত বিীপানবিতা উদযাপি 
কনৰনে

নিজৰ িাত্ভাত গতওঁ গদশৰ সুৰষিাৰ কথা 
ি্তি কনৰ। প্ৰধানমন্তীৰয় কয় কয িত্বমান 
সময়ত কসই কিশবিলাকৰহ সুৰবক্ত 
বযৰিাৰৰ বনজৰ ৰক্া আক্ৰমণকাৰী আৰু 
অনুৰপ্ৰৱশকাৰীৰ পৰা কবৰি পাৰৰ। 
যবিওিা এবতয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পয ্বায়ত 
উনমহতীয়া সদ্াৱ িকৃদ্ধি পাইৰছ বকন্তু আবম 
এই কথাৰ�াত গুৰুত্ব বিয়া প্ৰৰয়াজন কয 
বনজৰ সুৰক্া বনজৰ হাতত। এই কক্ত্ৰত 
সিায় সতক্ব হহ আবম আত্মবিশ্বাসৰ 
মাধ্যমত বিজয়ীৰ মৰনাভাৱ হল আনন্দ 
কবৰি লাৰ�।

জম্-ুকাশ্ীৰৰ ৰৰজৌৰী দ্জলাত থকা 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় সীমান্ত কসনাৰ হসৰত প্ৰধানমন্তী।

২৭ অন্ািৰ, ২০১৯
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জম্-ুকাশ্ীৰৰ সীমান্ৰ গুৰৰজ উপত্যকাত 
ককাৰনা কঘাষণা নকৰানক কসনা কজাৱানৰ হসৰত 
বিৱালী উিযাপন কবৰিনল উপবস্ত হয়।

১৯ অন্ািৰ, ২০১৭

চীন সীমান্ৰ হসৰত লাব� থকা বহমাচল 
প্ৰৰিশৰ চুমৰডাহত উপবস্ত হহ বিৱালী পালন।

৩০ অন্ািৰ, ২০১৬

১২,০০০ ফু� উচ্তাত উপবস্ত হহ 
বচয়াৰছনৰ ককম্পত।  

২৩ অন্ািৰ, ২০১৪

১৯৬৫ চনৰ যুধিৰ শ্বহীিৰ প্ৰবত ৰেধিা জনাই 
কডা�ৰাই যুধি স্াৰকত উপবস্ত।

১১ িনৱম্বৰ, ২০১৫



নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ   ১-১৫ িৱেম্বৰ, ২০২১ 29

आवरण 
कथा

মহাকাশ 
অভিযান ৰাষ্ট্ৰ

“আমাৰ বাবব মহাকাশ হহবে উন্নত 
মমপিং, ইবমজিং আৰু িনতাৰ বাবব 
ম�াগাব�াগৰ উন্ননীতকৰণ। সামগ্নীৰ 

িৰা মসৱাৰ ক্নীপ্ৰতাবৰ পবতৰবণই তথা উব্যাগশনীল 
বযজতিলল সুপবধা কপৰ প্য়াব�াবৱই হহবে আমাৰ মূল 
লক্য।” মহাকাশ আৰু উিগ্হৰ মকাম্াননীসমূহ 
“ইজডিয়ান মপেচ এেপচবয়শ্বনৰ” (আইএেপিএ) 
শুভাৰম্ভপণ অনুষ্ানত উিপথিত থাপক প্ৰধানমন্তনী নবৰন্দ্ৰ 
মমা্নীবয় এইষাৰ কথা কয়। মহাকাশ গবৱষণা তথা 
উব্যাগৰ মক্ত্ৰত ভাৰতৰ উচ্াকাংক্া এই গুৰুত্বিূণ ্ণ 
ি্বক্িৰ িৰা পেষ্ট হয়। এই খডিৰ অপধক গবৱষণা 
তথা উন্নয়বন বতৰ পবজ্ানৰ উন্নয়নৰ ম�াবগপ্ 
কৃপষখডি-কৃষকক সহায় কপৰব। িপৰবৱশ অধযয়ন 
তথা প্ৰাকৃপতক ্ুব� ্ণাগ সম্ক্ণত আগিানননী লাভ 
কৰা বযৱথিা উন্নত হ’মল িনতাৰ িনীৱন ৰক্াৰ মক্ত্ৰত 
সহায়ক হ’ব। বত্ণমানৰ মকন্দ্ৰ চৰকাবৰ মহাকাশ 
গবৱষণাৰ মক্ত্ৰত পববশষ ি্বক্ি গ্হণ কপৰ আপহবে। 
এই ি্বক্িববাৰৰ লগবত পববশষত জিঅ’মপেট�বয়ল 
মমপিঙৰ উন্নয়বন ম্শৰ ষ্টা�্ণ আিববাৰৰ লগবত 
উব্যাগখডিৰ �বথষ্ট সহায় হহবে।  

n মহাকাশ গবৱষণাত বযজতিগত খডিক 
উদ্াৱনৰ স্াধনীনতা প্ৰ্ান।

n চৰকাৰৰ ভূপমকা কত্ণাৰ ৰূিত।

n �ুৱ প্ৰিন্মক ভপৱষযতৰ বাবব প্ৰস্তুত কৰা।

n মহাকাশ খডিক প্ৰগপতৰ সমল পহচাবি প্ৰপতষ্া 
কৰা।

মহাকাশ শক্তিৰ ৰূপত িাৰত
n ইেবৰাৰ পিএেলপভ-পচ৪৫ময় এবক�া �াত্ৰাত 

পতপন�া পবপভন্ন কক্িথ িপৰভ্ৰমণ।

n উন্নত ম�াগাব�াগৰ (হাই পেনীড কপমউপনবকশ্বন) 
বাবব ভাৰবত উন্নত প্ৰ�ুজতিৰ উিগ্হ জিবে�-১১ 
আৰু জিবে�-২৯ উৎবক্িন কপৰবে।

n ইেবৰাই এ�া উৎবক্িনবত ১০৪�া উিগ্হ 
মহাকাশত থিািন কপৰবে।

n আইআৰএনএেএে-১ লগবত মনভ-আইপচৰ 
ৰূিত ভাৰতৰ এপতয়া পনিা উিগ্হ িথ-
প্ৰ্শ ্ণনৰ বযৱথিা (মনপভবগশ্বন) আবে।

মহাকাশ খণ্ডৰ সংস্াৰ মূলত ৪টা স্তম্ভ

এভতয়া একভিংশ শভতকাত িাৰতত 
মহাকাশ ভিজ্ানৰ সহায়ত ভিশ্বক 

সংযুতি কৰা ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ ্ণ 
িূভমকা পালন কভৰি লাতে।
নতৰন্দ্ৰ ক্মাদী, প্ৰধানমন্তী।

মহাকাশ অভিযানত িাৰতৰ অগ্ৰেভত
২০১৪ চনলল ভাৰবত গঢ় পহচািত বাপষ ্ণক ২.১৫ মহাকাশ অপভ�ান সম্ূণ ্ণ কপৰ আপহপেল, 

এপতয়া এই গড় পহচাি বাপষ ্ণক ৫.৩৫ মহাকাশ অপভ�ানলল অগ্গপত হলবে। পবগত ৭ বেৰৰ এই 
অগ্গপতবয় ভাৰতক মহাকাশ গবৱষণা কপৰ থকা পবশ্বৰ অনযতম ম্শববাৰৰ মািত থিান লাভ 
কৰাত সহায় কপৰবে। ক্ৰমাগত সংস্াৰ, মহাকাশ গবৱষণাত ইব�াৰ িােত আনব�া ি্বক্বি 

এয়া সম্ভৱ কপৰ তুপলবে। এই সময়পখপনত ভাৰবত একাপধক সফলতা লাভ কপৰবে, প্ৰথম 
প্ৰবচষ্টাবত মংগলয়ান অপভ�ানৰ অধনীনত মঙল গ্হৰ কক্িথত কৃজত্ৰম উিগ্হ থিািনৰ িৰা 
আৰম্ভ কপৰ ৩৪খন ম্শৰ ৩৪২�া উিগ্হ মহাকাশত থিািন কপৰ ভাৰবত মহাকাশ গবৱষণাত 

�বথষ্ট অগ্গপত লাভ কপৰবে।
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িস্ত্ৰ উৰি্যা�ৰ িাৰি একদ্ত্ৰত ি্যৱস্াৰ আৰম্ কৰাৰ পৰা কৰল বিভা�ৰ কম ্বচাৰীক উৎসৱৰ ভাট্া 
বিয়ানল তথা হসবনক সু্লৰিাৰত অবধক বশক্াথথীৰ নামভবত্বকৰণনল ককন্দ্ৰীয় ককবিৰনৰ� একাবধক 
বসধিান্ গ্হণ কবৰৰছ। ইয়াৰ ল�ৰত ককবিৰনৰ� চহৰৰিাৰত স্বচ্ছতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বিয়াৰ ল�ৰত 

পানীৰ ি্যৱস্া কৰা আৰু কখবতয়ক কম মূল্যত সাৰ কযা�ান ধৰা বিষয় সন্দভ্বত বসধিান্ হলৰছ।

  নসধিান্তঃ িস্ত্ৰ উৰি্যা�ক সিল কৰাৰ বিশত পিৰক্প। 
ককবিৰনৰ� ৭�া কম�া ইবন্ৰগ্ৰ�ড ক�সি�াইল ৰীজন 
এণ্ড এপাৰৰল (বমত্ৰা) অথ ্বাৎ ি্যাপক একদ্ত্ৰত িস্তু 
কক্ত্ৰ আৰু পবৰধান (বপএম বমত্ৰ) পাক্ব স্াপনৰ 
কক্ত্ৰত অনুৰমািন জনাইৰছ।

 প্ৰৰাৱতঃ ৪,৪৪৫ ককাঠ� �কা ি্যয় সাৰপৰক্ আ�ন্তুক 
পাচঁ িছৰত এয়া বনম ্বাণ কৰা হ’ি। এই বমত্ৰা পাক্বৰিাৰ 
আগ্হী ৰাজ্যৰিাৰৰ গ্ীণবফৰ্ আৰু ব্ৰাউনবফৰ্ 
এৰলকাৰিাৰত স্াপন কৰা হহ যাি। এয়া ৰাজহুৱা-
ি্যদ্তি�ত অংশীিাবৰত্বৰ আধাৰত বনম ্বাণ কৰা হ’ি। 
এই পিৰক্ৰপ কিশৰ ককাম্পানীৰিাৰক বিশ্বমানৰ 
কবৰ কতালাৰ সম্াৱনা আৰছ।

 গ্ীণবফৰ্ বমত্ৰা পাক্বৰ িাৰি ৫০০ ককাঠ� আৰু 
ব্ৰাউনবফৰ্ৰ িাৰি ২০০ ককাঠ�ৰ সাহায ্ব।

 উৎপািন িকৃদ্ধিৰ িাৰি প্ৰবতৰ�া বমত্ৰা প্ৰকল্ৰ িাৰি 
৩০০ ককাঠ� �কাৰ সাহায ্ব।

 ৭ লাখ প্ৰত্যক্ আৰু ১৪ লাখ পৰৰাক্ বনৰয়া� সকৃঠটি।

 এয়া প্ৰধানমন্তীৰ পাচঁ�া এফ মাৰন লক্্যৰ ওপৰত 
বনধ ্বাবৰত। ফাম ্ব �ু ফাইিাৰ, ফাইিাৰ �ু কফক্টৰী, 
কফক্টৰী �ু কফশ্বন, কফশ্বন �ু কফাৰৰইন(বিৰিশ) আবি 
বিবভন্ন খণ্ডৰ লাভ।

 কাৰপাৰ প্ৰস্তুবতৰ পৰা বনম ্বাণনল, িস্ত্ৰ উৰি্যা�ৰ সকৰলা 
কাম এৰক�া স্ানৰতই সম্ৱ হহ পবৰি।

 নসধিান্তঃ ককন্দ্ৰীয় মন্তীমণ্ডৰল সকৰলা উপযতুি 
অ-ৰাজপদ্ত্ৰত কৰল কম ্বচাৰীৰ (আৰবপএফ, 
আৰবপএছএফকক িাি বি) িাৰি বিত্তিষ ্ব ২০২০-
২১ বিত্তীয় িষ ্বৰ িাৰি ৭৮ বিনৰ িৰমহাৰ সমান 
উৎপািনশীলতাৰ ওপৰত আধাবৰত কিানাচ 
(বপএলবি) বিয়াৰ বসধিান্ হলৰছ।

 প্ৰৰাৱতঃ কৰল বিভা�ৰ কম ্বচাৰীৰ িাৰি এয়া সুখিৰ 
বহচাৰপ বিৰিবচত হহৰছ। এয়া প্ৰথমিাৰৰ িাৰি ভাৰতত 
চৰকাৰৰ দ্াৰা কৰল বিভা�ক উৎপািনশীলতাৰ 
ওপৰত আধাবৰত কিানাচ বিয়াৰ বসধিান্ কলাৱা 

ৰাষ্ট্ৰক স্বনদশীৰ মন্তনৰ
সিলীকৰৰ

आवरण 
कथा

গকনিনিি 
নসধিান্
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হহৰছ। ইয়াৰ জবৰয়ৰত চৰকাৰৰ কৰল কম ্বচাৰীৰ কিংক 
একাউন্নল ২০০০ ককাঠ� �কা কপ্ৰৰণ কবৰি।

 কৰল বিভা�ৰ কম ্বচাৰীৰয় ৭৮ বিনৰ সমান িৰমহাৰ 
কিানাচ লাভ কবৰি।

 প্ৰায় ১৭,৯৫১ �কা কম ্বচাৰীসকৰল লাভ কবৰি।
 কৰলৰ কট্ৰক কচাৱাবচতা কৰা কম ্বচাৰী, চালক, কাবৰকৰী 
কম ্বচাৰী আৰু অন্যান্যই এই কিানাচ পাি।

 নসধিান্তঃ ১০০খন অবতবৰতি চৰকাৰী আৰু ৰাজহুৱা 
খণ্ডৰ বিি্যালয়ক হসবনক সু্ল সমাজৰ হসৰত সংযতুি 
কৰা বসধিান্ কলাৱা কহাৱাৰ পাছত ষষ্ঠ কৰেণীত 
নামভবত্বৰ িাৰি এবতয়া ৫ হাজাৰ বশক্াথথীৰ লাভ হ’ি।

 প্ৰৰাৱতঃ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বশক্া নীবতত প্ৰৱত্বন কৰা নতুন 
নীবতৰ পাছত এবতয়া কসই লক্্যত উপনীত কহাৱাৰ 
বিশত অগ্সৰ হহৰছ চৰকাৰ। সু্লীয়া বশক্াৰ মাধ্যমত 
স্বৰিশ কপ্ৰম, বনয়মানুৱবত্বতা, কনতকৃ ত্বৰ বশক্া আবি 
বিবভন্ন বিশৰ প্ৰবত বচন্া কবৰ নতুন হসবনক সু্ল 
কখালাৰ িািীৰ প্ৰবত সহঁাবৰ জৰনাৱা হহৰছ। এবতয়া 
কিশত থকা ৩৩খন হসবনক সু্লৰ হসৰত নতুননক 
১০০ খন হসবনক সু্ল সংযদু্তিকৰণৰ প্ৰদ্ক্ৰয়া আৰম্ 
কৰা হহৰছ।

 হসবনক সু্লৰ পবৰৰৱশত বশক্া গ্হণ কবৰি বিচৰা 
বশক্াথথীৰ িাৰি নতুন সম্াৱনাৰ সকৃঠটি হহৰছ।

 ২০২২-২৩ সু্ল িষ ্বত ষষ্ঠ কৰেণীত প্ৰায় ৫০০০ 
বশক্াথথীৰয় এই নতুন ১০০ সু্লত নামভবত্ব কবৰি 
পাবৰি। িত্বমাৰন থকা ৩৩ খন হসবনক সু্লৰ ষষ্ঠ 
কৰেণীত ৩০০০ বশক্াথথী আৰছ।

 এই বিি্যালত বশক্া কলাৱা বশক্াথথীৰয় বিৰশষ ককৌশল 
আয়ত্ব কবৰি পাবৰি।

 নসধিান্তঃ ২০২০-২১ িষ ্বৰ�াত (১ অৰক্টািৰ, ২০২১ৰ 
পৰা ৩১ মাচ্ব , ২০২২হল) ফৰফেঠ�ক আৰু কপাৰ�বছক 
(বপএণ্ডৰক) উি ্বৰকৰ িাৰি পুঠটিৰ উপািান থকা 
ৰাজসাহায ্ব (এনবিএছ) িৰক ককবিৰনৰ� অনুৰমািন 
জনাইৰছ।

 প্ৰৰাৱতঃ ইয়াত ২০২১-২২ িষ ্বৰ ৰবি শস্যাৰ িাৰি 
২৮,৬৬৫ ককাঠ� �কাৰ ৰাজসাহায ্ব হ’ি। এই বসধিান্ই 
ককৃ ষকৰ িাৰি কম মূল্যত বপএণ্ডৰক সাৰ কযা�ানৰ িা� 
মুকবল কবৰি। ৰবি শস্যৰ সময়ত এয়া সহায়ক বহচাৰপ 
বিৰিবচত হহৰছ। ইয়াৰ ল�ৰত বডএবপ তথা এনবপৰকৰ 
িাৰি (সৰি ্বাচ্ বতবন�া তিৰ) অবতবৰতি ৰাজসাহায ্ব 
কঘাষণাৰ বসধিান্ই সহায় কবৰি।

গকন্দ্ৰীয় গকনিনিিৰ অি্ গকতনিাৰ 
গুৰুত্বপপূৰ ্ভ নসধিান্ আৰু প্ৰৰাৱতঃ

স্বচ্ছ ৰাৰত নমেি-আৰিাি আঁিনি ২০২৫-
২৬ হল অি্ােত থকাৰ নসধিান্তঃ স্বচ্ছ ভাৰত 

অবভযান ২.০ৰ িাৰি ১,৪১,৬০০ ককাঠ� �কাৰ বিত্তীয় 
পবৰমাণ বনধ ্বাৰণ কৰা হহৰছ। এয়া প্ৰথম অবভযানৰ ধন 

তুলনাত আনঢ় গুণ কিবছ। এইৰিাৰৰ বভতৰত ১ লাখৰ 
কম জনসংখ্যাৰ ন�ৰত মুকবলত কশৌচ কৰা িন্ কৰা তথা 

জাৱৰ-মল বনস্াশনৰ বিৰশষ ি্যৱস্া গ্হণ কৰা হহৰছ। এই 
প্ৰদ্ক্ৰয়াই কিাৱতী নিীনল হি কযাৱা জাৱৰ-মল আবি হ্াস কবৰ 

নাইকীয়া কবৰি। এই পধৰক্ৰপ সৰু ন�ৰ-চহৰৰিাৰক সহায় 
কবৰি।

২০২৫-২৬হল িৃদ্ধি কৰা হেনে অম্ৰুট ২.০ৰ কামকাজতঃ 
চহৰাঞ্লৰ কলাকৰ িাৰি পানীৰ কযা�ান ধৰাৰ ল�ৰত কশৌচা�াৰৰ 

সুবিধা প্ৰিান কৰাৰ�া এ�া ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় কত্বি্য। এইিাৰ অম্ৰুট ২.০ৰ িাৰি 
২,৭৭,০০০ ককাঠ� �কাৰ বিত্তীয় পুদঁ্জ ৰখা হহৰছ। পানী কযা�ানৰ 

বিশ্বতিৰীয় িাবয়ত্ব পালনৰ বসধিান্ৰৰ এই আচঁবনৰ অধীনত ৪৩৭৮ 
ন�ৰত নলীৰ পানী বিয়াৰ বসধিান্ কলাৱা হহৰছ। ৫০০ অমূ� চহৰত জাৱৰ/

মল বনস্াশনৰ ি্যৱস্া তথা ২.৬৮ ককাঠ� নলীৰ সংৰযা�ীকৰণ, ২.৬৪ ককাঠ� 
বচৱাৰ/কচবপ্ৰ�ংক সংৰযা� কৰাৰ লক্্য কলাৱা হহৰছ। 

आवरण 
कथा

গকনিনিি 
নসধিান্
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মুকবলত কশৌচ কৰাৰ পৰা মুতি কৰাৰ লক্্য 
আ�ত ৰাবখ কিশত স্বচ্ছ ভাৰত অবভযান 
আৰম্ কৰা হহবছল। এই অবভযান জন-

আৰন্দালননল পবৰৱবত্বত হহবছল, ইয়াৰ পাছত 
অম্ৰুট (অ�ল বমছন ফ’ৰ বৰজৰুভৰনশ্বন এণ্ড 
আৰিান ট্ৰান্সফ’ৰৰমশ্বন) আচঁবন আৰম্ কৰা হয়। 
এই অবভযাৰন কিশৰ না�বৰকৰ জীৱন ধাৰণৰ মান 
উন্নত কৰৰ। এবতয়া এই আচঁবনক অন্য এক পয ্বায়নল 
বনয়াৰ প্ৰস্তুবত সমূ্পণ ্ব কৰা হহৰছ। কসৰয়ৰহ ১ অৰক্টািৰ 
তাবৰৰখ প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় স্বচ্ছ ভাৰত বমছন 
আৰিান ২.০ আৰু অম্ৰুট আচঁবন ২.০ৰ উৰদ্াধন কবৰ 
কয় কয, “আমাৰ শাস্ত্ৰত বলখা আৰছ কয আৰপানাৰলাৰক  
কম ্বপথত চবল থাৰকাৰত যবিৰহ আপুবন িবহ পবৰৰছ 
কতৰন্ আৰপানাৰ সফলতাৰ যাত্ৰা িন্ হহ পবৰি। যবিৰহ 
আপুবন শুই পৰৰ কতৰন্ সফলতাও শুই পবৰি। আপুবন 
যবি পুনৰাই বথয় বিৰয় কতৰন্ সফলতাও ঘবূৰ আবহি। 
আপুবন আৰকৌ আ�িাবঢ় হ� থাৰক সফলতাও আ�িাবঢ় 
হ� থাবকি। এইকাৰৰণ আবম বনৰন্ৰ আ�িাবঢ় হ� 
থাবকি লাৰ�। চনৰৱতী চনৰৱতীৰ মন্ত আপুবন পাি কবৰ 
যাওক আৰু আৰপানাৰ চহৰখনৰকা বিবভন্ন অসুবিধাৰ 

স্বচ্ছতা হেনে
এিা িতুি প্ৰৰাত

ভাৰতীয় উপমহাৰিশৰ সকৰলা চহৰ-ন�ৰৰ ঐবতহাবসক 
পৰম্পৰা, সংস্কৃ বত আৰু ইবতহাস আৰছ। বকন্তু এই িাইৰিাৰৰ 

বিবভন্ন কাৰক বিৰশষত কযৰন জাৱৰ বনস্াশনৰ িৰুৱস্া, 
পুবতৰ�ান্ময় পবৰৰৱশ, ককৃ দ্ত্ৰম িান, পথৰ িুৰৱস্া আবিৰিাৰৰ 

িাৰি বনজৰ ক�ৌৰৱ কহৰুৱািল�ীয়া হহৰছ। কতৰন্ ককৰননক হ’ি? 
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় এই প্ৰশ্ন কবৰ ইয়াৰ উত্তৰত কয় কয 

উন্নয়নমূলক কামকাজৰিাৰৰ ৰূপায়নৰ কক্ত্ৰত থকা বিৰভিতাই 
ইয়াৰ মূল কাৰণ, অৰনক উন্নয়নমূলক আচঁবন সাধাৰণ জনতাৰ 
কাষ চাবপি পৰা নাবছল। এই বিৰভিতা আতঁৰ কৰাৰ উৰদেশ্যৰৰ 

প্ৰধানমন্তীৰয় ২০১৫ চনত অম্ৰুট (অ�ল বমছন ফ’ৰ বৰজৰুভৰনশ্বন 
এণ্ড আৰিান ট্ৰান্সফ’ৰৰমশ্বন) আচঁবন প্ৰণয়ন কৰৰ। ইয়াৰ ল�ৰত 

স্বচ্ছ ভাৰত বমছৰনা আৰছ। অম্ৰুটৰ জবৰয়ৰত চহৰৰিাৰক নতুন 
প্ৰাণ বিয়া আৰু স্বচ্ছ ভাৰতৰ জবৰয়ৰত সকৰলা িাইৰক পবৰস্াৰ 
কৰাই হহৰছ লক্্য। ২০১৫ চনত আৰম্ কহাৱা কসই যাত্ৰা এবতয়া 

নতুন উি্যৰমৰৰ অম্ৰুট ২.০ৰ ৰূপত আৰম্ কৰা হহৰছ যাৰত কিশৰ 
চহৰাঞ্লৰ ১০.৫ ককাঠ�ৰৰা অবধক কলাকৰ জীৱন উন্নত হহ পৰক 

আৰু স্বচ্ছতা ২.০ জবৰয়ৰত জাৱৰ বনস্াশন প্ৰদ্ক্ৰয়া সফল হহ 
পৰক।

आवरण 
कथा স্বচ্ছ ৰাৰত নমেি ২.০,

অম্ৰুট ২.০
নিনশৰ 
গলখা
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आवरण 
कथा

পৰা মুদ্তি বিয়া পী়িাকণ �াত পাবত লওক। আবম এৰন 
এখন ভাৰত �বঢ়ি লাৰ� বযখন কিশৰ সমকৃদ্ধিৰয় বিশ্বক 
পথ প্ৰিশ ্বন কৰৰ।” প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰ এই 
বচন্াধাৰাৰক সৰৰা�ত কবৰ স্বচ্ছ ভাৰত বমছন ২.০ আৰু 
অম্ৰুট ২.০ ৰূপায়ন কৰা হহৰছ যাৰত আমাৰ প্ৰবতখন 
চহৰ “জািৰ মুতি” হহ পৰক আৰু “জল সুৰবক্ত” কবৰ 
কতালাৰ আকাংক্াৰিাৰ পূণ ্ব হওক। এই িৰুয়াখন আচঁবনৰয় 
ভাৰতত হহ থকা ক্ীপ্ৰ চহৰীকৰণৰ ফলত সকৃঠটি কহাৱা 
প্ৰত্যাহ্ানৰিাৰ প্ৰবতৰৰাধ কবৰিনল সক্ম কহাৱাৰ ল�ৰত 
২০৩০ চনৰ বভতৰত িহনক্ম উন্নয়নৰ প্ৰাবপ্ৰ লক্্যত 
উপনীত কহাৱাৰ সম্াৱনা ি্যতি কৰা হহৰছ।

গ্ামাঞ্চলৰ পৰা অনিক গলাক 
িেৰলল আনে। গ্ামাঞ্চলত 
গতওঁনলানক অসুনিধা গপাৱাৰ 
িানিই জীনৱকাৰ সন্ািত িেৰলল 
আনে। নকন্তু িেৰলল অোৰ পােনতা 
গতওঁনলানক কষ্নৰ থানকিলল িাধ্ 
হে পনৰ। এফানল ৰৰৰ পৰা দপূলৰত 
আৰু আিফানল কষ্ৰ জীৱি। 
িািািানেিৰ উনদেশ্ আনেল 
এই পনৰনস্নত সলনি কৰা, এই 
অসমতা দপূৰ কৰা। স্বচ্ছ ৰাৰত 
আৰু অম্ৰুটৰ নবিতীয় পয ্ভায়ত 
িািািানেিৰ স্বপ্নক পপূৰৰ কৰানিা 
লষি্ নেিানপ গলাৱা হেনে।

িনৰন্দ্ৰ গমাদী, প্ৰধািমন্তী।

স্বচ্ছ ৰাৰত নমেি-আৰিানি ২.০গয় 
জািৰ শপূৰ্ িেৰ সৃটষ্ৰ লষি্ হলনে

n মহাত্মা �ান্ীৰ কডৰশ িছৰীয়া জয়ন্ী উপলৰক্ কিৰশ 
২০১৪ চনত এ�া সংকল্ হলবছল, আৰু কসয়া আবছল 
২০১৯চনত মুতি বিষ্ঠা মুতি ভাৰত �ঢ়া।

n  কিৰশ সংকল্ কলাৱাৰ পাছত কসয়া জন-আৰন্দালননল 
পবৰৱবত্বত হহবছল। ১০ ককাঠ�ৰৰা অবধক কশৌচা�াৰ 
বনম ্বাণৰৰ কিশৰ প্ৰবতৰ�া পবৰয়াৰল প্ৰায় ৫৩ হাজাৰ 
�কা সঞ্য় কবৰবছল। ২০১৫ চনৰ পৰা ২০২০ চনৰ 
বভতৰত মুকবলত কশৌচ িন্ কৰা অবভযাৰন সি ্বাবধক 
সফলতা লাভ কবৰবছল।

নমেিৰ পৰা জি-
আনদিালি গোৱাৰ আৰম্ভনৰ

পপূি ্ভনত

লাখৰৰা অবধক 
ঘৰ আৰু সমূহীয়া 
কশৌচা�াৰ বনম ্বাণ 
কৰা হহৰছ।

চহৰ আৰু ৯৫০খনৰৰা অবধক 
চহৰক অবডএফ+ আৰু 
অবডএফ++ কঘাষণা কৰা হহৰছ।

চহৰত ৬৫,০০০ কশৌচা�াৰ 
বনম ্বাণ কৰা হহৰছ। স্বচ্ছতা 
এপ্-ৰ সহায়ত ২ ককাঠ� 
না�বৰকৰ সমস্যা সমাধান 
কৰা হহৰছ।

৭০

৩০০০
n চহৰৰিাৰৰ স্বচ্ছতাৰ বিশত আ�িাবঢ় হ�ৰছ, িাপুৰৱ 

কিখা স্বপ্নক কিৰশ এশ িছৰৰ পাছত পূণ ্ব কবৰৰছ। বকন্তু 
স্বচ্ছতাৰ অবভযান কসইবখবনৰত সীমাৱধি হহ থকা নাই 
িৰঞ্ মুকবলত কশৌচ কৰাৰ পৰা মুতি কহাৱাৰ পাছত 
কশৌচা�াৰ বনম ্বাণ আৰু জািৰ বনস্াশনৰ-পয় প্ৰণালীৰ 
ি্যৱস্াৰৰ এয়া আ�িাবঢ় হ�ৰছ।

n  ভাৰত মল বনস্াশন ২০১৪ চনৰ ১৮ শতাংশৰ পৰা 
চাবৰগুণ িকৃদ্ধি হহ এবতয়া ৭০ শতাংশ হহৰছ। এয়া ৯৭ 
শতাংশ ৱাড্বত ১০০ শতাংশৰ ঘৰৰ ঘৰৰ জািৰ সংগ্হৰ 
পিৰক্পৰ ল�ৰত ৮৫ শতাংশ ৱাড্বত না�বৰৰক কৰা 
জািৰ পকৃথকীকৰণৰ মাধ্যমত সহায় পাইৰছ।

৩,৩০০
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n ২০১৫ চনৰ ২৫ জনু তাৰৰখে অটল ৰিছন ফ’ৰ ৰৰখনখেল 
এণ্ড আৰবান ট্ান্সফৰখিশ্বন চিুকৈ অি্ৰুট ঘ�াষণা ৈৰা 
হয়। আৰম্ভৰণখত ঘেশৰ ৫০০চহৰৰ পৰা ৬০ শতাংশ 
চহৰাঞ্চলৰ জনতাৈ সািৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জল ৰিছনৰ অধীনত 
ৈাি আৰম্ভ ৈৰা হহৰছল।

n  এই আচঁৰনৰ অধীনত প্ৰথিখত এৈ লােৰ ওপৰৰ জনসংে্া 
থৈা চহৰখবাৰত পাইপৰ জৰৰয়খত পানী, উন্নত পয়-
প্ৰণালী আৰে ৰেশখবাৰ ঘচাো হহৰছল। উন্নত নলা ব্েস্া, 
ঘসউজীৈৰণ, পাৈ্ক আৰে স্াপখনা ইয়াৰ অংশ আৰছল।

n  ইয়াৰ বাখব ১ লাে ঘৈাটট টৈা ধন ৰনধ ্কাৰণ ৈৰা হহৰছল। 
ইয়াৰ ৫০,০০০ ঘৈাটট ঘৈন্দীয় চৰৈাৰৰ অংশ আৰছল। ৫৫ 
হাজাৰখৰা অৰধৈ ধনৰ ব্েহাৰ ৈৰৰ ৈাি ৈৰা হহখছ।

n  এই ৰিছনৰ সৈখলা ৈাি যৰেখহ এখৈলগ ৈৰা যায় ঘতখতে ১ 
ঘৈাটট ঘটপ-োটাৰ সংখযাগীৈৰণ তথা ৭৮ লাে পয়-প্ৰণালী 
আৰে ৰচখেজ টট্টখিন্ট প্ান্ট (এছটটৰপ) স্াপন ৈৰা হহখছ। 
১২৪০ এিএলৰিৰ ক্ষিতাৰ এছটটৰপ হতয়াৰ ৈৰা হহখছ, 
ইয়াখত ঘশাৰধত পানীৰ ৯০৭ এিএলৰিৰ পুনঃ ব্েহাৰ ৈৰা 
হহখছ।

n  ইয়াৰ লগখত চহৰত ঘহাো ৈৃত্ৰিি বানপানীৰ সিস্া আতঁৰ 
ৈৰা, পাৈ্কৰ সংে্া বতৃ্ধি ৈৰা, ঘসইজ পৰৰবহন আৰে 
ব্েস্া এই ৰিছনৰ অধীনত ৈৰা হহখছ। চহৰাঞ্চলত অম্ৰুটে 
এৈপ্ৰৈাখশ পৰৰেত্কনৰ ধাৰা আৰম্ভ ৈৰৰখছ। 

n  অম্ৰুেৰ অধীনত ঘলাো পেখক্ষপখবাৰৰ ফলত ৮৫ লাে 
টন (ৈাব ্কন ফুটৰপ্ৰন্ট) হ্াস ৈৰৰব পৰা হগখছ। ৰিউৰনৰচপাল 
ঘবাণ্ডৰ (ঘপৌৰ ৰনগি) সহায়ত ১০েনকৈ চহৰাঞ্চলৰ ৰনগি 
ঘযখন আহখিোবাে, অিৰােতী, ভূপাল, গাত্জয়াবাে, 

হায়েৰাবাে, ইখ্াৰ, লখষ্ৌ, পুখণ, ছুৰাট, 
ৰবশাোপট্টনখি ৩,৮৪০ ঘৈাটট টৈা সংগ্ৰহ 

ৈৰৰব পাৰৰখছ।

n প্ৰায় ৩.৫ লাে ব্ত্তিগত, সিহূীয়া আৰু 
ৰাজহুো ঘশৌচাগাৰ ৰনি ্কাণৰ দ্াৰা এয়া 
ৈৰা যাব। আনহাখত স্বচ্ছ ভাৰত ৰিছন-
আৰবান ২.০ৰ িাধ্িত ১ লােখৰা ৈি 
জনসংে্াৰ চহৰত তৰল জাবৰ ৰনস্াশনৰ 
সমূ্ণ ্ক ব্েস্া গ্ৰহণ ৈৰা হ’ব। 

n  ইয়াৰ বাৰহখৰ অম্ৰুটৰ অধীনত নহা 
চহৰখবাৰত ঘলখতৰা-ৈ’লা পানী ৰনস্াশনৰ 
ব্েস্াও গ্ৰহণ ৈৰা হহখছ। ইয়াৰ লগখত 
প্ৰৰতেন চহৰত স্ানীয় সংস্াৰ হসখত 
ৰিৰল অৰিএফ+ আৰু এৈ লােৰ তলৰ 
জনসংে্াৰ বাখব অৰিএফ++ৰ ব্েস্া 
ৈৰা হহখছ যাখত স্বচ্ছতাৰ লক্ষ্ প্ৰাৰতি হয়।

n পাচঁ লােৰ জনসংে্া থৈা চহৰখবাৰত বায়ু 
প্ৰেষূণ হ্াস ৈৰাৰ বাখব শ্ৰৰিৈসৈলৈ 
ঘিৰছন চাফা ৈৰাৰ প্ৰৰশক্ষণ ৰেয়া ঘহাোৰ 
লগখত স্বচ্ছতা ৈিমীসৈলখৈা ৰবখশষ 
প্ৰৰশক্ষণৰ ব্েস্া ৈৰা হহখছ।

n  ১ লাে ৪১ হাজাৰ ঘৈাটট টৈাৰ অৰধৈ 
ব্য়ৰ এই প্ৰৈল্পই ঘগাটা জাবৰৰ উৎসত 
পথৃৈীৈৰণৰ বাখব ৰতৰনটা আৰৰ (R) 
ওপৰত ৈাি ৈৰৰব। আৰ-ৰৰিুউছ (ৈি 
ৈৰা), ৰৰইউজ (পুনঃ ব্েহাৰ) আৰু 
ৰৰছাইৈলৰ (পুনঃ উৎপােন) সহায়ত 
হবজ্াৰনৈ পধিৰতৰ ব্েহাৰ ৈৰৰ জাবৰ 
ৰনস্াশনৰ ব্েস্াৈ সুসংগটিত ৈৰা যাব।

চহৰব�োৰ এতিয়ো জো�ৰমুক্ত হহ পতৰ�

এতিয়ো

িূল লক্ষ্ হহখছ উৎসখত 
ঘগাটা িলৰ পথৃৈীৈৰণ আৰু 
১০০ শতাংশ ৰনস্াশন।

এবাৰ ব্েহাৰখযাগ্ প্াটটিৈৰ 
ব্েহাৰ নাইৈীয়া ৈৰাৰ লগখত 
ৰনি ্কাণেণ্ডৰ পৰাও প্াটটিৈ 
নাইৈীয়া ৈৰাৰ পেখক্ষপ গ্ৰহণ 
ৈৰা হহখছ।

অম্ৰুট তমছন ২.০ৰ অৰ ্থ
পূ� ্থবি

आवरण 
कथा স্বচ্ছ ভোৰি তমছন ২.০,

অম্ৰুট ২.০
ত�বেষ 
লেখো

ৰনউ ইত্ণ্ডয়া সিাচাৰ   ১-১৫ নখেম্বৰ, ২০২১
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নিনৱজ আৰু গিনপ্তক গমনিজনমন্টৰ সোয়ত জল সুৰনষিত িেৰ

n অম্ৰুট ২.০ৰ লক্্য হহৰছ ৪,৭০০খন ন�ৰ/
চহৰক জল সুৰবক্ত বহচাৰপ কঘাষণা কৰা, ইয়াৰ 
ফলত পানীৰ সমস্যা আতঁৰ কহাৱাৰ ল�ৰত পয়-
প্ৰণালী ি্যৱস্াও যৰথটি উন্নত হহ পবৰি।

n  ৪,৭০০�া চহৰাঞ্ল স্ানীয় এৰলকাত ২.৬৮ 
ক�প-ৱা�াৰ (নলীৰ সহায়ত পানী কযা�ান) 
সংৰযা�ৰ লক্ৰৰ ১০০ শতাংশ পানী কযা�ানৰ 
ি্যৱস্া কলাৱা হহৰছ।

n  ইয়াত ১ লাখৰৰা অবধক জনসংখ্যাৰ চহৰ 
অম্ৰুটৰ অধীনত সামবৰ কলাৱা ৫০০ চহৰসহ 
৪৩৭২ চহৰনল ১০০ শতাংশক সামবৰ 
কলাৱাৰ লক্্য আৰছ। এই অবভযানৰ উৰদেশ্য 
হহৰছ স্ববনভ্বৰশীল ভাৰত �বঢ় কতালা আৰু 
উৰি্যা�শীলতাক অবধক উৎসাবহত কৰা। মবহলা 
আৰু যৱু প্ৰজন্মক সহায় কৰাৰ ল�ৰত ইৰয় 
দ্জআইদ্জ অথ ্বনীবতক উৎসাবহত কবৰি।

n  এই আচঁবনৰ অধীনত চাকু্বলাৰ ইক’নমী (চক্ৰ 
অথ ্বনীবত) গ্হণ কৰা হ’ি। ভূবম�ত আৰু ভূবমৰ 
তলৰ পানী সংৰক্ণৰ কক্ত্ৰত এই আচঁবনৰয় 
বিৰশষ সহায় কবৰি। আধুবনক প্ৰযদু্তি আৰু 
ককৌশল ি্যৱহাৰ কবৰ এই আচঁবনৰয় উন্নত তথ্য 
সংগ্হ কবৰি। কপয় জল সমীক্াৰ (দ্্ংবকং 
ৱা�াৰ চাৰভ্ব) মাধ্যমত চহৰৰিাৰৰ মাজত 
প্ৰবতৰযাব�তামূলক পবৰৰৱশ �ঢ় বিয়া হ’ি। 
অম্ৰুট ২.০ৰ িাৰি ২.৮৭ লাখ ককাঠ� �কা ধায ্ব 
কৰা হহৰছ।

আমাৰ লষি্ হেনে জল 
সুৰনষিত ৰনৱৰ্ৎ

এনতয়া

এই আচঁবনৰয়

ি্যৱহাৰ কহাৱাৰ পানীৰ পুনতঃ ি্যৱহাৰৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব বিয়া হহৰছ। ইয়াৰ ফলত চহৰাঞ্লৰ 
প্ৰৰয়াজনীয়তাৰ ২০ শতাংশ আৰু ঔৰি্যা� 
খণ্ডৰ প্ৰৰয়াজনীয়তাৰ ৪০ শতাংশ পূৰণ 
হ’ি। এই অবভযানৰ অধীনত বিশুধি পানীৰ 
জলাশয়ৰিাৰৰ ৰক্ণাৰিক্ণ আৰু িহনক্ম 
উন্নয়নৰ িাৰি প্ৰাককৃ বতক সম্পিৰ সুৰক্াৰ 
ওপৰত গুৰুত্ব বিয়া হহৰছ।  

৫০০
চহৰত বচৰৱজ আৰু কচবপ্ক ি্যৱস্াপনাৰ কক্ত্ৰত 
১০০ শতাংশ সামবৰ ল’ি। ইয়াৰ ফলত প্ৰায় ১০.৬ 

ককাঠ� কলাক উপককৃ ত হ’ি। জলাশয়ৰিাৰৰ ি্যৱস্াপনাৰ 
জবৰয়ৰত িহনক্ম বিশুধি পানীৰ কযা�ানৰ ওপৰত 

বিৰশষ গুৰুত্ব বিয়া হ’ি।

বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাচাৰ   ১-১৫ নৰৱম্বৰ, ২০২১
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आवरण 
कथा জল জীৱি নমেিৰাষ্ট্ৰ

উত্তৰ প্ৰৰিশৰ িন্দা কখাৱাপানীৰ সমস্যাৰ দ্াৰা 
বিৰশষভাৰৱ প্ৰভাবৱত অঞ্ল আবছল। কযবতয়া 
ক�প-ৱা�াৰৰ সংৰযা�ীকৰৰণ অঞ্লৰ�াৰ উমৰী 

গ্ামাঞ্ল পাইবছল কতবতয়া �াৱঁিাসীৰ আন্দনৰ সীমা 
কচৰাই হ�বছল। মানুহৰিাৰৰ ক�প-ৱা�াৰৰ (পানী কযা�ান) 
সুবিধা লাভ কবৰিনল আৰম্ কবৰৰল কতবতয়াৰ পৰা 
জীৱনৰিাৰ সলবন হহ পবৰৰছ। প্ৰধানমন্তীৰ হসৰত কহাৱা 
এক কৰথাপকথনত উমৰীৰ পানী সবমবতৰ সভাপবত 
�ীৰজাকান্ বতৱাৰীৰয় কয় কয, পূি ্বৰত ঘৰৰ মবহলাসকৰল 
পানীৰ িাৰি িৰূনল যািল�ীয়া হহবছল বকন্তু এবতয়া 
ঘৰৰত পানী উপলব্ধ কহাৱাৰ িাৰি কতওঁৰলাৰক অন্য 
কামত মৰনাবনৰৱশ কবৰি পাবৰৰছ। বিশুধি কখাৱাপানীৰ 
কযা�ানৰ ফলত অন্যান্য কিমাৰ-আজাৰৰিাৰৰা লাৰহ 
লাৰহ হ্াস পাইৰছ। এৰকই অবভজ্তা গুজৰা�ৰ বপপলী 
�াওঁ আৰু তাবমল নাডুৰ কভলাৰী �াওঁৰ।

একবিংশ শবতকাৰ অন্যতম প্ৰাককৃ বতক িুৰয ্বা� 
গুজৰা�ত কহাৱা ভূবমকম্পই ৰাজ্যখনৰ অৱস্া তনথৱচ 
কৰ কপলাইবছল। কসই প্ৰাককৃ বতক িুৰয ্বা�ত ২০,০০০ 
কলাৰক প্ৰাণ কহৰুৱাইবছল। এৰক সময়ৰত গুজৰাৰ� 

এিা উজ্জ্বল ৰনৱৰ্তৰ
িানি পািীৰ সংৰষিৰ

স্বাধীনতাৰ ৭২ িছৰ পাছৰতা কিশৰ ১৯ ককাঠ� 
গ্ামাঞ্লৰ ঘৰৰ বভতৰত ককৱল ৩.২৩ ককাঠ� 

ঘৰতৰহ ক�প-ৱা�াৰৰ ি্যৱস্া আৰছ। ২০১৯ চনৰ 
আ�টিত জল জীৱন বমছন আৰম্ কৰা কহাৱাৰ 

পাছত মাৰথা ঁ২৫�া মাহৰ বভতৰত ৫ ককাঠ� ঘৰত 
নলীৰ জবৰয়ৰত কখাৱাপানীৰ ি্যৱস্া কৰা হহৰছ। 

আদ্জ কিশৰ ৮০খন দ্জলাৰ ১.২৫ লাখ গ্ামাঞ্লত 
কখাৱাপানীৰ ি্যৱস্া কৰা হহৰছ। এক কথাত ক’িনল 

�’কল স্বাধীনতাৰ ইমান িছৰৰ পাছৰতা কনাৰহাৱা 
কাম বি�ত িু�া িছৰত সম্পূণ ্ব হহ উঠিৰছ। সমাজৰ 

কশষৰজন ি্যদ্তিনল চৰকাৰৰ সুবিধা হল কযাৱা কায ্বৰৰ 
নতুন ভাৰতৰ স্বপ্নক প্ৰবতফবলত কৰাৰ এয়া উৎককৃ টি 
উিাহৰণ। এবতয়া চৰকাৰৰ এই কক্ত্ৰত জল জীৱন 

বমছন এপ্ আৰু ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় জল জীৱন ককাষৰ জবৰয়ৰত 
এই পিৰক্পৰিাৰত আগুৱাই বনয়াৰ বসধিান্ হলৰছ...

জল জীৱি নমেি এপ্-ৰ নিনশৰত্ব
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মই কওঁ কয আৰু সকৰলাৰক আহ্ান জনাওঁ 
কয কিশৰ বযসকল না�বৰকৰ ওচৰত অবধক 

পবৰমাণৰ পানী আৰছ কতওঁৰলাৰক জল সংৰক্ণৰ 
ওপৰত অবধক গুৰুত্ব বিি লাৰ� আৰু এই 

কক্ত্ৰত অভ্যাস সলবন কবৰি লাৰ�।”
নৰৰন্দ্ৰ কমািী, প্ৰধানমন্তী।

জল জীৱি নমেিৰ েৰ ৰৰ জল 
অনৰযািৰ অধীিত গতনল�াংিা, 

গ�াৱা, োনৰয়ািা আৰু ৩খি গকন্দ্ৰীয় 
শানসত অঞ্চল পুডুনিৰী, আদিামাি-
নিনকািৰ, দাদৰ-ি�ৰ োনৰলী আৰু 

দমি-নডউত ১০০ শতাংশ পািী 
সংনযা�ীকৰৰ কৰা হেনে। 
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কখাৱাপানীৰ সমস্যাৰ�া পবৰবছল। ভূবমৰ তলৰ পানীৰ 
পবৰমাণ ক্ৰমাবিৰয় হ্াস পািনল ধবৰবছল। কতৰন সময়ৰত 
গুজৰা�ৰ মুখ্যমন্তী বহচাৰপ নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় শুজলাম-
সুফলাম আচঁবন আৰম্ কবৰবছল। এই আচঁবনৰ সময়ৰত 
বিশ্বৰ সি ্বিকৃহৎ নলা-সংৰযা�ীকৰণৰ মাধ্যমত ২১খন 
নিীক সংৰযা� কৰা হহবছল। পানী পবৰচালনা সবমবত 
�িন কৰা হহবছল আৰু এইৰিাৰৰ িাবয়ত্ব মবহলাসকলক 
বিয়া হহবছল। ইয়াৰ ফলত গুজৰা�ৰ পানীৰ সমস্যা 
নাইকীয়া হহবছল আৰু জলবসঞ্ন ি্যৱস্াৰ জবৰয়ৰত 
ককৃ বষ খণ্ডৰ উন্নয়ন সম্ৱ হহ পবৰবছল।

গুজৰা�ৰ পৰা আৰম্ কহাৱা এই বিলেৱ এবতয়া 
কিশৰ বিবভন্ন প্ৰান্নল হল কযাৱাৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা আবহ 
পবৰৰছ। ২০১৪ চনত কিশৰ শাসনৰ িাবয়ত্ব গ্হণ কবৰ 
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় কিশৰ পানীৰ সংৰক্ণৰ 
িাৰি ককতৰিাৰ ি্যৱস্া গ্হণ কৰৰ। ইয়াৰ বভতৰত জল 
শদ্তি মন্তণালয় স্াপনৰ ল�ৰত অ�ল ভূজল আচঁবন, 
নমামী �ংৰ� আবি পিৰক্প গ্হণ কৰা হয়। আনহাৰত 
২০১৯ চনত স্বাধীনতা উিযাপনৰ মুহতূ ্বত লাল বকল্াৰ 
পৰা বিয়া ভাষণত কতওঁ জল জীৱন আচঁবনৰ কথা 

কঘাষণা কৰৰ। এই আচঁবনৰ লক্্য হহৰছ ২০২৪ৰ 
বভতৰত ঘৰৰ ঘৰৰ কখাৱাপানীৰ কযা�ান। এই জল জীৱন 
বমছনৰ অধীনত এবতয়া সা�ৰ পানী বিশুদ্ধিকৰণৰ 
পৰা হল বিশুধি পানীৰ শুদ্ধিকৰণনল বিৰশষ পিৰক্প 
গ্হণ কৰা হহৰছ। ইয়াৰ ল�ৰত বশশু আৰু কজষ্ঠ্যজনক 
পানীৰ গুৰুত্বৰ বিষৰয় সজা� কবৰ কতালা হহৰছ। 

প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় পানীৰ সংৰক্ণৰ 
িাৰি গ্ামাঞ্লৰ মবহলাসকলক সজা� কৰাৰ ল�ৰত 
�াৱঁৰিাৰত পানী সবমবত �িন কৰা হহৰছ যাৰত 
সজা�তা অবধক িকৃদ্ধি পায়।

মহাত্মা �ান্ী তথা লাল িাহািুৰ শাস্ত্ৰীৰ জন্মিাবষ ্বকী 
উপলৰক্ ২ অৰক্টািৰত প্ৰধানমন্তীৰয় জল সবমবত তথা 
�াওঁ পঞ্ায়তৰ প্ৰবতবনবধৰ হসৰত কথা পতাৰ সময়ত 
নৰৰন্দ্ৰ কমািীৰয় অন্য এক আৰম্বণ কৰৰ। কতওঁ কসই 
মুহতূ ্বত জল জীৱন এপ্ আৰু জল জীৱন ককাষ 
(ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় জল ককাষ) আৰম্ কৰৰ। প্ৰধানমন্তীৰয় কয় কয, 
“�ান্ীজীৰয় হকবছল কয গ্াম স্বৰাজৰ প্ৰককৃ ত অথ ্ব হহৰছ 
আত্মবিশ্বাস। এই কাৰণৰ�াৰ িাৰিই মই এই কক্ত্ৰত 
অহৰহ প্ৰৰচটিা অি্যাহত ৰাবখৰছা।ঁ”  

জল জীৱি নমেি এপ্-ৰ নিনশৰত্ব
n জনতাৰ সুবিধাৰ কাৰৰণ জল জীৱন 

বমছন অবভযানৰ সকৰলা তথ্য জল 
জীৱন এপ্-ত উপলব্ধ হহৰছ। এই এপ্-
ত ৰাইৰজ সকৰলা তথ্য চাি পাবৰি।

n প্ৰবতখন ৰাজ্য, দ্জলা আৰু গ্ামাঞ্লত 
হহ জল জীৱন আচঁবনৰ কামৰিাৰ এই 
এপ্-ৰ জবৰয়ৰত আৰপানাৰলাৰক চাি 
পাবৰি। গ্াম পঞ্ায়তৰ সকৰলাৰৰ নাম, 
পানী সবমবতৰিাৰৰ সিস্যৰ নামৰিাৰ 
এই এপ্-ৰ জবৰয়ৰত চাি পাবৰি।

n এই এপ্-ৰ জবৰয়ৰত ৰাইৰজ বিবভন্ন 
অবভৰযা� আবিও িাবখল কবৰি পাবৰি। 
আঞ্বলক অবভযন্াসকৰল আৰু পানী 
সবমবতৰয় পানীৰ উৎস, ক�ংকীৰ দ্জঅ’-
ক�� কবৰি পাবৰি। এপ্-ত ল�-ইন কবৰ 
হৰ ঘৰ জল প্ৰপত্ৰ বিয়াৰৰা ি্যৱস্া কৰা 
হহৰছ। এই এপ্-ক�া jjm.gov.inৰ পৰা 
ডাউনৰলাড কবৰি পাৰৰ।
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ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় জল জীৱন ককাষৰ মাধ্যমত এবতয়া কিশৰ ি্যদ্তি, 
প্ৰবতষ্ঠান, উৰি্যা�ী, িাতা আবিৰ ল�ৰত বিৰিশৰ ি্যদ্তিৰয়ও 

ভাৰতৰ গ্ামাঞ্লৰ ঘৰ, সু্ল, অং�নৱা়িী ককন্দ্ৰ আবিত ক�প-
ৱা�াৰ সংৰযা�ীকণৰ িাৰি সাহায ্ব বিি পাবৰি। জল মন্তণালয়ৰ 

অধীনত কপয়জল আৰু স্বচ্ছতা বিভা�ৰ দ্াৰা এই ৰাজহুৱা 
জনকল্যাণমূলক ককাষ স্াপন কৰা হহৰছ।

জল জীৱি গকাৰ
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গকানৰড কালত গযনতয়া প্ৰধািমন্তী িনৰন্দ্ৰ গমাদীনয় নপএম 
গকয়াৰে নিনধৰ িানি ৰাইজৰ পৰা ধি আহ্াি কনৰনেল 
গতনতয়া অনিক ৰাৰতীয় আ�িানঢ আনেনেল আৰু মতুিেনস্ত 
দাি নদনেল। প্ৰধািমন্তীনয় নিনজই ২.২৫ লাখ গকাটি িকাৰ 
প্ৰাৰনম্ভক অিুদাি নপএম গকয়াৰি নিনধৰ িানি কনৰনেল। এনি 
িেয় গয এনিলক প্ৰথমিাৰৰ িানি প্ৰধািমন্তী িনৰন্দ্ৰ গমাদীনয় 
ৰাষ্ট্ৰৰ কল্াৰৰ িানি ধি দাি নদনে। গতওঁ এনতয়ালল ১০০ 
গকাটিনৰা অনধক ধি ৰাজহুৱা কল্াৰৰ িানি দাি নদনে। গতওঁ 
উপোৰ নেিানপ লাৰ কৰা সামগ্ীৰ নিলামৰ পৰা গপাৱা ধি 
তথা মখু্মন্তী-প্ৰধািমন্তী নেিানপ গপাৱা দৰমোৰ সদ্ঞ্চত ধনিা 
গতওঁ ৰাজহুৱা কামৰ িানি দাি কনৰনে। ইয়াৰ নৰতৰত িমামী 
�ংন� মোঅনৰযািৰ িানি নেউল শানন্ িঁিাৰ পৰা লাৰ কৰা 
৩.৪ গকাটি িকাও গতওঁ ৰাজহুৱা কামৰ িানি দাি কনৰনে। 
এনতয়া আনকৌ িমামী �ংন� নমেিৰ িানি গতওঁ উপোৰ 
নেিানপ গপাৱা সামগ্ীৰ নিলামৰ ধি আ�িঢাই নদনে...

প্ৰধািমন্তীৰ উপোৰৰ
ই-নিলানম

অনৰনলখ সঁোনৰ পাইনে

�ং�া নিী হহৰছ ভাৰতৰ 
ক�ৌৰৱ। এই নিীৰ 
সংৰক্ণ আৰু িধ ্বন কিশৰ 

সংস্কৃ বতৰ িাৰি প্ৰৰয়াজনীয়। বকন্তু িীঘ ্ব 
সময়ৰ িাৰি এই নিীৰ সংৰক্ণৰ কাম 
ককৱল ফাইলৰত আৱধি হহ আবছল। 
২০১৪ চনত শাসনৰ িাবয়ত্ব গ্হণ 
কৰাৰ পাছত কতওঁ নমামী �ংৰ� আচঁবন 
আৰম্ কৰৰ। এই আচঁবন আৰম্ কৰাৰ 
উৰদেশ্য হহৰছ �ং�া নিীৰ সংৰক্ণ 
আৰু পবৰিধ ্বন। সমৰয় সমৰয় কতওঁ 
বনৰজ এই আচঁবনৰ পয ্বাৰলাচনা কবৰ 
আৰছ। কশহতীয়ানক কতওঁ লাভ কৰা 
১৩৪৮�া উপহাৰৰ বনলাম কবৰ কপাৱা 
ধন নমামী �ংৰ� অবভযানৰ সফলতাৰ 
িাৰি আ�িৰঢ়াৱা হহৰছ।

এই নিলামত অনলম্ম্ক স্বৰ ্ভ নিজয়ী িীৰজ গিাপ্ৰাৰ গজৰনলি গ্াৰ গপেয়াৰ (লািটীডাল) 
১.৫ গকাটি িকা মপূল্ত নিলাম েয়। গপনিলৰ মপূনত্ভনিানৱ সি ্ভানধক নিলাম দৰ পায়...

आवरण 
कथा

নিনশৰ 
প্ৰনতনিদি
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প্ৰধািমন্তীৰ 
উপোৰৰ ই-নিলাম
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এই ই-বনলামত সি ্বাবধক মৰনাৰযা� তথা গুৰুত্ব কপাৱা 
সামগ্ীবিধ অবলম্ম্পকৰ এথৰলঠ�কছত স্বণ ্ব কপাৱা নীৰজ 
কচাপ্ৰাৰ কজৰভবলন ক্াৰ ঠটিকডাল আবছল। নীৰজ কচাপ্ৰাই 
এয়া স্বণ ্ব জয় কবৰ কিশনল উভবত অহাৰ পাছত প্ৰধানমন্তীক 
উপহাৰ বিবছল। নীৰজ কচাপ্ৰাৰ এই কজৰভবলন ক্াৰ ঠটিকডাল 
১.৫ ককাঠ� �কাত বনলাম হহবছল। 
এৰকিৰৰ ভৱানী কিৱীৰ সাক্ৰ থকা 
তৰৰাৱাল (১.২৫ ককাঠ�), সুবমত 
অবন্লৰ কজৰভবলন ক্াডাল (১.০২ 
ককাঠ�), ২০২০ �বকঅ’ অবলম্ম্পকত 
অংশ কলাৱা কপৰাবলম্ম্পয়ানৰ িস্ত্ৰ (১ 
ককাঠ�), লাভলীনা িঢু়াৰ�াহাইৰ িদ্সিঙত 
ি্যৱহাৰ কহাৱা িদ্সিং ক্াভচ (৯১ লাখ) বনলাম হয়। এই বনলামত 
অবলম্ম্পক আৰু কপৰাবলম্ম্পকত পিক কপাৱা স্বণ ্ববিজয়ী 
কজৰভবলন ক্াৰ সামগ্ীৰ সি ্বাবধক বনলাম িৰ বনধ ্বাবৰত হয়। 

অনলম্ম্ক আৰু গপৰানলম্ম্কৰ গখলুলৱসকলৰ পৰা 
গপাৱা উপোৰৰ সামগ্ী নিলামত যনথষ্ জিনপ্ৰয় আনেল

১৩৪৮ গমনমনন্টাৰ িানি ৮৬০০ নিলাম দৰৰ আহ্াি

n ১ অৰক্টািৰ তাবৰৰখ নতুন বিল্ীবস্ত আধুবনক 
কলাৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় প্ৰবতষ্ঠানত ১০৮১ সামগ্ীৰ (স্াৰক 
আবি) িাৰি বনলাম িৰ লাভ কৰা আৰম্ হহ যায়।

n  এই বনলামৰ মুখ্য আকষ ্বণ আবছল কখলৰ 
সামগ্ীৰিাৰ।

n  অবলম্ম্পক আৰু কপৰাবলম্ম্পয়ানৰ পৰা কপাৱা কখল 
সামগ্ীৰ ল�ৰত অৰযাধ্য ৰাম মদ্ন্দৰ, িাৰাণসীৰ 
ৰুদ্ৰাক্ ভৱনৰ আবহ্বৰ সামগ্ীৰ বনলামৰ ল�ৰত 
অন্যান্য ককতৰিাৰ সামগ্ীৰৰা বনলাম হয়।

n  কটিচ্চু অৱ ইউবন�্ৰীৰ চি্বাৰ কপৰ�লৰ প্ৰবতমূবত ্বৰ 
আবহ্ব, যতঁৰ আবি অন্যান্য সামগ্ীও বনলামৰ 
আকষ ্বণ আবছল। 

n  চি্বাৰ কপৰ�লৰ প্ৰবতমূবত ্বৰ িাৰি সি ্বাবধক ১৪০ 
বনলাম িৰৰ আহ্ান হয়।

n  কাৰিৰৰ বনমথীত �ৰণশৰ মূবত ্ব, পুৰণৰ কমট্ৰ' কৰল 
স্াৰক, বিজয় কজ্যাবত স্াৰৰকা আকষ ্বণৰ ককন্দ্ৰ 
আবছল।

n  সৰিাৰতানক কম মূল্য ২০০ �কাত বনলাম কহাৱা 
হাতীও (সৰজাৱা সামগ্ী) এই বনলামৰ আকষ ্বণ 
আবছল।   

এই কখল সামগ্ীৰ আধাৰ মূল্য এক ককাঠ� আবছল আৰু অন্য 
হাৰত সজািনল ি্যৱহাৰ কহাৱা এ�া সৰু হাতীৰ সি ্বাবধক কম 
মূল্য আবছল। এই হাতীৰ�া ২০০ �কাত বনলাম হয়। �বকঅ’ 
কপৰাবলম্ম্পকত স্বণ ্ব পিক কপাৱা হাজীপুৰৰ প্ৰৰমাি ভ�তৰ 
কৰৰক�খৰনা বনলাম হয়। এই কৰৰক�ৰ বনলাম মূল্য ৮০ লাখ 

ৰখা হয়। এই সামগ্ীৰিাৰ কখলনুৱসকৰল 
অবলম্ম্পকত অংশ হল কিশনল উভবত অহাৰ 
পাছত প্ৰধানমন্তীক উপহাৰ বিবছল। এই 
বনলামত সি ্বাবধক বনলাম িৰ ককইপিমান 
সামগ্ী কযৰন কপৰ�লৰ মূবত ্ব, অবলম্ম্পক-
কপৰাবলম্ম্পক কখলনুৱৰ সামগ্ীৰিাৰৰ 
ওপৰত হয়। বপবভ বসনু্ৰৱ প্ৰধানমন্তীক বিয়া 

এ�া কিৰ�া এই বনলামৰ অন্� ্বত আবছল। এই বনলামৰ 
জনবপ্ৰয়তা এই কথাৰ�াৰ পৰা প্ৰবতপন্ন হয় কয সামগ্ীৰিাৰৰ 
িাৰি ৮৬০০ বনলাম িৰ আবহবছল।

পুত্ হে মা �ং�াৰ গসৱাত ব্ৰতীতঃ
আদ্জ এই নিীক আধুবনকতাৰ আৰক্ৰাশৰ পৰা ৰক্া 
কবৰিনল তথা এই হনৰ কিাৱতী ধাৰাক �বত প্ৰিান 
কৰাৰ িাৰি বিবভন্ন পিৰক্প গ্হণ কৰা হহৰছ আৰু 
এই পিৰক্পৰিাৰত অবধক �বত প্ৰিান কৰাৰ িাৰি 
প্ৰধানমন্তীৰয় বনৰজই গুৰু িাবয়ত্ব িহন কবৰৰছ। 
চৰকাৰীভাৰৱ কতওঁ এই নিীৰ কামৰিাৰৰ প্ৰ�বতৰ 
খবতয়ান হল আৰছ বকন্তু ইয়াৰ ল�ৰত এ�ৰাকী পুত্ৰ 
বহচাৰপও কতওঁ মাতকৃ  �াং�াৰ কসৱাত বনমম্জিত 
হহ পবৰৰছ। এই কাৰণৰ�াৰ িাৰিই কতওঁ লাভ কৰা 
১৩৪৮�া উপহাৰৰ সামগ্ীৰ বনলাম অনুঠষ্ঠত কবৰ 
লাভ কৰা ধন �ং�া নিীৰ সংৰক্ণৰ িাৰি হহ  থকা 
অবভযানত ি্যৱহাৰৰ কৰাৰ িাৰি পিৰক্প গ্হণ 
কৰা হহৰছ। �ং�া ককৱল এখন নিীৰয়ই নহয় বকয়ৰনা 
উত্তৰাখণ্ডৰ উৎসৰ পৰা িং�নল হি কযাৱা এই নিীৰয় 
কিশৰ আধাসংখ্যক জনসংখ্যাক জীৱন িান বি 
আবহৰছ। ই-বনলামৰ তকৃ তীয় পয ্বায় ১৭ কছৰপ্ম্বৰৰ 
পৰা ৭ আৰক্টািৰ, ২০২১হল অি্যাহত আবছল। এই 
বনলামত ককাঠ�ৰৰা অবধক �কাৰ বনলাম হয়। ভাৰত 
চৰকাৰৰ সংস্কৃ বত মন্তণালৰয় www.pmmementos.
gov.in কযাৰ�বি এই ই-বনলাম সম্পন্ন কৰৰ।  
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স্বাধীিতা সংগ্ামৰ
অিদ্দিত িায়কসকল

ৰাষ্ট্ৰৰ বনম ্বাণৰ কক্ত্ৰত অৱিান আ�িৰঢ়াৱা অৰনক িীৰ কসনানী বিবভন্ন সময়ত আৰু বিবভন্ন প্ৰান্ত 
জন্মগ্হণ কবৰবছল। কিৰশ এবতয়া স্বাধীনতাৰ ৭৫ সংখ্যক িছৰ সম্পূণ ্ব কহাৱাৰ উপলৰক্ অমকৃত মৰহাৎসৱ 
পি ্ব পালন কবৰ আৰছ আৰু এই উপলৰক্ কিশৰ ক�ৌৰৰৱাজ্জ্বল ইবতহাস, সংস্কৃ বত তথা কিশৰ হৰক কাম 
কবৰ প্ৰাণ ত্যা� কৰা িীৰ কসনানীসকলৰ জীৱন�াথঁাও স্ৰণ কবৰ আৰছ। এই উপলৰক্ ইবতহাসৰ পাতত 
বিলীন হহ কযাৱা অিদ্ন্দত িীৰ কসনানীসকৰলা পুনৰাই উজিীবৱত কবৰ আৰপানাৰলাকৰ মাজত উপস্াপন 

কবৰ অহাৰ প্ৰয়াস হাতত কলাৱা হহৰছ। স্বাধীনতাৰ অমকৃত মৰহাৎসৱ বশতাৰন কিশৰ প্ৰজন্মৰ মাজত 
কিশৰপ্ৰমৰ ভাৱ পুনৰাই জাগ্ত কৰাৰ ল�ৰত নতুন ভাৰত �ঢ়াৰ িাৰি কপ্ৰৰণা বি আবহৰছ।

ভাৰৰত স্বাধীনতাৰ িাৰি িীঘলীয়া 
সংগ্াম কবৰিল�ীয়া হহবছল। ইংৰাজ 
উপবনৰৱশকতািািৰ পৰা মুতি কহাৱাৰ 

িাৰি ভাৰৰত িীঘ ্ব সময় ধবৰ আৰন্দালনৰ কায ্বসূচী হাতত 
ল’িল�ীয়া হহবছল। বিবভন্ন সময়ত বিবভন্নজৰন স্বাধীনতা 
আৰন্দালনত অংশ হল কিশিাসীৰ মাজত স্বাধীনতা 
আৰন্দালনৰ পেীহা জাগ্ত কবৰ ৰাবখবছল। এইবখবনৰত 
�িৰ পা�থীৰ কথা উৰল্খ কবৰি পাবৰ। পূণ ্ব স্বাধীনতাৰ 
উৰদেশ্য আ�ত ৰাবখৰয়ই ১৯১৩ চনত �িৰ পা�থী �িন 
কৰা হহবছল। এই সং�িনৰ�াক প্ৰশান্ উপকূলীয় 
অঞ্লৰ বহন্দী সংস্া নাৰমৰৰও জনা যায়। ভাৰতৰ পৰা 
হ� কানাডা আৰু আৰমবৰকা যুতিৰাষ্ট্ৰত আত্মৰ�াপন 
কবৰ থকা ভাৰতীয়সকৰল এই �িৰ পা�থীৰ জন্ম বিবছল। 
লালা হৰিয়ালৰ দ্াৰা অনুপ্ৰাবণত চি্বাৰ কসাহন বসং ভাখনা 
এই িলৰ প্ৰবতষ্ঠাতা সভাপবত আবছল। এই িৰল ভাৰতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্ামত যৰথটি অবৰহনা আ�িঢ়াইবছল। “ৰাষ্ট্ৰ 
প্ৰথম-সি ্বিা প্ৰথম” িাণীৰৰ �ি�ি হহ কিশৰ িাৰি কসৱা 
আ�িৰঢ়াৱা এৰন অৰনক সংগ্ামীৰ কথাৰৰ এইিাৰৰ 
স্বাধীনতাৰ অমকৃত মৰহাৎসৱৰ বশতান সৰজাৱা হহৰছ।

কিশৰ যুৱ প্ৰজন্মই এয়া বসধিান্ হলৰছ কয 
বি�ত ৭৫ িছৰত আৰলাচনা কনাৰহাৱা 

স্বাধীনতা সংগ্ামীৰ কথাৰিাৰ কতওঁৰলাৰক 
কিশিাসীৰ ওচৰত উপস্াপন কবৰি। মই 
এই কছ�ৰত সকৰলাৰক আহ্ান জনাইৰছা ঁ

আৰু ল�ৰত বশক্া খণ্ডৰ হসৰত 
জব়িত হহ থকা কলাকসকলৰকা আহ্ান 

জনাইৰছা।ঁ মই বিশ্বাস কৰৰা ঁকয বযসকৰল 
স্বাধীনতাৰ অমকৃত মৰহাৎসৱৰ ইবতহাস 
বলবখৰছ কতওঁৰলাক বনৰজও ইবতহাসৰ 

অংশ হহ পবৰি।

নৰৰন্দ্ৰ কমািী, প্ৰধানমন্তী। 

आवरण 
कथा স্বাধীিতাৰ অমৃত মনোৎসৱইদ্ডিয়া 
@৭৫
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নিলেৱৰ জনৰয়নত গদশনপ্ৰম জাগ্ত 
কৰা স্বাধীিতা গসিািী নিনপি িন্দ্ৰ পাল

লাল-িাল-পালৰ অন্যতম বিবপন চন্দ্ৰ পাল হহৰছ 
কিশৰ স্বাধীনতা আৰন্দালনৰ�াক �বত প্ৰিান 
কৰা অন্যতম কনতা। এ�ৰাকী ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয়িািী কনতা 

বহচাৰপ পবৰচয় থকা বিবপন চন্দ্ৰ পাল এৰকধাৰৰ বশক্াবিি, 
সাংিাবিক, কলখক তথা ভাল িতিা আবছল। কিশৰ স্বাধীনতা 
সংগ্ামৰ িাৰি কতওঁ বিয়া বিলেৱী আিশ ্বসমূহৰ িাৰিও কতওঁ 
জনাজাত। িত্বমান িাংলাৰিশৰ অন্� ্বত বচৰল� দ্জলাৰ 
পইলী গ্ামাঞ্লত ১৮৫৮ চনৰ ৭ নৰৱম্বৰ তাবৰৰখ কতওঁ 
জন্ম হয়। বশশু কালৰ পৰাই বিবপন চন্দ্ৰ পাল যৰথটি সাহসী 
আৰু বিলেৱী ি্যদ্তি আবছল। কতওঁৰ প্ৰবতৰ�া কথা আৰু 
কামত কসয়া প্ৰকাশ পাইবছল। এয়া িুজা যায় কয কতওঁ ব্ৰা্ 
সমাজৰ হসৰত জব়িত হহ থকাৰ সময়ত কতওঁ ককশৱ চন্দ্ৰ 
আৰু বশৱনাথ শাস্ত্ৰীৰ হসৰত ঘবনটি হহ পবৰবছল। ১৮৮৬ 
চনত বিবপন চন্দ্ৰই কংৰগ্ছত কযা�িান কৰৰ। ১৯০৫ চনত 
িং� ভং� কহাৱাৰ পাছত বিবপন চন্দ্ৰ পাল, লালা লাজপ� 
ৰায় আৰু িাল �ং�াধৰ বতলকৰ কনতকৃ ত্বত এক বিলেৱী 
সং�িন স্াপন কবৰবছল। এই সংস্াৰ�াত অৰনক কলাৰক 
কযা�িান কবৰবছল। এই সং�িনৰ�াৰৱ ককতৰিাৰ হিলেবৱক 
পন্থা কযৰন িকৃঠ�ছ সামগ্ী িজ্বন কৰা, পদ্চিমৰ কিশত 

উৎপাবিত কাৰপাৰ িজ্বন কৰা, িকৃঠ�ছ কফক্ট’ৰী িজ্বন কৰা 
আবি বিবভন্ন পিৰক্প গ্হণ কবৰবছল। এই সময়ৰছাৱাত 
বিবপন চন্দ্ৰ পালৰ হসৰত এৰন অৰনক কনতাৰ জন্ম হহবছল 
বযসকৰল চূ়িান্ ৰাষ্ট্ৰিািী নীবতত বিশ্বাস ৰাবখবছল আৰু 
কসইমৰত কাম কবৰবছল। এই ক�া�ৰ কনতাসকৰল অবহংসা 
আৰন্দালন তথা শাবন্পূণ ্ব প্ৰবতিাি এৰকিাৰৰ পছন্দ কৰা 
নাবছল। বিবপন চন্দ্ৰ পাৰল সিায় স্বৰিশী সামগ্ী বকবনিনল 
কিশিাসীক আহ্ান জনাই আবহবছল। এই কক্ত্ৰত কতওঁ 
উবচত পিৰক্ৰপা গ্হণ কবৰবছল। স্বৰিশীৰ জনবপ্ৰয়তা, 
িাবৰদ্ৰতা িৰূীকৰণৰ কক্ত্ৰত যৰথটি কাম কবৰবছল। 
১৯০৭চনত ইংৰাজ প্ৰশাসৰক িাল �ং�াধৰ বতলকক 
কগ্প্াৰ কৰাৰ কতওঁ ইংৰলণ্ড হ� ইদ্ণ্ডয়া হাউচত কযা�িান 
কবৰবছল। কতওঁ "পবৰিশ ্বক" (িাঙালী সাপ্াবহক, ১৮৮৬), 
"বনউ ইদ্ণ্ডয়া" (ইংৰাজী সাপ্াবহক, ১৯০২) আৰু "িৰন্দ 
মাতৰম" (িাঙালী হিবনক, ১৯০৬) প্ৰকাশ কবৰবছল। কতওঁ 
"স্বৰাজ" নামৰ আৰলাচনীও প্ৰকাশ কবৰবছল। ১৯৩২ 
চনৰ ২০ কম তাবৰৰখ মকৃতু্য কহাৱা বিবপন চন্দ্ৰ পালৰ স্বৰিশী 
আিশ ্ব, িাবৰদ্ৰতা িৰূীকৰণ আবি বিষয়ত ককন্দ্ৰ চৰকাৰৰ 
কাম কবৰ আবহৰছ।

স্বনদশী মনিাৰাৱ 
জাগ্ত কৰাৰ 
িানি, সমাজৰ পৰা 
দানৰদ্ৰতা আঁতৰ 
কৰাৰ িানি তথা 
নশষিাৰ নিকাশৰ 
িানি নিনপি িন্দ্ৰ 
পানল সংগ্াম 
কনৰনেল। গতওঁ 
গকইিাখনিা িাতনৰ 
কাকনতা প্ৰকাশ 
কনৰনেল

জন্মতঃ ৭ িনৱম্বৰ, ১৮৫৮, মৃতু্তঃ ২০ গম’, ১৯৩২
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এওঁৰ নাম িহুৰতই হয়ৰতা শুনা নাই, বকন্তু 
িাসুৰিৱ িলৱন্ ফ়িৰক কিশৰ স্বাধীনতা 
আৰন্দালনৰ এ�ৰাকী সদ্ক্ৰয় কসনানী আবছল। 

ইংৰাজৰ শাসন কালত ককৃ ষকৰ িৰুৱস্া কিবখ কতওঁ 
িবুখত হহ পবৰবছল আৰু এয়া মাবনবছল কয স্বৰাৰজই 
(স্ব-শাসন) হহৰছ সকৰলা সমস্যাৰ সমাধান। মহাৰাষ্ট্ৰৰ 
ৰাই�়িৰ শ্বীৰধন গ্ামাঞ্লত 
১৮৪৫চনৰ ৪ নৰৱম্বৰ তাবৰৰখ 
জন্ম কলাৱা িাসুৰিৱ ফ়িৰক হহৰছ 
কিশৰ প্ৰথমজন বিলেৱী কনতা বযৰয় 
ইংৰাজৰ বিৰুৰধি প্ৰথম সং�ঠিত 
ৰূপত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰৰ সম্জিত হহ 
বিৰদ্ৰাহ কঘাষণা কবৰবছল। ১৮৫৭ 
চনৰ স্বাধীনতা যধুিৰ বিফলতাৰ 
পাছত ফ়িৰকই অন্য এক 
স্বাধীনতা বিৰদ্ৰাহৰ কনতকৃ ত্ব হলবছল। বশক্া সমাপ্ কৰাৰ 
পাছত কতওঁ চহৰনল যায় আৰু পুৰণত এ�া চাকবৰ লাভ 
কৰৰ। বকন্তু কতওঁ প্ৰবতৰ�া মুহতূ ্বত স্বাধীনতা আৰন্দালনৰ 
সংগ্ামীৰ হসৰত কযা�াৰযা�ত আবছল। কতওঁৰ মাতকৃ ৰ 
অসুখ কহাৱাত ঘৰনল যািনল ছুঠ�ৰ আৰিিন কৰৰ 
বকন্তু ইংৰাজ প্ৰশাসৰক কসই ছুঠ�ৰ আৰিিন অগ্াহ্য 
কৰৰ। অনমুবত কনাৰলাৱানকৰয় কতওঁ বনজৰ �াৱঁত 
উপবস্ত হয় বকন্তু কতওঁ উপবস্ত কহাৱাৰ পূৰি ্বই মাকৰ 
মকৃতু্য হহবছল। এই ঘ�নাই কতওঁৰ মনত �ভীৰ আঘা� 
বিৰয় আৰু ইংৰাজৰ বিৰুৰধি প্ৰবতৰশাধৰ মৰনাভাৱ 
হল ১৯৭৯চনত জনজাতীয় কলাকৰ হসৰত বমবল সশস্ত্ৰ 
বিৰদ্ৰাহ কঘাষণা কৰৰ। এৰক�া িষ ্বৰত কতওঁক ইংৰাৰজ 
গ্প্াৰ কবৰ আন্দামানৰ কচললুাৰ কজলনল কপ্ৰৰণ কৰৰ। 
১৮৮৩ চনৰ ১৭ কফব্ৰুৱাৰী তাবৰৰখ ফ়িৰকৰ মকৃতু্য হয়।

কশ্বৰ-ই-পাজিাৱ িা পাজিাৱৰ বসংহ নাম কপাৱা মহাৰাজা 
ৰদ্জিত বসং হহৰছ কসইজন ি্যদ্তি বয�ৰাকীৰয় পাজিাৱ 
প্ৰৰিশক একদ্ত্ৰত কবৰ ৰাবখবছল আৰু কতওঁ শাসনকালত 
ইংৰাজ ওচৰ চাবপি পৰা নাবছল। ১৭৮০ চনৰ ১৩ নৰৱম্বৰ 
তাবৰৰখ গুজৰংৱালাত (িত্বমান পাবকতিানত) কতওঁৰ জন্ম 
হহবছল। কতওঁৰ জন্মৰ পাছত বপতকৃ -মাতকৃ ৰয় কতওঁৰ নাম িধুি 
বসং ৰাবখবছল। এই বশশু মাৰথা ঁ১০ িছৰীয়া হহবছলৰহ কয কতওঁ 

প্ৰথমিাৰৰ িাৰি বপতকৃ ৰ হসৰত এখন 
যধুিত অংশ হলবছল।
 এই যধুিত অংশ কলাৱা তথা 
এই যুজঁত জয়ী কহাৱাৰ িাৰি কতওঁৰ 
বপতকৃ ৰয় িধুিৰ নামৰ�া সলাই ৰদ্জিত 
বসং ৰাবখবছল। বশশু অৱস্াত কতওঁক 
সৰু আই কৰাৰ� আক্ৰান্ কবৰবছল। 
কতওঁ ইয়াৰ পৰা ৰক্া পাইবছল যবিও 
কতওঁ এ�া চকু নটি হহ হ�বছল। এ�া 
চকুৰ অবধকাৰী ৰদ্জিত বসৰঙ হকবছল 

কয ভ�ৱাৰন কমাক এ�া চকু প্ৰিান কবৰৰছ �বতৰক মই এই 
এ�া চকুৰৰ সকৰলা ভাষা-ভাষী আৰু ধম ্বৰ কলাকক সমান 
কিৰখা।ঁ ৰদ্জিত বসং ১২ িছীয়া হওৰত কতওঁৰ বপতকৃ ৰ মকৃতু্য 
হয়। তাৰ পাছত কতওঁ িংশানুক্ৰৰম ছুৰকৰচবকয়া প্ৰৰিশৰ 
অবধপবত বহচাৰপ মৰনানীত হয়। ৰদ্জিত বসঙক কতওঁ মাতকৃ  
ৰাজ ককৌৰৰ কচাৱাবচতা কৰৰ। ২০ িছৰ হওৰত ৰদ্জিত বসৰঙ 
পাজিাৱ সাম্াজ্য প্ৰবতষ্ঠা কৰৰ। আৰু ১৮০১ চনৰ ১২ এবপ্ৰল 
তাবৰৰখ কতওঁ পাজিাৱ সাম্াজ্যৰ মহাৰাজা হহ পৰৰ। কতওঁ 
ককইিাখৰন ৰণ লাৰ� আৰু এ�া সময়ত পূি পাজিাৱৰ 
একাবধক অংশ বনজৰ ৰাজত্বৰ অধীননল আবনিনল সক্ম 
হয়। মহাৰাজা ৰদ্জিত বসৰঙ অমকৃতসৰৰ স্বণ ্ব মদ্ন্দৰ প্ৰবতষ্ঠা 
কৰৰ। কতওঁ পূি ্বৰ হৰমদ্ন্দৰ চাবহিক কসাৰণৰৰ সলবন কবৰ 
স্বণ ্ব মদ্ন্দৰনল ৰূপান্বৰত কৰৰ। কতওঁ বনজ হসন্যিাবহনীক 
প্ৰাৰয়ই হকবছল, “মই এ�ৰাকী কখবতয়ক আৰু এ�ৰাকী 
হসন্য। এই িৰুয়া�াৰ মাজত ককাৰনা পাথ ্বক্য নাই বকন্তু কমাৰ 
এই তৰৰাৱালখৰন কমাৰ মাজত থকা প্ৰৰভি পেটি কৰৰ।”

িাসুনদৱ িলৱন্ ফডনকতঃ ইংৰাজক 
ি্নতি্স্ত কনৰ গতালা স্বাধীিতা সংগ্ামী

শদ্তিশালী নশখ সাম্াজ্ স্াপি 
কৰা মোৰাজা ৰদ্ঞ্ৎ নসং

জন্মতঃ ৪ িনৱম্বৰ, ১৮৪৫, মৃতু্তঃ ১৭ গফব্ৰুৱাৰী, ১৮৮৩ জন্মতঃ ১৩ িনৱম্বৰ, ১৭৮০, মৃতু্তঃ ২৭ জিু, ১৮৩৯

ফডনকক 
গগ্প্তাৰৰ 

িানি িৃটিনে 
৫০,০০০ 

িকাৰ পুৰস্াৰ 
গৰাৰৰা 

কনৰনেল

স্বৰ ্ভ মদ্দিৰৰ 
মপূল ি্দ্তি 
হেনে 
মোৰাজা 
ৰদ্ঞ্ত নসং 

आवरण 
कथा স্বাধীিতাৰ অমৃত মনোৎসৱইদ্ডিয়া 
@৭৫



নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ   ১-১৫ িৱেম্বৰ, ২০২১ 43

ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম সংগ্াম ১৮৫৭ চনত 
মুখ্য ভূবমকা পালন কৰা িীৰ কসনানীসকলৰ 
বভতৰত িাি ুিীৰ ককাৱঁৰ বসঙৰ নাম প্ৰথমৰত 

আৰহ। আৰপানাৰলাৰক বিশ্বাস কবৰিনল �ান পাি কয কসই 
সময়ত ককাৱঁৰ বসঙৰ িয়স আবছল ৮০। এ�ৰাকী কযাধিা 
তথা স্বাধীনতা কপ্ৰমী িবুল জনাজাত 
িাি ু িীৰ ককাৱঁৰ বসৰঙ ককৱল 
বনজৰ শাসনৰ জবৰয়ৰত ইংৰাজৰ 
বিৰুধিাচৰণ কৰাই নহয় এৰক 
সময়ৰত কতওঁ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় সংহবতৰৰ 
একক ভাৰতৰৰা কপাষকতা 
কবৰবছল। ১৭৭৭ চনৰ ১৩ নৰৱম্বৰ 
তাবৰৰখ বিহাৰৰ কভাজপুৰ দ্জলাৰ 
জ�িীশপুৰ �াৱঁত জন্মগ্হণ কৰা 
ককাৱঁৰ বসৰঙ কতওঁ বপতকৃ ৰ মকৃতু্যৰ পাছত িংশানুক্ৰম বহচাৰপ 
বনজৰ ৰাজকীয় প্ৰৰিশৰ ৰজাৰ িাবয়ত্ব গ্হণ কবৰবছল। 
বশশুকালৰ পৰাই সকৰলা সমৰ কলাত কতওঁ বসধিহতি 
আবছল, ককাৱঁৰ বসং ল�ৰত ক�বৰলা যধুি পধিবতত পানকত 
আবছল। এয়া ককাৱা হয় কয জ�িীশপুৰৰ জং�লত “িাসুৰীয়া 
িািা” নাৰমৰৰ এজন সাধুৰ পৰাই ককাৱঁৰ বসৰঙ কিশৰপ্ৰম 
আৰু স্বাধীনতাৰ বশক্া লাভ কবৰবছল। এই কাৰণৰ�াৰ 
িাৰিই ককাৱঁৰ বসৰঙ িাৰাণসী, মথুৰা, কানপুৰ আৰু লৰষ্ৌ 
আবি িাইনল হ� িকৃঠ�ছ প্ৰশাসকৰ বিৰুৰধি যধুি কৰাৰ িাৰি 
পন্থা উদ্াৱন কবৰবছল। ককাৱঁৰ বসঙৰ িীৰত্বৰ কাবহনীৰিাৰ 
বিহাৰত কলাক কথানল ৰূপান্বৰত হহৰছ। ককাৱা হয় কয এিাৰ 
কতওঁ হাতত গুলী লাব�বছল, কতবতয়া কতওঁ কসই হাতখৰনই 
কাঠ� �ং�াত উ�ুৱাই বিবছল। কতওঁ ককৱল এ�ৰাকী কযাধিাই 
নাবছল িৰঞ্ কতওঁৰ সমাজ সংস্াৰমূলক পিৰক্পৰিাৰৰ 
কথাও চবচ্বত হয়। ১৮৫৭ৰ এই িীৰ কযাদ্াৰ ১৮৫৮ চনৰ ২৬ 
এবপ্ৰলত মকৃতু্য হয়।

কাল’জী নাৰায়ণ ৰাও হহৰছ এ�ৰাকী 
স্বাধীনতা সংগ্ামী, সামাদ্জক কমথী 
আৰু কবি। কতওঁক কাল’জী িা 

কালনা নাৰমৰৰ জনা যায়। নাৰায়ণ ৰাওক প্ৰজা কবি 
(সি ্বসাধাৰণৰ কবি) িুবলও জনা যায়। ১৯১৪ চনৰ 

৯ কছৰপ্ম্বৰ তাবৰৰখ কণ ্বা�কৰ 
ৰবতহালী �াৱঁত জন্ম কলাৱা নাৰায়ণ 
ৰাৰও বনজামৰ বিৰুৰধি চলা 
জন আৰন্দালনৰ কনতকৃ ত্ব কলাৱাৰ 
ল�ৰত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ামৰ 
হসৰতও ওপৰপ্ৰাতভাৰৱ জব়িত হহ 
আবছল। স্বাধীনতা সংগ্ামত অংশ 
কলাৱা প্ৰবতজন যুৱ-প্ৰজন্মৰ িাৰি 
কতওঁ কপ্ৰৰণা আবছল, প্ৰবতবনবধ 

আবছল। কতওঁ ওৰৰ জীৱন সমাজৰ িুি ্বল কৰেণীৰ 
িাৰি কাম কবৰ হ�বছল আৰু সমাজৰ প্ৰবত থকা 
কতওঁৰ িায়ৱধিতা কামৰিাৰত প্ৰবতফবলত হহবছল। 
কতৰলং�ানা অঞ্লৰ বিবভন্ন সামাদ্জক কামৰিাৰত 
কতওঁ সদ্ক্ৰয়ভাৰৱ জব়িত আবছল। কতওঁ িুিছৰৰ 
িাৰি অন্ধ্ৰ প্ৰৰিশ বিধান পবৰষিৰৰা সিস্য আবছল। 
ইয়াৰ ল�ৰত কতওঁ অন্ধ্ৰ সৰস্বতী পবৰষি, অন্ধ্ৰ প্ৰৰিশ 
বল�াৰৰৰী একাৰডবমৰ হসৰত জব়িত হহ থকাৰ 
ল�ৰত কতৰলং�ানা কলখক সবমবতৰৰা সভাপবত 
আবছল। কতওঁ ল�ৰত আয ্ব সমাজৰ হসৰতও সদ্ক্ৰয় 
আবছল। খবলল দ্জব্ৰানৰ কবিতা কতওঁ অনুিাি 
কবৰৰছ। ইয়াৰ িাৰি কতওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্াৰা 
সন্মাবনত হহবছল। কতওঁ সন্মানীয় ডতিৰৰ� বডগ্ীও 
প্ৰিান কৰা হহবছল। ১৯৯২ চনত কতওঁ সন্মানীয় 
পদ্ম বিভূষণ ি�ঁা লাভ কবৰবছল। ২০০২ চনৰ ১৩ 
নৰৱম্বৰত নাৰায়ণ ৰাওৰ মকৃতু্য হয়।

আশী িেৰ িয়সনতা নিলেৱৰ গিতৃত্ব 
গলাৱা িীৰ গসিািী গকাৱঁৰ নসং

কাল’জী িাৰায়ৰ ৰাওতঃ কাি্ৰ 
জনৰয়নত নিলেৱৰ সপূিিা কৰা কনি

জন্মতঃ ১৩ িনৱম্বৰ, ১৭৭৭, মৃতু্তঃ ২৬ এনপ্ৰল, ১৮৫৮ জন্মতঃ ৯ গেনপ্তম্বৰ, ১৯১৪, মৃতু্তঃ ১৩ িনৱম্বৰ, ২০০২

গকাৱঁৰ নসং 
এ�ৰাকী 

সমাজ 
সংস্াৰনকা 

আনেল

নিনৰন্ন 
সানেত্ তথা 
সমাদ্জক 
সং�িিৰ 
হসনত গতওঁ 
জনডত হে 
আনেল



নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ   ১-১৫ িৱেম্বৰ, ২০২১44

आवरण 
कथा আিায ্ভ গজনি কৃপলানিি্দ্তিত্ব

িত্বমান সময়ত আচায ্ব কজবি ককৃ পলানীক ১৯৪৭ চনত 
ভাৰত স্বাধীন কহাৱাৰ সময়ত কংৰগ্ছ িলৰ সভাপবতৰ 
িৰৰ গুৰু িাবয়ত্ব পালন কবৰ থকা কাৰণৰ�াৰ িাৰিই 

চচ্বা কৰা হয় বকন্তু এই বিধিান ি্যদ্তি�ৰাকীৰ আিশ ্ব, বচন্া, 
নীবত�ত বিশৰ�াৰৱ কতওঁক অৰনকৰ িাৰি কপ্ৰৰণাৰ উৎস 
কবৰ ৰাবখৰছ। কিশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ সংখ্যক িষ ্ব পালন কবৰ 
থকাৰ এই সময়ত ককৃ পলাবনৰ আিশ ্ব এবতয়া কিবছ প্ৰাসংব�ক 
হহ পবৰৰছ। ১৮৮৮ চনৰ ১১ নৰৱম্বৰত হায়িৰািািত (বসন্ 
প্ৰৰিশ) জন্ম গ্হণ কৰা কজবি ককৃ পলাবন সম্পূণ ্ব নাম হহৰছ 
জীৱতৰাম ভ�ৱানিাস ককৃ পলাবন। বসন্ত প্ৰাৰবম্ক বশক্া সাং 
কৰাৰ পাছত ককৃ পলাবনৰয় পৰৱতথী বশক্া কিাৰম্বৰ উইলছন 
কৰলজৰ পৰা কৰৰ। কৰলজৰ বশক্াৰ সময়ত কতওঁ ইংৰাজী 
কবিতাৰ কপ্ৰমত পৰৰ বকন্তু িকৃঠ�ছ সাম্াজ্যৰ প্ৰবত থকা ঘকৃণাৰ 
িাৰি কসই কপ্ৰম ক্ৰন্কীয়া হহবছল। িং� বিভাজৰন আৰকৌ 
কসই ঘকৃণা অবধক িকৃদ্ধি কবৰৰল। পুৰণৰ ফাগু ্বছন কৰলজৰ পৰা 
কতওঁ এমএ বডগ্ী হলবছল। 

১৯১৭ চনৰ ১৫ এবপ্ৰল তাবৰৰখ মহাত্মা �ান্ীৰয় বিহাৰৰ 
চম্পাৰন দ্জলাৰ মুজাফ্ফৰপুৰ কৰল কটিচনত সত্যাগ্হ 
আৰন্দালনৰ িাৰি নাবমবছল কতবতয়া কসয়া ককৃ পলাবন আবছল 
বযৰয় বনশাৰ ভা�ত কতওঁক কটিচনৰ পৰা আিবৰ আবনবছল। 
কতবতয়া ককৃ পলাবন মুজাফ্ফৰৰ এখন কৰলজত ইবতহাস 
পঢু়ৱাইবছল। �ান্ীজীৰ সংপেশ ্বনল অহাৰ পাছত কতওঁৰ 
জীৱনৰ �বতপথ সলবন হহবছল। পাছনল কতওঁ �ান্ীজীৰ 
যৰথটি ঘবনটি হহ পবৰবছল। ১৯১৯ চনত কতওঁ িাৰাণসী বহন্দ ু
বিশ্ববিি্যালয়ত আবছল যবিও পাছনল ১৯২০ৰ পৰা ১৯২৭হল 
কতওঁ মহাত্মা �ান্ীৰয় স্াপন কৰা গুজৰা� বিি্যাপীিৰ অধ্যক্ 
বহচাৰৰ কায ্ববনি ্বাহ কবৰবছল। এই িাইৰত আচায ্ব সন্মান কতওঁৰ 
নামৰ হসৰত সংযুতি হহ পবৰবছল। গুজৰা�ৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰনল 
থকা অৰনক আৰেমৰ িাবয়ত্ব কতওঁ কান্ত আবছল। ১৯২৮ 
চনত মবতলাল কনহৰুক কংৰগ্ছৰ সভাপবতৰ িাৰি বনি ্বাচন 

�ৰতন্তৰ আিায ্ভ

জন্মতঃ ১১ িনৱম্বৰ, ১৮৮৮, মৃতু্তঃ ১৯ মাি্ভ , ১৯৮২

ভাৰতৰ কলাকতন্তৰ শদ্তিশালী ধাৰা আৰু পৰম্পৰাই বিশ্বৰ আ�ত বনিশ ্বন 
িাঠঙ ধবৰৰছ। এ�া িকৃঠ�ছ উপবনৰৱশ অঞ্লৰ পৰা এখন শদ্তিশালী �ণতাবন্তক 
কিশ বহচাৰপ প্ৰবতষ্ঠা লাভ কৰা ভাৰতিষ ্বৰ আৰঁত এৰন ককইজনমান কলাকৰ 
অবৰহনা আৰছ বযসকৰল কিশ স্বাধীন কহাৱাৰ পাছত �ণতন্তৰ প্ৰবতষ্ঠাৰ িাৰি 
সকৰলা ধৰণৰ প্ৰৰচটিা হাতত হলবছল আৰু আধুবনক ভাৰতৰ বনম ্বাণৰ িাৰি 
বনজৰ জীৱন উছ� ্বা কবৰবছল। স্বাধীনতাৰ পাছত ক্মতাৰ তুং�ত থকাৰ কসই 
ক্ণৰ�া ক্মতাৰ প্ৰবত লালাবয়ত ননহ শণূ্যৰ পৰা ভাৰতীয় �ণতন্তৰ কভঠ� 
শদ্তিশালী কবৰবছল। কসই মহান ভাৰতীয়সকলৰ মাজৰ এজন বিধিান হহৰছ 
আচায ্ব জীৱতৰাম ভ�ৱানিাস ককৃ পলাবন।

কৰা হয় আৰু কজবি ককৃ পলাবনক সাধাৰণ সম্পািক বহচাৰপ 
বনি ্বাবচত কৰা হয়। ১৯৩৬ চনত কতওঁ সুৰচতা ককৃ পলাবনৰ 
বিিাহ সম্পন্ন কৰৰ, বয পাছনল প্ৰথম মবহলা মুখ্যমন্তী বহচাৰপ 
উত্তৰ প্ৰৰিশ ৰাজ্যৰ িাবয়ত্ব হলবছল। কজবি ককৃ পলানী মহাত্মা 
�ান্ীৰ হসৰত প্ৰবতৰ�া আৰন্দালনত সহৰযা�ী বহচাৰপ কতওঁৰ 
হসৰত আবছল। স্বাধীন ভাৰতত কতওঁ কংৰগ্ছৰ প্ৰথম সভাপবত 
আবছল। ১৯৪৭ চনৰ নৰৱম্বৰ মাহত জৱাহৰলাল কনহৰুৰ 
হসৰত থকা মতাননক্যৰ িাৰি কতওঁ পিৰ পৰা পিত্যা� 
কবৰবছল। ১৯৫০ চনত কতওঁ পুনৰাই সভাপবত পিৰ িাৰি 
বনি ্বাচন কখবলবছল যবিও পুৰুৰষাত্তম িাসৰ হাতত পৰাদ্জত 
হহবছল। পাছনল কতওঁ কংৰগ্ছ ত্যা� কবৰ বকসান মজিুৰ 
প্ৰজা পা�থী নাৰমৰৰ এ�া িল খুবলবছল। এই িলক পাছনল 
ছ’বচৰয়বলটি পা�থীৰ হসৰত সংযুতি কৰা হহবছল। কতওঁ ১৯৫২, 
১৯৫৭, ১৯৬৩ আৰু ১৯৬৭ চনত কলাকসভাৰ সাংসি বহচাৰপ 
বনি ্বাবচত হহবছল।     

ইবতহাসৰ পাতত ককৃ পলাবন অন্য এ�া কাৰণৰতা স্ৰণীয় 
বকয়ৰনা কতওঁ প্ৰথমিাৰৰ িাৰি ১৯৬২ চনৰ ভাৰত-চীন 
যুধিত কিশৰ পৰাজয়ৰ পাছত সংসিত প্ৰধানমন্তী কনহৰুৰ 
বিপৰক্ অনাস্া প্ৰতিাৱ আবনবছল। এই বিষৰয় (স্বয়ং কনহৰু 
সমববিৰত) পূি ্বৰত ককাৰনাৰৱ ভৱা নাবছল। ককৃ পলাবনৰ িাৰি 
কিশৰ �ণতন্তত অনাস্া প্ৰতিাৱৰ (ন কনবফৰডন্স ম’শ্বন) 
ি্যৱস্া িাহাল হহবছল। ককৃ পলাবনৰয় প্ৰধানমন্তী ইদ্ন্দৰা �ান্ীৰ 
বসধিান্ৰৰা বিৰৰাবধতা কবৰবছল।    

ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰ�নতৰ েনক কাম কৰা এজি ি্দ্তিৰ 
ৰূপত আনম আিায ্ভ কৃপলািীক স্মৰৰ কনৰা।ঁ 

যুৱ প্ৰজন্ম আৰু দানৰদ্ৰজিৰ সিলীকৰৰৰ েনক 
গতওঁ নিৰন্ৰ কাম কনৰনেল।

িনৰন্দ্ৰ গমাদী, প্ৰধািমন্তী।
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आवरण 
कथा

নমনডয়া 
কৰ ্ভাৰ
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সন্মানীয় গমান্ীজীলৈ এয়মা 
বিশেষ সন্মান। িমাপুৰ 

খমাদীৰ প্ৰবি থকমা আগ্ৰহ 
সকশৈমাশে জমাশন, িুশজ। 

এই উৎসেৰ িিৰি আহক 
আবি সকশৈমাশে খমাদীৰ 

ৈগশি হস্তবেল্প সমািগ্ৰীক 
আশঁকমােমাৈী ৈওঁ আৰু 

ভমাৰিক আত্মবনভ্ভৰেীৈ 
বহচমাশপ বনি ্ভমাণ কশৰমা।ঁ

হৈ পৰিছে খাদীহৈ পৰিছে খাদী

স্বছদশী আছ্ালনিস্বছদশী আছ্ালনি

এই ৰমাষ্ট্ৰীয় পিমাকমা ২২৫ ফুট দীঘৈ, ১৫০ ফুট িহৈ আৰু ইয়মাৰ 
ওজন প্ৰমায় ১৪০০ বকঃগ্ৰমাঃ। খমাদী িস্ত্ৰৰ বেবপনী িথমা অন্য শ্ৰবিশক 
অবিবৰক্ত ৩৫০০ ঘন্মাৰ শ্ৰিদমান কবৰ এই খমাদী িস্ত্ৰৰ দ্মাৰমা তিয়মাৰী 
ৰমাষ্ট্ৰীয় পিমাকমা তিয়মাৰ কবৰশে। এই পিমাকমাই ৩৩,৭৫০ িগ ্ভ বকঃবিঃ 
এশৈকমা আগুবৰ আশে। এই পিমাকমাি ি্যেহমাৰ হহমােমা অশেমাক 
চক্ৰশটমাৰ ি্যমাসমাৰ ্ভ তহশে ৩০ ফুট, এই পিমাকমা তিয়মাৰ কৰমাৰ িমাশি 
৭০ গৰমাকী হস্তবেল্পীক ৪৯ বদনৰ প্ৰশয়মাজন তহবেৈ।

খমাদী িস্ত্ৰশৰ বনিমীি বিশ্বৰ সি ্ভিহৃৎ ভমাৰিীয় ৰমাষ্ট্ৰীয় পিমাকমাখন 
ৈমাডমাখৰ হৈহি হদবখেলৈ হপমােমা যমাি। জমাবিৰ বপিমা িহমাত্মমা গমান্ীৰ 
১৫২সংখ্যক জয়ন্ী বহচমাশপ ২ অশ্মািৰি এই ৰমাষ্ট্ৰীয় পিমাকমাখন 
হৈহি সংস্মাবপি কৰমা তহশে। ৰমাষ্ট্ৰীয় ঐক্যিমাৰ িমাি্ভমা হপ্ৰৰণৰ উশদেে্য 
আগি ৰমাবখশয়ই খমাদী আৰু গ্ৰমাশিমাশদ্যমাগ আশয়মাশগ িহমাত্মমা গমান্ীৰ 
প্ৰবি সশি ্ভমাচ্চ সন্মান প্ৰদে ্ভনৰ অশথ ্ভ এই খমাদী িস্ত্ৰৰ ৰমাষ্ট্ৰীয় পিমাকমা 
তিয়মাৰ কবৰশে। ৈমাডমাখৰ হৈফশটশনন্ গেণ ্ভৰ আৰ হক িমাথশুৰ এই 
ৰমাষ্ট্ৰীয় পিমাকমা উশন্মাচন কশৰ।

নছিন্দ্ৰ ম�াদী, নছিন্দ্ৰ ম�াদী, 
প্ৰধান�ন্তীপ্ৰধান�ন্তী
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