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েীপািনি শুধু আনিার উৎসিই িয় িরং সারা নিনশ্বর সামনি রারতীয় সংসৃ্নতর 
প্রতীকও িনে। আসুি স্বনেনশয়ািার সনঙ্গ এই েীপািনি উেযাপি কনর এিং 
পেশীয় পে্য ি্যিহার কনর। মনি রাখনিি আপিার স্বনেশী দ্রি্য ি্যিহার এক 

েনরনদ্রর ঘর আনিানকত কনর তুিনি। 

উজ্জ্বল উজ্জ্বল 
হবয় উেুকহবয় উেুক

এই নচত্রটির মত 

আপনার
জদীেনও

েীপািনির নেনি রনঙ্গানি, 
আিপিা িা ফুি নেনয় 
আমানের িানির প্রধাি েরজা 
সাজানিার ঐনতহ্য রনয়নে। 
এর নপেনি পয রািিা রনয়নে 
তা হি আমানের িানিনত 
সমদৃ্ধি নিনয় আসা। পযমি 
িানির েরজা আনে, ঠিক 
পতমনিরানি, আমানের 
সীমান্ত হি আমানের পেনশর 
একধরনের প্রনিশদ্ার। এমি 
পনরনস্নতনত আপিার কাে 
পেনক, আপিার ঐনতহ্য পেনক 
এিং আপিার শদ্তি পেনক 
পেনশর সমদৃ্ধি আসনি। 

- নবরন্দ্র ভমাদদী, প্রধানমন্তদী



প্রচ্ছদ 
ননেন্ধ

পকানরড মহামানর প্রনতকূিতার মনধ্য একঠে সুনযা� এনিনেি, পসই 
সংকেময় পনরনস্নতনত “পেশ সি ্ভানরে, সি ্ভো সি ্ভানরে"- এই রািিানক 
আরও শদ্তিশািী কনরনেি। স্ািীয় এিং স্বনেনশ দ্রি্য পকিার প্রনত 
প�াকঁ পেশীয় িাজারনক চাঙ্গা কনরনে।  পষৃ্া ১৪-২৫

ন�তবরর পাতায়

সংোদ সংবষেপ
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টিকার ১০০ ভকাটি ভডাজ প্রদান কবরবছ
িয় মানসর মনধ্য রারত ১০০ পকাঠে 
পকানরড ঠেকার পডাজ নেনয় একঠে পরকড্ভ 
সঠৃটি কনরনে।
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সম্াদবকর কলবম

সাের িমস্ার

রারত সিনচরে্যময় পেশ। নিনরন্ন রীনতিীনত, ঐনতহ্য এিং রাষার মনতা সিনচরে্য োকা সত্ত্বেও, 
আমানের পেনশর সকনি এক সূনরে িাধঁা। আমানের এই সিনচরে্যময় সংসৃ্নতনত উৎসনির নিনশষ 
গুরুত্ব রনয়নে। উৎসনির মাধ্যনম সকি ধম ্ভ এিং জানতর িাধা অনতরিম কনর মািষু নমনিত হয়, 
একনরে উৎসনি পমনত ওনিি। এই উৎসনির অে ্ভ িহুগুে িদৃ্ধি পায় যখি আমরা উৎসি উেযাপি 
উপিনক্ষ পে্য পকিার সময় স্বনেশী দ্রি্য রেহে কনর। এই রািিার ভিভতি হি ‘পরাকাি ফর পিাকাি’।

পকানরড মহামানর সারা পনৃেিীনত সংকেপূে ্ভ অিস্ার সঠৃটি কনরনেি নকন্তু আমানের পেশ স্বনির্ভরতা 
এিং স্ািীয় পনে্যর প্রনত নিশ্বাস স্াপনির মাধ্যনম, সুপনরকল্পিার সাহানয্য এই সংকনের পমাকানিিা 
করনত সক্ষম হনয়নেি। আজ মািষু ‘পমড ইি ইদ্ন্ডয়া’ পে্য রেহে কনর �ি ্ভনিাধ করনে। েীঘ ্ভনেি ধনর 
স্ািীয় পে্যনক প্রাধাি্য নেনয় স্ািীয় উনে্যাতিা, কানর�র, নশল্পী এিং তানঁতনের উৎসানহত করা হনয়নে। 
রারতীয় পনে্যর এই প্রচারানরযানির ফনি স্ািীয় পে্য শুধু পেনশ িা নিনেনশ একঠে নিনশষ িাজার 
সতনর করনত সক্ষম হনয়নে তা িয়, অনিক কম ্ভসংস্ানির সুনযা�ও সতনর হনয়নে। এোিা ‘পরাকাি 
ফর পিাকাি’ আজ একঠে �েআনন্দািনি পনরেত হনয়নে। উৎসনির মরসুনম স্ািীয় পনে্যর প্রনত 
রিমিধ ্ভমাি উৎসাহ অে ্ভিীনতনক চাঙ্গা কনর পতানি।

পকানরড মহামানরর পমাকানিিায় রারত একানধক পেনক্ষপ রেহে কনরনে। আমানের পেশ 
পকানরড ঠেকার ১০০ পকাঠের পডাজ নেনয় একঠে পরকড্ভ সতনর কনরনে। পশৌচা�ার স্াপনির মাধ্যনম 
স্বাস্্য পনরকািানমার উন্নয়ি, রোম ও শহনর সানি ্ভক উন্নয়ি, পািীয় জনির সুনিধার নিস্তৃনত এিং 
অমতৃ মনহাৎসি িষ ্ভ উেযাপি এই সংস্রনের অি্যতম আকষ ্ভে। প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর ‘পসিা’ 
এিং ‘নিনিেনি’র েৃঠটিরনঙ্গ গুজরানের মুখ্যমন্তী হওয়ার সময় পেনক পেনক উদ্ভূ ত। এই সংস্রনের 
অি্যাি্য প্রধাি আকষ ্ভে হি প্রনতিের সসি্যনের সনঙ্গ প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর েীপািনি উেযাপি 
এিং উপহার নহসানি প্রাপ্ত দ্রনি্যর নিিাম পেনক প্রাপ্ত অে ্ভ োি কনর িমানম �নঙ্গ অনরযািনক �নত 
নেনত তারঁ প্রনচটিার উপর নিনখত নিিন্ধ। ি্যদ্তিত্ব নিরান� আচায ্ভ পজ নি কৃপানিিীর �ল্প এিং অমতৃ 
মনহাৎসি নসনরনজ স্বাধীিতা সংরোমীনের জীিিী পািকনের অিপু্রানেত করনি।

এই উৎসনির মরসুনম পকানরড আচরেনিনধ অিসুরে করুি, সকনির সনঙ্গ আিন্দ রা� কনর 
নিি। আপিানের সকিনক শুনরচ্ছা এিং অনরিন্দি জািাই।

ধি্যিাোনন্ত

(জয়দদীপ �ািনগর)

টেকানা: রুম িম্বর-২৭৮, ি্ুযনরা অফ আউেনরচ অ্যান্ড 
কনমউনিনকশি, নদ্তীয় তি, সূচিা রিি,
িতুি নেনলি- ১১০০০৩
ই-ভমল: response-nis@pib.gov.in
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আনম ই-পমনির মাধ্যনম নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার 
ই-পদ্রেকাঠে নিয়নমত পাি কনর। এই পদ্রেকার 
প্রনতঠে সংস্রে পনি আনম খুিই আিদ্ন্দত। 
আনম এই পদ্রেকায় আমার আরেনহর নিষয়গুনি 
সম্পনক্ভ খিরও পিনত পানর। আনম সামাদ্জক, 
সাংসৃ্নতক, সিজ্ানিক এিং পখিাধুিার সানে 
সম্পনক্ভত সংিাে পেন্দ কনর। পদ্রেকার েনিগুনিা 
খুিই আকষ ্ভেীয়।

ওনরি নটিবফন এক্া 
edcap@AAI.AERO

এই পানক্ষক পদ্রেকাঠে সরকানর িীনত 
সম্পনক্ভত তনে্যর একঠে গুরুত্বপূে ্ভ আধার এিং 
সমকািীি নিষনয় সম্পনক্ভ পািকনের সনচতি 
কনর। পযনহতু আনম অিসর রেহনের পনর 
রোমীে এিাকার সনঙ্গ যুতি, তাই রোমিাসীনের 
সমস্যাগুনি সম্পনক্ভ অি�ত। আনম সাধারেত 
‘মাই�র’- এ আমার রািিানচন্তা নিনখ এিং আশা 
কনর পয পকন্দ্রীয় সরকার রোমিাসীনের উন্নয়নি 
িীনত প্রেয়ি করনে/প্রেয়ি কনরনে।

�গোন দাস
bhagwan.sel@gmail.com

আনম একজি নচনকৎসক (নশশু নিনশষজ্), 
এিএইচএস-পত কম ্ভরত, পয কারনে ২০১৯ সাি 
পেনক আনম রারনতর িাইনর রনয়নে। আনম নিউ 
ইদ্ন্ডয়া সমাচার পদ্রেকাঠে সািস্কাইি কনর এিং 
সারা নিনশ্বর মনধ্য রারত কীরানি শদ্তিধর এিং 
নিশ্ব গুরু হনয় উিনে, পসই সকি নিষনয় এই 
পদ্রেকাঠে আমায় সংযুতি োকনত সাহায্য কনর। 
নিনশষ কনর �ত পেিিেনর আমরা অরূতপূি ্ভ 
পনরনস্নতর সম্খুীি হনয়নে, এইরকম অিস্ায় 
নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার একঠে চমৎকার পদ্রেকা যা 
আমানের মনি আশা জা�ায়, আমার নপ্রয় পেশ 
রারনতর উজ্জ্বি রনিষ্যৎ সম্পনক্ভ অি�ত কনর 
এিং অিুনপ্ররো প্রোি কনর। 

আনম আপিানের অিুনরাধ করনে আপিারা 
এই পদ্রেকাঠে অি্যাহত রাখুি যানত আমার মনতা 
আরও প্রিাসী রারতীয় রারনতর একানধক নিষয় 
সম্পনক্ভ সনচতি হনয় উিনত পানরি। িত্ভমানি 
পক্ষপাততুটি (জাতীয় ও আন্তজ্ভানতক) সংিাে 
পনরনিশনির অনিকসময় সঠিক তে্য আমরা 
পাইিা। এঠে আরও পিনশ এিআরআই এিং 
নপআইওনক রারনতর উজ্জ্বি রনিষ্যত �িনি 
এিং নিনিনয়ান�র জি্য উৎসানহত করনি।

ভসাহম নমত্র
sohampeds85@gmail.com

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার এমি একঠে পদ্রেকা 
যা পািকনের তে্য, অিুনপ্ররো এিং 
সজৃিশীি ধারো প্রোি কনর। ইন্ারনিনে 
সহনজ প্রাপ্যতা এিং পিার সুনিধার কারনে 
আনম এই তে্যিহুি পদ্রেকার নিয়নমত 
পািক হনয় উনিনে। তে্য ও অিুনপ্ররোয় 
পূে ্ভ এই পদ্রেকাঠে প্রকাশ করার জি্য আনম 
পদ্রেকাঠের েি এিং আমানের মািিীয় 
প্রধািমন্তীনক কৃতজ্তা জািাই।
নচত্াকষ ্ভক এিং তে্যসমধৃি এই পদ্রেকাঠের 
জি্য অসংখ্য ধি্যিাে।  

পার ্ষ ওয়াসান
  paarth26wassan@gmail.com

আপনার মতামত জানান

ভযাগাবযাবগর টেকানা এেং ই-ভমল

রুম িম্বর- ২৭৮, িু্যনরা অফ আউেনরচ
অ্যান্ড কনমউনিনকশি,
নদ্তীয় তি, সূচিা রিি,

িতুি নেনলি- ১১০০০৩

  response-nis@pib.gov.in
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পর দরু ্ষিনায় আক্ান্তবদর হাসপাতাবল ননবয় যাওয়ার 
জন্ সাহায্কারদী ে্ন্তিবদর পুরসৃ্ত করা হবে 

প্রায়শই হাইওনয়নত েুঘ ্ভেিা ঘনে এিং সময়মনতা 
সাহায্য িা পাওয়ায় অনিনকর মতুৃ্য হয়। নিশ্ব 

স্বাস্্য সংস্া ২০৩০ সানির মনধ্য সিক েুঘ ্ভেিায় নিহত 
ও আহতনের সংখ্যা অনধ ্ভক কনমনয় আিার িক্ষ্যমারো 
নিধ ্ভারে কনরনে। পকন্দ্রীয় সরকার তার পাচঁ িের 
আন� অে ্ভাৎ ২০২৫ সানির মনধ্য এই িনক্ষ্য পপৌঁোনত 
িধি পনরকর। এই িক্ষ্য িাস্তিায়নির জি্য, যািিাহি 
আইি ২০২১ কনিাররানি প্রনয়া� করা হনয়নে। যারা 
েুঘ ্ভেিায় গুরুতর আহত ি্যদ্তিনের সুিে ্ভ সমনয়র মনধ্য 

হাসপাতানি নিনয় যানচ্ছি, সিক ও পনরিহি মন্তক 
তানঁের জি্য ি�ে প্রনোেিা পঘাষো কনরনে। সুিে ্ভ 
সময় হি আঘাতজনিত আঘানতর পরিততী এক ঘণ্া 
এিং এই সমনয়র মনধ্য আরিান্ত ি্যদ্তিনক দ্রুত নচনকৎসা 
পসিা প্রোি করনি পিনঁচ যাওয়ার সম্ািিা োনক। এই 
নস্নমর অধীনি ি�ে ৫০০০ োকা পুরস্ার এিং একঠে 
সাঠে্ভনফনকে পেওয়া হনি। এর িাম পেওয়া হনয়নে ‘গুড 
সামানরোি’। একজি ‘গুড সামানরোি’পক িেনর 
সনি ্ভাচ্চ পাচঁিার পুরসৃ্ত করা পযনত পানর। পসরা ‘গুড 
সামানরোি’পের জি্য ১০ঠে জাতীয় স্তনরর পুরষ্ার 
োকনি, যারা পুনরা িের ধনর পুরসৃ্ত হনয়নেি তানঁের 
মধ্য পেনক নিি ্ভানচত হনিি এিং তানঁের প্রনত্যকনক 
১০০,০০০ োকা পুরষ্ার পেওয়া হনি। মন্তক শীঘ্রই 
একঠে পপাে্ভাি চািু করনত যানচ্ছ পযখানি ‘গুড 
সামানরোি’পের সম্পনক্ভ সম্পূে ্ভ তে্য োকনি।

সময়সদীমার আবগ ৮,৩০০ টি 

জনঔরনধ ভকন্দ্র স্াপবনর  
লষে্ অজ্ষন কবরবছ সরকার

নেববের মবধ্ �ারত প্ররম 
ন্াবনা ইউনরয়ার োনণন্জ্ক 
উৎপাদন শুরু কবরবছ
ি্যাপিা ইউনরয়ার িানেদ্জ্যক উৎপােি শুরু কনর 

রারত ইউনরয়া আমোনি কমানত পেনক্ষপ 
রেহে কনরনে, তাই ি্যানিা ইউনরয়ার িানেদ্জ্যক 
উৎপােনি এঠে নিনশ্বর প্রেম পেশ হনয় উনিনে। 
জিু মানস এর উৎপােি শুরু হয় এিং প্রনতনেি এক 
িনক্ষরও পিনশ ি্যানিা ইউনরয়ার পিাতি উৎপানেত 
হনচ্ছ। এখি পয ্ভন্ত, রারত পাচঁ নমনিয়নিরও পিনশ 

ি্যানিা ইউনরয়ার পিাতি 
প্রস্তুত কনরনে। ১ 
অন্াির, গুজরানতর 
রািি�নর প্ানির 
মাধ্যনম প্রেমিার এর 
প্রেও পরীক্ষা করা হয়। 

এই উনে্যা�ঠে তাৎপয ্ভপূে ্ভ কারে িত্ভমানি রারনত 
ি্যিহৃত পমাে িাইন্ানজি সানরর ৮২% ইউনরয়া 
এিং এর ি্যিহার �ত কনয়ক িেনর অরূতপূি ্ভ িদৃ্ধি 
পপনয়নে। অিুমাি করা হনচ্ছ ২০২০-২০২১ সানি 
ইউনরয়া ি্যিহার ৩৭ নমনিয়ি পমঠ্ক েনি পপৌঁোনি। 
এর অত্যনধক ি্যিহার পনরনিনশর জি্য নিপজ্জিক 
এিং এঠে পুঠটির সম্ািিাও হ্াস কনর।

যনে আমানের শুর নচন্তা পসিা এিং েৃঢ়তার সনঙ্গ 
নমনি যায়, তনি িক্ষ্যগুনি পকিি পূে ্ভই হয় িা িরং 

সমনয়র আন� অজ্ভিও করা যায়। এঠে প্রধািমন্তীর 
রারতীয় জি ঔষনধ প্রকনল্পর পক্ষনরেও প্রনযাজ্য। 
জিসাধারেনক সাশ্রয়ী মূনি্যর ওষুধ সরিরানহর িনক্ষ্য 
প্রনতঠষ্ত জিঔষনধ পকনন্দ্রর সংখ্যা এখি ৮৩০০ 
ঠে হনয়নে যা জি�নের প্রনত পকন্দ্রীয় সরকানরর 
অঙ্গীকানরর সাক্ষ্য িহি কনর। এই িক্ষ্যগুনি ২০২২ 
সানির মানচ্ভর সময়সীমার 
আন� অজ্ভি করা হনয়নে। 
এখি প্রধািমন্তী ২০২৪ 
সানির মানচ্ভর মনধ্য এই 
সংখ্যা ১০ হাজানর নিনয় 
যাওয়ার িক্ষ্য নিধ ্ভারে 
কনরনেি। সময়সীমার েয় মাস আন� অে ্ভাৎ চিনত 
িেনরর পসনটেম্বনর সরকার ৮৩০০ঠে পকনন্দ্রর প্রেম 
িক্ষ্যমারো পূরে হনয়নেি। সাধারে মািুষনক সাশ্রয়ী ও 
মািসম্ত ওষুধ প্রোনির িনক্ষ্য ২০১৫ সানির ১ জিুাই 
এই নস্ম চািু করা হনয়নেি, নস্নমর অধীনি, ১৪৫১ঠে 
ওষুধ এিং ২৪০০ঠে অনত্াপচার সংরিান্ত যন্ত ৫০-৯০ 
শতাংশ সস্তায় পাওয়া যানচ্ছ।

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার    ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১
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সমানজর অিরেসর জিন�াষ্ঠীনক িতুি সুনযা� 
প্রোি এিং পেনশর অে ্ভনিনতক ও সামাদ্জক 

উন্নয়নি তানঁের অিোি নিদ্চিত করার জি্য সরকার 
অিিরত প্রনচটিা করনে। এর অংশ নহনসনি নচনকৎসা 
নশক্ষার পক্ষনরে সি ্ভরারতীয় পকাোয় ওনিনস পশ্রেীর 
জি্য সংরক্ষনের পাশাপানশ রাজ্যগুনিনক তানের 
নিজস্ব ওনিনস তানিকা প্রস্তুনতর ক্ষমতা পেওয়া হনয়নে। 
নিনশষরানি তফনসনি জানত (এসনস) এিং তপনশনি 
উপজানতনের (এসঠে) জি্য পকন্দ্রীয় সরকার সারা 
পেনশ ৭৫ঠে নিজ্াি, প্রযুদ্তি ও উদ্ািি পকন্দ্র স্াপি 
করার নসধিান্ত নিনয়নে। পকন্দ্রগুনি সম্ািিাময় 
প্রনতরানের মানিান্নয়ি করনি এিং সমানজর আে ্ভ 

-সামাদ্জক উন্নয়নিও অিোি রাখনি। �ত েুই 
িেনর নিজ্াি ও প্রযুদ্তি নিরা� ২০ঠে এসঠেআই হাি 
(এসনসনের জি্য ১৩ঠে এিং এসঠেনের জি্য সাতঠে) 
প্রনতষ্া কনরনে। নিনরন্ন এিাকায় প্রনতঠে পকনন্দ্রর 
দ্ারা ২০,০০০ তফনসনি জানত এিং উপজানতর মািুষ 
সরাসনর উপকৃত হনিি।

সরকার তফনসনল জানত এেং উপজানতর জন্ ৭৫টি 
নতুন নেজ্ান, প্রযুন্তি এেং উদ্ােন ভকন্দ্র স্াপন করবে

পেপশর অনধ ্ভক জিসংখ্যা অে ্ভাৎ িারীনের শদ্তি 
োিা ‘িতুি রারত’ এিং ‘স্বনির্ভর রারত’ এর স্বপ্ন 

অসম্পূে ্ভ। িারী শদ্তির এই ধারোঠে �ত সাত িের পেনক 
সরকানর প্রকনল্পর অরেরান� রনয়নে। পকন্দ্রীয় সরকানরর 
এই েৃঠটিরনঙ্গ প্রনতিের িীনত আনয়া� মনহিা উনে্যাতিা 
পফারাম কতৃ ্ভক প্রেত্ ‘উইনমি ্ান্সফনম ্ভং ইদ্ন্ডয়া 
অ্যাওয়াড্ভ’-এ প্রনতফনিত হয়। পযনহতু আমানের পেশ 
এই িের স্বাধীিতার ৭৫ তম িের উেযাপি করনে,  
স্বয়ংসম্পূে ্ভ ি্যিসা এিং/অেিা অিি্য ি্যিসানয়ক 
পকৌশনির মাধ্যনম সমস্যা সমাধাি করার জি্য ৭৫ জি 
িারী উনে্যাতিানের এই পুরস্ার পেওয়া হনি। ৩১ নডনসম্বর 
মনিািয়নির পশষ তানরখ।  আনিেি ফম ্ভ https://wep.
gov.in/-এ পাওয়া যানি। িারী উনে্যাতিারা স্ব-মনিািীত 
হনত পানরি িা অি্যরাও মনিািীত করনত পানরি। 
সাতঠে নিরান�র এক িা একানধক অধীনি মনিািয়ি 
পেওয়া পযনত পানর।

এঠে সরকানরর সমনয়াপনযা�ী এিং েৃঢ় 
নসধিানন্তর ফি পয রারতীয় অে ্ভিীনত দ্রুত 

পুিরুধিার করনে। আন্তজ্ভানতক মুদ্রা তহনিনির 
সি ্ভনশষ অিুমাি অিুযায়ী, রারতীয় অে ্ভিীনত 
২০২১ সানি ৯.৫% এিং ২০২২ সানি ৮.৫% িদৃ্ধি 

পানি। এোিাও, 
২০২২ সানি 
রারত নিনশ্বর 
দ্রু ত ি ধ ্ভি শ ী ি 
অ ে ্ভি ী ন ত ন ত 
পনরেত হনি। 
উনলিখনযা�্যরানি, 

রারত এিং পপেি োিা িদৃ্ধির হার অি্য পকাি 
পেনশ ৬ শতাংনশর উপনর যানি িা িনি অিুমাি 
করা হনয়নে। কনরািা মহামারীর কারনে ২০২০-
২১ অে ্ভিেনর অে ্ভিীনত ৭.৩ শতাংশ হ্াস 
পপনয়নে, তনি চিনত িের অে ্ভিীনত চাঙ্গা হনি 
িনি আশা করা হনচ্ছ। পকানরড ঠেকাকরনে 
রারত উনলিখনযা�্য সাফি্য অজ্ভি কনরনে। এমি 
পনরনস্নতনত অিুমাি করা হনচ্ছ পয, ঠেকাকরনের 
এই �নত রারনতর অে ্ভিীনতর জি্য সহায়ক হনি। 

৭৫ জন নারদী উবদ্াতিাবদর 
‘উইবমন ট্ান্সফনম ্ষং ইন্ডিয়া 
অ্াওয়াড্ষ’ ভদওয়া হবে

�ারতদীয় অর ্ষনদীনত এই 
েছর ৯.৫ শতাংশ হাবর 
েৃন্দ্ পাবে
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একনিংশ শতাব্ীর িতুি রারনত উন্নয়নির 
েৃঠটিরনঙ্গ হি অন্তরু্ভদ্তিমূিক, অে ্ভাৎ যার 
সাহানয্য সাধারে মািুষ দ্রুত এিং সহনজ 

সম্পূে ্ভ সুনিধা পাি। এই সামনরেক পধিনতর 
সানে, একানধক নিষয় সংনযান�র আকানর 
পেনশর নিকানশ মাস্ার প্্যাি- ‘প্রধািমন্তী 
�নতশদ্তি পযাজিা’র সূচিা করা হনয়নে। 

এই পযাজিা নিদ্চিত করনি পয নিরা�গুনির 
মনধ্য সমন্বনয়র অরাি িা অি্য পকািও 

কারনে পকািও নিিম্ব হনচ্ছ িা। প্রধািমন্তী 
িনরন্দ্র পমােীর উচ্চানরিাষী পনরকল্পিায় 
একঠে পকন্দ্রীয় পপাে্ভাি রনয়নে যা ১৬ ঠে 

পকন্দ্রীয় মন্তক এিং নিরা� দ্ারা পনরকনল্পত 
এিং পনরচানিত পনরকািানমা উনে্যা�নক 

একদ্রেত কনর, যার িক্ষ্য হি পেনশর 
অরে�নত ত্বরানন্বত করা।

আমরা প্রায়শই রাস্তাঘানে নিম ্ভােকানয ্ভর 
সময় ‘ওয়াক্ভ ইি প্রনরেস’ পিখাঠে 
পেনখনে। অনিক সময় রাস্তা সতনরর 

পনর সংনলিটি নিরা� িু�নত পানর অপঠেক্যাি 
ফাইিার পাতা িা অি্য পকানিা রূ�র্ভস্ তার িসানিার 
কাজ হয়নি। অনিক পক্ষনরে, �্যাস পাইপিাইনির 
নিম ্ভাে কাজ পশষ হওয়ার পনর আিার খিি শুরু 
হয়। পনরকািানমা উন্নয়নির পক্ষনরে অরূতপূি ্ভ 
অরে�নত করা রারনতর উন্নয়ি নক সমন্বনয়র অরানি 
প্ররানিত হনত পেওয়া উনচৎ? পেশ যানত এই সমস্যা 
কাঠেনয় উিনত পানর, তাই প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােী  
পনরকািানমা উন্নয়নির জি্য ১০৭ িক্ষ পকাঠে োকার 
জাতীয় মহাপনরকল্পিা-�নতশদ্তি শুরু কনরনেি।
নতুন �ারবতর উন্নয়বন নতুন মন্ত

প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর নিচক্ষেতা, নসধিান্ত রেহে 
এিং সমনয়র মনধ্য কাজ সমূ্পে ্ভ করার ফনি পেনশ 
উন্নয়ি প্রকল্পগুনি �নত পপনয়নে। এঠে একঠে িীনত 
িা একঠে পনরকল্পিা যা সনি ্ভাত্ম সমন্বয় নিদ্চিত 
কনর। এর মাধ্যনম সমস্ত প্রস্তুনত তার িাস্তিায়ি এিং 

6

�ারবতর পনরকাোবমা উন্নয়ন
েৃন্দ্ করবত গনতশন্তি

রাষ্ট্র প্রধানমন্তদী গনতশন্তি 
ভযাজনা 

NOT ANY MORE
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নচনকৎসা যন্ত 
পক্ষরে সতনর 
হনি।

িত্ খাত এিং 
িত্ গুচ্ছ �িি 
করা হনি।

হাজার একর 
এিাকার 
উন্নয়ি।

ঠে পম�া ফুড পাক্ভ 
প্রস্তুত হনি, যার 
ক্ষমতা হনি

িক্ষ পমঠ্ক 
েি। 

মানের ক্াস্ার 
এিং িন্দর মাে 
উৎপােি নদ্গুে 
করনি।

নশল্প কনরনডার।

ঠে প্রনতরক্ষা 
কনরনডার।

১০৯টি

২৫

১৯৭

৮৪৭

৯০টি

২০২টি

১১টি

২

একঠে স্বনির্ভর রারনতর 
�িনির সংকল্প নিনয়, আমরা 
আ�ামী ২৫ িেনরর জি্য 
রারনতর ভিভতি সতনর করনে। এই 
জাতীয় মাস্ারপ্্যাি রারনতর 
আত্মনিশ্বাসনক, আত্মনির্ভরতার 
সংকল্প রূপায়নি সাহায্য 
করনে। এই জাতীয় 
মাস্ারপ্্যাি ২১ শতনকর 
রারতনক পপ্ররো পযা�ানি ।“ 

- নবরন্দ্র ভমাদদী, প্রধানমন্তদী

পঘাষোর আন� সম্পন্ন করা হয়। ২০২১ সানির 
১৫ আ�স্ িতুি রারত- �নতশদ্তির উন্নয়নির 
জি্য মাস্ার প্্যাি পঘাষো কনর প্রধািমন্তী পমােী 
িনিনেনিি, “আমরা পেনশর জি্য একঠে িহৃৎ 
পনরকল্পিার সূচিা করনত চনিনে, প্রধািমন্তী 
জাতীয় মাস্ার প্্যাি, যা পকাঠে পকাঠে মািুনষর 
স্বপ্ন পূরে করনি। ১০০িক্ষ পকাঠে োকারও পিনশ 
এই প্রকল্প িক্ষ িক্ষ যুিনকর জি্য কম ্ভসংস্ানির 
সুনযা� নিনয় আসনি। �নতশদ্তি আমানের পেনশর 
এমি একঠে জাতীয় পনরকািানমা মহাপনরকল্পিা 
হনি যা উন্নয়নির জি্য একঠে সামনরেক েৃঠটিরনঙ্গর 
ভিভতি স্াপি কনর আমানের অে ্ভিীনতনক একঠে 
সমনন্বত পনে নিনয় যানি।“

এই নস্মঠে পঘাষোর মারে েুই মানসর মনধ্য শুরু 
হনয়নেি। প্রধািমন্তী পমােী ১৩ অন্াির এঠের 
উনদ্াধি কনর িনিি, “আজ, একনিংশ শতাব্ীর 
রারত পুরনিা নচন্তানক নপেনি পফনি এন�নয় 
চনিনে। আজনকর মন্ত হি অরে�নতর জি্য 
ইচ্ছাশদ্তি, অরে�নতর জি্য কাজ, অরে�নতর জি্য 
সম্পে, অরে�নতর জি্য পনরকল্পিা, অরে�নতর 
জি্য অরোনধকার।“

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১
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পনরকাোবমা
নতুন গনত পাবে

২০২০-২৫ সানির মনধ্য পেনশ �্যাস পাইপিাইি 
পিেওয়াক্ভনক নদ্গুে কনর ৩৪,৫০০ নকনম করার 
পনরকল্পিা রনয়নে। সরকানরর পনরকল্পিা হি 
২০২৭ সানির মনধ্য প্রনতঠে রাজ্যনক প্রাকৃনতক 
�্যাস পাইপিাইি দ্ারা সংযতুি করা।

ভরলওবয়
২০২৪-২৫ সানির মনধ্য পরিওনয়র পে্য 
িহি ক্ষমতা ১৬০০ পমঠ্ক েনি উন্নীত 
হনি। িত্ভমানি এর িহি ক্ষমতা ১২০০ 
পমঠ্ক েি। নডএফনস নিম ্ভানের কাজ 
ত্বরানন্বত করা হনি।

নশল্প নেন্ ু
চারঠে নশল্প নিন্দ ুিা পিাড স্াপনির প্রস্তাি। এগুনিা 
সতনর হনি উত্রপ্রনেনশর োেনর, কে ্ভােনকর তুমকুর 
এিং মহারান্রের পশন্দ্রা নিডনকনি।

জাতদীয় নশল্প কনরবডার
এর আওতায় ২০২৪-২৫ সানির মনধ্য সারা পেনশ 
১১ঠে নশল্প কনরনডার নিম ্ভানের পনরকল্পিা রনয়নে। 
এোিাও েুঠে প্রনতরক্ষা কনরনডারও নিম ্ভাে করা হনি।

ঠে নিমািিন্দর, পহনিপ্যাড এিং 
এনরান্াম নিম ্ভাে করা হনি ২০২৪-২৫ 
সানির মনধ্য।২২

০

২০২২ সানির মনধ্য, 
সারানেনশর সমস্ত রোম 
পফার-দ্জ পমািাইি 
সংনযান�র মাধ্যনম সংযতুি 
হনি।

২০২৪-২৫ সানির মনধ্য 
২২৫ ন��াওয়াে 

িিায়িনযা�্য শদ্তি 
উৎপােনির িক্ষ্যমারো 
নিধ ্ভারে করা হনয়নে।

২০২৪-২৫ সানির মনধ্য 
৪,৫৪,২০০ সানক্ভে নকনম 

্ান্সনমশি পিেওয়ানক্ভর 
িক্ষ্যমারো নিধ ্ভারে করা 

হনয়নে।

উড়ান ভযাজনা
n �নতশদ্তি পযাজিার 

মাধ্যনম পেনশ উিাি 
পযাজিার অধীনি 
আঞ্চনিক পযা�ানযা�নক 
ত্বরানন্বত করা হনি। 
২০২৪-২৫ সাি িা�াে 
নিমািিন্দর/পহনিনপাে্ভ/
ওয়াোর এয়ারন্ানমর 
সংখ্যা িানিনয় ২২০ 
করা হনি। এর অধীনি 
১০৯ঠে িতুি নিমািিন্দর 
োকনি।

n এর আওতায় পেনশ 
নিে্যমাি ৫১ঠে 
এয়ারন্রিপ, ১৮ঠে িতুি 
প্রকল্প, ১২ঠে ওয়াোর 
এয়ারন্াম এিং ২৮ঠে 
পহনিনপানে্ভর উন্নয়ি 
অন্তরু্ভতি করা হনি।

ই-সংবযাগ পুনন ্ষেদীকরণ শন্তি ভপ্ররণ

২০২৪ সানির মনধ্য
২০২

িক্ষ নকনম অপঠেক্যাি 
ফাইিার পিেওয়াক্ভ 

স্াপনির পনরকল্পিা।

�ঙ্গা িেীনত ২৯ 
নমনিয়ি পমঠ্ক েি 
এিং অি্যাি্য িেীনত 

৯৫ নমনিয়ি পমঠ্ক েি 
পে্য পনরিহনির 

িক্ষ্যমারো।

২ লষে নকবলানমিার দদীর ্ষ জাতদীয় সড়ক
এিএইচএআই দ্ারা পনরচানিত জাতীয় মহাসিকগুনি 
২০২৪-২৫ সানির মনধ্য েইু িক্ষ নকনিানমোর সেনঘ ্ভ্য 
সম্প্রসানরত করা হনি। ২০১৪ সানি এঠে ৯১,০০০ নকনম 
নেি এিং ২০২১ সানির িনরম্বনরর পশনষ এঠে ১.৩ িক্ষ 
নকনম হনি।
এঠে প্রনতরক্ষা উৎপােিনকও ি্যাপকরানি ত্বরানন্বত 
করনি। উত্রপ্রনেশ এিং তানমিিািুনত প্রায় ২০,০০০ 
পকাঠে োকা নিনিনয়া� কনর েঠুে প্রনতরক্ষা কনরনডার 
সতনরর পনরকল্পিা রনয়নে। এর ফনি রারনত প্রায় ১.৭ 
িক্ষ পকাঠে োকার প্রনতরক্ষা পে্য সতনর হনি।

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার    ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১

রাষ্ট্র প্রধানমন্তদী গনতশন্তি 
ভযাজনা 
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গনতশন্তির নেবশর সেনশষ্্
 �নতশদ্তি আমানের পেনশর জি্য একঠে জাতীয় 
পনরকািানমা মাস্ার প্্যাি হনি, যা পনরকািানমার ভিভতি 
স্াপি করনি। প্রধািমন্তীর �নতশদ্তি পযাজিার অধীনি, 
১৬ঠে মন্তক এিং নিরা� পসই সমস্ত প্রকল্পগুনিনক 
‘পরৌন�ানিক তে্য ি্যিস্া’ (দ্জআইএস) পমানড পরনখনে, 
যা ২০২৪-২৫ সানির মনধ্য পশষ হওয়ার কো।

 এঠে নিনরন্ন মন্তক এিং রাজ্য সরকানরর প্রকল্প অন্তরু্ভতি 
করনি পযমি রারতমািা, সা�রমািা, অর্যন্তরীে 
জিপে, শুষ্/স্িিন্দর, উিাি ইত্যানে।

 এই নডদ্জোি প্্যােফম ্ভ পনরকািানমা উন্নয়নির 
কাজগুনিা সম্পূে ্ভ �নতনত চািানত সাহায্য করনি। এঠে 
নশনল্পর েক্ষতা িদৃ্ধিনত সহায়তা করনি। স্ািীয় নিম ্ভাতারা 
উৎসানহত হনি। এঠে নশনল্পর প্রনতনযান�তা সক্ষমতা 
িািানি এিং রনিষ্যনত অে ্ভনিনতক অঞ্চি সতনর করনত 
িতুি সম্ািিার নিকানশ সহায়তা করনি।

 নপএম �নতশদ্তি প্রধাি পনরকািানমা প্রকনল্পর উন্নয়নি 
সানি ্ভক পনরকল্পিা প্রস্তুত কনর অতীনতর সি সমস্যা 
সমাধাি করনি। আিাো আিাো পনরকল্পিা এিং িকশা 
করার পনরিনত্ভ, প্রকল্পগুনি একঠে সাধারে েৃঠটিনকাে 
পেনক সাজানিা এিং িাস্তিায়ি করা হনি।

 এঠে পমােী সরকানরর একঠে উচ্চানরিাষী এিং ি্যাপক 
রূ-স্ানিক নডদ্জোি মঞ্চ, যার মাধ্যনম প্রকল্পগুনি 
সমনন্বত পধিনতনত পনরকল্পিা এিং িাস্তিানয়ত করা হনি। 
প্রােনমকরানি, এঠে পকন্দ্রীয় সরকানরর প্রকল্পগুনিনত 
পনরিত্ভি আিনি, পনর এই প্রিেতানক পুরসরা স্তর 
পয ্ভন্ত ভিস্তৃ ত করা হনি।

 নিনরন্ন অে ্ভনিনতক অঞ্চনি মানটিনমাডাি সংনযা� 
পনরকািানমার জি্য একঠে পকন্দ্রীয় জাতীয় মাস্ার প্্যাি 
োকনি। এর মনধ্য োকনি জাতীয় মহাসিক, পরিওনয়র 
মািিাহী কনরনডার, �্যাস পাইপিাইি, নিমািিন্দর, 
নিমাি চিাচি, ওষুধ উৎপােি, ইনিক্নিক সামরেী, 
খাে্য প্রদ্রিয়াকরে, প্রনতরক্ষা পে্য উৎপােি, নশল্প 
কনরনডার ইত্যানে।

 প্রােনমকরানি, ১৬ঠে মন্তক নচননিত করা হনয়নে যা 
পনরকািানমা উন্নয়নি িজর রাখনি িা অে ্ভনিনতক 
চািক। এর অধীনি, কম খরনচ এিং ‘ইউজার পরেন্ডনি’ 
ি্যিস্া সক্ষম কনর প্ে-স্তনরর নরিনড নরজ্ুযয়ািাইনজশি 
ম্যানপং করা হনি।

 এই নডদ্জোি পধিনতনত, মন্তকগুনিনক আিাো ‘ি�ইি 
আইনড’ পেওয়া হনি, যানত তারা নিয়নমত তানের তে্য 
সংযুতি করনত পানরি। এই সমস্ত তে্য এক মনঞ্চ 
োকনি।

পনরকািানমা সংস্ানরর প্রদ্রিয়া ২০১৪ সানি শুরু 
হনয়নেি, সারা পেশ ৭০ িের ধনর এই সংস্ানরর 
অনপক্ষা করনেি। আন�কার নেনি প্রেনম পঘাষো 
হত, তারপর পনরকল্পিা, িানজে প্রেয়ি হত, এর ফনি 
একানধক পয ্ভায়-সহ পয কাজগুনিা ২-৪ িেনরর মনধ্য 
পশষ হনয় যাওয়ার কো, পসগুনিা সম্পন্ন হনত ৫০ িের 
পিন� পযত।

পকরািার পকালিাম িাইপাস এিং আসানমর িন�নিি 
পসতুর মনতা পিশ কনয়কঠে প্রকল্প এর উোহরে। 
েীঘ ্ভসমনয়র কারে হি সমন্বনয়র অরাি। নকন্তু এই 
নিিম্ব ও সমন্বনয়র অরানির মত অর্যানসর ইনত 
হনয়নে। প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর কোয়, “এখি সময়-
নিনে্ভটি কানজর সংসৃ্নত সতনর হনচ্ছ। পযসি প্রকনল্পর 
ভিভতিপ্রস্তর স্াপি করা হয় পসগুনিাও উনদ্াধি করা 
হয়। এো অহংকার িয়, এো আমানের জিসাধারনের 
প্রনত অঙ্গীকার।“   

এটি মানুবরর জদীেনবক 
সহজতর কবর তুলবে

এই প্রকনল্পর অধীনি, অপনরকনল্পত নিম ্ভােকানয ্ভর 
কারনে সটৃি িাধাগুনি েরূ করা হনি। এঠে পকানিা 
িাধা োিাই পেনশ চিাচনির অিুমনত পেনি। 
যাতায়ানতর সময় কনম যানি। এঠে কম ্ভসংস্ানির 
সুনযা� এিং সহনজ ি্যিসা করার পেনক উন্নত 
করনি। উন্নত পনরকল্পিা উৎপােি েক্ষতা িদৃ্ধি 
করনি। কম খরচ হনি এিং পনরকািানমা-সংরিান্ত 
প্রকল্প িাস্তিায়নি নিিম্ব হনি িা। এঠে নিনিনয়া� ও 
প্রনতনযান�তানকও উৎসানহত করনি।

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১



১,০০,০০,০০,০০০১,০০,০০,০০,০০০
উত্তম লষে্, অতু্ত্তম সাফল্উত্তম লষে্, অতু্ত্তম সাফল্

পকানরড ঠেকাকরনের ১০০ পকাঠের পডাজ সম্পূে ্ভ হওয়ার 
সময় প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােী নিনজ নেনলির রাম মনিাহর 
পিানহয়া হাসপাতানি উপনস্ত নেনিি, িারােসীর নেি্যাঙ্গ 
অরুে রায়নক পসই ঠেকা পেওয়া হনয়নেি।

�ত িেনরর মানচ্ভ যখি কনরািা পেনশ আঘাত হানি, প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােী প্রেনম একনেনির জিতা কারনফউ 
এিং তারপনর পেশি্যাপী িকডাউি পঘাষো কনরনেনিি। রারত িা নিনশ্বর সকি পেনশর কানে কনরািা অনতমানরর 

নিরুনধি িিাই করার অত্ অজািা নেি। কনরািা অনতমানরর সময় অনিক প্রশ্ন উত্ানপত হনয়নেি- কনি 
কনরািার ঠেকা সতনর হনি, কীরানি তা সাধারে মািুনষর কানে পপৌঁোনি এিং কারা পানি? পেনশর নিজ্ািী এিং 
স্বাস্্যকমতীনের প্রনত আস্া পরনখ রারত কঠিি িাধা অনতরিম করনত পপনরনে। মারে িয় মানসর মনধ্য, আমরা 

ঠেকার নিকাশ কনরনে। িক্ষেীয়, ঠেকা সতনরর আন� পেনকই পকন্দ্রীয় সরকার ঠেকা প্রদ্রিয়ার সম্পূে ্ভ ব্লুনপ্রন্ প্রস্তুত 
কনরনেি। এই প্রস্তুনতর ফনি আজ রারত নিনশ্বর নদ্তীয় পেশ হনয় উনিনে পযখানি মারে িয় মানসর মনধ্য ১০০ 

পকাঠেরও পিনশ ঠেকার পডাজ প্রোি করা হনয়নে।
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आवरण 
कथा ভকান�ড-১৯-এর নেরুবদ্ লড়াই

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার    ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১



িিরাদ্রে চিাকািীি সমনয় নিহানরর রা�িপুনর 
েু� ্ভা পুনজার প্যানন্ডনিও পকানরড ঠেকা 
পিওয়ার সুনিধা নেি। আহমোিানের পুরসরা 

আরও পিনশ সংখ্যক মািুষনক ঠেকা পেওয়ার জি্য 
একঠে িোনরর মাধ্যনম পুরস্ার পঘাষো কনরনে। 
নেনলিনত ‘র্যাকনসনিশি অি হুইি ক্যানম্পইনি’র 
মাধ্যনম, এমি শ্রনমকনের প্রনতনেি ঠেকা পেওয়া হনচ্ছ 
যারা অিিাইনি নিিন্ধি করনত অক্ষম। নহমাচি ও 
কাশ্ীনর, স্বাস্্যকমতীরা পাহানি পোে পোে রোনমর 
িানসন্দানের ঠেকা নেনচ্ছি। আপনি ইনতমনধ্যই 'নিউ 
ইদ্ন্ডয়া সমাচার' -এর আন�র সংখ্যায় ‘ঠেকা পিৌকা’র 
েনি পেনখনেি পয নিহানর িি্যার মনধ্যও কীরানি এঠে 
ঠেকা অনরযািনক িজায় পরনখনেি। 

এই সি কানহিী নিনশ্বর িহৃত্ম এিং নিিামূনি্য 
ঠেকা অনরযানির ভিভতি মজিুত কনরনেি, যার 
ফনি ১০০পকাঠেরও পিনশ ঠেকাোি সম্ি হনয়নে। 
পকানরনডর নদ্তীয় পেউনয়র মা�ামাদ্� সমনয় 
নডনসম্বনরর মনধ্য ১০০ পকাঠে মািুষনক ঠেকা পেওয়ার 
পনরকল্পিা উন্ানচত হনি সনন্দহ সতনর হনয়নেি। 
ঠেকার অরািনক একঠে সমস্যা িািানিা হনয়নেি 
নকন্তু িক্ষ্যমারোর আিাই মাস আন�ই ১০০ পকাঠে 
ঠেকার পডাজ নেনয় রারত প্রনতশ্রুনত রক্ষা কনরনে।

নকন্তু কীরানি এই মাইিফিক অজ্ভি করা সম্ি 
হনয়নেি? হৃনষনকনশর এমস ক্যাম্পানস িতুি 
নপএসএ অদ্সিনজি পজিানরশি প্্যানন্র উনদ্াধি 
কনর প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােী িনিি, “কনরািার 
নিরুনধি রারনতর িিাইনয় শুধুমারে জিসংখ্যা িয়, 
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১০০
ভকাটি

৭৫
ভকাটি

৫০
ভকাটি

২৫
ভকাটি

�ারবত ১০০ ভকাটি টিকাকরণ এখনও পয ্ষন্ত দ্রুততম 
টিকাকরণ অন�যান

২০২১ সানির ২১ অন্াির নেিঠে 
ইনতহানস নিনপিধি হনয় প�ি। এই 
সাফি্য রারনতর প্রনতঠে িা�নরনকর। 
রারনতর এই সাফি্য স্বানস্্যর পক্ষনরে 
অরূতপূি ্ভ এিং পসই সনঙ্গ নিশ্ব মনঞ্চ 
রারনতর সম্ািিার প্রতীক নহসানি 
প্রনতঠষ্ত হি। আমরা নিজ্াি, উনে্যা� 
এিং ১৩০ পকাঠে রারতিাসীর সদ্ম্নিত 
প্রনচটিার মাধ্যনম অসম্িনক সম্ি কনর 
তুনিনে।“  

- নবরন্দ্র ভমাদদী, প্রধানমন্তদী

রারনতর সিনচরে্যময় পরৌ�নিক অিস্ািও একঠে 
িি িাধা হনয় োনঁিনয়নেি। অদ্সিনজি সরিরাহ 
পেনক শুরু কনর ঠেকা, এই েুঠে িি চ্যানিঞ্জ 
উপনস্ত হনয়নেি। প্রকৃতপনক্ষ, স্বারানিক নেনি, 
রারত প্রনতনেি ৯০০ পমঠ্ক েি তরি পমনডক্যাি 
অদ্সিনজি উৎপােি করত। চানহো িদৃ্ধির সনঙ্গ 
সনঙ্গ, রারত পমনডক্যাি অদ্সিনজনির উৎপােি 
১০ গুনেরও পিনশ িানিনয়নে। এঠে নিনশ্বর পয পকাি 
পেনশর কানে অকল্পিীয় নেি, নকন্তু রারত সফি 

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১

২০২১ সাবলর ১৫ অব্াের পয ্ষন্ত প্রাপ্ত তর্

ভকান�ড-১৯ ভপানলও
যক্ষা

(নিনসদ্জ ঠেকা)

২০২১- েত্ষমান

৯ মাস
১৯৯৪-২০১৪

২০ েছর
১৯৮৯-েত্ষমান

৩২ েছর
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মহাবদবশর মবধ্ েৃহত্তম 
টিকাকরণ অন�যান

২.৫ ভকাটি 
ঠেকার পডাজ পেওয়া হনয়নেি ১৭ পসনটেম্বর, পসনেি 

প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর জ্নেি নেি। একনেনি সি ্ভানধক 
সংখ্যক ঠেকা পেওয়ার নিশ্ব পরকড্ভ স্াপি।

হনয়নেি। শুধু তাই িয়, অদ্সিনজি উৎপােনির 
পাশাপানশ এর পনরিহিও নেি একঠে গুরুতর 
নিষয়। অদ্সিনজি পনরিহনির জি্য নিনশষ ে্যাঙ্ার 
প্রনয়াজিীয়। রারত যুধিকািীি পনরনস্নতনত কাজ 
শুরু কনর। পতজাস যুধিনিমানির প্রযুদ্তি নডআরনডও 
-র মাধ্যনম পমাতানয়ি করা হনয়নেি। ‘নপএম 
পকয়াস ্ভ’ পেনশ নপএসএ অদ্সিনজি প্ান্ স্াপনির 

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

০ ভকাটি

�ারবত প্ররম ভকান�ড 
ভরাগদী শনাতি হওয়ার 
১১ মাবসর মবধ্ 
টিকাকরণ শুরু হয়।

পাচঁোর একনদবন এক 
ভকাটি টিকার ভডাজ 
নদবয় ভরকড্ষ সতনর 
হবয়বছ।

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার    ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১

টিকাকরবণ
�ারবতর গনত

দ্রুততম

ভকান�ড-১৯-এর নেরুবদ্ লড়াই

নেি প্রনত পডাজ
(িক্ষ)

২০২১ সানির ১৫ অন্াির পয ্ভন্ত প্রাপ্ত তে্য। সূরে- covidvax.live

রারনতর
১০০ ভকাটি 

ঠেকাকরনের �নত

২* আবমনরকা

৫* জাপান

৯* জাম ্ষানন 

১০* ফ্ান্স 

পমাে পডাজ
 (নমনিয়ি)

েনক্ষে
আনমনরকা

আনরেকা ইউনরাপ

২০২১ সানির ১৯ অন্াির পয ্ভন্ত প্রাপ্ত তে্য। সূরে- covidvax.live

�ারতওনশয়ানিয়া উত্র
আনমনরকা
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কাজনক শুধু ত্বরানন্বত কনরনি িরং এক িনক্ষর পিনশ 
অদ্সিনজি কিনসন্রেেনরর জি্য আনে ্ভক সহায়তাও 
প্রোি কনরনেি। 
ভদবশ প্ররমোর ভ্াবনর সাহাবয্ ভকান�ড টিকা 
পাোবনা হবয়বছ

পেনশ এখি প্ানির মাধ্যনম পকানরড ঠেকা 
পািানিা হনচ্ছ। মনেপুনরর নিষিপুর পেনক প্রেমিার 
ঠেকা কারানে পািানিা হনয়নেি। সিকপনে এই 
েুই জায়�ার মনধ্য েরূত্ব প্রায় ২৬ নকনম যা প্াি 
পসই েরূত্ব ১৫ নকনিানমোনর িানমনয় এনিনেি। 
আইনসএমআর একঠে প্ানির মাধ্যনম মারে ১২-
১৫ নমনিনের মনধ্য নিধ ্ভানরত স্ানি ঠেকা পপৌঁনে 
নেনয়নেি। মািিনিহীি নিমািিাহী যাি (ইউএনর)/
প্ানির সাহানয্য পরৌন�ানিক িাধা অনতরিম করনত 
এই আই-প্ািঠে সতনর করা হনয়নে, যার িক্ষ্য 
হি েু� ্ভম এিং েরূিততী স্ানি ঠেকা পপৌঁনে পেওয়া। 
িত্ভমানি, প্াি-ভিভতিক ঠেকা নিতরে প্রকল্পঠে 

মনেপুর এিং িা�াি্যানন্ডর পাশাপানশ আন্দামাি ও 
নিনকািনরও িাস্তিায়নির অিুমনত পেওয়া হনয়নে।
�ারত এখন প্রনতনদন ৫ লষে নতুন ভরাগদীর 
ভদখ�াল করবত সষেম

রারত তার স্বাস্্য পনরকািানমানক এতোই মজিুত 
কনরনে পয এখি সহনজই প্রনতনেি ৫ িক্ষ পরা�ীর 
পেখরাি করনত পারনি। িীনত আনয়ান�র সেস্য নর 
পক পি (স্বাস্্য) মনি কনরি পয, পেনশর প্রস্তুনত সম্পূে ্ভ 
হনয়নে যানত কনরািা অি্য পকাি তরঙ্গ ধ্ংসাত্মক 
িা হনত পানর। যাইনহাক, এর অে ্ভ এই িয় পয এই 
ধরনির সম্ািিা পেখা পেনি। পেনশ ঠেকাকরে 
দ্রুত �নতনত চিনে এিং মািুষ পকানরড সম্পনক্ভত 
নিনধনিনষধ অিুসরে করনেি। এমি পনরনস্নতনত, 
পকানরনড আরিানন্তর সংখ্যা দ্রুত িািার সম্ািিা 
পিই। রাজ্যগুনি পেনক প্রাপ্ত তে্য অিুযায়ী, পকানরড 
আরিান্ত পরা�ীনের জি্য পেনশ ৮ িক্ষ ৩৬ হাজার 
শয্যা রনয়নে।  

নদন
১৯

নদন
১৩

নদন
১১

নদন
১৪

নদন
১৯

নদন
২০

নদন
২৪

নদন
৫

নদন
১৮

নদন
২৯

নদন
৪৫

নদন
৩২

নদন
২৯

�ারবত প্রনত মাবস টিকাকরণ 
অন�যাবনর তানলকা

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

০ ভকাটি

১৬ জািুয়ানর ২১ জািুয়ানর ১৯ পফব্রুয়ানর ২৩ পফব্রুয়ানর ১০ এনপ্রি ২৫ পম ২৩ জিু ১৭ জিুাই ৬ আ�স্ ২৫ আ�স্ ৭ পসনটেম্বর ১৮ পসনটেম্বর ২ অন্াির ২১ অন্াির

০ ১০ ১ ৫
১০

২০
৩০

৪০
৫০

৬০
৭০

৮০
৯০ ১০০

লষে ভকাটি
ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি
ভকাটি

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১
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স্ববদনশয়ানার সবগে 
উৎসে উদযাপন

পকানরড অনতমানরর মনতা প্রনতকূি পনরনস্নতর মনধ্যও একঠে নিষয়-রািিা 
পেশিাসীর মনি শদ্তিশািী হনয় উনিনেি, তা হি “পেশ সি ্ভানরে, সি ্ভো 
সি ্ভানরে।“ স্ািীয় পনে্যর প্রনত প�াকঁ এিং স্বনেনশয়ািার কারনে পেশীয় 

িাজানরর উন্ননত হনয়নে। একনেনক পযমি 'পরাকাি ফর পিাকাি' সাধারে 
মািুনষর মন্ত হনয় উনিনে, অপরনেনক ‘আত্মনির্ভর রারত’ অনরযাি স্ািীয় 

পে্যনক নিশ্ব িাজানর েনিনয় নেনত সমে ্ভ হনয়নে। ‘স্বনেশী সঙ্গ উৎসি' 
জিসাধারে এিং জাতীয় পসিার একঠে মাধ্যম হনয় উিনে যা উৎসনির সময় 

স্ািীয় পে্য পকিার প্রিেতানক উৎসানহত কনর।

�ারতদীয় পণ্ আন্তজ্ষানতক
হবয় উেবছ 

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার    ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ 
ননেন্ধ
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আপমনরকার উত্র সীমানন্তর 
কানে পমদ্সিনকার একঠে স্াি 
হি ওহাকা। মাক্ভ ব্াউি িানম 

পসখািকার এক যুিক মহাত্মা �ান্ধীর ওপর 
একঠে চিদ্চ্চরে পেনখনেনিি। এই েনিঠে পেখার 
পর ব্াউি এতোই মুগ্ধ হনয়নেনিি পয নতনি 
রারনত িাপুর আশ্রনম চনি আনসি। আশ্রনম 
আসার পর ব্াউি িু�নত পারনিি পয রারনতর 
খানে শুধু একঠে কাপি িয়, এঠে একঠে সম্পূে ্ভ 
জীিিযাপি পধিনত। এঠে রোমীে অে ্ভিীনত এিং 
স্বনির্ভরতার সনঙ্গ জনিত। মাক্ভ নসধিান্ত পিি 
পয নতনি পমদ্সিনকানত ন�নয় খানে প্রচানরর কাজ 
শুরু করনিি। নতনি ওহাকার রোমিাসীনের খানে 
উৎপােনির জি্য নশক্ষা ও প্রনশক্ষে নেনয়নেনিি 
এিং আজ 'ওহাকা খানে' একঠে ব্্যানন্ড পনরেত 
হনয়নে। ব্াউি িনিি, প্রেমনেনক মািুষ খানে 
সম্পনক্ভ সদ্ন্দহাি নেি, নকন্তু পরিততীনত এর 
প্রনত মািুনষর আরেহ িদৃ্ধি পায়। নতনি িনিি পয, 
যনে আপনি মািুনষর চানহো পূরে করনত সমে ্ভ 
হি, তাহনি মািুষও আপিার সনঙ্গ যুতি হনি। 

রারনতর স্ািীয় পনে্যর সিনচনয় আকষ ্ভেীয় 
নেক হি এর সনঙ্গ প্রায়শই েশ ্ভি যুতি োনক। 
এই কারনেই পকানরড সময়কানি স্বনেশী 
পনে্যর প্রনত আকষ ্ভে পিনিনে, ’পরাকাি ফর 
পিাকাি’ সাধারে মািুনষর মনন্ত পনরেত হনয়নে। 
নিনেনশও রারতীয় পে্যগুনি রাি িাজার সতনর 
কনরনে। আমরা পযনহতু  স্বাধীিতার ৭৫ তম 
িের উেযাপি করনে, তাই স্ািীয় পনে্যর প্রনত 
মািুনষর আরেহ পিনিনে। রারতীয়  পে্য নিনশষত 
খানে তরুে প্রজন্র কানে �নি ্ভর প্রতীক হনয় 
উিনে। আজ চানহোর সানে খানে ও তানঁতর 
উৎপােি িহুগুে িদৃ্ধি পপনয়নে। �ত কনয়ক 
িেনর, এরকম একানধকিার হনয়নে যখি নেনলির 
খানে পোকািগুনি একনেনি এক পকাঠে োকারও 
পিনশ ি্যিসা কনরনে।

‘পরাকাি ফর পিাকাি’ মনন্তর প্ররানি �ত পিশ 
কনয়কিেনরর তুিিায় ২০২০ সানি েীপািনি 
উৎসনির সময় খানে এিং অি্যাি্য রোম্য 
নশল্পজাত স্ািীয় পনে্যর নিদ্রি অনিক পিনশ 
নেি। ২০১৯ সানি েীপািনির তুিিায়, ২০২০ 
সানি অনিক কৃনষজাত পনে্যর নিদ্রি ৭০০ 
পেনক ৮০০ শতাংশ পিনিনে। ২০২০ সানির 

যখি আমরা উৎসি এিং তার 
প্রস্তুনতর কো িনি, আমানের মনি 
প্রেম পয নিষয়ঠে আনস তা হি- 
আমানের কখি িাজানর পযনত 
হনি? আমানের পকাি পকাি দ্জনিস 
নকিনত হনি? নিনশষ কনর, নশশুনের 
মনধ্য সিনচনয় পিনশ উৎসাহ োনক- 
এিার উৎসনি আমরা কী কী িতুি 
দ্জনিস নকিনত পানর। উৎসনির 
উচ্ছাস এিং িাজানরর উজ্জ্বিতা 
পরপেনরর সনঙ্গ জনিত। নকন্তু এিার 
যখি আপনি পকিাকাো করনত 
যানিি, তখি আপনি ‘পরাকাি ফর 
পিাকাি’এর সংকল্পঠে মনি রাখনিি। 
িাজার পেনক পে্য পকিার সময় 
আমানের পেশীয় পে্যনক অরোনধকার 
নেনত হনি। 

- নবরন্দ্র ভমাদদী, প্রধানমন্তদী

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১
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অন্াির- িনরম্বনর নেনলির কিে পপ্নস খানে ইদ্ন্ডয়ার 
আউেনিনে প্রনতনেি এক পকাঠে োকার পিনশ ি্যিসা 
হনয়নে। এই িের ২ অন্াির �ান্ধী জয়ন্তীনত এক 
পকাঠে োকার পিনশ পরকড্ভ পে্যসামরেী নিদ্রির খির 
পাওয়া ন�নয়নে।

আন্তজ্ভানতক িাজানর রারত পয রিমশ শদ্তিশািী 
হনয় উনিনে, তার প্রমাে শুধু খানে িয়, হস্তচানিত 
িা কৃনষ, প্রনতরক্ষা িা আইঠে, নচনকৎসা িা পপাশাক 
িা পিৌহ-আকনরক, রারত সি পক্ষনরে রপ্তানি িদৃ্ধি 
কনরনে, যা পেশনক একঠে আন্তজ্ভানতক ব্্যানন্ড 
পনরেত কনরনে। �ত কনয়ক িেনর, 'পকি রারত, 
পকি রারত িয়' নিনশ্বর নচন্তায় এই রািিা েৃশ্যমাি। 

আত্মনন�্ষরতা- ২০২০ 
সাবল অক্সবফাড্ষ 

অন�ধাবনর নহন্ন্ শব্দ 
ননে ্ষানচত হবয়বছ।

�ারতদীয় পণ্ আন্তজ্ষানতক
হবয় উেবছ 

প্রচ্ছদ 
ননেন্ধ

১৯৫৬-৫৭

২০১৩-১৪ 

২০১৯-২০

কনি ভলেস, নদনলি
গান্ধদী জয়ন্তদীবত

নেন্ক্োিা

`১,০১,৬৬,০০
২ অব্াের, ২০২১ 

দদীপােনলবত ভরকড্ষ ভদশদীয় পণ্ নেন্ক্ হবয়বছ 

২ অব্াের, ২০২০ 

`১০২.২৪

৭ নব�ম্বর, ২০২০ 

`১০৬.১৮ 

২8 অব্াের, ২০২০ 

`১০৫.৬২

১৩ নব�ম্বর, ২০২০ 

`১১১.৪০

স্বনেনশ দ্রনি্যর প্রনত মািুনষর অিুরা� এিং প্রধািমন্তী িনরন্দ্র 
পমােীর আহ্ানির ফনি খানে তার হারানিা অিস্াি পুিরায় 
নফনর পানচ্ছ। নিম্ননিনখত পিখনচরেঠে তার সাক্ষ্য-

খানদ তার হারাবনা স্ান পুনরুদ্ার করবছ

০.৪২

১০৩.২২ 
১৯৮.২৯

নমনলয়ন েগ ্ষ 
নমিার

নমনলয়ন েগ ্ষ 
নমিার

নমনলয়ন েগ ্ষ 
নমিার

খানদ কাপবড়র উৎপাদন

খানদ �ারত

লষে

লষে

লষে

লষে
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নকন্তু পকানরড সময়কানির মত কঠিি পনরনস্নতনতও 
আমানের পেশ সকি সংশয় েরূ কনর নিশ্বাস �নি 
তুিনত পপনরনে। ফনি রারতীয় পে্য নিনশষ কনর 
স্ািীয় নশল্প, এমএসএমই’র মনতা পস্নরর প্রনত 
িজর িদৃ্ধি পপনয়নে এিং 'পমড ইি ইদ্ন্ডয়া, পমড 
ফর ে্য ওয়ার্্ভ' এর রূপকল্প অিুসরে কনর তানের 
সঠিক মঞ্চ প্রোি করা হনয়নে।

এর একঠে িি উোহরে হি সরকানর 
ই-মানক্ভেনপ্স িা পজম পপাে্ভাি। এই প্্যােফনম ্ভ, 
উৎপােিকারী পেশ এিং পয পেশ পেনক নিদ্রিত 
পনে্যর প্রনতঠে উপাোি পিওয়া হয় তা উনলিখ করা 
প্রনয়াজি। অে ্ভাৎ পরিতা পে্যঠের উৎসস্ি   জািনত 

ভদশদীয় পণ্ জননপ্রয় হবয় উেবছ

ভগাের ভরবক ৩০০ টিরও ভেনশ 
পনরবেশ-োন্ধে পণ্ সতনর 
করা হবচ্ছ, উদাহরণস্বরূপ 
েলা ভযবত পাবর ভমামোনত, 
ধূপকাটে, স্বন্তিকা, নপজবোড্ষ, 
ভদওয়াবল িাোবনার ন্জননস।

িারী নেিনস, তানমিিািুর পোডা উপজানতর কানর�রনের সতনর শাি, িা�াি্যানন্ডর ঐনতহ্যিাহী শাি, মধুিিীর 
চাের এিং পদ্চিমিনঙ্গর আনেিাসীনের সতনর পানের ফাইি এিং পফার্ানরর রান্ডার নিনমনষর মনধ্য পশষ হনয় 
ন�নয়নেি। পেশীয় পনে্যর প্রনত রারতীয়নের এই িতুি নিশ্বানসর ফনি ২০১৯ সানির েীপািনির তুিিায় ২০২০ 
সানি নিদ্রি িহুগুে পিনিনে। এই সমনয়র মনধ্য খাে্য এিং িত্ নিরিয় ১০ গুে িদৃ্ধি পপনয়নে, কৃনষ পে্য নিরিয় 

৭০০ পেনক ৯০০ শতাংশ িদৃ্ধি পপনয়নে।

পণ্                                  ১৪/১০/১৯ ভরবক ২৭/১০/১৯  ০১/১১/২০ ভরবক ১৪/১১/২০       েৃন্দ্ 

ধাতি নশল্প পে্য ৩.৩৪  ৪.১৪  ২৪ শতাংশ 

কানঁচর িানসি চরকা  ০.০১  ০.৩৪ ৩৩০০ শতাংশ

রোম্য নশনল্পর অি্যাি্য দ্রি্য  ৭৬.৩৩ ৩০৯.৯৩ ৩০৬ শতাংশ

সুনতর কাপি ৮২.৯৮ ৭২৪.১৮ ৭৭৩ শতাংশ

পনি কাপি  ৮.২৩ ২৩.২৩ ১৮২ শতাংশ

নসল্ক কাপি  ৪২.২  ১০৫.১  ১৪৯ শতাংশ

এমব্য়ডানর পে্য  ১.৫৯ ৩.৩৭ ১১২ শতাংশ

হানত সতনর খানে মাস্  ১৯২.৭৫ ৪৫৮.২৬ ১৩৮ শতাংশ

মধু ৬.৯৯ ২১.২৪  ২০৪ শতাংশ

পাপঁি ১.৯৩  ২০.১৭  ৯৪৩ শতাংশ

আচার ১.৭১ ১৭.৬০ ৯২৮ শতাংশ

মশিা ১.২৯ ১২.২৮ ৮৪৯ শতাংশ

নহং ০.৯৭ ১০.৪৯ ৯৮৬ শতাংশ

ভমাি ৫৪৪ ২,০৭৫ ২৮২ শতাংশ

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১
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পারনিি। পেশীয় পে্যনক গুরুত্ব পেওয়ার এই উনে্যা� 
শুধুমারে নশল্প িা িাজানর সীমািধি িয়, প্রধািমন্তী পমােী 
তারঁ ‘মি নক িাত’ অিুষ্ানি পেশীয় কুকুর প্রজানতর 
উপনর প্রচানরর আহ্াি জানিনয়নেি, যার ফনি 
‘জাতীয় েুনয ্ভা� প্রনতদ্রিয়া িানহিী’ (এিনডআরএফ) 
তার পস্ায়ানড পেশীয় কুকুরনের প্রনশক্ষে পেওয়া শুরু 
কনরনে। রাস্তার কুকুরগুনিনক এই উনে্যান�র অংশ 
করা হনচ্ছ। পেশীয় কুকুনরর মনধ্য অনধক উৎসাহ 
এিং তৎপরতা িক্ষেীয়। এিনডআরএফ কম ্ভকত্ভারা 
জানিনয়নেি, সনন্দহজিক িস্তু শিাতি করার পক্ষনরে 
পেনশ জানতর কুকুর নিনেনশ কুকুনরর তুিিায় অনধক 
সদ্রিয়। পেশীয় িত্, পেশীয় পে্য- পরাকাি ফর 
পিাকাি সংকল্পনক আরও েৃঢ় কনরনে। এরকম িক্ষ 
িক্ষ অিুনপ্ররোমূিক �ল্প আত্মনির্ভরশীি রারনতর 
প্রচারানরযািনক �েআনন্দািনি পনরেত কনরনে।

�ারবতর রপ্তানন প্ররমোর�ারবতর রপ্তানন প্ররমোর
১০০ নেনলয়ন ডলার অনতক্ম করল১০০ নেনলয়ন ডলার অনতক্ম করল

এমএসএমই ভস্রবক 
নেবশর গুরুত্ব ভদওয়া 
হবয়বছ, যাবত এই ভস্র 
সাধারণ মানুবরর জন্ 
কম ্ষসংস্ান ননন্চিত করবত 
পাবর, স্বনন�্ষর �ারবতর 
ভিভতি হবয় উেবত পাবর।

পকানরনডর মনতা অনতমানর চিাকািীি 
সমনয় নিনশ্বর নিনলিষকরা ি্যিসার সম্ািিা 
নিনয় নচনন্তত নেনিি, নকন্তু পসই সময় রারত 
স্বনির্ভরতার পনে িতুি পরকনড্ভর নেনক 
এন�নয় ন�নয়নে।

জিুাই-পসনটেম্বর সরেমানসনক রারনতর 
পমাে রপ্তানি ১০১.৮৯ নিনিয়ি ডিানর 
পপৌঁনেনে। রারনতর ইনতহানস এই প্রেমিার 
রপ্তানি পকাি সরেমানসনক ১০০ নিনিয়ি 
ডিার অনতরিম করি।

২০২০-২১ অে ্ভিনষ ্ভর তুিিায় এঠে ৫৬.৯২% 
িদৃ্ধি পপনয়নে, ২০১৯-২০ অে ্ভিনষ ্ভর তুিিায় 
২৩.৮৪% িদৃ্ধি পপনয়নে।

প্রেমিার পকন্দ্রীয় সরকার পকাি আনে ্ভক 
িেনর (২০২১-২০২২)

এনপ্রি পসনটেম্বনরর সরেমানসনক রারনতর পমাে 
রপ্তানির পনরমাে

কৃরকবদর কল্াবণ প্রনতশ্রুনতেদ্ 
ভকন্দ্রদীয় সরকাবরর দরূদশশী নদীনতর কারবণ 
ভকান�ডকাবলও কৃনর পণ্ এেং প্রন্ক্য়াজাত 
খাদ্ রপ্তানন েৃন্দ্ ভপবয়বছ। ২০২০ সাবলর 
এনপ্রল-আগটি মাবস রপ্তাননর পনরমাণ নছল 
৬৪৮৫ নমনলয়ন ডলার, যা ২০২১-২২ সাবলর ওই 
সমবয় রপ্তানন ৭৯০২ নমনলয়ন ডলাবর ভপৌঁবছবছ।

২০২০-২১ অর ্ষেবর ্ষর 
প্ররমাবধ ্ষ �ারবতর রপ্তানন 
১২৫.৬১ নেনলয়ন ডলাবর 
দানঁড়বয়বছ।

নিনিয়ি ডিানরর িক্ষ্যমারো 
নিধ ্ভারে কনরনে।৪০০

১৯৭ নেনলয়ন ডলার

�ারতদীয় পণ্ আন্তজ্ষানতক
হবয় উেবছ 

প্রচ্ছদ 
ননেন্ধ
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আত্মনন�্ষরশদীল �ারত অন�যান 
উচ্াকাঙ্কদীবদর অনুবপ্ররণা ভযাগাবচ্ছ

আত্মনির্ভর রারত অনরযানির অি্যতম সাক্ষ্য 
হি নপনপই নকে এিং এি-৯৫ মাস্ উৎপােনি 
রারনতর স্বনির্ভরতা। পকানরড অনতমানর শুরুর 
আন� রারনত এই েুঠে দ্জনিনসর �ে উৎপােি 
নেি িা। নকন্তু প্রধািমন্তী পমােী আহ্াি জািানিার 
পনর, পিসরকানর খানতর সহায়তায় রারত নিনশ্বর 
নদ্তীয় িহৃত্ম নপনপই নকে উৎপােিকারী পেশ 
নহসানি আনিরূ্ভত হনয়নে। এি-৯৫ মাস্ যা 
আমরা আন� অি্য পেনশর পেনক নকিতাম, তা 
এখি ি্যাপক হানর নিদ্রি হনচ্ছ। আজ রারত 
নিনশ্বর নদ্তীয় িহৃত্ম পমািাইি উৎপােক পেশ।

প্রকৃতপনক্ষ, পকানরড পরিততী সমনয় 
পয িতুি নিশ্ব �নি উিনে, রারত পসখানি 
স্বনির্ভরতার পনে এন�নয় যাওয়ার সংকল্প 
রেহে কনরনে। এমি পনরনস্নতনত, পকানরড 

ভজম ভপাি্ষাবলর মাধ্বম 
সরকানর প্রন্ক্য়ায় 
স্ববদনশয়ানার প্রচার। প্রায় 
১.৫ লষে তানঁত এেং ২৮০০০ 
কারুনশল্পদী এই ভপাি্ষাবল 
ননেনন্ধত। 

শুধুমারে িহৃৎ দ্জনিসগুনি 
রারতনক স্বনির্ভর করনি িা। 
রারতীয় কাপি, হস্তনশল্প, 
সিেু্যনতক যন্তপানত, পমািাইি 
এিং একইরানি প্রনতঠে পক্ষনরে 
আমানের উন্ননত করনত হনি। 
স্বনির্ভরতার প্রেম শত্ভ হি 
আমানের পেনশর দ্জনিস নিনয় 
�নি ্ভত হওয়া, আমানের পেনশর 
মািুনষর সতনর দ্জনিস নিনয় �ি ্ভ 
করা। যখি প্রনত্যক পেশিাসী 
�ি ্ভনিাধ কনরি, যখি প্রনত্যক 
পেশিাসী পযা�োি কনরি, তখি 
স্বনির্ভর রারত একঠে জাতীয় 
পচতিায় পনরেত হয়, তা শুধু আর 
অে ্ভনিনতক অনরযাি োনক িা।

- নবরন্দ্র ভমাদদী, প্রধানমন্তদী
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সময়কানি, ২০২০ সানির ১২ পম জানতর উনদেনশ্য 
রাষে পেওয়ার সময়, প্রধািমন্তী আত্মনির্ভর রারত 
অনরযানির অধীনি ২০.৯৭ িক্ষ পকাঠে োকার 
প্যানকজ পঘাষো কনরনেনিি। এঠে শুধু আনে ্ভক 
প্রনোেিা নেি িা িরং একঠে পূে ্ভাঙ্গ পনরকল্পিা নেি 
যার মাধ্যনম রারত এন�নয় চনিনে। স্ািীয় পে্য 
পকিার প্রনত প�াকঁ এখি পকিি উৎসনির মরসুনম 
সীমািধি িয় িরং এঠে আমানের একঠে অর্যানস 

পনরেত হনচ্ছ। এই প্রস্তাি িা প্যানকনজর উনদেশ্য 
নেি কুঠের নশল্প, আনেিাসী নশল্প এিং কু্ষদ্র-মা�ানর 
নশল্প অে ্ভাৎ এমএসএমই’পক উন্নীত করা, যা পকাঠে 
পকাঠে মািুনষর জীনিকারও মাধ্যম। পেনশর শ্রনমক 
এিং কৃষকরা প্রনতঠে উৎসনির আন� পেশিাসীর 
জি্য নেিরাত কাজ কনরি এই নিষয়ঠে মাোয় পরনখ 
অে ্ভনিনতক প্যানকজঠে পঘাষো করা হনয়নেি। 
ফনি আজ রারনত নিনরন্ন নশনল্প নিনিনয়া� িািনে। 

খাদ্ প্রন্ক্য়াকরণ নশল্প 

আইটি হাড্ষওয়্ার

এনস-এলইনড োল্ব 

ফাম ্ষানসউটিক্াল নশল্প

ভিনলকম উৎপাদন 

ভসালার নপন� মনডউল

১০,৯০০

৭৩৫০

১০,৯০০

১৫০০০

১২১৯৫

১৫০০০

২.৫০

১.৮০

৪

১.০০

৪০

১.৫০ 

লষে 
কম ্ষসংস্াবনর 
সুবযাগ।

লষে 
কম ্ষসংস্াবনর 
সুবযাগ।

লষে 
কম ্ষসংস্াবনর 
সুবযাগ।

লষে 
কম ্ষসংস্াবনর 
সুবযাগ।

লষে 
কম ্ষসংস্াবনর 
সুবযাগ।

লষে 
কম ্ষসংস্াবনর 
সুবযাগ।

উৎপােি িদৃ্ধির জি্য নশনল্প নিনরন্ন োনির কো পশািা যায়, নকন্তু পকানরড মহামানরর সময় প্রেমিার 
প্রনতকূিতানক সুনযান� পনরেত করার নেনক িজর পেওয়া হনয়নেি, পকন্দ্রীয় সরকার উৎপােি সম্পনক্ভত 
১৩ঠে গুরুত্বপূে ্ভ খানত উৎপােনির সানে যুতি প্রনোেিার ি্যিস্া কনরনে সাধারে িানজে। এর মাধ্যনম, ৫ 

িেনর প্রায় ৩৭ িক্ষ পকাঠে োকা এিং এক পকাঠে অনতনরতি কম ্ভসংস্ানির িক্ষ্যমারো নিধ ্ভারে করা হনয়নে।

নপএলআই নস্ম নতুন পর উব্াচন কবরবছ

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

ভকাটি

`

`

`

`

`

`

�ারতদীয় পণ্ আন্তজ্ষানতক
হবয় উেবছ 

প্রচ্ছদ 
ননেন্ধ

িাকার 
নেধান

িাকার 
নেধান

িাকার 
নেধান

িাকার 
নেধান

িাকার 
নেধান

িাকার 
নেধান

৬২৩৮ ৪৫০০
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আজ, রারত কৃনষ পেনক পজ্যানতনি ্ভজ্াি, েুনয ্ভা� 
ি্যিস্াপিা পেনক প্রনতরক্ষা প্রযুদ্তি, ঠেকা পেনক 
সামাদ্জক মাধ্যম, সজিপ্রযুদ্তি পেনক ি্যাোনর প্রযুদ্তি 
প্রনতঠে নিষনয় স্বনির্ভর এিং শদ্তিশািী হনত চায়। 
প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর ‘আত্মনির্ভর রারত’ পাচঁঠে 
স্তনম্র উপর ভিভতি কনর �নি উনিনে, তা হি উন্নত 
অে ্ভিীনত, নিশ্বমানির পনরকািানমা, প্রযুদ্তিভিভতিক 
ি্যিস্া, একঠে সিনচরে্যময় জিসংখ্যা যা পেনশর 

শদ্তি হনয় উনিনে, এিং চানহো-সরিরাহ শঙৃ্খনির 
সম্পূে ্ভ সম্ািিানক কানজ িা�ানচ্ছ।
একটি ভজলা-এক পণ্ অন�যান আন্তজ্ষানতক 
পয ্ষাবয় প্রসানরত হবয়বছ 

প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর ‘এক পজিা, এক 
পে্য’ েৃঠটিরনঙ্গ স্ািীয় পে্যগুনিনক আন্তজ্ভানতক 
পয ্ভানয় নিনয় পযনত উনলিখনযা�্য অিোি পরনখনে। 
প্রেমিানরর মনতা পেনশ িহু কৃনষজাত পে্য রপ্তানি 

ফাম ্ষানসউটিক্ালস-এনপআই

সেদু্ নতন েস্তুর উৎপাদন

নচনকৎসা সরঞ্াম

অবিাবমাোইল-অবিা 
কবম্াবনন্ট 

�ারবত সতনর পণ্- নেববের জন্ প্রস্তুত করুন

n  পমাে খরচ: আ�ামী নতি িেনর 
১২০ পকাঠে োকা। আিুমানিক 
৫,০০০ পকাঠে োকা নিনিনয়া�।

n  ৯০০ পকাঠে োকার পিনশ 
ি্যিসানয়ক প্রিদৃ্ধি। ১০,০০০ 
অনতনরতি কম ্ভসংস্ানির সুনযা� 
সঠৃটি হনি। 

n  পমাে খরচ- আ�ামী ৫ িেনর 
১০,৬৮৩ পকাঠে োকা।

n   ৩ িক্ষ পকাঠে োকার পিনশ ি্যিসা। 
৭.৫ িক্ষ অনতনরতি কম ্ভসংস্ানির 
সুনযা� সঠৃটি হনি।

n  পমাে খরচ- আ�ামী ৫ িেনর 
৬৩২২ পকাঠে োকা।

n  ৩ িক্ষ পকাঠে োকার পিিনেি। 
৬৮০০০ সরাসনর চাকনরর সানে 
৫.২৫ িক্ষ িতুি চাকনর।

ভ্ান এেং সম্নক্ষত পণ্ তাতঁ নেবশর ইস্াত

ভকাটি িাকার 
নেধান 

ভকাটি িাকার 
নেধান 

৬৯৪০

৪০,৯৫১

`

`
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৩৪২০

৪২,৫০০

২.৫০ 

৭.৫

লষে 
কম ্ষসংস্াবনর 
সুবযাগ।

লষে 
কম ্ষসংস্াবনর 
সুবযাগ।

ভকাটি

ভকাটি

`

`

িাকার 
নেধান

িাকার 
নেধান
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১৭ ঠে রানজ্য ৫৪ঠে 
ইিনকউনিশি পসন্ার 
স্াপনির অিুনমােি 
পেওয়া হনয়নে যা িতুি 
উনে্যাতিানের সহায়তা 
কনর। নিনশষজ্ নিনয়া� 
করা হনয়নে। 

শুরু কনরনে। উোহরেস্বরূপ, িারােসী 
পেনক তাজা সিদ্জ এিং চানন্দৌনি পেনক 
কানিা চাি প্রেমিার নিনেনশ রপ্তানি করা 
হনয়নে। ফনি ওই এিাকার কৃষকরা সরাসনর 
সুনিধা পপনয়নেি। তাোিা, িা�পুর পেনক 
কমিানিিু , অিন্তপুর পেনক কিা, িখিউ 
পেনক আম  রপ্তানি করা হনয়নে। প্রেমিানরর 
মনতা পে্য রপ্তানি রারতীয় কৃনষপনে্যর 
সাফনি্য গুরুত্বপূে ্ভ রূনমকা পািি কনরনে। 
এই পে্যগুনি প্রেমিার পেনশর িাইনর 
পািানিা হনয়নেি এিং গুেমানির জি্য 
নিনেনশর িাজানর জিনপ্রয় হনয়নেি। এই 
িেনরর পম মানস প্রেমিার পডিমানক্ভ চার 
হাজার পকদ্জ সজি-সারািা চাি এিং যি 
পািানিা হনয়নেি। এই িের আসাম পেনক 
৪০ পমঠ্ক েি িাি চাি প্রেমিার যুতিরান্রে 
রপ্তানি করা হনয়নেি। একইরানি, উত্র-পূি ্ভ 
রারত পেনক িানম ্ভজ আঙু্গর এিং দ্রেপুরা 
পেনক কািঁাি (পম মানস ১.২ পমঠ্ক েি এিং 
জিুাই মানস ১.৬ পমঠ্ক েি) েুঠে চািানি 
িন্ডনি পািানিা হনয়নেি। িা�াি্যান্ড পেনক 
প্রেমিানরর মনতা ২০০ পকদ্জ তাজা ‘নকং 
নচনি’ িন্ডনি পািানিা হনয়নে। কািপুনরর 
জাম নিনেনশ পািানিা হনয়নে, ২০২১ 
সানির জিু-জিুাই মানস ১০ঠে চািানি 
জাম যুতিরাজ্য, ওমাি এিং সংযুতি আরি 
আনমরানত রপ্তানি করা হনয়নে। একইরানি, 
রা�িপুর পেনক  জে্ভািু আমও প্রেমিার 
িন্ডনি রপ্তানি করা হনয়নেি। কাশ্ীনরর 

n আত্মনির্ভর রারত অনরযানির অধীনি, মাইনরিা 
ফুড ইন্ডান্রি আপনরেনডশি নস্নমর আওতায় এক 
িেনরর মনধ্য পোে পোে প্রনতষ্ার িনক্ষ্য পিশ নকেু 
উনে্যা� �হৃীত হনয়নে।

n  খাে্য প্রদ্রিয়াকরনের পক্ষনরে অপার সম্ািিার কো 
নিনিচিা কনর, এক পজিা-এক পে্য প্রকল্প চািু 
করা হনয়নেি।

এই প্রকবল্পর আওতায়

রাজ্/ভকন্দ্রশানসত 
অঞ্চবলর ৭০৭টি ভজলায় 
একটি ভজলা-এক পণ্ 
অনুবমানদত হবয়বছ।

n  িতুি উনে্যাতিানের সি ধরনির প্রযুদ্তি�ত তে্য 
প্রোনির জি্য ৪৯১ পজিায় নিনশষজ্ নিনয়া� করা 
হনয়নে।

n  উনে্যাতিানের প্রনশক্ষনের জি্য পেি ডজনির পিনশ 
রানজ্য পজিা পয ্ভানয়র ৪৭০ জি প্রনশক্ষকও নিনয়া� 
করা হনয়নে, যারা সমনয় সমনয় উনে্যাতিানের 
প্রনশক্ষে পেনিি।

n সরঞ্জাম পকিার জি্য খাে্য প্রদ্রিয়াকরে নশনল্প 
কম ্ভরত স্বনির্ভর প�াষ্ঠীনক আনে ্ভক সহায়তা প্রোি 
করা হয়।

একটি ভজলা- একক পবণ্র
মাধ্বম স্বনন�্ষর �ারত 

গেবনর পদবষেপ

৩৫ টি

সন্তাসোদদী হামলার জন্ 
কুখ্াত পুলওয়ামার নতুন 
পনরচয় হল- ভপননসল 
গ্াম উখু। �ারবত সতনর 
৮০ শতাংশ ভপন্ন্সল ভলেি 
এখাবন উৎপানদত হয়।

22

�ারতদীয় পণ্ আন্তজ্ষানতক
হবয় উেবছ 
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ননেন্ধ



23

নমনশ্র পচনর এিং নহমাচি প্রনেনশর আনপি 
প্রেমিার েুিাই এিং িাহানরনি িাজানর স্াি কনর 
নিনয়নে। ১১ আ�স্ েভতিশ�ি পেনক ৯ পমঠ্ক 
েি শুকনিা মহুয়া প্রেমিার রোনন্স পািানিা 
হনয়নে। িিা পযনত পানর পয রারনতর কৃষকরা 
এখি শুধু পেনশ িয়, নিনশ্বও খানে্যর পযা�াি 
নেনচ্ছ। শুধু কৃনষনতই িয়, প্রনতরক্ষা ও অি্যাি্য 
পনে্যও স্বনেনশয়ািার প্ররাি েৃশ্যমাি। পকন্দ্রীয় 
স্বরা্রেমন্তী অনমত শাহ ‘পরাকাি ফর পিাকাি’ 
প্রচানরর জি্য পকন্দ্রীয় পুনিশ কি্যাে পস্ানরর 
অর্যন্তনর পকিিমারে পেশীয় পে্য ি্যিহার করার 
কো পঘাষো কনরনেি, যানত স্বনির্ভর রারনতর 
সংকল্প প্রমানেত হয় এিং পেশ ৫ ঠ্নিয়ি 
ডিানরর অে ্ভিীনতনত পনরেত হয়।
নশল্পবক উৎসানহত করবত সেলেনেক উবদ্াগ

প্রেমিানরর মনতা, পকন্দ্রীয় সরকার পেশীয় 
পনে্যর প্রচার এিং পসগুনি পেনশ সতনরর জি্য 

আত্মনন�্ষর �ারত 
গেবনর জন্ দষে 
কম ্ষশন্তির প্রচার

আমরা নক এই অঙ্গীকার 
নিনত পানর পয, ২০২২ সানি 
যখি স্বাধীিতার ৭৫ িের পূে ্ভ 
হনচ্ছ, পসই সময় পয ্ভন্ত আমরা 
রারনতর স্ািীয় পে্য পকিার 
জি্য পজার পেি? আমরা নক 
রারনত সতনর দ্জনিস পকিার 
জি্য পজার নেনত পানর িা, 
আমানের পেশিাসীর সতনর, যা 
পেশিাসীর পনরশ্রনমর ফসি 
নকিনত পানর িা? আনম এো 
েীঘ ্ভনেনির জি্য িিনে িা, 
অন্তত ২০২২ সাি পয ্ভন্ত যখি 
স্বাধীিতার ৭৫ িের পূে ্ভ হনি, 
আমানের এঠে পমনি চিা উনচৎ।

- নবরন্দ্র ভমাদদী,
   প্রধানমন্তদী

n  সুসংহত েক্ষতা উন্নয়ি প্রকল্প অধীনি, 
২০১০-১১ পেনক ২০১৭-১৮ অে ্ভিনষ ্ভ ১১.১৪ 
িক্ষ ি্যদ্তিনক প্রনশক্ষে পেওয়া হনয়নেি এিং 
িত্ খানত ৮.৪৩ িক্ষ মািুনষর কম ্ভসংস্াি 
হনয়নেি।

n  ২০২৩-২৪ সাি পয ্ভন্ত িত্ খানতর ক্ষমতা 
িদৃ্ধির েক্ষতা উন্নয়ি কম ্ভসূনচর সম্প্রসারে।

n  প্রায় ৩.৩ িক্ষ সুনিধানরা�ীনের প্রনশক্ষে 
কম ্ভসূনচর জি্য নিনরন্ন িাস্তিায়ি 
অংশীোরনের িরাদে।

n  কুনমার সশদ্তিকরে পযাজিার মাধ্যনম, 
কুনমারনের উৎপােি এিং আয় ৪-৫ গুে 
িদৃ্ধি, ১৮ হাজানরর পিনশ সিেু্যনতক চানিত 
স্বয়ংদ্রিয় চাকা নিতরে করা হনয়নে।

২৪,৯৫৬ 
জি প্রনশনক্ষত নেনিি, ১৩,৬৩৩ 

জিনক প্রনশক্ষে পেওয়া হনয়নেি এিং 
১৩,০৭১ জনির কম ্ভসংস্াি হনয়নেি।

িয়ক্ারবনর মবতা অনুষ্ান, 
স্বতন্ত ভখলনা নশবল্পর 
নতুন পনরচয় তুবল ধরবত 
প্ররমোর ভখলা ভমলার 
আবয়াজন করা হবয়নছল।
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তা িয়, �ি 
আয় িদৃ্ধির 
কারনে চানহোও িািনি। 
নপএিআই নস্ম পেশঠেনক 
আন্তজ্ভানতক উৎপােি পকন্দ্র নহসানি �নি তুিনত 
সাহায্য করনি। এর ফিস্বরূপ, পেনশর পমাে রপ্তানি 
৩৩ শতাংনশরও পিনশ িদৃ্ধি পানি। রারত সিনচনয় 
দ্রুত িধ ্ভিশীি ইনকা-নসনস্ম হনয় উনিনে, পযখানি 
রারতীয় ইউনিকনি ্ভর পমাে মূি্য প্রায় ১৬৮ নিনিয়ি 
মানক্ভি ডিার।
রপ্তানন েৃন্দ্ করবত নতুন উবদ্াগ ভনওয়া হবচ্ছ

�ত ৬-৭ িেনর নিনরন্ন স্তনর ‘পমক ইি ইদ্ন্ডয়া’ 

n  নিনশ্বর িহৃত্ম অত্ 
আমোনিকারক নহসানি স্বীকৃত 
রারত এখি প্রনতরক্ষা পে্য 
রপ্তানির পনে এন�নয় চনিনে। 

n  রারনতর প্রনতরক্ষা রপ্তানি 
২০২০-২১ সানি ৩৩৪ শতাংশ 
িদৃ্ধি পপনয় ৮,৪৩৪ পকাঠে োকা 
হনয়নে যা ২০১৪-১৫ সানি ১,৯৪১ 
পকাঠে োকা নেি। এই প্রেমিার 
রারত নিনশ্বর শীষ ্ভ ২৫ প্রনতরক্ষা 
পে্য রপ্তানিকারক পেনশর স্াি 
পপনয়নে। 

n  আমরা পতজাস, অজু্ভি এমনক- 
১এ ে্যাঙ্, ধিুশ কামাি, আকাশ 
নমসাইি (রূনম পেনক িায়ু ), 
নপিাকা রনকে, আইএিএস 
কািরারী, িুনিেপ্রুফ পহিনমে, 
িতুি প্রজন্র ব্হ্মস নমসাইি-
সহ পেশীয় প্রনতরক্ষা পে্যগুনিনক 
অরোনধকার নেদ্চ্ছ। ৮৪ঠে পেনশ 
প্রনতরক্ষা পে্য রপ্তানি করনে।

�ারত ৮৪ টি ভদবশ প্রনতরষো 
সরঞ্াম রপ্তানন কবর

১৩ঠে গুরুত্বপূে ্ভ পক্ষরে নচননিত কনর পপ্রাডাকশি 
নিঙ্ড ইিনসিঠের (নপএিআই) চািু কনরনে, 
রারত এই পক্ষরেগুনিনত েীঘ ্ভনেি ধনর আমোনির 
উপর নির্ভরশীি নেি। এই িেনরর িানজনে নপএিআই 
সম্পনক্ভত নস্মগুনির জি্য প্রায় ২িক্ষ পকাঠে োকা 
িরাদে করা হনয়নে। এই নস্নমর অধীনি উৎপােনির 
�ি পাচঁ শতাংশ প্রনোেিা নহসানি পেওয়া হয়। 
অে ্ভাৎ, শুধুমারে নপএিআই নস্নমর মাধ্যনম, আ�ামী 
৫ িেনর, রারত প্রায় ৫২০ নিনিয়ি ডিার পরাজ�ার 
করনি িনি অিুমাি করা হনচ্ছ। শুধু তাই িয়, মনি 
করা হনচ্ছ, পয পস্রগুনির জি্য নপএিআই নস্ম 
পঘাষো করা হনয়নে, তানের েক্ষতা প্রায় নদ্গুে হনি। 
উৎপােি ও রপ্তানির পক্ষনরে শুধু নশল্পই িারিাি হনি 

তানমলনাড়ু এেং 
উত্তরপ্রবদবশর দটুি 

প্রনতরষো কনরবডার �ারবত 
প্রনতরষো পণ্ উৎপাদবনর 

পর সুগম কবরবছ।

�ারতদীয় পণ্ আন্তজ্ষানতক
হবয় উেবছ 

প্রচ্ছদ 
ননেন্ধ
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প্রচানরর জি্য অনিক সফি প্রনচটিা করা হনয়নে। 
এঠেনক পরিততী পয ্ভানয় নিনয় যাওয়ার িক্ষ্য �হৃীত 
হনয়নে , পকানরড সমনয়র রারত প্রনতঠে প্রনতকূিতানক 
সুনযান� রূপান্তনরত কনরনেি। নিশ্বজনুি এমি 
অনিক উোহরে আনে পযখানি পেশগুনি তানের 
উৎপােি ক্ষমতা িানিনয় পেনশর উন্ননতনক ত্বরানন্বত 
কনরনে। এমি পনরনস্নতনত, পেনশর পকৌশি হি এই 
ধরনির পে্যগুনি সামনি আিা, যানত এঠে নিশ্বি্যাপী 
প্রনতনযান�তায় প্রনতদ্দ্্বিতা করনত পানর। ি্যিসার 
পে সহজ করনত, পজিা পয ্ভানয়র রপ্তানি পকন্দ্র �নি 
পতািার জি্য িজর পেওয়া হনচ্ছ। সুনযা�সুনিধার 
উন্ননত এিং িাধা েরূ করার উনে্যা�ঠে রপ্তানির জি্য 
এমএসএমই,কৃষক, কু্ষদ্র ও কানর�রনের সাহায্য 
করনি। 
স্ানদীয় নেরবয়ও সবচতন রাকুন 

আমানের পেশ িহু রাষা, উপরাষা, খাে্যার্যানসর 
মত সিনচনরে্য পূে ্ভ নকন্তু রারত অিি্য। রারত মানি 
মািুনষর পনরশ্রম, শদ্তি, আকাঙ্কা এিং প্রত্যাশার 
সদ্ম্িি। রারত মানি অনিক রাজ্য নকন্তু একঠে পেশ। 
নিনরন্ন জানত নকন্তু অিুরূনত এক। অনিক ধম ্ভনিশ্বাস 
নকন্তু িক্ষ্য এক। অনিক রাষা নকন্তু এক অনরি্যদ্তি। 
অনিক রং নকন্তু দ্রেরো পতাকা একঠে। িিা পযনত 
পানর রারনতর একানধক পে রনয়নে, নকন্তু �ন্তি্য 
একই, এিং পসই �ন্তি্য হি ‘এক রারত, পশ্রষ্ রারত’। 
পেনশর প্রনতঠে িা�নরনকর উনচত তার সেিদ্ন্দি 
ি্যিহানরর পে্যগুনির একঠে তানিকা সতনর করা যা 
তানঁের জীিনি অজানন্ত প্রনিশ কনরনে িা অর্যানস 
পনরেত হনয়নে। এর পনর, পসই পে্যগুনি রারতীয় পে্য 
দ্ারা প্রনতস্াপি করার পচটিা করুি এিং নসধিান্ত নিি 
পয এখি পেনক, আমরা আমানের সেিদ্ন্দি জীিনি 
পকিিমারে রারতীয় পে্য ি্যিহার করি। ‘পরাকাি 
ফর পিাকাি’ অনরযাি শদ্তিশািী হনি ‘এক রারত, 
পশ্রষ্ রারত’ হনয় উিনি। তানমিিািুনত িানসন্দানের 
হনরয়ািায় দ্রি্য নিনয়, নহমাচনির িানসন্দানের পকরািায় 
সতনর দ্রি্য নিনয় �ি ্ভ করা উনচৎ। আঞ্চনিক দ্রি্যগুনি 
পেনশর প্রনতঠে অঞ্চনির প্রশংসা পপনি তনি তা নিশ্ব 
িাজানর জায়�া কনর নিনত পারনি। 

পিিারনস শানিনত পিিারনসর তানঁতনের েক্ষতা 
সি ্ভানধক। পেনশর প্রনতঠে পে্য, হিুে, মশিা, আম, 
আনপি, মাখি, িা অি্যাি্য কৃনষপনে্যর নিজস্ব 
নিনশষত্ব রনয়নে। উত্রপ্রনেনশর আম, কাশ্ীনরর 

জাফরাি, অন্ধ্রপ্রনেনশর িঙ্া, তানমিিািুর হিুে 
নিশ্বনিখ্যাত। স্ািীয় পেনক নিশ্বিাজানর স্বীকৃনত 
পাওয়া রারতীয় পে্য পেশিাসীনক পেশীয় পে্য 
উৎপােনির িাত্ভা নেনয়নে। এর িক্ষ্য হি পেনশর 
অে ্ভিীনতনক শদ্তিশািী করা এিং স্বনির্ভর করা। 
পকানরড মহামানর সত্ত্বেও, েীপািনির আিন্দ 
ি্যিসায়ীনের মনধ্য উৎসাহ এনিনে। িাজানর 
রারতীয় পে্য নিনেনশ পনে্যর উপর আনধপত্য 
নিস্তার করনে। এঠে নিশ্বনক একঠে �রীর িাত ্ভা 
পেয়, তা হি ‘রারত আজ শদ্তিশািী, এিং 
আ�ামীকাি আরও শদ্তিশািী হনয় উিনি’।  

পরৌন�ানিক ইনঙ্গত িন্ধিী হি এক ধরনির োপ, 
পযখানি একঠে পে্যনক একঠে নিনে্ভটি পরৌন�ানিক 
স্ানির সনঙ্গ যুতি করা হয়। পনে্যর নিনশষত্ব িা 
খ্যানত মূিত প্রকৃনত এিং মািুনষর উপর নির্ভরশীি। 
োদ্জ্ভনিং চা পেনশ প্রেম পরৌন�ানিক ইনঙ্গত িন্ধিী 
িা ‘দ্জআই ে্যা�’ পপনয়নেি। আজ প্রায় ৩২৫ঠে 
পে্য দ্জআই ে্যা� পপনয়নে। আপনি এই রানি 
দ্জআই ে্যান�র গুরুত্বও িু�নত পারনিি, পাচঁঠে 
পজিা পিিারনস শানির জি্য দ্জআই পরদ্জন্রি 
দ্ারা সিধরানি প্রত্যনয়ত হনয়নে। পাচঁঠে পজিা 
োিা অি্য জায়�ায় সতনর শানিনক পিিারনস শানি 
িিা যানি িা। পাওয়ারিুনম সতনর শানিনক দ্জআই 
পেওয়া হয়নি। �ত সাত িেনর, আমানের পেনশর 
প্রচুর দ্জআই ে্যা� যুতি পে্য রপ্তানি করা হনচ্ছ। 
িত্ভমানি আত্মনির্ভর রারত  এিং ‘পরাকাি ফর 
পিাকাি’ অনরযানির সাফি্যনক দ্জআই ে্যান�র 
সানে যুতি করা হনয়নে। এই ে্যা�ঠেনক আন্তজ্ভানতক 
িাজানর প্ডমাক্ভ নহসানি পেখা হয়। এঠে পয ্ভেি 
এিং রফতানিনক উৎসানহত কনর, পাশাপানশ 
স্ািীয় মািুনষর আয় িদৃ্ধি কনর।  

ভ�ৌবগানলক ইনগেত 
েন্ধনদীর মাধ্বম স্ানদীয় 

পণ্গুনলর নতুন পনরচয়
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ভদবশর সসননকবদর সাবর 
দদীপােনল উদযাপবনর

পয পকানিা পেনশর অরে�নত তখি নিদ্চিত হনয় ওনি যখি পিতৃিনৃ্দ শুধু েৃঢ় নসধিান্তই রেহে কনরি 
িা িরং ‘পেনশর জি্য প্রনতঠে কাজ’ এই মূিমন্তনক সকি কানজ সঙ্গী কনর পতানিি। প্রধািমন্তী 
িনরন্দ্র পমােী এই নচন্তাধারার অন্ত� ্ভত, যানের কানে জি�নের ক্ষমতায়নির পাশাপানশ পেশ সি ্ভানধক 
গুরুত্বপূে ্ভ। প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােী েীঘ ্ভনেি ধনর শীষ ্ভ সাংনিধানিক পনে অনধঠষ্ত আনেি, পযখানি 
জিকি্যানের প্রনত তারঁ অঙ্গীকার সনি ্ভাচ্চ অরোনধকার পপনয়নে। এই উৎসনির মরসুনম যখি আমরা 
আমানের পনরিানরর সনঙ্গ রনয়নে, প্রধািমন্তী পেনশর সসি্যনের সনঙ্গ েীপািনি উেযাপি কনরি, 
গুজরানের মুখ্যমন্তী োকাকািীি সময় পেনক নতনি এই অর্যাস শুরু কনরনেনিি এিং পেনশর 
প্রধািমন্তী হওয়ার পনরও অিুসরে কনর চনিনেি। 

র শাসিি্যিস্ায় শুধু একঠে ধনম ্ভর প্রচার করা হয়, 
তা হি রারত প্রেম, পসখানি একঠে পনিরে রেন্থ- 
সংনিধাি, একমারে রদ্তি-রারত রদ্তি, পকিিমারে 
একঠে শদ্তি- জিশদ্তি, একঠে মারে সংসৃ্নত- 
নিরাপত্া এিং ১৩০ পকাঠেরও পিনশ রারতীয়নের 
মঙ্গিসাধি , এিং শুধুমারে একঠে মন্ত- সকনির 
সনঙ্গ, সকনির নিকাশ, সকনির নিশ্বাস, এিং 
সকনির প্রয়াস। প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােী 
সুশাসনির এই মন্তনক তারঁ জীিনির অনিনচ্ছে্য 
অংশ িানিনয়নেি। সশশনি পসিািানহিীনত 
পযা�োনির ইচ্ছা পনরনস্নতর কারনে িাস্তিানয়ত 
হনত পানরনি, নকন্তু রারতনক শদ্তিশািী করার 
জি্য পসিািানহিীর ক্ষমতায়ি এিং রাজনিনতক 
মািনচনরে পেনশর জি্য একঠে প�ৌরিময় স্াি 
অজ্ভনির প্রনত তারঁ এই উনে্যা� প্রশংসিীয়। পসই 
কারনে গুজরানতর মুখ্যমন্তী নহসানি যারো শুরু 
কনর প্রধািমন্তী পয ্ভন্ত প্রনতো েীপািনি নতনি 

পেনশর সসি্যনের সনঙ্গ উেযাপি কনরনেি। 
অনন্ত্যােনয়র মাধ্যনম েনরদ্রনের কি্যােসাধি 
পেনক শুরু কনর পসিািানহিীর ক্ষমতায়ি, তারঁ 
২০ িেনরর যারোয় রারনতর আকাঙ্কা পূরনে তারঁ 
েরূেশতী নচন্তারািিা এিং েৃঢ় ইচ্ছাশদ্তির প্রনতফিি 
ঘনে। তারঁ প্রিি ইচ্ছা এিং অসম্িনক সম্ি করার 
মািনসকতা রারতনক িতুি আকৃনত নেনয়নে। নতনি 
২০০১ সানির ৭ অন্াির গুজরানতর মুখ্যমন্তী 
নহনসনি শপে রেহে কনরি এিং উন্নয়ি ও 
সুশাসনির যারো শুরু হয় যা আজ অিনধ অি্যাহত 
রনয়নে। এই ২০ িেনর, নতনি পেনখনয়নেি পয 
কনিার পনরশ্রম এিং ‘পেশ সি ্ভানরে’ এই ধারোর 
পকাি নিকল্প পিই। পেনশ ২০ িের ধনর চিমাি 
সমস্যাগুনি সমাধাি করা পহাক িা সামাদ্জক 
সুনিধািদ্ঞ্চতনের ক্ষমতায়ি করা পহাক, প্রনতঠে 
পক্ষনরে নতনি ি্যাপক পনরিত্ভি সাধি কনরনেি, 
যার ফনি পেশ িতুি নেকনিনে্ভশিা পপনয়নে।

তা ঁ

২০
েছর
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সসননকবদর সবগে 
দদীপােনল

উৎসবের 
মরসুম
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পকোরিাে পনরেশ ্ভি কনরনেি, উত্রাখনণ্ডর 
হরনসনি পসিা জওয়াি এিং আইঠেনিনপ কমতীনের 
সনঙ্গ েীপািনি উেযাপি কনরনেনিি।

৭ নব�ম্বর, ২০১৮

প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােী িংন�ওয়ািার 
পনর রারত সীমানন্ত সসি্যনের 
সানে আিাপচানরতা এিং উেযাপি 
কনরনেি। এই উপিনক্ষ, নতনি 
িনিনেনিি পয জওয়ািনের সনঙ্গ 
োকনি তনিই েীপািিী সম্পূে ্ভ হয়, তা 
পস িরফািতৃ পি ্ভত পহাক িা মরুরূনম। 

১৪ নব�ম্বর, ২০২০

সকনির মনতা আনমও আমার পনরিানরর 
সনঙ্গ েীপািনি উেযাপি করনত চাই। 
এজি্যই আনম আপিানের (সশত্ কমতীনের) 
সনঙ্গ পেখা করনত আনস কারে আনম 
আপিানের পনরিার নহসানি মনি কনর। 
আপিানের সনঙ্গ সময় কাোনি আনম িতুি 
শদ্তি পাই। সসি্যনের সনঙ্গ পেখা িা হওয়া 
পয ্ভন্ত আমার েীপািনি সম্পূে ্ভ হয় িা। "
-নবরন্দ্র ভমাদদী, প্রধানমন্তদী

প্রধানমন্তদীর হওয়ার পর 
দদীপােনল উপলবষে তারঁ গন্তে্ 
স্ানগুনল

প্রধানমন্তদী তারঁ োত্ষায় ননরাপত্তার 
উপর ভজার নদবয়বছন: প্রধািমন্তী 
িনিনেি পয আজনকর যুন� পসই 
পেশগুনিাই নিরাপে যারা আরিমেকারী 
এিং অিুপ্রনিশকারীনের পমাকানিিা 
করনত পানর। নতনি িনিি, আজ যনেও 
আন্তজ্ভানতক সহনযান�তা ও অংশীোনরনত্বর 
পক্ষনরে একঠে িি পনরিত্ভি হনয়নে, 
নকন্তু আমানের রুনি যাওয়া উনচত িয় 
পয নিরাপত্ার চানিকাঠি হি সতক্ভতা। 
আমানের সুখ সতক্ভতার উপর নির্ভরশীি 
এিং ক্ষমতায়নির অিুরূনত হি জনয়র 
আত্মনিশ্বাস।

জম্ ুও কাশ্ীনরর রানজৌনর পজিার 
নিয়ন্তেনরখায়

২৭ অব্াের, ২০১৯
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সসি্যনের সনঙ্গ সময় কাোনিার জি্য জম্ ু
ও কাশ্ীনরর নিয়ন্তেনরখার কানে গুনরজ 
উপত্যকায় পূি ্ভ পঘাষো োিাই ন�নয়নেনিি। 

১৯ অব্াের, ২০১৭ 

পকৌশি�ত কারনে নচি সীমান্তনরখা 
সংিগ্ন নহমাচি প্রনেনশর সুমনোনত 
েীপািনি কাোি।

৩০ অব্াের, ২০১৬ 

১২,০০০ ফুে উচ্চতায় অিনস্ত নসয়ানচি 
পিস ক্যানম্প পপৌঁনেনেি। 

২৩ অব্াের, ২০১৪

28

১৯৬৫ সানির যুনধির শহীেনের প্রনত শ্রধিা 
নিনিেি কনরি পডা�রাই যুধি স্নৃতনসৌনধ।

১১ নব�ম্বর, ২০১৫
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মহাকাশ নমশন রাষ্ট্র

মহাকাশ ভষেবত্র �ারবতর নেরাি পদবষেপ 
২০১৪ সাি পয ্ভন্ত রারত প্রনতিের �নি ২.১৫ মহাকাশযাি নমশি সম্পন্ন কনরনেি, 

এখি তা পিনি হনয়নে ৫.৩৫, যা �ত সাত িেনর পরকড্ভ সঠৃটি কনরনে। রারত মহাকাশ 
পক্ষনরে অি্যতম মহাশদ্তিধর পেশ হনয় উিনে। এো সম্ি হনয়নে মহাকাশ সংরিান্ত 

প্র�নতশীি সংস্ার, কম ্ভসূনচ এিং নমশনির মাধ্যনম। মঙ্গিযাি নমশনির মাধ্যনম প্রেম 
অনরযানি মঙ্গি রেনহর চারপানশ কক্ষপনে সফিরানি একঠে উপরেহ স্াপি করা িা 
৩৪ ঠে পেনশর ৩৪২ঠে উপরেহ উৎনক্ষপে করা- রারত �ত কনয়ক িেনর মহাকাশ 

পক্ষনরে অরূতপূি ্ভ সাফি্য অজ্ভি কনরনে।

"আমানের কানে, মহাকাশনক্ষরে মানি 
সাধারে মািনুষর জি্য আরও 
রাি মািনচরে, েনি এিং সংনযা�! 

উনে্যাতিানের কানে মহাকাশনক্ষরে আমানের জি্য 
চািাি পেনক সরিরাহ পয ্ভন্ত দ্রুত �নত!" মহাকাশ 
ও স্যানেিাইে পকাম্পানিগুনির একঠে শীষ ্ভস্ািীয় 
নশল্প সনমনত ইদ্ন্ডয়াি পপেস অ্যানসানসনয়শনির 
(আইএসনপএ) উনদ্াধনি প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর 
এই কোগুনি, মহাকাশ খানতর উন্ননতর জি্য রারনতর 
উচ্চাকাঙ্কা তুনি ধনর। শুধু তাই িয়, মহাকাশ 
প্রযদু্তিনক মৎস্যজীিীনের নিরাপত্া ও উপাজ্ভনির 
মাধ্যম নহসানি সদ্্যিহার করা। এঠে প্রাকৃনতক েনুয ্ভান�র 
সঠিক পূি ্ভারাস নেনয় িক্ষ িক্ষ মািনুষর জীিি 
িাচঁানত সাহায্য কনর। মহাকাশ প্রযদু্তি প্রত্যন্ত অঞ্চনি 
স্বাস্্যনসিা, নশক্ষা এিং নিরাপত্ার উন্নয়নিও সহায়তা 
কনর। রারনত আজনকর মনতা এমি নসধিান্তমূিক 
সরকার কখনিাই নেি িা। তাই আমরা েক্ষতা ও 
সামনে ্ভ্যর সনঙ্গ মহাকাশ �নিষোনক শদ্তিশািী করনে। 
আমরা রারনতর নশনল্পানে্যা�ী ও যিুসম্প্রোনয়র েক্ষতা 
িানিনয় পেশনক উৎপােি পক্ষনরে নিনশ্বর মহাশদ্তিধর 
পেনশ পনরেত করার পনে এন�নয় চনিনে। 

n পিসরকানর খানত উদ্ািনির স্বাধীিতা।

n সরকানরর রূনমকা অিুঘেনকর। 

n যুিসম্প্রোয়নক রনিষ্যনতর জি্য প্রস্তুত করা।

n অরে�নতনত সম্পে নহসানি মহাকাশ পক্ষরেনক 
কানজ িা�ানিা।

মহাকাশবষেবত্র �ারত মহাশন্তিধর 
n ইসনরার নপএসএিনর-নস৪৫ এক যারোয় নতিঠে 

নরন্ন কক্ষপনের নমশি পনরচািিা কনরনে।

n অনত দ্রুত পযা�ানযা� ি্যিস্া উন্নত করার জি্য 
রারত অত্যাধুনিক উপরেহ দ্জস্যাে-১১ এিং 
দ্জস্যাে-২৯ উৎনক্ষপে কনরনে।

n ইসনরা এক যারোয় ১০৪ঠে উপরেহ উৎনক্ষপনের 
মাধ্যনম নিশ্ব পরকড্ভ স্াপি কনরনে।

n আইআরএিএসএস-১দ্জ’র সূচিার মাধ্যনম 
রারনতর এখি নিজস্ব স্যানেিাইে পিনরন�শি 
নসনস্ম এিএনরআইনস রনয়নে।

চারটি তিবভের উপর ভিভতি কবর মহাকাশ সংস্ার পদ্নত

এখি একনিংশ শতাব্ী, রারতনক 
এিার নিদ্চিত করনত হনি পয 
নিশ্বনক একদ্রেত করার পক্ষনরে 

মহাকাশ একঠে গুরুত্বপূে ্ভ রূনমকা 
পািি করনি।“  

- নবরন্দ্র ভমাদদী, প্রধানমন্তদী
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িত্নশনল্পর উন্ননতর জি্য একঠে সমনন্বত ি্যিস্া সতনর করা পহাক িা পরিওনয় কম ্ভচারীনের জি্য 
উৎসনির পিািাস অিুনমােি করা পহাক অেিা সসনিক সু্নি অনধক সংখ্যক নশক্ষােতী রনত্ভর 

সুনযা� পেওয়া পহাক পকন্দ্রীয় মনন্তসরা একানধক নিষনয় গুরুত্বপূে ্ভ পেনক্ষপ নিনয়নে। এোিাও, 
শহনর পািীয় জি সরিরাহ িা কৃষকনের সাশ্রয়ী মূনি্য সার সরিরাহ-সহ অি্যাি্য নিষনয় 

গুরুত্বপূে ্ভ নসধিান্ত রেহে করা হনয়নে।

  নসদ্ান্ত: িত্নশনল্পর উন্ননতর জি্য ঐনতহানসক 
নসধিান্ত রেহে। মনন্তসরা সাতঠে ‘পম�া ইনন্নরেনেড 
পেসিোইি নরদ্জয়ি অ্যান্ড অ্যাপানরি (নমরে) অে ্ভাৎ 
কমনপ্রনহিনসর ইনন্নরেনেড পেসিোইি পস্র অ্যান্ড 
অ্যাপানরি (নপএম নমরে) পাক্ভ’ অিনুমােি কনরনে।

  প্র�াে: ৫ িেনর হনি পমাে ৪,৪৪৫ পকাঠে োকা ি্যনয় 
সাতঠে নমরে পাক্ভ �নি পতািা হনি। এই নমরে পাক্ভগুনি 
নিনরন্ন আরেহী রানজ্যর ‘নরেিনফর্/ব্াউিনফর্’ 
স্ািগুনিনত একঠে পািনিক-প্রাইনরে পাে্ভিারনশপ 
মনডনি স্াপি করা হনি। এঠে রারতীয় সংস্াগুনিনক 
আন্তজ্ভানতক পয ্ভানয় উন্নীত হনত সাহায্য করনি।

 সি নরেিনফনর্ ৫০০ পকাঠে োকা এিং ব্াউিনফর্ 
নমরে পানক্ভর উন্নয়নি ২০০ পকাঠে োকা সহায়তা।

 উৎপােি ইউনিেগুনির মনধ্য প্রনতনযান�তা িদৃ্ধি 
করনত সমস্ত নমরে পাক্ভনক ৩০০ পকাঠে োকা 
সহায়তা প্রোি করা হনি। নিনিনয়া� আকষ ্ভনের জি্য 
নিশ্বমানির নশল্পকািানমা। 

  সাত িক্ষ প্রত্যক্ষ এিং ১৪ িক্ষ পনরাক্ষ কম ্ভসংস্াি 

সঠৃটি হনি।
 এই প্রকল্পঠে প্রধািমন্তীর পাচঁঠে েৃঠটিরনঙ্গর উপর ভিভতি 
কনর �ঠিত- খামার পেনক তন্তু, তন্তু পেনক কারখািা, 
কারখািা পেনক ফ্যাশি, ফ্যাশি পেনক নিনেশ- 
নিনরন্ন খাতনক উপকৃত করনি।

 এক জায়�ায় পপাশাক সতনরর জি্য চরকা, পিািা, রে 
করা, আকঁার সুনিধা পাওয়া যানি।

  নসদ্ান্ত: পকন্দ্রীয় মনন্তসরা সমস্ত পযা�্য িি-
প�নজনেড পরিওনয় কম ্ভচারীনের (আরনপএফ/ 
আরনপএসএফ কমতীনের িাে নেনয়) ২০২০-২১ 
অে ্ভিেনরর জি্য ৭৮ নেনির পিতনির সমতুি্য 
উৎপােিশীিতা ভিভতিক পিািাস (PLB) অিুনমােি 
কনরনে।

 প্র�াে: পরিওনয় নেি রারত সরকানরর প্রেম নিরা�ীয় 
উনে্যা�, পযখানি এই ধরনির পিািানসর নিধাি 
পেওয়া হনয়নেি। এই িের আরও রাি কানজর জি্য 
উৎপােিশীিতা ভিভতিক পিািাস পেওয়ার নসধিানন্তর 
ফনি, পরিওনয় কমতীনের ি্যাঙ্ অ্যাকাউনন্ প্রায় ২ 

স্ববদনশয়ানার মাধ্বম 
ভদবশর ষেমতায়ন

30

মনন্তস�ার নসদ্ান্ত

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার    ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১



হাজার পকাঠে োকা নডদ্জোি সরিরাহ হনি।
 পরিকমতীনের ৭৮ নেনির পিতনির সমাি পিািাস 
পেওয়া হনি।

  প্রনতঠে কম ্ভচারীনক আিমুানিক ১৭,৯৫১ োকা প্রোি 
করা হনি।

 ্্যাক পমইিনেিার, ্াইরার, পেকনিনশয়াি পহিপার 
এিং অি্যাি্য কম ্ভচারী-সহ ১১.৫৬ িক্ষ কম ্ভচারী 
সুনিধা পানিি।

  নসদ্ান্ত: সসনিক সু্ি পসাসাইঠের সনঙ্গ সরকানর ও 
পিসরকানর ১০০ঠে নিে্যািনয়র অিনুমােনির সনঙ্গ 
ষষ্ পশ্রেীর পাচঁ হাজার নশক্ষােতীর রনত্ভর পে খুনি 
ন�নয়নে।

 প্র�াে: জাতীয় নশক্ষািীনতর িক্ষ্যমারো অজ্ভনি এক 
ধাপ এন�নয়, সরকার নশক্ষার পয মনডিঠের উপর 
আরও পজার পেওয়ার নসধিান্ত নিনয়নে তা হি- 
নশক্ষােতীনের মনধ্য পেশনপ্রনমর অিরূুনত, শঙৃ্খিা, 
জাতীয় কত্ভি্য এিং কায ্ভকর পিতৃনত্বর নিকাশ োিাও 
পেনশর সংসৃ্নত এিং ঐনতনহ্যর জি্য পিাধ জারেত 
করা। পেনশ েীঘ ্ভনেি িতুি সসনিক সু্ি পখািার োনি 
নেি। অতএি, সারা পেনশ েনিনয় োকা ৩৩ সসনিক 
সু্নির প্রশাসনিক অনরজ্তার সুনিধা নিনত ১০০ঠে 
িতুি অিুনমানেত সসনিক সু্ি প্রনতষ্ার নসধিান্ত 
পিওয়া হনয়নে।

 সসনিক নিে্যািনয়র পনরনিনশ নশক্ষা রেহে করনত 
ইচু্ছক নশশুনের রিমিধ ্ভমাি আকাঙ্কা পূরনের 
জি্য িতুি পযা�্যতা সতনর করা হনি।

 ২০২২-২৩ নশক্ষািনষ ্ভ ষষ্ পশ্রনের প্রায় ৫০০০ জি 
নশক্ষােতী এধরনির অিনুমানেত সু্নি রনত্ভ হনি িনি 
আশা করা হনচ্ছ। িত্ভমানি, নিে্যমাি ৩৩ সসনিক 
নিে্যািয় ষষ্ পশ্রনেনত প্রায় ৩০০০ জি নশক্ষােতী রনত্ভ 
করনত পানর।

 এই সু্নির নশক্ষােতীনের মনধ্য প্রনয়াজিীয় জীিি 
েক্ষতা �নি পতািা হনি যা তানঁেরনক স্ব স্ব পক্ষনরে 
রাি কাজ করনত সাহায্য করনি।

  নসদ্ান্ত: মনন্তসরা ২০২১-২২ (১ অন্াির, ২০২১ 
পেনক ৩১ মাচ্ভ , ২০২২ পয ্ভন্ত) ফসনফঠেক এিং 
পোনসক (P&K) সানরর জি্য পুঠটি ভিভতিক রতু ্ভনক 
(NBS) হার অিনুমােি কনরনে।

  প্র�াে: এর অধীনি, ২০২১-২২ মরসুনমর রনি শষ্য 
জি্য ২৮,৬৬৫ পকাঠে োকার রতু ্ভনক োকনি। এঠে 
রনি মরসুনম কৃষকনের জি্য রতু ্ভনকযতুি/সাশ্রয়ী মূনি্য 
সি নপ এিং পক সানরর সহজির্যতা নিদ্চিত করনি 
এিং নিে্যমাি রতু ্ভনকর মারো অি্যাহত রাখনি, নডএনপ 
এিং কৃনষ খানতর শীষ ্ভ নতিঠে এিনপনক পরেনডর জি্য 
অনতনরতি রতু ্ভনকর একঠে নিনশষ প্যানকনজর ি্যিস্া 
করনি।

ভকন্দ্রদীয় মনন্তস�ার অন্ান্ 
গুরুত্বপূণ ্ষ নসদ্ান্ত এেং তার প্র�াে:

স্বচ্ছ �ারত নমশন-শহরাঞ্চল ২০২৫-২৬ সাল 
অেনধ েজায় রাখার অনবুমাদন: স্বচ্ছ রারত নমশি 

২.০-এর জি্য ১,৪১,৬০০ পকাঠে োকা ি্যয় হনি যা নমশনির 
প্রেম পনি ্ভর পচনয় আিাই গুে পিনশ। এর মনধ্য রনয়নে 

এক িনক্ষর কম জিসংখ্যার সমস্ত শহনর পয়ঃনিষ্াশি 
ি্যিস্াপিা প্রনতষ্া এিং পখািাস্ানি মিত্যা� েরূীকরে। এঠে 

িে্ভমা এিং পসপঠেক ে্যানঙ্ নিপজ্জিক পোনে ্ভর প্রিাহনক পরাধ 
করনি, জনির উৎনস অপ্রচনিত তরি িজ্ভ্য জি নিঃসরে পরাধ 

করনি যানত সমস্ত শহর কমপনক্ষ নতি তারাযতুি শংসাপরে পায়।
২০২৫-২৬ সাল পয ্ষন্ত  অমরুবতর অনবুমাদন: শহুনর পনরিারনক 

পািীয় জি সরিরাহ এিং পনরচ্ছন্নতা পনরনষিা প্রোি করা একঠে 
জাতীয় অরোনধকার। অতএি, অমরুত ২.০- এর জি্য পমাে ২,৭৭,০০০ 

পকাঠে োকা ধায ্ভ করা হনয়নে। অমরুত ২.০ সমস্ত ৪,৩৭৮ঠে নিনধিধি শহনর 
�হৃস্ানি িি সংনযা� প্রোি কনর জি সরিরানহর সি ্ভজিীি অন্তরু্ভদ্তির 

িক্ষ্য অজ্ভি কনরনে। ৫০০ঠে অমরুত শহনর �হৃস্ানি িে্ভমা/পসপনেজ 
ি্যিস্াপিার ১০০% অন্তরু্ভদ্তির িক্ষ্য নস্র করা হনয়নে। নমশনির িক্ষ্য হি 

২.৬৮ঠে িি সংনযা� এিং ২.৬৪ পকাঠে িে্ভমা/পসপনেজ সংনযা� প্রোি করা 
যানত প্রত্যানশত ফিাফি অজ্ভি করা সম্ি হয়।
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স্ব     চ্ছ রারত নমশি রারতনক পখািাস্ানি 
মিত্যা� মুতি করার জি্য চািু করা 
হনয়নেি, যা �েআনন্দািনি পনরেত 

হয়, পরিততীকানি অেি নমশি ফর নরজনুরনিশি 
অ্যান্ড আর আরিাি ্ান্সফরনমশি শহরগুনিনত 
িসিানসর স্বাচ্ছন্দ্য িদৃ্ধি কনরনে। এখি সময় 
এনসনে শহরগুনিনত মািসম্ত জীিিযাপনির 
সুনযা�সুনিধাগুনি সম্প্রসানরত করার। এর জি্য, 
১ অন্াির স্বচ্ছ রারত নমশি শহরাঞ্চি ২.০ এিং 
অমরুত পযাজিা ২.০ চািু করার সময়, প্রধািমন্তী 
িনরন্দ্র পমােী িনিনেনিি, “আমানের শানত্ িিা 
হনয়নে পয আপনি যনে কনম ্ভর পনে পেনম যাি, 
তাহনি আপিার সাফি্যও হ্াস পানি। আপনি যনে 
ঘুমাি, সাফি্যও ঘুমানি। আপনি যনে উনি োিঁাি 
তাহনি সাফি্যও ঊধ্ ্ভ�ামী হনি। আপনি যনে এন�নয় 
যাি তাহনি সাফি্য এন�নয় যানি। তাই, আমানের 
সামনির নেনক এন�নয় পযনত হনি। চনরিনতর মন্তনক 
সঙ্গী করুি এিং আপিার শহনরর সমস্যাগুনি েরূ 

পনরচ্ছন্নতা
একটি নতুন ভ�াবরর সূচনা 

�ারবতর প্রনতটি শহবরর ননজস্ব সংসৃ্নত, ঐনতহ্ 
এেং সমনৃ্দ্র ইনতহাস আবছ। নকন্তু ভগৌরেময় অতদীত 
সত্ত্বেও যনদ এই শহরগুনলবত ময়লা, আেজ্ষনা, জল 

জমা এেং অপনরসর রাতিার মবতা সমস্া রাবক, তবে 
এটি কদী�াবে কাজ করবে? প্রধানমন্তদী নবরন্দ্র ভমাদদী 

ননবজই এই প্রশ্ন উত্াপন কবরনছবলন। এর উত্তর 
নছল- কম ্ষসূনচ োতিোয়বন উদাসদীনতা, যা নস্মগুবলার 
সুনেধা মানবুরর কাবছ ভপৌঁছাবত ভদয় না। এই শনূ্তা 

দরূ করার জন্, প্রধানমন্তদী ভদবশর জন্ একটি 
পনরকল্পনার করা েবলন- অমরুত (অিল নমশন 

ফর নরজবু�বনশন অ্াডি আরোন ট্ান্সফরবমশন) 
এেং স্বচ্ছ �ারত নমশন। অর ্ষাৎ, অমরুত মাধ্বম 

শহরগুনলবক পুনরুজ্দীনেত করা এেং স্বচ্ছ �ারত 
নমশবনর মাধ্বম ভদশবক আেজ্ষনা-মতুি করা। 

২০১৫ সাবল শুরু হওয়া অমরুত এখন অমরুত ২.০ 
আকাবর পুনঃপ্রনতটষ্ত হবয়বছ যার লষে্ হল ১০.৫ 

ভকাটিরও ভেনশ শহুবর মানরুবদর জদীেনযাত্রার উন্ননত। 
স্বচ্ছ �ারত ২.০-এর মাধ্বম শহরাঞ্চবল দৃশ্মান 

আেজ্ষনার স্তুপগুনল নেলদীন হবে। 

স্বচ্ছ �ারত নমশন ২.০ 
অমরুত ভযাজনা ২.০
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आवरण 
कथा

করনত উনে্যা�ী হি। আমানের এমি একঠে রারত 
�নি তুিনত হনি যা শুধি, সমধৃি এিং নিশ্বনক উন্নত 
জীিনির পনে চানিত করনি।“ প্রধািমন্তীর েৃঠটিরনঙ্গর 
সনঙ্গ সামঞ্জস্য পরনখ, স্বচ্ছ রারত নমশি ২.০ এিং 
অমরুত ২.০ সতনর করা হনয়নে। আমানের শহরগুনি 
‘িজ্ভ্য মুতি’ পহাক ও ‘নিশুধি জি’ পাক। এই েুঠে নমশিই 
রারনত দ্রুত ি�রায়নির চ্যানিঞ্জগুনি কায ্ভকররানি 
পমাকানিিার নেনক একঠে পেনক্ষপনক নচননিত কনর 
এিং সুস্ায়ী উন্নয়নির িক্ষ্যমারো ২০৩০ অজ্ভনি 
সহায়তা করনি। 

গ্াম ভরবক অবনক মানুর উন্নত 
জদীেনযাত্রার আশায় শহবর 
আবসন। ভসখাবনও তাবঁদর 
জদীেনযাত্রার মান অত্ন্ত কষ্কর। 
এিা তাবঁদর কাবছ মতি েড় নবিধা। 
এক ভতা তারঁা োনড় ভরবক দবূর, 
এেং তাবঁদর এই ধরবনর জরন্ 
পনরনস্নতর মবধ্ রাকবত হবে। 
এই অেস্ার পনরেত্ষন, এই সেরম্ 
দরূ করার ভচষ্া কবরনছবলন 
োোসাবহে। স্বচ্ছ �ারত নমশন 
এেং অমরুত নমশবনর পরেতশী পে ্ষ 
োোসাবহবের স্বপ্ন পূরবণর পবর 
একটি গুরুত্বপূণ ্ষ পদবষেপ।” 

নবরন্দ্র ভমাদদী, প্রধানমন্তদী

স্বচ্ছ �ারত নমশন-আরোন ২.০-
এর লষে্ আেজ্ষনা মুতি শহর 

n ২০১৪ সানি মহাত্মা �ান্ধীর ১৫০ তম জ্িানষ ্ভকী 
উপিনক্ষ্য আমানের পেশ ২০১৯ সানির মনধ্য পখািা 
মিত্যা�মুতি হওয়ার জি্য একঠে সংকল্প নিনয়নেি।

n  পনরষ্ার পনরচ্ছন্নতা একঠে �েআনন্দািনি পনরেত 
হনয়নেি এিং ১০ পকাঠেরও পিনশ পশৌচা�ার নিম ্ভানের 
মাধ্যনম রারনতর প্রনতঠে পনরিার প্রায় ৫৩ হাজার 
োকা সাশ্রয় কনরনেি। ২০১৫ পেনক ২০২০ সানির 
মনধ্য রারনত উ্ুতি স্ানি মিত্যা� েরূীকরে 
অনরযাি সিনচনয় পিনশ সফি হনয়নেি।

�নের্বত একটি গণ 
আবন্ালন 

আবগ

িক্ষ িানি এিং 
�ে পশৌচা�ার 
নিনম ্ভত হনয়নে।

ঠে শহর এিং ৯৫০ঠেরও পিনশ শহর 
যোরিনম ওনডএফ+ এিং ওনডএফ 
++ নহসানি পঘানষত হনয়নে।

শহনর ৬৫ হাজানররও পিনশ 
�ে পশৌচা�ার নিনম ্ভত হনয়নে। 
২ পকাঠেরও পিনশ িা�নরকনের 
সমস্যাগুনি স্বচ্ছতা অ্যানপর 
মাধ্যনম সমাধাি করা হনয়নে।

৭০

৩০০০
n পনরচ্ছন্নতা তানিকায় স্াি পপনত শহরগুনির মনধ্য 

প্রনতনযান�তা হনয়নেি। পেশ িাপুর একনশা িেনরর 
পুরনিা স্বপ্ন িাস্তিায়ি কনরনে। পশৌচা�ার নিম ্ভাে এিং 
পেশনক পখািাস্ানি মিত্যা� মুতি করার পাশাপানশ 
িজ্ভ্য ি্যিস্াপিার উনদেনশ  অনরযাি শুরু হনয়নে।

n  ২০১৪ সানির তুিিায় ১৮ শতাংনশর তুিিায় রারনত 
আজনক িজ্ভ্য প্রদ্রিয়াজাতকরে চারগুে িদৃ্ধি পপনয় 
৭০% হনয়নে। ৯৭% ওয়ানড্ভ িানি িানি ন�নয় আিজ্ভিা 
সংরেহ এিং ৮৫% ওয়ানড্ভ িা�নরকনের িজ্ভ্য উৎনসর 
পেৃকীকরনের মাধ্যনম এঠে সম্ি হনয়নে।

৩,৩০০
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n অেি নমশি ফর নরনিউয়াি অ্যান্ড আরিাি ্ান্সফরনমশি 
(AMRUT) ২০১৫ সানির ২৫ জিু, ৫০০ঠে শহর পেনক 
৬০শতাংশ শহুনর জিসংখ্যার আওতায় জাতীয় জি 
নমশিনক পকন্দ্র কনর চাি ুহনয়নেি।

n  এক িনক্ষর পিনশ জিসংখ্যার সমস্ত শহর এই নমশনি 
অন্তরু্ভতি করা হনয়নে! নমশনি পাইপযতুি জি সরিরাহ, 
নিকানশ এিং পয়নিষ্াশি ি্যিস্াপিার পজার পেওয়া হনচ্ছ। 
উন্নত নিষ্াশি, পমােরনিহীি শহুনর পনরিহি, সিজু স্াি 
এিং পাক্ভ এই নমশনির আনরকঠে িক্ষ্য।  

n  নমশনির জি্য পমাে এক িক্ষ পকাঠে োকা িরাদে করা 
হনয়নে, যার মনধ্য ৫০,০০০ পকাঠে োকার পকন্দ্রীয় অংশ 
রনয়নে। নমশনির অধীনি ৫৫ হাজার পকাঠে োকার পিনশ 
কাজ সম্পন্ন হনয়নে।

n  যনে নমশি এিং অি্যাি্য নস্ম অন্তরু্ভতি করা হয়, তাহনি 
�হৃস্ানির জনির জি্য এক পকাঠেরও পিনশ কনির সংনযা� 
এিং ৭৮ িক্ষ িে্ভমার ি্যিস্া �নি পতািা হনয়নে। নেিপ্রনত 
১,২৪০ পম�ানিোর ধারেক্ষমতার স্ুযনয়জ ঠ্েনমন্ 
প্ান্ (STPs) স্াপি করা হনয়নে পযখানি নেিপ্রনত ৯০৭ 
পম�ানিোর পুিরায় ি্যিহার করা হনচ্ছ। 

n  নমশনি জি জমা পরাধ, পাক্ভ এিং সিজু স্াি িদৃ্ধি, 
পমােরনিহীি শহুনর পনরিহি প্রচানরর নিষয়গুনিও 
অন্তরু্ভতি করা হনয়নে। শহরাঞ্চনির জি্য অমরুত একঠে 
সিপ্নিক পেনক্ষপ! এর মনধ্য রনয়নে ই-�রনি ্ভন্স, শদ্তি 
সঞ্চয়ী আনিা স্াপি, এিং শহরগুনিনত জনির পানম্পর 
শদ্তি নিরীক্ষা। 

n  অমরুনতর অধীনি নিনরন্ন উনে্যান�র মাধ্যনম প্রায় ৮৫ 
িক্ষ েি কাি ্ভি নচনি হ্াস করা হনয়নে। আহনমোিাে, 

অমরািতী, পরাপাি, �াদ্জয়ািাে, হায়েরািাে, ইনন্দার, 
িখিউ, পুনি, সুরাত এিং নিশাখাপত্িম 

শহর স্ািীয় পপৌর িন্ড জানর কনর 
৩,৮৪০ পকাঠে োকা সংরেহ 

কনরনে।

n ৩.৫ িনক্ষরও পিনশ ি্যদ্তি�ত, �েনশৌচা�ার 
নিম ্ভাে করা হনি। স্বচ্ছ রারত নমশি 
আরিাি ২.০- এর মাধ্যনম এক িনক্ষর কম 
জিসংখ্যার শহরগুনিনত সমূ্পে ্ভ তরি িজ্ভ্য 
ি্যিস্াপিা করা হনি।

n  এ োিা, অমরুনতর আওতারুতি িয় 
এমি শহরগুনিনত েনূষত ও কানিা জনির 
ি্যিস্াপিা নিদ্চিত করা হনি। এর পাশাপানশ, 
সমস্ত শহনরর স্ািীয় সংস্াগুনিনক 
ওনডএফ+ এিং এক িনক্ষর কম জিসংখ্যার 
ওনডএফ++ নহসানি প্রস্তুত করার পনরকল্পিা 
রনয়নে, যানত শহরাঞ্চনি নিরাপে 
পনরচ্ছন্নতার িক্ষ্য পূরে করা যায়। 

n  িায় ুেষূে কমানত পাচঁ িনক্ষর পিনশ 
জিসংখ্যার শহরগুনিনত পমনশনির সাহানয্য 
পনরষ্ার করার জি্য কমতী পমাতানয়ি করা 
হনচ্ছ। পনরচ্ছন্নতা এিং িজ্ভ্য ি্যিস্াপিা 
সম্পনক্ভত কমতীনের েক্ষতা নিকানশর 
পাশাপানশ ি্যদ্তি�ত সুরক্ষা সরঞ্জামগুনিনত 
নিনশষ িজর পেওয়া হনি।

n  এক িক্ষ ৪১ হাজার পকাঠে োকার এই 
নমশি কঠিি িনজ্ভ্যর উৎস পেৃকীকরনের 
জি্য নরি-আর িীনতর উপর কাজ করনি। 
এই নতিঠে আর হি: হ্াস, পুিি ্ভ্যিহার 
এিং পুিঃউপনযা�। শহুনর কঠিি িনজ্ভ্যর 
সিজ্ানিক প্রদ্রিয়াকরে এিং কঠিি িজ্ভ্য 
ি্যিস্াপিার জি্য আসঁ্তাকুিগুনি উপর িজর 
নেনত হনি।

শহরগুনল আেজ্ষনা মুতি হবে

এখন

কঠিি িজ্ভ্য ১০০% নিষ্পভতি 
করার সনঙ্গ সনঙ্গ উৎস পেনক 
কঠিি িজ্ভ্য পেৃকীকরনের 
নেনক িজর নেনত হনি।

পয ্ভায়রিনম একক ি্যিহানরর 
প্ানস্ক এিং নিম ্ভােকাজ 
পেনক উৎপন্ন িজ্ভ্য 
প্রদ্রিয়াজাতকরনের কাজ শুরু 
হনচ্ছ।

নমশন অমরুত ২.০-এর অর ্ষ 

নতুন সুেনধার সূচনা

আবগ
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স্বচ্ছ �ারত নমশন ২.০ 
অমরুত ভযাজনা ২.০
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পয়ননষ্াশন-ভসপটিক ে্েস্াপনা-সহ শহবর নেশুদ্ জল

n অমরুত ২.০-এর িক্ষ্য ৪,৭০০ ঠে শহর/
মহাি�নরর ‘নিশুধি জি’এর ি্যিস্া 
করা। এঠে জনির চানহো পূরনের পক্ষনরে 
সাহায্য, জিাশয়গুনিনক পুিরুজ্জীনিত, 
জিাশয়গুনিনক রানিারানি পনরচািিা, িজ্ভ্য 
জি পশাধি কনর পুিি ্ভ্যিহার করনি। 

n  অমরুত ২.০ প্রকল্প ২.৬৮ পকাঠে শহুনর 
িানিনত কনির সংনযা� প্রোি কনর প্রায় 
৪,৭০০ শহুনর স্ািীয় সংস্ায় সমস্ত পনরিারনক 
১০০% জি সরিরানহর িক্ষ্য প্রোি কনর।

n  এক িনক্ষর পিনশ জিসংখ্যার শহরগুনি 
অমরুনতর আওতারুতি ৫০০ শহর পেনক 
শুরু কনর ৪,৩৭২ঠে শহর পয ্ভন্ত, রারনতর 
১০০% শহুনর সমাজনক অন্তরু্ভতি কনর। এই 
প্রচার অনরযানির উনদেশ্য হি স্াে্ভআপ 
এিং উনে্যাতিানের উৎসানহত কনর রারতনক 
স্বনির্ভর করা। এঠে দ্জআইদ্জ অে ্ভিীনতনক 
চাঙ্গা করনি এিং যিু ও মনহিানের অন্তরু্ভতি 
করনি।

n  এর আওতায় িতৃ্াকার অে ্ভিীনতর িীনত রেহে 
করা হনি। এঠে রূপষৃ্ এিং রূ�র্ভস্ জনির 
সংরক্ষে এিং পুিজতীিিনক উৎসানহত করনি। 
নমশিঠে আধুনিক এিং আন্তজ্ভানতক প্রযদু্তি 
এিং েক্ষতা ি্যিহার কনর পডো-ভিভতিক 
শাসিকানয ্ভর প্রচার করনি। শহরগুনির মনধ্য 
প্রনতনযান�তার জি্য, ‘পািীয় জি সমীক্ষা’ 
পনরচানিত হনি। অমরুত ২.০-এর ি্যয় 
আিমুানিক ২.৮৭ িক্ষ পকাঠে োকা।

আমাবদর লষে্ আগামদী নদবন 
নেশুদ্ জল 

এখন

এঠে

পশানধত িজ্ভ্য জি পুিি ্ভ্যিহানরর ফনি 
শহনরর পমাে জনির চানহোর ২০% এিং নশল্প 
চানহোর ৪০% পূরে হনি িনি আশা করা 
হনচ্ছ। প্রচারানরযানির অধীনি, প্রাকৃনতক 
সম্পেনক িজায় করনত জিাশয়গুনিনক 
েনূষত হওয়া পেনক রক্ষা করা হনি।   

৫০০টি
অমরুত শহনর ১০০% পয়নিষ্াশি অন্তরু্ভদ্তি প্রোি 

করনি, যার ফনি প্রায় ১০.৬ পকাঠে মািুষ উপকৃত হনিি। 
নমঠটি জনির সুস্ায়ী সরিরাহ িদৃ্ধির জি্য শহরাঞ্চনির 

জিাশয়গুনির পুিরুজ্জীিি এিং ি্যিস্াপিা করা হনি।
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জল জদীেন নমশনরাষ্ট্র

উত্রপ্রনেনশর িান্দা পসই সমস্ত পজিাগুনির 
মনধ্য অি্যতম পযখানি েীঘ ্ভনেি ধনর পািীয় 
জনির সংকে নেি। যখি জি জীিি নমশনির 

অধীনি উমনরর রোনম কনির জি পপৌঁনেনেি তখি 
সাধারে মািুনষর খুনশর  অন্ত নেি িা। িানিনত কনির 
জি পাওয়ায় মািুনষর জীিিযারোয় ি্যাপক এনসনে। 
প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর সনঙ্গ কনোপকেনির সময়, 
উমনরর জি সনমনতর সেস্য ন�রজাকান্ত নতওয়ানর 
িনিনেনিি, “পয মনহিারা একসময় হ্যান্ড পাম্প পেনক 
জি আিার জি্য েীঘ ্ভ পে পানি নেনতি তারঁা এখি 
অি্য নিষনয় পিনশ মনিানযা� নেনত সক্ষম। নিশুধি 
জনির কারনে জিিানহত পরান�র প্রনকাপও কনমনে।” 
গুজরানতর নপপনি রোম এিং তানমিিািুর পরলিানর 
রোনমর অনরজ্তাও একই রকম।

একনিংশ শতাব্ীর শুরুনত শদ্তিশািী রূনমকনম্পর 
ফনি তেিে হনয় ন�নয়নেি গুজরাত। ২০ হাজানররও 
পিনশ মািুষ প্রাে হানরনয়নেনিি। পসই সময় গুজরানতও 
তীব্ জি সংকে পেখা নেনয়নেি। প্রনত িের রূ�র্ভস্ 
জিস্তর নতি পেনক পাচঁ ফুে নিনচ পিনম যানচ্ছ। 

সুরনষেত �নের্বতর 
জন্ নেশুদ্ জল

স্বাধীিতার ৭২ িের পনরও, আমানের পেনশর ১৯ 
পকাঠে রোমীে পনরিানরর মনধ্য মারে ৩.২৩ পকাঠে 
িানিনত কনির জি নেি। ২০১৯ সানির আ�স্ 
মানস জি জীিি নমশি চািু হওয়ার পর পেনক 

মারে ২৫ মানস পাচঁ পকাঠেরও পিনশ পনরিানর 
কনির সংনযা� পেওয়া হনয়নে। আজ, পেনশর 

৮০ঠে পজিার প্রায় ১.২৫ িক্ষ রোনমর প্রনতঠে িানি 
সরাসনর জি পানচ্ছ। �ত সাত েশনক পয কাজ 
হনয়নেি, আজনকর রারত মারে েুই িেনর তার 

পচনয় পিনশ কাজ কনরনে। এখি জি জি নমশি 
অ্যাপ এিং জাতীয় জি জীিি পকানষর মাধ্যনম 

নিশুধি জি সরিরানহর পনে এন�নয় চনিনে 
আমানের পেশ।

জল জদীেন নমশন অ্াবপর সেনশষ্্
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আনম পেনশর প্রনত্যক িা�নরকনক িিি, 
যানঁের কানে জি সহজির্য, জি সংরক্ষনে 

আপিানের আরও পিনশ িজর নেনত হনি 
এিং প্রনয়াজনি মািুষনক তানঁের অর্যাস 

পনরিত্ভি করনত হনি।
- িনরন্দ্র পমােী, প্রধািমন্তী

জল জদীেন নমশবনর ‘হর রর জল’ 
প্রচারান�যাবনর অধদীবন ভতলগোনা, 

ভগায়া, হনরয়ানা এেং নতনটি 
ভকন্দ্রশানসত অঞ্চল-পুডুবচনর, 

আন্ামান-ননবকাের, দাদরা নগর 
হাব�নল এেং দমন এেং নদউ-ভত 
১০০% জল সংবযাগ প্রদান করা 

হবয়বছ।
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ফিস্বরূপ খরা, েনূষত জি এিং পরা� নেি অিশ্যম্ানি। 
িনরন্দ্র পমােী তখি গুজরানতর মুখ্যমন্তী নেনিি, নতনি 
‘সুজািাং সুফিাং’ প্রকল্প চািু কনরনেনিি। এই প্রকনল্পর 
আওতায়, ২১ঠে িেীর সংনযা�কারী নিনশ্বর িহৃত্ম খাি 
ি্যিস্া সতনর করা হনয়নেি। জি কনমঠে �িি করা 
হয় এিং ি্যিস্াপিার োনয়ত্ব মনহিানের হানত তুনি 
পেওয়া হয়। িাধঁ এিং মাইনরিা-পসচ প্রকনল্পর নিশাি 
পিেওয়ানক্ভর কারনে গুজরানতর িানষ ্ভক কৃনষ িদৃ্ধির 
হার ১০ শতাংনশ পপৌঁনেনেি।

গুজরানতর এই অরূতপূি ্ভ সাফি্য সমরে পেনশও 
প্রনয়াজি নেি। ২০১৪ সানি িনরন্দ্র পমােী যখি 
প্রধািমন্তী নহসানি পেনশর শাসিরার রেহে কনরনেনিি 
তখি পেনক পেনশ নিশুধি জনির জি্য িতুি উনে্যা� 
রেহে করা হনয়নেি। এর মনধ্য নেি জিশদ্তি মন্তনকর 
�িি, যানত জিনকদ্ন্দ্রক নিনরন্ন প্রকল্প পযমি- অেি 
রূজি নমশি, িমানম �নঙ্গ ইত্যানে একদ্রেত করা 
হনয়নেি। ২০১৯ সানির ১৫ আ�স্ িািনকলিা পেনক 
জানতর উনদেনশ রাষনে িনিনেনিি, ২০২৪ সানির 
মনধ্য পেনশর প্রনতঠে রোমীে পনরিানর কনির জি 
সরিরানহর জি্য জি জীিি নমশি চািু করা হনি। 

জি জীিি নমশনির অধীনি, সমুনদ্রর জি ি্যিহার 
কনর সম্পেনক একদ্রেত করা হয়, েনূষত জি পনরষ্ার 
হয়, পয সমস্ত ফসি চানষ কম জি িান�, পসই সি 
নিষয়গুনির উপর পজার পেওয়া হয়। এর পাশাপানশ, 
নশশু এিং প্রিীেনের জনির গুরুত্ব সম্পনক্ভ সনচতি 
করা হয়। িঠৃটির জি সংরক্ষে এিং এর যোযে 
ি্যিহানরর ি্যিস্া সম্পনক্ভও অিনহত করা হয়।

প্রধািমন্তী রোমীে িারীনের জি সংরক্ষনে উৎসানহত 
কনরি এিং িঠৃটির জি সঠিকরানি সংরক্ষে ও ি্যিহানর 
মনিানযা� পেওয়ার জি্য প্রনতঠে রোনম জি সনমনত 
�িি করা হনয়নে।

২ অন্াির জানতর জিক মহাত্মা �ান্ধী এিং িাি 
িাহােুর শাত্ীর জ্িানষ ্ভকী উপিনক্ষ প্রধািমন্তী পমােী 
জি সনমনত এিং রোম পঞ্চানয়নতর সেস্যনের সনঙ্গ 
আিাপচানরতা কনরি, নতনি জি জীিি নমশনির 
অধীনি জি জীিি নমশি অ্যাপ এিং জি জীিি 
পকানষর সূচিা কনরনেি। প্রধািমন্তী িনিি, “�ান্ধীদ্জ 
িিনতি 'রোম স্বরাজ'-এর প্রকৃত অে ্ভ হি ররপুর 
আত্মনিশ্বাস। অতএি, আমার নিরন্তর প্রনচটিা নেি পয 
রোম স্বরানজর েশ ্ভিঠে িাস্তনি পনরেত পহাক।“ 

জল জদীেন নমশন অ্াবপর সেনশষ্্
n মািুনষর সুনিধার জি্য, জি জীিি নমশি 

সম্পনক্ভত সমস্ত তে্য অ্যানপ পাওয়া 
যানি। এই অ্যানপ জি জীিি নমশনির 
অরে�নত, জনির গুেমাি পয ্ভনিক্ষে, জি 
সরিরাহ প্রকনল্পর নিিরে ইত্যানে পেখা 
যানি। 

n প্রনতঠে রাজ্য, প্রনতঠে পজিা এিং প্রনতঠে 
রোনমর অরে�নতও এই অ্যানপর মাধ্যনম 
পেখা যানি। রোম পঞ্চানয়নতর িাম, জি 
সনমনতর সেস্য এিং পয সমস্ত মনহিানের 
জনির মাি যাচাইনয়র োনয়ত্ব পেওয়া 
হনয়নে, অ্যানপ তানঁের িামও োকনি।

n অ্যানপর মাধ্যনমও অনরনযা� জািানিা 
যানি। স্ািীয় প্রনকৌশিী এিং জি 
সনমনতর সেস্যরা রোমগুনিনত জনির 
উৎনস ‘দ্জও-ে্যা�’ (geo tag) এিং অ্যানপ 
'ি� ইি' কনর প্রনতঠে িানিনত ‘হর ঘর 
জি’ সাঠে্ভনফনকে প্রোি করনত সক্ষম 
হনি। এই অ্যাপঠে jjm.gov.in-পেনক 
ডাউিনিাড করা যানি।
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রা্রেঠীয় জি জীিি পকানষর মাধ্যনম রারনত িা নিনেনশ োকা ি্যদ্তি 
িা প্রনতষ্াি িা কনপ ্ভানরশি িা সমাজনসিীরা রোমীে পনরিার, সু্ি, 
অঙ্গিওয়ানি পকন্দ্র এিং অি্যাি্য জিসাধারনের প্রনতষ্ানি কনির 
জি সংনযান�র জি্য অিোি/োি করনত সক্ষম হনিি। এঠে জি 
শদ্তি মন্তনকর অধীনি পািীয় জি এিং পনরচ্ছন্নতা নিরা� দ্ারা 

একঠে �ে পসিাপ্রনতস্াি নহসানি নিিনন্ধত হনয়নে।

জল জদীেন ভকার 
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ভকান�ড মহামানরর সমবয় প্রধানমন্তদী নবরন্দ্র ভমাদদী যখন 
জনগণবক ‘নপএম ভকয়াস ্ষ ফাবডি’ দান করার জন্ আবেদন 
কবরনছবলন, তখন অবনক �ারতদীয় তাবঁদর সামর ্্ষ  অনুযায়দী 
দান কবরনছবলন। প্রধানমন্তদী নবরন্দ্র ভমাদদীও এই তহনেবল 
প্রারনমক�াবে ২.২৫ লষে িাকা অনুদান নদবয়নছবলন। নকন্তু 
এই প্ররমোর প্রধানমন্তদী নবরন্দ্র ভমাদদী জনকল্াবণ অর ্ষ দান 
করবলন এমন নয়। সমাবজর কল্াবণ গুজরাবতর মুখ্মন্তদী 
এেং েত্ষমাবন প্রধানমন্তদী নহসাবে নতনন তারঁ প্রাপ্ত ভেতন ভরবক 
সন্ঞ্চত অর ্ষ-সহ প্রাপ্ত উপহাবরর ননলাম ভরবক ১০০ ভকাটি 
িাকারও ভেনশ অর ্ষ দান কবরবছন। গগোর ভ্াত ননরেন্চ্ছন্ন 
�াবে েজায় রাখার জন্ চালু হওয়া নমানম গবগে মহা 
অন�যাবনর জন্ নতনন নসওল শানন্ত পুরস্ার ভরবক প্রাপ্ত ৩.৪ 
ভকাটি িাকা দান কবরবছন। প্রধানমন্তদী নহসাবে নতনন উপহার 
এেং স্ারকগুনল ননলাম কবরবছন, ভসই প্রাপ্ত অর ্ষবক ‘নমানম 
গবগে নমশবন’ দান করার জন্।

প্রধানমন্তদীর 
উপহাবরর ই-ননলাম 
সাড়া ভফবল নদবয়বছ

�ঙ্গা িেী শুধুমারে নহন্দ ুসংসৃ্নতর 
জি্য িয়, সমরে রারনতর �ি ্ভ 
এিং নিশ্বানসর প্রতীক। নকন্তু 

েীঘ ্ভনেি ধনর, �ঙ্গা সংরক্ষে সংরিান্ত 
নিষয়গুনি পকিি ফাইনির মনধ্যই 
সীমািধি নেি। ২০১৪ সানি প্রধািমন্তী 
িনরন্দ্র পমােী ক্ষমতা রেহনের পর, 
িেীনক পুিরুজ্জীনিত করার িনক্ষ্য 
‘িমানম �নঙ্গ’ প্রকল্প শুরু করার 
জি্য একঠে নমশি চািু কনরনেনিি। 
নতনি নিনজও নিষয়ঠের উপনর িজর 
রানখি। এিার প্রধািমন্তী নহনসনি প্রাপ্ত 
১৩৪৮ ঠে উপহানরর নিিাম পেনক 
প্রাপ্ত অে ্ভ নতনি ‘িমানম �নঙ্গ’ নমশনি 
োি কনরনেি।

ই-ননলাবম নদীরজ ভচাপড়ার েশ ্ষা সবে ্ষাচ্ দর ১.৫ ভকাটি িাকায় নেন্ক্ হবয়বছ, 
প্াবিল মূনত্ষর জন্ সে ্ষানধক সংখ্ক দরপত্র গ্হণ করা হবয়নছল।

आवरण 
कथा

নেবশর 
ননেন্ধ
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এই ই-নিিানম সনি ্ভাচ্চ ের পহঁনকনেি িীরজ পচাপিার 
িশ ্ভা যা ১.৫ পকাঠে োকায় নিদ্রি হনয়নেি। িীরজ পচাপিা 
প্রধািমন্তীনক িশ ্ভাঠে উপহার নেনয়নেনিি। িীরজ পচাপিা 
জ্যানরনিি পরিানয় স্বে ্ভপেক দ্জনত অনিম্ম্পনক ইনতহাস 
সঠৃটি কনরনেনিি। একইরানি, রিািী পেিীর স্ব-স্বাক্ষনরত 
তনিায়ার (১.২৫ পকাঠে োকা), সুনমত 
এনন্নির িশ ্ভা (১.০০২ পকাঠে োকা), 
পোনকও ২০২০ প্যারানিম্ম্পনক 
রারতীয় পখনিায়ািনের স্ব-স্বাক্ষনরত 
অঙ্গিত্ (১ পকাঠে োকা) এিং িরনিি 
পিারন�াহাইনির িদ্সিং গ্ারসও 
(৯১ িক্ষ োকা) নেি নিিানম। 
প্যারানিম্ম্পনসি স্বে ্ভপেকপ্রাপ্ত 
সুনমত অ্যানন্ি এিং পোনকও ২০২০ অনিম্ম্পনসির 
িীরজ পচাপিার ি্যিহৃত িশ ্ভাগুনি নেি সনি ্ভাচ্চ মূনি্যর 
দ্জনিস। এই দ্রি্যগুনির প্রনত্যকঠের মূি্য রাখা হনয়নেি 

প্ারালাইম্ম্ক্স এেং অনলম্ম্বক্সর ভখবলায়াড়বদর 
কাছ ভরবক প্রাপ্ত উপহারগুনল সেবচবয় জননপ্রয় হবয়বছ

১৩৪৮ টি রিবে্র জন্ ৮৬০০ দর
n ১ অন্াির ১০৮১ঠে দ্রনি্যর জি্য েরপরে রেহে করা 

হনয়নে এিং স্ারকগুনি ি্যাশিাি �্যািানর অি মডাি ্ভ 
আে্ভ , িয়ানেনলিনত প্রেনশ ্ভত হনয়নেি।

n  নিিানমর প্রধাি নিষয় নেি পোনকও ২০২০ 
প্যারানিম্ম্পসি ও অনিম্ম্পনসি নিজয়ীনের প্রধািমন্তীনক 
উপহার পেওয়া রিীিা সামরেী এিং সরঞ্জাম।

n  পোনকও ২০২০ প্যারানিম্ম্পসি ও অনিম্ম্পসি সম্পনক্ভত 
স্নৃতনচনি, অনযাধ্যা রাম মদ্ন্দর, িারােসী রুদ্রাক্ষ 
অনডনোনরয়ানমর মনডি এিং অি্যাি্য মূি্যিাি 
দ্জনিস এই ই-নিিানমর আকষ ্ভনের পকন্দ্রনিন্দ ুনেি।

n  আিংকানরক �ো, ‘স্্যাচু অফ ইউনিঠে’র প্রনতরূপ, 
চরকা এিং ঘণ্া ধায ্ভ মূনি্যর তুিিায় সনি ্ভাচ্চ ের 
পপনয়নে।

n  সে্ভার প্যানেনির মূনত ্ভর জি্য সি ্ভানধক ১৪০ঠে েরপরে 
রেহে করা হনয়নেি।

n  কানির �েপনত (১১৭ঠে ের), পুনি পমন্া িাইনির 
স্ারক (১০৪ঠে ের), এিং নিজয় পজ্যানতর স্নৃতনসৌধ 
(৯৮ঠে ের) েরপনরে রাখা হনয়নেি।

n  ২০০ োকা োনমর পোে হানতঠেনকও সােনর রেহে করা 
হনয়নেি।

১ পকাঠে োকা এিং সি ্ভনিম্ন মূনি্যর দ্রি্য নেি একঠে 
পোে আিংকানরক হানত, যার মূি্য নেি ২০০ োকা। 
পোনকও প্যারানিম্ম্পসি ২০২০ সানি স্বে ্ভপেক জয়ী 
হাদ্জপুনরর প্রনমাে র�নতর রানকেঠের জি্য ৮০ িক্ষ 
োকা ধরা হনয়নেি, যা নতনি প্রনতনযান�তায় জয়ী হওয়ার 

পর প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীনক উপহার 
নেনয়নেনিি। সে্ভার প্যানেনির (১৪০) 
রাস্নয ্ভর জি্য সি ্ভানধক সংখ্যক ের পাওয়া 
ন�নয়নেি। সুনমত এনন্নির জ্যানরনিি, 
প্যারানিম্ম্পক পখনিায়ািনের অনোরোফ 
করা অঙ্গিত্, প্যারানিম্ম্পক পখনিায়াি 
কৃষ্ণ ি�নরর ি্যাডনমন্ি এিং রানকে, 
প্রধািমন্তীনক পেওয়া নপনর নসনু্ধর নকে 

ি্যা�ও েরপনরের শীনষ ্ভ নেি। দ্রি্যগুনির জি্য ৮৬০০ 
এরও পিনশ ের পাওয়া ন�নয়নে যা পেনক এই ই-নিিানমর 
প্রনত জিসাধারনের উদেীপিা অিমুাি করা যায়। 

মা গগোর ভসোয় ননবয়ান্জত সন্তান 
পনরনিশ েষূে এিং মািুনষর অপি্যিহার পেনক 
�ঙ্গার জিন্াতনক িাচঁানত প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােী 
সি ্ভাত্মক প্রনচটিা কনরনেি। সরকানর পয ্ভানয় নতনি 
নিদ্চিত করনেি পয �ঙ্গা পনরচ্ছন্নতা সম্পনক্ভত 
প্রকল্পগুনিনক উৎসাহ পেওয়া হনি। এমিনক 
ি্যদ্তি�ত পয ্ভানয়ও নতনি সন্তাি নহসানি মা �ঙ্গার 
পসিা করনেি। এই কারনেই নতনি প্রাপ্ত ১৩৪৮ ঠে 
উপহানরর ই-নিিাম কনরি যানত এর আয় �ঙ্গা 
িেীর সংরক্ষনের মত মহৎ উনদেনশ্য োি করা যায়। 
প্রকৃতপনক্ষ, �ঙ্গা একঠে সাধারে িেী িয়। পেনশর 
িহু মািুনষর জীিি জীনিকা �ঙ্গা িেীর সনঙ্গ 
ওতনপ্রাতরানি জনিত, �ঙ্গা উত্রাখনণ্ডর প�ামুখ 
পেনক উৎপন্ন হনয় পদ্চিমিনঙ্গর �ঙ্গাসা�নর এনস 
সমুনদ্র নমনিত হনয়নে। তৃতীয় পয ্ভানয়র ই-নিিাম 
১৭ পসনটেম্বর পেনক ৭ অন্াির, ২০২১ পয ্ভন্ত 
অিুঠষ্ত হনয়নেি। রারত সরকানরর সংসৃ্নত মন্তক 
তানঁের ওনয়ি পপাে্ভানি (www.pmmementos.gov.
in) প্রধািমন্তী িনরন্দ্র পমােীর প্রাপ্ত উপহার এিং 
স্ারকগুনির ই-নিিাম পনরচািিা কনরনে।  
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স্বাধদীনতার অমৃত মবহাৎসে�ারত
@৭৫

স্বাধদীনতা সংগ্াবমর 
অজানা নায়কবদর কানহনন

রারনতর প্রনতঠে অঞ্চনি অ�নেত িীর সন্তানির জ্ হনয়নেি, যারা িতুি পেশ �িনি 
অপনরসীম অিোি পরনখনেনিি। স্বাধীিতার ৭৫িের পূনত ্ভ এিং জি�নের প�ৌরিময় ইনতহাস, 

সংসৃ্নত এিং সাফি্য উেযাপি করনত স্বাধীিতার অমতৃ মনহাৎসি উেযাপি করনে সমরে 
পেশ। ইনতহানসর িইনয়ও পসই সি মািুষনের আত্মত্যান�র কো স্রে করা একঠে পুে্যময় 

উপিক্ষ্য। স্বাধীিতার অমতৃ মনহাৎসি মািুষনক একদ্রেত এিং পেশিাসীর মনধ্য একঠে িতুি 
শদ্তি ও সনচতিতা সঠৃটি করনত চায়।

শতাব্ীর পর শতাব্ী রারনতর মািুষ নিজ 
মাতৃরূনম, সংসৃ্নত এিং স্বাধীিতার জি্য সংরোম 
কনরনে। োসনত্বর যন্তো এিং স্বাধীিতার 

আকাঙ্কা িহু মািুষনক ঔপনিনিনশকতার নিরুনধি 
িিাই করনত অিুপ্রানেত কনরনেি। জয় -পরাজনয়র 
মান�ও স্বাধীিতা সংরোমীরা অন্তনর অন্তনর স্বাধীিতার 
ইচ্ছা িািি কনরনেি। রারনতর সম্পূে ্ভ স্বাধীিতার 
িনক্ষ্য, ১৯১৩ সানি �ের পাঠে্ভ প্রনতঠষ্ত হয়। কািাডা 
এিং মানক্ভি যুতিরা্রে পেনক আসা প্রিাসী রারতীয়নের 
দ্ারা প্রনতঠষ্ত হওয়ায় এঠে প্রশান্ত উপকূিীয় নহদ্ন্দ 
অ্যানসানসনয়শি িানমও পনরনচত নেি। িািা হরেয়ানির 
দ্ারা অিুপ্রানেত সে্ভার পসাহাি নসং রকিা নেনিি 
�ের পাঠে্ভর প্রনতষ্াতা সরাপনত। এই সং�িনির সনঙ্গ 
িহু নিপ্িী যুতি নেনিি যারা পরিততীকানি নব্ঠেশনের 
কাে পেনক স্বাধীিতা অজ্ভনি গুরুত্বপূে ্ভ রূনমকা পািি 
কনরনেি। ‘পেশ প্রেম- সি ্ভো প্রেম’-এর পচতিার সনঙ্গ, 
আজনকর স্বাধীিতার অমতৃ মনহাৎসি নসনরনজ এমি 
নিপ্িীনের কানহনি উপস্াপি করা হনয়নে যানঁের �ল্প 
আমানের অিুনপ্ররো হনয় উিনি। একই সনঙ্গ পেশও 
িতুি পনে এন�নয় চনিনে এিং পসই সি মিীষীনের 
পেখানিা পে অিুসরে কনর িতুি ইনতহাস রচিা করনে।

পেনশর তরুেরা নসধিান্ত নিনয়নে পয তারঁা 
পসই সকি স্বাধীিতা সংরোমীনের ইনতহাসও 
সকনির সামনি নিনয় আসনি, যা �ত ৭৫ 
িেনরও আনিানচত হয়নি। আনম সিাইনক 

এিং নশক্ষানক্ষনরে জনিত ি্যদ্তিনেরও 
অিুনরাধ করনে যানত তারঁা তরুেনের 

আরও অিুপ্রানেত কনরি। আনম েৃঢ়রানি 
নিশ্বাস কনর পয যারা স্বাধীিতার অমতৃ 

মনহাৎসনির ইনতহাস পিখার জি্য কাজ 
করনেি তারঁাও ইনতহাস সঠৃটি

করনত চনিনেি।

- িনরন্দ্র পমােী, প্রধািমন্তী
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ভদশবপ্রবমর ভচতনা জাগ্ত করবত নেনপন 
চন্দ্র পাল নেলেবের পর ভেবছ ননবয়নছবলন

িাি-িাি-পাি, রারনতর স্বাধীিতা 
আনন্দািি �িনি এই নতিজি প্রধাি 
রূনমকা পািি কনরনেনিি, তানঁের মনধ্য 

নিনপি চন্দ্র পাি নেনিি একজি জাতীয়তািােী 
পিতা, নশক্ষক, সাংিানেক, পিখক এিং একজি 
েক্ষ িতিা। তানঁক রারনতর সিপ্নিক ধারোর জিক 
নহসানিও নিনিচিা করা হয়। িত্ভমাি িাংিানেনশর 
নসনিে পজিার পপানয়ি রোনম ১৮৫৮ সানির ৭ 
িনরম্বর জ্রেহে কনরনেনিি নিনপি চন্দ্র পাি, 
সশশি পেনকই নতনি অত্যন্ত সাহসী নেনিি। এো 
নিশ্বাস করা হয় পয যখি নতনি ব্াহ্মসমানজর সানে 
যুতি নেনিি, তখি নতনি পকশিচন্দ্র পসি এিং নশিিাে 
শাত্ীর খুি ঘনিষ্ নেনিি। নিনপি চন্দ্র ১৮৮৬ সানি 
কংনরেনস পযা�োি কনরনেনিি। নব্ঠেশরা যখি 
১৯০৫ সানি িঙ্গরঙ্গ কনর, তখি িািা িাজপত 
রায়, িাি �ঙ্গাধর নতিক এিং নিনপি চন্দ্র পানির 
পিতৃনত্ব একঠে নিপ্িী েি �ঠিত হয়, যারা এই 
িঙ্গরনঙ্গর তীব্ নিনরানধতা কনরনেি। নিপুি সংখ্যক 
মািুষ এই আনন্দািনি পযা�োি কনরনেনিি। এই 
েিঠে নব্ঠেশ পে্য ও পোকাি িজ্ভি, পদ্চিনম পপাশাক 
পুনিনয় পেওয়া এিং নব্ঠেশ কারখািাগুনিানত 
ধম ্ভঘে ও িন্ধ করার মত সিপ্নিক পধিনত অিিম্বি 

কনরনেি। এই আনন্দািনির সময় নিনপিচন্দ্র 
অনিক নিনশটি এিং সুপনরনচত িাোনি পিতার 
সংপেনশ ্ভ আনসি যারা জাতীয়তািানের চরমপন্থী 
নেকঠের প্রচার কনরনেনিি এিং যারা রারনত নিপ্িী 
কম ্ভকাণ্ড চািানত নিশ্বাস করনতি। তারঁা অসহনযা� 
আনন্দািনির মত শানন্তপূে ্ভ নিনক্ষানরর তীব্ নিনরাধী 
নেি। নতনি পেশীয় পে্য রেহে এিং নিনেশী পে্য 
িজ্ভনির মত োনিনক সমে ্ভি কনরনেনিি। এই 
কারনেই নতনি স্বনেশী, োনরদ্র্য েরূীকরে এিং নশক্ষার 
জি্য িহু কাজ কনরনেনিি। নব্ঠেশরা ১৯০৭ সানি 
িাি �ঙ্গাধর নতিকনক পরেফতার করনি নিনপি চন্দ্র 
পাি ইংি্যানন্ড যাি এিং পসখানি ইদ্ন্ডয়া হাউনস 
পযা�োি পেি। নতনি পিশ কনয়কঠে সংিােপরেও 
প্রকাশ কনরনেনিি, যার মনধ্য উনলিখনযা�্য হনচ্ছ 
পনরেশ ্ভক (িাংিা সাপ্তানহক, ১৮৮৬), নিউ ইদ্ন্ডয়া 
(ইংনরদ্জ সাপ্তানহক, ১৯০২) এিং িনন্দ মাতরম 
(িাংিা সেনিক, ১৯০৬)। নতনি স্বরাজ িানম একঠে 
পদ্রেকাও শুরু কনরনেনিি। ১৯৩২ সানির ২০ পম 
নিনপি চন্দ্র পানির মতুৃ্য হয়। পকন্দ্রীয় সরকার নিনপি 
চন্দ্র পানির স্বনেশী, োনরদ্র্য নিনমাচি এিং নশক্ষার 
ধারো অিুসরে করার জি্য নিরিসরানি পচটিা 
করনে।

নেনপন চন্দ্র পাল 
স্ববদশদী, দানররি্ 
দরূদীকরণ এেং 
নশষোর জন্ 
অবনক কাজ 
কবরনছবলন। নতনন 
তারঁ জদীেনকাবল 
একানধক 
সংোদপত্র 
প্রকাশও 
কবরনছবলন।  

জ্: ৭ নব�ম্বর, ১৮৫৮ 
মৃতু্: ২০ ভম, ১৯৩২
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অনেকেই হয়ক�ো বোসুকেব বলবন্ত ফড়কের 
েোম ন�োকেেনে, নেন্তু ন�নে নিকলে এমে 
এেজে নবপ্লবী নিনে নেক�র স্োধীে�ো 

সংগ্োকম গুরুত্বপূর ্ণ ভূনমেো পোলে েকরনিকলে। 
নরিটি� �োসেেোকল েৃষেকের েেু্ণ�ো নেকে �োরঁ 
েৃঢ় ম�োম� নিল নি, 'স্রোজ' (স্-�োসে) এেমোত্র 
সমোধোে। বোসুকেব ফড়কে ১৮৪৫ সোকলর ৪ েকভম্বর 
মহোরোক্রের রোয়গড় নজলোর ন�রকধোে গ্োকম জন্মগ্হর 
েকরনিকলে, মকে েরো হয় ১৮৫৭ 
সোকলর মহোনবক্োকহর ব্যর ্ণ�োর পর 
ফড়কে ভোরক�র প্ররম নবপ্লবী 
নিোদ্ো নিনে নরিটি� সরেোকরর 
নবরুকদ্ স�স্ত্র নবপ্লব সংগটি� 
েকরনিকলে। ন�নে শ��ব নরকেই 
অসম সোহসী নিকলে, বকেজঙ্গকল 
এেো ঘরুক� পিন্দ েরক�ে। 
ন�ক্ো সমোপ্ত েরোর পর, ন�নে 
নবোকম্বক� (ব�্ণমোকে মুম্বোই) চকল 
আকসে এবং পুেোয় নমনলিোনরর নহসোব নবভোকগ চোেনর 
পোে। নেন্তু ন�নে সব ্ণেো স্োধীে�ো সংগ্োমীকের সকঙ্গ 
নিোগোকিোগ রোেক�ে। এিো নবশ্োস েরো হয় নি, �োরঁ 
উপর জো�ীয়�োবোেী নে�ো মহোকেব নগোনবন্দ রোরোকে 
ব্যোপে প্রভোব নবস্োর েকরনিকলে। বোসুকেব িেে 
নমনলিোনরর নহসোব নবভোকগ েম ্ণর� নিকলে, �েে ন�নে 
�োরঁ মোকয়র অসুস্থ�োর েবর নপকয়নিকলে নেন্তু নরিটি� 
েম ্ণে�্ণোরো �োরঁ িুটি মঞ্জুর েকরেনে। ন�নে িুটি িোড়োই 
�োরঁ গ্োকম চকল িোে। িেে ন�নে গ্োকম নগকয় উপনস্থ� 
হে, ��ক্কর �োরঁ মোকয়র ম�ুৃ্য হকয়কি। এই ঘিেো �োরঁ 
উপর গভীর প্রভোব নবস্োর েকর এবং ন�নে নরিটি�কের 
নবরুকদ্ চকল িোে। ন�নে আনেবোসী নসেোবোনহেী 
সংগটি� েকরে এবং ১৮৭৯ সোকল নরিটি�কের নবরুকদ্ 
নবক্োহ নঘোষরো েকরে। নসই বিকরই �োকঁে নগ্ফ�োর 
েকর আন্দোমোকের নসললুোর নজকল পোিোকেো হয়। 
নেক�র এই বীর সন্তোে ১৮৮৩ সোকলর ১৭ নফব্রুয়োনর 
ন�ষ নেঃশ্োস �্যোগ েকরে।

ন�র-ই-পোঞ্োব বো পোঞ্োকবর নসংহ, রঞ্ঞ্� নসং 
ভোরক�র ইন�হোকসর এমে এেজে মহোে 
ব্যঞ্তিত্ব নিনে পোঞ্োবকে নেবল এেটি 

�ঞ্তি�োলী প্রকে� নহকসকবই গকড় ন�োকলেনে, বরং ন�নে 
নরিটি�কেরও �োরঁ সোম্োকজ্যর নেেকি আসক� নেেনে। 
রঞ্ঞ্� নসং ১৭৮০ সোকলর ১৩ েকভম্বর গুজরোেওয়োলোয় 
জন্মগ্হর েকরে, ব�্ণমোকে িো পোনেস্োকের অন্তগ ্ণ�। 

জকন্মর পর �োরঁ েোমেরর 
হকয়নিল নবৌদ্ নসং। নেন্তু মোত্র 
১০ বির বয়কস নিকলে, ন�নে 
�োর বোবোর সকঙ্গ প্ররম বড় িদু্ 
েকরনিকলে।
জকয়র পর �োরঁ বোবো সন্তোকের 
ে�ুে েোম রোকেে রঞ্ঞ্�। শ��কব 
গুটিবসন্ত হওয়োয় ন�নে বোম 
নচোকের েৃটটি�ঞ্তি হোনরকয়নিকলে। 
এে নচোে হোরোকেোর পর ন�নে 
বলক�ে, ‘ঈশ্র আমোয় এেটি 

নচোে নেকয়কিে, অ�এব, আনম নহন্দু, মুসনলম, ন�ে, 
নরিস্োে, ধেী এবং েনর্কে সমোে নচোকে নেনে’। মোত্র 
১২ বির বয়কস রঞ্ঞ্� নসং নপ�ৃহোরো হে। �োরপকর 
ন�নে উত্তরোনধেোর সূকত্র নপ�োর সম্পত্তি পোে এবং মো 
রোজ নেৌর �োকঁে বড় েকর ন�োকলে। ২০ বির বয়কস 
রঞ্ঞ্� নসং পোঞ্োব সোম্োজ্য প্রন�ষ্ো েকরনিকলে। ১৮০১ 
সোকলর ১২ এনপ্রল, রঞ্ঞ্� নসং পোঞ্োকবর মহোরোজো 
হে। ন�নে এেোনধে িকুদ্ অব�ীর ্ণ হকয়নিকলে এবং 
পূব ্ণ পোঞ্োকবর নেিু অং� েেল েকর এে �ঞ্তি�োলী 
ন�ে সোম্োজ্য প্রন�ষ্ো েকরনিকলে। এেই সকঙ্গ ন�নে 
অম�ৃসকরর হরমঞ্ন্দর সোনহবকে নসোেোয় সজ্জি� 
েকর স্র ্ণমঞ্ন্দকর রূপোন্তনর� েকরে। ন�নে �োরঁ সভোর 
সেস্যকের বলক�ে, ‘আনম এেজে েৃষে এবং 
এেজে শসনেে, আমোর নেোে ভোে েরোর েরেোর 
নেই। আমোর �কলোয়োর হল এমে এে ঞ্জনেস িো 
আমোর মকধ্য পোর ্ণে্য শ�নর েকর, িো আমোর প্রকয়োজে’।

বাসুদেব বলবন্ত ফড়দে: ব্রিটিশদের ব্বব্িন্ন 
সমস্ায় জজ্জব্রত েদর তুদলব্িদলন

রঞ্জিত ব্সং এে শঞ্তিশালী ব্শখ সাম্াজ্ 
প্রব্তষ্া েদরব্িদলন

জন্ম: ৪ নদিম্বর ১৮৪৫, মৃতু্: ১৭ ফফব্রুয়াব্র ১৮৮৩ জন্ম: ১৩ নদিম্বর ১৭৮০, মৃতু্: ২৭ জনু ১৮৩৯

বাসুদেবদে 
ধরার জন্ 

ব্রিটিশরা 
৫০,০০০ 

িাো পুরস্ার 
ফ�াষণা 

েদরব্িল

নতুন রূদপ 
স্বণ ্জ মঞ্দির 
গদড় ফতালার 
ব্পিদন রঞ্জিত 
ব্সংদের 
অবোন 
রদয়দি 
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নব্ঠেশনের নিরুনধি রারনতর প্রেম স্বাধীিতা 
যনুধি (১৮৫৭) অিতীে ্ভ মহাি পযাধিানের মনধ্য 
একজি নেনিি িাি ু িীর কুিওয়ার নসং। ৮০ 

িের িয়নসও নতনি িিাই কনরনেনিি।  িাি ুকুিওয়ার 
নসং শুধুমারে একজি েক্ষ পযাধিাই নেনিি তাই 
িয় নতনি নব্ঠেশ শাসনির নিরুনধি অসম সাহনসর 
সনঙ্গ িিাই কনরনেনিি, 
পেনশর ঐক্য ও অখণ্ডতার 
জি্যও নতনি সমািরানি কাজ 
কনরনেনিি। নতনি ১৭৭৭ সানির 
১৩ িনরম্বর নিহানরর পরাজপুর 
পজিার জ�েীসপুর রোনম 
জ্রেহে কনরনেনিি, নপতার 
মতুৃ্যর পর কুিওয়ার নসং তারঁ 
নপতার রাজনত্বর োনয়ত্ব রেহে 
কনরনেনিি। পোেনিিায় নতনি পঘািায় চিা, তরিানর 
চািানিা এিং কুদ্স্তনত পিনশ আরেহী নেনিি। নতনি 
প�নরিা যনুধিও পারেশতী নেনিি। এো নিশ্বাস করা হয় 
পয জ�েীশপুনরর জঙ্গনি ‘িাসুঁনর িািা’ িানম একজি 
সাধু োকনতি, যার কাে পেনক কুিওয়ার নসং পেশনপ্রম 
এিং স্বাধীিতার পাি পপনয়নেনিি। এই কারনেই 
নব্ঠেশনের নিরুনধি িিাইনয়র পকৌশি নিধ ্ভারনের 
জি্য কুিওয়ার নসং িারািসী, মেুরা, কািপুর এিং 
িখিউনয়র মনতা অনিক জায়�ায় ভ্রমে কনরনেনিি। 
তারঁ সাহনসকতার কানহিী নিহানরর পিাককানহিীনত 
পনরেত হনয়নে। এরকম একঠে কানহনি হি, একিার 
তারঁ এক হানত গুনি পিন�নেি। কনেত আনে পয নতনি 
পসই হাত পকনে �ঙ্গায় পফনি নেনয়নেনিি। কুিওয়ার 
নসং শুধু একজি মহাি পযাধিাই নেনিি িা, নতনি তারঁ 
জীিদেশায় অনিক সামাদ্জক কানজর সনঙ্গও যুতি 
নেনিি। ১৮৫৭ সানির মহানিনদ্রানহর এই মহাি িীর 
১৮৫৮ সানির ২৬ এনপ্রি প্রােত্যা� কনরি।

কাপিাজী িারায়ে রাও নেনিি একজি 
স্বাধীিতা সংরোমী, কনি এিং একজি 
সমাজকমতী, নতনি ‘কানিাজী’ িা ‘কািিা’ 

িানমও পনরনচত নেনিি। কানিাজী িারায়ে রাওনক 
‘প্রজা কনি’ও (জি�নের কনি) িিা হত। রাও ১৯১৪ 
সানির ৯ পসনটেম্বর কে ্ভােনকর রভতিহনলি রোনম 

জ্রেহে কনরনেনিি। রাও শুধুমারে 
নিজানমর নিরুনধি �েআনন্দািনির 
পিতৃত্বই পেিনি িরং রারতীয় 
স্বাধীিতা সংরোনম সদ্রিয়রানি 
অংশরেহে কনরনেনিি। স্বাধীিতা 
সংরোনম পযা�োিকারী তৎকািীি 
যুিকনের জি্যও নতনি নেনিি এক 
মহৎ অিুনপ্ররো। সারা জীিি, 
নতনি সমানজর নিপীনিত এিং 

িদ্ঞ্চত মািুষনের জি্য সংরোম কনরনেি। সমানজর 
প্রনত তারঁ প্রনতশ্রুনত তারঁ সকি কানজ প্রনতফনিত 
হয়। পতনিঙ্গািা অঞ্চনি জি অনধকার এিং আে ্ভ-
সামাদ্জক নিষনয় পিশ কনয়কঠে আনন্দািনির 
সনঙ্গ নতনি সদ্রিয়রানি যুতি নেনিি। নতনি েুই 
িের অন্ধ্রপ্রনেশ নিধাি পনরষনের সেস্যও নেনিি। 
নতনি অন্ধ্র সরস্বতী পনরষে, অন্ধ্র প্রনেশ সাক্ষরতা 
একানডনমর সেস্য এিং পতিঙ্গািা পিখক সনমনতর 
সরাপনত নহনসনিও োনয়ত্ব পািি কনরনেনিি। 
নতনি আয ্ভ সমানজর সনঙ্গও যুতি নেনিি। নতনি 
নিনশটি কনি খনিি দ্জব্ানির উেু্ভ কনিতাও অিুিাে 
কনরনেনিি এিং পসজি্য নতনি রাজ্য সরকার কতৃ ্ভক 
পসরা অিুিােনকর পুরস্ানর রূনষত হি। কাকনতয়া 
নিশ্বনিে্যািয় তানঁক সম্ািসূচক ড্নরে উপানধনত 
রূনষত কনরনেনিি। ১৯৯২ সানি রারত সরকার 
তানঁক পদ্মনিরূষনে সম্ানিত কনরি। ২০০২ সানির 
১৩ িনরম্বর তারঁ মতুৃ্য হয়। 

কুনওয়ার নসং: ৮০ েছর েয়বসও নেলেবের 
ভনতৃত্ব নদবয়নছবলন

কাবলাজদী নারায়ণ রাও: কনেতার মবধ্ 
নদবয় �ারবত নেলেে রটিবয়নছবলন

জ্: ১৩ নব�ম্বর ১৭৭৭, মৃতু্: ২৬ এনপ্রল ১৮৫৮ জ্: ৯ ভসবটেম্বর ১৯১৪, মৃতু্: ১৩ নব�ম্বর ২০০২

কুনওয়ার 
নসং তারঁ 

জদীেনকাবলর 
মবধ্ নেন�ন্ন 

সামান্জক 
কাবজর সবগে 

যুতি নছবলন

রাও তারঁ 
জদীেনকাবল 
জনসাধারবণর 
অনধকার 
সংক্ান্ত একানধক 
আবন্ালবনর 
সবগে যুতি 
নছবলন।
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আচায ্ষ ভজ নে কৃপালাননে্ন্তিত্ব

১৯৪৭ সানি ক্ষমতা হস্তান্তনরর সময় রারনতর জাতীয় কংনরেনসর 
সরাপনত পনে পেনক আচায ্ভ পজ নি কৃপিানি পযরানি োনয়ত্ব 
সামনিনেনিি, তার জি্যই শুধুমারে পয তারঁ সাং�িনিক ক্ষমতানক 
স্বীকৃনত পেওয়া হয় এমি িয়, িরং তারঁ জীিি, সিনতকতা, 
নচন্তারািিা এিং অিশুীিি অনিক পিনশ অিনুপ্ররোমূিক। আমরা 
যখি আজ স্বাধীিতার ৭৫তম িষ ্ভপূনত ্ভ  উেযাপি করনে, তখি 
আচায ্ভ কৃপািানি আরও প্রাসনঙ্গক হনয় উনিি। পজনি হায়েরািানের 
(নসনু্ধ ) এক মধ্যনিত্ পনরিানর ১৮৮৮ সানির ১১ িনরম্বর জ্রেহে 
কনরনেনিি, তারঁ পুনরা িাম নেি জীিাত্মাম র�িািোস কৃপািানি। 
নসন্ধ প্রনেনশ সু্নির পিানশািা পশষ  কনর নতনি পিাম্বাইনয়র উইিসি 
কনিনজ উচ্চতর নশক্ষা সম্পন্ন কনরি। অধ্যয়িকানি নতনি ইংনরদ্জ 
সানহত্য নিনশষত কনিতার প্রনত আকৃটি হি নকন্তু অপরনেনক অল্প 
নকেুনেি পনরই নব্ঠেশনের প্রনত তারঁ পক্ষার জ্ায়। িঙ্গরঙ্গ তারঁ 
পক্ষারনক আরও িানিনয় পেয়, ফিস্বরূপ কনিজ কতৃ ্ভপক্ষ তানঁক 
করানচর নডনজ নসনু্ধ কনিনজ পাঠিনয় পেয়। নতনি পুনির ফাগু ্ভসি 
কনিজ পেনক এমএ সম্পন্ন কনরি।

চম্পারি সত্যারেনহর পিতৃত্ব পেওয়ার জি্য ১৯১৭ সানির 
১৫ এনপ্রি মহাত্মা �ান্ধী যখি মুজফফরপুর পরিওনয় পস্শনি 
অিতরে কনরি, তখি কৃপিানি মধ্যরানত পস্শনি ন�নয় তানঁক 
অর্যে ্ভিা জানিনয়নেনিি। পসই সময় পজনি মুজফফরপুনরর নডনরে 
কনিনজ ইনতহানসর অধ্যাপক নেনিি। �ান্ধীজীর সংপেনশ ্ভ আসার 
পর, পজনি রারনতর স্বাধীিতার সংরোনম অংশরেহনে অিপু্রানেত 
হনয়নেনিি। তারঁ জীিনির একঠে িতুি অধ্যানয়র সূচিা হয়, 
চম্পারে পেনক শুরু কনর পরিততী সময় পয ্ভন্ত নতনি মহাত্মা �ান্ধীর 
নিকেতম সহনযা�ীনের একজি হনয়নেনিি। ১৯১৯ সানি নতনি 
নকেু সময় ধনর পিিারস নহন্দ ুনিশ্বনিে্যািনয় নেনিি নকন্তু পরিততী 
১৯২০-১৯২৭ সাি পয ্ভন্ত নতনি মহাত্মা �ান্ধী কতৃ ্ভক প্রনতঠষ্ত 
গুজরাত নিে্যাপীনির অধ্যক্ষ পনে আসীি নেনিি। এখাি পেনক 
তারঁ িানমর সনঙ্গ ‘আচায ্ভ’ যতুি করা হয়। গুজরাত পেনক মহারা্রে 
পয ্ভন্ত �ান্ধীজীর অনিক আশ্রনমর োনয়ত্বরার তারঁ উপরই ি্যস্ত 

গণতবন্তর আচায ্ষ 

জ্: ১১ নব�ম্বর ১৮৮৮, মৃতু্: ১৯ মাচ্ষ ১৯৮২

রারতীয় �েতনন্তর সমধৃি ঐনতহ্য এিং অিশুীিি নিনশ্বর কানে পেপ্রেশ ্ভক 
হনয় উনিনে। িহু মহাি মািুনষর অসীম প্রনচটিার ফনি রারতিষ ্ভ একো নব্ঠেশ 
উপনিনিশ পেনক �িতানন্তক পেনশ পনরেত হনয়নে, এিং তা সম্ি হনয়নেি 
আচায ্ভ কৃপািানির মনতা মািষুনের সাহানয্য, স্বাধীিতার সময় এই মহাি 
মািনুষরাই শদ্তিশািী ভিভতি স্াপি কনরনেনিি। তারঁা পকিি স্বাধীিতা সংরোনম 
উনলিখনযা�্য রূনমকাই পািি কনরনি িরং আধুনিক �েতন্ত �নি পতািার জি্য 
িধি পনরকর নেনিি। আচায ্ভ জীিরোম র�িািোস কৃপািানি এমিই উোরতা 
এিং আত্মত্যান�র আেশ ্ভ  উোহরে। 

করা হয়। ১৯২৮ সানি, মনতিাি পিনহরু কংনরেনসর সরাপনত 
হি এিং পজনিনক সাধারে সম্পােক করা হয়। ১৯৩৬ সানি নতনি 
সুনচতা কৃপািানিনক নিিাহ কনরি, নযনি পনর উত্রপ্রনেনশর প্রেম 
মনহিা মুখ্যমন্তী হি। ডাদ্ন্ড যারো, আইি অমাি্য আনন্দািি, রারত 
োনিা আনন্দািি পেনক পিায়াখািী পয ্ভন্ত, নতনি সি ্ভো �ান্ধীজীর 
সনঙ্গ নেনিি। নতনি স্বাধীি রারনত কংনরেনসর প্রেম সরাপনত হি। 
জওহরিাি পিহরুর সনঙ্গ মতপাে ্ভনক্যর কারনে ১৯৪৭ সানির 
িনরম্বনর নতনি এই পে পেনক পেত্যা� কনরি। ১৯৫০ সানি, 
আচায ্ভ কৃপিানি আিার কংনরেস সরাপনত পনের জি্য প্রনতদ্দ্্বিতা 
কনরি, নকন্তু নতনি পুরুনষাত্ম োস েন্ডনির কানে পহনর যাি। 
নতনি কংনরেস সেস্য পে পেনক পেত্যা� কনরি এিং নকষাে 
মজেুর প্রজা পাঠে্ভ প্রনতষ্া কনরি। নকেুনেি পর তার েি রারনতর 
সমাজিােী পাঠে্ভনত পযা� পেয় এিং একঠে িতুি েি �ঠিত হয় যার 
িাম প্রজা সমাজিােী পাঠে্ভ। নতনি ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬৩, ১৯৬৭ 
সানি পিাকসরায় নিি ্ভানচত হনয়নেনিি।

রারনতর �েতনন্তর ইনতহানসও কৃপিানির িাম উনলিখনযা�্য 
কারে নতনিই প্রেম ি্যদ্তি নযনি প্রধািমন্তীর দ্ারা পিহরুর নিরুনধি 
অিাস্া প্রস্তাি নিনয় আনসি। এর আন� পকাি নিনরাধী েিনিতা 
এমিো রািনতও পারনতি িা। ১৯৬২ সানি নচনির নিরুনধি যনুধি 
পহনর যাওয়ার পর আচায ্ভ কৃপিানি সংসনে এই অিাস্া প্রস্তািঠে 
পপশ কনরি। িিা হনয় োনক পয, পদ্ণ্ডত পিহরুর পর কৃপিানি 
জয়প্রকাশ িারায়ে এিং রাম মনিাহর পিানহয়ার মনতা ইদ্ন্দরা 
�ান্ধীর নিনরানধতা কনরনেনিি।  

ভদবশর অগ্গনতবত অনন্ এেং অনুকরণদীয় 
অেদাবনর জন্ আচায ্ষ কৃপালাননবক স্রণ 
করা হয়। নতনন যুেসমাজ এেং দনররিবদর 
ষেমতায়বন ননবজবক উৎসগ ্ষ কবরনছবলন।

 - নবরন্দ্র ভমাদদী, প্রধানমন্তদী 

নিউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার    ১-১৫ িনরম্বর, ২০২১



आवरण 
कथा

নমনডয়া 
কন ্ষার 



এঠে িাপুর প্রনত নিনশষ 
শ্রধিা, খানের প্রনত তারঁ 

অিুরা� সি ্ভজিনিনেত।  এই 
উৎসনির মরসুনম খানে এিং 
হস্তনশল্পজাত পে্যগুনিনক 
আপিার জীিনির একঠে 

অংশ কনর তুিুি এিং 
আত্মনির্ভর রারত �িনি 

আপিার সংকল্পনক আরও 
েৃঢ় করুি।

গে ্ষ হবয় উবেবছ গে ্ষ হবয় উবেবছ 

খানদ স্ববদশদীখানদ স্ববদশদী

এই জাতদীয় পতাকা ২২৫ ফুি লম্বা, ১৫০ ফুি চওড়া এেং এর ওজন 
কমপবষে ১৪০০ ভকন্জ। এই স্ৃনতবসৌধ জাতদীয় পতাকা সতনর করবত 
খানদ কানরগর এেং সহবযাগদী শ্রনমকরা প্রায় ৩৫০০ রন্টা অনতনরতি 
কাজ কবরবছন। হাবতর কািঁা এেং হাবত ভোনা খানদ তুলা এই পতাকা 
সতনরবত ে্েহার করা হবয়বছ, যার সদর ্্ষ  প্রায় ৪৬০০ নমিার। এটির 
ভষেত্রফল ৩৩,৭৫০ েগ ্ষফুি। পতাকায় অবশাক চবক্র ে্াস ৩০ ফুি 
এেং এই পতাকাটি সতনর করবত ৭০ জন খানদ কানরগবরর ৪৯ নদন 
সময় ভলবগনছল।

ঐবক্র োত্ষা প্রচাবরর জন্ মহাত্মা গান্ধদীর ১৫২তম জ্োনর ্ষকদী 
উপলবষে ২ অব্াের, ২০২১ তানরবখ খানদর কাপড় নদবয় সতনর 
নেববের েৃহত্তম জাতদীয় পতাকা লাদাবখর ভলবহ স্াপন করা 
হবয়বছ। মহাত্মা গান্ধদী আমাবদর নেববের সেবচবয় পনরবেশোন্ধে 
কাপড় খানদ উপহার নদবয়নছবলন, তাই তাবঁক সবে ্ষাচ্ সম্ান 
জানাবত খানদ এেং গ্াম নশল্প কনমশন (ভকন�আইনস) স্ারক 
খানদ জাতদীয় পতাকার নকশা কবরবছ। লাদাবখর ভলফবিন্ান্ট 
গ�ন ্ষর আর ভক মারুর এই পতাকা উব্াচন কবরন।

নবরন্দ্র ভমাদদী, নবরন্দ্র ভমাদদী, 
প্রধানমন্তদীপ্রধানমন্তদী
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