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বিটতনেৰ এপাবল
প্ৰবতবদতন আিাঘন্া
বনজকে সুস্থ আৰু সিল েবৰ ৰখাক�া ততকনই সহজ োম আৰু 
আজজৰ দ্ৰুত জীৱনত এয়া বনতান্তই প্ৰকয়াজনীয় হহ পবৰকে। যবি একন 
তপ্ৰক্াপ�ত আকপানাৰ এজন সংগী থাকে বয প্ৰবতবনয়ত আকপানাৰ 
বিনবলবপৰ লগকত বেমান শুৱ, বেমান খাি্য খাি, বেমান পবৰমাণৰ 
পানী তসৱন েবৰি, ওজন আবিকিাৰৰ বহচাপ ৰাকখ ততকন্ত তসয়া তসাণত 
সুৱগা চৰাৰ িকৰ েথা হহ পবৰি। ২৯ আগষ্ট তাবৰকখ তমজৰ ধ্যানচান্দৰ 
জয়ন্তী উপলকক্ তেন্দীয় তখল আৰু যৱু পবৰক্ৰমা বিভাগৰ মন্তী অনৰুাগ  
ঠােুকৰ বি� ইজডিয়া এপ্ উক্াচন েকৰ। এই এপ্ প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ 
তমািীকয় আৰম্ভ েৰা বি�কনে ইজডিয়া অবভযান আৰু ততওঁৰ শ্ল’গান 
“বি�কনে ো ড’চ, আধা ঘন্া তৰাজ” শীৰ ্ষে অবভযানৰ অংশস্বৰূপ।

ইংৰাজী আৰু বহন্দী ভাৰাত এই এপ্ আই-অ’চ আৰু 
এণ্ড্ৰইডত উপলব্ধ। এয়া বিনামূলীয়া।

এই এপ্ ককতনকক ডাউনতলাড কবৰি

বি
তশ

ৰ
ত্ব

তি
াৰ এই এপ্-ৰ মাধ্যমত এজন ি্যজতিকয় ততওঁ বিনক�াত েৰা 

শাৰীবৰে োমকিাৰ তমািাইলৰ মাধ্যমত তৰেড্ষ হহ থাবেি। 
আৰু লগকত ত�াপবনৰ বহচাপ, খাি্যভ্যাস আবি সেকলা সুস্থ 
শৰীৰ সম্বন্ীয় েথাত গুৰুত্ব বিি।

বনজৰ শাৰীবৰে গবতবিবধ সম্পে্ষত মনত তপলাই থাবেিলল এই 
এপ্-ৰ মাধ্যমত এজন ি্যজতিকয় প্ৰবত ঘন্াৰ বহচাপত ি্যৱস্থা 
ৰাবখৱ পাকৰ, সময়ৰ লকগ লকগ বনজৰ শাৰীবৰে গবতবিবধ 
উন্নত েৰাৰ তক্ত্ৰত এই প্ৰজক্ৰয়াই সহায় েবৰি। এই এপ্-ত�াৰ 
সহায়ত সু্ল, প্ৰবতষ্ান আবিকিাকৰ বি� ইজডিয়া অবভযানৰ 
অন্তগ ্ষত অনুষ্ষ্ত বিবভন্ন োয ্ষসূচীত অংশগ্ৰহণ েবৰি পাকৰ।

বি� ইজডিয়া মুভকমকন্ েৰ’নাোলত বনজৰ প্ৰাসংবগেতা প্ৰবতপন্ন 
েবৰকে। তেতকিাৰ তলাকে ইয়াে েষ্ঠন োম িবুল ভাকৱ বেন্তু এয়া 
ইমাকনা েষ্ঠন নহয়। অলপ অনুশাসন আৰু পবৰশ্ৰমৰ মাধ্যমত 
আকপানাকলাে সুস্থ শৰীৰৰ অবধোৰী হহ পবৰি পাকৰ। বি�কনে ো 
ড’চ, আধা ধন্া তৰাজ মন্তত সেকলাকৰ সুস্বাস্থ্য বনহীত হহ আকে।
নতৰন্দ্ৰ কমাদতী, প্ৰিানমন্ততী। 

বিট ইত্ডিয়া এপ্-ৰ 
উত্াচনৰ বিবদঅ 
চািকল এই বকউআৰ 
ককাড ককেন কৰক।

বিট ইত্ডিয়া এপ্ 
ডাউনতলাডৰ িাতি 
এই বকউআৰ ককাড 
ককেন কৰক।

অবিক জাবনিকল এই কেিচাইটকল যাি পাতৰ
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প্ৰবতৰক্া ৰপ্াবনৰ কক্ৰিত 
আগিাব়িতে িাৰত

আিুবনক িাৰতৰ বনম ্ষাণৰ স্বপ্ন কদখা িতীৰ নায়কিকল

অথ ্ষনতীবতৰ অমৃত যাৰিা

প্ৰচ্ছদ কলখা বিত্ত িৰ ্ষ ২০২১-২২ৰ প্ৰথম জত্ৰমাবসেত জজবডবপৰ বিোশৰ হাৰৰ 
গবতকয় তিশৰ িবধ ্ষত অথ ্ষনীবতৰ ইংবগত িহন েবৰকে। পষৃ্া- ১৬-২৬

বিতৰৰ পৃষ্াতিাৰত...

এইিাৰৰ স্বাধীনতাৰ অমতৃ মকহাৎসৱ বশতানত পঢ়ে:  
লাল িাহািুৰ শাস্তী, চন্দ বসং গড়ৱালী, এবন তিোন্ত আৰু উৎেল 
মবণ তগাপালিনু্ িাসৰ গাথঁা। পষৃ্া ৩৮-৪১

িংবক্প্ খিৰ

স্বচ্ছতাৰ পৰা উত্াবচত হৈতে আত্মবনি্ষৰশতীলতাৰ পথ

চদ্ষাৰ িাম হৈতে কদশৰ িবেৰ্ৎ বনম ্ষাণৰ অবিষ্ান

ৈতৰ কৃষ্ণৰ দতৰই আদবৰ লওক িাৰতত বনমমীত িামগ্তী

পষৃ্া ৪-৫

তলেগববিপ আচঁবন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বচ্ছতা বমেনৰ ৭�া িেৰ  |  পষৃ্া ১০-১২

আহকমিািািৰ চি্ষাৰ ধাম  |  পষৃ্া ১৫

স্বামী শ্ৰী প্ৰভুপািৰ ১২৫ সংখ্যে জয়ন্তীত প্ৰধানমন্তীৰ ভাৰণ  |  পষৃ্া ২৭

িস্ত্ৰ, কৃবৰ খডিৰ লগতত প্ৰবতৰক্া খডিততা িাৰতৰ 
নতুন আত্মবনি্ষৰশতীলতাৰ পদতক্প
তেবিকন�ৰ গুৰুত্বপূণ ্ষ বসদ্ান্ত  |  পষৃ্া ২৮-২৯

কখল িংকৃেবতৰ নতুন নায়ক

বিতশৰ কলখা

টটকাকৰণ হৈতে ৰক্াকেচ

বৰিক্স হৈ পবৰতে প্ৰিােশালতী মঞ্চ

বশক্া ি্েস্া হৈ পবৰতে পবৰেত্ষনৰ মাি্ম

এবতয়া তপৰাবলম্ম্পেকতা ভাৰতীয় তখলুলৱৰ সিলতা  |  পষৃ্া ৩০-৩১

তেন্দীয় তখল মন্তী অনুৰাগ ঠােুৰৰ বিকশৰ তলখা  |  পষৃ্া ৩২-৩৩

তোবভডৰ বিৰুকদ্ যুদ্ অি্যাহত আকে  |  পষৃ্া ৩৪-৩৬

বৰিক্স সজ্লনত প্ৰধানমন্তীৰ সক্াধন  |  পষৃ্া ৩৭

বশক্ে পি ্ষৰ পাচঁ�া নতুন আৰম্ভবণ  |  পষৃ্া ৪২-৪৪

িমাজিাদৰ অগ্দতূ
তলােনায়ে তজবপ আৰু ৰাম মকনাহৰ তলাবহয়াে স্মৰণ  |  পষৃ্া ৮-৯

উত্তৰ প্ৰকিশত বনমমীয়মান 
প্ৰবতৰক্া েবৰড’ৰ প্ৰধানমন্তীৰ 
দ্াৰা পবৰিশ ্ষন পষৃ্া ১৩-১৪

“গান্তীজতীৰ বিধিান্ততিাতৰ মানেতাৰ ৰক্াকত্ষাৰ 
ৰূপত বদক বনণ ্ষায়কৰ কাম কবৰ আবৈতে”

জাবতৰ বপতা মহাত্া গান্ীৰ ১৫২ সংখ্যে জয়ন্তীত 
পঢ়ে প্ৰধানমন্তীকয় ততওঁৰ সন্দভ্ষত বিয়া বিকশৰ 
ভাৰণ। পষৃ্া ৬-৭

আৰএনআই নং
DELASS/2020/78827
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      কমইল- response-nis@pib.gov.in 
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সমাচাৰসমাচাৰ
িম্াদক
জয়দতীপ িাটনাগৰ,  
মুখ্য সঞ্ালে প্ৰধান,
তপ্ৰে ইনি'ৰকমবিন িু্যৰ'
নতুন বিল্ী 

মুদ্ৰক আৰু প্ৰকাশক
িতত্ন্দ্ৰ প্ৰকাশ, 
মুখ্য সঞ্ালে প্ৰধান, বিঅ'বচ 
িু্যৰ' অৱ আউ�ৰীচ্ছ এডি 
েবমউবনকেবিনৰ হহ

মুদ্ৰণাঃ
আৰাৱলী বপ্ৰন্াচ্ষ এডি পাবলিচাচ্ষ
প্ৰাইকভ� বলবমক�ড, ডাবলিউ-৩০,
অ'খলা ইডিাষ্ষ্টকয়ল এবৰয়া, তিজ-২,
বিল্ীীঃ ১১০০২০

ৰূপাংকন দল
শ্যাম শংেৰ বতৱাৰী,
ৰিীন্দ েুমাৰ শম ্ষা ,
বিি্যা তলৱাৰ,
অভয় গুপ্া

িৈতযাগতী
বিকভাৰ শম ্ষা ,
চন্দন েুমাৰ তচৌধুৰী,
তশাবণত েুমাৰ তগাস্বামী (অসমীয়া),
সুবমত েুমাৰ (ইংৰাজী),
অবনল তপক�ল (গুজৰা�্ৰী),
নাবিম আহকমি (উিু্ষ ),
ে'ত�ৰু শ্ৰাৱণী (ততকলগু),
বিনয়া বপ.এে.(মালায়লম)

পৰামশ ্ষদাতা িম্াদক
িতন্তাৰ কুমাৰ

কযাগাতযাগৰ টিকনা আৰু ই-কমইলাঃ
তোঠা নং-২৭৮, িু্যৰ’ অৱ
আউ�ৰীচ্ছ এডি ে’বমউবনকেবিন,
বদ্তীয় মহলা, সূচনা ভৱন
নতুন বিল্ীীঃ ১১০০০৩
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িম্াদকতীয় কলম...

(जयदीप भटनागर) 

ষ্ঠেনাীঃ তোঠা নং-২৭৮, ি্ুযৰ’ অৱ আউ�ৰীচ্ছ 
             এডি ে’বমউবনকেবিন, 
 বদ্তীয় মহলা, সূচনা ভৱন, 
 নতুন বিল্ী-১১০০০৩ 
তমইলীঃ response-nis@pib.gov.in

বিবিত অহা তোবভড মহামাৰীৰ সময়ত ১৩০ তোষ্� ভাৰতীয় তলাকে আত্বনভ্ষৰশীলতাৰ সংেল্প গ্ৰহণ 
েবৰবেল। এবতয়া এই আত্বনভ্ষৰশীলতাৰ েথাই প্ৰবতজন ভাৰতীয় মন-মগজতু বথতাবপ হলকে। এবতয়া আবম 
সেকলাকৱ এই স্বপ্নে সংেল্পৰ ৰূপত পবৰৱবত্ষত তহাৱা তিখা পাইকো।ঁ আজজ আত্বনভ্ষৰশীল ভাৰত তেৱল শব্দ 
নহয়, এয়া তিশৰ বিোশ যাত্ৰাৰ মন্ত হহ পবৰকে। এবতয়া সেকলাকত আত্বনভ্ষৰশীলতাৰ জয়গান চবলি ধবৰকে।

তিশিাসীৰ এই উোহে ধবৰ ৰাবখৱলল চৰোকৰও প্ৰবতবনয়ত বনজৰ োমত মগ্ন হহ পবৰকে। প্ৰবতক�া স্তৰকতই 
তেন্দ চৰোকৰ বনজৰ োমোজ আগিঢ়াই বনকে। আত্বনভ্ষৰ ভাৰতৰ অথ ্ষ তেৱল এয়া নহয় তয আমিাবনৰ 
পবৰমাণ হ্াস েৰা, লগকত এই আত্বনভ্ষৰশীলতাৰ অথ ্ষ হহকে তিশৰ যুৱপ্ৰজ্ৰ ক্মতা, সম্ভাৱনা আৰু 
তেৌশল িজৃদ্ েৰা। বেয়কনা তিশৰ জনতাৰ িবধ ্ষত তেৌকশকল তিশৰ সম্ভাৱনাকিাৰে সষ্ঠে বিশত আগুৱাই হল 
যাি। যুৱ প্ৰজ্ৰ শজতিকয় তিশে সষ্ঠে অথ ্ষত আত্বনভ্ষৰশীল েবৰ তুবলি। এই োৰণক�াৰ িাকিই তোবভড 
োলৰ িকৰ িুীঃসহ সময়কতা চৰোকৰ িুভ্ষাৱনাে সম্ভাৱনালল পবৰৱবত্ষত েবৰকে। একেিকৰ “জীৱন আকে 
যবিকহ এই ধৰা আকে” শীৰ ্ষে িাে্যশাৰীৰ ি্যৱহাৰকৰ মানৱ সম্পি সুৰক্াৰ বিশক�াত গুৰুত্ব বি চৰোকৰ গ্ৰহণ 
েৰা িীঘ ্ষম্যািী আচঁবন আৰু সষ্ঠে বচন্তা আৰু বসদ্ান্তকিাৰৰ িাকি তিশৰ অথ ্ষনীবতকয় এবতয়া ঠন ধবৰ উষ্ঠকে। 
তোবভড োলত িুি ্ষল হহ পৰা অথ ্ষনীবতকয় পুনৰাই বস্থতাৱস্থা লাভ েবৰকে। তোবভডৰ সময়ত তেন্দ চৰোকৰ 
গ্ৰহণ েৰা নীবতকিাৰৰ িলকতই তিশৰ অথ ্ষনীবত ঋণাত্ে তহাৱাৰ পােকতা এবতয়া জজবডবপকয় উধ ্ষমুখী যাত্ৰা 
আৰম্ভ েবৰকে। তিশৰ অথ ্ষনীবতৰ এই সিল যাত্ৰাৰ ওপৰত বভত্তি েবৰকয়ই এইিাৰৰ প্ৰচ্ছি তলখা প্ৰস্তুত েৰা 
হহকে।

এইবখবনকত এই েথাক�া উকল্খ েৰাৰ প্ৰকয়াজন আকে তয তোবভডৰ বিৰুকদ্ চবল থো যুজঁখনত জয়লাভ 
েৰাৰ িাকি তীৰি গবতত ষ্�োেৰণ অবভযান চবলি ধবৰকে। ভাৰকত প্ৰবতবিকন নতুন নতুন অবভকলখ ৰচনা েবৰ 
বিবিৰ বভতৰত তীৰিতাকৰ তভেবচন প্ৰিান েৰা অন্যতম তিশ হহ পবৰকে। সমাজে লগত হল আগিঢ়া চৰোৰৰ 
বসদ্ান্ত িলপ্ৰসু হহ পবৰকে। আনহাকত, সমাজিািৰ জনে িুবল খ্যাত জয় প্ৰোশ নাৰায়ন (তজবপ) আৰু ৰাম 
মকনাহৰ তলাবহয়াৰ ি্যজতিত্বৰ োবহনী, বি� ইজডিয়া আৰু তখল জগতৰ েীবত ্ষমান এইিাৰৰ সংখ্যাত ৰখা হহকে।

বশক্াৰ েথাই হওে িা স্বচ্ছতা বমেন, ভাৰকত সিলতাৰ তক্ত্ৰত প্ৰবতবিকন নতুন অধ্যায় মুেবল েবৰ 
আবহকে। বশক্াৰ তক্ত্ৰত সমগ্ৰ বচন্তাধাৰা গকৱৰণামূলে তক্ত্ৰত তেন্দীভূত হহকে আৰু লগকত স্বচ্ছতাৰ েথা 
এবতয়া তেৱল তশৌচাগাৰ-তশৌচালয় বনম ্ষাণৰ েথাকতই সীমাৱদ্ হহ নাথাবে বনকতৌ নতুন ষ্টা�্ষআপ ্ষৰ আৰম্ভবণৰ 
আধাৰ হহ পবৰকে। তিকশ ৰাষ্টৰ বপতা মহাত্া গান্ীৰ ১৫২ সংখ্যে জয়ন্তী পালন েবৰকে। একন মুহতূ ্ষত 
প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় গান্ীজীৰ মহত্ব সম্পে্ষত পূি ্ষকত বিয়া এষ্� ভাৰণ এই সংখ্যাৰ অন্যতম আেৰ ্ষণ। 
স্বাধীনতাৰ অমতৃ মকহাৎসৱৰ লগত সংগবত ৰাবখ লাল িাহািুৰ শাস্তী, িীৰ চন্দ বসং গড়ৱালী, এবন তিোন্ত আৰু 
উৎেল মবণ তগাপালিনু্ িাসৰ তপ্ৰৰণামূলে জীৱনোবহনী এইিাৰৰ সংখ্যাত সবন্নবৱষ্ট েৰা হহকে।

তোবভড বিবধ মাবন সাৱধাকন থাবেি আৰু আমালল পত্ৰ/তমইল তযাকগ বনজৰ পৰামশ ্ষকিাৰ বিিলল 
নাপাহবৰি।
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পৰিালাপ
মই সি ্ষভাৰতীয় পৰীক্াৰ িাকি প্ৰস্তুবত চলাই 
আকো। অলপকত এই আকলাচনীখনৰ বিৰকয় 
জাবনি পাবৰকো।ঁ এই আকলাচনীখনৰ বিৰয়িস্তু 
তমাৰ পেন্দৰ হহকে। মই গুজৰা� গান্ীনগৰৰ 
বনিাসী, এই আকলাচনীখনৰ েপা সংস্ৰণক�া 
তপাৱাৰ িাকি তমাে ি্যৱস্থা েবৰ বিি িবুল আশা 
ৰাবখকলা।ঁ

িােল পাৰমাৰ
dhavalparm@gmail.com

তিশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ সংখ্যে বিকশৰ সংখ্যাক�া 
পবঢ় যকথষ্ট ভাল পাইকো।ঁ আমাৰ সেকলাকৰ 
আিৰণীয় প্ৰধানমন্তী িৰূিৃষ্ষ্টসম্পন্ন আৰু ততওঁৰ 
জনবপ্ৰয়তাও সি ্ষাবধে। শজতিশালী প্ৰবতৰক্া 
ি্যৱস্থাপনা, তিশৰ বডজজক�ল ি্যৱস্থাে সিল েৰা 
তথা স্বকিশীেৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব বিয়া আবিকিাকৰ 
উিীয়মান ভাৰতৰ েবৱ প্ৰোশ েবৰকে।

শশতী িূৰণ বিং
shashi.b.s.2010@gmail.com

এই আকলাচনীখন পঢ়া তমাৰ তেইমাহমান হহকে। 
এই আকলাচনীখন প্ৰোশ েবৰ বপআইবিকয় ভাল 
োম েবৰকে। বডজজক�ল সংস্ৰণত প্ৰোশ তপাৱাৰ 
িাকি এই আকলাচনীখন সহকজই উপলব্ধ হহকে। 
এই আকলাচনীকয় প্ৰোশ েৰা িাতবৰকিাকৰ ভাৰত 
চৰোৰ আৰু ইয়াৰ শাসন সম্পে্ষত অৱগত েকৰ।

পেন ৰাজ
pawanraj.thp@gmail.com

এই উৎেৃষ্ট পকৰেীয়া আকলাচনীখন পবঢ় মই 
যকথষ্ট আনজন্দত। সমসামবয়ে েথা আৰু 
োমকিাৰৰ বিৰকয় এই আকলাচনীখকন তমাে উবচত 
জ্ান বিকয়। মই এই আকলাচনীৰ তথ্য তমাৰ িনু্-
িান্ৱৰ হসকত আকলাচনা েকৰা।ঁ

পুতপেন্দ্ৰ
pushpendernmistry@gmail.com

মই বনউ ইজডিয়া সমাচাৰখন এই িৰ ্ষৰ ১৯ আগষ্টৰ 
পৰা পবঢ়িলল পাইকো।ঁ এই আকলাচনীখন পবঢ় 
মই যকথষ্ট উপেৃত হহকো।ঁ এই আকলাচনীখনত 
সেকলা তথ্য উপলব্ধ। তিশৰ প্ৰগবতৰ েথা এই 
আকলাচনীখনৰ পৰা জাবনি পৰা যায়। এবতয়া মই 
প্ৰবত পকৰেত এই আকলাচনীখনৰ িাকি অকপক্া 
েবৰ থাকো।

কগাতমই কাজ’লংু, মবণপুৰ

মই বনউ ইজডিয়া সমাচাৰ বনকতৌ পকঢ়া। এই 
আকলাচনীখন তমাৰ িাকি যকথষ্ট সহায়ে 
হহকে। এই আকলাচনীখকন চৰোৰৰ প্ৰায় 
প্ৰবতক�া বশতান সামবৰ লয়। এই েথাক�া 
আকলাচনীখনৰ মুখ্য ধনাত্ে বিশ। তমাৰ 
বনবচনা বশক্াথমীৰ লগকত প্ৰবতকযাবগতামূলে 
পৰীক্াথমীৰ িাকি এই আকলাচনীখন 
যকথষ্ট উপকযাগী। মই িত্ষমান বচবিএেইৰ 
দ্ািশ তশ্ৰণীৰ োত্ৰী। এই আকলাচনীখনৰ 
সম্পািেমডিলীৰ লগকত সেকলাকে ধন্যিাি 
জনাইকো।ঁ

অবদবত গাংগুলতী
aditiganguli21@gmail.com

আতপানাতলাকৰ িহুমূলতীয়া
পৰামশ ্ষ আগি়িাওক

কযাগাতযাগৰ টিকনা আৰু ই-কমইলাঃ
তোঠা নং-২৭৮, িু্যৰ’ অৱ আউ�ৰীচ্ছ

এডি ে’বমউবনকেবিন,
বদ্তীয় মহলা, সূচনা ভৱন

নতুন বিল্ীীঃ ১১০০০৩

       response-nis@pib.gov.in 
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ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজ্ই এবতয়া নতুন আশা-প্ৰত্যাশাকৰ 
জীৱনৰ লক্্যকিাৰ পূণ ্ষ েৰাৰ লগকত তিশৰ 

তসৱাৰ িাকি আগ্ৰহী। যুৱ প্ৰজ্ই যবিকহ এই তক্ত্ৰত 
একেসময়কত িকয়াকজ্যষ্সেলৰ বিহা পৰামশ ্ষ লাভ 
েবৰি পাকৰ ততকন্ত ততওঁকলাে বনজৰ লক্্য প্ৰাবপ্ৰ বিশত 
আগুৱাই তযাৱাৰ িাকি সহায়ে হহ পকৰ। এই েথাক�া 
বচন্তা েবৰকয়ই তেন্দ চৰোকৰ "িকয়াকজ্যষ্সেলৰ েথা-
তিশৰ হসকত" নামৰ এে োয ্ষক্ৰম আৰম্ভ েবৰকে। 
স্বাভাবৱেভাকৱই  এই  োয ্ষক্ৰমৰ নামক�াকৱই এই পিকক্পৰ 
অন্তবন ্ষবহত েথাক�া প্ৰবতিবলত েবৰকে। এই োয ্ষক্ৰম 
অনুসবৰ তিশৰ যুৱ প্ৰজ্ আৰু িকয়াকজ্যষ্সেলৰ 
মাজত েথািাত্ষাৰ আকয়াজন েৰা হহকে। স্বাধীনতাৰ 
অমতৃ মকহাৎসৱ অনুষ্ানৰ লগত সংগবত ৰাবখ আৰম্ভ 
েৰা এই পিকক্কপ তিশৰ িকয়াকজ্যষ্সেলে স্বাধীনতা 
সংগ্ৰামৰ স্মবৃতৰ হসকত জবড়ত েৰাি। যুৱ প্ৰজ্ই এই 
পিকক্পৰ অংশস্বৰূকপ ৯৫ িেৰৰ উধ ্ষৰ িকয়াকজ্যষ্ৰ 

হসকত েথা পাবতি আৰু তসই েকথাপেথনৰ ৬০ 
তেকেডিৰ(িা তাতলেও েম সময়ৰ) এ�া বভবিঅ’ প্ৰস্তুত 
েবৰ তসয়া www.rashtragaan.inত আপকলাড েবৰি। 
ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ প্ৰবত স্ান জনাই, ডাঙকৰ সৰুে 
বিয়া নীবতবশক্াৰ আধাৰত তলাৱা তহাৱা এই পিকক্কপ 
তিশৰ নতুন প্ৰজ্ে বনজৰ ইবতহাস, সংসৃ্বত সম্পে্ষত 
সজাগ েবৰ তুবলি।

লাডাখৰ তলহৰ পৰা তপংগং হ্িলল তযাৱাৰ পথত 
১৮,৬০০ িু� উচ্চতাত থো তেলা পােত 

নতুনলে বনমমীত পথক�া এবতয়া ৰাইজৰ যাত্ৰাৰ িাকি 
মুেবল েবৰ বিয়া হহকে। এই উচ্চতাত এই পথক�া হহকে 

বিবিৰ বভতৰকতই সকি ্ষাচ্চ 
পথ। এই পকথ পয ্ষ�নৰ বিশক�া 
শজতিশালী েৰাৰ লগকত পূি 
লাডাখৰ বনৰাপত্তা বিশক�াও 
সিল েবৰ তুবলি। ভাৰতীয় 

তসনা িাবহনীৰ ৫৮ ইজজিবনয়াৰ তৰজজকমকন্ বনম ্ষাণ 
েবৰকে। এই পথৰ বনম ্ষাণৰ িলত তলহৰ পৰা তেলা 
পাে অবতক্ৰবম সুন্দৰ তপংগং হ্িলল যাত্ৰাপথ ৪১ 
বেীঃবমীঃলল হ্াস েবৰকে। এই বনম ্ষাকণ তেন্দ চৰোৰৰ 
সীমান্তৱতমী একলোৰ প্ৰবত থো িায়ৱদ্তা আৰু তথা 
আন্তীঃগাথঁবনৰ বনম ্ষাণৰ প্ৰবত থো েত্ষি্যৰ েথা ি্যতি 
েবৰকে।

এ�া ঘৰ বনজৰ েবৰ তলাৱাৰ স্বপ্ন সেকলাকৰ থাকে। 
এবতয়া েথাকিাৰ সহজ হহকে। গ্ৰামাঞ্ল তথা ঘৰৰ 

োৰকতই থো ডােঘৰ সমূহৰ পৰা ঋণ লাভ েৰাৰ েথা 
েল্পনা েৰা তহাৱা নাবেল। বেন্তু এবতয়া এয়া সম্ভৱ হহ 
উষ্ঠকে। তেন্দ চৰোকৰ তলাৱা বসদ্ান্ত অনুসবৰ ডােঘৰৰ 
মাধ্যমত তিংে এবতয়া আকপানাকলােৰ ঘৰ পাইকে। 
এই নতুন বসদ্ান্ত অনুসবৰ এবতয়াৰ পৰা গ্ৰাহকে ইজডিয়া 
তপাষ্ট তপকমন্ তিংেৰ সহায়ত ঘৰৰ ক্ৰয় েৰাৰ িাকি 
ঘৰ-ঋণ লাভ েবৰি পাবৰি। ইয়াৰ িাকি ইজডিয়া তপাষ্ট 
তিংকে ভাৰতীয় জীৱন িীমা বনগমৰ লগত সহকযাগ েবৰ 
এলআইবচ হাউবচং িাইকনন্স বলবমক�কড ডােবিভাগৰ 
মাধ্যমত গহৃ ঋণৰ ি্যৱস্থা েবৰকে। ইয়াৰ িলত ৪.৫ তোষ্� 
গ্ৰাহে লাভাববিত হ’ি পাবৰি।

“িতয়াতজ্ষ্ৰ হিতত কথািতৰা-কদশৰ হিতত”, 
আশা-প্ৰত্াশা আৰু অনুিেৰ মৈাবমলন

বিশ্বৰ বিতৰত িতি ্ষাচ্চ উচ্চতাত 
িাৰতৰ লাডাখত মটৰ পবৰিৈনৰ পথ

এবতয়া ইত্ডিয়া কপাষ্ট কপতমন্ 
কিংকৰ পৰা গৃৈ ঋণ

িংবক্প্ খিৰ
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এবতয়াৰ পৰা আপুবন যবিকহ অন্য এখন 
ৰাজ্যলল চােবৰসূকত্ৰ িিবল হহ যায় ততকন্ত 

আপুবন আকপানাৰ গাড়ীখনৰ পজিীয়ন সলবন েৰাৰ 
প্ৰকয়াজনীয়তা নাই। তেন্দ চৰোকৰ তলাৱা বসদ্ান্ত 
অনুসবৰ এবতয়াৰ পৰা নতুন পজিীয়ন িাৰত বচবৰজ-
BHতয় সেকলাকে সহায় েবৰি। এই বচবৰজৰ পজিীয়ন 
থো গাড়ী ভাৰতৰ সেকলা ৰাজ্যত প্ৰকযাজ্য হ’ি। 
স্বাধীনতাৰ অমতৃ মকহাৎসৱৰ এই ক্ণত এে ভাৰত 
তশ্ৰষ্ ভাৰতৰ মন্ত সকৰাগত েবৰ এই পিকক্প গ্ৰহণ 
েৰা হহকে। এই নতুন পিকক্কপ বিকশৰত প্ৰবতৰক্া 
বিভাগৰ েম ্ষচাৰী, তেন্দ-ৰাজ্য চৰোৰৰ েম ্ষচাৰী, 
ৰাজহুৱা খডিৰ েম ্ষচাৰী, িহুজাবতে তোম্পানীৰ 

েম ্ষচাৰী আবিে সহায় েবৰি। ভাৰত বেবৰজত বনজৰ 
গাড়ীখন পজিীয়ন েবৰ পথ পবৰিহনৰ সুগমতাৰ 
সুবিধা এবতয়া সেকলাকৱ ল’ি পাবৰি। এবতয়া এই 
সুবিধা তস্বচ্ছামূলে হহ আকে। পােলল পয ্ষায়ক্ৰকম এয়া 
তিশত প্ৰকযাজ্য হহ পবৰি আৰু গাড়ীৰ স্বত্বাবধোৰীকয় 
এই বেবৰজৰ গাড়ীৰ নম্বৰ ল'ি পাবৰি। এই পিকক্কপ 
পথ পবৰিহনৰ বিশত পবৰৱত্ষন সাধন েবৰি। 

তেন্দ চৰোকৰ পুষ্ষ্টহীনতা আতঁৰ েৰাৰ িাকি 
তেতকিাৰ সংেল্প গ্ৰহণ েবৰ আবহকে। চৰোকৰ 

তেৱল আচঁবন তঘাৰণা েৰাই নহয়, োয ্ষেৰী পিকক্পকিাকৰা 
গ্ৰহণ েবৰ আবহকে। ইয়াৰ লগকত বিবভন্ন সামাজজে সংস্থাই 
নাৰীৰ পুষ্ষ্টৰ বিৰয়ক�াত গুৰুত্ব বিয়াৰ লগকত মাতৃত্ব 

সজাগতাৰ ওপৰত োম েবৰ 
আবহকে। তেকপ্ম্বৰ মাহত পালন 
হহ থো পুষ্ষ্ট মাহ উপলকক্ 
তেন্দীয় গহৃ মন্তী অবমত বিাকহ 
সংসিীয় সমষ্ষ্ট গান্ীনগৰত 

পুষ্ষ্টেৰ লাডু়(লাড্ডু ) বিতৰণ আচঁবনৰ শুভাৰম্ভবণ েকৰ। এই 
আচঁবনৰ অধীনত গান্ীনগৰৰ প্ৰায় ৭০০০ গভ্ষৱতী মবহলাই 
সন্তান জ্ তহাৱাৰ সময়লল প্ৰবতমাকহ ১৫ �ালে পুষ্ষ্টেৰ 
বমঠাই লাভ েবৰি। তেন্দীয় গহৃমন্তীগৰােীকয় এই আচঁবনৰ 
আৰম্ভবণ েবৰকে আৰু ইয়াৰ িাবয়ত্ব তিচৰোৰী সংস্থাকিাকৰ 
পালন েবৰকে। গভ্ষাৱস্থাৰ সময়ত মবহলাসেলে পুষ্ষ্টেৰ 
আহাৰৰ প্ৰকয়াজনীয়তা আকে আৰু তসই েথাক�াৰ প্ৰবত 
লক্্য ৰাবখ এই লাডু়কিাৰত প্ৰষ্�ন, ঘী, বভ�াবমন আবি 
বমহলাই প্ৰস্তুত েৰা হহকে। n

পুটষ্টকৰ লাডু বিতৰণ, মবৈলাৰ 
স্বাস্্ত বিতশৰ গুৰুত্ব

িাৰত বেবৰজ গাডতীৰ পঞ্তীয়নাঃ
এক িাৰত-কৰেষ্ িাৰতৰ নতুন পবৰচয়

মবহলাৰ সিলীেৰণৰ িাকি তেন্দ চৰোকৰ বিকশৰ ি্যৱস্থা 
গ্ৰহণ েবৰ আবহকে। বিগত ৭ �া িেৰত তলাৱা তহাৱা 

তেতকিাৰ বিকশৰ ি্যৱস্থাই মবহলাৰ সুবিধাকিাৰৰ প্ৰবত তেন্দ 
চৰোৰৰ মকনাকযাগৰ েথা সিবৰ েকৰ। এনবডএ মাকন 
তনবি’তনল বডকিন্স এোকডমীত মবহলাৰ ভবত্ষৰ িাকি প্ৰকৱশ 
পৰীক্াত িহাৰ অনুমবত প্ৰিান েৰা তহাৱাৰ লগকত এবতয়া 
এনবডএত সিলতাকৰ প্ৰবশক্ণ সম্পূণ ্ষ েৰাৰ পােত এগৰােী 
মবহলা বশক্াথমীে স্থায়ী েবমবিনড অবিচাৰ বহচাকপও বনযুজতি 
বিয়া যাি। উকল্খ্য তয মবহলা সেকল এবতয়াৰ পৰা এনবডএ আৰু 
তনকভল এোকডমীৰ পৰা উত্তীণ ্ষ তহাৱাৰ পােত স্থায়ী েবমবিনড 
অবিচাৰৰ িাকি তযাগ্যতা লাভ েবৰি। এইকিাৰত ইয়াৰ পূকি ্ষ 
তেৱল পুৰুৰৰ িাকিকহ আবেল। মবহলাসেলৰ ১০ �ালে অনা-
যুজঁাৰু শাখাত অন্তভূ্ষজতিৰ ি্যৱস্থা আবেল বেন্তু এবতয়াৰ পৰা 
মবহলাে এই িুই সংস্থাত অন্তভূ্ষজতিৰ িাকি অনুমবত প্ৰিান 
েৰা হহকে। এই িৰ ্ষৰ ১৭ নকৱম্বৰ তাবৰকখ অনুষ্ষ্ত হ'িলগীয়া 
এনবডএ পৰীক্াত েন্যা বশক্াথমীকয় পৰীক্া বিি।

আগুোই হগতে নাৰতীশত্ক্ত,
এবতয়াৰ পৰা এনবডএততা মবৈলা
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গান্তীজতীৰ বিধিান্ততিাৰ মানেতা 
ৰক্াৰ কক্ৰিত বদক বনণ ্ষায়কৰ 
িূবমকা পালন কবৰ আবৈতে

ই
বতহাসৰ পাতত এয়া হয়কতা বিৰল তয তোকনা ি্যজতি বযগৰােীৰ শাসনৰ হসকত 
িৰূ-িৰূলল সম্পে্ষ নাই, ততকনেুৱা এজন ি্যজতিকয় সত্য আৰু অবহংসা নীবতকৰ 
শবতোজবুৰ শাসন েবৰ থো সাম্াজ্যে ি্যবতি্যস্ত েবৰ ততালাৰ লগকত তিশিাসীৰ 

মনত স্বাধীনতাৰ তচতনা জাগ্ৰত েবৰ তুবলবেল। মহাত্া গান্ীকয়ই হহকে ততকন এজন 
ি্যজতি বযগৰােীকয় শাসনৰ লালসাত িন্দী তহাৱা নাবেল বেন্তু তাৰ পােকতা তোষ্� 
তোষ্� জনতাৰ হৃিয়ত িাস েবৰবেল। আকপানাকলাকে এয়া েল্পনা েবৰ আচবৰত হ’ি 
তয সমাজৰ একন তলাে বযকয় গান্ীজীে তেবতয়াও সাক্াৎ েৰা নাবেল ততওঁকলাকো 
প্ৰভাবৱত হহবেল। মাষ্�্ষন লথুাৰ বেং (েবনষ্) হওে িা তনলেন তমকডিলা- এই সেকলাকৰ 
জীৱনািশ ্ষ আবেল মহাত্া গান্ী। আজজৰ তাবৰখত গণতাবন্তে শাসন ি্যৱস্থাৰ পবৰভাৰা 
সীবমত হহ পবৰকে। এবতয়া জনতাই বনজৰ পেন্দৰ চৰোৰ বনি ্ষাবচত েকৰ আৰু তসই 
অনসুাকৰ বনি ্ষাবচত চৰোৰৰ পৰা পেন্দৰ োমকিাৰ আশা েকৰ। বেন্তু মহাত্া গান্ীকয় 
তলােতন্তৰ প্ৰেৃত শজতিত গুৰুত্ব বিবেল। ততওঁ গণতন্তৰ তসই বিশক�াৰ ওপৰত গুৰুত্ব 
বিবেল বয বিকশকৰ আগিাবঢ় তিশৰ জনতা শাসনৰ ওপৰত প্ৰবতবনয়ত ি্যস্ত হহ থাবেি 
নালাকগ িৰঞ্ ৰাইজ বনকজই স্বাৱলম্বী হহ আগিাবঢ় যাি পাকৰ। মহাত্া গান্ীকয় স্বাধীনতা 
আকন্দালনৰ তনতৃত্ব হলবেল বেন্তু ইয়াৰ লগকত একন এে সমাজ ি্যৱস্থাৰ প্ৰচলনৰ বিশত 
োম েবৰবেল বয চৰোৰৰ ওপৰত বনভ্ষৰশীল নহওে। এয়া সত্য তয ততওঁৰ জনতাৰ 
তচতনা জাগ্ৰত েবৰিলল সক্ম হহবেল আৰু সি ্ষসাধাৰণে মনত পবৰৱত্ষনৰ িীজ তৰাপন 
েবৰিলল সক্ম হহবেল। এয়া এবতয়াও অপবৰৱবত্ষত। গান্ীজীৰ ওপৰত যবিকহ স্বাধীনতা 
আকন্দালনৰ গুৰু িাবয়ত্ব নাথাবেকলকহঁকতন ততকন্ত ততওঁ স্বৰাজ আৰু স্বাৱলম্বীতাৰ ওপৰত 

িাৰতৰ স্বািতীনতা 
আত্ালনৰ 
ককন্দ্ৰবি্ ুমৈাত্মা 
গান্তী আবেল, 
বকন্তু এক মুৈূত্ষৰ 
িাতি এয়াও বচন্তা 
কবৰ চাি লাতগ কয 
স্বািতীন িাৰতত 
মৈাত্মা গান্তীৰ 
জ্ কৈাোতৈঁততন 
কতওঁ বক বক কবৰি 
পাবৰতলতৈঁততন?

মহাত্া গান্ীকয় হেবেল তয চৰোকৰ গ্ৰহণ েৰা বসদ্ান্তকিাৰ তথা আচঁবনকিাৰ 
হহকে তসইকিাৰ বযকিাকৰ সমাজৰ তশৰৰজন ি্যজতিলল লাভাববিত েকৰ। গান্ীৰ 
তসই ভাৱধাৰাকে সকৰাগত েবৰ িত্ষমানৰ তেন্দ চৰোকৰ োমোজকিাৰ 
আগুৱাই বনকে। স্বয়ং প্ৰধানমন্তীৰ ভাৰাত, “লাষ্ট মাইল তডবলকভৰী িুবল 
আমাৰ ইয়াত তোৱা হহবেল, বেন্তু আজজ তিশৰ সাধাৰণ জনতাই এই েথা 
ভালিকৰ উপলবব্ধ েবৰকে। তিশৰ িুখীয়া তশ্ৰণীৰ তলােৰ হাতত তিংে 
এোউন্ হওে, তিশৰ প্ৰবতজন িবৰদ্ৰ ি্যজতিৰ পেী ঘৰ হওে, সেকলাকৰ 
তশৌচালয় থােে, প্ৰবতক�া পােঘৰত ৰন্ন তগে থােে, বিজবুল সংকযাগ 
হওে, প্ৰবতজন তলাকে বচবেৎসা সুবিধা লাভ েৰে, প্ৰবতক�া গ্ৰামাঞ্লত 
অপষ্�কেল িাইিাৰৰ সংকযাগ আবি বিবভন্ন েথা আকে বযকিাৰ সমাজৰ 
তশৰৰজন ি্যজতি হওে িা তিশৰ তশৰৰক�া একলো হওে, সেকলাকৱ তপাৱাৰ 
িাকি আমাৰ চৰোকৰ বিকন-বনশাই োম েবৰ আকে।” তিকশ ৰাষ্টৰ বপতাৰ 
জ্িাবৰ ্ষেী পালন েবৰ থোৰ সময়ত ততওঁৰ বচন্তাধাৰা, েথাকিাৰ ৰাষ্টৰ িাকি 
বিে বনণ ্ষায়েৰ ভূবমো পালন েবৰ আবহকে। এই উপলকক্ প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ 
তমািীকয় পূি ্ষকত ৰাষ্টসংঘৰ মজজয়াত বিয়া ভাৰণ ইয়াত আগিকঢ়াৱা হহকেীঃ

গান্তী জয়ন্ততী ৰাষ্টবপতাে স্মৰণ

নতৰন্দ্ৰ কমাদতী, প্ৰিানমন্ততী
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অবধে মকনাবনকৱশ েবৰি পাবৰকলকহঁকতন।
গান্ীজীৰ তসই বভজন আজজ ভাৰতিাসীৰ বিবভন্ন প্ৰত্যাহ্ানৰ 

সমাধানসূত্ৰ বহচাকপ োম েবৰি ধবৰকে। বিগত িৰ ্ষকিাৰত আবম 
People’s Participation মাকন জনঅংশীিাবৰত্বে প্ৰাথবমেতা বি 
আবহকো।ঁ স্বচ্ছ ভাৰত, বডজজক�ল ইজডিয়া আবি অবভযানকিাৰৰ 
তনতৃত্ব চৰোকৰ বনকজই হলকে। গান্ীজীকয় বনকজই হেবেল 
তয ততওঁৰ জীৱনক�াকৱই হহকে ততওঁৰ আিশ ্ষ, তপ্ৰৰণা। ততওঁ 
োহাবনও বনজৰ চবৰত্ৰে অন্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ িাকি 
ি্যৱহাৰ েৰা নাবেল, িৰঞ্ ততওঁৰ জীৱনৰ আিশ ্ষ আনৰ িাকি 
তপ্ৰৰণা হহ পবৰবেল। আজজ আবম আনে প্ৰভাবৱত মাকন How to 
impressত জীয়াই আকো ঁ বেন্তু গান্ীজীৰ বভজন আবেল আনে 
প্ৰভাবৱত েৰা মাকন How to inspire গণতন্তৰ প্ৰবত গান্ীজীৰ 
বনষ্া তেকনেুৱা আবেল তসয়া এ�া উিাহৰণ বিকল আকপানাকলাকে 
িজুজ পাি। তেইিেৰমান পূকি ্ষ মই িকৃ�ইনৰ ৰাণী এবলজাকিথৰ 
হসকত সাক্াৎ েবৰবেকলা ঁ ততবতয়া ততওঁ ভািেু হহ তমাে খািীত 
বনমমীত এখন ৰুমাল তিখুৱাইবেল। ততওঁৰ বিয়াৰ সময়ত তসইখন 
গান্ীজীকয় ততওঁে উপহাৰ বিবেল। আকপানাকলাকে েল্পনা েৰে, 
গান্ীজী বেমান সংকিিনশীল আবেল তয বযখন তিশৰ বিৰুকদ্ 
ততওঁ স্বাধীনতা আকন্দালনৰ তনতৃত্ব হলবেল তসই তিশৰ ৰাণীৰ 
বিকশৰ মুহতূ ্ষত উপহাৰ বিিলল নাপাহবৰবেল। জলিায় ু পবৰৱত্ষন 
হওে িা সন্তাসিাি, িনুমীবত তথা স্বাথ ্ষপৰ জীৱনকিাৰ, গান্ীজীকয় 
প্ৰবতমূহতূ ্ষত আমাে সষ্ঠে বিশৰ সন্ান বিবেল। মই ভাকৱা তয 
মহাত্া গান্ীৰ আিশ ্ষই আমাৰ এখন সুন্দৰ পবৃথৱী বনম ্ষাণৰ বিশত 
সহায় েবৰ আবহকে। তমাৰ এয়া বিবিাস তয তযবতয়ালল মানৱতাৰ 
হসকত গান্ীজী বচন্তাধাৰাই ক্ৰীয়া েবৰ থাবেি ততবতয়ালল গান্ীৰ 
তপ্ৰৰণা আৰু প্ৰাসংবগেতা আমাৰ মাজত থাবেি।   n

বসদ্ান্তকিাৰৰ প্ৰবত িায়ৱদ্তাৰ তক্ত্ৰত 
গান্ীজীকয় জীৱনৰ একন ৭ �া বিেৃবতৰ েথা 
উকল্খ েবৰকে বযকেই�া মনত বশপাৱ বনবিয়াৰ 
তক্ত্ৰত আবম সিায় সজাগ হহ থাবেি লাকগ। 
এইকেই�া হহকেীঃ

Wealth Without Work  
কাম নকৰাকক িন

Pleasure Without Conscience
বিতিক অবিৈতন আন্

Knowledge Without Character
চবৰৰি অবিৈতন জ্ান

Business Without Ethics 
নতীবত অবিৈতন ি্াপাৰ

Science Without Humanity  
মানেতা অবিৈতন বিজ্ান

Religion Without Sacrifice   
ত্াগ অবিৈতন িম ্ষ

Politics Without Principle 
আদশ ্ষ অবিৈতন ৰাজনতীবত

গান্তী জয়ন্ততী ৰাষ্টবপতাে স্মৰণ

মহাত্া গান্ীৰ সম্পে্ষত 
প্ৰধানমন্তীৰ বিচাৰ শুবনিলল এই 
বেউআৰ তোড তস্ন েৰে।
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য়প্ৰোশ নাৰায়ণৰ েথা চচ্ষালল আবহকল 
ভাৰতিাসীৰ মনলল এখন েবৱ ভাবহ আকহ, তসই 
েবৱখন হহকে বিল্ীৰ ৰামলীলা হমিানৰ পৰা 

জয়প্ৰোকশ জৰুৰীোলীন সময়ত জনতাে সম্পূণ ্ষ ক্ৰাবন্তৰ 
িাকি জকনাৱা আহ্ানৰ েবৱখন। তজবপ অথিা তলােনায়ে 
নাকমকৰ জনাজাত জয়প্ৰোশ হহকে ততকন এজন ি্যজতি 
বযগৰােীৰ েথা স্বাধীনতা আকন্দালনৰ হসকত জবড়ত হহ থোৰ 
লগকত স্বাধীনতাৰ পােকতা তিশৰ সমাজ ি্যৱস্থাৰ হসকত 
ওতকপ্ৰাতভাকৱ জবড়ত হহ আকে।

তজবপৰ জ্ হহবেল ১৯০২ চনৰ ১১ অক্ািৰ তাবৰকখ, 
বিহাৰৰ চাৰণ জজলাৰ সীতাি-বিয়াৰাত হহবেল। হৰু ্ষ িয়াল 
শ্ৰীিাস্তৱ আৰু িুল ৰাণী তিৱীৰ ঔৰৰত জ্ তহাৱা জয়প্ৰোশৰ 
বিিাহ ১৯২০ চনত প্ৰভাৱতী তিৱীৰ হসকত সম্পন্ন হহবেল। 
জয়প্ৰোশৰ সংগ্ৰাম সু্লীয়া বিনৰ পৰাই আৰম্ভ হহবেল। উচ্চ 
বশক্াৰ িাকি আকমবৰো যুতিৰাষ্টলল তযাৱা জয়প্ৰোকশ 
তেবলিবন ্ষয়াৰ িাে্ষলীত বশক্া হল থোৰ সময়ত বশক্া মাচুল 
িজৃদ্ তহাৱাৰ িাকি িাধ্য হহ আয়ৱা (Iowa) বিবিবিি্যালয়ত বশক্া 
গ্ৰহণ েকৰ। ৭ িেৰ োল আকমবৰো যুতিৰাষ্টত বশক্াগ্ৰহণৰ 
সময়ত বনজৰ খৰচ বনকজ তযাগাৰ েৰাৰ িাকি জয়প্ৰোকশ 
যকথষ্ট েষ্ট স্বীোৰ েবৰিলগীয়া হয়। ততওঁ বিনক�াৰ বিবভন্ন 
সময়ত বিবভন্ন োমত ি্যস্ত হহ বশক্াৰ খৰচ উবলয়াইবেল। 
১৯২৯ চনত স্বকিলশ ঘূবৰ আবহ ততওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সজক্ৰয় 
হহ পকৰ। ১৯৩২ চনত ইংৰাজ প্ৰশাসকে তযবতয়া ততওঁে 
মাদ্ৰাজত তগ্ৰপ্াৰ েবৰবেল ততবতয়া মুম্বাইৰ ইংৰাজী োেত ফ্ী 
তপ্ৰে জাকন ্ষলত “েংকগ্ৰে তৰিইন একৰকষ্টড” শীৰ ্ষে বশকৰানাম 
প্ৰোশ পাইবেল। ততওঁ আচায ্ষ নকৰন্দ তিৱ, ৰাম মকনাহৰ 
তলাবহয়া, অচু্যত প�ৱধ ্ষন, ইউচুি তমহকৰৌলী, মীনু মোনী, এে 
এম তযাশী আৰু অন্য এোবধেৰ হসকত বমবল ১৯৩৪ চনত 
পা�নাত েংকগ্ৰে ে’বচকয়বলষ্ট পা�মী গঠন েকৰ। ১৯৪২ চনৰ ৮ 
নকৱম্বৰ তাবৰকখ তজবপকয় বনজৰ সহকযাগী শাবলগ্ৰাম বসং, 
তযাকগন্দ শুক্া, সূয ্ষনাৰায়ণ বসং, ৰামনন্দন বমশ্ৰ তথা গুলাৱ 
চন্দ গুপ্ ওৰকি গুলালী তসাণাৰৰ হসকত বমবল তজলৰ পৰা 

িমাজিাদৰ অগ্দতূ
ভাৰত ভূবমকয় বিবিে একন মহান ি্যজতিত্ব উপহাৰ বিকে বযসেকল োমৰ মাধ্যমত সমাজে 

গবত প্ৰিান েবৰিলল সক্ম হহকে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ তসনানী তহাৱাৰ লগকত ততওঁ তিশ 
স্বাধীন তহাৱাৰ পােত ক্মতাৰ লালসা ত্যাগ েবৰ নতুনলে স্থাপন তহাৱাৰ গণতাবন্তে সমাজ 

ি্যৱস্থাৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাবখ সমাকলাচেৰ োম েবৰ আবহবেল। এই ি্যজতিত্বৰ অবধোৰী 
আবেল তলােনায়ে জয়প্ৰোশ নাৰায়ণ আৰু ড০ ৰাম মকনাহৰ তলাবহয়া। বসংহাসন খালী 

েৰাৰ হুংোৰ বি বযসময়ত জয়প্ৰোশ নাৰায়কণ জৰুৰীোলীন সময়ত প্ৰবতিািৰ পন্া হাতত 
হলবেল ষ্ঠে ততকনিকৰ প্ৰধানমন্তী জৱাহৰলাল তনহৰুৰ শাসনোলত সমাজ সকচতে বহচাকপ 

ৰাম মকনাহৰ তলাবহয়াই চৰোৰে প্ৰশ্নকৰ থোসৰো েবৰবেল।

জ পলায়ন েবৰবেল। এই োয ্ষৰ পােত ততওঁকলােৰ ওপৰত চৰোকৰ 
পুৰস্াৰ তঘাৰণা েবৰবেল। ১৯৪৩ চনৰ ১৮ তেকপ্ম্বৰ তাবৰকখ 
তজবপে পুনৰ আ�ে েৰা হয় আৰু েকঠাৰ শাজস্তকৰ লাকহাৰ 
তজলত ৰাবখ আগ্ৰালল তপ্ৰৰণ েৰা হয়। ইংৰাজ প্ৰশাসকে মহাত্া 
গান্ীৰ হসকত স্বাধীনতা সম্পে্ষত আকলাচনা েৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখাৰ 
পােত সেকলা বিপ্লৱী তনতাে ১৯৪৫ চনৰ জনু মাহত মুেবল 
েবৰ বিকয়। অৱকশ্য তজবপ আৰু তলাবহয়াে ইংৰাকজ মুজতি বিয়া 
নাবেল। ততকন তপ্ৰক্াপ�ত মহাত্া গান্ীকয় ইংৰাজে এই প্ৰস্তাৱ 
ৰাকখ তয তযবতয়ালল ইংৰাকজ তলাবহয়া আৰু তজবপে মুজতি বনবিকয় 
ততবতয়ালল স্বাধীনতা বিৰয়ত তোকনা আকলাচনা নহয়। ৩১ মাহ 
পােত ১৯৪৬ চনত তজবপে মুজতি বিয়া হয়। ১৯৫৩ চনৰ েথা, 
ততবতয়া জৱাহৰলাল তনহৰুকৱ জয়প্ৰোশে তেন্দীয় মন্তীত্বৰ 
প্ৰস্তাৱ বিবেল বেন্তু তসই প্ৰস্তাৱ ততওঁ সহকজই প্ৰত্যাখ্যান েবৰ 
১৯৫৪ চনত ৰাজনীবতৰ পৰা সন্যাস হল আচায ্ষ বিকনাৱা ভাকৱৰ 
ভূিান আকন্দালনৰ হসকত জবড়ত হহ পকৰ। এয়া তোৱা হয় তয 
প্ৰধানমন্তী তনহৰুৰ মতুৃ্যৰ পােকতা তজবপে প্ৰধানমন্তীৰ িাবয়ত্ব 
পালন েৰাৰ িাকি আমন্তণ জকনাৱা হহবেল বেন্তু তসয়াও ততওঁ 
গ্ৰহণ েৰা পৰা বিৰত থাকে। ১৯৭৪ চনত বিহাৰত বশক্াথমীৰ 
ওপৰত পুবলচৰ লাঠ্ৰীচাজ্ষ তহাৱাৰ পােত আৰম্ভ তহাৱা োত্ৰ 
আকন্দালনৰ তনতৃত্ব হল ততওঁ পুনৰাই সজক্ৰয় ৰাজনীবতত তসামাই 
পকৰ। তিানীন্তন প্ৰধানমন্তী ইজন্দৰা গান্ীৰ বনি ্ষাচন প্ৰজক্ৰয়াে 
এলাহািাি উচ্চ ন্যায়ালকয় অলিধ তঘাৰণা েবৰ বিয়াৰ পােত 

বযসময়ত আমাৰ গণতাবন্তে ি্যৱস্থাৰ ওপৰত আক্ৰমণ 
হহবেল তসই সময়ত ইয়াৰ উদ্াৰৰ িাকি তলােনায়ে 

জয় প্ৰোশৰ তনতৃত্বত শজতিশালী জনআকন্দালন আৰম্ভ 
হহবেল আৰু ৰাম মকনাহৰ তলাবহয়াৰ িকৰ তনতাই তিশে 
নতুন বিশ বিবেল। ততওঁকলােৰ িাকি ৰাষ্টৰ েল্যাণ আৰু 

জনতাৰ বহতসাধনৰ িাকি অন্য একো নাবেল।
নতৰন্দ্ৰ কমাদতী, প্ৰিানমন্ততী।

জ্াঃ ১১ অক্ািৰ, ১৯০২
মৃতু্াঃ ৮ আক্ািৰ, ১৯৭৯

ি্ত্ক্তত্ব জয়প্ৰোশ নাৰায়ণ আৰু ৰাম মকনাহৰ তলাবহয়া



9নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ অক্াবৰ, ২০২১

ইজন্দৰাৰ হসকত ৰাজলনবতে মতকভি থো তজবপকয় ১৯৭৫ চনত 
বিল্ীৰ ৰামলীলা হমিানৰ পৰা বিশাল জনসভাত সকম্বাধন েবৰ 
“সম্পূণ ্ষ ক্ৰাবন্ত”, “বসংহাসন খালী েৰা নহ’তল জনতা আবহি” 
শীৰ ্ষে শ্ল’গান বিবেল। ইয়াৰ িলশ্ৰুবতত তিশত আপাতোলীন 
বস্থবতৰ তঘাৰণা েৰা হহবেল। তসই সময়ত তিশত বযসেল তনতা 
প্ৰথকম তগ্ৰপ্াৰ হহবেল ততওঁকলােৰ বভতৰত জয়প্ৰোশ নাৰায়ণ 
সি ্ষপ্ৰথম আবেল। সকিৌ তশৰত ১৯৭৭ চনত সাধাৰণ বনি ্ষাচন 
পুনৰ অনুষ্ষ্ত হয় আৰু তজবপ পুনৰাই নায়েৰ ৰূপত প্ৰবতষ্ষ্ত 
হয়। তিশত প্ৰথমিাৰৰ িাকি অ-েংকগ্ৰেী চৰোৰ গঠন হয় 
আৰু তজবপকয় তমাৰাৰজী তিশাইে তিশৰ প্ৰধানমন্তী বহচাকপ 
প্ৰকক্প েকৰ। সমাজিাি বিৰকয় তজবপৰ জ্ান সম্পে্ষত মহাত্া 

গান্ীকয় হেবেল তয, “জয়প্ৰোশ সাধাৰণ োয ্ষেত্ষা নহয়, ততওঁ 
হহকে সমাজিািৰ আচায ্ষ আৰু ভাৰতত সমাজিািৰ বিৰকয় 
তজবপতলে তিবেলে তোকনও নাজাকন।”

জয়প্ৰোশৰ জীৱনযাত্ৰা আেৰ ্ষণীয় বেয়কনা ততওঁ সিায় 
ক্মতাৰ পৰা আতঁৰত আবেল, ক্মতাৰ প্ৰবত বলপ্া নাবেল। 
মানৱীয় স্বাধীনতাত গুৰুত্ব বি সমাজিািৰ প্ৰমুল্যকিাকধকৰ ততওঁ 
সমাজ প্ৰবতষ্া েৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আকৰাপঁ েবৰবেল। ১৯৭৯ 
চনৰ ৮ আক্ািৰ তাবৰকখ যেৃতৰ তৰাগত আক্ৰান্ত হহ ততওঁ 
পঞ্ভূতত বিলীন হহবেল। অ�ল বিহাৰী িাজকপয়ী প্ৰধানমন্তী হহ 
থোৰ সময়ত ১৯৯৮ চনত জয়প্ৰোশে মৰকণাত্তৰভাকৱ ভাৰত 
ৰত্ন স্ান যচঁা হয়। n

যুগপুৰুৰ ড০ ৰাম মতনাৈৰ কলাবৈয়া
তসয়া ১৯৩০ চনৰ েথা। তজকনভাত লীগ অৱ 
তনবিনৰ (সজ্বলত ৰাষ্টৰ) হিঠে অনষু্ষ্ত হহকে। 
এই হিঠেত অংশ তলাৱাৰ িাকি ইংৰাজ শাসকে 
বিোকনৰৰৰ মহাৰাজাে প্ৰবতবনবধ সজাই তপ্ৰৰণ 
েবৰবেল। হিঠেৰ বযসময়ত মহাৰাজাই েথা 
েিলল বথয় হহবেল তসই সময়ত িশ ্ষেৰ মাজৰ 
পৰা তোকনা এজন যৱুকে সুহুবৰ মাবৰ বথয় হহবেল 
আৰু বচঞবৰ হেবেল তয মহাৰাজাই ভাৰতৰ 
জনতাৰ হহ নহয়, ইংৰাজৰ হহ ইয়াত েথা ে’ি 
আবহকে। তসই যৱুেজন আবেল ড০ ৰাম 
মকনাহৰ তলাবহয়া। সভাৰ অধ্যক্ই তলাবহয়াে 
সভাগহৃৰ পৰা িাবহৰ েবৰ বিবেল সচঁা েথা বেন্তু 
ততওঁ বনশাক�াৰ বভতৰত ভাৰতত সি ্ষাবধে চবচ্ষত হহ পবৰবেল।
১৯১০ চনৰ ২৩ মাচ্ষ তাবৰকখ উত্তৰ প্ৰকিশৰ হিজািাি জজলাৰ 
অেিৰপুৰত জ্ তহাৱা ৰাম মকনাহৰ তলাবহয়াৰ বপতৃ হীৰালাল 
মহাত্া গান্ীৰ অনুচৰ আবেল। ২৩ মাচ্ষ তাবৰকখ ভগৎ বসঙৰ 
মতুৃ্য হহবেল তসকয়কহ ততওঁ তেবতয়াও বনজৰ জ্বিন উিযাপন 
নেবৰকল। তলাহাৰ ি্যাপাৰৰ হসকত পবৰয়াল জবড়ত হহ আবেল 
িাকিই ততওঁকলাকে তলাবহয়া উপাবধ বলবখ আবহকে। অেিৰপুৰত 
প্ৰাথবমে বশক্া সাং েবৰ তলাবহয়াই িকম্বৰ পৰা ততওঁ প্ৰকৱবশো 
পৰীক্া বিকয়। ১৯৩২ চনত অথ ্ষশাস্তত ডতিকৰ� তলাৱাৰ িাকি 
ততওঁ িাবল ্ষনত উপবস্থত হয়। ততওঁ গাইড বহচাকপ প্ৰকিেৰ িন ্ষাৰ 
তজাম্বা�্ষে লয়, ইয়াৰ িাকি সাক্াৎোৰ বিয়াৰ প্ৰকয়াজনীয়তা 
আকে। তসই উপলকক্ ততওঁ তজাম্বা�্ষৰ ওচৰত উপবস্থত হহ 
সলসলীয়ালে ইংৰাজীত েথাকিাৰ েয়। বেন্তু তলাবহয়াে আচবৰত 
েবৰ বি তজাম্বাক�্ষ েয় তয ততওঁ ইংৰাজী নাজাকন। এই েথাক�াকৱ 
তলাবহয়াৰ মনত প্ৰভাৱ তপলায়। মাতৃভাৰাৰ প্ৰবত তপ্ৰম ততওঁৰ এই 
ঘ�নাৰ পােত তীৰি হহ পকৰ। তজাম্বা�্ষৰ পৰা বতবনমাহৰ বিৰবত 
হল ততওঁ উভবত আকহ আৰু জাম ্ষান ভাৰা বশকে। ইয়াৰ পােত 

ততওঁ সিলতাকৰ ড্কৰ� বডগ্ৰী হল সমুদ্ৰ পকথকৰ আবহ 
মাদ্ৰাজত উপবস্থত হয়। বেন্তু মাজিা�ত ততওঁ বনজৰ 
িয়-িস্তু তোকনা োৰণত তহৰুৱািলগীয়া হয়। একন 
পবৰবস্থবতত ততওঁ ি্যা বহন্দ ুোেতৰ োয ্ষালয়ত উপবস্থত 
হহ ি�ুালে প্ৰিন্ তলকখ আৰু ২৫ �ো প্ৰাপ্ েকৰ। 
ইয়াৰ পােত ততওঁ েবলেতা হগ িাৰাণসীত উপবস্থত 
হয়। িাৰাণসীত মালিীয়ে সাক্াৎ েকৰ। ততওঁ 
তলাবহয়াে ৰাকমবিৰ িাস বিৰলাৰ হসকত সাক্াৎ েৰাই 
বিয়াত ততওঁ তলাবহয়াে চােবৰৰ প্ৰস্তাৱ বিকয় বেন্তু ততওঁ 
ি্যজতিগত সবচিৰ চােবৰৰ প্ৰবত অনীহা ি্যতি েকৰ আৰু 
সজক্ৰয় ৰাজনীবতত জবড়ত হহ পকৰ। ১৯৩৪ চনত ততওঁ 
জয়প্ৰোশৰ হসকত বমবল েংকগ্ৰে ে’বচবলকয়ষ্ট পা�মী 

গঠন েকৰ। ১৯৩৬ চনত ততওঁ েংকগ্ৰেৰ বিকিশ বিভাগৰ িাবয়ত্ব 
অপ ্ষন েৰা হয়। এই িাবয়ত্ব লাভ েবৰ ততওঁ িক্তাকৰ োম েকৰ। 
১৯৩৯ চনত প্ৰথমিাৰৰ িাকি ততওঁ চৰোৰ বিকৰাধী ভাৰণ বি 
তজল যািলগীয়া হয়। ১৯৪২ৰ ভাৰত ত্যাগ আকন্দালনত ততওঁ 
সজক্ৰয় আবেল। ১৯৪৬ চনৰ ১৫ জনু তাবৰকখ ততওঁ তগাৱাত মুজতি 
আকন্দালন আৰম্ভ েকৰ। ততওঁ ২৫ িাৰলে অবধেিাৰ তজল 
হগবেল। স্বাধীনতাৰ পােত জৱাহাৰলাল তনহৰুৰ হসকত 
মকনামাবলন্য আবেল িাকিই ১৯৫৫ চনত ততওঁ নতুন ে’বচকয়বলষ্ট 
পা�মী অৱ ইজডিয়া গঠন েকৰ। ১৯৬৩ চনত ততওঁ তলােসভাৰ 
িাকি বনি ্ষাচন জজবে সংসিীয় ৰাজনীবত অংশীিাৰ হহ পবৰবেল। 
সাসংি বহচাপ ততওঁ বিয়া ভাৰণ যকথষ্ট গুৰুত্বপূণ ্ষ আবেল আৰু 
তসয়া জনবপ্ৰয়ও হহবেল। 
১৯৬৭ চনৰ ৩০ তেকপ্ম্বৰ তাবৰকখ ততওঁ বিল্ীৰ তৱবলংডন 
বচবেৎসালয়ত (িত্ষমানৰ ৰাম মকনাহৰ তলাবহয়া বচবেৎসালয়) 
এ�া অকস্তাপ্ৰচাৰৰ িাকি ভবত্ষ েৰা হহবেল বেন্তু ১২ অক্ািৰ 
তাবৰকখ ততওঁৰ মতুৃ্য হহবেল। মতুৃ্যৰ সময়ত ততওঁৰ িয়স আবেল 
৫৭ িেৰ।      

জ্াঃ ২৩ মাচ্ষ , ১৯১০
মৃতু্াঃ ১২ অক্ািৰ, ১৯৬৭
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স্বচ্ছতাই কদখুোইতে
আত্মবনি্ষৰশতীলতাৰ পথ

লাল বেল্াৰ প্ৰাচীৰৰ পৰা প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় স্বচ্ছতা অবভযান, তশৌচালয় বনম ্ষাণৰ েথা 
তঘাৰণা েবৰবেল। স্বাধীন ভাৰতত তসয়া হয়কতা প্ৰথম আবেল তয তোকনা এগৰােী প্ৰধানমন্তীকয় 
লাল বেল্াৰ পৰা তশৌচালয় বনম ্ষাণৰ সংেল্প হলকে। মহাত্া গান্ীৰ তডৰশ িেৰীয়া জয়ন্তীত এই 

অবভযান জন-আকন্দালনৰ ৰূপ হল ২০১৯ত সিল পবৰসমাবপ্ ঘষ্�কে। বেন্তু এই যাত্ৰা ইমানকতই 
থমবে তৰাৱা নাই, এবতয়া জাৱৰ বনস্াশনৰ পৰা বিজবুল উৎপািন আবি বিবভন্ন উদ্াৱনী বচন্তা 

আৰু ষ্টা�্ষআকপ স্বচ্ছতা অবভযানে নতুন মাত্ৰা বিকে...

মধ্যপ্ৰকিশৰ ইকন্দাৰ চহৰে তাৰ িাবসন্দই বমবন মুম্বাই 
নাম বিকে। বেন্তু এবতয়া এই চহৰৰ বনজা পবৰচয় 
আকে, এই পবৰচয় হহকে স্বচ্ছতাৰ। বিগত চাবৰ�া 

িেৰ ধবৰ ইকন্দাৰ চহৰ স্বচ্ছতাৰ বিশত আগিাবঢ় আকে। 
তিশৰ অন্য চহৰৰ তুলনাত এে নম্বৰ স্থান িখল েবৰ 
আবহকে। অৱকশ্য ইকন্দাৰিাসী ইয়াকতই ক্ান্ত তহাৱা নাই, 
এবতয়া ততওঁকলাকে চহৰখনে ৱা�াৰ প্লাচ চহৰ েৰাৰ িাকি 
পণ হলকে। অথ ্ষাৎ এই অনুসবৰ নতুন প্ৰযজুতিৰ ি্যৱহাৰৰ 
মাধ্যমত চহৰৰ তলকতৰা পানীে বনস্াশন েবৰকহ তিাৱতী 
হনত তপাকলাৱাৰ বসদ্ান্ত তলাৱা হহকে। নাগবৰকে এই তক্ত্ৰত 
বনজািৱীয়ালে ি্যৱস্থা হলকে। ইয়াৰ িলত চহৰখনৰ োকৰকৰ 
হি তযাৱা সৰস্বতী আৰু োন্হ নিীত সমূ্পণ ্ষ তলকতৰা পানীৰ 
সলবন েম তলকতৰা পানী হি হগকে। এই পিকক্কপ স্বচ্ছতাৰ 

বিশত োম েবৰকে।
বিহাৰৰ মধুৱনীত থো ডাতিৰ ৰাকজন্দ প্ৰসাি েৃবৰ 

বিবিবিি্যালয় আৰু তাৰ স্থানীয় েৃবৰ বিজ্ান তেন্দই 
এেজত্ৰত হহ এে উকল্খনীয় পিকক্প গ্ৰহণ েবৰকে। 
এই পিকক্কপ স্বচ্ছ ভাৰত অবভযানকো নতুন মাত্ৰা 
প্ৰিান েবৰকে। বিবিবিি্যালয়ৰ এই পিকক্পৰ নাম হহকে 
“সুকখত মকডল”। ইয়াৰ অধীনত মধুৱনীৰ গ্ৰামাঞ্লৰ পৰা 
তগািৰ আৰু জাৱৰ সংগ্ৰহ েৰা হয় আৰু তাৰ বিবনময়ত 
গাৱঁিাসীে ৰন্ন তগে বেবনিলল ধন বিয়া হয়। এই জাৱৰ 
আৰু তগািৰৰ পৰা ভাবম ্ষকোকম্পাষ্ট (হজবৱে সাৰ) হতয়াৰ 
েৰা হয়। এই পিকক্পৰ িলত এোবধে লাভ হহকে, তযকন 
গ্ৰামাঞ্লত প্ৰিৰূণৰ মাত্ৰা েবৰকে, জাৱৰ বনস্াশন হহকে 
আৰু গ্ৰামাঞ্লিাসীকয় ৰন্ন তগেৰ বচবলডিাৰৰ িাকি ধন লাভ 
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েবৰকে।
ষ্ঠে একনেুৱা এে বনিশ ্ষন আগিঢ়াইকে 

তাবমলনাডুৰ বশৱগংগাৰ োংজীৰংগাল 
পঞ্ায়কত। এই পঞ্ায়কত গ্ৰামাঞ্লিাসীৰ 
সহকযাগত জাৱৰৰ পৰা বিজবুল উৎপািন েৰাৰ 
এ�া স্থানীয় প্ৰেল্প গাৱঁকত স্থাপন েবৰকে। ইয়াৰ 
জবৰয়কত গ্ৰামাঞ্লৰ জাৱৰ আবি সংগ্ৰহ েবৰ 
প্ৰযজুতিৰ সহায়ত বিজবুল উৎপািন েৰা হয় 
আৰু হৰ তযাৱা জাৱৰৰ সহায়ত েী�নাশেৰ 
ৰূপত বিক্ৰী েৰা হয়। প্ৰবতবিকন িইু �নলল 
জাৱৰ বনস্াশন েবৰি পৰা এই প্ৰেল্পৰ পৰা 
উৎপাবিত বিজবুলকয় গ্ৰামাঞ্লৰ ষ্ট্ৰী�্ষ লাই� 
তথা অন্যান্য ৰাজহুৱা প্ৰকয়াজনীয়তা পূৰণ 
েবৰ আবহকে। গ্ৰমাঞ্লৰ পঞ্ায়কত তিখুৱা 
এই পিকক্প সচঁালে প্ৰশংসনীয়। উকল্খ্য তয 
তশহতীয়ালে তিশত জাৱৰ বনস্াশনৰ হসকত 
জবড়ত অকনে প্ৰেল্প আৰু ষ্টা�্ষআপ আৰম্ভ 
হহকে। ইয়াৰ িলত স্বচ্ছতা অবভযাকন নতুন 
মাত্ৰা লাভ েৰাৰ লগকত েম ্ষসংস্থাপনৰ সংখ্যা 
িজৃদ্ পাইকে।
৭টা দশকৰ ি্েিান ৭টা িেৰত িমাবপ্াঃ

ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭ �া িশেৰ পােত বিবিৰ 
মবহলাই বয সময়ত মহাোশলল তযাৱাৰ সুবিধা 
লাভ েবৰকে, বিবভন্ন েম ্ষকক্ত্ৰত আগিাবঢ় 
সিলতা লাভ েবৰিলল সক্ম হহকে ততকন 
সময়ত ভাৰতৰ প্ৰায় ৬১ শতাংশ জনসংখ্যাই 
মুেবলত তশৌচ েবৰবেল, ততওঁকলােৰ 
হাতত তশৌচাগাৰ নাবেল। তশৌচাগাৰ থোকতা 
অবধোংশই বিলাবসেতা িবুল গণ্য েবৰবেল। 
বেন্তু তিশত আৰম্ভ তহাৱা স্বচ্ছ ভাৰত অবভযাকন 
এবতয়ালল ১০০ শতাংশ স্বচ্ছতা আৱৰণত 
সেকলাকে সামবৰ হলকে। ৭ �া িেৰত ১০ 
তোষ্� ৭১ লাখ তশৌচাগাৰ বনম ্ষাণ েৰা হহকে। 
এই েথাক�াকৱ এয়াই প্ৰমাণ েকৰ তয বেিকৰ 
প্ৰধানমন্তীৰ আহ্ানত জন-অংশীিাবৰত্বকৰ 
স্বচ্ছতা অবভযাকন ি্যাপেতা লাভ েবৰবেল। 
জাম ্ষান ৱৰ্্ষ তডকভল’পকমন্ত প্ৰোশ তপাৱা 
এে প্ৰবতকিিন মকত ২০১৫ চনত তিশত ৫৯ 
শতাংশ গ্ৰামাঞ্লত আৰু ১২ শতাংশ চহৰাঞ্লৰ 
ঘৰকিাৰত তশৌচালয় নাবেল। লগকত প্ৰায় ৫২.২ 
তোষ্� তলাকে মুেবলত তশৌচ েবৰ আবেল।

অৱকশ্য তিশত চলা স্বচ্ছ ভাৰত অবভযাকন 

িিলতাৰ কাবৈনতী, 
পবৰিংখ্াৰ িৈায়ত

স্বচ্ছ ভাৰত বমেনৰ অধীনত নাগবৰেে বনজৰ ঘৰ অথিা বনজৰ 
একলোত তশৌচাগাৰ বনম ্ষাণৰ িাকি সাহায ্ষ বিয়া হহকে। চহৰাঞ্লত 
৭৫ শতাংশ আৰু গ্ৰামীণ অঞ্লত ১২ হাজাৰ �ো বিয়া হহকে।

১০.৭১ 
তোষ্� তশৌচাগাৰ এবতয়ালল 
বনম ্ষাণ েৰা হহকে। তিশৰ 
অবধোংশ অঞ্ল এবতয়া 
মুেবল তশৌচমুতি।

১০০
শতাংশ তৰল িিাত িাইঅ’ 
�ইকল� স্থাপন েৰা হহকে।

১০০ শতাংশ িুৱাকৰ িুৱাকৰ হহ 
জাৱৰ সংগ্ৰহ

৮৫,২০৯ ৱাড্ষ

ঘৰত বনম ্ষাণ েৰা 
হহকে তশৌচাগাৰ

লক্্য আবেল...

৫৮,৯৯,৬৩৭
বনম ্ষাণ হহকে...

৬২,৬০,৬০৬
অথ ্ষাৎ বনধ ্ষাবৰত লক্্যতলে

১০৬শতাংশ তিবে

ৰাজহুো কশৌচাগাৰ
লক্্- ৫,০৭,৫৮৭। বনম ্ষাণ হৈতে- ৬,১৫,৮৬৪

অথ ্ষাৎ বনি ্ষাবৰত লক্্তকক ১২১ শতাংশ কিবে

জােৰ প্ৰেন্ন
প্ৰবতবিকন িাবহৰ তহাৱা জাৱৰ 
১,৩২,৬৮৬ �ন
প্ৰবতবিকন বনস্াশন তহাৱা জাৱৰ 

৯৩,১৩৯ �ন

মুকবলত কশৌচমুক্ত চৈৰ
অ’বডএিত মুেবলত তশৌচ 
েৰাৰ পৰীক্া েৰা হয়। 
অ’বডএি প্লােত চহৰাঞ্লৰ 
তলাকে ৰাজহুৱা তশৌচাগাৰৰ 
বেমান প্ৰকয়াগ েবৰকে তসই 
সম্পে্ষত পয ্ষাকলাচনা হয় 
আৰু অ’বডএি প্লাচ-প্লাচত 
চহৰৰ পৰা বনস্াশন তহাৱা 
জাৱৰৰ নীবৰক্ণ েৰা হয়।

n মুঠ চহৰীঃ ৪৫২০
n  অ’বডএি মাকন মুেবলত 

তশৌচ মুতি তঘাৰণাীঃ 
৪,৩৬৯

n  মুেবলত তশৌচ মুতি 
(তভবৰিাইড)- ৪,৩১৬

n  অ’বডএি+চহৰীঃ ৩,৩০৫

n অ’বডএি++ চহৰীঃ ৯৫৮

n  মুঠ অ’বডএি তঘাবৰত চহৰীঃ 
৭১১

n  অ’বডএি গ্ৰাম পঞ্ায়তীঃ 
২ ,৬২,৭৬৯

n  অ’বডএি গাওঁীঃ ৬,০৩,০০৪

(এই পবৰসংখ্যা ১৩ তেকপ্ম্বৰ, ২০২১হল, উৎসীঃ http://
swachhbharaturban.gov.in আৰু http://sbm.gov.in)
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এই েবৱ সলবন েবৰকে। এবতয়া তিশৰ ৬ লাখকৰা অবধে 
গ্ৰামাঞ্ল মুেবলত তশৌচ েৰাৰ িকৰ েু-ৰীবতকিাৰৰ পৰা মুতি 
হহকে। স্বচ্ছ ভাৰত বমেন চমুলে এেবিএমৰ িাকি প্ৰবতঘৰকত 
প্ৰায় ৫৩,৫৩৬ �োৰ (৭২৭ ডলাৰ) লাভ হহকে। ইয়াৰ ৫৫ 
শতাংশ লাভ তৰাগৰ প্ৰবতকৰাধৰ িাকি হহকে। এই এেবিএমৰ 
িলত তিশৰ গ্ৰামাঞ্লৰ িবৰদ্ৰৰ লগকত সমাজৰ প্ৰবতক�া 
স্তৰৰ তলােৰ লাভালাভ হহকে।
বিবি স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু ইউবনকচিৰ দ্াৰা প্ৰস্তুত তহাৱা 
প্ৰকগ্ৰে অন হাউেকহাৰ্ জ্ৰংবেং ৱা�াৰ, তেবন�াইকজবিন 
এডি হাইজীন ২০০০-২০২০ৰ প্ৰবতকিিন মকত ২০১৫ৰ 
পৰা ২০২০হল মুেবলত তশৌচ হ্াস তপাৱাৰ তক্ত্ৰত বিবিৰ 
তিশকিাৰৰ বভতৰত ভাৰতৰ স্থান সকি ্ষাচ্চ আবেল। স্বচ্ছ 
ভাৰত অবভযাকন তেৱল তয তিশত মুেবলত তশৌচ েৰা তথা 
তিমাৰ-আজাৰৰ পৰা তলােে ৰক্া েবৰকে ততকন নহয় এই 
অবভযাকন তিশিাসীে স্বচ্ছ, সুস্থ জীৱন বনি ্ষাহৰ িাকি সুবিধা 
েবৰ বিকে।
স্বচ্ছ িাৰত অবিযান ২.০ৰ জবৰয়তত এবতয়া জােৰ 
বনকোশন-পানতীৰ ি্েস্াপনাত গুৰুত্ব

স্বচ্ছ ভাৰত অবভযানৰ পােত এবতয়া ২০২১-২০২৬ হল 
স্বচ্ছ ভাৰত অবভযান ২.০ চবলি। চবলত িাকজ� অবধকৱশনত 
বিত্তমন্তী বনম ্ষলা সীতাৰমকণ এই েথা তঘাৰণা েবৰকে। 
স্বচ্ছ ভাৰত বমেনৰ জবৰয়কত বযিকৰ মুেবলত েৰা তশৌচ 
সমূ্পণ ্ষৰূকপ িন্ েৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বিয়া হহবেল ষ্ঠে 
ততকনিকৰ স্বচ্ছ ভাৰত অবভযান ২.০ৰ মাধ্যমত জাৱৰ 
বনস্াশন, পানীৰ স্বচ্ছতা, চহৰাঞ্লৰ জাৱৰ ি্যৱস্থাপনা আবি 
বিৰয়কিাৰ লক্্য বহচাকপ তলাৱা হহকে।     

স্বচ্ছ ভাৰত অবভযানৰ সিলতা এই েথাক�াৰ পৰা 
প্ৰবতপন্ন হহ পকৰ তয বয হাৰত তশৌচাগাৰ বনম ্ষাণৰ লক্্য 
বনধ ্ষাৰণ েৰা হহবেল তসই লক্্যতলে অবধে পবৰমাণৰ 
তশৌচাগাৰ বনম ্ষাণ েৰা হহকে। এই তক্ত্ৰত ১০০ শতাংশ 
সিলতা তপাৱা হগকে। বিগত িৰ ্ষত প্ৰধানমন্তীকয় লাল বেল্াত 
হেবেল, “আকপানাকলাকে ভাৱে তয ২০১৪ৰ পূকি ্ষ যবিকহ 
তোবভড োল আবহলকহঁকতন ততকন্ত তশৌচালয়ৰ অভাৱত 
আবম সংক্ৰমণৰ হাৰ প্ৰবতকৰাধ েবৰি পাবৰকলাকহঁকতন তন?” 
ভাৰতৰ স্বচ্ছতা আকন্দালনে বিবিৰ সেকলা তিকশ প্ৰশংসা 
েবৰকে।  n

চৈৰাঞ্চলৰ পােত এবতয়া গ্ামাঞ্চলততা স্বচ্ছতাৰ কৰংবকং
তেন্দীয় চহৰ উন্নয়ন মন্তণালকয় স্বচ্ছতা সম্পে্ষত তলাৱা 
ি্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰবতক�া িৰ ্ষত তিশৰ চহৰাঞ্লৰ সমীক্া 
েবৰ প্ৰবতকিিন প্ৰোশ েকৰ। ইয়াৰ িলত তিশৰ স্বচ্চ 
চহৰকিাৰৰ এখন তাবলো প্ৰোশ পায়। এবতয়া এই একেই 
পদ্বতত গ্ৰামাঞ্লকৰা সমীক্া েৰা যাি। এই সম্পে্ষত 
তেন্দীয় জল শজতি মন্তণালকয় স্বচ্ছ সকি ্ষক্ণ গ্ৰামীণ-
২০২১ৰ (এেএেজজ) আৰম্ভ েবৰকে। এই সমীক্াৰ অধীনত 
গ্ৰামাঞ্লৰ জলস্তৰৰ বস্থবত, জাৱৰ বনস্াশনৰ পদ্বত আবি 
বিৰয়কিাৰত গুৰুত্ব বিয়া যাি। স্বচ্ছ ভাৰত অবভযান-গ্ৰামীণ 
বদ্তীয়ৰ অধীনত এই তক্ত্ৰত োম েৰা যাি। ১৭,৪৭৫ 
গ্ৰামাঞ্লৰ ১.৭৫ লাখ ঘৰৰ মাজৰ পৰা তিশৰ গ্ৰামাঞ্লৰ 
স্বচ্ছতাৰ তাবলো প্ৰস্তুত েৰা হ’ি। তক্ত্ৰবভত্তিে অধ্যয়ন ২৫ 
অক্ািৰৰ পৰা ২৩ বডকচম্বৰলল চবলি। এই সমীক্াত তিশৰ 
৬৯৮ খন জজলাৰ বভতৰত ১৭,৪৭৫ গ্ৰামাঞ্ল সামবৰ তলাৱা 
যাি। সমীক্াই এই গ্ৰামাঞ্লকিাৰৰ ৮৭,২৫০ সাি ্ষজনীন 
স্থান তযকন অংগনৱাড়ী তেন্দ, স্বাস্থ্য তেন্দ, হা�-িজাৰ আবি 
সামবৰ ল’ি। এই সমীক্া অবধেসংখ্যে গ্ৰামাঞ্লিাসীৰ 
সাক্াৎোৰ গ্ৰহণ েবৰি।
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প্ৰবতৰক্া কবৰড'ৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা

ষ্টৰ উন্নবতৰ িাকি মূল আধাৰ হহকে বশক্া 
আৰু তিশৰ সুৰক্াৰ বিশত আত্বনভ্ষৰশীল হহ 
পৰা। এই ি�ুা খডিত তহাৱা আত্বনভ্ষৰশীলতাই 
সামবগ্ৰে উন্নয়নত সহায় েকৰ। একন এে প্ৰকচষ্টাৰ 

অংশস্বৰূকপ বিগত ১৪ তেকপ্ম্বৰ তাবৰকখ তিবখিলল তপাৱা 
হগবেল তযবতয়া প্ৰধানমন্তীকয় প্ৰবতৰক্া খডিৰ সিলীেৰণৰ 
উকদেশ্যকৰ হহ থো বডকিন্স েবৰড'ৰৰ (প্ৰবতৰক্া িলুবন) 
োমোজৰ পয ্ষকিক্ণ েৰাৰ লগকত বশক্া খডিৰ বিশত োম 
হহ থো ৰাজা মকহন্দ প্ৰতাপ বসং ৰাজজ্যে বিবিবিি্যালয়ৰ 
আধাৰবশলা স্থাপন েবৰ প্ৰধানমন্তীকয় আবলগড় চহৰৰ নতুন 
পবৰচয় স্থাপন েবৰকে। তিশৰ প্ৰবতৰক্াৰ িাকি বতবনও�া তসনা 
শজতিকয় সুৰক্াৰ বিশত সলিৱ সকচষ্ট হহ বনজৰ োয ্ষ সমাধা 
েকৰ। এই তসনািাবহনীকিাৰে অবধে আত্বনভ্ষৰশীল েৰাৰ 
উকদেশ্য আগত ৰাবখকয়ই উত্তৰ প্ৰকিশৰ আবলগড়ত বনম ্ষাণ হহ 
থো প্ৰবতৰক্া উকি্যাবগে েবৰড'ৰ বনম ্ষাণৰ েথা প্ৰথকম ২০১৮ 

চনত েৰা হহবেল। এই েবৰড'ৰ আবলগড় সমববিকত আগ্ৰা, 
লকক্ষ্ণৌ, োনপুৰ, বচত্ৰেূ� আৰু ঝাসঁীত বনম ্ষাণ সমূ্পণ ্ষ েৰা হ'ি। 
এবতয়া আবলগড়ত ভূবম আৱন্নকৰ োমৰ আৰম্ভবণ েৰা হহকে। 
এই সন্দভ্ষত প্ৰধানমন্তীকয় েয় তয, 'প্ৰবতৰক্া সামগ্ৰী আমিাবন 
েৰা তিশ বহচাকপ থো ভাৰতৰ পবৰচয়ে সলবন েবৰ ভাৰত 
ৰপ্াবন েৰা তিশৰ তাবলোত বনজৰ স্থান সুবনজচিত েবৰিলল 
সংেল্প হলকে।'

এতনকুো হৈ পবৰি উত্ৰ প্ৰতদশৰ বডতিন্স কবৰড'ৰাঃ

উত্তৰ প্ৰকিশত বনম ্ষাণ সমূ্পণ ্ষ হ'িলগীয়া বডকিন্স েবৰড'তৰ 
তমে ইন ইজডিয়া আৰু আত্বনভ্ষৰ ভাৰতৰ লক্্যে পূণ ্ষ েৰাৰ 
তক্ত্ৰত সহায়েৰ োম েবৰি। ইংৰাজী িণ ্ষমালাৰ এল আেৃবতৰ 
এই প্ৰবতৰক্া েবৰড'তৰ ৰাজ্যখনৰ পূণ ্ষ সম্ভাৱনা ি্যতি েবৰকে। 
উত্তৰ প্ৰকিশৰ আবলগড়, আগ্ৰা, লকক্ষ্ণৌ, োনপুৰ, ঝাসঁী, 
বচত্ৰেূ�ে সংযতুি েবৰি। ১৪২৮ তহ্ৰ ভূবমত বনম ্ষাণ সমূ্পণ ্ষ 

প্ৰবতৰক্া িামগ্তীৰ ৰপ্াবনৰ কক্ৰিত
নতুন পবৰচয় লাি কবৰি িাৰতত

ৰাষ্ট আৰু সমাজত নতুন আত্বিবিাস গঢ় হল উষ্ঠকে। ইয়াৰ োৰণ এ�াই- সমস্ত শজতিকৰ প্ৰবতৰক্া, বশক্া আৰু 
সমাজ েল্যাণ সমববিকত সেকলা তক্ত্ৰত হহ থো বনৰন্তৰ প্ৰয়াকস এই পবৰৱত্ষন আবনকে। এই প্ৰয়াসে অবধে 

বিস্তাবৰত েৰাৰ িাকি ১৪ তেকপ্ম্বৰ তাবৰকখ উত্তৰ প্ৰকিশৰ আবলগড়ত তগৌৰৱৰ নতুন অধ্যায় মুেবল েৰা হহকে। 
বনজৰ ভ্ৰমণোলত প্ৰধানমন্তীকয় আবলগড়ত বনম ্ষাণ হহ থো প্ৰবতৰক্া েবৰড'ৰৰ পয ্ষাকলাচনা েৰাৰ লগকত 

ইমানবিকন এলাগী হহ পবৰ তৰাৱা অিজন্দত স্বাধীনতা তসনানী ৰাজা মকহন্দ প্ৰতাপ বসঙৰ নামত বনম ্ষাণ হহ থো 
ৰাজজ্যে বিবিবিি্যালয়খনৰ আধাৰবশলা স্থাপন েবৰ প্ৰধানমন্তীকয় েয় তয, “উত্তৰ প্ৰকিশত হহ থো হাজাৰ তোষ্� 

�োৰ পবৰেল্পনাকিাকৰ অনাগত বিনত ভাৰতৰ প্ৰগবতৰ অন্যতম আধাৰ হহ পবৰি।”

ৰা
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হহ উষ্ঠৱলগীয়া এই েবৰড'ৰত ২০২২ চনলল ১০ হাজাৰ তোষ্� 
�োৰ বিবনকয়াগ হ'ি। আৰু এই পিকক্কপ উত্তৰ প্ৰকিশৰ 
লগকত তিশে অনাগত বিনকিাৰত প্ৰবতৰক্া উৎপািন খডিত 
আত্বনভ্ষৰশীল েবৰ তুবলি।

আবলগডাঃ ধাতুৰ পৰা বনমমীত সামগ্ৰীৰ িাকি বিবিবিখ্যাত 
আবলগড়ত বনম ্ষাণ হ’িলগীয়া প্ৰবতৰক্া েবৰড’ৰৰ অন্তগ ্ষত 
োমকিাৰত ১২৪৫ তোষ্� �োৰ বিবনকয়াকগকৰ এোবধে প্ৰবতৰক্া 
সামগ্ৰীৰ উৎপািন সম্বন্ীয় োম সমূ্পণ ্ষ হহ পবৰি। ১৪৩ এেৰৰ 
২০�া ভূবমখডি অগ্ৰণী তোম্পানীে প্ৰিান েৰা হহকে। এইকিাৰত 
অস্ত-শস্ত, ত্ৰান, একৰাকপেচ, তমক�ল েকম্পাকনন্, এবন্ ত্ৰান 
ি্যৱস্থা আবি সৰুসুৰা সুৰক্া সৰজিাম প্ৰস্তুত েৰা হ’ি। এই 
পিকক্পকিাকৰ প্ৰবতৰক্া খডিত ভাৰতে আত্বনভ্ষৰশীল েবৰ 
ততালাৰ লগকত েম ্ষসংস্থাপনৰ বিশত তিশে শজতিশালী েবৰি।

লত্ষৌাঃ আধুবনে আন্তীঃগাথঁবনমূলে োমোজ তথা তযাগাকযাগৰ 
বিশত োম েবৰ এই চহৰ একৰাকপেচ খডিত আগিাবঢ় যাি। 
ইয়াৰ িাকি বিবিস্তৰীয় েুপাৰে'বনে বমোইল বনম ্ষাতা ৰিাক্াচ 

এৰ'তপেচ বলবমক�ডৰ পৰা ইবতপূকি ্ষ িহৃৎ পবৰমাণৰ বিবনকয়াগৰ 
প্ৰস্তাৱ তপাৱা হগকে।

ঝািঁতীাঃ পুনীঃবনম ্ষাণ আৰু অভাৰহাউবলং উকি্যাগৰ িাকি 
জনাজাত এই চহৰত বমোইল উৎপািন ি্যৱস্থাৰ িাকি ভাৰত 
ডাইকনবমেচ বলবমক�ডৰ পৰা প্ৰস্তাৱ তপাৱা হগকে।

কানপুৰাঃ চমৰা উকি্যাগ, িস্ত উকি্যাগৰ িাকি বিখ্যাত োনপুৰত 
প্ৰবতৰক্া খডিৰ িকুল�প্ৰুি তজকে� বনম ্ষাণ, সামবৰে তপাোে, 
অস্তৰ বনম ্ষাণ আৰু বিকশৰত িস্তৰ িাকি বিকশৰ বিবনকয়াগৰ 
প্ৰস্তাৱ তপাৱা হগকে।

বচৰিকূটাঃ িকুডিলখডিত থো বচত্ৰেূ�ত অস্ত-শস্তৰ(গুলী-িাৰুি) 
উৎপািনৰ বিশত গুৰুত্ব বিয়া হহকে। এই অঞ্ল োঠৰ োমৰ 
িাকি আৰু খাি্য সংশাধনৰ উকি্যাগৰ িাকি জনাজাত।

আগ্াাঃ ভাৰতত চমৰাৰ অন্যতম ডাঙৰ ক্াষ্টাৰ বহচাকপ 
জনাজাত আগ্ৰাত “জজৰ’ বডচায ্ষ বডকিন্স ইকলেট্ৰ'বনে হি” 
বহচাকপ প্ৰস্তুত েৰা হ’ি।  n

আবলগডত বশক্াৰ নতুন পবৰচয়াঃ
ৰাজা মতৈন্দ্ৰ প্ৰতাপ বিং ৰাত্জ্ক বিশ্ববিদ্ালয়

উত্তৰ প্ৰকিশৰ আবলগড় সিায় বশক্া, গকৱৰণাৰ 
তেন্দবিন্দ ুহহ আবহকে। তিশী-বিকিশী বশক্াথমী 
ইয়ালল আবহ বশক্া গ্ৰহণ েৰাৰ লগকত বনজৰ 
উৎেৰ ্ষ সাধন েবৰকে। আবলগড়ৰ আজজৰ এই েবৱৰ 
িাকি মহান স্বাধীনতা তসনানী, সমাজ সংস্াৰে 
ৰাজা মকহন্দ প্ৰতাপ বসঙৰ মহত্বপূণ ্ষ অৱিান 
আকে। ততওঁ িনৃ্দািনত গুৰুেুল আৰু মহাবিি্যালয় 
স্থাপনৰ িাকি ভূবম িান েৰাৰ লগকত আবলগড় 
বিবিবিি্যালয় স্থাপনৰ িাকি ভূবম িান েবৰবেল। 
১৯১৫ চনত ততওঁ োিুলত ভাৰতৰ অস্থায়ী চৰোৰ 
গঠন েবৰবেল আৰু লগকত ইয়াৰ অধ্যক্ আবেল। 
আজজ ভাৰকত স্বাধীনতাৰ অমতৃ মকহাৎসৱ পালন 
েবৰ থোৰ সময়ত এয়া এে সুৱণ ্ষ সুকযাগ তয 
আবম তসইগৰােী মহান তিশকপ্ৰবমেে শ্ৰদ্াকৰ 
তসাৱঁৰণ েকৰা।ঁ এই তক্ত্ৰত ততওঁৰ নামত স্থাপন 
হ’িলল তযাৱা ৰাজজ্যে বিবিবিি্যালয়খন উবচত 
পিকক্প। ইয়াত উন্নত গকৱৰণাগাৰ, ইনবেউকি�ৰ, 
ই-লাবন ্ষ পাে্ষ আবি স্থাপন েৰা যাি, ইয়াৰ লগকত 
হিজ্াবনে বশক্া পদ্বত, তেৌশল বিোশ, তযাগ 

বশক্া, আধ্যাত্মিে বশক্া, সমাজ বিজ্ান আবি 
বিবভন্ন বিৰয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব বিয়া হ’ি। প্ৰায় ৯২ 
এেৰ ভূবমত ১০১ তোষ্� �োৰ বিবনকয়াকগকৰ বনম ্ষাণ 
হ'িলগীয়া এই বিবিবিি্যালয়ৰ হসকত আবলগড়ৰ 
৩৯৫খন েকলজ সংযুতি হহ থাবেি। তেন্দ চৰোকৰ 
এই েথা বচন্তা েবৰকে তয এই বিবিবিি্যালয়খন 
অধুবনে আৰু সাংসৃ্বতে বশক্াকৰ মহীয়ান হহ নতুন 
বশক্ানীবতৰ সিল ৰূপায়ন সম্ভৱ হহ পকৰ। এই 
বিবিবিি্যালয়ৰ মহত্ব সম্পে্ষত প্ৰধানমন্তীকয় েয় 
তয, “এই বিবিবিি্যালয় আধুবনে বশক্াৰ এ�া িহৃৎ 
তেন্দ তহাৱাৰ লগকত প্ৰবতৰক্া বিভাগৰ বিবভন্ন বিশৰ 
অধ্যয়নৰ তেন্দও হহ পবৰি।”

প্ৰবতৰক্া কবৰড’ৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা

আবলগডত আতয়াত্জত 
িমাতৰাৈত প্ৰিানমন্ততীতয় 
বদয়া িাৰণ শুবনিকল এই 
বকউআৰ ককাড ককেন কৰক
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গুজৰা�ৰ আহকমিািািত বনমমীত চি্ষাৰধাকম বশক্ামূলে বিশত আৰু সমাজৰ িুি ্ষলকশ্ৰণীৰ 
সিলীেৰণৰ বিশত োম েবৰ আকে। এই প্ৰবতষ্ানত আধুবনে আৰু উন্নত সা-সুবিধাসমূহ 

প্ৰিান েৰা হয়। প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় চি্ষাৰধাম ভৱন উকদ্াধন েবৰ ১১ তেকপ্ম্বৰ তাবৰকখ 
চি্ষাৰধাম তিজ-২ েন্যা বিি্যালয়ৰ ভূবম পূজন েকৰ।

যুে প্ৰজ্ৰ িবেৰ্ৎ
বনম ্ষানৰ কমাৰশাল হৈতে চদ্ষাৰ িাম

পাষ্�িাৰ সম্প্ৰিায়ৰ পবৰচয় একনেুৱা তয 
ততওঁকলাকে বযঠাইলল ভ্ৰমণ েবৰকে তসই ঠাইত 
েৰা ি্যৱসায়ে নতুন মাত্ৰা প্ৰিান েবৰিলল 

সক্ম হহকে। ততওঁকলােৰ ি্যৱসাবয়ে তেৌশল এবতয়া তেৱল 
গুজৰা�কতই নহয়, সমগ্ৰ বিবিত বিয়বপ পবৰকে। বেন্তু 
এই পাষ্�িাৰ সম্প্ৰিায়ৰ আৰু এ�া বিশ আকে আৰু তসয়া 
হহকে তিশকপ্ৰম। অথ ্ষলনবতে োয ্ষেলাপৰ মাধ্যমত তিশৰ 
প্ৰবত তসৱা আিিকঢ়াৱাৰ ধাউবত ততওঁকলােৰ অনন্য আৰু 
তপ্ৰৰণামূলে। চি্ষাৰধাম ভৱন উকদ্াধন েবৰ বিয়া ভাৰণত 
প্ৰধানমন্তীকয় তোৱা এই েথাৰাকৰ ৰাষ্ট প্ৰগবতৰ োৰণ 
িাখ্যা েকৰ। ততওঁ লগকত েয় তয চি্ষাৰধাম ন্যাকস েবৰ থো 
োমকিাকৰ তিশে সহায় েৰাৰ লগকত যুৱ প্ৰজ্কো যকথষ্ট 
সহায় েবৰ আবহকে। বিবিস্তৰত ি্যৱসাবয়ে বিশত পাষ্�িাৰ 
সম্প্ৰিাৰ অৱিান থোৰ িাকি এই েথাক�াকৱ তিশে সহায় 
েবৰকে। চি্ষাৰধাম ন্যাসে প্ৰশংসা েবৰ ততওঁ লগকত েয় 
তয এই ন্যাকস পাষ্�িাৰ সম্প্ৰিায়ৰ লগকত সমাজৰ িবৰদ্ৰ-
িুি ্ষল তশ্ৰণীৰ যুৱ প্ৰজ্ আৰু বিকশৰত মবহলাে সহায় েবৰ 
সমাজে বিকশৰভাকৱ উপেৃত েবৰ আবহকে।

চদ্ষাৰিামৰ লগতত প্ৰিানমন্ততীৰ অন্ কঘাৰণাতিাৰৰ 
ওপৰত এপলকাঃ

n চি্ষাৰ ধামত োত্ৰসেলৰ িাকি বিকশৰ আধুবনে ি্যৱস্থা 

থাবেি আৰু ২ হাজাৰ োত্ৰীৰ িাকিও তহাকষ্টলৰ সুবিধা 
থাবেি। এই সুবিধা আবথ ্ষে বিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব সেকলাকৱ 
লাভ েবৰি।

n  ২০০ তোষ্� �োৰ বিবনকয়াগৰ মাধ্যমত চি্ষাৰ ধামৰ 
বনম ্ষাণ সম্পূণ ্ষ হহকে। হাজাৰ বশক্াথমীৰ িাকি ই-লাইকৰিৰীৰ 
ি্যৱস্থা।

n  চাবৰ�া খডি/তক্ত্ৰত ১০০০ তোষ্� �োৰ খৰচকৰ সেকলা 
সুবিধাযুতি সংস্থাৰ বনম ্ষাণ েৰা হ’ি।

n  ভূজ আৰু বিল্ীত ইউবপএেবচৰ িাকি প্ৰবশক্ণ তেন্দ 
স্থাপন েৰা হ’ি। এই পিকক্কপ ১০,০০০ বশক্াথমীৰ িাকি 
অসামবৰে তসৱাৰ পৰীক্াৰ িুৱাৰ খুবল বিি।

n  চি্ষাৰ ধাম সংস্থাই প্ৰবত িুিেৰৰ মূৰেত বিবি পাষ্�িাৰ 
ি্যাপাৰ সজ্লনৰ আকয়াজন েবৰি। আগন্তুে সজ্লন 
২০২২, ২০২৪ আৰু ২০২৬ত অনুষ্ষ্ত হ’ি। বিবি 
পাষ্�িাৰ ি্যৱসাবয়ে সংস্থা প্ৰায় ১০,০০০ উকি্যাগপবতৰ 
সংস্থা।

n  িাৰাণসী বহন্দ ু বিবিবিি্যালয়ৰ তিোল্্ৰী অৱ আ�্ষচত 
তাবমল বশক্াৰ িাকি সুৰিমবণয়াম ভাৰতী আসন স্থাপন 
েৰা হ’ি।  n

চদ্ষাৰ িাম নতুন ভৱন
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অমৃত যাৰিা
অথ ্ষনতীবতৰ

তিকশ উকি্যাগ আৰু তসৱা খডিত উন্নত প্ৰিশ ্ষন েবৰ অথ ্ষনীবতৰ বিশত 
শজতিশালী বস্থবত গ্ৰহণ েবৰকে। একেিকৰ বনম ্ষাণ খডি আৰু উৎপািন 
খডিই উন্নয়নৰ চাবিোষ্ঠডাল ক্ীপ্ৰ েবৰকে। এই বিত্তীয় িৰ ্ষৰ প্ৰথম 
জত্ৰমাবসেত অথ ্ষনীবতত ঘৰুৱা উৎপািনৰ হাকৰ ২০ শতাংশৰ িজৃদ্ৰ 
েথাক�া বিপয ্ষয়ৰ বিনকিাৰৰ অন্ত পৰা িুবল অবভবহত েবৰি পাবৰ। 
অথ ্ষনীবতকয় এবতয়া ইংৰাজী িণ ্ষমালাৰ বভ-আোৰত পুনৰাই উত্ানৰ 
পথত, অথ ্ষলনবতে নীবতৰ তক্ত্ৰত তলাৱা তহাৱা েকঠাৰ বসদ্ান্তকিাকৰ 
জজবডবপৰ িজৃদ্ত সহায় েবৰকে। অথ ্ষনীবতৰ এই বিোশ পকথ এবতয়া 
তিশৰ বস্থতাৱস্থা প্ৰিশ ্ষন েবৰকে।

অথ ্ষনীবতপ্ৰচ্ছদ কলখা
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ৰতীয় অথ ্ষনীবত এবতয়া পুনৰ ঠন 
ধবৰ উষ্ঠকে। বিবিজবুৰ অহা তোবভড 
মহামাৰীকয় তিশৰ অথ ্ষনীবত ক্বতগ্ৰস্ত 
েবৰবেল। বেন্তু এই তক্ত্ৰত চৰোকৰ 

গ্ৰহণ েৰা েকঠাৰ বসদ্ান্তকিাকৰ অথ ্ষনীবতে পবৰ তযাৱাৰ 
পৰা ধবৰ ৰাবখবেল। তেন্দীয় চৰোকৰ একেিকৰ অথ ্ষনীবতৰ 
বিশ চম্ভাবল তলাৱাৰ উপবৰ তেতকিাৰ জনেল্যাণমূলে 
পিকক্কপা গ্ৰহণ েবৰবেল। জীৱন থাবেকলকহ এই ধৰা 
থাবেি শীৰ ্ষে মূলমন্তৰ উচ্চাৰণ েবৰ তেন্দীয় চৰোকৰ 
তোবভড মহামাৰীৰ মূল সময়বখবনত অথ ্ষনীবততলে 
তিশৰ নাগবৰেৰ েল্যাণৰ েথা প্ৰথকম বচন্তা েবৰবেল, 
যাৰ িলশ্ৰুবতত জনতা লেডাউনৰ িকৰ েকঠাৰ সময়ত 
ভাষ্ঙ পৰা নাবেল। বেন্তু তসই সময়কত তেন্দীয় চৰোকৰ 
অথ ্ষনীবতৰ েথা বচন্তা েবৰ পবৰেল্পনা প্ৰস্তুত েবৰবেল। 
এই োৰণক�াৰ িাকিই মহামাৰীৰ োলকোৱাত ঋণাত্েলল 
তযাৱা অথ ্ষনীবত এবতয়া তেৱল ধনাত্কেই নহয়, িৰঞ্ 
অথমীবনতৰ বিোশৰ হাকৰ আশাৰ িতৰা েবঢ়য়াই আবনকে।

২০২১ৰ জনুলল ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপািন চমুলে 
জজবডবপৰ হাৰ ২০.১ শতাংশ, এবতয়ালল এয়া বিগত 
বিনকিাৰৰ বযকোকনা এ�া বিত্তীয় িৰ ্ষৰ জত্ৰমাবসে 
প্ৰবতকিিনৰ সি ্ষকশ্ৰষ্ জজবডবপ। তথ্য মকত ২০২১-২২ 
বিত্তীয় িৰ ্ষৰ প্ৰথম জত্ৰমাবসেত জজবডবপকয় ৩২.৩৮ লাখ 
তোষ্� অবতক্ৰম েবৰ হগবেল, ইয়াৰ বিপৰীকত বিগত 

িা ইংৰাজীত েথা এৰাৰ আকে
Size of the Cake matters অথ ্ষাৎ 
বযমান ডাঙৰ তেে হি, বসমাকনই 
তিবে তলাকে খািলল পাি। এই 
োৰণক�াৰ িাকিই আবম ভাৰতৰ 
অথ ্ষনীবত পাচঁ ষ্ট্ৰবলয়ন ডলাৰৰ 
অথ ্ষনীবত েৰাৰ লক্্য বস্থৰ েবৰ 
হলকো।ঁ অথ ্ষি্যৱস্থাৰ আোৰ বযমান 
হি, তিশৰ সমজৃদ্ও বসমাকনই 
িজৃদ্ পাি। এই সমজৃদ্কয় সেকলা 
পবৰয়ালৰ আয় িজৃদ্ েৰাৰ লগকত 
জীৱনৰ মান উন্নত েবৰ।
নকৰন্দ তমািী, প্ৰধানমন্তী।

অথ ্ষনীবতপ্ৰচ্ছদ কলখা
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বিত্তীয় িৰ ্ষৰ এই একেই জত্ৰমাবসেত জজবডবপ ২৬.৯৫ তোষ্� 
�ো আবেল। তশহতীয়ালে প্ৰোশ তপাৱা জজবডবপৰ পবৰসংখ্যা 
তিবখ ভাৰতীয় অথ ্ষলনবতে বিকশ্লৰে সেকল হেকে তয এবতয়া 
িবুি্ষনৰ অন্ত পবৰকল। আনহাকত েনকিডাকৰবিন অৱ ইজডিয়ান 
ইডিাষ্ট্ৰীকজ হেকে তয তোবভডৰ বদ্তীয় ত�ৌৰ েুপ্ৰভাৱৰ 
পােকতা অথ ্ষনীবতৰ এই বিোশৰ হাৰ যকথষ্ট আশাি্যজিে। 
অথ ্ষলনবতে পবৰসংখ্যাই আশাৰ িতৰা েবঢ়য়াই আবনকে। 
তিশৰ মুখ্য অথ ্ষলনবতে পৰামশ ্ষিাতা তে বভ সুৰিমবণয়াকম 
এয়া বিবিাস েকৰ তয ভাৰতৰ তমক্ৰইে’ন’বমে িাডিাকমন্াল 
(অথ ্ষনীবতৰ বিৰয়ৰ এ�া শাখা) যকথষ্ট শজতিশালী। গাথঁবনগত 
সংস্াৰৰ (ষ্টােচাকৰল বৰিম ্ষ) আধাৰত ভাৰতীয় অথ ্ষনীবত 

বিোশৰ বিশত আগিাবঢ়ি। চৰোৰৰ তেকপক্সৰ (তেবপক�ল 
এক্সকপজডিচাৰ- মূলধন খৰচ) প্ৰবত আগ্ৰহ আৰু ক্ীপ্ৰতাকৰ 
তহাৱা ষ্�োেৰকণ সহায় েবৰ আবহকে। ততওঁ লগকত েয় তয 
জজবডবপৰ বিোশৰ হাকৰ চৰোকৰ বিগত িৰ ্ষত আশা েৰা বভ-
আোৰৰ বিোশ সম্ভৱ েবৰ তুবলি।

তোবভড ি্যৱস্থাপনাৰ তক্ত্ৰত ভাৰতৰ পিকক্প বিবিৰ 
অন্য তেতকিাৰ তিশতলে উন্নত। এই োৰণক�াৰ িাকি 
বিবি অথ ্ষনীবতৰ তৰষ্�ং বিয়া সংস্থাকিাকৰ ভাৰতৰ পৰা ভাল 
আশা েবৰকে। আগশাৰীৰ তৰষ্�ং সংস্থা মুডীৰ বিবনকয়াগ 
তসৱাই অলপকত মন্তি্য েকৰ তয তোবভড বিবধৰ বশবথলতাৰ 
িলত ভাৰতত অথ ্ষলনবতে গবতবিবধ িজৃদ্ পাইকে। এই 
োয ্ষই ভাৰতৰ অথ ্ষনীবতে অবধে উন্নয়নমুখী েবৰ তুবলি। 
গ্ল’তিল তমক্ৰ’ আউ�লেু ২০২১-২২ৰ প্ৰবতকিিনত 
মুডীকয় উকল্খ েবৰকে তয ভাৰতীয় বিোশৰ হাৰ ২০২০-
২১ৰ িাকি পুি ্ষানমুান অনসুবৰ ৯.৬ শতাংশ আৰু ২০২২ৰ 
িাকি ৭ শতাংশ ৰখা হহকে।

মুঠৰ ওপৰত এই েথাক�া পেষ্ট হহ পবৰকে তয অথ ্ষনীবতত 
বভ আোৰৰ পুনকৰাদ্াৰ তিবখিলল তপাৱা হগকে আৰু 
ভাৰতৰ তমক্ৰ’ ইে’ন’বমে িাডিাকমন্াল (সুক্ষ্ম অথ ্ষলনবতে 
ি্যৱস্থাৰ িবুনয়াি) যকথষ্ট শজতিশালী। তেৱল এয়াই নহয়, 

এয়া ইবতহাসত প্ৰথমিাৰৰ িাকি 
একন হহকে তয তোকনা এে 
জত্ৰমাবসেত ভাৰতৰ জজবডবপ 
বিোশৰ হাৰ ২০ শতাংশ 
অবতক্ৰম েবৰকে। 

বিশ্বৰ ৭টা িৃৈৎ অথ ্ষি্েস্াৰ মাজত 
িাৰতৰ উন্নয়ন িকতলাতকক ক্তীপ্ৰ
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বপএমআই ইকডিক্সত (সূচাংেত) তিখা উকল্খকযাগ্য 
সংস্াৰ আৰু উকি্যাগ-তসৱা খডিে হল ভাৰতীয় অথ ্ষনীবতত 
ধনাত্ে পবৰকৱশ বিৰাজ েবৰকে। একন পবৰকপ্ৰবক্�ত, 
উৎপািন তক্ত্ৰ আৰু বনম ্ষাণ খডিই অথ ্ষনীবতে ক্ীপ্ৰতা 
বিকে আৰু লগকত েৃৰেসেকলও এই তক্ত্ৰত বনজৰ 
অৱিান আগিঢ়াইকে। েৃবৰ খডিত প্ৰথম জত্ৰমাবসেত 
চমেপ্ৰি ৪ শতাংশ িজৃদ্ পাইকে। উকি্যাবগে উৎপািন 
মূল্যাংেন সূচাংে-আইআইবপত িাবণজ্যৰ মূল খডিকিাৰৰ 
অংশীিাবৰত্ব ৩৮ শতাংশ হহ আকে। একেিকৰ জনুত এই 
খডিকিাৰৰ উৎপািন ৮ শতাংশতলেও অবধে িজৃদ্ পাইবেল 
আৰু এই েথাক�াকৱ তিশৰ অথ ্ষনীবতৰ িবুনয়াি শজতিশালী 

তহাৱা েথাক�া পেষ্ট েবৰকে। জলুাই মাহক�াত েয়লা আৰু 
বিি্ুযৎ উৎপািকনা বিগত িৰ ্ষৰ তুলনাত িজৃদ্ পাইকে।

ঘৰুৱা িজাৰৰ লগকত ৰপ্াবনৰ বিশত ভাৰকত চমেপ্ৰি 
উত্ান লাভ েবৰকে। জলুাই মাহক�াত তিশৰ ৰপ্াবন ৪৭ 
শতাংশ িজৃদ্ হহ ৩৫ বিবলয়ন ডলাৰলল িজৃদ্ পাইকে। উকল্খ্য 
তয এই িজৃদ্ ২০১৯ চনৰ জলুাই মাহতলে তিবে, বেন্তু 
তসইসময়ত তিশত তোবভড পবৰবস্থবত নাবেল। একেিকৰ 
বিকিশী বিবনকয়াগোৰীসেকলও তোবভড োলত ভাৰতীয় 
অথ ্ষি্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা ি্যতি েবৰবেল। আগষ্ট, ২০২০ৰ 
পৰা আগষ্ট ২০২১হল থো পবৰসংখ্যাই এই েথা ি্যতি েবৰকে 
তয তিশৰ িাবণজ্য দ্ৰি্যৰ ৰপ্াবনত ৪৫ শতাংশৰ িজৃদ্ আবেল। 
প্ৰত্যক্ বিকিশী বিবনকয়াগ নীবতত সংস্াৰ আৰু ইজ অৱ ডুবয়ং 
বিজকনেত অহা পবৰৱত্ষনৰ িাকি আগষ্ট মাহক�াত বিকিশী 
বিবনকয়াগোৰীকয় ৭,২৪৫ তোষ্� �ো বিবনকয়াগ েবৰকে। 
ই-তৱজ বিল আৰু উচ্চ মানে খডি তযকন অ�’ম’িাইল আৰু 
শজতি খডিত িবধ ্ষত ি্যকয় ভাৰতীয় অথ ্ষনীবতৰ বিোশৰ ধাৰা 
অবধে পবৰস্ফু � েবৰ তুবলকে। তভঞ্াৰ তেবপক�ল িাম ্ষকিাৰৰ 
দ্াৰা জানৱুাৰীৰ পৰা জলুাই ২০২১হল ভাৰতীয় ষ্টা�্ষ আপ 
ইে’বচকষ্টমত সি ্ষমুঠ ১৭.২ বিবনয়ন ডলাৰ �োৰ বিবনকয়াগ 
হহকে। এয়া ২০২০চনৰ ১১ বিবলয়ন ডলাৰ আৰু ২০১৯চনৰ 

ত্ৰিমাবিকৰ বৈচাপত ত্জবডবপৰ 
বিকাশ অলপ এতনিৰণৰ আবেল
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এবপ্ৰল-জনু 
(২০১৯-২০)

জলুাই-তেকপ্ম্বৰ 
(২০১৯-২০)

জলুাই-তেকপ্ম্বৰ 
(২০২০-২১)

অক্ািৰ-বডকচম্বৰ 
(২০২০-২১)

জানুৱাৰী-মাচ্ষ 
(২০২০-২১)

এবপ্ৰল-জনু 
(২০২১-২২)

অক্ািৰ-বডকচম্বৰ 
(২০১৯-২০)

জানুৱাৰী-মাচ্ষ 
(২০১৯-২০)
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২০২১-২২ বিত্তীয় িৰ ্ষৰ প্ৰথম 
জত্ৰমাবসেত তিশৰ জজবডবপৰ 
আোৰ ৩০.৪৮ লাখ তোষ্� 
�োৰ তহাৱাৰ অনুমান।

অথ ্ষনীবতপ্ৰচ্ছদ কলখা
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১৩ বিবলয়ন ডলাৰতলে যকথষ্ট তিবে।

এখন তিশ-এ�া েৰ ি্যৱস্থাৰ অধীনত প্ৰণয়ন তহাৱা িস্তু 
আৰু তসৱা েৰ-চমুলল জজএেষ্�ৰ পৰা আগষ্ট মাহত ১.১২ 
লাখ তোষ্� �ো সংগ্ৰহ হহ ৰাজকোৰলল আবহকে। এই 
েথাক�াকৱ তিশত হহ থো অথ ্ষলনবতে োয ্ষেলাপৰ েথাক�া 
পুনৰাই পেষ্ট েবৰকে। তিশৰ অথ ্ষি্যৱস্থাে শজতিশালী েৰাৰ 
িাকি তিশৰ তনতৃত্ব আৰু সেকলা নাগবৰেৰ সহকযাবগতা 
িাঞ্নীয়। তেন্দ চৰোকৰ প্ৰণয়ন েৰা নীবতকিাকৰ এই েথাক�া 
পেষ্ট েবৰকে। বেন্তু অথ ্ষলনবতে ি্যৱস্থাত অহা সংস্াৰ তথা 
বিোকশ চৰোৰৰ নীবতে মান্যতা বিয়াৰ লগকত বিবিস্তৰত 
ভাৰতৰ গুৰুত্ব িজৃদ্ েবৰকে। 

িাৰততীয় কৃবৰ আৰু কৃৰকক বিশ্ব িজাৰকল হল কযাো 
হৈতে

প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীৰ তনতৃত্বত েৃবৰ খডিত েৰা 
তহাৱা সংস্াৰমূলে পিকক্পকিাকৰ সুিল তিখুৱািলল 
আৰম্ভ েবৰকে আৰু তিশিাসীৰ িাকি আশাৰ িতৰা েবঢ়য়াই 
আবনকে। ২০২০-২১ৰ সময়ত তিশৰ েৃবৰ খডিৰ ৰপ্াবনত 
১৭.৩৪ শতাংশৰ শজতিশালী িজৃদ্ হহকে। মহামাৰীৰ পােকতা 
েৃবৰখডিত তিশৰ তখবতয়েসেকল উৎপািনৰ মাধ্যমত 
চমৎোৰ েবৰ তিখুৱাইকে। ২০২০-২১ত েৃবৰ আৰু ইয়াৰ 
হসকত জবড়ত হহ থো আনুৰাংবগে খডিকিাৰত তহাৱা 
ৰপ্াবনৰ পবৰমাণ ১৭.৩৪ শতাংশকৰ ৪১.২৫ বিবলয়ন ডলাৰ 
হহকেলগ। লগকত তিশৰ হজবৱে েৃবৰৰ ৰপ্াবনৰ বিশত প্ৰায় 
৫১ শতাংশৰ িজৃদ্ তিবখৱলল তপাৱা হগকে। তিশৰ েৃৰেৰ এই 
অভাৱনীয় সিলতা িজুজিলল বিগত বতবন�া িেৰৰ ৰপ্াবনৰ 
হাৰ প্ৰত্যক্ েবৰি লাবগি। ২০১৭-১৮ িৰ ্ষত েৃবৰ ৰপ্াবনৰ 
পবৰমাণ ৩৮.৭৪ বিবলয়ন ডলাৰ আবেল, এয়া ২০১৮-১৯ত 
িজৃদ্ হহ ৩৮.৭৪ হহকে, ২০১৯-২০ত এয়া সামান্য হ্াস হহ 
৩৫.১৬ বিবলয়ন ডলাৰ আবেল। বেন্তু তোবভড োলৰ িকৰ 
প্ৰত্যাহ্ানমূলে পবৰবস্থবতে তনওবচ ২০২০-২১ বিত্তীয় িৰ ্ষত 
এয়া ৪১.২৫ বিবলয়ন ডলাৰ হহকে।

এই তক্ত্ৰত প্ৰধানমন্তীৰ আচঁবন- এে জজলা, এ�া উৎপািন 
শীৰ ্ষে পিকক্কপ গুৰুত্বপূণ ্ষ ভূবমো পালন েবৰকে। 
তিশত প্ৰথমিাৰৰ িাকি এোবধে ক্াষ্টাৰৰ (এ�া তগা�) পৰা 

বনম ্ষাণ আৰু উৎপাদন খডিত 
িতি ্ষাত্ম বিকাশ

খডি এবপ্ৰল-জনু  এবপ্ৰল-জনু  
 (২০২১-২২) (২০২০-২১)

েৃবৰ ৪.৫২ ৮.২১

উৎপািন ৪৯.৬৩ -৪.১৮

বিিু্যৎ/তগে/পানী তযাগান ১৪.২৬ ৩

বনম ্ষাণ খডি ৬৮.৩ -১৪.৯

ি্যাপাৰ/তহাক�ল/পবৰিহন ৩৪.৩২ -৩০.২২

বিত্তীয়/বৰকয়ল ইকষ্ট�  
প্ৰকিবি’তনল োবভ্ষকেচ ৩.৭ -৫.০

জজবডবপ ২০.১ -৯.২১

তোবভড োলৰ বদ্তীয় 
লহৰৰ সময়কতা বনম ্ষাণ 
খডি আৰু উৎপািন 
খডিত শ্ৰীিৃজদ্

অথ ্ষনীবত

পবৰমাণ শতাংশৰ বহচাপত

প্ৰচ্ছদ কলখা
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ৰপ্াবন হহকে। উিাহৰণস্বৰূকপ িাৰাণসীৰ পৰা সজীৱ েব্ী 
(তসউজীয়া শাে-পাচঁবল আবি) আৰু চাকন্দৌলীৰ পৰা ে’লা 
চাউলৰ ৰপ্াবন প্ৰথমিাৰৰ িাকি হহকে। এই োয ্ষৰ দ্াৰা 
তখবতয়ে তপানপ�্ৰীয়ালে লাভাববিত হহকে। ইয়াৰ উপবৰ তিশৰ 
অন্য ক্াষ্টাৰ তযকন নাগপুৰৰ েমলা, অনন্তপুৰৰ েল, লকক্ষ্ণৌৰ 
আম আবি ৰপ্াবন হহকে। ভাৰতীয় েৃবৰ খডিৰ এই সিলতাত 
প্ৰথমিাৰৰ িাকি ৰপ্াবন তহাৱা সামগ্ৰীকিাকৰ মহত্বপূণ ্ষ ভূবমো 
পালন েবৰকে। এয়া একনেুৱা উৎপািন বয প্ৰথমিাৰৰ িাকি 
বিকিশলল ৰপ্াবন েৰা হহকে। এই সামগ্ৰীকিাকৰ বিকিশত 
জনবপ্ৰয়তা লাভ েবৰিলল সক্ম হহকে। েৃবৰ উৎপািনৰ 
ৰপ্াবনৰ তক্ত্ৰত মহামাৰীৰৰ পােকতা মাবল্ম’তডল তমাড, 
মাকে্ষ� বলংকেজ (িজাৰ সংকযাগ), তভল্ুয তচইনৰ বিোশ 
তথা েৃবৰ উৎপািে সংস্থাৰ িকৰ পিকক্পকিাকৰ তিশৰ 

প্ৰবতক�া প্ৰান্তৰ তখবতয়েে সহায় েৰাৰ লগকত পূকি ্ষাত্তৰৰ 
তখবতয়েসেলকো উপেৃত েবৰকে।

প্ৰথমিাৰৰ িাকি ২০২১িৰ ্ষৰ তম’ মাহত ৪ হাজাৰ বেল’গ্ৰাম 
হজবৱে চাংভা চাউল আৰু য ধান তডনমাে্ষলল পকঠাৱা 
হহকে। অসমৰ পৰা ৪০ তমষ্ট্ৰে �ন ৰঙা চাউল আকমবৰো 
যতুিৰাষ্টলল তপ্ৰৰণ েৰা হহকে। একেিকৰ, উত্তৰ পূিৰ িাবম ্ষজ 
আঙুৰ, জত্ৰপুৰাৰ েঠাল (তম’ মাহত ১.২ তমষ্ট্ৰে�ন আৰু 
জলুাইত  ১.৬ তমষ্ট্ৰে�ন) লডিনলল তপ্ৰৰণ েৰা হহকে। 
প্ৰথমিাৰৰ িাকি নাগাকলডিৰ বিখ্যাত ভূত-জলেীয়া(২০০ 
বেীঃগ্ৰাীঃ) লডিনলল ৰপ্াবন েৰা হহকে। োনপুৰৰ জামু 
বিকিশত জনবপ্ৰয়তা লাভ েবৰকে। ২০২১চনৰ জনু-জলুাইত 
জামুৰ ১০�া েনোইনকমন্ তগ্ৰ�-িকৃ�ইন, ওমান আৰু 
সংযতুি আৰৱ এবমকৰ�েলল তপ্ৰৰণ েৰা হহকে। োনপুৰৰ 
জামুকৱ এবতয়া আন্তৰাষ্ট্ৰীয় িজাৰত থো পাবেস্তানৰ প্ৰভুত্বে 
তশৰ েবৰিলল হগ আকে। একেিকৰ ভগলপুৰৰ জি্ষাল ুআকমা 
প্ৰথমিাৰৰ িাকি লডিনলল তপ্ৰৰণ েৰা হহকে। োশ্ীৰৰ বমশ্ৰী 
তচৰীে ডুিাইলল আৰু বহমাচলৰ আকপল িাহকৰইনলল তপ্ৰৰণ 
েৰা হহকে। ১১ আগষ্ট তাবৰকখ েত্তিশগড়ৰ পৰা ৯ তমষ্ট্ৰে 
�ন শুোন মহুৱা ফ্ান্সলল তপ্ৰৰণ েৰা হহকে। এই েথাকিাকৰ 
অন্তত এ�া েথা পেষ্ট েবৰকে তয ভাৰতীয় েৃৰকে এবতয়া 
তেৱল ভাৰতকৰই নহয়, বিবিৰ িাকিও তখবত েবৰ আকে।

বনম ্ষাণ খডিৰ অগ্গবত অলপ 
এইিৰণৰ

আগষ্ট মাহত তমনুকিেচাবৰং 
পাকচ্ষজজং তমকনজাে ্ষ ইকডিক্স 

(বপএমআই) ৫২.৫ হল পবৰবেল। 
জলুাইত এয়া ৫৫.৩। বপএমআইত 

৫০ অংেৰ ওপৰৰ পবৰমাকণ বিোশৰ 
েথা পেষ্ট েকৰ। আৰু তললল তযাৱাৰ 
অথ ্ষ হহকে সংেুচন। জলুাইৰ তুলনাত 

এয়া আগষ্টত হ্াস পাইবেল, বেন্তু 
ইয়াৰ পােকতা উৎপািন খডিত তোকনা 

প্ৰভাৱ পৰা নাবেল।

৫৭.৭
৫৭.৫
৫৫.৪
৫৫.৫

৫০.৮
৪৮.১

৫৫.৩
৫২.৩

জানুৱাৰী

তিব্ৰুৱাৰী

মাচ্ষ

এবপ্ৰল

তম’

জনু

জলুাই

আগষ্ট

তেৱল জজবডবপকয়ই নহয়, এয়াও 
প্ৰথমিাৰৰ িাকি একন হহকে তয 
ভাৰকত এ�া জত্ৰমাবসেত ৯৫ 
বিবলয়ন ডলাৰৰ সামগ্ৰী ৰপ্াবন 
েবৰকে।

অথ ্ষনীবতপ্ৰচ্ছদ কলখা
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বিোশৰ পথত আগিাবঢ় ভাৰকত বনজৰ 
উৎপািন আৰু ৰপ্াবন িুকয়া�াই িজৃদ্ 
েবৰি লাবগি। তোবভডৰ পােত উদ্ৱ 
তহাৱা পবৰবস্থবতৰ হসকত তমাোবিলা েৰাৰ 
িাকি তমে ইন ইজডিয়াে স্থাপন েৰাৰ িাকি 
বপএলআই আচঁবনৰ তঘাৰণা েৰা হহকে। এই 
আচঁবনৰ িলত বযকিাৰ পবৰৱত্ষন আবহকে 
তাৰ েবৱখন ইকলেট্ৰবনে িজাৰৰ বিোকশ 
পেষ্ট েবৰকে। ৭ িেৰৰ পূকি ্ষ আবম প্ৰায় ৮ 
বমবলয়ন ডলাৰৰ তমািাইল তিান আমিাবন 
েবৰবেকলা,ঁ এই এই আমিাবন যকথষ্ট 
পবৰমাকণ হ্াস পাইকে আৰু এবতয়া আবম 
প্ৰায় ৩ বিবলয়ন ডলাৰৰ তমািাইল তিান 
ৰপ্াবন েবৰ থো হহকে।
নকৰন্দ তমািী, প্ৰধানমন্তী।

বি আকাৰত বিকাশ

তোবভড মহামাৰীৰ ি�ুালে লহৰ সহ্য েৰা ভাৰতীয় 
অথ ্ষনীবত এবতয়া স্বাভাবৱে অৱস্থালল ঘবূৰ আবহকে। জনু 
মাহৰ পৰা আৰম্ভ তহাৱা অথ ্ষলনবতে গবতবিবধকয় স্বাভাবৱে 
জীৱনযাত্ৰা িাহাল ৰাবখকে। তোবভড মহামাৰীৰৰ িলত 
তিশৰ জজবডবপ ঋণাত্ে (-২৪) হহ পবৰবেল, বেন্তু এবতয়া 
এয়া ধনাত্ে বিশত ২০.১ শতাংশলল হগ তপাৱা েথাক�াকৱ 
প্ৰধানমন্তী আৰু বিত্ত মন্তী-মন্তণালয়ৰ উবচত বসদ্ান্ত তথা 
সুপবৰেল্পনাৰ িচল িবুল অবভবহত েবৰি পৰা যায়। এয়া 
বিবিৰ অন্য অথ ্ষনীবতৰ িাকিও এে উিাহৰণস্বৰূপ। েৃবৰ 
খডিৰ পৰা হল ঘৰ বনম ্ষাণ, অ�’ম’িাইল আবি সেকলা খডিত 
বিোশ পবৰলবক্ত হহকে।

অথ ্ষি্যৱস্থাত অহা বিোশৰ োৰকণ উকি্যাগখডিত 
উন্নয়ন সম্ভৱ হহকে। বিত্তীয় িৰ ্ষ ২০২০-২১ৰ প্ৰথম 
জত্ৰমাবসেত ৪৬.১ শতাংশৰ জজবিএ (গ্ৰে তভল্ুয একডড) 
পজিীয়ন হহকে বয তোবভডৰ িাকি বিগত িৰ ্ষৰ প্ৰথম 
জত্ৰমাবসেত ঋণাত্ে হহ ৩৫.৮ হহবেল। সাধাৰণ ভাৰাত 
জজবিএৰ জবৰয়কত তোকনা অথ ্ষি্যৱস্থাৰ মূল উৎপািন আৰু 
আয়ৰ েথা জাবনি পৰা যায়। এই েথাক�াকৱ পেষ্ট েকৰ তয 
বনধ ্ষাবৰত সময়ত ইনপু� খৰচ আৰু তেঁচা সামগ্ৰীৰ িাম 
জনাৰ পােত বেমান পবৰমাণৰ ধনৰ সামগ্ৰী আৰু তসৱাৰ 
উৎপািন হহকে। ইয়াৰ পৰা এই েথাক�াও জনা যায় তয 

তোকনা এ�া খডি, উকি্যাগত বেমান পবৰমাণৰ উৎপািন 
হহকে। উকি্যাগকিাৰে উৎসাবহত েৰা তথা চৰোকৰ 
সেকলাকে একেলকগ লগত হল তযাৱাৰ মানবসেতাৰ 

ত্জএেটট িংগ্ৈৰ কক্ৰিত 
অবিতলখ

১.১৯

১.১৩

১.২৩

১.৪১
১.০২

৯২.৮

১.১৬

১.১২

লাখ তোষ্�

লাখ তোষ্�

লাখ তোষ্�

লাখ তোষ্�

লাখ তোষ্�

হাজাৰ তোষ্�

লাখ তোষ্�

লাখ তোষ্�

জানুৱাৰী তিব্ৰুৱাৰী মাচ্ষ এবপ্ৰল তম’ জনু জলুাই আগষ্ট

জনু, ২০২১ৰ পবৰসংখ্যা এবৰ বি যবিকহ আবম বিগত ১১ মাহৰ ক্ৰমাগত জজএেষ্� সংগ্ৰহৰ পবৰমাণ ১ 
লাখ তোষ্� �োকৰা অবধে হহ আবহকে। েৰ সংগ্ৰকহ অথ ্ষি্যৱস্থাৰ বিোশৰ েথা সূচনা েকৰ।

অথ ্ষনীবতপ্ৰচ্ছদ কলখা
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িাকিই তিশৰ অথ ্ষি্যৱস্থাই নতুন গবত লাভ েবৰকে।

লেডাউন আৰু ক্ৰমাগত তোবভড পবৰবস্থবতৰ িাকি 
তসৱা খডিত উন্নয়ন জস্তবমত হহ পবৰবেল বেন্তু চৰোৰৰ 
জনেল্যাণমূলে নীবতকিাৰে সকি ্ষাচ্চ গুৰুত্ব বিয়াৰ িলত 
নাগবৰেৰ জীৱনত তোকনা অসুবিধাৰ সষৃ্ষ্ট তহাৱা নাবেল আৰু 
জীৱনকিাৰ সুগম হহ আবেল। এই োৰণক�াৰ িাকিই এবতয়া 
তসৱা খডিকতা বিকশৰ উন্নয়ন পবৰলবক্ত হহকে। এই বিত্তীয় 
িৰ ্ষৰ প্ৰথম জত্ৰমাবসেত তসৱা খডিত ১১.৪ শতাংশ জজবিএৰ 
িজৃদ্ িৰ পজিীয়ন হহকে। ইয়াৰ লগকত ৰাজহুৱা খডিত তিংেৰ 
লাভ িজৃদ্ হহ ৩১,৮১৬ তোষ্� �ো হহকে। চৰোৰৰ তৰিৰ 
এনবপএ হ্াস েৰাৰ িাকি তলাৱা তেতকিাৰ পিকক্পৰ িলত 
২০১৮ চনত এনবপএৰ পবৰমাণ বয ১১ শতাংশৰ অবধে আবেল 
তসয়া এবতয়া ২০২১িৰ ্ষৰ মাচ্ষত হ্াস হহ প্ৰায় ৭ শতাংশৰ 
ওচৰ পাইকেলগ। একেিকৰ শুদ্ এনবপএ ২০১৮চনৰ ৫.৯০ 

শতাংশৰ স্তৰৰ পৰা হ্াস হহ প্ৰায় ২ শতাংলল আবহকে। এয়া 
চৰোকৰ তিংে তসৱা খডিে শজতিশালী েৰাৰ িাকি তলাৱা 
তহাৱা উবচত সময়ৰ বসদ্ান্তকিাৰৰ পবৰণবত।

ভাৰতী বৰজাভ্ষ তিংেৰ মকত তিশৰ বিকিশী মুদ্ৰাৰ ভাডিাৰ 
২৭ আগষ্টত সমাপ্ তহাৱা সপ্াহক�াত ১৬.৬৬৩ বিবলয়ন 
ডলাৰৰ পৰা িজৃদ্ হহ এবতয়া ৬৩৩.৫৫৮ বিবলয়ন ডলাৰৰ 
পাইকেলগ। বিকিশী মুদ্ৰাভাডিাৰৰ এই িজৃদ্ মুখ্যত এেবডআৰ 
তহাজৰ্ং িজৃদ্ তপাৱাৰ িলত হহকে। একেিকৰ তসাণৰ ভাডিাৰ 
১৯২ বমবলয়ন আকমবৰোন ডলাৰৰ পৰা িজৃদ্ হহ ৩৭৪১০ 
বমবলয়ন আকমবৰোন ডলাৰ হহকে।

আকমবৰো যুতিৰাষ্ট আৰু চীন তিশৰ পােত ভাৰত 
বিবিৰ তৃতীয় সি ্ষিহৃৎ ষ্টা�্ষআপ হজৱি্যৱস্থা হহ পবৰকে। এে 
প্ৰবতকিিন মকত, “ভাৰত বিবিৰ তৃতীয় সি ্ষিহৃৎ ইউবনেণ ্ষ 
ইে’বচকষ্টম হয়, আৰু ভাৰকত বিগত িৰ ্ষত প্ৰবতক�া মাহত 
৩�ালে ইউবনেণ ্ষ সংযতুি েবৰকে।” এই প্ৰবতকিিকন লগকত 
এই েথাক�াও িািী েবৰকে তয এই িৰ ্ষৰ আগষ্ট মাহলল মাত্ৰ 
৮ মাহত ইউবনেণ ্ষৰ সংখ্যা প্ৰায় িগুুণ িজৃদ্ হহ ৫১ �া হহ 
পবৰকে। ষ্�োেৰণৰ ক্ীপ্ৰতা আৰু উপকভাতিাৰ বচন্তাৰ 
পবৰৱত্ষনৰ িলত আগষ্ট মাহলল োবভ্ষে বপএমআই ১৮ মাহৰ 
বভতৰত উচ্চতম স্তৰ পাইকেলগ। নতুন োমৰ সম্ভাৱনা আৰু 
নতুন োমৰ িািীৰ িাকিই একন সম্ভৱ হহ উষ্ঠকে। এোবধে 
প্ৰবতষ্ান তখাল খাইকে আৰু উপকভাতিাৰ িবধ ্ষত চাবহিাৰ 

অট’ম’িাইল খডিৰ বিকাশ

n বিগত িৰ ্ষত বিক্ৰী হ্াস তহাৱাৰ 
পবৰকপ্ৰবক্�ত তিশৰ অ�’ম’িাইল 
খডি তিয়ালে ক্বতগ্ৰস্ত হহবেল। 
ইয়াৰ োৰণ আবেল তোবভড 
োলৰ িাকি ে�ে�্ৰীয়া লেডাউন 
আৰু জনতাৰ খৰচ শজতি হ্াস 
তপাৱাক�া।

n  ভাৰতৰ অ�’ম’িাইল খডি বিবিৰ 
চাবৰ নম্বৰ স্থানত আকে আৰু এই 
খডিই অকনেে েম ্ষসংস্থাপন 
বিয়াইকে।

n  একন তপ্ৰক্াপ�ত বিক্ৰী হ্াস 
তপাৱা েথাক�া বচন্তনীয় হহ 
পবৰবেল। বেন্তু বিগত িৰ ্ষত 

তৃতীয় জত্ৰমাবসেৰ পৰা এই খডিত 
সংস্াৰ হহকে আৰু তসয়া ২০২১ৰ 
প্ৰথম জত্ৰমাবসেলল অি্যাহত 
আকে।

n  বিগত িৰ ্ষত এই সময়কতই 
িাবণজজ্যে িাহনৰ বিক্ৰী হ্াস হহ 
-৮৪.৮ শতাংশ হহ পবৰবেল, তসয়া 
এই বিত্তীয় িৰ ্ষৰ প্ৰথম জত্ৰমাবসেত 
২৩৪.৪ শতাংশৰ িজৃদ্ হহকে।

n  একেিকৰ ি্যজতিগত িাহনৰ বিক্ৰী 
বিগত িৰ ্ষৰ প্ৰথম জত্ৰমাবসেত 
-৭৪.৭ শতাংশ আবেল, তসয়া 
এবতয়া ১১০.৬ শতাংশৰ িজৃদ্কৰ 
নতুন তৰেড্ষ স্থাপন েবৰকে।

বিজবুলৰ ি্যৱহাৰ, ই-তৱ বিল, 
বডজজক�ল তলনকিনৰ লগকত 
শজতিশালী েৰ ি্যৱস্থা জজএেষ্� 
িৃজদ্ পাইকে।

অথ ্ষনীবতপ্ৰচ্ছদ কলখা
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অৰ ্থনৈতিক খণ্ডৰ বাবব ভাল খবৰঃ 
ককন্দ্ৰীয় খণ্ডৰ তবকাশ ৯.৪% বৃদ্ধি

কয়লা	 ১৮.৭
ককঁচা	কেল	 -৩.২
প্াকৃতেক	কেছ	 ১৮.৯
তিফাইনেিী	উৎপাদে	 ৬.৭
সাি	 ০.৫
েীখা	 ৯.৩
তচনেন্ট	 ২১.৮
তিদ্যুৎ	 ৯.০
েঠ্ঃ	 ৯.৪

বববেতশক তবতৈবয়াগৰ অতভবলখ

n  ভািেে	২০২০-২১ে	৮১.৭২	
তিতলয়ে	ডলািি	সনি বাচ্চ	
প্েযুক্ষ	বিনদতিক	তিতেনয়াে	
(এফতডআই)	বৈনছ।

n 	এয়া	২০১৯-২০ে	লাভ	কিা	
৭৪.৩৯	তিতলয়ে	ডলািি	
েুলোে	১০	িোংি	কিতছ।

n 	২০২১ি	এতপ্ল	পৰ বন্ত	৬.২৪	
তিতলয়ে	ডলািি	ক্ৰোেে	
িদৃ্ধি	অিযুাৈে	আনছ।	এয়া	
২০২০চেি	েুলোে	৩৮	
িোংিি	িদৃ্ধি।

n 	এনকদনি	ভািেি	তিনদিী	

ে্দ্া	ভাণ্াি	২৭	আেষ্টি	
সোততিলল	১৬.৬৬৩	তিতলয়ে	
ডলািি	পিা	িদৃ্ধি	বৈ	
৬৩৩.৫৫৮	তিতলয়ে	ডলাি	
পাইনছলে।

n 	এই	সেয়ে	স্বৰ ব	ভাণ্াি	১৯.২	
ককাটিি	পিা	িদৃ্ধি	বৈ	৩৭.৪১০	
তিতলয়ে	ডলাি	বৈনছ।

n 	ভািেি	আইএেএফি	
(আন্তঃিাষ্ট্ৰীয়	ে্দ্া	তেতি)	
ওচিে	জো	বৈ	থকা	িে	১.৪	
ককাটি	ডলািি	পিা	িদৃ্ধি	বৈ	
৫.১১	তিতলয়ে	ডলাি	বৈনছ।

িানিই	 তিক্ৰী	 িদৃ্ধি	 পাইনছ।	 এই	 কািৰনিাি	 িানিই	 ইদ্ণ্য়া	
ছাতভবনছচ	তিজনেছ	এতটিতভি্ৰী	ইনণ্ক্স,	জল্াই	২০২১ি	সচূাংক	
৪৫.৪	িোংিি	পিা	িদৃ্ধি	বৈ	এতেয়া	৫৬.৭	বৈনছ।

ৰপ্াতৈ বদৃ্ধিৰ চাতৰটা মন্ত্ৰ

িতিাতে	 িদৃ্ধি	 আৰু	 আেদাতে	 হ্াস	 কিানিা	 আত্মতেভবি	
ভািে	 অতভৰােি	 েৈত্বপূৰ ব	 প্য়াস।	 ইয়াি	 িানি	 প্িােেন্তী	
েনিন্দ্ৰ	 কোদীনয়	 চাতিিা	 কফটিিি(উপাদাে)	 কথা	 উনলেখ	
কনি।	 প্থে-	 কদিি	 উৎপাদে	 িদৃ্ধি	আৰু	 লেনে	 গুৰেে	

উৎপাদে	িৃদ্ধিি	িানি	ককন্দ্ৰ	চিকািি	
প্ডাকশ্বে	তলংকড	ইেনচেটিভ	
(উৎপাদেি	বসনে	জত়িে	বৈ	থকা	
উদেতে)	িীৰ বক	আচঁতেনি	উনদযুাে	
খণ্ক	সৈায়	কতিনছ।

অথ বেীতেপ্ৰচ্ছে কলখা

কয়লা,	ককঁচা	কেলি	দনি	৮	িা	খণ্ক	অথ বিযুৱস্াি	
ি্তেয়াদী	খণ্	ি্তল	িিা	ৈয়।	এই	খণ্নকইিানক	ককাি	
কছটিি	(ককন্দ্ৰীয়	খণ্)	ি্তলি	পাতি।	এই	খণ্নকইিাি	
তিকািি	ৈাি	িদৃ্ধি	িা	হ্াস	কপাৱা	কথানিানৱ	অথ বেীতেি	
ছতৱখে	স্পষ্ট	কনি।	ি্তেয়াদী	খণ্ে	৮	িা	উনদযুাে	খণ্ি	
উৎপাদে	জল্াই	োৈে	৯.৪	িোংিি	িদৃ্ধি	বৈনছ।
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মান িজৃদ্। বদ্তীয়- পবৰিহনৰ অসুবিধাকিাৰ আতঁৰ হওে। 
এই তক্ত্ৰত তেন্দ-ৰাজ্য চৰোৰ আৰু অংশীিাবৰত্ব থো 
ি্যজতিগত খডিই সমবিয়তাকৰ োম েৰাৰ প্ৰকয়াজনীয়তা 
আকে। তৃতীয়- উৎপািনোৰী তথা ৰপ্াবনেত্ষাৰ হসকত 
চৰোকৰ সহকযাবগতা আগিকঢ়াৱাৰ প্ৰকয়াজনীয়তা আকে। 
ইমানবিকন ততওঁকলাকে বনজাৱিীয়ালে োম েবৰ থোৰ 
িাকি আশাপ্ৰি সিলতা তপাৱা তহাৱা নাবেল, তসইিাকিই 
এইকক্ত্ৰত মকনাবনকৱশ েৰাৰ প্ৰকয়াজনীয়তা আকে আৰু 
একেলকগ োম েৰাৰ প্ৰকয়াজনীয়তা। চতুথ ্ষ- ভাৰতীয় 
উৎপািনৰ িাকি বিবিৰ িজাৰ। এই চাবৰও�া উপািানত 
একেলকগ োম েবৰি পাবৰকলকহ তলাকেল ি’ৰ তভাকেল 
তথা তমে ইন ইজডিয়াই উবচত অথ ্ষত সিলতা পাি। 
ভাৰকত বনজৰ িীঘ ্ষোলীন বচন্তাচচ্ষাকৰ এই তক্ত্ৰত োম 
েবৰ আকে। তাৰ অংশস্বৰূকপই তিশৰ পৰা লাকহ লাকহ 
ৰপ্াবনৰ পবৰমাণ িজৃদ্ পািলল ধবৰকে।

কপ্ৰৰণামলূক উৎিাৈ আৰু বিধিান্ততিাতৰ গবত লাি 
কবৰতে

তযবতয়া তোবভড পবৰবস্থবতৰ আৰম্ভবণ হহবেল ততবতয়া 
বিকশৰজ্ই এই িভু্ষাৱনা ি্যতি েবৰবেল তয এই মহামাৰীকয় 
বিগত শবতোত অহা অন্য মহামাৰীৰ পবৰবস্থতলে অন্য 
ধৰকণ ঋণাত্ে প্ৰভাৱ তপলাি বেয়কনা এই মাহামাৰীৰ 
ধৰণ অন্য আবেল। জনতা ইয়াৰ দ্াৰা তপানপ�্ৰীয়া 
প্ৰভাবৱত হহবেল। প্ৰথম অৱস্থাত ততকনেুৱাই হহবেল। 
অথ ্ষনীবত তপানপ�্ৰীয়ালে ক্বতগ্ৰস্ত হহবেল, অকনকে 
এইিবুল ভাবৱবেল তয ভাৰতীয় অথ ্ষনীবত পুনৰাই ঠন 
ধবৰ উষ্ঠৱলল সময় লাবগি। বেন্তু তসই িীুঃবচন্তাকিাকৰ 
োম বনবিকল। চৰোকৰ হল থো উবচত বসদ্ান্ত আৰু 
পিকক্পকিাকৰ পবৰবস্থবত লাকহ লাকহ উন্নত েবৰ হগকে। 
আৰু আজজ ভাৰতৰ অথ ্ষনীবত ধনাত্ে হহ পবৰকে, 
বিোশৰ বিশত আগিাবঢ়কে। চৰোকৰ এোবধে সংস্াৰ 
সাধন েবৰকে, নতুন আইন প্ৰণয়ন েবৰকে। শ্ৰম আইনত 
সংস্াৰ, েৃবৰ আইনত সংস্াৰ, এমএেএমইৰ ধাৰণা 
সলবন েৰা, বপএলআইৰ আৰম্ভবণ আবি তেতকিাৰ 

তমে ইন ইজডিয়া- তমে ি’ৰ 
ৱৰ্্ষ আৰু আত্বনভ্ষৰশীল ভাৰত 
অবভযান আবি আচঁবন অথ ্ষনীবতৰ 
িাকি হহ পবৰকে সজিীৱনী। 

িাৰতৰ ইবতৈািত এটা ত্ৰিমাবিকত 
িিাততাকক কিবে ৰপ্াবন

n  বিবিত তোবভডৰ প্ৰভাৱ হ্াস পািলল আৰম্ভ তহাৱাৰ 
পােৰ পৰাই বিবিৰ িজাৰ তখাল খাইকে। ইয়াৰ 
িলত জনতাৰ চাবহিা িজৃদ্ পাইকে, এই পবৰবস্থবতৰ 
সুকযাগ গ্ৰহণ েবৰ ভাৰকত বনজৰ ৰপ্াবন িজৃদ্ 
েবৰিলল সক্ম হহকে।

n  ভাৰতীয় ইবতহাসত ২০২১-২২িৰ ্ষৰ প্ৰথম 
জত্ৰমাবসেত এবতয়ালল সকি ্ষাচ্চ ৯৫ বিবলয়ন ডলাৰৰ 
ৰপ্াবন হহকে। এয়া ২০২০-২১ৰ প্ৰথম জত্ৰমাবসেৰ 
ৰপ্াবনতলে ৮৫ শতাংশৰ িজৃদ্ আৰু ২০১৯-২০ৰ 
প্ৰথম জত্ৰমাবসেৰ ৰপ্াবনতলে ১৮ শতাংশৰ িজৃদ্।

n  ভাৰকত বিবিৰ মুখ্য অথ ্ষনীবতৰ তুলনাত ২০২০ৰ 
এবপ্ৰলত ৰপ্াবনৰ তক্ত্ৰত উন্নত প্ৰিশ ্ষন 
আগিঢ়াইকে। ২০১৯ৰ এবপ্ৰলৰ তুলনাত, ২০২১ৰ 
এবপ্ৰলত ভাৰতৰ ৰপ্াবন অবধে িজৃদ্ পাইকে। 
এয়া আকমবৰো, জাপান, িকৃ�ইন আবি তিশৰ 
অথ ্ষনীবততলে তিবে আবেল।

n  পশুধনৰ উৎপািন এবপ্ৰল-জনু (২০২১-২২)ৰ 
সময়ত এবপ্ৰল-জনু (২০২০-২১)ৰ তুলনাত ১০৬ 
শতাংশ িজৃদ্ পাইকে। এয়া ৩৬৬৮ তোষ্�ৰ পৰা 
িজৃদ্ হহ ৭৫৪৩ তোষ্� �ো হহকে।

n  ২০১৯ত ৩৭ বিবলয়ন আকমবৰোন ডলাৰৰ মুঠ 
েৃবৰজাত সামগ্ৰীৰ ৰপ্াবনৰ সহায়ত ভাৰত বিবিৰ 
নৱম স্থানত আকে। ভাৰকত ২০২১-২২ত (এবপ্ৰল-
জনু) েৃবৰ আৰু খাি্য সংশাধন তহাৱা খাি্য 
উৎপািনৰ ৰপ্াবন ২০২০-২১ৰ সময়ৰ তুলনাত 
৪৪.৩ শতাংশৰ উকল্খনীয় িজৃদ্ হহকে।

অথ ্ষনীবতপ্ৰচ্ছদ কলখা
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উিাহৰণ বযকয় অথ ্ষলনবতে বিোশ ক্ীপ্ৰ েবৰ তুবলকে। 
যবিকহ েম ্ষসংস্থাপনৰ েথা উকল্খ েৰা যায় ততকন্ত তিবখম 
তয ২০১১-১২ত শ্ৰবমেৰ অনুপাত ৫ শতাংশ হ্াস পাইকে 
আৰু ২০১৭-১৮ত তিতনকভাগী িজৃদ্ পাইকে। এয়া মূলত 
অথ ্ষি্যৱস্থা সষ্ঠে েৰাৰ িাকি তলাৱা পিকক্পৰ িলত 
সম্ভৱ হহ উষ্ঠবেল। তিশৰ অথ ্ষি্যৱস্থাত তেন্দ চৰোকৰ 
ধাৰািাবহেভাকৱ হল থো পিকক্পকিাকৰ সমগ্ৰ ি্যৱস্থাত 
পবৰৱত্ষন আবনকে। তেন্দ চৰোকৰ মহামাৰীৰ পবৰবস্থবতৰ 
হসকত তমাোবিলা েবৰ থোৰ সময়ত তেৱল হ্স্বম্যািী 
েথাকিাৰত গুৰুত্ব বিয়াৰ লগকত িীঘ ্ষম্যািী আচঁবন ৰূপায়নৰ 
তক্ত্ৰকতা সমাকনই গুৰুত্ব বি আবহবেল। ইয়াৰ িলকত 
তোবভড পবৰবস্থবতকয় তোঙা েৰা তিশৰ অথ ্ষনীবত এবতয়া 
পুনৰ শজতিশালী তহাৱাৰ পথত আগিাবঢ়কে।

একবিংশ শবতকাৰ অথ ্ষি্েস্া হৈ পবৰতে নতুন বচন্তা

ভাৰত হহকে একন এখন তিশ বযখন তিশৰ ৫০ শতাংশ 
জনসংখ্যা ২৫ িেৰৰ তলৰ িয়সৰ, এইখন তিশত এই যুৱ 
শজতি এবতয়া বনৰন্তৰ আগিাবঢ় হগকে। এ�া সময়ত সাধাৰণ 
িাকজ�ে এই তক্ত্ৰত তেৱল আয়-ি্যয়ৰ বহচাপ িহী েবৰ 
তপকলাৱা হহবেল, বেন্তু এবতয়া এই িাকজ�ত সম্ভাৱনাকিাৰ 

ি্যতি েৰা হয়। প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় িাকজ�ৰ 
জবৰয়কত নতুন উি্যমৰ সংকযাজন ঘ�াইকে যাকত 
যৱুচাকম এইকক্ত্ৰত বনজৰ অংশীিাবৰত্ব সুবনজচিত 
েবৰি পাকৰ। বিোশৰ তিশত সমগ্ৰ তিশ সহকযাগী 
হহ পৰে তাৰ িাকি প্ৰথমিাৰৰ িাকি তেন্দ চৰোকৰ 
১১৫খন আোংক্াৰ জজলাে সংযতুি েবৰকে আৰু 
হেকে তয এবতয়া তেৱল বিল্ী-মুম্বাইৰ বিোশ সাধন 
েৰাক�াকৱ িাকজ�ৰ োম নহয়। সমাজৰ অবন্তম 
ি্যজতিজনলল সুবিধাকিাৰ হল তযাৱাক�া এবতয়া চৰোৰৰ 
েত্ষি্য। প্ৰধানমন্তীকয় েয় তয, সমাজৰ োম েৰা 
তশ্ৰণীক�া বনজৰ ইচ্ছা অনসুবৰ িখুীয়া হহ নাথাকে 
ততওঁকলাে িখুীয়া হহ থোৰ োৰণক�া হহকে উপযতুি 
সুবিধাকিাৰ ততওঁকলাকে তনাকপাৱাক�া। তসইোৰকণ 
তেন্দীয় চৰোকৰ এই েথাক�া সুবনজচিত েবৰকে তয 
চৰোৰৰ সেকলা সুবিধাকিাৰ সেকলা িগ ্ষৰ তলাকে 
লাভ েৰে। ইয়াৰ িলত ইজ আৱ বলবভঙৰ মান িজৃদ্ 
পাি। তোবভড োলৰ সাধাৰণ িাকজ�ত এই েথাকিাৰ 
প্ৰবতিবলত হহকে। ২০১৪ চনৰ পৰা প্ৰধানমন্তীকয় 
এইক�া বিশত োম েবৰ আবহকে।

িাৰততীয় অথ ্ষি্েস্াৰ আমলূ পবৰেত্ষন

২০১৩ িৰ ্ষত একনেুৱা অৱস্থা আবেল তয তসইসময়ত 
ভাৰতীয় অথ ্ষনীবতে তফ্জাইল িাইভ (ভংগুৰ) 
সমূহৰ অংশ বহচাকপ ধবৰ তলাৱা হহবেল। বেন্তু বিগত 

৭�া িেৰত প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীৰ তনতৃত্বত ভাৰত এবতয়া 
বিবিৰ অন্যতম িবধ ্ষত অথ ্ষনীবত হহ পবৰকে। ইয়াৰ অথ ্ষলনবতে 
বিশত অকনে োম েৰা হহকে। ইজ অৱ ডুবয়ং বিজকনে, 
মুদ্ৰাস্ীবতৰ বনয়ন্তণ আবি বিবভন্ন পিকক্পৰ মাধ্যমত ২০১৪ 
চনৰ ১৪২ সংখ্যে ভাৰত আজজ ৬৩ সংখ্যে পািলল সক্ম 
হহকে। ৰাজকোৰৰ ঘাষ্� প্ৰবতকৰাধ েৰা, েৰ সংগ্ৰহ িজৃদ্ 
েৰা, এনবপএ হ্াস েৰাৰ িাকি তিংে সংস্াৰ আবি বিবভন্ন 
পিকক্পকিাকৰ সিলতা লাভ েবৰকে।

বনজচিতভাকৱ ভাৰতীয় অথ ্ষনীবত এবতয়া পুনৰুদ্াৰ তহাৱাৰ 
পােত বস্থতাৱস্থাৰ বিকশ ধাৱমান হহকে আৰু শীকৰেই এই 
অথ ্ষনীবত বিবিৰ মুখ্য অথ ্ষনীবতকিাৰৰ অন্যতম হহ পবৰি। 
বিবিৰ বিবভন্ন বিকশৰজ্ই আগিকঢ়াৱা বিকশ্লৰণৰ তুলনাত 
ভাৰতীয় অথ ্ষনীবতকয় এবতয়া অবধে ভাল িলািল তিখুৱািলল 
সক্ম হহকে। ইয়াৰ োৰণ হহকে তিশৰ শীৰ ্ষ তনতৃত্বৰ 
িীঘ ্ষোলীন পবৰেল্পনা। প্ৰবতক�া জত্ৰমাবসেৰ পবৰেল্পনা 
নহয়, তিশৰ তনতৃত্বই িীঘ ্ষোলন বচন্তা আৰু পিকক্প গ্ৰহণ 
েৰাৰ িলকতই ভাৰত এবতয়া ক্ৰমাবিকয় বিবি অথ ্ষনীবতৰ মূল 
তহাতা হহ পবৰি। তসই বিনক�ালল তিবেবিনৰ অকপক্া নাই। n

*आंकड़े अगस्त 2021 ्तक 

অথ ্ষনীবতপ্ৰচ্ছদ কলখা

িাৰততীয় ষ্টক মাতক্ষটৰ
বিশ্বস্তৰতীয় প্ৰদশ ্ষন
বিবনকয়াগোৰীসেকল ভাৰতীয় মুদ্ৰা 
িজাৰত বিবিাস প্ৰিশ ্ষন েবৰকে
বিগত ১২ মাহত শতাংশৰ বহতাপত িজাৰৰ িবধ ্ষত হাৰ 

এইচকে৫০

 হংেং তশয়ার
       িাজার

 সাংহাই স্টে   
       এক্সকচজি (বচন)

 লন্ডন স্টে 
       এক্সকচজি (ইউকে)

 �করকন্া স্টে 
       এক্সকচজি (োনাডা)

 বনককেই   
       এক্সকচজি

 এনওয়াইএসই 
       (েকম্পাবস�  
       ইনকডক্স), ইউএসএ

 বিএসই 
       তসনকসক্স (ভারত)

বনককেই ২৭এসএসই এনওয়াইএসইএিষ্�এসই বিএসইষ্�এসএক্স/ 
এস অ্যান্ড বপ
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“ৈতৰ কৃষ্ণা”ৰ দতৰ িমাদৰ পাওক
কমক ইন ইত্ডিয়া উৎপাদনতিাতৰ

শ্ৰীল ভজতিকিিান্ত স্বামী প্ৰভুপাকি েৃষ্ণৰ প্ৰবত সকচতনতা িজৃদ্ৰ িাকি আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্ (ইন্াৰকনবিকনল 
ে'চাই�্ৰী ি’ৰ েৃষ্ণা েনববিয়ােকনে-চমুলে ইস্ন) স্থাপন েবৰবেল, ইয়াে সাধাৰণকত “হকৰ েৃষ্ণ আকন্দালন” 
িুবলও জনা যায়। এগৰােী অকলৌবেে েৃষ্ণ ভতি তথা মহান ভাৰত ভতি প্ৰভুপাি স্বামীকয় বযিকৰ হকৰ েৃষ্ণ 

ধ্ববনে বিবিিাসীৰ মাজত সম্ভাৰণৰ ভাৰা েবৰ তপলাইকে, ষ্ঠে ততকনিকৰ একেই উৎসাহকৰ স্বকিশী উৎপাবিত 
সামগ্ৰীকো আিবৰ তলাৱাৰ িাকি প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় সেকলাকে আহ্ান জনায়

ৰতিাসীৰ তচতনা জাগ্ৰত েৰাৰ তক্ত্ৰত মহাত্াসেলৰ 
অৱিান অনস্বীোয ্ষ। জ্াষ্টমীৰ িবুিন পােকত শ্ৰীল 
প্ৰভুপািৰ ১২৫ সংখ্যে জ্িাবৰ ্ষেী এে সংকযাগকহ 

আবেল মাকথা!ঁ এই উপলকক্ বভবিঅ’ েনিাকৰন্সত প্ৰধানমন্তী 
নকৰন্দ তমািীকয় ততওঁে স্মৰণ েৰাৰ লগকত তসাৱঁৰণত ১২৫ 
�েীয়া মুদ্ৰা উক্াচন েকৰ। ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংসৃ্বত 
সম্পে্ষত মন্তি্য েবৰ নকৰন্দ তমািীকয় েয়, আবম তযবতয়া অন্য 
তিশ ভ্ৰমণ েবৰিলল যাওঁ আৰু তযবতয়া বিকিশৰ ি্যজতিজকন 
আমাে হকৰ েৃষ্ণা িবুল হে সম্ভাৰণ জনায় ততবতয়া আবম বেমান 
তিবে পুলবেত আৰু তগৌৰৱ অনভুৱ েকৰা।ঁ ভাৱেকচান যবি একেই 
মৰম আৰু আিৰ তমে ইন ইজডিয়া উৎপাবিত সামগ্ৰীকিাকৰ লাভ 
েবৰকলকহঁকতন! িৰাচলকত প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় আত্বনভ্ষৰ 
ভাৰত অবভযানে তিশিাসীৰ বিবিাসৰ হসকত বিবিজবুৰ সম্প্ৰসাবৰত 
েবৰি বিচাবৰকে।
শ্ৰীল প্ৰিুপাতদ কদখেুাইবেল িত্ক্ততযাগৰ পথাঃ

ইেেনৰ প্ৰবতষ্াতা প্ৰভুপাি স্বামীকয় এশকৰা অবধে মজন্দৰ 
স্থাপন েৰাৰ লগকত বিবিত ভজতিকযাগৰ বিশ বনধ ্ষাৰণৰ িাকি 
এোবধে বেতাপ ৰচনা েবৰবেল। ইস্কন শ্ৰীমদ্াৱত গীতা আৰু 
অন্য হিবিে সাবহত্যে ৮৯�া ভাৰালল অনিুাি েকৰ। এই োয ্ষই 

বিবিজবুৰ হিবিে সাবহত্যৰ প্ৰচাৰৰ তক্ত্ৰত মহত্বপূণ ্ষ ভূবমো পালন 
েবৰকে। প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় েয় তয বিবিৰ বিবভন্ন তিশত 
শতাবধে ইস্ন মজন্দৰ আকে আৰু এোবধে গুৰুেুকল ভাৰতীয় 
সংসৃ্বতে সজীৱ েবৰ ৰাবখকে। প্ৰােৃবতে িকুয ্ষাগৰ সময়ত ইস্কন 
েৰা সহায ্ষ্যমূলে োমকিাৰৰ েথা প্ৰধানমন্তীকয় উকল্খ েকৰ। 
প্ৰধানমন্তীৰ ভাৰণৰ তেতকিাৰ বিন্দীুঃ

 প্ৰভুপাি স্বামী এগৰােী অপাৰ েৃষ্ণ ভতি তহাৱাৰ লগকত 
তিশকৰা ভতি আবেল। মানৱতাৰ বহতৰ োৰকণ ভাৰকত বে 
েবৰকে তসয়া জাবনি পাবৰ তযবতয়া বিবিজবুৰ বিয়বপ থো তযাগ 
জ্ান েথা আবম আকলাচনা েকৰা,ঁ একেিকৰ আয়কুি ্ষবিে 
বশক্াও ভাৰকতই অৱিান।

 ভাৰতৰ শাস্বত সংস্াৰ সকি ্ষ ভৱন্তু সুবখনীঃ, সকি ্ষ সন্তু বনৰাময়াীঃ- 
এই বিচাৰ এবতয়া ইস্নৰ মাধ্যমত সমগ্ৰ বিবিত বিয়বপ পবৰকে।

 প্ৰভুপাি স্বামী তযবতয়া সমুদ্ৰ পকথকৰ আকমবৰোলল হগবেল 
ততবতয়া ততওঁৰ লগত একো নাবেল, তেৱল গীতা আবেল। 
ততওঁ বনউৱে্ষত উপবস্থত তহাৱাৰ পােত ততওঁৰ তোকনা ষ্ঠেনা 
নাবেল। বেন্তু আগন্তুে ১১ িেৰত বিবিিাসীকয় বয তিবখবেল 
তসয়া শ্ৰদ্াৰ অ�লজীৰ ভাৰাত চমৎোৰৰ িাবহকৰ অন্য একো 
নাবেল।  n

িা

প্ৰিানমন্ততীৰ িত্ািন 
শুবনিকল এই বকউ আৰ 
ককাড ককেন কবৰি পাতৰ। 
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ককবিতনট বিধিান্ত

িস্ত্ৰ, কৃবৰৰ লগতত প্ৰবতৰক্া খডিত
আত্মবনি্ষৰশতীলতাৰ নতুন পদতক্প
আত্বনভ্ষৰশীলতা তেৱল এ�া শব্দ নহয় এবতয়া এয়া ভাৰতৰ জীৱনধাৰা হহ পবৰকে। তেন্দ চৰোকৰ 

জনঅংশীিাবৰত্বকৰ একন ১৩�া খডি বচনাতি েবৰকে বযকিাৰত ২ লাখ তোষ্� �োৰ বিবনকয়াগকৰ বপএলআই 
তযাজনা আৰম্ভ েৰা হহকে আৰু ইয়াৰ িলত আগন্তুে পাচঁ িেৰত উৎপািন ৩৭.৫ লাখ তোষ্� �ো 
তহাৱাৰ লগকত প্ৰায় ১ তোষ্� েম ্ষসংস্থাপন সষৃ্ষ্ট হ’ি। এবতয়া তেন্দীয় চৰোকৰ িস্ত উকি্যাগৰ িাকিও 

বপএলআই আচঁবনত অনুকমািন জনাইকে যাকত এই খডিক�া আগিাবঢ় যাি পাকৰ। আনহাকত প্ৰবতৰক্াৰ 
তেবিকন� েবম�্ৰীকয় ভাৰতীয় িায়ু তসনাৰ িাকি পবৰিহন বিমান ক্ৰয় েৰা আৰু উৎপািনৰ বসদ্ান্তত 
অনুকমািন জনাইকে। ইয়াৰ লগকত তেন্দীয় মন্তীমডিকল েৃৰেৰ বহত বচন্তা েবৰ ৰবি শস্যৰ সেকলা 

উৎপািনৰ তক্ত্ৰত নূন্যতম সমথ ্ষন মূল্য িজৃদ্ৰ প্ৰস্তাৱত মঞ্ফু বৰ বিকে। ইয়াৰ িলত েৃৰেৰ আয় িজৃদ্ 
তহাৱাৰ লগকত তেতকিাৰ শস্যৰ েৃবৰেম ্ষই উৎসাহ পাি।

বিধিান্তাঃ িস্ত উকি্যাগৰ তক্ত্ৰত যগুান্তোৰী বসদ্ান্ত গ্ৰহণ 
েবৰ তেবিকনক� প্ৰডােবিন বলংেড ইনকচনষ্�ভ চমুলে 
বপএলআই (উৎপািনৰ হসকত জবড়ত হহ থো উিগবন) 
আচঁবনৰ মঞ্ফু বৰ বিকে। ইয়াৰ িলত ভাৰতীয় িস্ত উকি্যাগ 
বিবিজনীন হহ পৰা সম্ভাৱনা আকে।
প্ৰিাোঃ ভাৰত পুনৰাই বিবিৰ িস্ত উকি্যাগত আগিাবঢ় 
তযাৱাৰ সম্ভাৱনা এই বসদ্ান্তৰ পৰা প্ৰবতিবলত হহকে। 
ভাৰত এবতয়া মানৱ বনমমীত িাইিাৰ উৎপািে তিশৰ 
বভতৰত বদ্তীয় স্থানত আকে আৰু বিবিৰ িস্ত িজাৰৰ 
ৰপ্াবনৰ তক্ত্ৰত ৰষ্ স্থানত আকে। িস্ত আৰু পবৰধান 
উকি্যাগৰ বিবি িজাৰত ভাৰত অংশীিাবৰত্ব প্ৰায় ৫ শতাংশ। 
একন পবৰকপ্ৰবক্�ত এই খডিক�া েম ্ষসংস্থাপন প্ৰিান েৰাৰ 

তক্ত্ৰত তিশৰ বদ্তীয় সি ্ষিহৃৎ খডি।
 প্ৰায় ৭.৫ লাখ প্ৰত্যক্ চােবৰ আৰু অন্যান্য খডিৰ 
মাধ্যমত লক্াবধেৰ িাকি েম ্ষসংস্থাপন সুলভ হহ পবৰি।

 আোংক্া জজলাকিাৰ, �ায়াৰ ৩/�ায়াৰ ৪ নগৰ তথা 
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ককবিতনট বিধিান্ত

গ্ৰামাঞ্লত বিবনকয়াগৰ তক্ত্ৰত প্ৰাথবমেতা লাভ েবৰি। 
মবহলা সিলীেৰণ সম্ভৱ হহ উষ্ঠৱ।

 আগন্তুে পাচঁ�া িেৰত চৰোৰৰ দ্াৰা বনধ ্ষাবৰত 
সামগ্ৰীৰ বনম ্ষাণৰ তক্ত্ৰত প্ৰায় ১০,৬৮৩ তোষ্� �োৰ 
উিগবনমূলে ধনৰাবশ তোম্পানীকিাৰে উৎপািনৰ 
আধাৰত বিয়া যাি।

 এয়া আশা েৰা হহকে তয এই আচঁবনৰ িলত প্ৰায় 
১৯,০০০ তোষ্�কৰা অবধে �োৰ বিবনকয়াগ সম্ভৱ হহ 
উষ্ঠৱ আৰু আগন্তুে পাচঁ�া িেৰত ৩ লাখ তোষ্� 
�োৰ অবতবৰতি উৎপািন হ’ি।

 এই আচঁবনৰ িলত বিকশৰত গুজৰা�, উত্তৰ প্ৰকিশ, 
মহাৰাষ্ট, পাজিাৱ, অন্ধ্ৰপ্ৰকিশ, ততকলংগানা আৰু 
ওবড়শ্যাৰ সি ্ষাবধে লাভ হ’ি।

বিধিান্তাঃ সুৰক্াৰ তেবিকন� েবমষ্�কয় 
আত্বনভ্ষৰশীলতাে উৎসাবহত েৰাৰ িাকি ভাৰতীয় 
িায় ু তসনাৰ িাকি ৫৬-বচ-২৯৫ এমডাবলিউ পবৰিহন 
বিমান ক্ৰয়ৰ েৰাৰ বসদ্ান্তত অনুকমািন জনাইকে।
প্ৰিাোঃ প্ৰবতৰক্া খডিত আত্বনভ্ষৰশীলতা আৰু 
ভাৰতীয় িায় ু তসনাে অবধে শজতিশালী েৰাৰ 
উকদেশ্যকৰ ভাৰত চৰোকৰ এই বিকশৰ ি্যৱস্থা গ্ৰহণ 
েবৰকে। িায় ু তসনাৰ িাকি ৫৬খন বচ ২৯৫ এমডাবলিউ 

পবৰিহন এয়াৰক্ৰাফ্ট তমচাচ্ষ এয়াৰিাে বডকিন্স এডি 
তপেে এেএ, তপেইনৰ পৰা ক্ৰয় েৰা হ’ি। এই 
আধুবনে প্ৰযজুতি বিমাকন তিশৰ িায়কুসনাে 
অবধে সিল েবৰ তুবলি িবুল আশা েবৰি পাবৰ।

 ১৬খন এয়াৰক্ৰাফ্ট তপেইনৰ পৰা চলাই অনা হি আৰু 
৪০খন ভাৰতত বনম ্ষাণ েৰা হ’ি।

 ১৬ খন বিমান ভাৰতত উপবস্থত তহাৱাৰ পােত আগন্তুে 
১০ িেৰত �া�া েনেৰষ্�য়াকম িােী ৪০ খন বিমান 
উৎপািন েবৰি।

 এয়া প্ৰথমিাৰৰ একন হহকে তয সামবৰে িাবহনীৰ িাকি 
প্ৰকয়াজনীয় বিমান ি্যজতিগত তোম্পানীকয় হতয়াৰ 
েবৰি। আোশমাগ ্ষৰ খডিত এই উকি্যাকগ এোবধে 
এমএেএমই খডিে সহায় েবৰি।

 সেকলা বিমানে স্বকিশী ইকলেট্ৰ’বনে সামবৰে েু্য�ৰ 
সহায়ত স্থাপন েৰা যাি, এই পবৰেল্পনাই ঘৰুৱা বিমান 
বনম ্ষাণ উকি্যাগে উিগবন বিি। ইয়াৰ িলত আমিাবনৰ 
ওপৰত বনভ্ষৰশীলতা হ্াস পাি আৰু ৰপ্াবন ক্ৰমাবিকয় 
িজৃদ্ পাি।

 তিশৰ এৰ’তপেচ খডিত েম ্ষসংস্থাপন িজৃদ্ পাি। ৬০০ 
উচ্চ ক্মতাসম্পন্ন চােবৰ, ৩০০০ পকৰাক্ চােবৰ, 
অন্য ৩০০০ মধ্যম তেৌশলৰ চােবৰ সষৃ্ষ্টৰ লগকত প্ৰায় 
৪২.৫ লাখ মানৱ ঘন্াৰ োম সষৃ্ষ্ট েবৰি।

মচুৰ
৭৯%

িুটৰ 
দাইল
৭৪% য-িান

৬০% িূয ্ষমুখতী
৫০%

বিধিান্তাঃ েৃৰেৰ বহত বচন্তা েবৰ তেবিকনক� সেকলা ৰবি 
শস্যত নূন্যতম সমথ ্ষন মূল্য িজৃদ্ েবৰকে। 
n  প্ৰপপপিাোঃ তেন্দ চৰোকৰ েৃবৰ বিপণন িৰ ্ষ ২০২২-

২০২৩ৰ িাকি ৰবি শস্যৰ সেকলা খাি্য সামগ্ৰীৰ 
নূন্যতম সমথ ্ষন মূল্য িজৃদ্ েবৰকে যাকত েৃৰেসেকল 
বনজৰ উৎপািনৰ ি্যয় লাভ েবৰিলল সক্ম হয়। 

n হতলিীজ, মাহজাতীয় শস্য, তমা�া িানাযুতি খাি্যশস্যৰ 
(ধান-তঘহঁু আবি) লাভজনে মূল্যিজৃদ্কয় 
েৃৰেসেলে সহায় েবৰি। তখবতয়কে তঘহঁু, চালকগাম 
িীজ (তৰপেীড), সবৰয়হৰ উৎপািনত ১০০ শতাংশ 
লাভ পাি। প্ৰবত েুইন্লত এয়া ৪০০ �ো বনধ ্ষাৰণ েৰা 
হহকে।

n ইয়াৰ পােত মচুৰত ৭৯শতাংশ, িু�ৰ িাইলত ৭৪ 
শতাংশ, য-ধানত ৬০ শতাংশ আৰু সূয ্ষমুখীত ৫০ 
শতাংশ লাভ (বৰ�াণ ্ষ) তপাৱাৰ সম্ভাৱনা আকে। মূল্যত 
তাৰতম্য ৰখাৰ োৰণক�াকৱই হহকে তখবতৰ তক্ত্ৰত 
েৃৰেে উৎসাবহত েৰা।

ককবিতনট হিিকৰ িম্ূণ ্ষ 
বিবদঅ’ চািকল এই বকউ 
আৰ ককাড ককেন কবৰি 
পাতৰ
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কখল জগত তপৰাবলম্ম্পে তখল

কখল িংকৃেবতৰ নতুন নায়ককখল িংকৃেবতৰ নতুন নায়ক

বেঅ’ অবলম্ম্পেত তযবতয়া ভাৰতীয় তখলুলৱসেকল 
বনজৰ ক্ৰীড়াকক্ত্ৰত সিলতা লাভ েবৰ আবেল 
ততবতয়া অন্য তিশৰ তখলুলৱসেল এই েথাক�াে হল 

আবিয ্ষচবেত হহ পবৰবেল তয তখলুলৱসেলে তিশৰ প্ৰধানমন্তী 
নকৰন্দ তমািীকয় তিান েবৰ অবভনন্দন জনাই আবেল। ৯ 
তেকপ্ম্বৰ তাবৰকখ প্ৰধানমন্তীৰ িাসভৱনত এেকগা� তহাৱা 
তপৰাবলম্ম্পয়ানসেকল এই েথাক�া নকৰন্দ তমািীে জনাইবেল। 
এই স্বীোকৰাজতিকয় নহয়, প্ৰেৃতাথ ্ষত প্ৰধানমন্তীকয় সেকলা 
অবলম্ম্পে এথবল�ে বিজয়ী তহাৱাত অবভনন্দন আৰু পৰাজজত 
তহাৱাত সান্তনা বিয়াৰ িাকি বনকজ তিান েবৰবেল। ভাৰতীয় 
জাতীয় জক্ৰকে� িলৰ প্ৰাতিন অবধনায়ে েবপল তিকৱ তোৱা 
মকত প্ৰধানমন্তীৰ পয ্ষায়ত একনেুৱা পিকক্প প্ৰথমিাৰৰ িাকি 
হহকে। অৱকশ্য আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় পয ্ষায়ত ভাৰতীয় তখলুলৱসেকল 
এইিকৰ সিলতা লাভ েৰাৰ োবহনী একনলেকয় আৰম্ভ তহাৱা 

নাবেল। ইয়াৰ িাকি আবেল তখলুলৱসেলৰ েকঠাৰ অনুশীলন 
আৰু চৰোৰৰ িীঘ ্ষম্যািী পবৰেল্পনা। ২০১৪ চনত প্ৰধানমন্তীৰ 
িাবয়ত্ব গ্ৰহণ েবৰ প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীৰ মনত এ�া প্ৰশ্নৰ 
উিয় হহবেল বিবিৰ অন্যতম জনসংখ্যা থো তিশখকন বেয় 
আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় তখল মঞ্ত বনজৰ পিে তাবলো িজৃদ্ েবৰি 
পৰা নাই! অৱকশ্য তখলুলৱসেকল এ�া-িু�া িেৰকতই সিলতা 
তপাৱাক�া সম্ভৱ নাবেল, তসকয়কহ িীঘ ্ষম্যািী আচঁবন গ্ৰহণ েৰা 
হহবেল। �াকগ ্ষ� অবলম্ম্পে প’বডয়াম স্ীম চমুলে �পে 
আচঁবনৰ মাধ্যমত সেকলা তখলুলৱে উন্নত আন্তীঃগাথঁবনকৰ 
তখলৰ পবৰকৱশ বিয়া হগবেল, তখলুলৱসেকলা উন্নত প্ৰযুজতিৰ 
সহায়ত তখলৰ অনুশীলন েবৰি পাবৰবেল। ইয়াৰ িলািল 
প্ৰথম পয ্ষায়ত এবেয়াড, েমনকৱল্থ আবি তখল প্ৰবতকযাবগতাত 
তিখাৰ পােত এবতয়া অবলম্ম্পেকতা তিবখিলল তপাৱা হগকে। 
তেন্দীয় তখলমন্তী অনুৰাগ ঠােুকৰ েয় তয, “আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় 

�

একনেুৱা প্ৰথমিাৰ হহকে তয তখল জগতৰ মহাক্ৰীড়াঙ্গন 
অবলম্ম্পে আৰু তপৰাবলম্ম্পেত ভাৰতীয় তখলুলৱসেকল 
উন্নত প্ৰিশ ্ষন েবৰিলল সক্ম হহকে। অবলম্ম্পেত উন্নত 
প্ৰিশ ্ষন েৰাৰ লগকত তপৰাবলম্ম্পেত ৫�া স্বণ ্ষ পিেসহ 
সি ্ষমুঠ ১৯ �া পিে ভাৰকত লাভ েবৰিলল সক্ম হহকে। 

তপৰাবলম্ম্পেৰ ৫৩ িেৰীয়া ইবতহাসত ভাৰকত সি ্ষমুঠ ৩১�া 
পিে লাভ েবৰকে। ইয়াৰ বভতৰত ১৯�া পিে এইিাকৰই 
লাভ েবৰিলল সক্ম হহকে। ভাৰতীয় তখল সংসৃ্বতৰ এই 

নায়েসেলে স্বাগতম জনাই প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় 
েয় তয, “বিবিৰ সকি ্ষাচ্চ মঞ্ত তখলুলৱসেলৰ উন্নত প্ৰিশ ্ষনৰ 

িলত তিশত তখলৰ প্ৰবত সজাগতা আচবৰত ধৰকণ িজৃদ্ 
পাইকে। তপৰা এথলী�সেকলও উন্নত প্ৰিশ ্ষন আগিঢ়াই 

বিবিমঞ্ত ভাৰত মান উন্নীত েবৰকে। এওঁকলাে ৰাষ্টৰ িতূ।”
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কখল জগত তপৰাবলম্ম্পে তখল

পয ্ষায়ৰ তখল প্ৰবতকযাবগতাকিাৰত তখলুলৱসেলে সহায় 
আগিকঢ়াৱাৰ তক্ত্ৰত চৰোৰৰ িৃষ্ষ্টকোণ পবৰৱত্ষন হহকে। 
চৰোকৰ সুবিধাকিাৰ তথা বিত্তীয় সাহায ্ষকৰ ভাৰতীয় অবলম্ম্পয়ান 
আৰু তপৰাবলম্ম্পয়ানে সহায় আগিঢ়াই যাি যাকত ততওঁকলাকে 
বিবিস্তৰৰ প্ৰবতকযাবগতাকিাৰত উন্নত প্ৰিশ ্ষন আগিঢ়াি পাকৰ। 
আবম ততওঁকলােৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় পয ্ষায়ৰ তখলকিাৰৰ 
িাকি অবধে পাৰিশমী েবৰ তুবলি বিচাকৰা ঁ আৰু এই তক্ত্ৰত 
োম েবৰ থো হহকে।”

টবকঅ’ৰ পূতি ্ষ ১১খন কপৰাবলম্ম্কত িাৰতত লাি 
কবৰবেল ১১টাকক পদক
তপৰাবলম্ম্পে তখলৰ আৰম্ভবণ ১৯৬০ চনৰ পৰা হহবেল। ভাৰকত 

এই তখলত ১৯৬৮ চনৰ পৰা অংশগ্ৰহণ েবৰ আবহকে। ততবতয়া 
পৰা ২০১৬ চনৰ বৰঅ’ তপৰাবলম্ম্পে তখললল ভাৰকত ১১খন 
তপৰাবলম্ম্পে তখলত ১২ �া পিে লাভ েবৰকে। বেন্তু এইিাৰৰ 
�বেঅ’ তপৰাবলম্ম্পেত ভাৰতীয় তখলুলৱসেকল ইবতহাস ৰচনা 
েবৰিলল সক্ম হহকে। ভাৰতীয় তপৰাবলম্ম্পয়ানসকে ৫�া 
স্বণ ্ষ, ৮ �া ৰূপ আৰু ৬�া ৰিজি পিে লাভ েবৰকে। এইিাৰৰ 
তপৰাবলম্ম্পেত ৫৪ গৰােী ভাৰতীয় তখলুলৱকয় ৯ �ালে তখলত 
অংশগ্ৰহণ েবৰবেল। বিগত বৰঅ’ অবলম্ম্পেত ভাৰকত ১৯ জন 
তখলুলৱ তপ্ৰৰণ েবৰবেল। বৰঅ’ অবলম্ম্পেত চৰোকৰ ৩.৫৬ 
তোষ্� �ো খৰচ েবৰবেল, বেন্তু �বেঅ’ অবলম্ম্পেত ভাৰত 
চৰোকৰ ১৬.৮১ তোষ্� �ো খৰচ েবৰকে।  n

১৬ আগষ্টৰ েবৱখন আকপানাকলােৰ বনচিয় 
মনত আকে। বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত পালন েবৰ 

প্ৰধানমন্তীকয় অবলম্ম্পে পিে বিজয়ী 
বপবভ বসনু্ে আইচ ক্ৰীম আৰু স্বণ ্ষ বিজয়ী 
নীৰজ তচাপ্ৰাে চুৰমা খুৱাইবেল। একেিকৰ 

৯ তেকপ্ম্বৰ তাবৰকখ একেখন েবৱ প্ৰে� 
হহকে তযবতয়া প্ৰধানমন্তীৰ িাসভৱনত নকৰন্দ 

তমািীকয় তপৰাবলম্ম্পয়ানসেলে স্বাগতম 
জনাইবেল। তপৰাবলম্ম্পয়ানসেলৰ হসকত তহাৱা 
েকথাপেথনত ততওঁ েয় তয, “আকপানাকলােৰ 

তপস্যা, পবৰশ্ৰম আৰু পৰাক্ৰকম 
তপৰাবলম্ম্পনাৰ প্ৰবত থো মকনাভাৱ সলবন 

েবৰ তপলাইকে। স্বাধীনতাৰ অমতৃ মকহাৎসৱৰ 
এই সময়ত তিশৰ জনতাে অবধে তপ্ৰৰণা বিি 
িাকি তথা তখলৰ সংসৃ্বত জনবপ্ৰয় েৰাৰ িাকি 

সেকলাকৱ গুৰুত্ব বিি লাকগ।”

কখলদতূিকলক ি্ান

কপৰাবলম্ম্য়ানিকলৰ হিতত 
প্ৰিানমন্ততীতয় িাক্াৎ কৰাৰ 
বিবদঅ চািৰ িাতি এই বকউআৰ 
ককাড ককেন কবৰি পাতৰ।
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বিতশৰ কলখা তেন্দীয় তখল মন্তী

আমাৰ প্ৰধানমন্তীৰ দ্াৰা নীৰজ তচাপ্ৰাে চুৰমা খািলল 
বিয়া, বসনু্ে আইচ ক্ৰীম বিয়া আৰু িজৰং পুনীয়া-ৰবি 
িবহয়াৰ হসকত হাস্যৰসৰ সষৃ্ষ্ট েৰা তথা তপৰাবলম্ম্পয়ান 

মবৰয়াপ্পন থংগাকৱলৰু, সুহাস য়বথৰাজ িা অৱনী তলখৰাৰ হসকত 
েৰা েকথাপেথনৰ েবৱখকন বনজচিতভাকৱ ভাৰতীয়ৰ মনত সন্তুষ্ষ্ট 
ভাৱ আবনি। প্ৰধানমন্তীৰ এই েথাক�া মন েবৰিলগীয়া তয ততওঁ 
অবলম্ম্পয়ানসেলৰ লগকত তপৰাবলম্ম্পয়ানসেলৰ হসকতও একেই 
আন্তবৰেতাকৰ িাত্ষালাপত বমবলত হহকে।

এই িৃশ্যই প্ৰধানমন্তীৰ অন্য এে ি্যজতিত্বৰ েথা ি্যতি েকৰ তয ততওঁ 
তখলৰ হসকত ভাৱনাত্ে হহ জবড়ত হহ পবৰি পাকৰ। ততওঁ ভাৰতীয় 
এথলী�সেলৰ িাকি বেিা অলপ তিকলগ, বেিা অবতবৰতি েবৰি 
বিচাকৰ। �বেঅ’ অবলম্ম্পে আৰম্ভ তহাৱাৰ পূকি ্ষ ততওঁ আমাৰ হসকত 
অবলম্ম্পেৰ প্ৰস্তুবত সম্পে্ষত বিস্তৃ ত সমীক্াত্ে তথা পয ্ষাকলাচনাত্ে 
োয ্ষসূচী গ্ৰহণ েবৰবেল। 

 বযসেকল ততওঁে ি্যজতিগতভাকৱ লগ পাইকে ততওঁকলাকে এই েথা 
জাকন তয তিশত তখল সংসৃ্বত গঢ় বি যৱু প্ৰজ্ৰ মাজত ক্ৰীড়াে 
জনবপ্ৰয় েবৰিলল ততওঁ আন্তবৰেতাকৰ বিচাকৰ। গুজৰা�ৰ মুখ্যমন্তী হহ 
থোৰ সময়ত ততওঁ তখলৰ মহােুম্ভৰ েথা হে ততওঁ ৰাজ্যখনত বনম্নস্তৰৰ 
পৰা তখলৰ পবৰকৱশ গঢ়াত বিকশৰ গুৰুত্ব বিবেল। ততওঁ তখলজগতত 
জনঅংশীিাবৰত্বকৰ আগিঢ়াৰ েথা েয়, এই েথাক�াকৱ তমাৰ যজুতিে 
সত্য প্ৰবতপন্ন েকৰ আৰু আবম প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীে তিশৰ প্ৰথম 
তখললুৱসুলভ প্ৰধানমন্তী (তপো�্ষচপাৰচন প্ৰধানমন্তী) িবুল ে’ি পৰা যায়।

বেেু বিন পূকি ্ষ ২০১৩ চনৰ প্ৰধানমন্তীৰ এ�া বভবিঅ’ ভাইকৰল 
হহবেল। তসই বভবডঅ’ত�াত পুকনৰ এখন েকলজৰ সজ্লনত ভাৰণ 
বি থো তিখা হগকে। ততওঁ অনুকশাচনাকৰ হেবেল তয তিশৰ এে িহৃৎ 
পবৰমাণৰ সম্ভাৱনাপূণ ্ষ জনসংখ্যা উৎেৃষ্ট তখললুৱসুলভ ইবতহাস থোৰ 
পােকতা ততওঁকলাে উবচত বিশত ি্যৱহাৰ তহাৱা নাই। এ�াৰ পােত 
আনক�া অবলম্ম্পে হগকে বেন্তু আবম আমাৰ পিে সংখ্যা িজৃদ্ 
েবৰিলল সক্ম তহাৱা নাই। ইয়াৰ িাকি সংঘৰ ্ষ অি্যাহত থাকে। ততওঁ 
হেবেল তয একন নহয় তয তিশৰ সম্ভৱনাপূণ ্ষ তখললুৱসেল পিেৰ পৰা 
এইিকৰ িজঞ্ত হহ থােে। ততওঁ মূলত এই েথাক�াত গুৰুত্ব বি হেবেল 
তয বিৰয়ক�া তখললুৱে হল নহয়, বিৰয়ক�া হহকে তখললুৱে বিয়া পবৰকৱশৰ 
সষৃ্ষ্ট েৰাৰ তক্ত্ৰত চৰোৰৰ বিিলতা। তখলৰ তক্ত্ৰত উবচত মূল্যাংেন 
আৰু তপ্ৰৰণা অতীৱ প্ৰকয়াজন। এইিাৰৰ অবলম্ম্পেত পুৰুৰ আৰু 
মবহলাৰ হেী িলৰ সিস্যে পৰাজয়ৰ পােত প্ৰধানমন্তীৰ তিানে’তল 

কখলৰ িবেৰ্তৰ িাতি
িাজ ুহৈতে িাৰত

অনুৰাগ িাকুৰ
ককন্দ্ৰতীয় মন্ততী , 

তখল আৰু যুৱ পবৰক্ৰমা, তথ্য 
আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্তণালয়

ভাৰতত তখলৰ সংসৃ্বত 
গবঢ় ততালাৰ আৰম্ভবণ 

তহাৱাৰ সময়কত 
অবলম্ম্পেৰ পৰা আৰম্ভ 

েবৰ তপৰাবলম্ম্পেলল 
তখলুলৱসেলৰ প্ৰিশ ্ষকন এই 
েথাক�া প্ৰমাবণত েবৰকে। 
তখল আৰু যুৱ পবৰক্ৰমা 
মন্তণালয়ৰ তেন্দীয় মন্তী 
অনুৰাগ ঠােুকৰ জনাইকে 
তয বেিকৰ তখল সংসৃ্বত 

তিশত বিেবশত হহ আকে...
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ততওঁকলােৰ মকনািল অবধে িজৃদ্ েৰাৰ তক্ত্ৰত মহত্বপূণ ্ষ 
ভূবমো পালন েবৰকে। ২০১৯ চনত নীৰজ তচাপ্ৰা তযবতয়া 
গুৰুতৰভাকৱ আঘা�প্ৰাপ্ হহবেল ততবতয়া প্ৰধানমন্তী 
তমািীকয় ততওঁৰ সুস্বাস্থ্যৰ োমনা েবৰবেল। সুহাস যবথৰাকজ 
ৰূপৰ পিে জজোৰ পােত ততওঁে তিান েবৰ অবভনন্দন 
জনাইবেল। আবম যবিকহ তখলৰ বিৰকয় েথা পাকতা ততকন্ত 
প্ৰধানমন্তীকয় এয়া ভাললেকয় িজুজ উষ্ঠকে তয সমস্যা 
তোনবখবনত বনহীত হহ আকে। প্ৰধানমন্তীকয় এয়া পেষ্টলে 
িজুজ পায় তয জনতাই তখলৰ তক্ত্ৰত িাবহ্যে আেৰ ্ষণ 
প্ৰিশ ্ষন েকৰ বেন্তু বনজৰ ল’ৰা-তোৱালীে তযবতয়াই তখলৰ 
প্ৰবত আগিঢ়াই বিয়াৰ তক্ত্ৰত েথাক�া আকহ ততবতয়া বেন্তু 
ততওঁকলাে পােপবৰ ৰয়। অবলম্ম্পে আৰু তপৰাবলম্ম্পেত 
ভাৰতীয় তখললুৱসেকল তিখুওৱা উন্নত প্ৰিশ ্ষনৰ পােত 
প্ৰধানমন্তীকয় হেবেল তয, “তখল জগতত অলপকত তপাৱা 
তখললুৱৰ সিলতাই তমাৰ মনত এই েথাক�া পেষ্ট েবৰ 
তুবলকে তয এবতয়া তখলৰ প্ৰবত ভাৰতীয় অবভভাৱেসেলৰ 
মকনাভাৱ সলবন হ’ি।” এই মন্তি্যত সত্য আৰু আশা 
িকুয়া�াই আকে। তযবতয়া অবভভাৱেসেকল পিে তাবলোত 
ভাৰতীয় তখললুৱৰ পিে সংখ্য িজৃদ্ তপাৱা তিখা পায় 
ততবতয়া ততওঁকলােৰ মনত তখলৰ প্ৰবত ধাউবত িজৃদ্ পায় 
আৰু লগকত তখলৰ প্ৰবত ি্যৱসাবয়ে প্ৰবতষ্ান তথা িহৃৎ 
েকপ ্ষাকৰ� তগাষ্্ৰীসমূকহ প্ৰিশ ্ষন েৰা আগ্ৰকহ তখলে এে 
আেৰ ্ষণীয় তেবৰয়াৰ বহচাকপ গঠন েবৰি পৰা সম্ভৱনাকিাৰ 
ি্যতি েকৰ।

তখল জগতত ভাৰকত লাভ েবৰ সিলতাে আবম 
বিবভন্নধৰকণ আগিঢ়াই হল যাি পাকৰা।ঁ এই তক্ত্ৰত 
ৰাজ্যকিাকৰ এে ৰাজ্য-এে তখলৰ িৃষ্ষ্টকোণে অবধে 
উৎসাবহত েৰে। ৰাজ্যকিাকৰ উন্নত আন্তীঃগাথঁবন আৰু 
উন্নত সুবিধাকিাৰৰ মাধ্যমত তোকনা এ�া তখল িা এোবধে 
(অন্য তখলকো তযন গুৰুত্বহীন নেকৰ) তখলে গুৰুত্ব বি 
অবভভাৱেসেল উৎসাবহত েবৰ সম্ভাৱনাকিাৰ বনি ্ষাবচত 
েবৰি লাকগ। এই বিশত বিয়া প্ৰাথবমে গুৰুত্ব অকনে 
েথা সলবন েবৰি পাকৰ। এই বিশত আবম েকপ ্ষাকৰ� 
তগাষ্ট্ৰীসমূহকো অন্তভূ্ষতি েবৰি পাবৰি লাবগি। বিবিৰ 
তপ্ৰক্াপ�ত আবম তিবখৱলল পাওঁ তয বেিকৰ েকপ ্ষাকৰ� তথা 
িহৃৎ মাকে্ষষ্�ঙ তগাষ্্ৰীসমূহৰ সহকযাগত তখললুৱ তথা তখল 
জনবপ্ৰয় েৰা হহকে। আমাৰ তিশ-ৰাজ্যকতা এই েথাক�া 
প্ৰকয়াগ েবৰি লাকগ। জক্ৰকে� তখলৰ তক্ত্ৰত এই েথাক�াকৱ 
সিলতা পাইকে। ইয়াৰ উপবৰ তখল-তখললুৱৰ প্ৰকয়াজনীয়তা 
এবতয়া এিএমবচজজ ৰিাডিৰ সলবন বিনক�ে ইউবনেকণ ্ষ 
চম্ভাবল হলকে। এই পিকক্কপ তখল, তখললুৱ, তোম্পানী 
আবি সেকলাকে লাভাববিত েবৰি।

ইয়াৰ লগকত তখলৰ বিোশৰ িাকি অন্য এে মহত্বপূণ ্ষ 
পিকক্প হহকে তৃণমূল পয ্ষায়ত তখল সংসৃ্বতে শজতিশালী 
েবৰ ততালা। ইয়াৰ িাকি স্থানীয়, ৰাজজ্যে, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত 

বিবভন্ন তখলৰ তেকলডিাৰ প্ৰস্তুত েবৰি লাকগ। ভাৰতৰ প্ৰবতক�া 
তখলৰ আঞ্বলে লীগ তহাৱাক�া িাঞ্নীয়। ইয়াৰ িলত যৱু 
তখললুৱসেকল িেৰৰ প্ৰবতক�া মাহকতই তখলত ি্যস্ত হহ থাবে 
বনজৰ তেৌশল িজৃদ্ েবৰি পাবৰি। ইয়াৰ িলত বনয়মীয়া 
অনশুীলন আৰু স্বাস্থ্যৰ যতকন তখললুৱসেলে সিায় বি� 
েবৰ ৰাবখৱ। মই এই েথাক�া বিবিাস েকৰা ঁতয বিবিবিি্যালয় 
পয ্ষায়ৰ পৰাই অবলম্ম্পেৰ িাকি প্ৰস্তবত আৰম্ভ েবৰি পৰা 
যায়। এবতয়া ভাৰতত তখলৰ পবৰকৱশ উন্নত েৰাৰ লগকত 
তখলৰ গুণগত বিশ উন্নত েৰাৰ তক্ত্ৰকতা যকথষ্ট গুৰুত্ব বিয়া 
হহকে। এই প্ৰধানমন্তীকয় বনকজই অবলম্ম্পে তখললুৱসেলৰ 
হসকত েথা পাবত তখলৰ পবৰকৱশ বেিকৰ আৰু অবধে 
উন্নত েবৰি পাবৰ তসই সম্পে্ষত ততওঁকলােৰ পৰা পৰামশ ্ষ 
বিচাবৰকে।   

আধুবনে প্ৰযজুতিৰ িলত বেিকৰ আমাৰ যৱু সম্ভৱনাৰ 
উৎেৃষ্ট সময় নষ্ট হহকে তসই েথাক�া স্বয়ং প্ৰধানমন্তীকয় বনজৰ 
বেতাপ এক্সাম ৱাবৰঅ’ে ্ষ আৰু পৰীক্া তপ চচ্ষাত আকলাচনা 
েবৰকে। ততওঁ হেবেল তয তপ্লকষ্টচনত গুৰুত্ব বিয়াতলে 
তপ্লবয়ং বিৰ্ত অবধে মকনাবনকৱশ েৰাৰ প্ৰকয়াজনীয়তা 
আকে। আধুবনে প্ৰযজুতিৰ ি্যাৱহাৰৰ প্ৰকয়াজনীয়তাও আকে 
বেন্তু এয়া তযন প্ৰকয়াজনতলে অবধে নহয়, এই েথাক�াত 
গুৰুত্ব বিয়াৰ প্ৰকয়াজনীয়তা আকে। তখকল সামূবহেতা (ষ্�ম 
ৱে্ষ) িজৃদ্ েকৰ। এই বিৰয়ক�া নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় বশক্া নীবতকতা 
গুৰুত্ব বিয়া হহকে। উকল্খ্য তয, অনাগত বিনকিাৰত 
মবণপুৰত তিশৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া বিবিবিি্যালয় স্থাপন হ’ি আৰু 
এই পিকক্কপ তখললুৱে সহায় েবৰি।

এইিাৰৰ �বেঅ’ অবলম্ম্পে বিবভন্ন বিশৰ পৰা মহত্বপূণ ্ষ 
আবেল। এইিাৰৰ অবলম্ম্পেকত ভাৰকত এথকলষ্�েেত 
তপানপ্ৰথমিাৰৰ িাকি স্বণ ্ষ জয় েবৰিলল সক্ম হহকে, 
ভাৰতীয় হেী িলক�াকৱ চমেপ্ৰি প্ৰিশ ্ষন আগিঢ়াইকে, 
অন্যান্য তখলকিাৰকতা ভাল প্ৰিশ ্ষন তহাৱাৰ লগকত 
তপৰাবলম্ম্পেকতা ভাৰকত সি ্ষকশ্ৰষ্ প্ৰিশ ্ষন আগিঢ়াইকে। 
�াকগ ্ষ� অবলম্ম্পে তপাবডয়াম স্ীম, তখকলা ইজডিয়া, বি� 
ইজডিয়া আবি বিবভন্ন চৰোৰী সহকযাবগতাই তিশৰ ক্ৰীড়া 
জগতৰ ভবৱৰ্যৎ উজ্জ্বল েবৰ তুবলকে।  n

কখলৰ আন্তাঃগাথঁবনমলূক 
পদতক্পতিাৰৰ কক্ৰিত এক 
গুৰুত্বপূণ ্ষ পদতক্প হৈতে তৃণমলূ 
পয ্ষায়ত কখল িংকৃেবতৰ বনম ্ষাণ।

বিতশৰ কলখা তেন্দীয় তখল মন্তী
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ষ্�োেৰকণই হহকে বিবিজবুৰ ক্ৰাসৰ সষৃ্ষ্ট েবৰ অহা ভাইৰাে তোবভড-১৯ৰ বিৰুকদ্ এেমাত্ৰ 
অস্ত। এই োৰণক�াৰ িাকিই তেন্দ চৰোকৰ বিবিৰ সি ্ষিহৃৎ ষ্�োেৰণ অবভযান তিশত 
অি্যাহত ৰাবখকে। এই তক্ত্ৰত তিশত সিলতা লাভ েৰা হহকে। ষ্�োেৰণ োয ্ষসূচীকয় 

তিশিাসীে সামবৰ হলকে। ত�ষ্ষ্টং, ট্ৰ্ৰীষ্�ং আৰু তট্ৰবচঙৰ ধাৰািাবহেতা অকু্ন্ন ৰাবখ তভেবচন 
বিয়া োয ্ষই উকল্খকযাগ্য সিলতা লাভ েবৰিলল সক্ম হহকে। সেকলাকৰ িাকি তভেবচন, 

বিনামূলীয়া তভেবচন োয ্ষসূচীৰ মাধ্যমত তিশ আগিাবঢ় হগকে...

মাচল প্ৰকিশৰ উনাৰ িাবসন্দা েকম ্ষা তিৱীকয় 
এবতয়ালল ২২,৫০০ তলােে তভেবচন 
বিয়াইকে। এখন ভবৰত আঘা� তপাৱাৰ পােকতা 

ততওঁৰ অিম্য েম ্ষপেীহাই তভেবচন োয ্ষসূচীত িাধাৰ 
সষৃ্ষ্টৰ েৰা নাবেল। ততওঁ হহকে প্ৰেৃতাথ ্ষত এগৰােী 
েম ্ষকযাগী। আনহাকত, বহমাচল প্ৰকিশকৰই লাহাউল 
আৰু পেীবতৰ বনিাসী নৱাঙ্গ উপশকে গ্ৰামাঞ্লিাসীে 
তভেবচনৰ প্ৰবত সাধাৰণ নাগবৰেে সজাগ েবৰ 
আবহকে। ততওঁ এগৰােী আধ্যাত্মিে গুৰু বহচাকপ 
সাধাৰণ নাগবৰেে তভেবচনৰ প্ৰবত আেবৰ ্ষত েবৰ 
আবহকে। আজজ এই তলােসেলৰ িাকিই তিশত বিবিৰ 
সি ্ষিহৃৎ ষ্�োেৰণ অবভযান অি্যাহত আকে। অলপকত 
বহমাচলত উপবস্থত থাবে প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় 
স্বাস্থ্যেমমীসেলৰ হসকত তহাৱা িাত ্ষালাপত েকম ্ষা তিৱী, 
নৱাঙ্গ উপাশে আবি উপবস্থত আবেল। প্ৰধানমন্তীকয় 
ততওঁকলােৰ পৰা ষ্�োেৰণৰ অবভজ্তাকিাৰ জাবনিলল 
তচষ্টা েকৰ। তোবভডে হল প্ৰধানমন্তীৰ গুৰুত্বৰ েথা 
অনুমান েবৰি পাবৰ বেয়কনা সমকয় সমকয় ততওঁ 

এবতয়া আকপানাকলাকে তভেবচনৰ চাষ্�্ষবিকে�খন 
ৱা�চএপৰ পৰাই ডাইনকলাড েবৰ ল’ি পাকৰ। ইয়াৰ 
িাকি আকপানাকলাকে আই গ’ভ তোবভড সহায়ে 
তডস্ৰ নম্বৰ ৯০১৩১৫১৫১৫ হসকত তযাগাকযাগ েবৰি 
পাকৰ। তেৱল এয়াই নহয়, এই নম্বৰক�াৰ জবৰয়কত 
আকপানাকলাকে তোবভড ষ্�োেৰণৰ িাকি িুবেং 
েবৰি পাকৰ। বডজজক�ল এই পদ্বতকয় জনসাধাৰণৰ 
িাকি েথাকিাৰ উজ ুেবৰ তপলাইকে।

কিকবচন
হৈতে পবৰয়ালৰ

ৰক্াকেচ

এবতয়া কিকবচন চাটট্ষবিতকট 
োটচএপৰ পৰা ডাউনতলাড 
কবৰ কলাো

তোবভড-১৯ৰ বিৰুকদ্ যুদ্ৰাষ্ট্ৰ

ককাবিড-১৯

14 सितंबर 2021

বহ
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তোবভড পবৰবস্থবত সন্দভ্ষত তিশৰ বস্থবত জাবনিলল 
অনুষ্ষ্ত তহাৱা উচ্চস্তৰীয় হিঠেৰ অধ্যক্তা েবৰ 
আবহকে।
টটকাকৰতণ িুৰক্া িৃত্ধি কতৰাঃ
ভাৰতৰ িকৰ এখন হিবচত্ৰপূণ ্ষ, বভন্ন তভৌগবলে 
একলো থো তিশত ষ্�োেৰণ োয ্ষসূচী সূচাৰুৰূকপ 
চলাই বনয়া সহজ নহয়। এই তিশত পাহাৰীয়া 
একলো আকে, িুগ ্ষম একলো আকে, তাৰপবৰ বিবভন্ন 
প্ৰােৃবতে িুকয ্ষাগকিাকৰা আকেই, গবতকে এই সেকলা 
অঞ্লত উপবস্থত হহ তভেবচন বিয়া োয ্ষ যকথষ্ট 
প্ৰত্যাহ্ানমূলে। বেন্তু এই প্ৰত্যাহ্ানকিাৰ তনওবচ 
আজজ তিশৰ স্বাস্থ্য েমমীসেল সেকলা ঠাইত উপবস্থত 
হহকে। এই তোবভড ৱাবৰয়ে ্ষসেলৰ িাকিই আজজ 
চহৰাঞ্লতলে গ্ৰামাঞ্লত তোবভড ষ্�োেৰণ অবধে 
হহকে। এই তোবভড তযাদ্াসেলৰ িাকিই বতবনিাৰলে 
ভাৰকত এবিনকত এে তোষ্�তলেও অবধে তভেবচন 
বিিলল সক্ম হহকে। ২৭ আগষ্ট, ৩১ আগষ্ট আৰু ৬ 
তেকপ্ম্বৰ তাবৰখ ইবতহাসৰ পাতত সবন্নবৱষ্ট হহ ৰৱ 
বেয়কনা এইকেই�া বিনত সি ্ষাধে তভেবচন বিয়া 

হহকে। এই সিলতাৰ পৰা তপ্ৰৰণা হল ভাৰকত এবতয়া 
প্ৰবতবিকন ১.২৫ তোষ্� ষ্�োেৰণৰ লক্্য হলকে। 
ভাৰতত এবিনত তহাৱা তভেবচন োয ্ষ সজ্বলতভাকৱ 
িহু ৰাষ্টৰ জনসংখ্যাতলে সি ্ষাবধে। প্ৰায় ১০ তোষ্�কৰা 
অবধে তলােে তভেবচন বিয়াৰ িাকি ভাৰতে ৮৫ 
বিনৰ সময় লাবগবেল, আনহাকত তিকশ মাকথা ঁ ১৩ �া 
বিনত সি ্ষাবধে তলােে ষ্�োেৰণ েবৰে। ইবতমকধ্য 
তভেবচন বিয়াৰ তক্ত্ৰত ভাৰকত ৭৫ তোষ্�ৰ সংখ্যা 
অবতক্ৰম েবৰকে। এবতয়া তোবভডৰ পৰা আকৰাগ্য 
হহ উঠাৰ হাৰ হহকে ৯৭.৫৪ শতাংশ। এবতয়া বনকতৌ 
তহাৱা তোবভড তৰাগীৰ সংখ্যাও তিশত হ্াস পাইকে, 
৭৫ বিনতলে অবধে বিন ধাৰািাবহেভাকৱ তোবভড 
আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৫০ হাজাৰতলে তলত আকে। তেন্দ 
আৰু ৰাজ্যৰ তৎপৰতাত এয়া সম্ভৱ হহ উষ্ঠকে।      
ককাবিডৰ বিৰুতধি জয়লাি কৰাতটাতেই মূল 
উতদেশ্াঃ
স্বচ্ছতা, ঔৰধ, তোবভড বিবধ আবি মাবন চবল তিকশ 
ক্ৰমাবিকয় তোবভডৰ ওপৰত বনয়ন্তণ েবৰিলল সক্ম 
হহকে। সেকলা স্তৰৰ তলােে তভেবচন বিয়া োয ্ষৰ 

মৈামাৰতী এবতয়া আতে, 
গবততক আওকান নকবৰি বশশুৰ িাতি কিকবচন 

শতীতৰেই িজাৰত উপলব্ধ ৈ’ি
বশশুৰ িাকি তভেবচন উপলব্ধ েকৰাৱাৰ িাকি সেকলা 
ি্যৱস্থা গ্ৰহণ েবৰ থো হহকে। বিকশৰজ্সেকল এবতয়া 
এই সন্দভ্ষত পৰীক্া-বনৰীক্া অি্যাহত ৰাবখকে। বশশুৰ 
িাকি তোভাজক্সনৰ পৰীক্া অবন্তম পয ্ষায় পাইকে। 
ইয়াৰ উপবৰ িাইঅ’-ই আৰু ন’ভাকভক্সৰ বশশুৰ িাকি 
তোবভড তভেবচনৰ োম চবল আকে। একেিকৰ নাবসো 
তভেবচনৰ প্ৰথম পয ্ষায়ৰ িলািকলা আশাি্যজিে হহ 
পবৰকে, এবতয়া পৰৱতমী পয ্ষায়ৰ পৰীক্াও চবলি ধবৰকে। 
ইবতমকধ্য তিশৰ বিবভন্ন প্ৰান্তত সু্লকিাৰ তখালা হহকে। 
গবতকে এই তক্ত্ৰত বিকশৰ গুৰুত্ব বিয়াৰ প্ৰকয়াজনীয়তা 
আকে। আবম বশশু আৰু হেকশাৰে তোবভড বিবধ 
সম্পে্ষত বশেবন বিয়া উবচত।

তোবভড-১৯ৰ বিৰুকদ্ যুদ্ৰাষ্ট্ৰ

তোবভড মহামাৰীৰ বদ্তীয় ত�ৌ এবতয়াও শাম ে�া নাই। 
এবতয়াও মহামাৰীৰ প্ৰকোপ আতঁৰা নাই। গবতকে ৰাইজ 
সকচতন হহ থোক�া িাঞ্নীয়। এবতয়া বযকহতু উৎসৱৰ 
িতৰ আবহকে, ৰাইকজ তোবভড বিবধ মাবন চবলকহ তযন 
উৎসৱকিাৰ পালে েকৰ। সেকলা তক্ত্ৰত সমাজজে 
শাবৰৰীে িৰূত্ব িত্ষাই ৰখাক�া প্ৰকয়াজনীয়। হাত তধাৱা, 
মাস্ বপবন্ থোক�া প্ৰকয়াজনীয় োম। বযকোকনা ধৰণৰ 
লক্ণ তিখা বিকল শীকৰেই বচবেৎসেলৰ পৰামশ ্ষ তলাৱা 
উবচত। ইয়াৰ লগকত তভেবচন তলাৱাক�া প্ৰকয়াজনীয় 
বেয়কনা তভেবচন তলাৱা মানুহৰ তৰাগ প্ৰবতকৰাধী ক্মতা 
অবধে িজৃদ্ পায়। বনষ্� আকয়াগৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সিস্য 
ডাীঃ বভ তে পলৰ মকত এপাবল তোবভড তভেবচকনও 
৯৬.৬ শতাংশ তৰাগ প্ৰবতকৰাধী ক্মতা তিহত উৎপন্ন 
েকৰ। আৰু বদ্তীয় পাবল ঔৰধৰ পােত এয়া ৯৭.৫ 
শতাংশলল িজৃদ্ পায়।
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মাধ্যমত তিকশ সিলতা পািলল সক্ম 
হহকে। ১৮ িেৰৰ ওপৰৰ তলােে তভেবচন 
বি তিকশ এবতয়া তোবভড বনয়ন্তণত যকথষ্ট 
সিলতা পািলল সক্ম হহকে। তিশৰ ৬ 
খন ৰাজ্য/তেন্দীয় শাবসত অঞ্ল বহমাচল 
প্ৰকিশ, তগাৱা, বেবেম, লাডাখ, লাক্াদ্ীপ, 
িািৰ আৰু নগৰ হাকভলী, িমন আৰু বডউৰ 
প্ৰাপ্িয়স্ নাগবৰেৰ তভেবচন োয ্ষ সমাপ্ 
তহাৱাৰ িলত এইকেইখন ঠাইত ১০০ শতাংশ 
ষ্�োেৰণ হহ হগকে। তেৱল এয়াই নহয়, 
তভেবচনৰ বদ্তীয় পাবলৰ তক্ত্ৰকতা বহমাচল 
প্ৰকিকশ ৰাজ্যৰ জনসংখ্যৰ এে তৃতীয়াংশ 
অবতক্ৰম েবৰকে। ওবড়শ্যাৰ ভূৱকনবিৰত 
১০০ শতাংশ তভেবচন সম্পূণ ্ষ তহাৱা 
তিশৰ প্ৰথমখন চহৰ বহচাকপ পবৰগবণত 
হহকে। একেিকৰ ভূৱকনবিৰত প্ৰায় ১ লাখ 
প্ৰৰিজজত নাগবৰেে তভেবচন বিয়া হহকে। 
একেিকৰ মধ্যপ্ৰকিশৰ ইকন্দাৰকতা বনধ ্ষাবৰত 
জনসংখ্যাৰ এশ শতাংশে তভেবচন বিয়া 
হহকে।
আমাক িুৰবক্ত কবৰ ৰখািকলতকা 
িুৰবক্ত কবৰ ৰখাাঃ
এই তক্ত্ৰত তলাৱা উকল্খনীয় পিকক্প 
অনুসবৰ তিশৰ সীমান্তৰ িাবয়ত্বত থো 
সুৰক্ােমমীসেলকো ষ্�োেৰণ বিয়া 
হহকে। গুজৰা�ৰ ে�েত থো সুৰক্ােমমী 
তথা ততওঁকলােৰ পবৰয়ালিগ ্ষে প্ৰথমপাবল 
তভেবচন বিয়া হহকে। ৯ তেকপ্ম্বৰ তাবৰখলল 
তপাৱা তথ্যমকত ৯৯ শতাংশ স্বাস্থ্যেমমী, ১০০ 
শতাংশ ফ্ন্লাইন েমমী আৰু ১৮ িেৰৰ 
ওপৰত ৫৮ শতাংশ জনসংখ্যাে তভেবচনৰ 
প্ৰথম পাবল বিয়া হহকে। একেিকৰ ৮৪ 
শতাংশ স্বাস্থ্যেমমী, ৮০ শতাংশ ফ্ন্লাইন 
েমমী আৰু ১৮ িেৰৰ ওপৰত ১৮ শতাংশ 
জনসংখ্যাে তভেবচনৰ বদ্তীয় পাবল বিয়া 
হহকে। ইয়াৰ লগকত প্ৰবতবিকন বিয়া তহাৱা 
তভেবচনৰ গবত অবধে িজৃদ্ পাইকে, ৯ 
তেকপ্ম্বৰ, ২০২১হল তভেবচনৰ গড় ৭৮.১০ 
লাখ পাবললল িজৃদ্ পাইকে। জানুৱাৰী মাহত 
এই হাৰ মাকথা ঁ২.৩৫ লাখ আবেল। আগষ্টৰ 
তশৰৰ সপ্াহক�াৰ পৰা প্ৰবতবিকন প্ৰায় ৮০ 
লাখ তভেবচনৰ পাবল বি থো হহকে।

n এ�া শবতোৰ বভতৰত অহা বিবিজবুৰ ত্ৰাসৰ সষৃ্ষ্ট েৰা 
তোবভড মহামাৰী বনয়ন্তণৰ তক্ত্ৰত বহমাচল প্ৰকিশ 
বিজয়ী হহকে।

n  মই এ�া েথাক�াত সুখী তয বহমাচলৰ িুগ ্ষম একলো 
লাহাউল-পেীবতৰ িকৰ ঠাইত ১০০ শতাংশ তোবভড 
ষ্�োেৰণ সম্পন্ন হহকে। এই একলোক�া অ�ল সুৰংগ 
বনম ্ষাণ তহাৱাৰ পূকি ্ষ িীঘ ্ষ সময়ৰ িাকি তিশৰ িােী অংশৰ 
পৰা বিজচ্ছন্ন হহ আবেল।

n  বহমাচল প্ৰকিশৰ সাধাৰণ তলােসেকল তোকনা ধৰণৰ 
গুজৱ অথিা ভুল িাখ্যত তভাল নাযায়, এই োৰণক�াৰ 
িাকিই বহমাচলৰ গ্ৰামাঞ্কল বিবিৰ সি ্ষিহৃৎ ষ্�োেৰণ 
অবভযানে সিল েবৰ তুবলকে।

n  বহমাচল প্ৰকিশৰ পয ্ষ�ন উকি্যাগক�া শজতিশালী। ষ্�োেৰণ 
অবভযানৰ সিল পবৰসমাবপ্কয় এই উকি্যাগক�াে সহায় 
েবৰি।

n  বিবচত্ৰ তভৌগবলে বস্থবতৰ িাকি ষ্�োেৰণ এে ডাঙৰ 
প্ৰত্যাহ্ান আবেল বেয়কনা ভাৰা আৰু িুগ ্ষম একলোকিাকৰ 
তভেবচন প্ৰজক্ৰয়াত িাধাৰ সষৃ্ষ্ট েবৰ আবহবেল। বেন্তু 
এইকক্ত্ৰত স্বাস্থ্যেমমী আৰু ফ্ন্লাইন তযাদ্াসেকল 
তৎপৰতাকৰ িাবয়ত্ব সামবৰ োমকিাৰ উজ ুেবৰ তপলাইকে।

n  তিশত এবতয়া ক্ীপ্ৰতাকৰ ষ্�োেৰণ হহ আকে। তিশৰ 
ষ্�োেৰণৰ হাৰ বিবিৰ অন্য তিশকিাৰৰ তুলনাত সি ্ষাবধে।

n  প্ৰবতগৰােী ভাৰতীয়ৰ তচষ্টাৰ িাকিই আজজ তিশত 
তভেবচন অবভযান সিলতাকৰ চবলি ধবৰকে।  n

বহমাচল প্ৰকিশৰ স্বাস্থ্যেমমী আৰু তভেবচন 
বহতাবধোৰীৰ হসকত প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় 

েৰা িাত ্ষালাপৰ বেয়িংশ

এই ককাড ককেন কবৰ 
প্ৰিানমন্ততীৰ স্বাস্্কমমীৰ 
হিতত কৈাো িাত্ষালাপ 
শুবনি পাতৰ।

তোবভড-১৯ৰ বিৰুকদ্ যুদ্ৰাষ্ট্ৰ
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বৰিকচ হৈ পবৰতে বিশ্বৰ উন্নয়নশতীল
অথ ্ষনতীবততিাৰৰ িাতি প্ৰিােশালতী মঞ্চ

ৰিাজজল, ৰাবেয়া, ভাৰত, চীন আৰু িবক্ণ আবফ্োৰ সজ্বলত মঞ্ বৰিেচৰ ত্ৰকয়ািশ সজ্লন এইিাৰ ভাচু্ষকৱল 
মাধ্যমত ৯ তেকপ্ম্বৰ তাবৰকখ অনুষ্ষ্ত হহ যায়। ২০১৬ চনৰ তগাৱা সজ্লনৰ পােত এইিাকৰা প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ 
তমািীৰ অধ্যক্তাত বৰিেচ সজ্লন অনুষ্ষ্ত হয়। এইিাৰৰ সজ্লনৰ মূল মন্ত আবেল িহনক্ম উন্নয়ন, এেতা 

আৰু সহকযাবগতা। উন্নয়নশীল ৰাষ্টৰ িাকি সজ্লনৰ উপকযাবগতা সম্পে্ষত িাখ্য েৰাৰ লগকত ভাৰকত এই 
সজ্লনত সন্তাসিাি সম্পে্ষত পেষ্টলে বনজৰ মতামত ৰাকখ। ২০০৬ চনৰ তেকপ্ম্বৰ মাহত গষ্ঠত তহাৱা এই 

বৰিেকচ এইিাৰ ১৫�া িেৰ অবতক্ৰম েবৰকে।
ইিাৰৰ বৰিেচ সজ্লনত প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীৰ 
লগকত অন্যান্য সিস্য ৰাষ্ট ৰিাজজলৰ ৰাষ্টপবত তজইৰ 

ি’লে’তৰন’, ৰাবেয়াৰ ৰাষ্টপবত ভ্াবডবমৰ পুষ্�ন, চীন 
তিশৰ জজনবপং আৰু িবক্ণ আবফ্োৰ বচবৰল ৰামাকিাো 
উপবস্থত আবেল। এই উপলকক্ নকৰন্দ তমািীকয় েয়, 
“বৰিেচ ৰাষ্টৰ এই সজ্লনত আকপানাকলাে সেকলাকে 
স্বাগতম জনাইকো,ঁ এয়া তমাৰ লগকত তিশিাসীৰ িাকি 
তগৌৰৱৰ েথা তয ভাৰকত এই সজ্লনৰ অধ্যক্তা েবৰকে। 
এয়া বৰিেচৰ পঞ্িশ িেৰ।” প্ৰধানমন্তীকয় লগকত বৰিেচ 
ৰাষ্টৰ গুৰুত্ব েথা উকল্খ েৰাৰ লগকত এই সজ্লনীকয় 
বেিকৰ উন্নয়নশীল ৰাষ্টকিাৰে সহায় েবৰ আবহকে তসই 
বিৰকয় িাখ্যা েকৰ। ততওঁ লগকত েয় তয বিগত তডৰ�া 
িশেত বৰিেকচ আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পে্ষৰ তক্ত্ৰত যকথষ্ট 
সিলতা লাভ েবৰকে।

প্ৰিানমন্ততীতয় গুৰুত্ব বদয়া বিৰয়তকইটাাঃ
  আগন্তুে ১৫�া িেৰত বৰিেচ আৰু অবধে িলপ্ৰসু তহাৱাৰ 

তক্ত্ৰত আবম গুৰুত্ব বিয়া উবচত।

এ

বৰিকচাঃ িাৰতত গুৰুত্ব বদয়া চাবৰটা কক্ৰি

 প্ৰযজুতিৰ সহায়ত স্বাস্থ্যৰ সুবিধাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বিয়াৰ তক্ত্ৰত 
প্ৰথম বৰিেচ বডজজক�ল স্বাস্থ্য সজ্লন গুৰুত্বপূণ ্ষ পিকক্প।

 সিস্য ৰাষ্টৰ মাজত ি্যৱসায় িাবণজ্যৰ ওপৰত সি ্ষাবধে গুৰুত্ব 
বিয়া তহাৱা উবচত, বৰিেচ তভেবচন উকি্যাগ তথা তসউজ 
পয ্ষ�নৰ ওপৰত নতুন পিকক্প গ্ৰহণ েৰাক�া এ�া বৰিেচৰ 
ধনাত্ে বিশ।

 উলমহতীয়া সম্পে্ষ/ি্যৱস্থা শজতিশালী েৰাৰ তক্ত্ৰত বৰিেকচ 
বিকশৰ উকি্যাগ হলকে।

 সন্তাসিাি বনমূ ্ষলীেৰণৰ িাকিও বৰিেকচ বিকশৰ পিকক্প গ্ৰহণ 
েবৰকে।

তিশকিাৰৰ 
মাজত জনতাৰ 
সদ্াৱ িজৃদ্ 
েৰা। n 

১ ২ ৩ ৪
িহুপক্ীয় 
সম্বন্ উন্নত 
েৰা।

সন্তাসিাি 
বনমূ ্ষলীেৰণ।

িহনক্ম উন্নয়নমূলে লক্্য 
প্ৰাবপ্ৰ িাকি বডজজক�ল-
প্ৰযুজতিগত ি্যৱস্থা।

বিশ্ব বৰিেচ সজ্লন

বৰিকচ িত্্লনত 
প্ৰিানমন্ততীৰ িক্তি্ 
শুবনিকল এই বকউআৰ 
ককাড ককেন কৰক 
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আজািী ো অমতৃ মকহাৎসৱিাৰত@৭৫

38

ধীনতাৰ অমতৃ মকহাৎসকৱ এবতয়া বিকশৰ 
গুৰুত্ব লাভ েবৰকে বেয়কনা এই যাত্ৰা নতুন 
ভাৰতৰ পথ সুিৃঢ় েবৰকে। তিশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ 
সংখ্যে িৰ ্ষই তিশত অমতৃ োল আৰম্ভ তহাৱাৰ 
েথা সূচনা েবৰকে আৰু তিশৰ শতিৰ ্ষত এই 
অমতৃোকল পূণ ্ষতা পাি। অমতৃ োলৰ লক্্য 
হহকে তিশে একন এে পয ্ষায়লল ৰূপান্তৰ েৰা 
বয পয ্ষায়ত ৰাষ্টত সেকলা ধৰণৰ আন্তীঃগাথঁবন 
থাবেি আৰু সেকলা আধুবনে প্ৰযুজতিৰ সুবিধা 
নাগবৰকে লাভ েবৰি। খাি্য, স্বাস্থ্য, ঘৰ, 
পানী, শজতি, েৃবৰ আবি সেকলা খডিত তিশ 
আগৰণুৱা হহ পবৰি। তিশৰ প্ৰযুজতি বিবিস্তৰৰ 

হহ পৰাৰ লগকত নাগবৰেৰ অসুবিধাকিাৰ হ্াস 
পাি। স্বাধীনতা আকন্দালনৰ িাকি সংগ্ৰাম েবৰ 
থোৰ সময়ত আমাৰ িীৰ তসনানীসেকলও 
এই একেই স্বপ্নকেই তিবখবেল। বিগত ৭�া 
িেৰত এই সম্পে্ষত তিশৰ চৰোকৰ োম েবৰ 
আবহকে। তেন্দ চৰোৰৰ নীবতকিাৰৰ িাকিই 
আজজ তিশৰ েৃৰেসেল সিল তহাৱাৰ লগকত 
আত্বনভ্ষৰশীল হহ পবৰকে আৰু একেিকৰ 
তিশৰ সীমান্তত তসনাৰ মকনািল িজৃদ্ পাইকে। 
এইিাৰৰ অমতৃ মকহাৎসৱ বশতানত আবম 
পুনৰিাৰ এলাবন িীৰ তসনানীৰ আখ্যান 
আকপানাকলােৰ িাকি আগিঢ়াইকো.ঁ..

তিশৰ স্বাধীনতা আকন্দালনৰ িীৰ তসনানীসেকল এখন স্বাধীন ভাৰতৰ স্বপ্ন তিখাৰ লগকত সেকলা 
বিশৰ পৰা সম উন্নয়ন তহাৱা ৰাষ্ট েল্পনা েবৰবেল। প্ৰবতক�া িগ ্ষৰ তলােৰ উন্নয়ন তথা 

সুবিধাকিাৰৰ সম-বিতৰণৰ স্বপ্ন ততওঁকলাকে তিবখবেল। স্বাধীনতাৰ অমতৃ মকহাৎসৱ হহকে একন 
এে পি ্ষ বয উৎসৱৰ মাধ্যমত তিকশ স্বাধীনতাৰ তসই িীৰ তসনানীসেলে শ্ৰদ্াকৰ স্মৰণ েবৰ 

আকে। একে সময়কত তিশ এবতয়া উন্নয়নৰ বিশত আগিাবঢ় হগকে আৰু লগকত স্বাধীনতা 
তসনানীসেকল তিখা স্বপ্নে পূণ ্ষতা বিয়াৰ িাকি অগ্ৰসৰ হহকে...

38

আিুবনক িাৰতৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা,
স্বািতীনতাৰ কিনানতীিকল

স্বা
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ল িাহািুৰ শাস্তী হহকে মা ভাৰতীৰ প্ৰেৃত সন্তান। তিশৰ বদ্তীয়গৰােী 
প্ৰধানমন্তী তহাৱা স্বত্তিও লাল িাহািুৰ শাস্তী সিায় এজন সাধাৰণ জীৱন বনি ্ষাহ 
েবৰ ভাল তপাৱা ৰাজনীবতজ্ আবেল। ততওঁ বনজৰ নীবতকিাৰৰ মাধ্যমত 

তিশে প্ৰেৃতভাকৱ তসৱা আগিকঢ়াৱাৰ লগকত ভাৰতৰ মান সিায় উন্নত েবৰ ৰাবখবেল। 
সেকলাকৰ হসকত বমবলি পৰা গুণক�া আবেল ততওঁ সি ্ষকশ্ৰষ্ গুণ। এই হিবশষ্টৰ িাকি 
ততওঁ এগৰােী প্ৰধানমন্তী বহচাকপ সিল আবেল। এগৰােী প্ৰশাসে তথা ৰাজনীবতে 
বহচাকপ লাল িাহািুৰ শাস্তীকয় অন্য ি্যজতিৰ েথাত গুৰুত্ব বিবেল, েথাকিাৰ শুবনবেল। 
তিশত তহাৱা িুগ্ধ বিপ্লৱ তথা তসউজ বিপ্লৱ সম্ভৱ েৰা তক্ত্ৰত বযসেলৰ অৱিান 
আকে ততওঁকলােৰ বভতৰত লাল িাহািুৰ শাস্তীৰ নাম বনজচিতভাকৱ আকহ। এই িুই 
বিপ্লৱৰ িাকি তিশত গাখীৰ আৰু খাি্যশস্যৰ সমস্যা আতঁৰ হহবেল আৰু তিশৰ 
অথ ্ষনীবতত সহায় েবৰবেল। 

উত্তৰ প্ৰকিশৰ িাৰাণসী জজলাৰ তমাগলশৰাইত ১৯০৪ চনৰ ২ অক্ািৰ তাবৰকখ 
জ্গ্ৰহণ েৰা লাল িাহািুৰ শাস্তীৰ বপতৃৰ নাম আবেল মুঞ্ী শাৰিা প্ৰসাি শ্ৰীৱাস্তৱ। 
ততওঁ তপোত সু্ল বশক্ে আবেল। িুভ্ষাগ্যজনেভাকৱ লাল িাহািুৰৰ মাকথা ঁ তডৰ 
িেৰ হহ থোৰ সময়কত ততওঁৰ বপতৃৰ তিহাৱসান হয়। মহাত্া গান্ীকয় তিশিাসীে 
অসহকযাগ আকন্দালনত তযাগিান েৰাৰ িাকি তিশিাসীে আহ্ান জকনাৱাৰ সময়ত 
লাল িাহািুৰৰ িয়স মাকথা ঁ ১৬ িেৰ আবেল। ততওঁ বশক্া আধাকত সামবৰ স্বাধীনতা 
আকন্দালনত তযাগিান েবৰবেল। মহাত্া গান্ীকয় তযবতয়া িাজডিলল তখাজোবঢ় হগ তলাণ 
আইন ভংগ েবৰবেল ততবতয়া তসই ঘ�নাই সমগ্ৰ তিশিাসীৰ তচতনা জাগ্ৰত েৰাৰ 
লগকত লাল িাহািুৰৰ মনকতা ক্ৰীয়া েবৰবেল। ততওঁ তাৰ পােত সজক্ৰয় হহ স্বাধীনতা 
আকন্দালনত অংশ হলবেল। স্বাধীনতা আকন্দালনৰ সময়ত লাল িাহািুৰ শাস্তীকয় ৭ 
িেৰ োল োৰািাস খাষ্�বেল। িষৃ্�ে প্ৰশাসেৰ বিৰুকদ্ সিা সজক্ৰয় তথা ইংৰাজ 
শাসেে তিশৰ পৰা উকচ্ছি েৰাৰ িাকি িদ্পবৰেৰ শাস্তী েৃৰেকশ্ৰণী, শ্ৰবমে তশ্ৰণী 
তথা হসন্য-সামন্তৰ তলােৰ মাজত যকথষ্ট জনবপ্ৰয় আবেল।

১৯৬৫চনৰ ভাৰত-পাবেস্তানৰ সময়ৰ েথা। যুদ্ই বিধ্বস্ত েৰা অথ ্ষনীবতৰ 
সময়ত আকমবৰো যুতিৰাষ্টই ভাৰতে যুদ্বিৰবতৰ িাকি ভািুবে বিবেল আৰু অন্যথা 
তঘহুৰ তযাগান িন্ েবৰ বিয়াৰ ধমে বিবেল। তসই সময়ত তঘহু উৎপািনৰ তক্ত্ৰত 
ভাৰত স্ববনভ্ষৰশীল নাবেল। তসকয়কহ বনকজ এসাজঁ আহাৰ নাখাই প্ৰধানমন্তী লাল 
িাহািুৰ শাস্তীকয় তিশিাসীে এসাজঁ আহাৰ িজ্ষন েবৰিলল আহ্ান জনাইবেল। এই 
আহ্ানৰ প্ৰবত তিশিাসীকয় সহঁাবৰ জনাইবেল। সি ্ষিা েৃৰে, তজাৱান, শ্ৰবমে তশ্ৰণীৰ 
উন্নয়নৰ িাকি বচন্তা েৰা লাল িাহািুৰ শাস্তীকয় জয় তজাৱান, জয় বেৰানৰ শ্ল’গান 
বিবেল। প্ৰাতিন প্ৰধানমন্তীকয় এই শ্ল’গানত জয় বিজ্ান সংকযাগ েবৰবেল আৰু ২০১৯ 
চনত প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় জন অনুসন্ানৰ ধ্ববন সংকযাগ েবৰবেল। এগৰােী 
সাধাৰণ, অমাবয়ে জীৱন যাপন েৰা ৰাজনীবতে, স্বাধীনতা তসনানী লাল িাহািুৰ 
শাস্তীে প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় শ্ৰদ্াকৰ স্মৰণ েবৰ েয় তয, “তিশৰ প্ৰবত েৰা োম 
আৰু ত্যাগৰ িাকি লাল িাহািুৰ শাস্তীৰ প্ৰবত আবম বচৰেৃতজ্।”

স্বািতীনতা আত্ালনৰ িময়ত আৰু স্বািতীনতাৰ পােত
অগ্ণতী িূবমকা পালন কবৰবেল লাল িাৈাদৰু শাস্ত্ৰতীতয়

২৬ কেতপ্্ৰ, ১৯৬৫। 
িাৰত-পাবকস্তানৰ 
যুধিৰ অেিান কৈাো 
মাতথা ঁ৪ বদন হৈতে। 
বদল্তীৰ ৰামলতীলা 
হমদানত লালা িাৈাদৰু 
শাস্ত্ৰতীতয় িৈস্াবিক 
কলাকক িত্ািন কবৰ 
হকতে, “আদৰৰ আয়তুে 
হকবেল কয কতওঁ বদল্তীকল 
কখাজকাব়ি আবৈি। 
কতওঁ ডাঙৰ মানুৈ 
গবততক মই িাবেতলা কয 
কতওঁক ইমান কষ্ট বকয় 
বদি লাতগ, কিতয়তৈ 
আবমতয়ই লাতৈাৰ 
হগ কতওঁক লগ কৰাৰ 
বিধিান্ত হল কপলাইতো।ঁ”

জ্ীঃ ২ অক্ািৰ, ১৯০৪
মতুৃ্যীঃ ১১ জানুৱাৰী, ১৯৬৬
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ৰতীয় স্বাধীনতা আকন্দালনত িীৰ চন্দ বসং গড়ৱালীে এগৰােী প্ৰেৃত তিশকপ্ৰমী 
বহচাকপ গণ্য েৰা হয়। ততওঁ তপোৱাৰত এগৰােী িষৃ্�ে প্ৰশাসনৰ দ্াৰা বনকয়াজজত 
তসনা বহচাকপ ইংৰাজৰ আকিশ অমান্য েবৰ প্ৰেৃত তিশকপ্ৰমৰ পবৰচয় িাষ্ঙ 

ধবৰবেল। ১৯৩০ চনৰ ২৩ এবপ্ৰলৰ েথা, খান আব্দলু গিুৰ খানৰ তনতৃত্বত তপোৱাৰত 
(িত্ষমান পাবেস্তানত) বিকিশী োকপাৰ আৰু সামগ্ৰীৰ বিৰুকদ্ শাবন্তপূণ ্ষ আকন্দালনৰ তনতৃত্ব 
িহন েবৰবেল। িষৃ্�ে শাসকে এই আকন্দালনৰ বিৰুকদ্ েকঠাৰ আবেল। এই আকন্দালন 
প্ৰবতকৰাধ েবৰিৰ িাকিই ইংৰাকজ গড়ৱাল তৰজজকমন্ৰ তিক�বলয়ন বনকয়াগ েবৰবেল আৰু 
এই তৰজজকমন্ৰ তনতৃত্বত আবেল িীৰ চন্দ বসং গড়ৱালী। তপোৱাৰৰ শাবন্তপূণ ্ষ আকন্দালনত 
পাঠানসেলৰ অংশগ্ৰহণ আৰু উৎসাহ তিবখ ইংৰাজ শংবেত হহ পবৰবেল আৰু গড়ৱালী 
তৰজজকমন্ে আকন্দালনোৰীসেলে এবশেবন বিিলল আকিশ বিবেল। বেন্তু গড়ৱাল 
তৰজজকমন্ৰ তনতৃত্বত থো িীৰ চন্দ বসকঙ ইংৰাজৰ আকিশ অমান্য েবৰকল আৰু বনজৰ 
তনতৃত্বৰ হসন্যে বনৰস্ত তলােৰ ওপৰত গুলী চলািলল িাধা বিকল। ইংৰাজৰ আকিশ অমান্য 
বে শাজস্ত পাি পাকৰ তসই েথাক�া উপলবব্ধ েবৰও গড়ৱাকল তিশকপ্ৰমৰ বনিশ ্ষন তিখুৱাই 
শাবন্তপূণ ্ষভাকৱ আকন্দালন েবৰ থো পাঠানসেলৰ ওপৰত গুলী নচলাকল। এই ঘ�নাৰ 
পােত সমগ্ৰ তিশত িীৰ চন্দ বসং গাড়ৱালী তপোৱাৰ বিকদ্ৰাহৰ নায়ে বহচাকপ পবৰচয় লাভ 
েবৰবেল। ততওঁে আনবে মহাত্া গান্ীকয় গডোলতী আখ্যা বিকয়। তপোৱাৰৰ তসই ঘ�নাৰ 
পােত তিশত স্বাধীনতা আকন্দালকন নতুন উৎসাহ লাভ েবৰবেল। অৱকশ্য ইংৰাজৰ আকিশ 
অমান্য েৰাৰ িলত িীৰ চন্দ বসং গড়ৱালে আ�ে েবৰ িাচঁীৰ বনকি্ষশ বিয়া হহবেল। 
পােলল এই বনকি্ষশ যাৱজ্ীৱন োৰািডিলল পবৰৱবত্ষত েৰা হয়। ততওঁ ১৯৪১ চনৰ ২৬ 
বডকচম্বৰ তাবৰকখ ততওঁে মুজতি বিয়া হহবেল। ১৯৪২চনৰ ভাৰত ত্যাগ আকন্দালনকতা ততওঁ 
সজক্ৰয় আবেল। তিকশ স্বাধীনতা লাভ েৰাৰ পােকতা ততওঁ সমাজৰ োমত ি্যস্ত আবেল। 
১৯৯৪ চনত ভাৰত চৰোকৰ ততওঁৰ নামত এ�া ডাে ষ্�ে� উক্াচন েকৰ।

কপোোৰত বনৰস্ত্ৰ পািানিকলৰ ওপৰত গুলতীিৰ ্ষণ কৰাৰ
পৰা বিৰত থকা কিনানতী িতীৰ চন্দ্ৰ বিং গডোলতী

কপোোৰত কৈাো বিপ্লেৰ 
নায়ক গডোলতীতয় 
কদশতপ্ৰমৰ বনদশ ্ষন দাটঙ 
িবৰবেল। বনৰস্ত্ৰ শাবন্তকামতী 
প্ৰবতিাদকাৰতীৰ ওপৰত 
গুলতীচালনাৰ বনতদ্ষশ 
অমান্ কবৰ কতওঁ স্বািতীনতা 
আত্ালনৰ স্ববণ ্ষল অি্ায় 
বলবখবেল

জ্ীঃ ২৫ বডকচম্বৰ, ১৮৯১
মতুৃ্যীঃ ১ অক্ািৰ, ১৯৭৯

জ্ীঃ ৯ অক্ািৰ, ১৮৭৭ | মতুৃ্যীঃ ১৭ জনু, ১৯২৮

িা

এগৰােী সমাজ সংস্াৰে, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, সাংিাবিে আৰু সাবহবত্যে, উৎেলমবণ 
তগাপালিনু্ িাসৰ মুখ্য প্ৰাধান্য আবেল সমাজৰ িবৰদ্ৰ তলােে সহায়ৰ হাত আগিকঢ়াৱা, 
বিকশৰত প্ৰােৃবতে িকুয ্ষাগৰ সময়ত ততওঁ সহায়ৰ িাকি বিকশৰভাকৱ তৎপৰ হহ পবৰবেল। 

ওবড়শ্যাৰ এগৰােী সমাজ তসৱে তগাপালিনু্ িাসে উৎেলমবণ আখ্যা বিয়া হয়। সমাজৰ প্ৰবত 
ততওঁ ইমান তিবে সজক্ৰয় আবেল তয ততওঁ বনজৰ পবৰয়ালে সময় বিি পৰা নাবেল। এয়া তোৱা হয় 
তয তোকনা োৰণত ততওঁ পুত্ৰ অোল মতুৃ্য হহবেল, তসই সময়কতা ততওঁ িানপানীত ক্বতগ্ৰস্ত তহাৱাৰ 
তসৱাত ি্যস্ত হহ আবেল। ততওঁে ওবড়শ্যাৰ জনসাধাৰকণ িবৰদ্ৰ সখা িবুল সকম্বাধন েবৰবেল। ততওঁ 

দখুতীয়া-বনেলাক িৈায় কবৰ িাল কপাো উৎকলমবণ
কগাপালিনু্ দািক িকতলাতে দবৰদ্ৰ িখা িুবল জাতন

বনউ ইজডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ অক্ািৰ, ২০২১
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ৰতে বনজৰ মাতৃভূবম িবুল গণ্য েৰা তগ্ৰ� িকৃ�ইনৰ এবন তিোন্ত একেধাকৰ আবেল 
নাৰী সিলীেৰণৰ সজক্ৰয় েমমী, এগৰােী সমাজ সংস্াৰে, আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্টিাি-
স্বাধীনতাৰ হকে েথা তোৱা মবহলা। এগৰােী আইবৰে মবহলা, বিিাহসূকত্ৰ িষৃ্�ে 

এবন তিোকন্ত ভাৰতে ততওঁৰ বদ্তীয় ঘৰ বহচাকপ গণ্য েবৰ আবহকে। ১৮৪৭ চনৰ ১ অক্ািৰ 
তাবৰকখ লডিনত জ্ তলাৱা এবন তিোন্তৰ বপতৃ ততওঁৰ িয়স মাকথা ঁপাচঁ িেৰ হহ থাকোকত 
তিহাৱসান হয়। এবন তিোকন্ত জীৱনত তেৱল েম ্ষে বিবিাস েবৰবেল। এবন তিোন্তৰ জীৱকন 
অকনে সমাজ তসৱেৰ জীৱনে অনুপ্ৰাবণত েবৰ আবহকে।

এবন তিোকন্ত ভাৰতীয় ৰাজনীবতত আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ১৯১৩ চনৰ পৰাকহ বিকশৰ 
গুৰুত্ব বিিলল আৰম্ভ েকৰ। েংকগ্ৰেত তযাগিান েৰাৰ পােত ১৯১৭ চনত ততওঁ ইয়াৰ সভাপবত 
হয়। সভাপবত বহচাকপ ততওঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ িাকি মাত মাবত আবহবেল। মবহলাৰ সিলীেৰণ 
আৰু বশক্াৰ িাকিও ততওঁ োম েবৰবেল। ততওঁ তেন্দীয় বহন্দ ুেকলজ স্থাপন েবৰবেল আৰু 
পােলল এই েকলজখন িাৰাণসী বহন্দ ু বিবিবিি্যালয়ৰ এখন েকলজ হহ পবৰবেল। বশক্াৰ 
সম্প্ৰসাৰণৰ েৰা োমৰ িাকি এবন তিোন্ে “ডতিৰ অৱ তল�াৰে” স্ান যচঁা হয়। আজজ 
তেন্দ চৰোকৰ হল থো পিকক্পকিাৰৰ আৰঁত একন তিোন্তৰ িকৰ সমাজ সংস্াৰেৰ অৱিান 
বনজচিতভাকৱই আকে। 

এবন তিোকন্ তলােমান্য িাল গংগাধৰ বতলেৰ হসকত লগ হহ তহাম ৰুল লীগ স্থাপন 
েবৰবেল। এয়া েংকগ্ৰেতলে অবধে সজক্ৰয় আবেল। তহাম ৰুলৰ তাৎপয ্ষ এয়াই তয তোকনা 
এে বস্থবতত এখন তিশৰ শাসন তসই তিশৰ নাগবৰকে চলায়। ১৯১৪ চনত ে’মনভাইল শীৰ ্ষে 
এখন সাপ্াবহে োেত ততওঁ আৰম্ভ েবৰবেল, ততওঁ মাদ্ৰাে তষ্টডিাড্ষ ক্ৰয় েবৰ তসইখনৰ নাম 
বনউ ইজডিয়া ৰাবখবেল। এবন তিোকন্ত ভাৰতীয় সমাজ সংস্াৰৰ িাকি এোবধে োম হাতত 
হলবেল। বিধৱা পুনীঃবিিাহ, বশশু বিিাহ িন্ েৰা, জাবতকভি প্ৰথা আতঁৰ েৰাৰ সন্দভ্ষত ততওঁ 
মাত মাবতবেল। এবন তিোন্ত বথয়’ে’বিকেল ে’চাইষ্�কৰা সভাপবত আবেল। ৮৬ িেৰ িয়সত 
ততওঁৰ তিহাৱসান হয় আৰু গংগা ঘা�ত তশৰেৃত্য সম্পন্ন েৰা হয়।

এগৰাকতী িৃটটে মবৈলা কৈাোৰ পােততা িাৰততীয়
স্বািতীনতা আত্ালনৰ িমথ ্ষক আবেল এবন কিোন্ত

১৯১৩ চনৰ পৰা এবন 
কিোন্ত িত্ক্ৰয়তাতৰ 
িাৰততীয় ৰাজনতীবতত 
অংশ ল’িকল 
আৰম্ভ কতৰ। ১৯১৭ 
চনত কতওঁ জাততীয় 
কংতগ্েৰ িিাপবতৰ 
দাবয়ত্ব হল িাৰতৰ 
স্বািতীনতাৰ দািতী 
িত্ক্ৰয় কবৰ কতাতল।

কগাপালিনু্ 
দাতি ১৯১৯ 
চনত “িমাজ” 
নাতমতৰ এখন 
িাপ্াবৈক কাকত 
উবলয়াইবেল, ১৯৩০ 
চনত এয়া বনয়মতীয়া 
কাকত হৈ পবৰবেল। 
িৰলতাৰ প্ৰততীক 
আবেল উৎকলিনু্ 
কগাপালিনু্ দাি।

জ্ীঃ ১ অক্ািৰ, ১৮৪৭
মতুৃ্যীঃ ২০ তেকপ্ম্বৰ, ১৯৩৩

িা

একেসময়কত এগৰােী সাহাসী স্বাধীনতা তসনানীও আবেল। তিশকপ্ৰমৰ ভাৱ জাগ্ৰত েৰাৰ তক্ত্ৰত 
তগাপালিনু্ িাসৰ নাম প্ৰাকয়ই তলাৱা হয়। ওবড়শ্যাত তহাৱা স্বাধীনতা আকন্দালনৰ এগৰােী সজক্ৰয় 
তসনানী আবেল উৎেলমবণ তগাপালিনু্ িাস। ততওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত তলাৱা সজক্ৰয় অংশগ্ৰহণৰ 
িাকি এোবধেিাৰ তজল হাকজাতলল যািলগীয়া হহবেল। বশশু োলৰ পৰাই ততওঁ তিশকপ্ৰমৰ ভাকৱকৰ 
আপ্ফুত হহবেল। সেকলাকৰ িাকি বশক্াৰ তপাৰেতা ততওঁ েবৰবেল। ১৯০৯ চনত ততওঁ এখন সু্ল 
তখাকল। শাবন্তবনকেতনৰ আবহ্ষত তখালা এই বিি্যালয়ত মুেবলত বশক্া প্ৰিান েৰা হহবেল। ততওঁ বলখা 
েবিতাকিাকৰ জনতাৰ মনত স্বাধীনতাৰ ভাৱ জাগ্ৰত েবৰবেল। ততওঁ ১৯০৯ চনত “সমাজ” নাকমকৰ 
এখন োেত উবলয়াইবেল। সাধাৰণ জীৱন যাপন েৰা তগাপালিনু্কৱ নূন্যতম আহাৰ গ্ৰহণ েবৰবেল। 
প্ৰয়াত ৰাষ্টপবত প্ৰণৱ মুখাজমীকয় এিাৰ হেবেল তয মহাত্া গান্ীকয় ১৯২১ চনত ওবড়শ্যালল যাওকত 
তগাপালিনু্ৰ এই খাি্যভ্যাস তিবখ ততওঁে প্ৰশ্ন েবৰবেল, “এই খাি্যভ্যাকস ততামাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্বত 
নেবৰিকন?”, উত্তৰত তগাপালিনু্কৱ হেবেল, “তমাে তেৱল স্বৰাজ লাকগ”। “তমাৰ ওবড়শ্যা ভ্ৰমণ” 
শীৰ ্ষে প্ৰিন্ত মহাত্া গান্ীকয় বলবখবেল, “মই যবিকহ এশগৰােী তগাপালিনু্ তগা�াি পাকৰা ঁ ততকন্ত 
ভাৰতে স্বাধীন েৰাক�া সহজ হহ পবৰি।”  n

আজািী ো অমতৃ মকহাৎসৱিাৰত@৭৫
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বিগত 

এ�া িেৰত বশক্া আৰু বশেন 

পদ্বতত অহা পবৰৱত্ষনকিাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় বশক্া 

নীবতৰ পবৰকপ্ৰবক্�ত সম্ভৱ হহকে। এই তক্ত্ৰত গ্ৰহণ েৰা 

তহাৱা পিকক্পকিাকৰ তেৱলমাত্ৰ নীবতৰ অধীনত তয হহকে একন 

নহয়, এই নতুন পিকক্পকিাকৰ নতুন ভাৰতৰ আধাৰ স্থাপন েবৰকে। 

এই বশক্া পদ্বতকয় ভবৱৰ্যৎ প্ৰজ্ে বিবিস্তৰীয় বশক্া প্ৰিান েৰাৰ 

লগকত ততওঁকলােে বিবিমানৰ েবৰ তুবলি। ভাৰতীয় নৱপ্ৰজ্ে সেকলা 

বিশত সহায় েবৰ আোশ চুিলল তযাগ্যতা বিয়াৰ িাকি পিকক্প গ্ৰহণ 

েৰা হহকে। এই বচন্তাধাৰাকে সকৰাগত েবৰ প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ 

তমািীকয় ৭ তেকপ্ম্বৰ তাবৰকখ অনুষ্ষ্ত তহাৱা বশক্া পি ্ষ 

সজ্লনত পাচঁ�া নতুন পিকক্পৰ েথা 

তঘাৰণা েকৰ।

তনা এে িহৃৎ, 
সুিৰূপ্ৰসাৰী লক্্যত উপনীত তহাৱাৰ িাকি 
আবম অবিৰত েষ্ট, অধ্যৱসায় েবৰ যাি 

লাবগি। তেন্দীয় চৰোকৰও এই েথাক�া উপলবব্ধ েবৰকয়ই 
এই বিশত োম েবৰ আকে। বশক্া খডিত হিপ্লবৱে পবৰৱত্ষন 
অনাৰ িাকিও তেন্দ চৰোকৰ বিকশৰ তেতকিাৰ পিকক্প গ্ৰহণ 
েবৰকে। তপানপ্ৰথমিাৰৰ িাকি বশক্ে বিৱসৰ লগত সংগবত 
ৰাবখ আকয়াজন েৰা তহাৱা বশক্া পি ্ষ সজ্লনীত উপবস্থত 
থাবে প্ৰধানমন্তী নকৰন্দ তমািীকয় উকল্খ েকৰ তয বশক্া খডিত 
তলাৱা তহাৱা নীবতকিাকৰ তিশৰ ভবৱৰ্যৎ প্ৰজ্ে বিবিমানৰ 
েবৰি, তিশৰ বশক্া ি্যৱস্থাত বিপ্লৱৰ সূচনা হহকে। ততওঁ জনায় 
তয, বিি্যাথমী পক�্ষকল অৱসৰপ্ৰাপ্ অবভজ্তাসম্পন্ন বশক্ে, 
বিজ্ানী তথা তপোগত তেৌশলী ি্যজতিে জবড়ত েৰাি আৰু 
ততওঁকলাকে তস্বচ্ছাই তসৱা আগিঢ়াি। এই বিি্যাথমী ২.০ ভাৰতৰ 
তপৌৰাবণে গুৰু-বশস্য পৰম্পৰাৰ আধাৰত প্ৰস্তুত েৰা হহকে 

আৰু ইয়াত জনঅংশীিাবৰত্ব থাবেি। 
ততওঁ লগকত এই েথাও জনায় তয 

চৰোকৰ বশক্া খডিত আমূল 
পবৰৱত্ষন আবনকে আৰু 
এই তক্ত্ৰত ি্যজতিগত 
খডিৰ অংশগ্ৰহণ 
আিৰণীয়।

এবতয়া কথা-ককাো বকতাতপা 
পাি্পুবথৰ অন্তগ ্ষত 

n বশক্াে অন্তভু্ষজতিেৰণৰ 
মাধ্যমত সেকলাকৰ িাকি 
সমপয ্ষায়ৰ েবৰ ততালা উবচত। 
এবতয়া �বেং িুেচ আৰু অবডঅ’ 
িুেচকিাৰকো বশক্াৰ অন্তভু্ষতি েৰা হহকে।

n এনবচআৰষ্�ৰ তৱিচাই�, ই-পাঠশালা, িীক্া পক�্ষল 
আৰু তমািাইল এপ্-তিাৰত বপবডএি, বলেপ িুে আৰু 
ই-পৱত ৩৭৭খন পাঠ্যপুবথ উপলব্ধ হহ আকে।

n িৃষ্ষ্টশজতি নথো বশক্াথমীৰ িাকি ত�ক্সত-�ু-পেীচ্চ 
(ষ্�ষ্�এে) শীৰ ্ষে পদ্বতত এনবচআৰষ্�ৰ পাঠ্যপুবথৰ 
ই-পৱ সংস্ৰণ বিেবশত েৰা হহকে।

n এনবচআৰষ্�ৰ পাঠ্যপুবথৰ ১৯৯০খন অবডঅ’ আধাবৰত 
অধ্যায় িীক্াত আপকলাড েৰা হহকে।

বশক্া পি ্ষ উপলতক্ প্ৰিানমন্ততীতয় বদয়া 
িাৰণৰ ককততিাৰ গুৰুত্বপূণ ্ষ বি্ু

নতুন বশক্া প্ৰণালতীতয় ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পয ্ষায়ত হিপ্লবেকনতুন বশক্া প্ৰণালতীতয় ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পয ্ষায়ত হিপ্লবেক
পবৰেত্ষন িািন কবৰিকল িক্ম হৈতেপবৰেত্ষন িািন কবৰিকল িক্ম হৈতে
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বিশ্বস্তৰতীয় বশক্াৰ িাতি পবৰেত্ষন

n আবম আমাৰ বশক্া তক্ত্ৰত বিবিস্তৰৰ 
েৰাৰ িাকি বশক্া পদ্বতে নতুন প্ৰজক্ৰয়াকৰ 
সজাই ততালা উবচত। ইয়াত নতুন পবৰভাৰাও 
সংকযাজন েৰাক�া আৱশ্যে।

n বনষ্া ৩.০ তযাগ্যতা আধাবৰত বশক্া ি্যৱস্থা, 
ৰচনাত্ে বশক্া, গকৱৰণামূলে বশক্াে 
উৎসাবহত েবৰি।

n বিি্যাজিবল ২.০ আমাৰ তপৌৰাবণে গুৰু-
বশস্যৰ সম্পে্ষ আৰু জনঅংশীিাবৰত্বৰ 
ওপৰত বভত্বত েবৰ প্ৰস্তুত েৰা হহকে।

n প্ৰাইকমৰী আৰু প্ৰী-প্ৰাইকমৰীৰ প্ৰায় ২৫ লাখ 
বশক্েে প্ৰবশক্ণ বিয়া যাি।

বশক্াৰ বিশ্বশত্ক্ত, িাৰতৰ িংকোৰ

n ১০ হাজাৰ শব্দযুতি ভাৰতীয় সাংকেবতে 
ভাৰাৰ অবভধান মূেিবধৰসেলৰ িাকি েৰা 
হহকে।

n বিি্যালয় মূল্যাংেন আৰু আবিাস (সু্ল 
তোৱাবল�্ৰী একেেকমন্ আৰু এশ্িুকৰঞ্- 
এেবেউএএ শীৰ ্ষে এে পিকক্প গ্ৰহণ 
েৰা হহকে যাকত বিি্যালৰ বশক্াৰ মূল্যাংেন 
উবচতভাকৱ হওে।

n বিি্যালৰ উন্নত মান বনধ ্ষাৰকণ ৰাজ্যৰ িাকি 
আিশ ্ষৰ োম েবৰি।

এবতয়া বশক্াথমীতয় বনজৰ স্বপ্নতিাৰ 
িাস্তোবয়ত কবৰি পাবৰি 

n অবলম্ম্পে আৰু তপৰাবলম্ম্পেৰ পাৰিবশ ্ষতাই 
তিশৰ যুৱ প্ৰজ্ে অনুপ্ৰাবণত েবৰকে।

n অমতৃ মকহাৎসৱৰ সময়কতই এই 
অবলম্ম্পয়ানসেকল প্ৰায় ৭৫খনলে বিি্যালয় 
পবৰিশ ্ষন েবৰি। এই োয ্ষই বশক্াথমীে 
অনুপ্ৰাবণত েবৰি।

n এই োয ্ষই বশক্াথমীসেলে ক্ৰীড়াৰ 
প্ৰবত আেবৰ ্ষত েবৰি আৰু লগকত 
বিি্যালয়কিাৰকো ক্ৰীড়া সম্বন্ীয় োয ্ষেলাপ 
হাতত ল’িলল অনুপ্ৰাবণত েবৰি।

n National Digital Education Architect 
(N-DEAR) শীৰ ্ষে পিকক্কপ বিকশৰভাকৱ 
বশক্াৰ তক্ত্ৰত থো তভিভাৱ নাইেীয়া 
েবৰি আৰু সেকলা বশক্ামূলে োয ্ষসূচীে 
একেলগ েবৰি।

নতুন ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় নতীবতৰ পাচঁটা নতুন পদতক্প
িাৰততীয় িাংতকবতক িাৰা শব্দতকাৰ
ভাৰতীয় সাংকেবতে ভাৰা অনুসন্ান আৰু প্ৰবশক্ণ তেন্দৰ 
দ্াৰা মূেিবধৰসেলৰ বশক্াি্যৱস্থা অবধে সৰল েৰাৰ িাকি 
১০ হাজাৰ শব্দযুতি অবভধান প্ৰস্তুবতৰ োম সম্পূণ ্ষ েবৰ ততালা 
হহকে। এইকক্ত্ৰত সু্লীয়া বশক্াৰ পয ্ষায়ত ইউবনভাকে ্ষল 
বডজাইন অৱ লাবন ্ষং (ইউবডএল) অনুৰূপ আইএেএএল, 
পেীচ্চ আৰু ত�ক্স�-এই বতবনও�াৰ সমবিয় েবৰ িীক্া পক�্ষলত 
আপকলাড েৰা হহকে। ইয়াৰ জবৰয়কত শ্ৰৱণশজতি নথো 
বশক্েসহ ১৩ লাখ বশক্াথমী লাভাববিত হ’ি।
কথাতকাো বকতাপ(টবকং িুকচ)
নতুন নীবত অনুসবৰ সেকলা পাঠ্যপুবথ (এনবচআৰষ্�ৰ) 
মূেিবধৰসেলৰ সুবিধাকথ ্ষও প্ৰস্তুত েৰা হহকে। সেকলা 
পাঠ্যপুবথৰ ত�ক্স�-�ু-পেীচ্চ (পাঠ্যপুবথৰ িাে্যকিাৰ 
েম্ম্পউ�াৰ েণ্ঠই পবঢ় যাি) সংস্ৰণ েবৰ ই-পৱত অন্তভু্ষতি 
েৰা হহকে। ইয়াৰ উপবৰ এনবচআৰষ্�কয় িুই হাজাৰ পাঠৰ 
ওপৰত আধাবৰত অ’বডঅ’ বিেবশত েবৰকে। এই সেকলা 
এনবচআৰষ্�ৰ তৱিচাই�, ই-পাঠশালা আৰু িীক্া পক�্ষলত 
উপলব্ধ হহ আকে। এয়া িৃষ্ষ্টশজতি নথো বশক্াথমীৰ িাকি 
সহায়ে হ’ি।
বনষ্া ৩.০- এনবচআৰষ্�ৰ দ্াৰা বশক্েৰ িাকি িাউকডিবিন 
বল�াকৰেী আৰু নু্যকমকৰেীত (এিএলএন) তখল, গীত, 
নতৃ্য, পুতলা আধাবৰত বশক্ণ পদ্বতৰ প্ৰবশক্ণৰ িাকি 
বিকশৰ পিকক্প গ্ৰহণ েৰা হহকে। বনষ্া ৩.০ প্ৰবশক্ণ িীক্া 
তপ্ল�িম ্ষত অনলাইন আকয়াজন েৰা যাি। এয়া আঞ্বলে 
ভাৰাকতা উপলব্ধ হ’ি। ইয়াৰ জবৰয়কত ২৫ লাখ বশক্ে আৰু 
প্ৰধান বশক্ে লাভাববিত হ’ি।
বিদ্াঞ্বল ২
বিি্যাজিবল পক�্ষল সেকলা তস্বচ্ছাকসৱে বশক্েে এেকগা� 
েকৰাৱাৰ এ�া ভাল পিকক্প। চৰোৰী আৰু চৰোৰী 
সাহায ্ষপ্ৰাপ্ বিি্যালয়ৰ হসকত এওঁকলাে জবড়ত হহ পবৰি পাকৰ। 
এই তসৱাত বযকোকনা চােবৰ েবৰ থো িা অৱসৰ তলাৱা, 
গবৃহনী, অধ ্ষ-চৰোৰী, অবধোৰী তথা অন্যান্য বশবক্ত ি্যজতিকয় 
বনজালে তযাগিান েবৰি পাকৰ।
বিদ্ালয়ৰ গুণগত মূল্াংকন আৰু আশ্বাি (কুেল 
ককাোবলট্ৰী এতেচতমন্ এডি এশ্ডুৰৰঞ্চ)
নতুন বশক্ানীবত অনুসবৰ তেন্দীয় মাধ্যবমে বশক্া তিাকড্ষ 
তেন্দীয় বিি্যালয় তথা নকৱািয় বিি্যালয়ৰ িাকি তষ্টডিাড্ষ তেষ্�ং 
অথ’বৰ�্ৰী (গুণগত মান বনধ ্ষাৰণ নেতৃ ্ষপক্) বহচাকপ োম 
েবৰি। বচবিএেইকয় সু্লপয ্ষায়ৰ োমোজ পয ্ষাকলাচনাৰ িাকি 
এেবেউএএ পয ্ষায়ৰ মাপোঠ্ৰী বনধ ্ষাৰণ েবৰকে। এয়া স্বয়ং 
েৰা তঘাৰণাৰ ওপৰত আধাবৰত হয়। ইয়াত ২৫,৬০৬খন সু্ল 
(২৫খন তিশত থো ২৫০ সু্লে হল), প্ৰায় ২ তোষ্� বশক্াথমী 
আৰু ১০ লাখ বশক্ে অন্তভু্ষতি হহ আকে।
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বশক্া পি ্ষ নতুন পিকক্প

বশক্া পি ্ষত 
প্ৰিানমন্ততীতয় বদয়া িাৰণ 
শুবনিকল এই বকউআৰ 
ককাড ককেন কৰক

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ অক্াবৰ, ২০২১



44 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ অক্াবৰ, ২০২১

এজন ভাল বশক্কে ি্যজতিত্বৰ লগকত সমাজ আৰু ৰাষ্টৰ বনম ্ষাকণা েকৰ, বেয়কনা এগৰােী বশক্াথমীৰ প্ৰবতভাে 
উবচত মঞ্ বি ততওঁকলােে বিেবশত েৰাৰ িাবয়ত্ব এেমাত্ৰ বশক্েৰ। এই োৰণক�াৰ িাকি প্ৰবতজন তলাকে 
বনজৰ বশক্েে সিায় স্মৰণ েকৰ। এই বশক্েসেল স্ান আৰু আিৰ তপাৱাকৰা তযাগ্য। তিশৰ একনেুৱা 

৪৪ গৰােী বশক্েে ৰাষ্টপবত ৰামনাথ তোবৱকন্দ ৫ তেকপ্ম্বৰ, ২০২১ত ভাচু্ষকৱল সমাকৰাহৰ মাধ্যমত বশক্ে 
ি�ঁা প্ৰিান েবৰ স্াবনত েকৰ...

িাৰতৰ িবেৰ্ৎ প্ৰজ্ক
আকাৰ বদ থকা বশক্কিকল

চন্দনা িত্ত ধন্যিািৰ পাত্ৰ বেয়কনা ততওঁৰ প্ৰকচষ্টাকত 
এবতয়া মধুৱনীৰ ৰাবন্তৰ চৰোৰী বিি্যালয়ত োত্ৰীৰ 
সংখ্যা ৬০ শতাংশ হহকে। ততওঁ বশক্য়ত্ৰী বহচাকপ 
তসই সু্লখনত তযাগিান েৰাৰ সময়ত এগৰােীও 
োত্ৰী নাবেল। চন্দনা িত্তই এই তক্ত্ৰত আগভাগ লয়, 
গ্ৰামাঞ্লিাসীে বশেবন-িুজবন বিকয়। ইয়াৰ িলত 
োত্ৰীৰ আগমণ হহকে। এই োত্ৰীসেলৰ তিবেভাকগই 
সংখ্যালঘু সম্প্ৰিায়ৰ।

প্ৰকমাকি জনজাতীয় একলোকিাৰৰ বশক্াথমীে ইংৰাজী 
বশক্া প্ৰিান েবৰ আবহকে। তেৱল এয়াই নহয়, 
তোবভড োলত ততওঁ বনকজই বশক্াথমীৰ ওচৰলল হগ 
পাঠ্যপুবথ আবি তযাগান ধবৰকে। ততওঁ েয় তয, যবিকহ 
উদ্াৱনমূলে েথাকিাৰ আকলাচনা েৰা হয় ততকন্ত 
বিি্যাথমীৰ মাজত পঢ়াৰ ধাউবত অবধে িজৃদ্ পায়।

গবণতৰ বশক্য়ত্ৰী মমতা পাবলৱাকল অংেৰ বশক্া 
সিায় সৰল আৰু উপকভাগৰ মাধ্যকমকৰ েকৰ। ততওঁ 
গবণত পকঢ়াৱাৰ ধৰণ বশক্াথমীসেকল ভাল পায়। ততওঁ 
বিবভন্ন উপািান তযকন থ্ী-বড মকডল আবিৰ জবৰয়কত 
অংশ বশোয়। মমতাই েয় তয, নতুন পদ্বতৰ 
ি্যৱহাকৰ বশক্া আৰু অধ্যয়ন িুকয়া�াকে সহায় েকৰ, 
জনবপ্ৰয় েকৰ।

বপলানীবস্থত বিৰলা িাবলো বিি্যাপীঠৰ বশক্য়ত্ৰী 
অেলা িাম ্ষাই গবণত বিৰয়ক�াে ততকনই সহজ েবৰ 
োত্ৰ-োত্ৰীসেলৰ মাজত জনবপ্ৰয় েবৰ তুবলকে। ততওঁৰ 
বশক্াথমীকয় জ্যাবমবত, জত্ৰকোণবমবত তশ্ৰণীকোঠাত 
নহয়, িাবহৰত ইয়াৰ ক্াে লয়। িাম ্ষা মূলত িু�া েথাত 
গুৰুত্ব বিকয়, প্ৰথম- প্ৰযুজতিৰ সমাহাৰ আৰু বদ্তীয়- 
গকৱৰণাবভত্বতে বশক্া। তেৱল ইমাকনই নহয়, ততওঁ 
বনজৰ বশক্াথমীসেলে নাোও হল হগবেল।

চ্না দত্

প্ৰতমাদ কুমাৰ মমতা পাবলোল

অেলা িাম ্ষা
চৰোৰী মধ্যমীয়া 
বিি্যালয়, ৰাবন্ত, মধুৱনী, 
বিহাৰ

এেলি্য মকডল আিাবসে 
সু্ল, িাষ্টাৰ, ছত্তিশগড়

চৰোৰী েন্যা উচ্চতৰ 
মাধ্যবমে বিি্যালয়, 
বভৱানী, হাবৰয়ানা

বিৰলা িাবলো বিি্যাপীঠ, 
বপলানী, ৰাজস্থান

বথৰুতচবৰকপল্ীৰ পঞ্ায়ত ইউবনয়ন বমবডল সু্লৰ প্ৰধান অধ্যাবপো 
আশা তিৱীৰ বশক্া পদ্বত অনন্য। ততওঁ লগকত সেকলা অবভভাৱেে 
বনজৰ সন্তানে ততওঁৰ সু্লত নাম ভবত্ষ েবৰিলল েয়। ইয়াৰ িলত 
ততওঁৰ সু্লৰ বশক্াথমীৰ সংখ্যা ৭গুণলল িজৃদ্ পাইকে। n

আশা কদেতী
পঞ্ায়ত ইউবনয়ন বমবডল 
সু্ল, বথৰুকচবৰকপল্ী, 
তাবমলনাডু

বশক্ক বদেি অনুষ্ানৰ 
বিবদঅ চািকল এই বকউ আৰ 
ককাড ককেন কৰক

বশক্া পি ্ষ নতুন পিকক্প
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বমবডয়া কণ ্ষাৰ






