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অর ্ষনীতিরঅর ্ষনীতির  
অমৃি যটোত্টোঅমৃি যটোত্টো
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বিটলনলের ড�াজ 
আধ ঘণ্া ডরাজ
বিট থাকা েহজ এিং স্াভাবিক এিং আজলকর 
দ্রুতগবতর জীিলনর জনযে এটট অপবরহার ্য হল়ে উঠলে। 
এইরকম পবরবথিবতলত, রবি একজন বনভ্যরলরাগযে েঙ্ী 
থালক বরবন আপনার দিনন্দিন রুটটন তা ডে খািার 
খাও়ো িা জ্পান িা ওজন এিং ঘুম পর ্যন্ত পর ্যলিক্ষে 
করলত পালর তলি তা আপনার পলক্ষ অতযেন্ত েহা়েক 
হলি। ডকন্দী়ে ক্ীডা ও রুি বিষ়েক মন্তী অনুরাগ বেং 
ঠাকুর ২৯ আগস্ট ডমজর ধযোন চলদির জন্মিাবষ ্যকীলত 
‘বিট ইন্ডি়ো’ অযোপটট চা্ু কলরলেন। এই অযোপটট 
বিটলনে-েলচতন ‘বিট ইন্ডি়ো’ আলদিা্লনর পবরপূরক, 
রা প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী 'বিটলনে কা ড�াজ, আধা 
ঘন্া ডরাজ'- এই মূ্মন্ত বনল়ে বনলজ শুরু কলরবেল্ন।

অযোন্ড্রল়ে� এিং আইওএে মলচে এই অযোপটট ইংলরন্জ 
এিং বহন্দি ভাষা়ে বিনামূল্যে উপ্ব্ধ রল়েলে।

অযোপটট �াউনল্া� করলত

দি
বি

ষ্যে বিট ইন্ডি়ো ডমািাই্ অযোলপ বিটলনে মাত্া ডিখা রা়ে। এর 
মলধযে রল়েলে বিটলনে ড্লভ্ ড্ার ডচক করা, আপনার 
হাটঁার িরূত্ব পবরমাপ করা, ঘুম, কযোল্াবর গ্রহে এিং েুষম 
খািযে গ্রহে েুবিধা ইতযোবি। এর মলধযে বকেু অননযে দিবিষ্যে 
রল়েলে ডরমন অযোবনলমলট� বভব�ও এিং ‘মাই প্যোন’ রা িযেন্তির 
স্তন্ত বনবি্যষ্ চাবহিা পূরে কলর।

ডর ডকান িযেন্তি প্রবত ঘন্া়ে ‘বরমাইডিার’ বনবি্যষ্ করলত পালরন 
এিং বনবি্যষ্ েমল়ের মলধযে তালঁির বিটলনে ড্ার এিং দিবনক 
কার ্যক্ালপর অগ্রগবত ট্যোক করলত পালরন, আরও ডিবি 
মানুষলির বিটলনে এিং জীিনধারা পবরিত্যন েম্পবক্যত 
বিষল়ে অনুপ্রাবেত করলত ডর ডকউ তালঁির বিটলনে এিং 
কার ্যক্ালপর তথযে অনযেলির োলথ ভাগ কলর বনলত পালরন।

অযোপটট িযেন্তি, ্ু্, ডগাষ্ঠী এিং েংথিার জনযে বিবভন্ন 
বিট ইন্ডি়ো অনুষ্ান, োটট্যবিলকিন ডপ্রাগ্রাম ইতযোবিলত 
অংিগ্রহলের েুলরাগ প্রিান কলর। এই মচে িযেিহার কলর ডর 
ডকান মানুষ তালঁির বিটলনে োিল্যের গল্প ভাগ কলর বনলত 
পালরন।

বিস্াবরত তথযে জানলত ডিখুন http://fitindia.gov.in/

‘বিট ইন্ডি়ো’ 
অযোপটটর েূচনা 
অনুষ্ালনর পুলরা 
বভব�ও ডিখলত 
বকউআর ডকা�টট 
্যোন করুন।

তিট ইজডিয়টো অ্টোিটট 
িটোউনকলটোি করটোর 
িন্ তকউআর 
তকটোিটট স্্টোন 
করুন।
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িপিটোদককর কলকম
োির নম্ার,
ডকাবভ� মহামাবর চ্াকা্ীন েমল়ে ডিলির ১৩০ ডকাটট নাগবরক আত্বনভ্যর ভারত গঠলনর 
জনযে েংকল্প গ্রহে কলরবেল্ন। আজ আত্বনভ্যর ভারত জাতী়ে বচন্তা-ডচতনার অংি হল়ে 
উলঠলে। আমরা আমালির স্প্নলক িাস্লি রূপান্তবরত হলত ডিখবে। এখন, আত্বনভ্যর ভারত 
ডিলির বিকাি রাত্ার মন্ত হল়ে উলঠলে।
ডিিিােীর অেীম িন্তি ও েম্ািনালক কালজ ্াগালত েরকার প্রবতটট পিলক্ষলপ আমূ্ 
পবরিত্যন এলনলে। আত্বনভ্যর ভারত মালনই শুধু আমিাবনর উপর বনভ্যরিী্তা কমালনা ন়ে, 
িরং ডিলির রুি েম্প্রিাল়ের েজৃনিী্তা এিং িক্ষতা িনৃ্ধি করা। এই ্ক্ষযে অজ্যলনর জনযে, 
েরকার ডকাবভল�র েংকটম়ে েম়েলক একটট েুলরালগ রূপান্তবরত কলরলে। একইভালি, 
নাগবরকলির জীিন ও সম্পত্তি রক্ষার ্লক্ষযে 'জান বভ, জাহান বভ' মলন্তর পািাপাবি, অথ ্যনীবত 
িীঘ ্যলম়োিী পবরকল্পনা এিং ভািনাবচন্তার মাধযেলম গবত ্াভ করলে। এই প্রলচষ্ার ি্ হ্ ডর 
এখন অথ ্যনীবতর পাল্ আিার হাও়ো ড্লগলে। ডকাবভল�র েম়ে ডকন্দী়ে েরকালরর গহৃীত 
বিিা্ অথ ্যননবতক িযেিথিাপনা খুি ইবতিাচক প্রভাি বিস্ার কলরলে কারে গত িের ন্জব�বপ’র 
পতলনর পর এিার তা নতুন উচ্চতা অজ্যন কলরলে। স্ল্প েমল়ের মলধযে অথ ্যনীবতর এই েি্ 
রূপান্তর এই েং্রলের প্রচ্ছি কাবহবন।
এই েিবকেু েম্ি হল়েলে ডকাবভল�র বিরুলধি দ্রুত টটকাকরলের কারলে। বিলবে দ্রুততম টটকা 
ডিও়োর ডক্ষলত্ ভারত একটট নতুন ডরক�্য থিাপন কলরলে। ডকাবভল�র বিরুলধি ্ডাইল়ে 
েমাজলক েন্ক়্েভালি রুতি করার েরকাবর নীবত েটঠক প্রমাবেত হলচ্ছ। েমাজতলন্তর পবথকৃৎ 
বহোলি জ়েপ্রকাি নারা়েে (ডজবপ), রাম মলনাহর ড্াবহ়োর জীিন েম্পবক্যত গল্পগুব্ িযেন্তিত্ব 
বিভালগ এই েং্রলের অনযেতম প্রধান আকষ ্যে। বিট ইন্ডি়োর গল্প এিং ক্ীডা জগলত আমালির 
ক্ীডাবিিলির নতুন ডরক�্য থিাপন করলেন, রা এই েং্রলের আকষ ্যেী়ে কাবহবন।
বিক্ষা ডহাক িা পবরচ্ছন্নতা বমিন, ভারত প্রবতবন়েত একটট নতুন োিল্যের গাথা রচনা করলে। 
বিক্ষার জনযে একটট োমবগ্রক িৃটষ্ভবঙ্ গলিষোলক উৎোবহত করলে, ডতমনই স্চ্ছতা আলদিা্ন 
এখন শুধু ডিৌচাগার বনম ্যালের মলধযেই েীমািধি ন়ে িরং স্টাট্য-আপগুব্লক আরও উৎোবহত 
করলে। এমনবক েমগ্র ডিি রখন গান্ধীজীর ১৫২ তম জন্মিাবষ ্যকী উিরাপন করলে, গান্ধীিািী 
মূ্যেলিাধ ও ধারোর গুরুত্ব েম্পলক্য প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী বিলিষ ভাষেগুব্র মলধযে একটট 
এই েং্রলের অনযেতম বিষ়ে। অমতৃ মলহাৎেি বিভালগ, ্া্ িাহািুর িাস্তী, িীর চন্দ বেং 
গালডা়োব্, অযোবন ডিোন্ত, এিং উৎক্মবে ডগাপিনু্ধ িালের জীিনী পাঠকলির অনুপ্রাবেত 
করলি।
ডকাবভ� আচরে বিবধ ডমলন চ্ুন এিং আপনালির মতামত জানালত থাকুন। 
ধন্বটোদটোকন্ত

(িয়দীি িটোটনগর)

টঠকটোনটো: রুম নম্বর-২৭৮, িযুেলরা অি আউটবরচ অযোডি 
কবমউবনলকিন, ববিতী়ে ত্, েূচনা ভিন,
নতুন বিবলি- ১১০০০৩
ই-তমল: response-nis@pib.gov.in
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িটোকবটোক্স

আিনটোর মিটোমি িটোনটোন

তযটোগটোকযটোকগর টঠকটোনটো এবং ই-তমল

রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অি আউটবরচ
অযোডি কবমউবনলকিন,
ববিতী়ে ত্, েূচনা ভিন,

নতুন বিবলি- ১১০০০৩

  response-nis@pib.gov.in

আবম একজন ইউবপএেবে পরীক্ষাথথী এিং বকেুবিন 
আলগ বনউ ইন্ডি়ো েমাচার পন্ত্কা েম্পলক্য 
জানলত পাবর। এই পন্ত্কার বিষ়েিস্তু আমার খুি 
পেদি হল়েলে। আবম গুজরালতর গান্ধীনগলর থাবক, 
ডেলক্ষলত্ আবম কীভালি এই পন্ত্কা পাি? 
ধবল িটোরমটোর
dhavalparm@gmail.com

৭৫তম স্াধীনতা বিিে উপ্লক্ষযে আপনালির 
পন্ত্কার বিলিষ েং্রে পলড খিু ভা্ ্াগ্। 
আমালির বপ্র়ে প্রধানমন্তী একজন িরূিিথী মানষু। 
তারঁ জনবপ্র়েতা আকািলো়ঁো। িন্তিিা্ী প্রবতরক্ষা 
পবরকাঠালমা দতবরলত ভারলতর প্রলচষ্া, ভারলতর 
একাবধক ডক্ষত্লক ব�ন্জটা্াইলজিনলক আরও 
মজিুত করা এিং ডিিী়ে- এই মলনাভালির 
উপর গুরুত্ব প্রিান ভারলতর পুনরুত্ালনর প্রকৃষ্ 
উিাহরে। 
শশী ি্রণ তিং
shashi.b.s.2010@gmail.com

ডিি বকেুবিন হ্ ডর আবম এনআইএে-এ 
োিস্কাইি কলরবে। েি ্যোধারলের জনযে এই 
ব�ন্জটা্ পন্ত্কাটট প্রিত্যন কলর বপআইবি একটট 
মহৎ পিলক্ষপ গ্রহে কলরলে। এনআইএে ডরভালি 
ভারত এিং ডিলির িােন েম্পবক্যত গুরুত্বপূে ্য 
খির এিং গল্পগুব্ অন্তভু্যতি করার ডচষ্া কলর, তা 
এক কথা়ে প্রিংেনী়ে।
িবন রটোি
pawanraj.thp@gmail.com

আবম এই পাবক্ষক পন্ত্কাটটর একজন গুেগ্রাহী 
পাঠক কারে প্রবতলরাবগতামূ্ক পরীক্ষা প্রস্তুবতর 
ডপ্রবক্ষলত এই পন্ত্কা একাবধক বিষল়ে তথযে প্রিান 
কলর। িল্ আমার প্রস্তুবতলত খুি েবুিধা হ়ে। আবম 
এই পন্ত্কা েম্পবক্যত তথযে আমার িনু্ধলিরলকও 
জাবনল়েবে।  
িকুপেন্দ্র
pushpendernmistry@gmail.com

ডেৌভাগযেিিত, ১৯ আগস্ট ২০২১ তাবরলখ আবম 
বনউ ইন্ডি়ো েমাচার পন্ত্কাটট ডিবখ। এটা খুিই 
প্রিংেনী়ে উলিযোগ কারে ডিলি ডকাথা়ে কী কাজ  
হলচ্ছ, কীভালি হলচ্ছ এিং অগ্রগবত কতিরূ ডেই 
বিষল়ে একটট স্পষ্ ধারো পাও়ো রা়ে। পরিতথী 
েং্রলের অলপক্ষা়ে রল়েবে।
তগটোইকমই কটোকিটোলংু

আবম বনউ ইন্ডি়ো েমাচার পন্ত্কার 
একজন বন়েবমত পাঠক, রা খুিই তথযেিহু্। 
পন্ত্কাটট প্রা়ে েক্ েরকাবর উলিযোগ 
েম্পলক্য তথযে প্রিান কলর রা আমার মত 
রারা প্রবতলরাবগতামূ্ক পরীক্ষার প্রস্তুবত 
বনলচ্ছন ডেই েক্ বিক্ষাথথীলির পলক্ষ অতযেন্ত 
েহা়েক। িত্যমালন, আবম বেবিএেই ডিাল�্যর 
বিািি  ডশ্েীর োত্ী। এত েদুির উলিযোলগর 
জনযে েমগ্র েম্পািকী়ে এিং মুরিে ি্লক 
আমার আন্তবরক ধনযেিাি।
অতদতি গটোগুিলী
aditiganguli21@gmail.com
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িংবটোদ িংকক্ি

িত্যমান ভারত তরুেতরুেীলির ডিি রা েিেম়ে 
প্রিীেলির ডথলক বিখলত, জানলত ইচু্ছক। গুরু-বিষযে 

পরম্পরা ডহাক, কম ্যলক্ষলত্ পবরিার িা প্রিীেলির ভূবমকা, 
ভারতী়েরা েিেম়ে তালঁির গুরুজনলির কথা়ে গুরুত্ব 
প্রিান কলর। এই কথা মাথা়ে ডরলখ ডকন্দী়ে েরকার 
‘িুজরুলগা ঁ বক িাত- ডিি ডক োথ’ শুরু কলরলে। এর 
্ক্ষযে হ্ ি়ে্ এিং রুিকলির মলধযে েংলরাগ িনৃ্ধি করা, 
রালত তরুেলির িন্তি এিং প্রিীেলির অবভজ্ঞতা ডিিলক 
এবগল়ে বনল়ে ডরলত োহারযে করলত পালর। স্াধীনতার 
অমতৃ মলহাৎেলি প্রিীেলির রুতি করার এটট একটট 
মহৎ উপা়ে। এটট পবরিালরর গুরুত্বলকও তুল্ ধলর কারে 
একজন িযেন্তির বিকাি পবরিালরর োমবগ্রক উন্নবত ঘটা়ে। 
এটট একটট অোমানযে কম ্যেূবচ ডরখালন ডিলির তরুেরা 

৯৫ িের িা তার ডিবি ি়েবে প্রিীেলির েলঙ্ েম়ে 
কাটালিন এিং েংলরাগ গলড তু্লিন। এই কলথাপকথলনর 
৬০ ডেলকলডিরও কম েমল়ের একটট বভব�ও www.
rashtragaan.in -এই ওল়েিোইলট আপল্া� করা রালি।

আপবন রবি পবৃথিীর েলি ্যাচ্চ রাস্া়ে গাবড চা্ালত 
চান, তাহল্ আপনালক ড্হ ডরলত হলি। ড্হ 

ডথলক পযোংগং ড্ক পর ্যন্ত ১৮,৬০০ িুট উচ্চতা়ে ডক্া 
বগবরপথ অবতক্ম করার জনযে েম্প্রবত একটট নতুন রাস্া 
োধারে মানুলষর জনযে খুল্ ডিও়ো হল়েলে। এই উচ্চতা়ে 
োধারে মানুলষর জনযে এটট বিলবের েলি ্যাচ্চ রানিাহন 
চ্াচল্র রাস্া। এই রাস্াটট েীমালন্তর বনরাপত্তা িনৃ্ধির 
পািাপাবি পূি ্য ্ ািালখর পর ্যটন উন্ন়েলন িড ভূবমকা পা্ন 

করলি এিং এখানকার 
মানুষলির োমান্জক ও 
অথ ্যননবতক উন্ন়েনও হলি। 
ভারতী়ে ডেনািাবহনীর ৫৮ 
ইন্জিবন়োর ডরন্জলমন্ বিারা 
বনবম ্যত এই রাস্াটট ড্হ 
(ন্জংরা্ ডথলক টযোংটলে) 
পর ্যন্ত ডক্া বগবরপথ 

অবতক্ম করলি এিং পযোনগং হ্রি রাও়োর পলথ ৪১ 
বকল্াবমটার রাত্া কবমল়ে ডিলি। বিলিষ কলর েীমান্তিতথী 
এ্াকা়ে রাস্া এিং ডেতু বনম ্যালে ডকন্দী়ে েরকার ডর 
কতটা ঐকাবন্তক তা এই রাস্া বনম ্যাে ডথলকই ডিাঝা রা়ে।

ডজর িাবড ডকনা প্রলতযেলকরই স্প্ন। বকন্তু ডকউ 
বক কল্পনা করলত পালর ডর বনকটিতথী �াকঘলর 

গহৃ ঋে পাও়ো রালি? এখন তা েম্ি,কারে ডকন্দী়ে 
েরকার িযোঙ্কগুব্লক মানুলষর কাোকাবে বনল়ে এলেলে। 
এখন মানুষ �াক বিভালগর ‘ইন্ডি়ো ডপাস্ট ডপলমন্ে 
িযোঙ্ক’ (আইবপবপবি) ডথলক গহৃ ঋে ডপলত পালরন। এর 
জনযে, আইবপবপবি এিং ডিলির িীষ ্যথিানী়ে হাউন্জং 
িাইনযোন্স ডকাম্পাবন- এ্আইবে হাউন্জং িাইনযোন্স 
ব্বমলটল�র (এ্আইবেএইচএিএ্) েলঙ্ েম্প্রবত 
একটট চুন্তি স্াক্ষর কলরলে। এর আওতা়ে আইবপবপবির 
৪.৫ ডকাটটরও ডিবি গ্রাহক গহৃ ঋলের েুবিধা পালিন। 
আইবপবপবির ডনটও়োক্য োরা ডিলি ত্িস্তৃ ত এিং ৬৫০টট 
িাখা রল়েলে। োরা ভারত জলুড এর ১.৩৬ ্ লক্ষরও ডিবি 
িযোন্ঙ্কং েুবিধা ডকন্দ রল়েলে।

‘বুিরুকগটো ঁতক বটোি- তদশ তক িটোর’ যুব এবং 
বয়স্কদর মকধ্ িটোরস্পতরক তযটোগটোকযটোগ বৃজধি

১৯,৩০০ িুট উচ্চিটোয় তবকবের িকব ্ষটোচ্চ 
তমটোটর চলটোচকলর উিকযটোগী রটোস্টো 
তনতম ্ষি িল লটোদটোকখ

এখন ইজডিয়টো তিটোস্ট তিকমন্টি
ব্টোঙ্ক তরককও গৃি ঋণ িটোওয়টো যটোকব

বন 
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আপবন রবি অনযে রালজযে থিানান্তবরত হন তলি আপনার 
গাবডর জনযে নতুন বনিন্ধন করার প্রল়োজন ডনই। 

রানিাহন রালত বনবি ্যলনে থিানান্তর করা রা়ে, ডেই েুবিধালথ ্য 
েরকার নতুন রানিাহনগুব্র জনযে “ভারত বেবরজ (বিএইচ-
বেবরজ)” একটট নতুন বনিন্ধন বচহ্ন চা্ু কলরলে। অমতৃ 
মলহাৎেি িেলর ‘এক ভারত, ডশ্ষ্ ভারত’- এই ডচতনালক 
আরও ডজারিার কলর, এটট প্রবতরক্ষা কম ্যচারী, ডকন্দী়ে-
রাজযে েরকাবর কম ্যচারী, পািব্ক ডে্র আডিারলটবকংে, 
ডিেরকাবর েংথিা চার িা তলতাবধক রালজযে িা ডকন্দিাবেত 
অচেল্ কার ্যা়্ে রল়েলে তালঁির জনযে এই উলিযোগ খুি িড 
স্ন্স্ বনল়ে আেলি। এখন তারঁা 'ভারত বেবরজ' -এ তালঁির 
নতুন রান বনিন্ধন করলত পারলিন রালত এক রাজযে ডথলক 
অনযে রালজযে রানিাহন থিানান্তলরর েম়ে নতুন বনিন্ধলনর 

নারীর ক্ষমতা়েন োডা নতুন ভারলতর স্প্ন 
অেম্পূে ্য। ডেই কারলে গত োত িের ধলর 

েরকাবর নীবতর ডকলন্দ রল়েলেন মবহ্ারা। ডিলির 
ডমল়েরা এখন আরও একটট অবধকার ডপল়েলে, এিার 
ডথলক েিস্ত িাবহনীলত থিা়েী কবমিন� অবিোর 
হলত পারলিন মবহ্ারা। এখন তালঁির প্রবিক্ষে ডিলষ 
জাতী়ে প্রবতরক্ষা অযোকাল�বম (এনব�এ) এিং ডনভা্ 
অযোকাল�বমলত থিা়েী কবমিডি অবিোর বহলেলি বনল়োগ 
করা রালি। এখালন উললিখলরাগযে ডর এই কম ্যলক্ষলত্ 
এতবিন পর ্যন্ত পুরুষলির আবধপতযে বে্। এখন পর ্যন্ত, 
মাত্ ১০ টট অ-ডরাধিা িাবহনীলত মবহ্ালির বনল়োগ করা 
হল়েবে্, বকন্তু েরকার এই উভ়ে প্রবতষ্ালন মবহ্ালির 
ভবত্যর বেধিান্ত বনল়েলে এিং ভবত্য প্রন্ক়্ো চূডান্ত করা 
হলচ্ছ। এই িের ১৪ নলভম্বর অনুটষ্ত এনব�এ পরীক্ষা়ে 
মবহ্ালিরও িোর অনুমবত ডিও়ো হলি।

ভারতলক অপুটষ্মুতি করার ্লক্ষযে ডকন্দী়ে 
েরকার ডিি কল়েকটট প্রকল্প চা্ু কলরলে, 

বকন্তু অলনক েংগঠনও অননযে উলিযোগ গ্রহে কলরলে 
রা মানুলষর মলধযে েলচতনতা েটৃষ্ করলে এিং েুথি 
মাতৃত্ব বনন্চিত করলে। ডেলটেম্বলর োরা ডিি জলুড 
পুটষ্ মাে পাব্ত হ়ে, 
ডেই উপ্লক্ষযে ডকন্দী়ে 
স্রাষ্ট্রমন্তী অবমত 
িাহ তারঁ েংেিী়ে 
ডকন্দ গান্ধীনগলর 
'পুটষ্কর লাড্ডু  বিতরে' 
প্রকল্প চা্ু কলরন। 
এই প্রকলল্পর অধীলন 
গান্ধীনগর এ্াকার 
প্রা়ে োত হাজার 
গভ্যিতী মবহ্ারা েন্তান জলন্মর েম়ে পর ্যন্ত প্রবত 
মালে বিনামূল্যে ১৫ টট পুটষ্কর লাড্ডু  পালিন। 
গভ্যািথিা়ে, একজন মবহ্ার েিলচল়ে ডিবি পুটষ্র 
প্রল়োজন হ়ে এিং ডেই চাবহিার কথা মাথা়ে ডরলখ 
ডপ্রাটটন, বঘ, বভটাবমন, পুটষ্ েমধৃি লাড্ডু  প্রস্তুত ও 
বিতরে করা হলচ্ছ।  

এনতিএ’ তি এবটোর তরকক মতিলটোরটো 
তযটোগদটোন করকি িটোরকবন

অন্ততঃিত্তটো মতিলটোকদর িন্ 
িুটটিকর ‘লাড্ডুলাড্ডু  তবিরণ প্রকল্প’

‘িটোরি তিতরি’ যটোনবটোিকনর নিুন তনবন্ধন: 
এক িটোরি, তরেষ্ঠ িটোরকির নিুন িতরচয়

প্রল়োজন না হ়ে। িত্যমালন, এই েুবিধাগুব্ উপলরাতি 
িযেন্তিলির জনযে উপ্ব্ধ হলি এিং োরা ডিলি দিধ 
থাকলি। এখন পর ্যন্ত, একজন িযেন্তিলক রানিাহন 
বনিবন্ধত রাজযে িযেতীত অনযে ডকান রালজযে ১২ মালের 
ডিবি েম়ে ধলর গাবড রাখার অনুমবত বে্ না, বকন্তু 
বনধ ্যাবরত ১২ মাে েমল়ের মলধযে নতুন রাজযে-বনিন্ধন 
কতৃ ্যপলক্ষর েলঙ্ একটট নতুন বনিন্ধন করলত হত।
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"মটোনবিটো রক্টোয় মিটোত্টো 
গটোন্ধীর আদশ ্ষ আমটোকদর 

িীবকন িরপ্রদশ ্ষক"
প্রধটোনম্রিী নকরন্দ্র তমটোদী

গান্ধীন্জ ি্লতন ডর বেধিান্ত এিং পবরকল্পনা এমন হও়ো উবচৎ 
রার মাধযেলম েমালজর প্রবতটট প্রালন্তর েক্ িযেন্তি উপকৃত 
হন। িত্যমান ডকন্দী়ে েরকার গান্ধীন্জর এই ডমৌব্ক ভািনালক 
িাস্িাব়েত করলত অক্ান্ত পবরশ্ম করলে। প্রধানমন্তী নলরন্দ 
ডমািীর কথা়ে, “আজ ডিলির ডিষ প্রালন্তর োধারে নাগবরকরাও 
একাবধক েুলরাগ-েুবিধা ডভাগ করলেন।" ডিলির প্রবতটট িবররি 
মানুলষর একটট িযোংক অযোকাউন্, একটট পাকা িাবড, ডিৌচাগার, 
রান্নাঘর, গযোে েংলরাগ, বিিুযেৎ থাকা উবচৎ। প্রলতযেক িবরলরির 
বচবকৎোর েুলরাগ এিং প্রলতযেক গ্রালম অপটটকযো্ িাইিার থাকা 
উবচৎ। এই েমস্ বিষল়ে েরকার েিলচল়ে ডিবি গুরুত্ব প্রিান 
করলে রালত এর েুি্ েমালজর প্রাবন্তক অংলি  এিং ডিলির 
প্রতযেন্ত অচেল্ ডপৌঁো়ে। োরা ডিি গান্ধীন্জর ১৫২তম জন্মিাবষ ্যকী 
উিরাপন করলে, ডেই পবরলপ্রবক্ষলত রাষ্ট্রেংলঘর দিববেক ডিারালম 
গান্ধীন্জর মূ্যেলিাধ এিং ভািনার গুরুত্ব েম্পলক্য প্রধানমন্তী 
নলরন্দ ডমািীর ডিও়ো বিলিষ ভাষলের অংি আপনালির োমলন 
উপথিাপন করা হ্:

ইবতহালে ডকাথাও এরকম ঘটনা ডিখা রা়ে না, ডরখালন একজন িযেন্তি ডকি্ 
েতযে এিং অবহংোর িন্তিলক হাবত়োর কলর ডকি্ িতাব্ী প্রাচীন োম্ালজযের 
বভতলকই টা্মাটা্ কলর ডিনবন িরং ডিলির প্রবতটট নাগবরলকর মলধযে 
স্লিিলপ্রম, স্াধীনতার ডিাধ জাগ্রত কলর তু্লত েক্ষম হন। ক্ষমতা ডথলক িত 
িত ডরাজন িলূর থাকা সত্ত্বেও মহাত্া গান্ধী এমন একজন িযেন্তি বেল্ন বরবন 
আজও ডকাটট ডকাটট মানুলষর হৃিল়ে বিরাজ করলেন। আপবন কল্পনা করলত 
পারলেন ডর মানুষরা ডকানবিন তালঁক ডিলখনবন, তারঁা গান্ধীজীর প্রবত কতটা 
মুগ্ধ। মাটট্যন ্ ুথার বকং জবুন়ের ডহাক িা ডন্েন মযোলডি্া, তালঁির বচন্তাভািনার 
ত্িত্তি বে্ মহাত্া গান্ধী, এটাই গান্ধীজীর িরূিৃটষ্।

আজ গেতলন্তর েংজ্ঞার অথ ্য অলনক েীবমত হল়ে এলেলে, ডরখালন জনগে 
তালঁির পেলদির েরকার বনি ্যাচন করলত পালর এিং জনগলের প্রতযোিা অনুরা়েী 
েরকারলক কাজ করলত হলি। বকন্তু মহাত্া গান্ধী গেতলন্তর প্রকৃত িন্তির উপর 
ডজার বিল়েবেল্ন। বতবন আে্ পথ ডিবখল়েবেল্ন, ডরখালন জনগে েরকালরর 
উপর বনভ্যরিী্ না হল়ে স্বনভ্যর হল়ে উঠলি।

মহাত্া গান্ধী বেল্ন ভারলতর স্াধীনতা েংগ্রালমর ডকন্দবিদিু, বকন্তু এক 
মুহলূত ্যর জনযে আমালির এটাও কল্পনা করা উবচৎ ডর গান্ধীজী রবি একটট স্াধীন 
ডিলি জন্মগ্রহে করলতন, তাহল্ বতবন কী করলতন? বতবন স্াধীনতা েংগ্রালম 
অংিগ্রহে কলরবেল্ন, এটট গুরুত্বপূে ্য বকন্তু তা বিল়ে গান্ধীজীর োমবগ্রক 
কালজর েম্পূে ্য মূ্যো়েন করা রা়ে না। মহাত্া গান্ধী এমন একটট োমান্জক 

িটোরকির স্টোধীনিটো 
িংগ্টোকমর 
তকন্দ্রতবন্ ুতছকলন 
মিটোত্টো গটোন্ধী, 
তকন্তু এক মুি্কি্ষর 
িন্ আমটোকদর 
এটটোও কল্পনটো করটো 
উতচৎ তয গটোন্ধীজি 
যতদ একটট স্টোধীন 
তদকশ িন্মগ্িণ 
করকিন, 
িটোিকল তিতন কী 
করকিন?

জাবতর জনলকর প্রবত শ্ধিাঘ ্যযেগটোন্ধী িয়ন্তী
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িযেিথিার প্রিত্যন কলরবেল্ন রা েরকালরর উপর বনভ্যরিী্ ন়ে। 
মহাত্া গান্ধী পবরিত্যন এলনবেল্ন, এটা েি ্যজনবিবিত, বকন্তু 
এটা ি্া আরও রুন্তিেঙ্ত হলি ডর, বতবন মানুলষর অন্তরাত্ালক 
জাগ্রত কলর পবরিত্যলনর পথ প্রস্তুত কলরবেল্ন।

গান্ধীজী রবি স্াধীনতা েংগ্রালম অংিগ্রহে নাও করলতন, 
তিুও বতবন স্রাজ এিং স্বনভ্যরতার িানীলক েম্ব্ কলর এবগল়ে 
ডরলতন। আজ ভারত ডর েমস্ েমেযোর েম্খুীন হলচ্ছ তা 
েমাধালনর জনযে একটট বনভ্যরলরাগযে উপা়ে হল়ে উঠলে গান্ধীজীর 
এই িৃটষ্ভবঙ্। গত পাচঁ িেলর আমরা জনগলের অংিগ্রহেলক 
অগ্রাবধকার বিল়েবে। স্চ্ছ ভারত অবভরান ডহাক, ব�ন্জটা্ 
ইন্ডি়ো ডহাক, জনগেই এই েক্ অবভরালনর ডনতৃত্ব বিলচ্ছ।

িনু্ধগে, মহাত্া গান্ধী প্রা়েিই ি্লতন ডর তারঁ জীিনই তারঁ 

গটোন্ধীজির দৃটটি আকর ্ষণ ককরতছল 
এমন িটোিটট তবরকয়র প্রতি 
িককলরই িকচিন িওয়টো উতচৎ। 
তবরয়গুতল িল:

মিটোত্টো গটোন্ধীর তচন্তটোধটোরটো 
িপিকক্ষ প্রধটোনম্রিীর িটোরণ 
তশটোনটোর িন্ তকউআর 
তকটোিটট স্্টোন করুন।

কাজ োডা েম্পি
বিলিক োডা আনদি
চবরত্ োডা জ্ঞান
নীবত োডা িযেিো
মানিতা োডা বিজ্ঞান
তযোগ োডা ধম ্য
নীবত োডা রাজনীবত

িাত্যা। গান্ধীন্জ কখনও প্রভাবিত করার ডচষ্া কলরনবন, বকন্তু 
তারঁ জীিনই িহু মানুলষর কালে অনুলপ্ররো হল়ে উলঠবে্। 
আজ আমরা এমন এক রুলগ িাে করবে ডরখালন অনযেলক 
কীভালি মুগ্ধ করি ডেই ধারো প্রাধানযে পা়ে বকন্তু গান্ধীজীর 
ভািনা বে্ ‘হাউ টু ইন্সপা়োর’- কীভালি আলরকজনলক 
অনুপ্রাবেত করি। আপনালির একটট ঘটনার কথা ি্লত চাই 
রা গেতলন্তর প্রবত গান্ধীজীর আনুগলতযের বিষ়েটট তুল্ ধরলি। 
‘কল়েক িের আলগ আবম রখন বরিলটলনর রাবন এব্জালিলথর 
েলঙ্ ডিখা কবর, তখন বতবন আমালক খুি আলিগ বনল়ে একটট 
নযোপবকন ডিবখল়েবেল্ন’। এটট বে্ খাবি ডথলক দতবর একটট 
রুমা্, রা গান্ধীজী তালঁক বিল়ের েম়ে উপহার বিল়েবেল্ন।

কল্পনা করুন, রালঁির েলঙ্ তারঁ নীবতগত েংঘাত বে্, 
তিুও তালঁির েলঙ্ তারঁ েম্পক্য কত েংলিিনিী্ বে্। 
রারা তারঁ বিরুলধি এিং তারঁ মতািলি ্যর বিরুলধি স্াধীনতা 
েংগ্রালম ্ডবেল্ন বতবন তালঁিরও েুথিতা এিং েম্ান কামনা 
কলরবেল্ন।

জ্িা়েু পবরিত্যন ডহাক িা েন্তােিাি, িুনথীবত ডহাক িা 
স্াথ ্যপর োমান্জক জীিনরাপন, গান্ধীন্জর এই নীবতগুব্ 
মানিতা রক্ষা়ে পথপ্রিি ্যক বহোলি কাজ কলর।

আবম বিবোে কবর ডর গান্ধীজীর ডিখালনা এই পথ এক 
উন্নততর পবৃথিী গঠলন অনুলপ্ররো বহোলি প্রমাবেত হলি।

আবম মলন কবর ডর রতবিন মানিতার েলঙ্ গান্ধীন্জর 
ভািনার এই বচন্তাধারা অিযোহত থাকলি, গান্ধীজীর অনুলপ্ররো 
এিং প্রােবঙ্কতাও আমালির মলধযে ডিলঁচ থাকলি।  
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রখনই আমরা জ়েপ্রকাি নারা়েলের কথা ভাবি, তখনই 
বিবলির রাম্ী্া ম়েিালনর েবি আমালির ডচালখর 
োমলন ডভলে ওলঠ, ডেখান ডথলকই ডজবপ জনগেলক 

‘েম্পূে ্য বিপ্লির’ পলথ আহ্ান জাবনল়েবেল্ন। জ়েপ্রকাি  
১৯০২ োল্র ১১ অল্াির বিহালরর োরালনর বেতািবি়োরা 
গ্রালম জন্মগ্রহে কলরবেল্ন। তারঁ িািার নাম হ্ ডিিকী িািু 
এিং মা বেল্ন িু্রাবন ডিিী। ১৯২০ োল্ প্রভািতী ডিিীর 
েলঙ্ তারঁ বিিাহ েম্পন্ন হ়ে। তারঁ জীিলন প্রকৃত েংগ্রাম শুরু 
হ়ে ১৯২৩ োল্ রখন বতবন পডালিানা করলত কযোব্লিাবন ্য়ো 
রান। কযোব্লিাবন ্য়ো়ে থাকার েম়ে, বতবন দিনন্দিন খরচ 
ডমটালত ওল়েটার বহোলিও কাজ করলতন। কযোব্লিাবন ্য়ো়ে 
বিলিবি বিক্ষাথথীলির জনযে পডালিানার খরচ ববিগুে করা হল্ 
বতবন আইও়োলত চল্ রান, ডেখালন খরচ তু্নামূ্ক কম 
বে্। বতবন আলমবরকা়ে োত িের পডালিানা কলরবেল্ন। 

এই েমল়ে বতবন পচা ি্ িাোই, কোইখানা়ে কাজ, ঘলর 
ঘলর ন্ক্ম এিং িযোম্পু বিন্ক্র মলতা কাজ শুরু কলরবেল্ন। 
১৯২৯ োল্ ডিলি বিলর আোর পর বতবন েন্ক়্েভালি 
স্াধীনতা আলদিা্লন ডরাগিান কলরন। ১৯৩২ োল্র 
ডেলটেম্বলর মারিালজ বরিটটি েরকার রখন জ়েপ্রকািলক প্রথম 
ডগ্রিতার কলরবে্, তখন মুম্বইল়ের ইংলরন্জ েংিািপত্ "বরি 
ডপ্রে জান ্যা্" ব্লখবে্ ডর "ডরিন অি িযে কংলগ্রে" ডগ্রিতার 
হল়েলে। বতবন আচার ্য নলরন্দ ডিি, �ঃ রাম মলনাহর ড্াবহ়ো, 
অচুযেত পটিধ ্যন, ইউেুি ডমহরাব্, বমনু মাোবন, এে এম 
ডরািী এিং অনযোনযে অলনক ডনতার েলঙ্ বমল্ ১৯৩৪ োল্ 
পাটনা়ে কংলগ্রে েমাজতাবন্তক ি্ গঠন কলরবেল্ন। ১৯৪২ 
োল্র ৮ নলভম্বর িীপাি্ীর বিন , ডথলক জ়েপ্রকাি এিং 
তারঁ েঙ্ী োব্গ্রাম বেংহ, ডরালগন্দ শুক্া, েূর ্যনারা়েে বেংহ, 
রামানদিন বমশ্ এিং গু্াি চন্দ গুপ্ত ওরলি গু্া্ী ডোনার 
েলঙ্ হাজাবরিাগ কারাগালরর প্রাচীর টপলক পাব্ল়ে রা়ে।

ডজ্ ডথলক পাব্ল়ে রাও়ো েক্ বিপ্িীলির ধরার জনযে 
পুর্ার ডঘাষো করা হল়েবে্। জ়েপ্রকাি ১৯৪৩ োল্র 
১৮ ডেলটেম্বর পুনরা়ে ডগ্রিতার হন এিং তালঁক ্ালহার 
কারাগালর পাঠালনা হ়ে ডরখালন তারঁ উপর চূডান্ত বনর ্যাতন 
করা হত। পলর তালঁক আগ্রা কারাগালর থিানান্তবরত করা হ়ে। 
বরিটটি েরকার স্াধীনতা প্রেলঙ্ গান্ধীজীর েলঙ্ আল্াচনার 
প্রস্াি কলরবে্, এরপর ১৯৪৫ োল্র জনু মালে েমস্ 

িটোরকি িমটোিিক্রির িতরকৃৎ
ভারতিলষ ্যর এই পবিত্ ভূবমলত শুধুমাত্ মহান স্াধীনতা েংগ্রামীরা জন্মগ্রহেই 
কলরলেন এমন ন়ে, িরং এমন অলনক স্াধীনতা ডরাধিা গলড উলঠবেল্ন রারা 

স্াধীনতার পর ক্ষমতার মা়ো তযোগ কলর নতুন গেতাবন্তক িযেিথিার ত্রুটটগুব্ িরূ 
করলত বনলজলির জীিন উৎেগ ্য কলরবেল্ন। ড্াকনা়েক জ়েপ্রকাি নারা়েে এিং 

�ঃ রাম মলনাহর ড্াবহ়ো- এই িু’জন মহৎ মানুষ হল্ন তার প্রকৃষ্ উিাহরে। জরুবর 
অিথিার েম়ে ডজবপ েম্পূে ্য বিপ্লির আহ্ান জাবনল়েবেল্ন, অপরবিলক ড্াবহ়ো তারঁ 
কু্ষরধার প্রশ্ন বিল়ে তৎকা্ীন প্রধানমন্তী জওহর ্া্ ডনহরুলক স্বম্ত কলরবেল্ন।

বিপ্িীলির মুন্তি ডিও়ো হল়েবে্। গান্ধীন্জ রখন বরিটটিলির 
জাবনল়েবেল্ন ডর রতক্ষে না পর ্যন্ত জ়েপ্রকাি নারা়েে এিং 
রাম মলনাহর ড্াবহ়োলক মুন্তি ডিও়ো হলি, ততক্ষে স্াধীনতার 
বিষল়ে বতবন ডকানও কথা ি্লিন না। অিলিলষ, ৩১ মাে পলড 
১৯৪৬ োল্র ১১ এবপ্র্ জ়েপ্রকাি ডজ্ ডথলক মুন্তি পান।

১৯৫৩ োল্ পন্ণ্ডত জওহর্া্ ডনলহরু জ়েপ্রকািলক 
ডকন্দী়ে মবন্তেভা়ে ডরাগ ডিও়োর আহ্ান জানান বকন্তু 
জ়েপ্রকাি তা প্রতযোখযোন কলরবেল্ন। ১৯৫৪ োল্, বতবন 
আচার ্য বিলনািা ভালির ভূিান আলদিা্লন ডরাগিান করলত 
েন্ক়্ে রাজনীবত পবরতযোগ কলরন। কবথত আলে ডর, পন্ণ্ডত 
জওহর্া্ ডনলহরুর মতুৃযের পর জ়েপ্রকািলক প্রধানমন্তী 
হও়োর জনযে আহ্ান করা হল়েবে্, বকন্তু বতবন আিার তা 
প্রতযোখযোন কলরবেল্ন। ১৯৬৭ োল্, �ঃ রাম ড্াবহ়ো এিং 
বমনু মাোবন রাষ্ট্রপবতর পলির জনযে ডজবপর নাম প্রস্াি 
কলরন, বকন্তু বতবন তা প্রতযোখযোন কলরন এিং পবরিলত্য 
রাষ্ট্রপবত পলি �ঃ জাবকর হুলেনলক তারঁ েমথ ্যন জানান। 
১৯৭৪ োল্ োত্লির উপর ্ াটঠচালজ্যর পর, জ়েপ্রকাি বিহার 
আলদিা্লনর ডনতৃত্ব বিল়ে েন্ক়্ে রাজনীবতলত বিলর আলেন। 
তৎকা্ীন প্রধানমন্তী ইন্দিরা গান্ধীর েলঙ্ তার মতািি ্যগত বিন্দ্ব 
তীরি হ়ে।  ই্াহািাি হাইলকাট্য কতৃ ্যক রা়েিলরব্ আেন ডথলক 
ইন্দিরা গান্ধীলক "অকার ্যকর এিং িাবত্" ডঘাষো করার পর, 
১৯৭৫ োল্র ২৫ জনু জ়েপ্রকালির ডনতৃলত্ব বিবলির রাম্ী্া 
ম়েিালন একটট বিিা্ ইন্দিরা বিলরাধী েমালিি অনুটষ্ত 
হ়ে। এটট জ়েপ্রকালির বনলজর ক্ষমতা বে্ রার িল্ বতবন 
েমস্ বিলরাধী ি্লক একন্ত্ত কলরবেল্ন। একই েমালিলি 
জ়েপ্রকাি ‘েম্পূে ্য বিপ্লি’র ড্াগান ডিন। 'বেংহােন ডেলড 

যখন আমটোকদর গণিটোত্রিক তববেটোি কু্ণ্ণ িকয়তছল 
িখন তলটোকনটোয়ক িয়প্রকটোশ নটোরটোয়ণ িটো রক্টোর িন্ 
শজতিশটোলী গণআকন্টোলন গকড় িুকলতছকলন, অন্তদকক 
িতঃ রটোম মকনটোির তলটোতিয়টো িটোরঁ িীক্ষ্ণ এবং প্রগতিশীল 

তচন্তটোধটোরটো প্রকয়টোকগর মটোধ্কম তদশকক একটট নিুন তদশটো 
তদওয়টোর তচটিটো ককরতছকলন। িটোকঁদর কটোকছ তকটোনও তকছুই 

িটোিীয় স্টোর ্ষ ও মটোনুকরর কল্টোকণর ঊকধ্ ্ষ তছল নটো। 
- নকরন্দ্র তমটোদী, প্রধটোনম্রিী

ব্জতিত্ব ড্াকনা়েক জ়েপ্রকাি নারা়েে এিং �ঃ রাম মলনাহর ড্াবহ়ো
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বিন' ড্াগালন েমলিত জনতা ইন্দিরা গান্ধীলক ক্ষমতা তযোগ 
করলত িল্ন। এর িল্ েমগ্র ডিলি মধযেরালত জরুবর অিথিা 
জাবর করা হ়ে। ডগ্রিতার হও়ো প্রথম ডনতালির মলধযে বেল্ন 
জ়েপ্রকাি। অিলিলষ ১৯৭৭ োল্ োধারে বনি ্যাচন অনুটষ্ত 
হ়ে এিং জ়েপ্রকাি আিার জনগলের না়েক বহলেলি প্রবতটষ্ত 
হন। ডিলি রখন প্রথমিার অ-কংলগ্রে েরকার গটঠত হ়ে, 
তখন জ়েপ্রকাি ডমারারন্জ ডিিাইলক প্রধানমন্তী কলরন।

জ়েপ্রকাি নারা়েলের এই কাবহবন আমালির কালে 

অনুলপ্ররোিা়েক কারে বতবন মানুলষর স্াধীনতার 
েমাজতাবন্তক মূ্যেলিালধর উপর ত্িত্তি কলর একটট নতুন 
েমাজ বনম ্যালের েূচনা কলরবেল্ন। িীঘ ্যবিন বক�বন ডরালগর 
েলঙ্ ্ডাই চাব্ল়ে বগল়েবেল্ন, ডিষপর ্যন্ত ১৯৭৯ োল্র ৮ 
অল্াির বতবন পরল্াক গমন কলরন। তারঁ অিিালনর প্রবত 
েম্ান জানালত অট্ বিহারী িাজলপ়েীর আমল্ ১৯৮৮ 
োল্ তালঁক ভারতরত্ন পুর্ালর ভূবষত করা হ়ে।  

যুগ িুরুর িতঃ রটোম মকনটোির তলটোতিয়টো
ডজবনভা়ে ১৯৩০ োল্ জাবত েংলঘর 

অবধলিিন চ্বে্। ভারলতর 
বরিটটি েরকার বিকালনলরর 

মহারাজালক ডিলির প্রবতবনবধত্ব করার জনযে 
মলনানীত কলরবে্। মহারাজা রখন কথা ি্ার 
জনযে উলঠ িাডঁাল্ন, ডেই েম়ে িি ্যকলির মলধযে 
উপবথিত এক রুিক ডজালর বিে বিল়ে ওলঠ, 
স্াভাবিকভালি ডেখালন উপবথিত েকল্ তারঁ 
বিলক ঘুলর তাকাল্ন। রুিকটট ি্্, মহারাজা 
ভারলতর মানুলষর প্রবতবনবধ নন িরং বতবন 
আেল্ বরিটটিলির িনু্ধ। অবধলিিলনর েভাপবত 
রুিকটটলক েভা ডথলক বিতাবডত কলর ডিন। এই 
রুিকটট আেল্ বেল্ন �ঃ রাম মলনাহর 
ড্াবহ়ো এিং ডজবনভা়ে এই ঘটনা ভারলত তালঁক 
রাতারাবত বিখযোত কলর ডতাল্। 

�ঃ রাম মলনাহর ড্াবহ়ো ১৯১০ োল্র ২৩ মাচ্য 
উত্তরপ্রলিলির দিজািাি ডজ্ার আকিরপুলর জন্মগ্রহে 
কলরবেল্ন, তারঁ বপতা হীরা ্া্ মহাত্া গান্ধীর অনুগামী 
বেল্ন। ভগৎ বেংল়ের িাবঁে ডরলহতু ২৩ মাচ্য তাবরলখ হল়েবে্ 
তাই ড্াবহ়ো কখনও তারঁ জন্মবিন উিরাপন কলরনবন। বতবন 
প্রাথবমক বিক্ষা আকিরপুলর েমাপ্ত কলরন এিং তারপলর 
মযোটট্ক পরীক্ষা়ে উত্তীে ্য হও়োর জনযে তৎকা্ীন ডিালম্বলত চল্ 
রান। অথ ্যনীবতলত বপএইচব� করার জনযে ড্াবহ়ো ১৯৩২ োল্ 
িাব্ ্যলন রান। এখালন বতবন তারঁ গলিষো বনলি্যিক বহোলি 
অধযোপক িান ্যার ডজামিাট্যলক ডিলে বনল়েবেল্ন। ড্াবহ়ো 
রখন অধযোপক ডজামিালট্যর োলথ ডিখা করল্ন তখন বতবন 
ইংলরন্জ ভাষা়ে তারঁ বচন্তাভািনা িযেতি কলরবেল্ন। অধযোপক 
ডহলে জাম ্যান ভাষা়ে উত্তর বিল়েবেল্ন ডর বতবন ইংলরন্জ ভাষা 
জালনন না। মাতৃভাষার প্রবত ডজামিালট্যর ভাল্ািাো ডিলখ 
ড্াবহ়ো মাতৃভাষালক েম্ান ও মূ্যে ডিও়োর প্রথম বিক্ষা গ্রহে 
কলরন রা বতবন জীিলনর ডিষ বিন পর ্যন্ত অনুেরে কলরবেল্ন। 
ডজামিালট্যর কালে বতন মাে পর ডিরার আবোে বিল়ে ড্াবহ়ো 
চল্ রান। এই বতন মালে বতবন অতযেন্ত মলনালরাগ বিল়ে জাম ্যান 
ভাষা ডিলখন। এর পলর বতবন বপএইচব� েম্পন্ন করলত 
অধযোপক ডজামিালট্যর কালে পুনরা়ে রান। গলিষো ডিষ করার 
পর েমুরিপলথ বতবন রখন মারিালজ বিলর আেবেল্ন, ডেই 
েম়ে তারঁ ন্জবনেপত্ িালজ়োপ্ত করা হ়ে। এরপর জাহাজ 
ডথলক ডনলম বতবন বহদি ুেংিািপলত্র অবিলে ডপৌঁোন। বতবন 
বহদি ু েংিািপলত্র জনযে িুটট প্রিন্ধ ড্খার জনযে ২৫ টাকা 
ডপল়েবেল্ন, ডেই অথ ্য বিল়ে বিল়ে বতবন ক্কাতা়ে মিন 

ডমাহন মা্লিযের োলথ ডিখা করলত বগল়েবেল্ন। 
মা্লিযের োলথ একলত্, বতবন রালমবের িাে বিড্ার 
োলথ ডিখা কলরন, বতবন ড্াবহ়োলক একটট েংথিা়ে 
েবচলির চাকবরর প্রস্াি ডিন বকন্তু বতবন প্রতযোখযোন 
কলরন। জ়েপ্রকািলক েলঙ্ বনল়ে বতবন ১৯৩৪ োল্ 
কংলগ্রলের মলধযে কংলগ্রে েমাজতাবন্তক ি্ গঠন 
কলরন। ১৯৩৬ োল্, রখন তালঁক কংলগ্রলের 
দিলিবিক বিভালগর েবচি করা হ়ে, তখন বতবন 
ভারলতর পররাষ্ট্র নীবতর ত্িত্তি গঠলন গুরুত্বপূে ্য 
ভূবমকা পা্ন কলরবেল্ন। েরকারবিলরাধী িক্তৃ তা 
ডিও়োর জনযে ১৯৩৯ োল্ প্রথমিার ড্াবহ়োলক 
কারাগালর ডরলত হল়েবে্। ভারত োলডা আলদিা্লনর 
েম়ে ড্াবহ়ো একটট ভূগভ্যথি ডরব�ও ডস্টিন প্রবতষ্া 
কলরবেল্ন।

১৯৪৬ োল্র ১৫ জনু বতবন ডগা়ো মুন্তি আলদিা্লনর েূচনা 
কলরন। স্াধীনতার পূি ্য ও পরিতথী েমল়ে বিবভন্ন আলদিা্লন 
অংিগ্রহলের জনযে ড্াবহ়োলক প্রা়ে পবঁচি িার ডগ্রিতার করা 
হল়েবে্। স্াধীনতার পর পন্ণ্ডত জওহর্া্ ডনলহরুর েলঙ্ 
তারঁ মতপাথ ্যকযে দতবর হল়েবে্। তাই ১৯৪৮ োল্, ড্াবহ়ো 
তারঁ েমাজতাবন্তক ি্লক কংলগ্রলের ডথলক পথৃক কলরন। 
১৯৫৫ োল্ বতবন ভারলত একটট নতুন েমাজতাবন্তক ি্ 
গঠন কলরন। ১৯৬২ োল্র ড্াকেভা বনি ্যাচলন, জওহর্া্ 
ডনলহরুর পুরলনা আেন িু্পুর ডথলক ড্াবহ়ো তারঁ বিরুলধি 
প্রবতবিন্ন্দ্বতা কলরবেল্ন, বকন্তু বনি ্যাচলন ডহলর রান। ১৯৬৩ 
োল্ িরুখািাি ডথলক উপবনি ্যাচলন জ়েী হও়োর পর ড্াবহ়ো 
রখন প্রথমিার েংেলি ডপৌঁোন, তখন বতবন এক ঐবতহাবেক 
ভাষে ডিন। ১৯৬৩ োল্র ২১ আগস্ট ড্াকেভা়ে ভাষে 
ডিও়োর েম়ে, নাগবরকলির অিথিার উপর আল্াকপাত কলর 
বতবন িল্বেল্ন ডর পবরকল্পনা কবমিন ডথলক প্রাপ্ত তথযে 
অনুরা়েী, ডিলির ৬০ িতাংি মানুষ অথ ্যাৎ জনেংখযোর ২৭ 
ডকাটট নাগবরক, প্রবত বিন বপেু বতন আনা খরচ করলত েমথ ্য। 
একজন কৃবষ শ্বমক বিলন ১২ আনা আ়ে কলরন, একজন 
বিক্ষক িুই টাকা আ়ে কলরন। একই েমল়ে, প্রধানমন্তী ডনহরুর 
কুকুলরর খরলচর জনযে প্রবতবিন বতন টাকা খরচ বনধ ্যাবরত 
রল়েলে এিং প্রধানমন্তীর জনযে প্রবতবিন ২৫-৩০ হাজার টাকা 
খরচ হ়ে। প্রলস্টট অপালরিলনর জনযে ১৯৬৭ োল্র ৩০ 
ডেলটেম্বর ড্াবহ়োলক ন়োবিবলির উইব্ং�ন হােপাতাল্ 
(িত্যমালন রাম মলনাহর ড্াবহ়ো হােপাতা্) ভবত্য করা হ়ে, 
ডেখালনই ১৯৬৭ োল্র ১২ অল্াির ৫৭ িের ি়েলে বতবন 
ডিষ বনঃবোে তযোগ কলরন।

িন্ম: ২৩ মটোচ্ষ , ১৯১০ 
মৃিু্: ১২ অক্টোবর, ১৯৬৭
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িতরছেন্নিটো স্তনি্ষরিটোর 
িরকক আরও িুগম ককর
প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী ্া্লকলিার প্রাকার ডথলক রখন প্রথমিার ভাষে বিল়েবেল্ন, পবরষ্ার-

পবরচ্ছন্নতা বিষ়েটটর উপর েিলচল়ে ডিবি গুরুত্ব প্রিান কলরবেল্ন। ডখা্াথিালন ম্তযোলগর অভযোে 
িন্ধ করলত ডিিিযোপী ডিৌচাগার বনম ্যালের জনযে েরকার একটট ব্ডুবপ্রন্ উপথিাপন কলর। তখন অলনলকই 

বিবোে কলরনবন ডর এই উলিযোগ জনগলের আলদিা্লনর রূপ ডনলি। রাইলহাক, ২০১৯ োল্ মহাত্া 
গান্ধীর ১৫০তম জন্মিাবষ ্যকী উপ্লক্ষযে স্চ্ছ ভারলতর স্প্ন পূরে হল়েবে্। বকন্তু আমালির রাত্া এখালনই 

েমাপ্ত হল়ে রা়েবন। িজ্যযে িযেিথিাপনা ডথলক বিিুযেৎ উৎপািলনর মলতা ডক্ষলত্ নতুন নতুন উলিযোগ 
ভারতলক পবরচ্ছন্নতা়ে আত্বনভ্যরিী্ বহোলি গলড তু্লে।

মধযেপ্রলিলির ইলদিার িহরলক প্রা়েিই ডোট মুম্বই 
বহোলি �াকা করা হ়ে। িেলরর পর িের বনবি্যষ্ পবরকল্পনা 
মাবিক কাজ কলর, ইলদিার আজ ডিলির মলধযে েিলচল়ে 
পবরচ্ছন্ন িহর বহোলি বনলজর পবরচ়ে থিাপন কলরলে। 
টানা চার িের ধলর ডিলির েিলচল়ে পবরষ্ার িহরগুব্র 
তাব্কা়ে ইলদিার িীলষ ্য অিথিান করলে। পবরচ্ছন্নতা 
তাব্কা়ে এক নম্বর থিান িজা়ে রাখার পািাপাবি, 
ইলদিালরর মানুষ তালঁির িহরলক ‘ও়োটার প্াে বেটট’ 
বহোলি গলড তু্লত আরও এক ধাপ এবগল়ে ডগলে। 
এটট ডিলির প্রথম িহর ডরখালন ডকান প়েঃবনষ্ািন না 
কলর জনোধারলের জল্র উৎলে তা ডি্া হ়ে না। এই 
উলিযোলগর কৃবতত্ব ইলদিালরর মানুষলির, রারা বনলজরাই 
এবগল়ে এলে তালঁির িাবডর নি্যমাগুব্লক প়েঃবনষ্ািন 

প্রো্ীর েলঙ্ েংরুতি কলরলেন। ি্স্রূপ, েরস্তী এিং 
কানাহ নিীর জল্র গুেমালনর রলথষ্ উন্নবত হল়েলে।

একইভালি, বিহালরর মধুিনীর �ঃ রালজন্দ প্রোি কৃবষ 
বিবেবিিযো়্ে এিং থিানী়ে কৃবষ বিজ্ঞান ডকন্দও একটট 
উলিযোগ বনল়েলে রা স্চ্ছ ভারত অবভরানলকও আরও 
ডজারিার কলরলে। মধুিনী ডজ্ার েুলখত গ্রালমর নাম 
অনুোলর এই মল�ল্র নাম ‘েুলখত’ ডিও়ো হল়েলে, িাবড 
িাবড ডথলক আিজ্যনা এিং ডগাির েংগ্রহ কলর তারপর 
তা ভাবম ্য কলম্পাস্ট িা দজি োলর রূপান্তবরত করা হ়ে। 
গ্রামিােীলির এই উলিযোলগর ভাগীিার হলত উৎোবহত 
করার জনযে, তালঁির রান্নার গযোে বেব্ডিালরর জনযে অথ ্য 
ডিও়ো হ়ে। এর িল্ গ্রালম শুধু িষূেই কলম রা়েবন, 

ফ্্টোগতশি প্রকল্প স্চ্ছ ভারত বমিন
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িরং আিজ্যনা মুতিও হল়েলে। এই প্রকল্পটট 
গ্রামিােীলির জনযে েি ্যালথ ্যই ্াভজনক 
বহোলি প্রমাবনত হল়েলে রারঁা তালঁির রান্নার 
জনযে এ্বপন্জ বেব্ডিার বকনলত এিং 
চাষািালির জনযে দজি োর ডকনার অথ ্য পান।

তাবম্নাডুর বিিগঙ্ার কান্জিরঙ্া্ 
পচোল়েলতও অনুরূপ ঘটনা ডিখা বগল়েলে। 
গ্রাম পচোল়েত থিানী়ে জনগলের োলথ তালির 
গ্রালমর িজ্যযে ডথলক বিিুযেৎ উৎপািলনর 
একটট প্রকল্প শুরু কলরলে। পুলরা গ্রাম ডথলক 
আিজ্যনা েংগ্রহ করা হ়ে, রা পলর বিিুযেৎ 
উৎপািলন িযেিহৃত হ়ে এিং িাবক অংি 
বিল়ে কীটনািক দতবর করা হ়ে রা অিথিাপন্ন 
িযেন্তিলির কালে োশ়্েী মূল্যে বিন্ক্ করা 
হ়ে। প্যোন্টট প্রবতবিন গ্রাম ডথলক িুই টন 
িজ্যযে বনষ্ািন কলর। এর ডথলক উৎপাবিত 
বিিুযেৎ রাস্ার আল্া এিং গ্রালমর অনযোনযে 
প্রল়োজলন িযেিহার করা হলচ্ছ। বনঃেলদিলহ 
এর িল্ পচোল়েলতর েচে়ে িনৃ্ধি হলচ্ছ রা 
অনযোনযে উন্ন়েনমূ্ক কালজ িযেিহার করা 
হলচ্ছ।

এই েমস্ বকেুর মলধযে, িজ্যযে িযেিথিাপনা 
এিং ত্িষ্পত্তি েম্পবক্যত স্টাট্যআলপর 
েংখযো োম্প্রবতক েমল়ে অবত দ্রুত িনৃ্ধি 
ডপল়েলে। এটট শুধু হাজার হাজার মানুলষর 
কম ্যেংথিানই কলরবন, পবরচ্ছনতার পথলকও 
েুগম কলরলে।
িটোি দশককর ব্বধটোন িটোি বছকর িমটোপ্ 

এটা অতযেন্ত বিডম্বনার বিষ়ে ডর রখন 
বিবভন্ন ডিলির মবহ্ারা চালঁির মাটট স্পি ্য 
কলরলেন, তখন স্াধীনতার োত িিক 
পলরও ভারলতর জনেংখযোর প্রা়ে ৬১ 
িতাংি মানুলষর কালে ডিৌচাগার িযেিহালরর 
েুবিধা বে্ না। এটা অিাক করার মলতা ডর, 
ডিৌচাগার জীিলনর একটট ডমৌব্ক প্রল়োজন, 
ডেখালন ভারলতর বকেু গ্রালম তা ’বি্াবেতা’ 
বহোলি বিলিবচত হত। িল্ আমালির ডিান 
ও ডমল়েরা ডখা্া থিালন ম্তযোগ করলত িাধযে 
হত। বকন্তু আজ স্চ্ছ ভারত বমিলনর কারলে 
ডিি ১০০% পবরচ্ছন্নতা অজ্যন কলরলে। স্চ্ছ 
ভারত বমিন ডর েি্ হল়েলে তার প্রমাে হ্ 

িতরিংখ্টোকনই িটোিকল্র 
কটোতিতন ধরটো িকড়

স্চ্ছ ভারত বমিলনর অধীলন, প্রলতযেক নাগবরকলক তালঁির িাবডলত 
িা তার কাোকাবে ডিৌচাগার বনম ্যালের জনযে ভতু ্যবক ডিও়ো হল়েবে্। 
িহরাচেল্ ডিৌচাগার বনম ্যালের জনযে ৭৫% ভতু ্যবক ডিও়ো হ়ে, 
অপরবিলক গ্রামাচেল্ ১২,০০০ টাকা ডিও়ো হ়ে।

১০.৭১
ডকাটট ডিৌচাগার বনম ্যাে 
করা হল়েলে, িল্ ডমাট 
৩৫টট রাজযে/ডকন্দিাবেত 
অচে্ এখন ‘উনু্মতি থিালন 
ম্তযোগমুতি’ হল়েলে।

১০০%
দজি-ডিৌচাগার এখন েমস্ 
ডরল্র কামরা়ে থিাপন করা 
হল়েলে।

গৃিস্টোতলর 
তশৌচটোগটোর

লক্্
৫৮,৯৯,৬৩৭ 

তনতম ্ষি িকয়কছ
৬২,৬০,৬০৬

অথ ্যাৎ, বনধ ্যাবরত ্ক্ষযেমাত্ার 
ডচল়ে ৬% ডিবি

গণ তশৌচটোগটোর 

লক্্- ৫,০৭,৫৮৭ | তনতম ্ষি- ৬,১৫,৮৬৪

অথ ্যাৎ বনবি্যষ্ ্ক্ষযেমাত্ার ডচল়ে ২১% ডিবি

কটঠন বি্্ষ  ব্বস্টোিনটো উন্মুতিস্টোকন 
মলি্টোগ মুতি শির

ওব�এি ডপ্রালটাক্ অনুরা়েী, 
“একটট িহর/ও়ো�্যলক 
ওব�এি বেটট/ও়ো�্য বহোলি 
তখনই ডঘাষো করা হলি, 
রবি বিলনর ডর ডকানও েমল়ে 
একজনলকও উন্মুতিথিালন 
ম্তযোগ করলত ডিখা না রা়ে।“

 ডমাট িহর- ৪,৫২০ 

 উনু্মতিথিালন ম্তযোগমুতি 
বহোলি ডঘাবষত (ODF)- ৪,৩৬৯ 

 উনু্মতিথিালন ম্তযোগ বিনামূল্যে 
রাচাইকৃত- ৪,৩১৬ 

 ওব�এি + িহর- ৩,৩০৫ 

প্রবতবিন

১,৩২,৬৮৬ টন
কটঠন িজ্যযে উৎপন্ন হ়ে।

৯৩,১৩৯ টন
িজ্যযে প্রবতবিন প্রন্ক়্োজাত করা হ়ে।

৮৫,২০৯ ও়োল�্য
১০০% ঘলর ঘলর বগল়ে আিজ্যনা 

েংগ্রহ করা হ়ে।

(রিষ্িযে- উবলিবখত তথযে ১৩ ডেলটেম্বর ২০২১ পর ্যন্ত, উৎে - http:// 
swachhbharaturban.gov.in and https://sbm.gov.in)

 ওব�এি ++ িহর- ৯৫৮ 

 ডমাট ওব�এি ডঘাবষত ডজ্া- 
৭১১ 

 ওব�এি গ্রাম পচোল়েত- 
২,৬২,৭৬৯ 

 ওব�এি গ্রাম- ৬,০৩,০০৪
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মাত্ োত িেলর ১০.৭১ ডকাটটরও ডিবি ডিৌচাগার বনম ্যাে। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািীর আহ্ালন এটট গেআলদিা্লন 
পবরেত হল়েবে্। জাম ্যান ও়োর্্য ড�লভ্পলমন্ -এ 
প্রকাবিত একটট গলিষো়ে ডিখা বগল়েলে, ২০১৫ োল্ও 
ডিলির ৫৯ িতাংি গ্রামীে এিং ১২ িতাংি িহলরর 
পবরিালর ডিৌচাগার বে্ না। এোডাও ৫২.২ ডকাটট 
মানুষ উনু্মতি থিালন ম্তযোগ করলতন। বিলবের েিলচল়ে 
িড পবরচ্ছন্নতা অবভরালনর োহালরযে এখন ে়ে ্লক্ষরও 
ডিবি গ্রাম ‘উনু্মতি থিালন ম্তযোগমুতি’ ডঘাবষত হল়েলে। 
তাোডা, স্চ্ছ ভারত বমিলনর (এেবিএম) কারলে প্রবতটট 
পবরিার িেলর ৫৩,৫৩৬ টাকার োশ়্ে হল়েলে। এই েতযে 
ডথলক অনুমান করা রা়ে ডর ডিৌচাগার বনম ্যালের িল্ 
৫৫িতাংি ডরালগর প্রলকাপ কমলি, মানুলষর ক্যোে 
হলি। 

বিবে স্াথিযে েংথিা এিং ইউবনলেি কতৃ ্যক প্রকাবিত 
গহৃথিা্ীর পানী়ে জ্, পবরচ্ছন্নতা এিং স্াথিযেবিবধ 
২০০০-২০২০ োল্র বরলপাট্য অনুরা়েী, ২০১৫ ডথলক 
২০২০ োল্র মলধযে বিলবে ডখা্া থিালন ম্তযোলগর মত 

ঘটনা ভারলত েিলচল়ে ডিবি কলমলে। স্চ্ছ ভারত বমিন 
অবভরান শুধুমাত্ মানুলষর জীিলন িযেন্তিগত েুবিধাই 
বনল়ে আলেবন, ডখা্াথিালন ম্তযোলগর মত অস্াথিযেকর 
অভযোলেরও অিোন ঘটটল়েলে। পবরচ্ছন্নতার এই নতুন 
ধারো মবহ্ালির ক্ষমতা়েলন এিং তালঁির মর ্যািা িজা়ে 
রাখলত োহারযে কলরলে। 
বি্্ষ  এবং িল ব্বস্টোিনটোয় স্ছে িটোরি তমশন 
২.০- এর উির তবকশর নির

স্চ্ছ ভারত বমিলনর োিল্যের পর, ডকন্দী়ে েরকার 
২০২১-২০২৬ োল্র জনযে স্চ্ছ ভারত বমিন ২.০ চা্ু 
কলরলে। অথ ্যমন্তী বনম ্্য া েীতারমন এই িেলরর োধারে 
িালজলট এই ডঘাষো কলরবেল্ন। উন্মুতিথিালন ম্তযোগ 
িন্ধ করলত ভারত ডর ্ক্ষযে বনবি্যষ্ কলরবে্ স্চ্ছ ভারত 
বমিলনর মাধযেলম তা অজ্যন করা েম্ি হল়েলে, তলি স্চ্ছ 
ভারত বমিন ২.০-এ িজ্যযে জল্র ডিাধন/িযেিথিাপনা, 
িজ্যযে িযেিথিাপনা, িহরাচেল্ বনম ্যাে ডথলক উৎপন্ন 
িজ্যযে িযেিথিাপনার মত বিষ়েগুব্র উপর গুরুত্ব ডিও়ো 
হল়েলে।   

এখন গ্টোমগুতলও িতরছেন্নিটোর িন্ িটোতলকটোয় স্টোন তিকয়কছ
প্রবত িের, ডকন্দী়ে নগলরান্ন়েন মন্তক পবরচ্ছন্নতা েমীক্ষা কলর এিং 
পবরচ্ছন্নতার উপর ত্িত্তি কলর িহরগুব্র তাব্কা প্রকাি কলর। এখন 
িহরগুব্র আিল্ গ্রালমও পবরচ্ছন্নতার মাত্া জবরপ করা হলি। 
ডেই অনুোলর, ডকন্দী়ে জ্িন্তি মন্তক স্চ্ছ ভারত বমিন গ্রামীে 
পর ্যা়ে- ২ এর অধীলন স্চ্ছ েুরক্ষা গ্রামীে (এেএেন্জ)- ২০২১ চা্ু 
কলরলে। এেএেন্জ ২০২১ বমিলন কটঠন, তর্, প্াবস্টলকর িজ্যযে 
এিং ম্-প়েঃ িযেিথিাপনার মূ্যো়েন, ঋতুকা্ীন স্াথিযেবিবধ েলচতনতা 
এিং ঋতুস্াি েংক্ান্ত িজ্যযে িযেিথিাপনা এিং ত্িষ্পত্তি িযেিথিা-েহ 
অলনকগুব্ নতুন বিষ়ে অন্তভু্যতি করা হল়েলে। ১৭,৪৭৫টট গ্রালমর 
প্রা়ে ১.৭৫ ্ক্ষ পবরিালরর ি্ী়ে েভা এিং মতামলতর ত্িত্তিত্তত গ্রালমর 
পবরচ্ছন্নতার থিান বনধ ্যারে করা হলি। ডক্ষত্ েমীক্ষা ২৫ অল্াির 
ডথলক ২৩ ব�লেম্বর পর ্যন্ত চ্লি। েমীক্ষা়ে বনবি্যষ্ েূচক িযেিহার গ্রাম, 
ডজ্া এিং রাজযেগুব্লক তাব্কা়ে থিান ডিও়ো হলি। এই জবরলপর 
আওতা়ে োরা ডিলির ৬৯৮টট ডজ্ার ১৭,৪৭৫টট গ্রাম আেলি। 
েমীক্ষার জনযে ৮৭,২৫০টট জনোধারে থি্ (্ু্, অঙ্নও়োবড, 
পািব্ক ডহ্থ ডেন্ার, হাট/িাজার/ধমথী়ে থিান) পবরিি ্যন করা হলি। 
একটট অন্াইন অযোপ দতবর করা হল়েলে রালত েি ্যাবধক মানুষ এই 
পবরচ্ছন্নতা েমীক্ষা়ে অংি বনলত পালরন। োধারে মানুষলক পবরষ্ার-
পবরচ্ছন্নতার বিষল়ে এই অযোপ িযেিহার কলর মতামত বিলত অনুপ্রাবেত 
করা হলি।

ফ্্টোগতশি প্রকল্প স্চ্ছ ভারত বমিন
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একটট ডিলির উন্ন়েলনর মাপকাটঠ বিক্ষা ও 
বনরাপত্তা়ে স্বনভ্যরিী্তার উপর বনভ্যর 
কলর। আব্গলডর এই অনুষ্ালন প্রধানমন্তী 

নলরন্দ ডমািী প্রবতরক্ষা কবর�লরর িযোবপ্ত প্রোবরত 
করার কথা িল্ন। রাজা মলহন্দ প্রতাপ বেংহ ডস্টট 
ইউবনভাবে ্যটটর ত্িত্তিপ্রস্র থিাপন কলর বতবন িল্ন ডর 
আগাবমবিলন এই প্রবতথিান আব্গলডর ডগৌরি আরও 
িনৃ্ধি করলি। প্রবতরক্ষা পেযে উৎপািলন স্বনভ্যর হও়োর 
্লক্ষযে ডিলির প্রবতরক্ষা খাতলক িন্তিিা্ী করলত 
২০১৮ োল্ উত্তরপ্রলিলি প্রবতরক্ষা বিল্প কবরল�ার 
ডঘাষো করা হল়েবে্। প্রবতরক্ষা বিল্প কবর�লরর ে়েটট 
বিদি ুবহোলি আব্গড, আগ্রা, কানপুর, বচত্কূট, ঝাবঁে 
এিং ্খনউল়ের কথা পবরকল্পনা করা হল়েলে। এখন 
আব্গলড জবম িরাদ্দ প্রন্ক়্ো েম্পন্ন হল়েলে। এই 
উপ্লক্ষ, প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী িল্ন, “বিলবের 

গুরুত্বপূে ্য প্রবতরক্ষা রপ্তাবনকারক হও়োর েংকল্প গ্রহে 
কলর ভারত বিলবের অনযেতম প্রবতরক্ষা আমিাবনকারলকর 
ভূবমকা ডথলক িলূর েলর রালচ্ছ।"

এক ঝলকক উত্তরপ্রকদকশ অবতস্ি তিকিন্স 
কতরির 

উত্তরপ্রলিলি প্রবতটষ্ত প্রবতরক্ষা কবর�র 'ডমক 
ইন ইন্ডি়ো' এিং আত্বনভ্যর ভারত অবভরালনর ্ক্ষযে 
পূরলের ডক্ষলত্ একটট মাই্ি্ক হল়ে উঠলি। এই 
এ্-আকৃবতর কবরল�ারটট বিবভন্ন ধরলের েম্ািনার েটৃষ্ 
করলি, রা রালজযের গুরুত্বপূে ্য িহরগুব্ ডরমন আব্গড, 
আগ্রা, ্খনউ, কানপুর, ঝাবঁে এিং বচত্কূটলক েংরুতি 
করলি। ১৪২৮ ডহ্র জবমলত বনবম ্যত এই কবরল�ারটটলত 
২০২২ োল্র মলধযে ১০ হাজার ডকাটট টাকা পর ্যন্ত 
বিবনল়োগ হও়োর েম্ািনা রল়েলে। এর মাধযেলম ভারতলক 
প্রবতরক্ষা উৎপািন খালত স্বনভ্যর করলত আগামী বিলন 

প্রতিরক্টো রপ্টোতনর একটট তকন্দ্র 
তিিটোকব আতবি্্ষি িকছে িটোরি

প্রবতরক্ষা, বিক্ষা এিং েমাজক্যোে-েহ একাবধক ডক্ষলত্ োমবগ্রক উন্ন়েলনর জনযে ডিি বকেু উলিযোগ 
গ্রহে করার িল্ ভারত বিবে মানবচলত্ তার থিান আরও স্পষ্ কলর তু্লে। উত্তরপ্রলিলির আব্গলডর 

ডগৌরিম়ে কাবহনীলত ১৪ ডেলটেম্বর আলরকটট নতুন অধযো়ে ডরাগ কলরন প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী। আব্গড 
েিরকাল্ বতবন প্রবতরক্ষা কবর�লরর অগ্রগবতর ডখাজঁখির ডনন এিং বিখযোত স্াধীনতা েংগ্রামী রাজা 
মলহন্দ প্রতাপ বেংল়ের নালম একটট বিবেবিিযো্ল়ের ত্িত্তিপ্রস্র থিাপন কলরন। অনুষ্ালন বতবন িল্ন, 

"উত্তরপ্রলিলি হাজার হাজার ডকাটট টাকার চ্মান প্রকল্পগুব্ আগামী িেরগুব্লত ভারলতর অগ্রগবতর 
একটট গুরুত্বপূে ্য স্ম্ হল়ে উঠলি।"

প্রতিরক্টো কতরকিটোরউন্ন়েলনর পলথ
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রটোিটো মকিন্দ্র প্রিটোি তিং তস্টট ইউতনিটোতি ্ষটট 
আতলগড়কক তশক্টোর তকন্দ্র তিিটোকব গকড় িুলকব
বিক্ষার একটট গুরুত্বপূে ্য ডকন্দ বহোলি আব্গলডর 
মাহাত্যে পবরবচত। ডিি-বিলিলির ্ ক্ষ ্ ক্ষ বিক্ষাথথী এখালন 
গলিষো, বিল্পক্া এিং ডপিা-ত্িত্তিক বিক্ষাগ্রহলের 
জনযে আলে। মহান স্াধীনতা েংগ্রামী এিং েমাজ 
েং্ারক রাজা মলহন্দ প্রতাপ বেংহ আব্গডলক একটট 
গুরুত্বপূে ্য বিক্ষালকন্দ বহোলি গলড তু্লত উললিখলরাগযে 
ভূবমকা পা্ন কলরবেল্ন। বতবন িদৃিািন এিং আব্গড 
বিবেবিিযো্ল়ে গুরুকু্ ও মহাবিিযো়্ে প্রবতষ্ার জনযে জবম 
িান কলরবেল্ন। বতবন আিগাবনস্ালন বনি ্যােনকাল্ 
১৯১৫ োল্ ভারতী়ে েরকার গঠন কলরবেল্ন। আজ, 
ভারত রখন তার স্াধীনতার ৭৫িের পূবত ্য উিরাপন 
করলে, স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎেি অনুষ্ালনর মাধযেলম 
ভারলতর স্াধীনতা েংগ্রালম রাজা মলহন্দ প্রতাপ 
বেংল়ের অিিানলক স্মরে করা হলচ্ছ। ডেবিক ডথলক 
রাজা মলহন্দ প্রতাপ বেং ডস্টট ইউবনভাবে ্যটট একটট 
গুরুত্বপূে ্য পিলক্ষপ। এখালন অতযোধুবনক গলিষোগার, 
ইনবকউলিটর, ই-্াবন ্যং পাক্য থিাপন করা হলি। বিক্ষাথথীরা 
এখালন িক্ষতা উন্ন়েন, িুগ্ধ প্ররুন্তি, বিবভন্ন ভাষার বিক্ষা, 
আধ্াত্মিকতা, ডরাগ, োমান্জক বিজ্ঞান এিং প্রবতরক্ষা 
েংক্ান্ত পডালিানা করার েুলরাগ পালিন। আব্গড 
বিভালগর ৩৯৫টট কল্জ এই বিবেবিিযো্ল়ের েলঙ্ রুতি 

হলি রা প্রা়ে ৯২ একর এ্াকা়ে ১০১ ডকাটট টাকা িযেল়ে 
বনবম ্যত হলি। ডকন্দী়ে েরকালরর ভািনা হ্ আধুবনক এিং 
োং্ৃবতক মূ্যেলিালধর ত্িত্তিত্তত বিক্ষা প্রিান করা রালত 
একটট আিি ্য ডিি গলড ডতা্া রা়ে। তরুেলির উজ্জ্ব্ 
ভবিষযেলতর জনযে নতুন জাতী়ে বিক্ষানীবতলত উদ্ািনী 
ক্ষমতালক উৎোবহত করার জনযে উচ্চবিক্ষা প্রারবম্ক 
নীবত িাস্িা়েন করা হল়েলে। গলিষোর ওপর বিলিষ 
গুরুত্ব আলরাপ কলর বিক্ষকলির জনযে একটট নতুন 
নীবত ডঘাষো করা হল়েলে। রাজযে-স্লরর ‘িযোংক অি 
একাল�বমক ডক্ব�ট’ও দতবর হলচ্ছ। এই বিবেবিিযো্ল়ের 
গুরুত্ব প্রেলঙ্ প্রধানমন্তী িল্ন, "এই বিবেবিিযো়্ে শুধু 
আধুবনক বিক্ষার একটট প্রধান ডকন্দ হল়েই উঠলি না িরং 
ডিলি আধুবনক প্রবতরক্ষা অধযে়েন, প্রবতরক্ষা উৎপািন-
েম্পবক্যত প্ররুন্তি এিং জনিন্তি বিকালির ডকন্দ বহোলিও 
আবিভূ্যত হলি।"

উত্তরপ্রলিি গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা পা্ন করলি। 

 আতলগড়: আব্গলডর ব�লিন্স ইডিাব্রি়ো্ কবরল�ার রা 
বিবে বিখযোত ধাতুর জনযে জনবপ্র়ে, ডেখালন ১২৪৫ ডকাটট 
টাকা বিবনল়োলগর মাধযেলম বিবভন্ন প্রবতরক্ষা েরজিাম 
উৎপািন কলর ভারলতর প্রবতরক্ষা ডক্ষলত্ িন্তি িনৃ্ধি 
করলি। েংথিাগুব্র জনযে ১৪৩ একলরর ২০টট থিান িরাদ্দ 
করা হল়েলে। অস্ত, ড্ান, এলরালস্পে, ধাতু উপািান, 
ড্ান বিলরাধী বেলস্টম এিং অনযোনযে প্রল়োজনী়ে ডোট 
অস্ত এখালন উৎপািন করা হলি। একবিলক, এটট ভারলতর 
প্রবতরক্ষা িন্তি িাডালি, অনযেবিলক এটট হাজার হাজার 
মানুলষর কম ্যেংথিালনর েুলরাগ কলর ডিলি। 

 লখনউ: আধুবনক পবরকাঠালমা এিং েংলরালগর িহর 
্খনউও ভবিষযেলতর এলরালস্পে েংক্ান্ত ডনা� বহোলি 
আবিভূ্যত হলত চল্লে। এর জনযে ইবতমলধযেই বিবেমালনর 
েুপারেবনক ডক্ষপোস্ত প্রস্তুতকারক েংথিা রিল্াে 
এলরালস্পে ব্বমলটল�র কাে ডথলক িহৃৎ বিবনল়োলগর 
প্রস্াি এলেলে।

  ঝটোতঁি: ডমরামত ও বনখুতঁভালি োরালনার জনযে 
পবরবচত এই ঝাবঁে ভারত �া়েনাবমক্স ব্বমলটল�র 
ডক্ষপোস্ত িযেিথিা উৎপািলনর জনযে বিবনল়োগ প্রস্াি 
ডপল়েলে।

  কটোনিুর: বিবেমালনর চামডা, ডপািাক এিং প্রবতরক্ষা 
উৎপািন ইউবনলটর জনযে বিলিষভালি পবরবচত 
কানপুর িুল্টপ্রুি জযোলকট, ডিহিম ্য, ডগা্ািারুি 
এিং বিলিষ ডপািালকর ডক্ষলত্ বিবনল়োলগর প্রস্াি 
ডপল়েলে।

 তচত্ক্ট: িুলদি্খলণ্ডর বচত্কূট কাঠ ও খািযে 
প্রন্ক়্োকরে বিলল্পর জনযে বিখযোত, ডেখালনই 
ডগা্ািারুি এিং অনযোনযে প্রবতরক্ষা েরজিাম দতবরর 
ঘাটঁট দতবর করা হলি। 

 আগ্টো: ভারলত চামডার েিলচল়ে িড উৎেথি্ 
বহোলি পবরবচত, আগ্রা ‘ন্জলরা ব�েচাজ্য ব�লিন্স 
ইল্কট্বনক হালির ডনা�’ বহোলি আবিভূ্যত হলি।  

প্রতিরক্টো কতরকিটোর উন্ন়েলনর পলথ

আতলগকড় আকয়টোজিি অনুষ্ঠটোকন 
প্রধটোনম্রিীর িটোরণ তশটোনটোর িন্ 
তকউআর তকটোিটট স্্টোন করুন
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েমালজর িুি ্্য  ডশ্েীর মানুষলির বিক্ষাগত ও োমান্জক উন্নবতর জনযে কাজ করলে 
গুজরালতর েি্যারধাম, ডরখালন বিক্ষাথথীরা েক্ প্রকার আধুবনক েুলরাগ-েুবিধা পান। 

প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী ১১ ডেলটেম্বর েি্যারধাম ভিলনর উলবিাধন এিং েি্যারধাম ডিজ-২ 
িাব্কা বিিযো্ল়ের ভূবম পূজা কলরন। 

িদ্ষটোর ধটোম িটোরকির িতবর্ৎ 
রূিটোয়ন করকছ 

পাবতিার েম্প্রিাল়ের পবরচ়ে এমন হল়েলে ডর, তারঁা 
ডরখালনই রান না ডকন, ডেখানকার িযেিো়ে নতুন বিক 
উলন্মাচন কলরন। তালঁির িযেিোব়েক িক্ষতা এখন শুধু 
গুজরাত িা ডিলির মলধযে েীমািধি ন়ে, িরং তা োরা বিলবে 
স্ীকৃত। বকন্তু পাবতিার েমালজর আলরকটট িড দিবিষ্যে 
আলে, ডিলির প্রবত তালঁির অপবরেীম ভা্িাো। ডিলির 
অথ ্যননবতক অগ্রগবতলত তালঁির অিিান বিস্ম়েকর এিং 
অনুলপ্ররোিা়েক। েি্যারধালমর উলবিাধনকাল্ প্রধানমন্তী 
নলরন্দ ডমািীর এই কথাগুব্ প্রমাে কলর ডর এই জাতী়ে 
দিবিষ্যেগুব্ ডর ডকানও ডিলির অগ্রগবতর ত্িত্তি দতবর 
কলর। বতবন িল্ন, েি্যারধাম ট্াস্ট ডিলির তরুেলিরলক 
িযেিোর েলঙ্ রুতি করার ডচষ্া করলে। প্রধানমন্তী  িল্ন, 
গুজরাত ডর ভাইরিান্ োবমট শুরু কলরবে্, ‘ড্ািা্ 
পাবতিার বিজলনে োবমট’ বনবি্যষ্ ্ক্ষযে অজ্যলনর জনযে 
ডেই িীষ ্য আল্াচনা এবগল়ে বনল়ে রালি। েি্যারধাম ট্ালস্টর 
প্রিংো কলর প্রধানমন্তী িল্ন, “পাবতিার েমালজর 
রুিকলির পািাপাবি িবররি এিং বিলিষ কলর মবহ্ালির 
ক্ষমতা়েলন আপনারা ডর গুরুত্ব প্রিান কলরলেন তা 
েবতযেই প্রিংেনী়ে। ডহালস্টল্র েুবিধাও থাকা়ে অলনক 
ডমল়ে উৎোবহত হলি।“

িদ্ষটোর ধটোম এবং অন্টোন্ তবরকয় প্রধটোনম্রিীর 
তবকশর তঘটোরণটো:

  েি্যারধালম বিক্ষাথথীলির জনযে অতযোধুবনক েুলরাগেুবিধা-
েহ ২ হাজার ডমল়ের জনযে ডহালস্ট্ েুবিধা থাকলি। 
আবথ ্যক পবরবথিবত বনবি ্যলিলষ ডমল়েরা এই েুবিধা পালি। 
 ২০০ ডকাটট িযেল়ে েি্যারধাম বনবম ্যত হল়েলে। ১০০০ জন 
পডু়োলির জনযে ই-্াইলরিবর েুবিধা উপ্ব্ধ আলে। 
 েি ধরলনর েুলরাগেুবিধা-েহ চারটট এ্াকা়ে ১০০০ 
ডকাটট টাকা িযেল়ে প্রবতষ্ানটট বনবম ্যত হলি।
 ইউবপএেবে পরীক্ষার প্রস্তুবতর জনযে ভুজ এিং বিবলিলত 
প্রবতষ্ান থিাপন করা হলি, রা ১০,০০০ েরকাবর 
কম ্যচারীলির োমলন নতুন পথ উলন্মাচন করলি। 
 েি্যারধাম েংথিা প্রবত িুই িের অন্তর ‘ড্ািা্ পাবতিার 
বিজলনে োবমলট’র আল়োজন কলর। পরিতথী িীষ ্য 
েলম্্নগুব্ ২০২২, ২০২৪ এিং ২০২৬ োল্ অনুটষ্ত 
হলি। ড্ািা্ পাবতিার বিজলনে অগ ্যানাইলজিন 
(ন্জবপবিও) হ্ ১০,০০০ জন বিল্পপবতলির একটট 
েংগঠন।
 ডিনারে বহদি ু বিবেবিিযো্ল়ের ক্া অনুষলি তাবম্ 
বিষল়ে েুরিা্েযে ভারতী ডচ়োর প্রবতটষ্ত হলি। 

িদ্ষটোর ধটোমনতুন বিিা
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অমৃি যটোত্টো
অর ্ষনীতির

বিল্প ও পবরলষিা খালতর অগ্রগবতর িল্ ভারত এখন অথ ্যননবতক 
ডক্ষলত্ িন্তিিা্ী হল়ে উঠলে। একইভালি, উৎপািন ও বনম ্যাে খালতও 
িনৃ্ধির ডজা়োর এলেলে। এোডাও, প্রথম দত্মাবেলক ন্জব�বপ ২০ 
িতাংি িনৃ্ধি পাও়ো়ে অথ ্যনীবত আিার চাঙ্া হল়ে উলঠলে। অথ ্যনীবতর 
ডক্ষলত্ এই ‘বভ’ আকৃবতর িনৃ্ধি িুবি্যন েমাবপ্তর ইবঙ্ত ডি়ে। িব্ষ্ 
নীবতগত বেধিান্তগুব্ গ্রহলের িল্ ডিলির অথ ্যনীবতর পাল্ আিার 
ডজারিার হাও়ো ড্লগলে, প্রথম দত্মাবেলক ন্জব�বপ’র িনৃ্ধি তার 
প্রমাে। ডিি ডর বথিবতিী্তার পলথ এবগল়ে চল্লে, তা বনন্চিত 
কলরলে িন্তিিা্ী অথ ্যননবতক অগ্রগবত।

অথ ্যনীবতপ্রছেদ তনবন্ধ

বনউ ইন্ডি়ো েমাচার    ১-১৫ অল্াির, ২০২১



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার    ১-১৫ অক্াবর, ২০২১ 17

চক্ষে নীবত প্রে়েলনর মাধযেলম ভারতী়ে 
অথ ্যনীবতর অগ্রগবত েম্ি হল়েলে। 
ডকাবভ� মহামাবর চ্াকা্ীন েমল়ে 

েরকার ডকি্ অথ ্যনীবতলক চাঙ্া করলত শুধুমাত্ 
একাবধক কটঠন বেধিান্ত গ্রহে কলরলে এমন ন়ে, 
একইেলঙ্ ‘জান বভ জাহান বভ’ মূ্মন্তলক মাথা়ে 
ডরলখ জনোধারলের েুবিধার জনযে একাবধক ব্ম 
চা্ু কলরলে। ডকাবভ� েম়েকাল্, অথ ্যনীবতর 
পুনরুধিালরর জনযে েরকার একটট ডরা�মযোপ দতবর 
কলরবে্ রার িল্ ডিি আজ ন্জব�বপলত ডরক�্য 
িনৃ্ধি করলে, গত িের বকন্তু তা বনম্নগামী বে্। 

২০২১ োল্র জনু দত্মাবেলক ভারলতর ডমাট 
আভযেন্তরীে উৎপািন (ন্জব�বপ) প্রিনৃ্ধি ডপৌঁলেলে 
২০.১ িতাংলি। এখনও পর ্যন্ত এটট ডকানও আবথ ্যক 
িেলরর ডর ডকালনা দত্মাবেলক েলি ্যাচ্চ ন্জব�বপ 
প্রিনৃ্ধি। তথযে অনুোলর, ২০২১-২২ আবথ ্যক 
িেলরর প্রথম দত্মাবেলক ন্জব�বপ ৩২.৩৮ ্ক্ষ 
ডকাটট টাকার বিখর স্পি ্য কলরলে, রা গত িেলরর 
একই দত্মাবেলক ২৬.৯৫ ্ক্ষ ডকাটট টাকা বে্। 
েি ্যলিষ ন্জব�বপ পবরেংখযোন প্রকাবিত হও়োর 
পর, ইন্ডি়োন ইনকলপ ্যালরিন জাবনল়েলে ডর 
মহামাবরর কারলে অথ ্যনীবত ক্ষবতগ্রস্ হল়েবে্, 
বকন্তু আিার অথ ্যনীবতলত ডজা়োর এলেলে। এবিলক, 

ইংকরজিকি একটট প্রবটোদ আকছ তয, 
তকককর আকটোর খুব গুরুত্বি্ণ ্ষ, 
অর ্ষটোৎ যি বড় তকক িকব িি তবতশ 
িংখ্ক মটোনুর িটোর িটোগ িটোকব, আর 
তিিন্ই আমরটো িটোরিকক িটোচঁ 
টরিতলয়ন িলটোর ম্কল্র অর ্ষনীতি 
তিিটোকব গকড় তিটোলটোর লক্্ তনধ ্ষটোরণ 
ককরতছ। অর ্ষনীতির আকটোর এবং 
আকৃতি যি বড় িকব, তদকশর 
িমৃজধিও িি তবতশ বৃজধি িটোকব। 
- নকরন্দ্র তমটোদী, প্রধটোনম্রিী

তব

বনউ ইন্ডি়ো েমাচার    ১-১৫ অল্াির, ২০২১
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কনলি�ালরিন অি ইন্ডি়োন ইডিাব্রিজ জাবনল়েলে 
মহামাবরর ববিতী়ে তরলঙ্র েম়ে অথ ্যননবতক কম ্যকালণ্ড 
বিরূপ প্রভাি সত্ত্বেও, ন্জব�বপ িনৃ্ধির হার আিাপ্রি। 
পবরেংখযোনগুব্ ডথলক একটা বিষ়ে স্পষ্ ডর মহামাবরর 
েম়ে ভারতী়ে অথ ্যনীবত ডরভালি ক্ষবতগ্রস্ হল়েবে্, 
তা এখন ঘুলর িাবঁডল়েলে। ডিলির প্রধান অথ ্যননবতক 
উপলিষ্া ডক বভ েুরি্েযেম আরও বিবোে কলরন 
ডর ভারলতর োমটষ্ক অথ ্যননবতক ত্িত্তি িন্তিিা্ী। 
কাঠালমাগত েং্ার, েরকালরর মূ্ধন (মূ্ধন িযে়ে) 
চাপ এিং দ্রুত টটকাকরে অবভরালনর পািাপাবি ডিি 
প্রিনৃ্ধির জনযে প্রস্তুত। বতবন িল্ন, প্রথম দত্মাবেলক 
ন্জব�বপর পবরেংখযোন এই ‘বভ’ আকৃবতর িনৃ্ধি গত 
িেলরর িুবি্যন েমাবপ্তর ইবঙ্ত ডি়ে। 

শীর ্ষ িটোিটট তদকশর মকধ্ 
দ্রুিবধ ্ষনশীল িটোরকির অর ্ষনীতি

৬.৫%

৭.৯%

১.৯%

১.৬%

৪.৮% ১.১%

২০.১%

আকমতরকটো

তচন

িটোিটোন
িটোম ্ষটোতন

এতপ্রল-িনু ২০২১

িটোরি

তরিকটন
যুতিরটোি্ ফ্টোন্স

৩০

২০

১০

০৫

০

ডকাবভ� বনল়ে ভারলতর িযেিথিাপনা বিলবের অনযোনযে 
ডিলির তু্না়ে ভাল্া হল়েলে ডর কারলে বিলবের 
একাবিক ডরটটং এলজন্ন্সরাও ভারলতর ভাল্া ি্াি্ 
আিা করবে্। মুব�জ ইনলভস্টর োবভ্যে েম্প্রবত 
জাবনল়েলে ডর ডকাবভ� বিবধবনলষধ বিবথ্ হও়োর 
েলঙ্ েলঙ্ ভারলত অথ ্যননবতক কার ্যক্ম ধীলর ধীলর 
িনৃ্ধি পালচ্ছ। এর িল্ বিবেিযোপী অথ ্যনীবত ধীলর ধীলর 
পুনরা়ে চা্ু হলি রা তার িনৃ্ধিলক আরও ত্বরাববিত 
করলি। ‘ড্ািা্ মযোলক্া আউট্ুক ২০২০-২০২১’ এর 
আগস্ট েংখযো়ে ি্া হল়েলে ২০২০-২১ িেলরর জনযে 
ভারত অথ ্যননবতক িনৃ্ধির পূি ্যাভাে ধলর ডরলখলে ৯.৬ 
িতাংি এিং ২০২২ োল্ হলি ৭ িতাংি। 

এটাও স্পষ্ ডর ডিলির োমটষ্ক অথ ্যননবতক ডমৌব্ক 
বিষ়েগুল্া খুিই িন্তিিা্ী। বপএমআই েূচলক 
এই অবিবোেযে উন্নবত ডিলখ ডিাঝা রা়ে ডর বিল্প এিং 
পবরলষিা খালত ইবতিাচক পবরলিি িজা়ে রল়েলে। 
এমন পবরবথিবতলত, উৎপািন ও বনম ্যাে খালত আবথ ্যক 
গবত িনৃ্ধি ডপল়েলে, অথ ্যনীবতর গবত বিবরল়ে আনলত 
ডিলির কৃষকলিরও উললিখলরাগযে অিিান রল়েলে। 
প্রথম দত্মাবেলক কৃবষ খালত ৪ িতাংি িনৃ্ধি হল়েলে। 
বিল্প উৎপািলনর একটট পবরমাপ আইআইবপ-ডত মূ্ 

ইতিিটোকি এই প্ররম িটোরকির 
জিতিতি বৃজধির িটোর এক 
ত্ত্মটোতিকক ২০ শিটোংশ 
অতিক্রম ককরকছ।

অথ ্যনীবতপ্রছেদ তনবন্ধ
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খালতর অংি রল়েলে ৩৮ িতাংি। জনু মালে মূ্ খালতর 
উৎপািলন আট িতাংলির ডিবি িনৃ্ধি ডিলখ ডিাঝা রা়ে 
ডর, ডিলির অথ ্যনীবতর ত্িত্তি আরও মজিুত হলচ্ছ। 
আলগর িের জু্ াই মালের তু্না়ে এিেলর ক়ে্া ও 
বিিুযেৎ খালতর উৎপািনও ডিলডলে। 

ডিিী়ে িাজার োডাও ভারলতর রপ্তাবন ডক্ষত্ও 
উললিখলরাগযেভালি িনৃ্ধি ডপল়েলে। জু্ াই মালে ডিলির 
রপ্তাবন ৪৭ িতাংি িনৃ্ধি ডপল়ে ৩৫ বিব়্েন �্ালর 
ডপৌঁলেলে। এই িনৃ্ধি ২০১৯ োল্র জু্ াই মালের 
ডথলকও ডিবি, রখন ডিলি কলরানার ডকান প্রলকাপ 
বে্ না। উললিখলরাগযেভালি, ডকাবভ� েম়েকাল্ও 
বিবনল়োগকারীরা ভারতী়ে অথ ্যনীবতর উপলর আথিা 

ত্ত্মটোতিক অনুযটোয়ী
জিতিতি বৃজধির িটোর

২৫

২০

১৫

১০

০৫

০

-০৫

-১০

-২০

-২৫

৫.৪%

৪.৬%

৩.৩% ৩.০%

-২৪.৪%

-৭.৪%

০.৪%

১.৬%

২০.১%

এতপ্রল-িনু 
(২০১৯-২০)

িলুটোই-তিকটেম্বর 
(২০১৯-২০)

িলুটোই-তিকটেম্বর 
(২০২০-২১)

অক্টোবর-তিকিম্বর 
(২০২০-২১) 

িটোনুয়টোতর-মটোচ্ষ 
(২০২০-২১) 

এতপ্রল-িনু 
(২০২১-২২) 

অক্টোবর-তিকিম্বর 
(২০১৯-২০)

িটোনুয়টোতর-মটোচ্ষ 
(২০১৯-২০)

এতপ্রল-িনু 
(২০২০-২১)

ডরলখলেন। আমরা রবি ২০২০ এিং ২০২১ োল্র 
আগলস্টর পবরেংখযোন ডিবখ, তাহল্ ডিখলত পাই 
পেযে রপ্তাবন ৪৫ িতাংি িনৃ্ধি ডপল়েলে। বিলিবি 
বিবনল়োগকারীরা েরােবর বিলিবি বিবনল়োগ 
(এিব�আই) নীবত এিং িযেিো করার েহজতার মলতা 
েং্ার পিলক্ষলপর কারলে আগস্ট মালে ভারতী়ে 
িাজালর ৭,২৪৫ ডকাটট টাকা বিবনল়োগ কলরলেন। 
ই-মজবুর বি্ এিং উচ্চ মানিণ্ড ডরমন অলটা বিক়্ে 
এিং বিিুযেৎ খালত িন্তি খরচ িনৃ্ধিও স্পষ্ভালি ইবঙ্ত 
ডি়ে ডর ভারতী়ে অথ ্যনীবত েটঠক পলথ এবগল়ে চল্লে। 
২০২১ োল্র জানু়োবর ডথলক জু্ াই পর ্যন্ত ভারতী়ে 
স্টাট্যআপ ইলকাবেলস্টলম ডভচোর কযোবপটা্ িাম ্যগুব্ 
ডমাট ১৭.২ বিব়্েন �্ার বিবনল়োগ কলরবে্, রা 
২০২০ োল্র ১১ বিব়্েন �্ার এিং ২০১৯ োল্র 
১৩ বিব়্েন �্ালরর ডচল়ে অলনক ডিবি। োবভ্যে 
অযোডি গু�্ে টযোক্স বেলস্টম (ন্জএেটট) ডথলক আগস্ট 
মালে ১.১২ ্ক্ষ ডকাটট টাকা এলেলে, এই এক কর 
এক ডিলির অথ ্যনীবতলত দিপ্বিক পবরিত্যন এলনলে। 
ডিলির অথ ্যনীবতলক মজিুত করলত ডিলির ডনতৃত্ব 
এিং েক্ নাগবরলকর অংিগ্রহে অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্য। 
ডকন্দী়ে েরকার এটটলক তার নীবতর একটট গুরুত্বপূে ্য 
স্ম্ বহোলি গলড তুল্লে।

২০২১-২২ অর ্ষবছকরর প্ররম 
ত্ত্মটোতিকক তদকশর জিতিতি 
৩২.৩৮ লক্ তকটোটট টটোকটো 
িকব বকল অনুমটোন করটো 
িকয়কছ।
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তববে বটোিটোকর িটোরিীয় কৃতর এবং কৃরককদর 
প্রকবশটোতধকটোর তনজচিি করটো

প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািীর ডনতৃলত্ব কৃবষ খালত িযোপক 
েং্ার করা হল়েলে, তার ি্াি্গুব্ িত্যমালন 
্ক্ষেী়ে। ২০২০-২১ োল্ ডিলির কৃবষজাত পেযে 
রপ্তাবনলত ১৭.৩৪ িতাংলির অভািনী়ে িনৃ্ধি ডিখা 
বগল়েলে। মহামাবরর প্রলকাপ সত্ত্বেও, ডিলির কৃষক এিং 
কৃবষপলেযের রপ্তাবন অলনক ডিবি পবরমালে হল়েলে। 
২০২০-২১ োল্ কৃবষ এিং েংরুতি পেযে রপ্তাবন 
১৭.৩৪ িতাংি িনৃ্ধি ডপল়ে ৪১.২৫ বিব়্েন �্ালর 
ডপৌঁলেলে। এর পািাপাবি, ডিলির দজি কৃবষজাত 
পেযে রপ্তাবনলতও প্রা়ে ৫১ িতাংি িনৃ্ধি হল়েলে। ডিলির 
কৃষকলির এই অবিবোেযে োি্যে িুঝলত হল্, গত 

তনম ্ষটোণ ও উৎিটোদন িকব ্ষটোচ্চ 
বৃজধি তনবন্ধন ককর

তক্ত্  এতপ্রল-িনু  এতপ্রল-িনু  
 (২০২১-২২) (২০২০-২১)

কৃতর  ৪.৫২ ৮.২১ 

উৎিটোদন ৪৯.৬৩ -৪.১৮ 

তবদু্ ৎ/গ্টোি/িল িরবরটোি ১৪.২৬ ৩ 

তনম ্ষটোণ  ৬৮.৩ -১৪.৯ 

ব্বিটো/তিটোকটল/িতরবিন  ৩৪.৩২ -৩০.২২ 

অর ্ষ/ তরকয়ল একস্টট   

তিশটোদটোরী তিবটো ৩.৭  -৫.০ 

জিতিতি  ২০.১ -৯.২১ 

িংখ্টো প্রতি শিটোংকশ

তকটোতিি মিটোমটোরীর তবিিীয় 
তেউকয়র মকধ্ও তনম ্ষটোণ ও 
উৎিটোদকনর মকিটো গুরুত্বি্ণ ্ষ 
তক্কত্ শজতিশটোলী বৃজধি।

বতন িেলরর রপ্তাবনর পবরেংখযোন ডিখা প্রল়োজন। 
২০১৭-১৮ োল্ কৃবষজাত পেযে রপ্তাবন বে্ ৩৮.৪৩ 
বিব়্েন �্ার, ২০১৮-১৯ োল্ তা ডিলড ৩৮.৭৪ 
বিব়্েন �্ার হল়েবে্, তারপর ২০১৯-২০ োল্ 
রপ্তাবন োমানযে হ্রাে ডপল়ে ৩৫.১৬ বিব়্েন �্ার হ়ে, 
ডকাবভ� চ্াকা্ীন প্রবতকূ্ পবরবথিবত সত্ত্বেও ২০২০-
২১ োল্ এটট ৪১.২৫ বিব়্েন �্ালর ডপৌঁো়ে রা 
েি ্যকা্ীন ডরক�্য দতবর কলর। 

প্রধানমন্তী ডমািীর ‘এক ডজ্া, এক পেযে’ প্রকলল্পর 
এলত উললিখলরাগযে অিিান রল়েলে। ডিলি প্রথমিালরর 
মলতা অলনক ডক্ষত্ ডথলক রপ্তাবন করা হল়েলে। 
উিাহরেস্রূপ, িারােেী ডথলক তাজা েিন্জ এিং 
চালদিৌব্ ডথলক কাল্া চা্ প্রথমিার রপ্তাবন করা 
হল়েলে। এ োডা ডিলির অনযোনযে জা়েগা ডরমন 
নাগপুর ডথলক কম্াল্িু , অনন্তপুর ডথলক ক্া, 
্খনউ ডথলক আম ইতযোবি রপ্তাবন করা হল়েলে। এই 
পেযেগুব্ প্রথমিালরর মলতা ডিলির িাইলর পাঠালনা 
হল়েবে্ এিং পেযেগুব্ গুেমালনর কারলে বিলিবি 
িাজালর কির ডপল়েলে। কৃবষজাত পেযে রপ্তাবনলত 
অভািনী়ে িনৃ্ধির প্রধান কারেগুব্ হ্ মাবটিলমা�া্ 
ডমা�, িাজার েংলরাগ বিভাগ, িে্ কাটার পলর 
মূ্যে িঙৃ্খ্া উন্ন়েন এিং কৃষক উৎপািনকারী েংথিা 
(এিবপও)। এই উলিযোগগুব্র কারলে ভারলতর 

অথ ্যনীবতপ্রছেদ তনবন্ধ
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উত্তর-পূি ্য অচেল্র কৃষকরাও তালঁির উৎপাবিত পেযে 
েি্ভালি রপ্তাবন করলেন। 

২০২১ োল্র ডম মালে প্রথমিালরর মলতা চার 
হাজার ডকন্জ দজি- োনভা চা্ এিং রি ড�নমালক্য 
পাঠালনা হল়েবে্। এই িের আোম ডথলক ৪০ ডমটট্ক 
টন ্া্ চা্ প্রথমিালরর মলতা আলমবরকা রুতিরালষ্ট্র 
রপ্তাবন করা হল়েবে্। একইভালি, উত্তর -পূি ্য ডথলক 
িম ্যা আঙুর এিং ন্ত্পুরা ডথলক কাঠঁা্ (ডম মালে ১.২ 
ডমটট্ক টন এিং জু্ াই মালে ১.৬ ডমটট্ক টন) িুটট িল্ 
্ডিলন পাঠালনা হল়েবে্। প্রথমিালরর মলতা নাগা্যোডি 
ডথলক ২০০ ডকন্জ তাজা ‘বকং বচব্’ ্ডিলন পাঠালনা 
হল়েবে্। কানপুলরর জাম প্রথমিালরই বিলিলি বগল়ে 
েকল্র মন জ়ে কলর ডিল্লে। ২০২১ োল্র জনু-
জু্ াই মালে ১০টট চা্ালন জাম রুতিরাজযে, ওমান এিং 

িটোরকি উৎিটোদন খটোকি 
প্রবৃজধির গতি

আগস্ট মালে ‘মযোনুিযোকচাবরং পারলচন্জং 
মযোলনজাে ্য ইনল�ক্স’ (বপএমআই) িনৃ্ধি 

ডপল়ে ৫২.৩ পল়েলন্ ডপৌঁলেলে। এটট 
জু্ াই মালে ৫৫.৩ বিদিলুত িাবঁডল়েবে্। 

বপএমআইল়ে েূচক ৫০-এর উপর থাকল্ 
তা িনৃ্ধি বনলি্যি কলর, অপরবিলক তা রখন 

হ্রাে পা়ে তা েংলকাচলনর ইবঙ্ত ডি়ে। 
জু্ াইল়ের তু্না়ে এটট আগলস্ট হ্রাে 

ডপল়েলে, বকন্তু তা সত্ত্বেও, উৎপািন ডক্ষত্ 
িন্তিিা্ী বে্।

৫৭.৭
৫৭.৫ 

৫৫.৪
৫৫.৫ 

৫০.৮
৪৮.১ 

৫৫.৩ 
৫২.৩ 

িটোনুয়টোতর

তিব্রুয়টোতর

মটোচ্ষ
এতপ্রল

তম

িনু

িলুটোই

আগস্ট

শুধু জিতিতির'র গতিবৃজধি 
নয়, এই প্ররমবটোর িটোরি 
এক ত্ত্মটোতিকক ৯৫ তবতলয়ন 
িলটোর ম্কল্র তবতশ িণ্ 
রপ্টোতন ককরকছ।

েংরুতি আরি আবমরিাবহলত রপ্তাবন করা হল়েলে। 
বিলিলি জালমর িাজালর পাবকস্ালনর ডর একলচটট়ো 
কারিার বে্ কানপুলরর জাম এখন তা িখ্ করলত 
চল্লে। ভাগ্পুর ডথলক জি্যা্ু আমও প্রথমিার 
্ডিলন রপ্তাবন করা হল়েবে্। প্রথমিালরর মলতা, 
কাশ্ীলরর বমবশ্ ডচবর এিং বহমাচ্ প্রলিলির আলপ্ 
রথাক্লম িুিাই এিং িাহবরলনর িাজার পাঠালনা 
হল়েলে। ১১ আগস্ট ছত্তিিগড ডথলক ৯ ডমটট্ক টন 
শুকলনা মহু়ো প্রথমিার রিালন্স পাঠালনা হল়েলে। এই 
উলিযোগগুব্লক রবি একটট পরীক্ষা বহোলি ডিখা হ়ে, 
তাহল্ ভারলতর কৃষলকরা এখন আর শুধু ডিিিােীর 
জনযে খািযে প্রস্তুত করলেন না, িরং োরা বিলবের মানুষ 
তালঁির উৎপাবিত িেযে খািযে বহোলি গ্রহে করলেন। 
অর ্ষনীতিকি ‘তি’ আকৃতির িুনরুধিটোর

ডকাবভ� মহামাবরর িুটট ধাক্া োমল্লে ভারতী়ে 
অথ ্যনীবত, তারপর জনু ডথলক অথ ্যননবতক কার ্যক্ম 
পুনরা়ে শুরু হও়ো়ে আিার তা বনজস্ েলদি বিলর 
আেলে। অবতমাবরর কারলে, ডিলির ন্জব�বপ (-২৪) 
বনম্নগামী হল়ে পলডবে্। ভারলতর ডমাট অভযেন্তরীে 
উৎপািন (ন্জব�বপ) ২০.১ িতাংলির ডর ডরক�্য 
গবত ডপল়েলে তা প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী এিং 
ডকন্দী়ে অথ ্যমন্তী বনম ্্য া েীতারামলনর েুবচবন্তত 
পবরকল্পনালকই তুল্ ধলর। কৃবষ ডথলক শুরু কলর 
বরল়ে্ এলস্টট এিং অলটালমািাই্ েি খালতই প্রিনৃ্ধি 
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ডিখা রালচ্ছ। অথ ্যনীবতর এই ডতজী মলনাভাি বিলল্পর 
বিকািলক আরও ত্বরাববিত কলরলে। ২০২০-২১ আবথ ্যক 
িের প্রথম দত্মাবেলক ন্জবভএ িা ডমাট মূ্যে েংলরাজন 
৪৬.১ িতাংি িনৃ্ধি ডপল়েলে, রা ডকাবভল�র কারলে গত 
অথ ্যিেলরর প্রথম দত্মাবেলক -৩৫.৮ এ ডনলম বগল়েবে্। 
ডোজা কথা়ে, ন্জবভএ ডথলক অথ ্যনীবতর ডমাট উৎপািন 
এিং আ়ে ডিাঝা রা়ে। এটট প্রস্তুত খরচ এিং কাচঁামাল্র 
মূ্যে বিলিচনা করার পর একটট বনবি্যষ্ েমল়ে উৎপাবিত 
পেযে ও পবরলষিার আবথ ্যক মূ্যে বনধ ্যারে কলর। এটট 
একটট বনবি্যষ্ খাত, বিল্প িা ডে্লর কতটা উৎপািন 
হল়েলে তাও ডিখা়ে। এখন বিল্পলক্ষত্লক উৎোবহত 
করলত ডকন্দী়ে েরকালরর নীবত প্রচুর ্ভযোংি প্রিান 
করলে। 
তিবটো তক্কত্ তপ্ররণটো দটোন 

্ক�াউন এিং ডকাবভ� মহামাবরর কারলে, 
পবরলষিা ডক্ষত্ প্রবতকূ্ পবরবথিবতর েম্খুীন হল়েবে্। 
বকন্তু েরকালরর কালে জনগলের ক্যোেই েলি ্যাচ্চ 
অগ্রাবধকার ডপল়েলে। ি্স্রূপ, এখন পবরলষিা খালতও 
িনৃ্ধির িুি্যান্ত পুনরুধিার রল়েলে। চ্বত অথ ্যিেলরর 
প্রথম দত্মাবেলক ডেিা খাত ১১.৪ িতাংি িনৃ্ধি অজ্যন 
কলরলে। শুধু তাই ন়ে, েরকাবর খালতর িযোঙ্কগুব্র 
বনট মুনািা ৩১,৮১৬ ডকাটট ডিলডলে। এনবপএ কমালত 
েরকালরর গহৃীত েুবনবি্যষ্ উলিযোলগর িল্, ডমাট 
এনবপএ রা ২০১৮ োল্র মাচ্য মালে ১১ িতাংলির 

জিএিটট িংগ্কি তরকি্ষ গতি

১.১৯ ১.২৩

১.১৩
১.৪১

১.০২ ১.১৬ 

৯২.৮
১.১২

লক্ তকটোটট লক্ তকটোটট

লক্ তকটোটট

লক্ তকটোটট

লক্ তকটোটট

িটোিটোর তকটোটট

লক্ তকটোটট

লক্ তকটোটট

িটোনুয়টোতর তিব্রুয়টোতর মটোচ্ষ এতপ্রল তম িনু িলুটোই আগস্ট

আমরা রবি ২০২১ োল্র জনু মালের পবরেংখযোন িাি বিই, তাহল্ গত ১১ মাে ধলর ন্জএেটট 
েংগ্রহ ধারািাবহকভালি ১ ্ক্ষ ডকাটট টাকার গন্ণ্ড অবতক্ম কলর বগল়েলে। কর েংগ্রহ িনৃ্ধি 

পাও়ো অথ ্যনীবতলত দ্রুত পুনরুধিালরর প্রমাে ডি়ে।

বৃজধির িকর এতগকয় যটোওয়টোর িময় 
িটোরিকক উৎিটোদন ও রপ্টোতন 
তক্ত্ উিয়ককই আরও প্রিটোতরি 
করকি িকব। তকটোতিকির িকর 
নিুন অর ্ষননতিক অবস্টো তনম ্ষটোকণর 
িতরকপ্রতক্কি ‘তমক ইন ইজডিয়টো’ 
উকদ্টোগকক আরও উৎিটোতিি করটোর 
িন্ তদকশ উৎিটোদন-িপিতক্ষি 
প্রকণটোদনটোও তঘটোরণটো করটো িকয়কছ। 
ইকলকরিতনক্স উৎিটোদন খটোকি 
দৃটিটোন্তম্লক িতরবি্ষন লক্ণীয়। িটোি 
বছর আকগ আমরটো প্রটোয় ৮ তবতলয়ন 
িলটোর ম্কল্র তমটোবটোইল তিটোন 
আমদটোতন করিটোম। এখন আমদটোতন 
অকনক ককম তগকয়কছ, আি আমরটো 
৩ তবতলয়ন িলটোর ম্কল্র তমটোবটোইল 
তিটোনও রপ্টোতন করতছ।
- নকরন্দ্র তমটোদী, প্রধটোনম্রিী
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ডিবি বে্ তা ২০২১ োল্র মালচ্য প্রা়ে ৭ িতাংলি ডনলম 
এলেলে। একইভালি ডনট এনবপএ ২০১৮ োল্র ৫.৯০ 
িতাংি ডথলক প্রা়ে ২ িতাংলি ডনলম এলেলে। এটট 
িযোন্ঙ্কং িযেিথিা়ে েরকালরর েমল়োপলরাগী েং্ালরর 
ি্। ভারতী়ে বরজাভ্য িযোলঙ্কর মলত, ভারলতর দিলিবিক 
মুরিার েচে়ে ১৬.৬৬৩ বিব়্েন �্ার িনৃ্ধি ডপল়ে ২৭ 
আগস্ট েপ্তালহর ডিলষ ৬৩৩.৫৫৮ বিব়্েন �্ালর 
ডপৌঁলে ডরক�্য েটৃষ্ কলরলে। মূ্ত এেব�আর ডহান্র্ং 
িনৃ্ধির কারলে দিলিবিক মুরিা েচেল়ের িল্ এই িনৃ্ধি 
েম্ি হল়েলে, অপরবিলক ডোনার মজিু ১৯২ বমব়্েন 
�্ার িনৃ্ধি ডপল়ে ৩৭.৪১০ বিব়্েন �্ালর ডপৌঁলেলে।

মাবক্যন রুতিরাষ্ট্র এিং বচলনর পর ভারত বিলবের তৃতী়ে 

অকটটোকমটোবটোইল তি্করর 
অবস্টোর উন্নতি

 খুি কম বিন্ক্র কারলে গত িের 
ডিলির অলটালমািাই্ ডে্র 
েিলচল়ে ডিবি ক্ষবতগ্রস্ হল়েবে্। 
ডকাবভ� চ্াকা্ীন েমল়ে 
কলঠার ্ক�াউন আলরাবপত 
হও়ো়ে মানুলষর িযে়ে ক্ষমতা হ্রাে 
ডপল়েবে্।

 ভারলতর অলটালমািাই্ ডক্ষত্ 
বিলবের মলধযে চতুথ ্য িহৃত্তম এিং 
এটট বিপু্ েংখযেক ড্ালকর 
কম ্যেংথিালনর িযেিথিা কলর।

 এমন পবরবথিবতলত, এটট 
ডর ডকানও িযেন্তির পলক্ষই 
উলবিগজনক হলি। বকন্তু গত অথ ্য 
িেলরর তৃতী়ে দত্মাবেক ডথলক 

এই খালত উন্নবত হল়েলে রা ২০২১ 
োল্র প্রথম দত্মাবেলকর এবপ্র্-
জনু পর ্যন্ত িজা়ে বে্।

 গত িেলরর তৃতী়ে দত্মাবেলক 
িাবেন্জযেক রানিাহলনর বিক়্ে 
কলম -৮৪.৮ িতাংলি ডনলম 
ডগল্ও, এই িেলরর প্রথম 
দত্মাবেলক তা িনৃ্ধি ডপল়ে হল়েলে 
২৩৪.৪%।

 অনযেবিলক, িযেন্তিগত গাবডর 
বিক়্ে, রা গত িেলরর প্রথম 
দত্মাবেলক -৭৪.৭% বে্, এখন 
১১০.৬% িনৃ্ধি ডপল়ে নতুন ডরক�্য 
থিাপন করলে।

িহৃত্তম স্টাট্যআপ ইলকাবেলস্টলম পবরেত হল়েলে। 
হুরুন ইন্ডি়ো বরলপালট্য ি্া হল়েলে, “ভারত বিলবের 
তৃতী়ে িহৃত্তম ইউবনকন ্য ইলকাবেলস্টম এিং ভারত প্রবত 
মালে প্রা়ে বতনটট ইউবনকন ্য রুতি করলে।" প্রবতলিিলন 
ি্া হল়েলে ডর ২০২১ োল্র আগস্ট পর ্যন্ত মাত্ ৮ 
মালের মলধযে ইউবনকলন ্যর েংখযো প্রা়ে ববিগুে হল়ে ৫১টট 
হল়েলে। টটকা অবভরালনর গবত এিং উপলভাতিালির 
িৃটষ্ভবঙ্ পবরিত্যলনর কারলে োবভ্যে বপএমআই 
আগস্ট মালে ১৮ মালের েমান উচ্চতা়ে ডপৌঁলেলে। 
নতুন কলম ্যর েুলরাগ এিং চাবহিা িনৃ্ধির কারলে এটট 
েম্ি হল়েলে। অলনক েংথিা পুনরা়ে ডখা্ার েলঙ্ েলঙ্ 
উপলভাতিালির েংখযো িনৃ্ধি ডপল়েলে, স্াভাবিকভালি 
বিক়্েও িনৃ্ধি ডপল়েলে। এই কারলে ‘ইন্ডি়ো োবভ্যলেে 
বিজলনে অযোব্বভটট ইনল�ক্স’ ২০২১ োল্র জু্ াই 
মালে ৪৫.৪ ডথলক ডিলড ২০২১ োল্র আগস্ট মালে 
৫৬.৭ হল়েলে।
রপ্টোতন বটোড়টোকনটোর িন্ চটোর ম্রি

স্বনভ্যর ভারত অবভরালনর একটট গুরুত্বপূে ্য 
অংি হ্ রপ্তাবন িনৃ্ধি এিং আমিাবন হ্রাে করা। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী এই ্ক্ষযে অজ্যলনর জনযে 
চারটট উপািানলক গুরুত্ব বিল়েলেন। প্রথমত ডিলি 
উৎপাবিত পলেযের গুেগত মান িহুগুে িনৃ্ধি করা 
উবচত। আজ োরাবিলবেই উপলভাতিারা আলগর ডথলক 
অলনক ডিবি েলচতন রারা মূল্যের ডচল়ে গুলের ডিবি 

তবদু্ ৎ খরচ, ই-ওকয় তবল, 
তিজিটটোল তলনকদন এবং 
শজতিশটোলী িণ্ ও িতরকরবটো 
কর (জিএিটট) িংগ্কি 
উন্নতির লক্ণও তদখটো 
তগকয়কছ।
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অর ্থনৈতিক তিক থরকক সুখবর: মূল 
খাকি ৯.৪% বৃদ্ধি হক়েকে

কয়লা, অপরিশ�ারিত ততল, সাি, ইস্াত, তপশ্া-
পরিশ�ািন, রিদ্যুৎ এিং প্াকৃরতক গযুাস র�ল্পশক 
তেশকাশনা অর ্থনীরতি ভিভতি রিসাশি রিশিচনা কিা 
িয়। এই আটটট তষেত্রশক মূল খাত িলা িয়।

ক়েলা  ১৮.৭ 
অপতরক�াতিি থিল -৩.২ 
প্াকৃতিক গ্াস  ১৮.৯ 
থ�ািৈাগার পণ্  ৬.৭ 
সার  ০.৫ 
ইস্াি  ৯.৩ 
তসকমন্ট  ২১.৮ 
তবিু্ ৎ  ৯.০ 
থমাট  ৯.৪

থরকর্থ এফতরআই প্বাহ

কদি কশিন। রবিতীয়ত- পণযু পরিিিশনি সমসযুা দিূ 
কিা। এই সমসযুা সমািাশন িাজযু সিকাি, তকন্দীয় 
সিকাি এিং সমস্ত তিসিকারি সংস্াগুরলশক তাশদি 
েরাের ভূরমকা পালন কিশত িশি। তৃতীয়ত, সিকািশক 
িপ্ারনকািকশদি সশগে তিাঝাপড়া িাখশত িশি। িাজযু 
সিকাি এিং িাশজযুি িপ্ারনকািক পরিষদ সংে্ক্ত না 
িশল আমিা আমাশদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ কিশত 
পািি না। এিং চতুর ্থ কািণ িল - ভািতীয় পশণযুি 

 ২০২০-২১ সাশল ভািত এখনও 
পে ্থন্ত সশি ্থাচ্চ ৮১.৭২ রিরলয়ন 
মারক্থন ডলাি এফরডআই প্িাি 
প্তযুষে কশিশে। 

 এটট ২০১৯-২০ সাশল প্াপ্ 
৭৪.৩৯ রিরলয়ন মারক্থন 
ডলাশিি তচশয় ১০ �তাং� 
তির�।

 ২০২১ সাশলি এরপ্ল মাশসও 
৬.২৪ রিরলয়ন মারক্থন ডলাি 
এফরডআই প্িাশিি সাশর এটট 
ক্রমাগত িদৃ্ধি পাশছে, ো ২০২০ 
সাশলি এরপ্ল মাশসি তুলনায় 
৩৮ �তাং� িদৃ্ধি তপশয়শে।

 একই সমশয়, তদশ�ি বিশদর�ক 

ম্দ্া সঞ্চয় ১৬.৬৬৩ রিরলয়ন 
ডলাি িদৃ্ধি তপশয় ২৭ আগস্ট 
সপ্াশি ৬৩৩.৫৫৮ রিরলয়ন 
ডলাশিি তিকড্থ মাত্রা স্� ্থ 
কশিশে।

 এই সমশয়ি মশিযু, তসানাি 
সঞ্চয় ১৯২ রমরলয়ন ডলাি িদৃ্ধি 
তপশয় ৩৭.৪১০ রিরলয়ন ডলাশি 
তপৌঁশেশে।

 এোড়াও, আন্তজ্থারতক ম্দ্া 
তিরিল িা আইএমএশফি 
কাশে তদশ�ি সঞ্চয় ১৪ 
রমরলয়ন ডলাি িদৃ্ধি তপশয় ৫.১১ 
রিরলয়ন ডলাশি তপৌঁশেশে।

উৎপািৈ বাডাকৈার জৈ্, 
থকন্দ্রী়ে সরকার উৎপািৈ 
সংযুক্ত প্কণািৈা প্কল্প শুরু 
ককরকে 

(�তাং�)

অর ্থনীরতপ্চ্ছি তৈবন্ধ
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আন্তজ্যাবতক িাজার। প্রধানমন্তী ডমািীর মলত "রখন 
এই চারটট বিষ়েলক একীভূত করা েম্ি হলি, তখনই 
ভারলতর থিানী়ে িাজার বিবেিযোপী হলি, তলিই আমরা 
বিলবের জনযে ‘ডমক ইন ইন্ডি়ো’র ্ক্ষযে অজ্যন করলত 
েক্ষম হি।“ ভারত িীঘ ্যলম়োিী পবরকল্পনার োলথ 
এই চারটট মন্তলক েংরুতি কলরলে এিং িল্ আজ 
রপ্তাবনর িনৃ্ধি ভারলতর অথ ্যনীবতলক মজিুত কলর 
তুল্লে।
বতলষ্ঠ তিধিটোন্ত অর ্ষনীতিকি অনুকপ্ররণটো তযটোগটোয় 

রখন ডকাবভ� ডিলি আঘাত হালন, ডকন্দী়ে েরকার 
িুঝলত ডপলরবে্ ডর অথ ্যনীবতর উপর কলরানার প্রভাি 
আলগর মহামাবরগুব্র ডথলক আ্ািা হলি, কারে 
এটট পলেযের চাবহিালক তীরিভালি আঘাত কলরবে্। 
িল্ আলগ ডথলকই বকেুটা অনুমান করা বগল়েবে্ 
ডর এই মহামাবর ডিলির অথ ্যনীবতর উপর িীঘ ্যথিা়েী 
প্রভাি ডি্লি। বকন্তু কলরানার প্রভাি কমালনার 
জনযে েরকার প্রবতবন়েত কাজ কলর রান্চ্ছ্। ডিলির 
অথ ্যনীবতলক চাঙ্া করার জনযে ডিি বকেু েং্ার 
ডরমন শ্ম েং্ার, কৃবষ েং্ার, এমএেএমই এর 
েংজ্ঞা পবরিত্যন, বপএ্আই ব্ম ডঘাষো করা 
হল়েবে্, রা অতযেন্ত েি্ হল়ে ওলঠ। রবি আমরা 
কম ্যেংথিালনর পবরেংখযোন ডিবখ, ২০১১-১২ োল্ 
শ্মিন্তিলত ৫ িতাংি হ্রাে বে্ এিং ২০১৭-১৮ োল্ 
ডিতনলভাগী কমথীলির মলধযে ৫ িতাংি িনৃ্ধি বে্। 
আকার, প্রকার এিং আচরলের ডক্ষলত্ অথ ্যনীবত 
ডর আরও বন়েমতাবন্তক হল়ে উঠলে এটট তার ্ক্ষে 
বে্। একইভালি, ডি্ ইউবনট, আইবিবে, ন্জএেটট 
িনাতিকরলের মলতা অনযোনযে উলিযোগ অথ ্যনীবতলক 
একটট বন়েম ও প্রবিধান কাঠালমার আওতা়ে আনার 
বিলক গুরুত্বপূে ্য পিলক্ষপ বে্। এটট বনন্চিত কলরলে 
ডর অেংগটঠত ডক্ষলত্র তু্না়ে েংগটঠত ডক্ষত্ 
মহামাবরর মলতা েংকলটর মুলখামুবখ হলত প্রস্তুত 
হল়ে উলঠলে। এক কথা়ে ি্া ডরলত পালর, প্রথম 
চযোল্জি বে্ অথ ্যনীবতলক নতুন আকৃবত, ধরন, 

এক ত্ত্মটোতিকক িটোরি িকব ্ষটোচ্চ 
রপ্টোতনর তরকি্ষ ককরকছ

 ডরলহতু কলরানা ভাইরালের প্রলকাপ বিবেজলুড ধীলর 
ধীলর কমলে, িল্ িাজারগুব্ও আিার খু্লত 
শুরু কলরলে। এর পািাপাবি চাবহিাও িাডলে। 
এই কারলেই ভারত এই েুলরালগর েবিযেিহার 
কলর রপ্তাবনর পবরেংখযোন দ্রুত পালটি ডিল্লে। 
২০২১-২২ অথ ্য িেলরর প্রথম দত্মাবেলক ভারত 
৯৫ বিব়্েন মাবক্যন �্ালরর েলি ্যাচ্চ রপ্তাবন কলর 
ইবতহাে েটৃষ্ কলরলে। এটট ২০২০-২১ োল্র প্রথম 
দত্মাবেলক রপ্তাবনর ডচল়ে ৮৫ িতাংি ডিবি এিং 
২০১৯-২০ োল্র প্রথম দত্মাবেলক রপ্তাবনর ডচল়ে 
১৮ িতাংি ডিবি।

 ২০২০ োল্র এবপ্রল্ বিলবের প্রধান 
অথ ্যনীবতেম্পন্ন ডিিগুব্র তু্না়ে ভারত 
রপ্তাবন খালত ভা্ ি্ কলরলে। ২০১৯ োল্র 
এবপ্র্ মালের তু্না়ে, ২০২১ োল্র একই মালে 
ভারলতর রপ্তাবনর িনৃ্ধি ইউলরাপী়ে ইউবন়েন, 
জাপান, মাবক্যন রুতিরাষ্ট্র, ডকাবর়ো প্রজাতন্ত 
এিং রুতিরালজযের মলতা অনযোনযে প্রধান উন্নত 
অথ ্যনীবতেম্পন্ন ডিিগুব্র তু্না়ে ডিবি বে্। 

 এবপ্র্ জনু (২০২০-২১) মালের তু্না়ে এবপ্র্ 
জনু (২০২১-২২) েম়েকাল্ পশু েম্পলির রপ্তাবন 
১০৬ িতাংি িনৃ্ধি ডপল়েলে, রা একই েমল়ে 
৩৬৬৮ ডকাটট টাকা ডথলক িনৃ্ধি ডপল়ে ৭৫৪৩ 
ডকাটট টাকা়ে ডপৌঁলেলে।

 ২০১৯ োল্ ডমাট ৩৭ বিব়্েন মাবক্যন �্ালরর 
কৃবষজাত পেযে রপ্তাবনর কারলে, ভারত বিবে 
তাব্কা়ে নিম থিালন বে্। ২০২০-২১ োল্র 
একই েমল়ের মলধযে ভারত ২০২১-২২ (এবপ্র্-
জনু) োল্ কৃবষ ও প্রন্ক়্োজাত খািযেিস্তু রপ্তাবনলত 
৪৪.৩ িতাংলির উললিখলরাগযে িনৃ্ধি অজ্যন কলরলে।

‘তমক ইন ইজডিয়টো- তমক ির 
দ্ ওয়টোর্্ষ’ এবং আত্তনি্ষর 
িটোরি তদকশর অর ্ষনীতির 
তক্কত্ আশীব ্ষটোদ তিিটোকব 
তদখটো তদকয়কছ।
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প্রাবন্তক মানুষলির েুলরাগ েুবিধা বনন্চিত করা 
রা়ে, তার জনযে তালঁির অথ ্যনীবতর অংিীিার 
কলর ডতা্া। কম ্যক্ষম ডগাষ্ঠীর ডিবিরভাগ মানুষই 
িবররি কারে তারঁা েুলরাগ-েুবিধা ডথলক িন্চেত 
হল়ে এলেলেন। ডকাবভ� েম়েকাল্ োধারে 
িালজট এই িীঘ ্যলম়োিী িৃটষ্ভবঙ্র উপর ত্িত্তি 
কলর গলড ডতা্া হল়েবে্। ২০১৪ ো্ ডথলক 
প্রধানমন্তী ডমািী এর জনযে একাবধক গুরুত্বপূে ্য 
পিলক্ষপ গ্রহে কলরলেন। 
িটোরিীয় অর ্ষনীতিকি ত্বপ্লতবক িতরবি্ষন

২০১৩ ো্ নাগাি এমন এক েম়ে বে্ 
রখন ভারতী়ে অথ ্যনীবতলক ‘রিযোজাই্ িাইভ’ 
িা ‘ভঙু্র পাচঁ’ ডিলির েিেযে বহোলি বিলিচনা 
করা হত, ‘রিযোজাই্ িাইভ’ িা ‘ভঙু্র পাচঁ’ 
এই িব্িন্ধ এক ধরলনর িাজার অথ ্যনীবতলক 
েংজ্ঞাব়েত কলর রার অথ ্য হ্ ঐ বনবি্যষ্ ডিিগুব্ 
তালির অথ ্যননবতক িনৃ্ধির জনযে বিলিবি 
বিবনল়োলগর উপর িহু্াংলি বনভ্যরিী্ থালক। 
বকন্তু গত োত িেলর প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািীর 
ডনতৃলত্ব, ভারত এখন বিলবের দ্রুততম ক্মিধ ্যমান 
অথ ্যনীবতলত পবরেত হল়েলে, রার মূ্মন্ত হ্ 
‘ড্াকা্ ির ডভাকা্’। ডিি কল়েকটট িহৃৎ 
েং্ালরর িল্ ভারতী়ে অথ ্যনীবতলত ডজা়োর 
এলেলে। মুরিাস্ীবত প্রথম বন়েবন্তত হল়েবে্, 
িযেিো করার পধিবত আরও েহজ করা হল়েবে্, 

িল্ ২০১৪ োল্ ভারলতর ডর ১৪২ তম অিথিান 
বে্ তার ডথলক িত্যমালন ভারত ৬৩তম থিালন উলঠ 
আেলত েক্ষম হল়েলে। আবথ ্যক ঘাটবত কমালত এিং 
এনবপএ কমালনার জনযে িযোন্ঙ্কং েং্ালরর পািাপাবি 
অবতবরতি কলরর ডিাঝা িরূ করলত উলিযোগ ডনও়ো 
হল়েবে্। িাবড ডকনার জনযে িযোঙ্ক ঋলে েুলির হার 
হ্রাে পাও়ো়ে ডকাটট ডকাটট মানুলষর িাবড ডকনার স্প্ন 
েবতযে হল়েলে। এই পবরিত্যনগুব্ বনন্চিত কলরলে ডর 
ভারত ক্লম একটট িড অথ ্যননবতক িন্তি হও়োর 
পলথ এবগল়ে চল্লে।

বনঃেলদিলহ ভারতী়ে অথ ্যনীবত ডকি্ স্াভাবিক 
েলদি বিলরই আলেবন, এটট বথিবতিী্ হলতও শুরু 
কলরলে। বিলবের েমস্ ডরটটং এলজন্ন্স ভারলতর 
অথ ্যনীবত েম্পলক্য রা অনুমান কলরবে্ আমালির 
ডিি তার ডচল়ে অলনক দ্রুত গবতলত এবগল়ে চল্লে। 
এর কারে হ্ ভারলতর িীষ ্যথিানী়ে ডনতৃলত্বর িরূিিথী 
বচন্তাভািনা এিং পবরকল্পনা। এই েুিরূপ্রোরী 
বচন্তাভািনা এিং নীবত দত্মাবেক কম ্যক্ষমতার 
উপর ত্িত্তি কলর গটঠত হ়েবন, আগামী ২৫ িের 
েম়েকা্লক অমতৃ কাল্ রূপান্তবরত করার ্লক্ষযে 
তা বনবম ্যত হল়েলে।  

ধালঁচ গলড ডতা্া এিং ববিতী়েত, কম ্যেংথিান ত্িত্তিক 
খালত বিলিষ মলনালরাগ ডিও়ো। ডকন্দী়ে েরকালরর এ 
বিষল়ে স্পষ্ ধারো বে্ ডর ডিিলক ডকি্ স্ল্পলম়োিী 
েমেযো েমাধালন পারিিথী কলর তু্ল্ই হলি তা ন়ে, 
অথ ্যনীবতর পুনরুধিালরর ক্ষমতা এিং পবরকাঠালমা 
বিকািও বনন্চিত করলত হলি, রা এই ববিমুখী উলদ্দিযে 
অজ্যলনর প্রধান হাবত়োর হল়ে উঠলি।
একতবংশ শিটোব্ীর অর ্ষননতিক মকিকলর িটোকর 
মটোতনকয় তনওয়টো

ভারত একটট ডিি ডরখালন জনেংখযোর ৫০ িতাংি ২৫ 
িেলরর কম ি়েবে। এটট এমন একটট ডিি রা তারুলেযের 
ডচতনা এিং আিলি ্য উজ্জ্ব্। আচির ্যজনকভালি, 
অতীলত ডপি করা োধারে িালজটগুব্ শুধুমাত্ আ়ে-
িযেল়ের কার ্যক্ালপর মলধযে েীমািধি বে্। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ ডমািী তরুেলির নতুন েুলরাগ বিলত নতুন 
উিযেম ডরাগ কলরলেন। প্রথমিালরর মলতা, ডকন্দী়ে 
েরকার ১১৫ টট অনগ্রের ডজ্ালক উচ্চাকা্ষিী 
ডজ্া বহোলি অবভবহত কলরলেন এিং জাবনল়েলেন 
ডর বিবলি-মুম্বাইল়ের মলতা মহানগলরর চাবহিা পূরে 
করা অথ ্যনীবতর আে্ উন্ন়েন েূচক ন়ে। িরং, রালত 

অথ ্যনীবতপ্রছেদ তনবন্ধ

িটোরিীয় তশয়টোর বটোিটোর অন্ 
তদশগুতলকক অতিক্রম ককর তগকয়কছ

বিবনল়োগকারীরা ভারলতর অথ ্যননবতক 
িাজালরর উপর আথিা ডরলখলেন
গত ১২ মালে িাজালর িনৃ্ধির েূচক িতাংলি

এইচলক৫০

 হংকং ডি়োর
       িাজার

 োংহাই স্টক   
       এক্সলচজি (বচন)

 ্ডিন স্টক 
       এক্সলচজি (ইউলক)

 টলরলন্া স্টক 
       এক্সলচজি (কানা�া)

 বনলক্ই   
       এক্সলচজি (জাপান)

 এনও়োইএেই 
       (কলম্পাবেট  
       ইনল�ক্স), ইউএেএ

 বিএেই 
       ডেনলেক্স (ভারত)

বনলক্ইএেএেই এনও়োইএেইএিটটএেই বিএেইটটএেএক্স/ 
এে অযোডি বপ
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মকিটোই িনতপ্রয়িটো লটোি করকি িটোকর 
তমক ইন ইজডিয়টো’ িণ্গুতল তযন ‘িকর কৃষ্ণ’-এর

শ্রী্ ভন্তিলিিান্ত স্ামী প্রভুপাি ‘ইন্ারনযোিনা্ ডোোইটট ির কৃষ্ণ কনিােলনে (ইেকন) িা আন্তজ্যাবতক 
কৃষ্ণভািনামতৃ েংঘ প্রবতষ্া কলরন, রা "হলর কৃষ্ণ আলদিা্ন" নালম পবরবচত। প্রভুপাি স্ামী কৃলষ্ণর এক অননযে 

ভতি এিং ভারলতর েুলরাগযে েন্তান বরবন ‘হলর কৃষ্ণ’ এই িব্িন্ধলক োরা বিলবের মানুলষর মলধযে শুলভচ্ছার মাধযেম কলর 
তুল্বেল্ন, প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী ডিিী়ে পলেযের প্রবত একই অনুরাগ প্রচালরর আহ্ান জাবনল়েলেন।

ভারলতর ডচতনা়ে-জীিনধারা়ে োধুেন্তলির গুরুত্বপূে ্য অিিান 
রল়েলে। এই োধুরা েমাজলক ভন্তি ডচতনা়ে আিধি কলরলেন 
এিং মানষুলক "আত্বিবোে ডথলক আত্প্রতযেল়ের” পলথ বনল়ে 
রাও়োর মন্ত বিল়েলেন। এই িের জন্মাষ্মীর িইু বিন পলরই শ্রী্ 
প্রভুপাি স্ামীর ১২৫তম জন্মিাবষ ্যকী উিরাবপত হল়েবে্। এই 
উপ্লক্ষ, প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী তালঁক স্মরে কলরন এিং 
বভব�ও কনিালরলন্সর মাধযেলম ১২৫ টাকার একটট বিলিষ স্মারক 
মুরিাও প্রকাি কলরন। ভারতী়ে েং্ৃবত ও ঐবতলহযের কথা উললিখ 
কলর প্রধানমন্তী িল্ন, “আমরা রখন ডকানও ডিি পবরিি ্যলন 
রাই এিং ডেখানকার মানষুরা রখন আমালির ‘হলর কৃষ্ণ’ িল্ 
েলম্বাধন কলরন, তখন আমরা গি ্য অনুভি কবর। কল্পনা করুন 
‘ডমক ইন ইন্ডি়ো’ পলেযের জনযে আমরা ডেই পবরমাে ভা্িাো 
ডপল্ আমালির ডকমন ্াগলি!” প্রকৃতপলক্ষ, বতবন রা ডিাঝালত 
ডচল়েবেল্ন, তা হ্ আত্বনভ্যর ভারত অবভরান োরা বিলবের 
মলধযে েবডল়ে ডিও়ো, রার জনযে ডিি প্রবতশ্রুবতিধি।

শ্রীল প্রিুিটোদ স্টোমী িজতি তযটোকগর ির তদতখকয়তছকলন

প্রভুপাি স্ামী ১০০টটরও ডিবি মন্দির প্রবতষ্া কলরবেল্ন 
এিং ভন্তি ডরালগর েলঙ্ বিবেলক পবরবচত করালত অলনক িই 
ব্লখবেল্ন। ইেকন শ্রীমদ্গিিগীতা এিং অনযোনযে দিবিক 
োবহতযেলক ৮৯ টট ভাষা়ে অনিুাি কলরলে, রা োরা বিলবে দিবিক 
োবহলতযের বিস্ালর গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা পা্ন কলরলে। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ ডমািী আরও িল্লেন ডর আজ বিলবের বিবভন্ন ডিলি 
িত িত ইেকন মন্দির রল়েলে এিং অলনক গুরুকূ্ এখনও 

প্রাচীন ভারতী়ে েং্ৃবত এিং ঐবতহযে িজা়ে ডরলখলে। কলচ্ছর 
ভূবমকম্প, উত্তরাখলণ্ডর িনযো, ওবডিা এিং িাং্া়ে ঘবূে ্যঝড 
এিং কলরানা মহামারীর েম়ে ইেকন ডরভালি োধারে মানলুষর 
জনযে কাজ কলরলে, প্রধানমন্তী ডেই বিষ়েটটও উললিখ কলরলেন। 
এই কম ্যেূবচলত প্রধানমন্তী রা িল্বেল্ন তার মূ্ বিষ়েগুব্ 
বনলম্ন িবে ্যত হ্:

 প্রভুপাি স্ামী ডকি্ শ্রীকৃলষ্ণর অবতপ্রাকৃত ভতিই বেল্ন 
না, বতবন বেল্ন আিি ্য ভারত ভতিও।

 মানিতার স্ালথ ্য ভারত েমগ্র বিলবের োমলন তার প্রাচীন 
জ্ঞান এিং ডরালগর ঐবতহযে, মাহাত্যে প্রিান করলত পালর! 

 ভারলতর বচরন্তন েং্ৃবত হ্: ‘েলি ্য ভিন্তু েবুখনঃ, েলি ্য 
েন্তু বনরাম়োঃ’(েকল্ েমধৃি ও েখুী ডহাক; েকল্র ডরাগ 
বনরাম়ে ডহাক)। এই ধারো আজ ইেকলনর মাধযেলম ্ক্ষ 
্ক্ষ মানুলষর েংকলল্প পবরেত হল়েলে। 

 প্রভুপাি স্ামী রখন েমুরিপলথ আলমবরকা বগল়েবেল্ন, তখন 
বতবন প্রা়ে খাব্ হালত বগল়েবেল্ন; তারঁ েলঙ্ শুধু গীতা এিং 
শ্রীমদ্াগিত বে্! রাত্াপলথ বতবন িিুার হৃিলরালগ আক্ান্ত 
হন। রখন বতবন বনউই়েলক্য ডপৌঁলোন, তখন তারঁ কালে 
খািালরর এিং িােথিালনর ডকালনা িযেিথিাই বে্ না। বকন্তু 
পলরর ১১ িেলর বিবে রা ডিলখলে, শ্লধি়ে অট্ িাজলপ়েী 
মহািল়ের কথা়ে, এটা অল্ৌবকক ঘটনার ডথলক কম বকেু 
ন়ে।  

শ্রীল িজতিকবদটোন্ত স্টোমী প্রিুিটোকদর 
১২৫িম িন্মবটোতর ্ষকী উিলকক্্ 
প্রধটোনম্রিীর বতিব্ তশটোনটোর িন্ 
তকউআর তকটোিটট স্্টোন করুন
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মত্রিিিটোর তিধিটোন্ত

কৃতর এবং বক্রের িটোকর প্রতিরক্টো খটোকি 
স্তনি্ষরিটোর লকক্্ নিুন িদকক্ি

নতুন ভারলত স্-বনভ্যরতা শুধু আর একটট িব্ ন়ে, িরং তা একটট স্ম্ হল়ে উলঠলে। েম্প্রবত, 
ডকন্দী়ে েরকার ২ ্ক্ষ ডকাটট টাকার বপএ্আই ব্ম ডঘাষো কলরলে। ১৩টট ডক্ষত্ বচবহ্নত করা 

হল়েলে রা পরিতথী পাচঁ িেলর ৩৭.৫ ্ক্ষ ডকাটট টাকার উৎপািন করলি এিং একই েমল়ে 
কমপলক্ষ এক ডকাটট কম ্যেংথিালনর িযেিথিা করলি। এর অংি বহোলি, ডকন্দী়ে েরকার বপএ্আই 
ব্মলক ডটক্সটাই্ বিলল্প েম্প্রোবরত কলরলে রা ডিলি উচ্চ মূল্যের এমএমএি কাপড, গালম ্যন্ে 
এিং ডটকবনকযো্ ডটক্সটাই্ উৎপািনলক আরও উৎোবহত করলি। একই েলঙ্, বনরাপত্তা বিষ়েক 
মবন্তেভা কবমটট বিমান িাবহনীর জনযে নতুন পবরিহন বিমান ক়্ে ও দতবরর অনুলমািনও বিল়েলে। 
এটট োডাও, ডকন্দী়ে মবন্তেভা আলরকটট িড বেধিান্ত গ্রহে কলরলে, েমস্ রবি িেল্র এমএেবপ 
িনৃ্ধির অনুলমািন বিল়েলে রার িল্ কৃষকরা উপকৃত হলি। এটট ডকি্ কৃষকলির জনযে েলি ্যাচ্চ 

পাবরশ্বমকমূ্যেই বনন্চিত করলি না, িরং তালঁির বিবভন্ন ধরলের িে্ উৎপািলন উৎোবহত করলি।

তিধিটোন্ত: িস্ত খালত উন্নবতর জনযে, মবন্তেভা িস্ত বিলল্পর 
জনযে ডপ্রা�াকিন-ব্ঙ্ক� ইনলেনটটভ (বপএ্আই) ব্ম 
অনুলমািন কলরলে, এটট এমন একটট পিলক্ষপ রা 
বিবেিযোপী িস্ত িাজালর ভারতলক একটট িড অংি িখ্ 
করলত োহারযে করলি।
প্রিটোব: ভারত দিববেক িস্ত িাবেলজযে তার আবধপতযে বিলর 
ডপলত প্রস্তুত। এই ব্লমর োহালরযে ভারতী়ে 
ডকাম্পাবনগুব্র পলক্ষ িাজার িখ্ করা েহজ হলি। 
ভারত এখন মানিেষৃ্ তন্তুগুব্র ববিতী়ে িহৃত্তম 
উৎপািনকারী এিং বিলবের িস্ত ও ডপািালক ষষ্ িহৃত্তম 
রপ্তাবনকারক ডিি। ডপািাক ও ডপািালকর দিববেক 
িাবেলজযের ৫ িতাংি ভারলতর িখল্। এই ডক্ষত্টট ভারলত 
ববিতী়ে িহৃত্তম কম ্যেংথিান প্রিানকারী খাত।

 প্রা়ে ৭.৫ ্ ক্ষ প্রতযেক্ষ কম ্যেংথিান এিং অনযোনযে আনুষবঙ্ক 

কার ্যক্লম কল়েক ্ ক্ষ মানুলষর কম ্যেংথিালনর েুলরাগ প্রিান 
করলি।

 উচ্চাকা্ষিী ডজ্া, স্র-৩/ স্র-৪ িহর এিং গ্রামাচেল্ 
বিবনল়োগ অগ্রাবধকার পালি, রার িল্ িস্ত খালত নারীলির 
ক্ষমতা়েন হলি।

 েরকার আগামী পাচঁ িেলর বিজ্ঞবপ্তরুতি পেযে দতবরর জনযে 
উৎপািন ত্িত্তিত্তত ডকাম্পাবনগুব্লক ১০,৬৮৩ ডকাটট টাকা 
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প্রিান করলি।
 এই প্রকলল্পর িল্ ১৯,০০০ ডকাটট টাকার নতুন বিবনল়োগ 

এিং পাচঁ িেলর ৩ ্ক্ষ ডকাটট টাকার অবতবরতি উৎপািন 
ড্নলিন হলি িল্ অনুমান করা হলচ্ছ।

 এই প্রকলল্পর িল্ গুজরাত, উত্তরপ্রলিি, মহারাষ্ট্র, 
তাবম্নাডু, পাজিাি, অন্ধ্রপ্রলিি, ডতল্ঙ্ানা এিং ওবডিার 
মলতা রাজযেগুব্ বিলিষভালি উপকৃত হলি।

তিধিটোন্ত: আত্বনভ্যর ভারত অবভরানলক আরও উৎোবহত 
করলত, বনরাপত্তা েংক্ান্ত মবন্তেভা কবমটট ৫৬বে-২৯৫ 
ডমগাও়োট ক্ষমতােম্পন্ন পবরিহন বিমান ডকনার 
অনুলমািন বিল়েলে। 
প্রিটোব: প্রবতরক্ষা খালত আত্বনভ্যরিী্তা িনৃ্ধি এিং 
বিমান িাবহনীলক িন্তিিা্ী করলত ভারত েরকালরর এটট 
একটট অননযে উলিযোগ। ভারতী়ে বিমান িাবহনী ডস্পলনর 
‘ডমোে ্য এ়োরিাে ব�লিন্স অযোডি ডস্পে এেএ’ ডথলক 
৫৬বে-২৯৫ ডমগাও়োট মতােম্পন্ন পবরিহন বিমান 
বকনলি। ৫-১০ টন ধারেক্ষমতার এই পবরিহন বিমানগুব্ 
েমোমব়েক প্ররুন্তির োলথ ভারতী়ে বিমান িাবহনীর 
পুরলনা অভ্র বিমানগুব্লক প্রবতথিাপন করলি। দ্রুত 
প্রবতন্ক়্োর জনযে বিমালনর বপেলন অিতরে িরজা 
রল়েলে এিং দেনযে ও পেযেেম্ার নামালনার জনযে পযোরা 
্বপলঙর িযেিথিা আলে।

 ১৬টট বিমানলক ডস্পন ডথলক উবডল়ে আনা হলি এিং ৪০টট 

ভারলত দতবর হলি।
 এই ১৬টট বিমান আোর পর, আগামী ১০ িেলর ৪০টট 

বিমান ভারলত টাটা কনলোটট্য়োম বিারা দতবর করা হলি।
 এটট এই ধরলের প্রথম প্রকল্প ডরখালন একটট ডিেরকাবর 

ডকাম্পাবন ভারলত োমবরক বিমান দতবর করলি।
 এই প্রকল্পটট ভারলত মহাকাি ডক্ষত্লক আরও িন্তিিা্ী 

করলি ডরখালন োরা ডিলি েবডল়ে থাকা অলনক এমএেএমই 
এই েক্ বিমালনর রন্তাংি দতবরর কালজ রুতি থাকলি।

 েমস্ বিমান ডিিী়ে ইল্কট্বনক ও়োরলি়োর েুযেট বিল়ে 
ইনস্ট্ করা হলি।

 এই প্রকল্পটট অভযেন্তরীে বিমান চ্াচ্ ডক্ষত্লক উৎোবহত 
করলি, রার িল্ আমিাবনর উপর বনভ্যরিী্তা কমলি 
এিং রপ্তাবনলত প্রতযোবিত িনৃ্ধি ঘটলি।

 এটট ডিলির মহাকাি ডক্ষলত্ নতুন কম ্যেংথিান েটৃষ্র 
অনুঘটক বহোলি কাজ করলি এিং অনুমান করা হলচ্ছ ডর 
ভারলতর মহাকাি ও প্রবতরক্ষা খালত ৪২.৫ ্লক্ষর ডিবি 
কম ্যঘণ্ার মলধযে ৬০০ ডিবি উচ্চ িক্ষতােম্পন্ন কম ্যেংথিান, 
বতন হাজালরর ডিবি পলরাক্ষ কম ্যেংথিান এিং অবতবরতি 
বতন হাজার মাঝাবর িক্ষতার কম ্যেংথিালনর েুলরাগ েটৃষ্ 
হলি।  

তিধিটোন্ত: কৃষকলির স্ালথ ্যর কথা মাথা়ে ডরলখ, ডকন্দী়ে 
েরকার েমস্ রবি িেল্র নূযেনতম েমথ ্যন মূ্যে 
(এমএেবপ) িনৃ্ধির অনুলমািন বিল়েলে।
প্রিটোব: েরকার ২০২২-২৩ বিপেন ডমৌেুলমর জনযে 
রবি িেল্র এমএেবপ িনৃ্ধি কলরলে রালত কৃষকরা 
তালঁির উৎপাবিত পলেযের নযোরযে মূ্যে পা়ে এিং স্বনভ্যর 
ভারত গঠলন উললিখলরাগযে অিিান িজা়ে রাখলত 
পালর।

  দত্িীজ, �া্ এিং িানািলেযের ্াভজনক মূ্যে 
িনৃ্ধির েলঙ্ েলঙ্ কৃষকরা গম, কযোলনা্া এিং 
েবরষার উৎপািন খরলচর ১০০% ডিরত পালিন। এটট 
কুইন্া্ প্রবত ৪০০ টাকা বনধ ্যারে করা হল়েলে।

 এর পলর রল়েলে মেুর �াল্ ৭৯%, ডো্ার �াল্ 
৭৪%, রলি ৬০% এিং কুেুম িীলজর ডতল্ ৫০% । 
িালমর এই পাথ ্যকযে রাখা হল়েলে রালত বিবভন্ন িে্ 
উৎপািলন উৎোহ থালক।

 মিুর িটোকল 
৭৯%

 তছটোলটোর 
িটোকল 

৭৪%  যকব 
৬০%  কুিুম 

বীকির তিকল 
৫০%

মবন্তেভার দিঠলক গহৃীত বেধিালন্তর 
েম্পূে ্য বভব�ও ডিখলত বকউআর 
ডকা�টট ্যোন করুন।
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িটোরিীয় ক্রীড়টো িংসৃ্তির িগকি নিুন নটোয়করটোিটোরিীয় ক্রীড়টো িংসৃ্তির িগকি নিুন নটোয়করটো
এই প্রথমিার ভারতী়ে অব্ঙ্কম্পক্স এিং পযোরাব্ঙ্কম্পক্স 
ডখল্া়োডরা েি ্যকাল্র ডেরা প্রিি ্যনী কলরলেন। 
অব্ঙ্কম্পলক্স অোধারে োি্যে অজ্যলনর পর, ভারতী়ে 
পযোরা-অযোথব্টরা পযোরাব্ঙ্কম্পলক্স ৫টট ডোনা-েহ 
ডমাট ১৯টট পিক ন্জলত ইবতহাে েটৃষ্ কলরলেন। 
পযোরাব্ঙ্কম্পলক্সর ৫৩ িেলরর ইবতহালে ভারলতর 
ডমাট ৩১টট পিলকর মলধযে ১৯টট পিকই এিালর জ়ে 
কলর এলনলেন আমালির ডখল্া়োডরা। ভারলত ক্ীডা 
েং্ৃবতর নতুন িতূলির স্াগত জাবনল়ে প্রধানমন্তী নলরন্দ 
ডমািী িল্ন, “আপনালির অোধারে োিল্যের পর 
োরা ডিলি ডখ্াধু্া েম্পলক্য েলচতনতা িহুগুে িনৃ্ধি 
ডপল়েলে। পযোরা-অযোথব্টরা তালঁির এই িুি্যান্ত প্রিি ্যনীর 
মাধযেলম বিবেমলচে ডিলির েম্ান িনৃ্ধি কলরলেন। তারঁাই 
ডিলির প্রকৃত প্রবতবনবধ।“

বকও পযোরাব্ঙ্কম্পলক্স রখন ভারতী়ে ক্ীডাবিিরা 
তালঁির িক্ষতা, উৎোহ ও উদ্দীপনা়ে ইবতহাে রচনা 
করবেল্ন, তখন অনযোনযে ডিলির ডখল্া়োডরা 

বিন্স্মত হল়েবেল্ন এই ডিলখ ডর ভারতী়ে প্রধানমন্তী িযেন্তিগতভালি 
ডিলির ক্ীডাবিিলির জল়ে অবভনদিন জাবনল়েলেন। পযোরা-
ক্ীডাবিিরা বিষ়েটট প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািীর নজলর আলনন, 
রখন ডিলি বিলর আোর পর ৯ ডেলটেম্বর তারঁা প্রধানমন্তীর 
িােভিলন বগল়েবেল্ন। আেল্, এটট ডকানও একটা ঘটনা ন়ে। 
প্রধানমন্তী অব্ঙ্কম্পক্স ও পযোরাব্ঙ্কম্পলক্স অংিগ্রহেকারী েক্ 
ডখল্া়োডলির িযেন্তিগতভালি অবভনদিন জাবনল়েলেন, এিং রারা 
ন্জতলত পালরনবন ডেই েক্ ডখল্া়োডলির োন্ত্বনা ডিও়োর 
জনযে বিলিষ প্রলচষ্াও কলরলেন। এই বিষল়ে প্রবতন্ক়্ো জাবনল়ে 
ভারলতর প্রাতিন ন্ক্লকট অবধনা়েক কবপ্ ডিি িল্বেল্ন: 
"রতিরূ আমার মলন হ়ে, এই প্রথম ডকানও প্রধানমন্তী ক্ীডা 
বিষল়ে গভীর আগ্রহ ডিখাল্ন।"

অব্ঙ্কম্পক্স এিং পযোরাব্ঙ্কম্পলক্স এই ঐবতহাবেক োি্যে 
একবিলনর পবরশ্ম ন়ে। অলনলকই জালনন না ডর, প্রধানমন্তী 
নলরন্দ ডমাবি বনলজই ২০১৪ োল্ ক্ীডা পবরকাঠালমার ত্িত্তি 
থিাপন কলরবেল্ন। অতীলত, েমাল্াচকরা ক্ীডা়ে ভারলতর 
অোি্যে বনল়ে প্রশ্ন তুল্বেল্ন। বিলবের ববিতী়ে িহৃত্তম 
জনেংখযোর ডিি হও়ো সত্ত্বেও ভারলতর পারিরমযোন্স কাঙ্ক্ষিত 
বে্ না। এটাও অতযেন্ত ভািার বিষ়ে ডর এই ধরলনর িীষ ্য টুন ্যালমলন্ 
জ়ে ডপলত ডখল্া়োডলির বনলজলির প্রস্তুত করলত েম়ে, কামযে 
পবরকাঠালমা এিং িীঘ ্যলম়োিী পবরকল্পনা প্রল়োজন হ়ে। আর 
েরকার ডেটাই কলরলে । এটট ‘টালগ ্যট অব্ঙ্কম্পক্স পব�়োম ব্ম’ 
(টপে) চা্ু কলরলে, রার অধীলন অব্ঙ্কম্পক্স এিং পযোরাব্ঙ্কম্পক্স 
ক্ীডাবিিলির েলি ্যাত্তম েবুিধা প্রিান করা হল়েবে্। এবি়ো� 
ডথলক কমনওল়ে্থ এিং এখন ডটাবকও ডগমলে ভারলতর 
পিক েংখযো ডিলখ ি্াি্ ডিাঝাই রালচ্ছ। ডকন্দী়ে ক্ীডামন্তী 
অনরুাগ বেং ঠাকুলরর কথা়ে: “আন্তজ্যাবতক প্রবতলরাবগতা়ে 

ি্টোরটোতলম্পিক্স

ডটা

িটোচঁটট স্ণ ্ষ 

আটটট তরৌি্ ছয়টট তরিটোঞ্জ
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ক্ীডাবিিলির েহা়েতা করার ডক্ষলত্ েরকালরর িৃটষ্ভবঙ্লত এক 
উললিখলরাগযে পবরিত্যন ঘলটলে। েরকার ভারলতর অব্ঙ্কম্প়োন এিং 
পযোরাব্ঙ্কম্প়োনলির েলুরাগেবুিধা এিং অথ ্য োহারযে অিযোহত রাখলি 
রালত তারঁা আগাবমবিলন আন্তজ্যাবতক প্রবতলরাবগতা়ে ডশ্ষ্ থিান 
অজ্যন করলত পালরন। আমরা চাই আমালির পযোরাব্ঙ্কম্প়োনরা 
আচেব্ক ও জাতী়ে টুন ্যালমলন্ও অংিগ্রহে করুক, রালত তারঁা 
বন়েবমত প্রবতলরাবগতার মলধযে থাকলত এিং তালঁির িক্ষতা িনৃ্ধি 
করলত পালরন।
তটটোতকও তগমকির আকগ ১১টট ি্টোরটোতলম্পিকক্স িটোরি তমটোট 
১২টট িদক জিকিতছল

পযোরাব্ঙ্কম্পক্স ১৯৬০ োল্ প্রথম শুরু হল়েবে্, বকন্তু ভারত 
১৯৬৮ োল্ ডত্ আবভলভ প্রথমিার অংিগ্রহে কলরবে্। 
তারপর ডথলক, ২০১৬ োল্র বরও পযোরাব্ঙ্কম্পক্স পর ্যন্ত ভারলতর 

১৬ আগস্ট প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী তারঁ েরকাবর 
িােভিলন ভারতী়ে অব্ঙ্কম্পক ডখল্া়োডলির 
আমন্তে জাবনল়েবেল্ন, ডেই বিলনর েবিগুব্ এখনও 
মানুলষর মলন উজ্জ্ব্। প্রবতশ্রুবত অনুরা়েী বতবন বপবভ 
বেনু্ধলক আইেন্ক্ম এিং নীরজ ডচাপডালক 'চুরমা' 
খাইল়েবেল্ন। পযোরা-ক্ীডাবিিরাও পিক ন্জলত ডিলি 
বিলর আোর পর প্রধানমন্তী তালঁির েলঙ্ োক্ষাৎ 
কলরন। তালঁির োলথ কলথাপকথলনর েম়ে প্রধানমন্তী 
িল্বেল্ন: “তালঁির 'তপেযো, পুরুষাথ ্য এিং পরাক্ম’ 
এর মাধযেলম পযোরা-অযোথব্টরা তালঁির প্রবত মানুলষর 
িৃটষ্ভবঙ্ পবরিত্যন করলত েক্ষম হল়েলেন। ‘আজাবি 
কা অমতৃ মলহাৎেি’ উিরাপলনর এই গুরুত্বপূে ্য 
েমল়ে, ডখ্াধু্ার জগলতর িাইলরও তালঁির অনযে 
জগৎ আবিষ্ার করা প্রল়োজন এিং তারঁা কীভালি 
মানুষলক অনুপ্রাবেত এিং পবরিত্যন আনলত োহারযে 
করলত পালরন তা তালঁির অনুেন্ধান করা উবচৎ। ”

তখকলটোয়টোড়কদর িম্টোতনি করটো  

পযোরাব্ঙ্কম্পলক্স ডমাট পিক বে্ ১২টট। ডটাবকও পযোরাব্ঙ্কম্পলক্স 
ভারত পাচঁটট স্ে ্য, আটটট ডরৌপযে এিং ে়েটট ডরিাজি পিক ন্জলত 
িিু্যান্ত োি্যে অজ্যন কলরলে। বরওলত অনটুষ্ত পযোরাব্ঙ্কম্পলক্স 
ভারলতর ১৯ জন ডখল্া়োড অংি বনল়েবেল্ন, ডেখালন ভারত 
এইিার ডটাবকওলত েিলচল়ে িড ি্ পাটঠল়েবে্, িল্র ৫৪ জন 
ডখল্া়োড ন়েটট ইলভলন্ অংি বনল়েবেল্ন। গতিার এিং এই 
িেলরর পযোরাব্ঙ্কম্পলক্সর মলধযে ডখল্া়োডলির জনযে িযে়ে করা 
অলথ ্যর মলধযেও বিিা্ পাথ ্যকযে রল়েলে। বরও পযোরাব্ঙ্কম্পলক্সর 
প্রস্তুবতর জনযে ৩.৫৬ ডকাটট িযে়ে করা হল়েবে্, ডকন্দী়ে েরকার 
ডটাবকও পযোরাব্ঙ্কম্পলক্সর প্রস্তুবতর জনযে ১৬.৮১ ডকাটট টাকা 
িযে়ে কলরবে্।  

ি্টোরটো-ক্রীড়টোতবদকদর িকগি 
প্রধটোনম্রিীর ত্বঠককর তিতিও 
তদখকি তকউআর তকটোিটট
স্্টোন করুন।
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রজ ডচাপডালক চুরমা খাও়োলনা িা অব্ঙ্কম্পক পিকপ্রাপ্ত বপবভ 
বেনু্ধলক আইেন্ক্ম খাও়োলনার প্রবতশ্রুবত পূরে করা, িা িজরং 
পুবন়োর েলঙ্ হােযো্াপ, অথিা রবি িবহ়োলক আরও হােলত ি্া 

এিং মীরািাই চানরু অবভজ্ঞতা ডিানা, এই ক্ীডাবিিলির েলঙ্ প্রধানমন্তী 
আ্াপচাবরতা  প্রবতটট ভারতীল়ের মুলখ হাবে িুটটল়েলে। ডটাবকও অব্ঙ্কম্পলক 
অংিগ্রহেকারী প্রবতটট ক্ীডাবিিলির েলঙ্ তারঁ িযেন্তিগত আ্াপ মানলুষর 
মলন উৎোহ দতবর কলর। এরপলর বতবন পযোরাব্ঙ্কম্পকে িল্র েিেযেলির 
েলঙ্ও োক্ষাৎ কলরন এিং তালঁির অনুলপ্ররোমূ্ক জীিনকাবহবন জালনন। 

এই ধরলনর ঘটনাগুব্ নলরন্দ ডমািীর িযেন্তিলত্বর আলরকটট বিক বনলি্যি 
কলর- এমন একজন িযেন্তি রার ডখ্াধু্ার প্রবত আলিগ ও উৎোহ আলে 
এিং বরবন ভারলতর ক্ীডাবিিলির উন্ন়েলনর জনযে কাজ করলত প্রস্তুত। 
ডটাবকও ডগমে শুরুর আলগ, প্রধানমন্তী আমালির প্রস্তুবতর খির ডনও়োর 
জনযে একটট ত্িস্তৃ ত পর ্যাল্াচনা েভা কলরবেল্ন। রারা প্রধানমন্তী নলরন্দ 
ডমািীলক ঘবনষ্ভালি ডচলনন তারঁা জালনন ডর প্রধানমন্তী তরুেলির মলধযে 
ডখ্াধু্ার েং্ৃবতলক েমথ ্যন করার জনযে িযেন্তিগত আগ্রহ ডিবখল়েলেন। 
গুজরাত রবিও ক্ীডা ডশ্ষ্লত্বর জনযে পবরবচত ন়ে, তাও ডেই রালজযের 
মুখযেমন্তী থাকাকা্ীন েমল়ে, বতবন তৃেমূ্ স্র ডথলক ডখ্াধু্ার উন্ন়েন 
করার জনযে ‘ডখ্া মহাকুলম্’র উলিযোগ গ্রহে কলরবেল্ন। 

বকেুবিন আলগ, ২০১৩ োল্র একটট বভব�ও ভাইরা্ হল়েবে্। ডেই 
বভব�ওলত ডিখা বগল়েলে, প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী পুনা়ে কল্জ োত্লির 
একটট েভা়ে ভাষে বিন্চ্ছল্ন, ডরখালন বতবন িঃুখপ্রকাি কলর িল্বেল্ন 
ডর, ভারলত বিপু্ েংখযেক প্রবতভািান ডখল্া়োড রল়েলেন এিং ডিলিরও 
ক্ীডা ডশ্ষ্লত্বর ইবতহাে রল়েলে, বকন্তু অব্ঙ্কম্পলক্স পিক জল়ের ্ডাইল়ে 
আমরা বপবেল়ে থাবক। বতবন িল্ন, ভারলতর মলতা ডিলির অব্ঙ্কম্পলকর 
অেি্ হও়োর ডকালনা কারে থাকলত পালর না। বতবন িল্ন, েমেযোটট 
আমালির ডখল্া়োডলির ন়ে, িরং েটঠক েহা়েক পবরলিি দতবরর 
অভাি রল়েলে। ডখ্াধু্ালক রথারথ েমথ ্যন ও মর ্যািা বিলত হলি। মবহ্া 
ও পুরুষ হবক িল্র েিেযেরা জাবনল়েলে, পরাজল়ের পর প্রধানমন্তীর 
ডিানক্ তালঁির মলনাি্ িনৃ্ধিলত োহারযে কলরলে। ২০১৯ োল্ নীরজ 
ডচাপডা রখন গুরুতর আঘাত পান, প্রধানমন্তী তারঁ দ্রুত আলরাগযে কামনা 
কলরবেল্ন, একজন প্রধানমন্তী বহোলি তারঁ এই ডখাজঁখির ডনও়োর 
মানবেকতা িযোপকভালি প্রিংবেত হল়েবে্। রবি আমরা ডখ্াধু্ার কথা 
িব্, প্রধানমন্তী ডখ্াধু্া়ে েি্তা অজ্যলনর পলথ প্রবতিন্ধকতাগুব্ খিু 
ভাল্াভালিই িঝুলত ডপলরলেন। প্রধানমন্তী মলন কলরন ডর ডিলি ডখ্াধু্ার 
পর ্যাপ্ত েলুরাগ েবুিধা রল়েলে বকন্তু রখনই অবভভািকলির উৎোহ িা 
বিশুলির অংিগ্রহলের কথা আলে, তখন ত্িস্তৃ ত িযেিধান ডিখা রা়ে। 

অব্ঙ্কম্পক পিকপ্রাপ্তলির েলঙ্ ডিখা করার পর প্রধানমন্তী িল্ন, 
“ডখ্াধু্া়ে ভারলতর োম্প্রবতক চমকপ্রি োি্যে ডিলখ আবম বনন্চিত 

তদকশর ক্রীড়টো িতবর্িকক শজতিশটোলী 
করকি প্রস্তুি িকছে িটোরি

অনুরটোগ ঠটোকুর
ডকন্দী়ে রুি বিষ়েক ও 

ক্ীডা মন্তী এিং তথযে ও 
েম্প্রচার মন্তী

ডখ্াধু্ালক আমালির 
েং্ৃবতর একটট অংি 
বহোলি গলড ডতা্ার 

প্রলচষ্া ি্প্রেূ হল়েলে, 
রা এিালরর অব্ঙ্কম্পক্স 
এিং পযোরাব্ঙ্কম্পলক্স 
ক্ীডাবিিলির িুি্যান্ত 

পারিরমযোন্স ডথলকই স্পষ্। 
ডকন্দী়ে ক্ীডা ও রুি বিষ়েক 

মন্তী অনুরাগ ঠাকুর ডিলি 
ক্ীডা েং্ৃবতর উন্নবত ও 
প্রবিক্ষলের প্রলচষ্ার উপর 
আল্াকপাত কলরলেন। 

ক্রীড়টোম্রিীকলম

নী
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ডর, ডখ্াধু্ার প্রবত অবভভািকলির মলনাভালি িৃষ্ান্তমূ্ক 
পবরিত্যন ঘটলি।" এই মন্তলিযে েতযে এিং আিা িলুটাই বে্। 
অবভভািলকরা রখনই ডিখলিন ডর ডখ্াধু্া়ে ভারত ন্জতলে, 
পিক েংখযো িনৃ্ধি পালচ্ছ, তখন তারঁাও তালঁির েন্তানলির 
ডখ্াধু্ার প্রবত উৎোবহত করলিন। বকন্তু আলরা গুরুত্বপূে ্য 
বিষ়ে হ্, রখন তারঁা ডিখলিন ডর েমস্ েরকাবর এিং 
কলপ ্যালরট প্রবতষ্ানগুব্ আমালির ক্ীডাবিিলির উৎোবহত 
করলত ডকান ত্রুটট অিবিষ্ রাখলে না,তখন তারঁা িঝুলত 
পারলিন ডর ডখ্াধু্া একটট কাঙ্ক্ষিত এিং মর ্যািাপূে ্য 
ডপিাও হলত পালর ।

ডখ্াধু্া়ে ভারলতর অোধারে োি্যেলক বিবভন্নভালি 
এবগল়ে ডনও়ো রা়ে। একটট উপা়ে হ্ আমালির রাজযেগুব্লক 
'এক রাজযে-এক ডখ্া' পধিবতর জনযে উৎোবহত করা। েমস্ 
রাজযে একটট বিলিষ ডখ্া িা কল়েকটট ডখ্া (অনযোনযে 
ডখ্া উলপক্ষা না কলর) বিকালির জনযে অগ্রাবধকার বিলত 
পালর, উপ্ব্ধ প্রবতভা, বিশুলির স্াভাবিক আগ্রহ, জ্িা়েু 
এিং বনজ বনজ এ্াকা়ে উপ্ব্ধ অিকাঠালমাগত েবুিধার 
উপর ত্িত্তি কলর ডখ্া পেদি করা ডরলত পালর। এটট একটট 
মলনালরাগী িৃটষ্ভবঙ্ এিং েংবলিষ্ রালজযে উপ্ব্ধ েম্পলির 
েলি ্যাত্তম িযেিহার বনন্চিত করলি। এর িাইলর, ‘এক ডখ্া- এক 
কলপ ্যালরট' পধিবত অি্ম্বন করার জনযে আমালির অিিযেই 
এই প্রচারাবভরালন 'কলপ ্যালরট ইন্ডি়ো' ডকও রতুি করলত হলি। 
বিবেিযোপী উিী়েমান প্রবতভালির প্রল়োজনী়ে েহা়েতা প্রিান, 
ব্গ দতবর করা, অবভজ্ঞতা প্রিান এিং ডখল্া়োডলির আবথ ্যক 
অিথিার উন্নবত করলত ডকাম্পাবনগুব্ বিপেলনর পািাপাবি 
প্রচালরর ডক্ষলত্ অগ্রেী ভূবমকা পা্ন কলর। িেলরর পর 
িের ধলর ন্ক্লকলটর োলথ কলপ ্যালরট েংথিাগুব্র োিল্যের 
গল্পগুব্ অনকুরেী়ে। এোডাও, নতুন বিনলটক ইউবনকন ্য 
এখন ডখ্াধু্া়ে পষৃ্লপাষকতা করলত এিএমবেন্জ গ্রহে 
করলে। এলত ডখল্া়োড, েংথিাগুব্ এিং ডখ্া- প্রলতযেলকর 
উপকার হলি।

আলরকটট গুরুত্বপূে ্য প্রলচষ্া হলচ্ছ তৃেমূ্ পর ্যাল়ে ক্ীডা 
েং্ৃবত দতবর করা। এর জনযে, থিানী়ে, রাজযে এিং জাতী়ে 
পর ্যাল়ে বিবভন্ন ডখ্াধু্ার কযোল্ডিার কার ্যক্ম েম্প্রোরে 
করা অপবরহার ্য। ভারলতর প্রবতটট ডখ্া়ে অবি্লম্ব ‘আচেব্ক 
ব্গ’ গঠলনর প্রল়োজন রা বিবভন্ন পর ্যাল়ে তরুে ক্ীডাবিিলির 
োরা িের ধলর তালঁির িক্ষতা বিকালির েলুরাগ ডিলি, ডিলির 
মলধযে একটট েথুি প্রবতলরাবগতামূ্ক মলনাভাি দতবর করলি 
এিং একটট োমবগ্রক ক্ীডা পবরলিি, পবরকাঠালমা দতবর 
করলি। আবম এটাও বিবোে কবর ডর বিবেবিিযো়্ে িযেিথিা 
অব্ঙ্কম্পক ডগমলে ভা্ িল্র ডক্ষলত্ একটট িন্তিিা্ী 
উৎলে পবরেত হলত পালর। এই িযেিথিাগুব্ আগ্রহ এিং 
অংিগ্রহলের মলধযে িযেিধানলক িরূ করলি।

আলরকটট বিষ়ে রা ভারতী়ে ক্ীডাজগতলক োহারযে 
কলরলে তা হ্ গুেমান এিং দিববেক মানগুব্র উপর ডজার 
ডিও়ো। আলগকার বিলন বিবভন্ন পধিবতগুব্ আম্াতাবন্তক 

বে্, িল্ িীঘ ্য েম়ে অলপক্ষা করলত হত। ডমািী েরকালরর 
অধীলন এই পধিবতর িি্ হল়েলে। এখন প্রধানমন্তী 
ডখল্া়োডলির কাে ডথলক েরােবর তথযে গ্রহলেও স্চ্ছদি ডিাধ 
কলরন। ডটাবকও অব্ঙ্কম্পলক অংিগ্রহেকারী িল্র োলথ 
তারঁ োক্ষালতর েম়ে, বতবন ডখল্া়োডলির ক্ীডা পবরকাঠালমা 
কীভালি আরও উন্নত করা রা়ে, ডে বিষল়ে তালঁির মতামত 
জানলত চান। মীরািাই ডহাক িা ডমবর কম, বতবন িযেন্তিগতভালি 
বনন্চিত কলরলেন ডর ডখল্া়োডরা আঘাত ডপল্, তারঁা ডরন 
েিেম়ে েলি ্যাত্তম বচবকৎো পান।

ভারতী়ে ডখ্াধু্ালক ডনবতিাচক বিক ডথলক প্রভাবিত 
করলে এমন অলনক েমেযোর মলধযে অনযেতম হ্ আধুবনক 
প্ররনু্তির উত্ান। প্রধানমন্তী তারঁ ‘পরীক্ষা ডরাধিা’ িইল়ে 
এিং ‘পরীক্ষার ডপ চচ্যা’ অনষু্ালনও এই েমেযোটটর কথা 
তুল্ ধলরলেন। বতবন ডখ্ার মাঠ এিং ডপ্ ডস্টিনলক েমান 
গুরুত্ব ডিও়োর কথা িল্বেল্ন। বতবন আধুবনক প্ররনু্তির 
অগ্রগবতলক অস্ীকার কলরনবন, িরং একটট েথুি ভারোমযেরুতি 
পবরলিি গঠলনর আহ্ান জানান, ডরখালন ডখ্াধু্ার 
মানবিক উপািান-ি্িধিতা এিং েংহবত প্রচার করা হ়ে। 
জাতী়ে বিক্ষানীবতলতও এই ধরলনর প্রন্ক়্ো অন্তভু্যতি করা 
হল়েলে, রা ক্ীডাবিক্ষালক একটট আকষ ্যেী়ে বিকল্প বহোলি 
উপথিাপন তু্লি। আগামী িেলর, মবেপুলর ডিলির প্রথম 
ক্ীডা বিবেবিিযো্ল়ের েচূনা হলি , রা ক্ীডাবিিলির জনযে 
বিলিষ কলর উত্তর-পূলি ্যর ডখল্া়োডলির কালে আিীি ্যাি হল়ে 
উঠলি।

ডটাবকও অব্ঙ্কম্পক ভারলতর ডখ্াধু্ার ইবতহালে 
মাই্ি্ক থিাপন কলরলে। আমরা অযোথল্টটলক্স প্রথম 
স্ে ্যপিক ন্জলতবে, হবক ি্ অোধারে ডখল্লে এিং োি্যেও 
ডপল়েলে, ব�্ ড্া, গল্ফ, ডিন্ন্সং এর মলতা অনযোনযে ডখ্ালতও 
আমরা ভা্ ি্ কলরবে। ‘টালগ ্যট অব্ঙ্কম্পক পব�়োম ব্ম’, 
‘ডখল্া ইন্ডি়ো’, এিং বিট ইন্ডি়ো কযোলম্পন িহৃত্তর োিল্যের 
ত্িত্তি থিাপন কলরলে। নতুন ভারলত ডখল্া়োডলির মলধযে 
ডখ্া়ে জ়ে্ালভর তাবগি ্ক্ষযে করা বগল়েলে। আমালির 
ডিলির ক্ীডাবিিলির ডখ্াধু্া়ে িক্ষতা অজ্যলনর প্রলচষ্া়ে 
েরকার এিং প্রধানমন্তীর পূে ্য েমথ ্যন রল়েলে।   

িৃণমল্ িয ্ষটোকয় ক্রীড়টো 
িংসৃ্তি প্রচটোকরর 
িন্ প্রকচটিটো চলকছ। 
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ডকাবভল�র বিরুলধি ্ডাইল়ে েিলচল়ে কার ্যকরী এিং িন্তিিা্ী হাবত়োর হ্ টটকাকরে। এই কারলেই 
ডকন্দী়ে েরকার ভারলত বিলবের িহৃত্তম টটকা অবভরান পবরচা্না করলে এিং একাবধক োি্যে অজ্যন 

কলরলে। ডকাবভ�-১৯-এর েংক্মে রুখলত পরীক্ষা, েন্ধান এিং বচবকৎোর পািাপাবি টটকাকরে 
অবভরানও ডজারকিলম এবগল়ে চ্লে। একই োলথ, প্রলতযেক ডিিিােীর বনরাপত্তা বনন্চিত করলত ‘েিার 

জনযে টটকা, বিনামূল্যে টটকা'- এই মূ্মন্তলক েঙ্ কলর ডিি দ্রুত গবতলত এবগল়ে চল্লে...

মাচ্ প্রলিলির উনার িাবেদিা কলম ্যা ডিিী এখনও 
পর ্যন্ত ২২,৫০০ জনলক ডকাবভ�-১৯-এর টটকা 
বিল়েলেন। পা ডভলঙ রাও়ো সত্ত্বেও, বতবন টটকাকরে 

অবভরান চাব্ল়ে বগল়েবেল্ন এিং এটট িন্ধ করলত ডিনবন। 
কলম ্যা ডিিী প্রকৃত অলথ ্য এক কম ্যলরাগী। অপরবিলক বহমাচ্ 
প্রলিলির ্ াহু্ ও ঙ্কস্পবতর িাবেদিা নও়োং উপিক, মানষুলক 
টটকা গ্রহলে রান্জ করালনার জনযে এবগল়ে এলেবেল্ন এিং 
টটকািান কম ্যেবূচলক আরও উৎোবহত করলত আধ্াত্মিক 
ডনতা বহোলি বনলজর পবরচ়েলক িযেিহার কলরবেল্ন। কলম ্যা 
ডিিী এিং নও়োং উপিলকর মলতা অলনলকর প্রলচষ্ার িল্ 
আজ ভারলত বিলবের েিলচল়ে িড টটকা অবভরান চ্লে। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী রখন বহমাচ্ প্রলিলির স্াথিযে কমথী 
এিং ডকাবভ� টটকা কম ্যেবূচর েবুিধালভাগীলির েলঙ্ কথা 
িল্বেল্ন এিং তালঁির অবভজ্ঞতা ভাগ কলর বনন্চ্ছল্ন, 
ডেখালন উভ়েই উপবথিত বেল্ন। এই ডরালগর প্রলকাপ 
কমালত প্রধানমন্তীর ডর কতটা গুরুত্ব বিল়েলেন, তা তারঁ 
এই আ্াপচাবরতা ডথলক ডিাঝা রা়ে। বতবন েম্প্রবত ডিলির 
ডকাবভ�-১৯ পবরবথিবত পর ্যাল্াচনার জনযে একটট উচ্চ 
পর ্যাল়ের দিঠলক েভাপবতত্ব কলরবেল্ন।

টটকটোকরণ 
িতরবটোরকক 

িুরতক্ি রটোকখ 

এখন তিটোয়টোট্ িঅ্টোি তরকক টটকটো 
িটোটট্ষতিককট িটোউনকলটোি করুন

তকটোতিি-১৯

তকটোতিি-১৯-এর তবরুকধি লড়টোই

বহ
এখন আপবন বনলজই ডহা়োটেঅযোপ ডথলক টটকার 
িংোপত্ �াউনল্া� করলত পালরন। আপনার 
োটট্যবিলকট �াউনল্া� করলত, আপনালক 
ডহা়োটেঅযোলপ ‘মাই গভ’ ডকাবভ� ডহল্পল�্ নম্বলরর 
োলথ েংলরাগ করলত হলি। শুধু তাই ন়ে, আপবন এই 
নম্বর ডথলক ডকাবভ� টটকাও িুক করলত পালরন। এটট 
নাগবরক েুবিধার একটট নতুন রুলগর েূচনা কলরলে। এর 
োহালরযে, আপবন কল়েক বমবনলটর মলধযে ডকাবভ� টটকা 
‘িুক’ এিং োটট্যবিলকট �াউনল্া� করলত পালরন।

১৪ ডেলটেম্বর, ২০২১ 
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টটকটোকরণ িুরক্টোর আবরণ মিবুি ককর 

ভারলতর মলতা বিিা্ ডিলি ডভৌলগাব্ক দিবচত্যে ্ক্ষেী়ে। 
এখালন পাহাবড অচে্, েমভূবম, মা্ভূবম, মরুভূবমর 
পািাপাবি ডিলির বকেু অংি প্রবত িের িনযোর প্রলকালপর 
েম্খুীন হ়ে। েতুরাং, বকেু প্রতযেন্ত অচেল্ ডপৌঁোলনাই 
েিলচল়ে িড চযোল্জি। বকন্তু েি প্রবতকূ্তা সত্ত্বেও, টটকা 
অবভরান পুলরািলম চ্লে এিং োধারে মানষুলক টটকা 
বিলত ডপৌঁলে রালচ্ছন স্াথিযেকমথীরা। এই কারলেই আজ 
গ্রামীে ডজ্াগুব্লত িহলরর তু্না়ে ভা্ ি্ ডিখা 
রালচ্ছ। প্রতযেন্ত এিং িগু ্যম এ্াকা়ে টটকাকরলের গবতও 
দ্রুত। এই ডরাধিালির কৃবতত্ব হ্ ডর ভারত েম্প্রবত বতনটট 
অনষু্ালন এক বিলন ১০ বমব়্েলনর ডিবি মানষুলক টটকা 
বিলত েি্ হল়েলে। ২৭আগস্ট, ৩১ আগস্ট এিং ৬ 
ডেলটেম্বর বিনটট ইবতহালের পাতা়ে ব্বপিধি হলি কারে ঐ 
বতনবিন ডরক�্য েংখযেক টটকা ডিও়ো হল়েবে্। এই কৃবতলত্ব 
উচ্ছ্ববেত হও়োর পর, ডিি এখন এক বিলন ১.২৫ ডকাটট 

টটকা ডিও়োর ডচষ্া করলে। ভারলত একবিলন রত টটকা 
বিলচ্ছ তার েংখযো অলনক ডিলির েমগ্র জনেংখযোর ডচল়ে 
ডিবি। টটকা কার ্যক্ম চা্ ুহও়ো ডথলক শুরু কলর ভারলতর 
১০ ডকাটট মানষুলক টটকা বিলত ৮৫ বিন েম়ে ড্লগবে্, 
৭০ ডকাটট ডরাগযে ড্ালকর টটকাকরে ডিষ করার েম়ে 
এই েংখযো়ে ডপৌঁোলত আমালির ডিি মাত্ ১৩ বিন েম়ে 
বনল়েবে্। ভারলত টটকাকরলের অন্তভু্যন্তি ইবতমলধযেই ৭৫ 
ডকাটট ডপবরল়ে ডগলে রখন িত্যমালন েথুি হও়োর হার ৯৭.৫৪ 
িতাংি। একই েমল়ে, টানা ৭৫ বিন ধলর দিবনক আক্ালন্তর 
েংখযোও ৫০ হাজালরর কম, রা ডকন্দ এিং রাজযেগুব্র 
েন্ম্ব্ত এিং ধারািাবহক প্রলচষ্ার ি্। 

িব ্ষটোগিীণ িয়ই আমটোকদর িংকল্প 

পবরষ্ার-পবরচ্ছন্নতা, ওষুধ এিং কলঠার ভালি ডকাবভ� 
আচরে বিবধ ডমলন চ্ার িল্ আজ আমালির ডিি 
ডকাবভল�র বিরুলধি রধুি জল়ের পলথ দ্রুত এবগল়ে চল্লে। 
১৮ িেলরর ডিবি ি়েবে েক্ নাগবরকলক টটকা ডিও়োর 

ডকাবভল�র ভ়োিহ ববিতী়ে ডেউল়ের ধাক্া এখনও ডিষ হ়েবন এিং 
আেন্ন উৎেলির পবরলিি উলবিলগর কারে হলত পালর। রথােম্ি 
মানুষলক ঘলর থাকার ডচষ্া করলত হলি রালত উৎেলির রং ম্ান 
না হল়ে রা়ে এিং ডকাবভল�র উপরুতি আচরে অনুেরে করলত 
ভু্লিন না। শুধুমাত্ প্রল়োজন হল্ই িাইলর রান, বকন্তু িুই গলজর 
িরূত্ব িজা়ে রাখুন এিং অিিযেই মা্ পরলত হলি। ঘন ঘন হাত ধুলত 
হলি। রারা বন়েম অমানযে করলেন তালঁির েংক্মলের বিপিগুব্ 
ভা্ কলর ডিাঝালত হলি। ডকাবভল� আক্ান্ত হল্ ভালিন না ডর 
টটকা ডনও়োর প্রল়োজন ডনই। টটকা মানিিরীলর িীঘ ্য েম়ে ধলর 
অযোবন্িব� িজা়ে রালখ এিং ভবিষযেলত েংক্মে ডরাধ কলর। নীবত 
আল়োলগর েিেযে (স্াথিযে) �ঃ বভ ডক প্ এর মলত, টটকার একটট 
মাত্ ড�াজও ডকাবভ� ডথলক ৯৬.৬ িতাংি পর ্যন্ত মতুৃযে প্রবতলরাধ 
করলত েি্। এিং ববিতী়ে ড�ালজর পলর েুরক্ষা িনৃ্ধি ডপল়েলে 
৯৭.৫ িতাংি। এবপ্র্ ডথলক আগলস্টর মলধযে টটকা েম্পলক্য তথযে 
রাচাই করার পর এটট ্ক্ষযে করা বগল়েলে।

অবকিলটো টঠক নয়; মিটোমটোতর 
প্রককটোি এখনও তবদ্মটোন

তশশুকদর টটকটো শীঘ্রই 
িটোওয়টো যটোকব
বিশুলির জনযে টটকা পরীক্ষা প্রা়ে েম্পন্ন হল়েলে। 
বিশুলির কখন এিং কতগুব্ ড�াজ ডিও়ো উবচৎ 
তা বনল়ে এখনও বিলিষজ্ঞরা গলিষো করলেন। 
বিশুলির জনযে ডকাভান্ক্সলনর পরীক্ষা এখন চূডান্ত 
পর ্যাল়ে ডপৌঁলেলে। এোডাও বিশুলির জনযে িাল়ো-
ই এিং ডনাভাভযোলক্সর ডকাবভ� টটকা বনল়েও কাজ 
চ্লে। এোডাও, নালকর মাধযেলম টটকা িা ‘নযোজা্ 
ভযোকবেলন’র পরীক্ষার প্রথম ধালপর ি্ আিািযেজিক 
এিং ববিতী়ে এিং তৃতী়ে পর ্যাল়ের ট্া়ো্ চ্লে। 
ডিলির অলনক জা়েগা়ে বিিযো়্েগুব্ পুনরা়ে 
খু্লে, তাই বিশুলির স্ালথিযের প্রবত বিলিষ মলনালরাগ 
ডিও়োর প্রল়োজন রল়েলে। বিশুলিরলক ডকাবভ� 
ভাইরালের েংক্মে ডথলক রক্ষা করলত আমালির 
আরও েতক্য থাকলত হলি এিং তালির ডকাবভল�র 
উপরুতি আচরে ডিখালত হলি।
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স্টোস্্কমমী এবং তিমটোচল প্রকদকশর তকটোতিি 
টটকটো িুতবধটোকিটোগীকদর িকগি প্রধটোনম্রিী নকরন্দ্র 

তমটোদীর ককরটোিকরকনর তকছু অংশ

 গত ১০০ িেলর েিলচল়ে িড মহামাবরর বিরুলধি ্ডাইল়ে 
বহমাচ্ প্রলিি ডশ্ষ্ থিান অবধকার কলরলে।

 আবম খুবি ডর বহমাচল্র ্াহু্-ঙ্কস্পবতর মলতা িুগ ্যম 
ডজ্াও ১০০% টটকার প্রথম ড�াজ ডিও়োর ডক্ষলত্ 
অগ্রভালগ রল়েলে। এই অচে্টট অট্ টালন্ বনম ্যালের 
আলগ িেলরর ডিি কল়েক মাে ডিলির িাবক অংলির 
ডথলক বিন্চ্ছন্ন থাকত।

 বহমাচল্র মানুষ ডকান গুজি িা ভু্ তথযে বিবোে কলরনবন। 
ডিলির গ্রামীে েমাজ কীভালি বিলবের িহৃত্তম এিং দ্রুততম 
টটকা অবভরানলক এবগল়ে বনল়ে চল্লে তার েিলচল়ে িড 
প্রমাে বহমাচ্।

 বহমাচ্ প্রলিলির বিপু্ েংখযেক মানুলষর কম ্যেংথিালনর 
উৎে হ্ পর ্যটন বিল্প, দ্রুত টটকাকরলের িল্ তারঁাও 
উপকৃত হলিন।

 িুগ ্যম ডভৌলগাব্ক অিথিার পবরলপ্রবক্ষলত, টটকাকরলের 
োি্যে িহু্াংলি বনভ্যর কলর গেেংলরাগ এিং 
জনোধারলের অংিগ্রহলের উপর। বহমাচল্, এমনবক 
প্রলতযেকটট পি ্যলতর পলর উপভাষাগুব্ও েম্পূে ্য পবরিবত্যত 
হ়ে। ডেখানকার অবধকাংি এ্াকাই গ্রামীে।

 এক বিলন ১.২৫ ডকাটট টটকা বিল়ে ভারত ডরক�্য দতবর 
করলে। ভারত একবিলন রত টটকা বিলচ্ছ তার েংখযো 
অলনক ডিলির েমগ্র জনেংখযোর ডচল়ে ডিবি।

 ভারলতর টটকা অবভরালনর োি্যে প্রবতটট ভারতীল়ের 
কলঠার পবরশ্ম, গলিষো এিং বনষ্ার ি্।

ডক্ষলত্ ভারত  উললিখলরাগযে োি্যে অজ্যন 
কলরলে। বহমাচ্প্রলিি, ডগা়ো, বেবকম, ্ািাখ, 
্াক্ষাবিীপ, িািরা ও নগর হালভব্ এিং িমন 
ও বিউ ডিলির এমন ে়েটট রাজযে/ডকন্দিাবেত 
অচে্ ডরখালন প্রাপ্তি়ে্ জনেংখযোর ১০০ 
িতাংিই টটকার প্রথম ড�াজ ডপল়ে বগল়েলেন। 
শুধু তাই ন়ে, ববিতী়ে ড�ালজর ডক্ষলত্ও বহমাচ্ 
প্রলিি জনেংখযোর প্রা়ে এক তৃতী়োংি অবতক্ম 
কলর বগল়েলে। ভারলতর মলধযে ওবডিার ভুিলনবের 
প্রথম কলরানার বিরুলধি ১০০% টটকাকরলের 
অন্তভু্যন্তি অজ্যন কলরলে। এর িাইলর, ভুিলনবেলর 
প্রা়ে এক ্ক্ষ অবভিােী কমথীলকও ডকাবভ� 
টটকার প্রথম ড�াজ ডিও়ো হল়েলে। টটকার প্রথম 
ড�াজ ডিও়োর ডক্ষলত্ মধযেপ্রলিলির ইলদিারও 
১০০% টটকাকরলের অন্তভু্যন্তি অজ্যন কলরলে, 
এিং টটকা ডিও়োর একটট নতুন ডরক�্য থিাপন 
কলরলে। 

যটোরটো আমটোকদর িরুতক্ি রটোকখ িটোকঁদর 
তনরটোিত্তটো তনজচিি করটো

ডকাবভ� মহামাবরর বিরুলধি ্ডাইল়ে একটট 
উললিখলরাগযে োি্যে অজ্যন কলরলে ভারত। 
কলচ্ছ ডমাতাল়েন করা বনরাপত্তা িাবহনীর েিেযে 
এিং তালঁির পবরিালরর েিেযেলির টটকার প্রথম 
ড�াজ ডিও়ো হল়েলে। ৯ ডেলটেম্বর পর ্যন্ত, 
৯৯% স্াথিযেলেিা কমথী, ১০০% োমলনর োবরর 
ডকাবভ� ডরাধিা এিং ১৮ িেলরর ডিবি ি়েলের 
জনেংখযোর ৫৮ িতাংি টটকার প্রথম ড�াজ 
ডপল়েলেন। একই েমল়ে, ৮৪ িতাংি স্াথিযেলেিা 
কমথী, ৮০ িতাংি োমলনর োবরর ডকাবভ� 
ডরাধিা, ১৮ িেলরর ডিবি ি়েবে জনেংখযোর ১৮ 
িতাংিলক ববিতী়ে ড�াজ ডিও়ো হল়েলে। শুধু 
তাই ন়ে, টটকািালনর গবতও উললিখলরাগযেভালি 
িনৃ্ধি ডপল়েলে রার কারলে ২০২১ োল্র ৯ 
ডেলটেম্বলরর মলধযে প্রবতবিন টটকারকরলের হার 
িনৃ্ধি ডপল়ে বিনপ্রবত ৭৮.১০ ্ক্ষ ড�াজ হল়েলে, 
রা ২০২১ োল্র জানু়োবরলত বিন প্রবত ২.৩৫ 
্ক্ষ ড�াজ বে্। একই েমল়ে, এর ডচল়ে ডিবি 
আগলস্টর ডিষ েপ্তালহ প্রবতবিন ৮০ ্ ক্ষ টটকার 
ড�াজ ডিও়ো হ়ে।  

তিমটোচল প্রকদকশর স্টোস্্কমমীকদর 
িকগি প্রধটোনম্রিীর িপি্ণ ্ষ 
ককরটোিকরন তশটোনটোর িন্ 
তকউআর তকটোিটট স্্টোন করুন।

তকটোতিি-১৯-এর তবরুকধি লড়টোই
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তরিকি তবকবের উদীয়মটোন অর ্ষনীতির িন্ 
একটট প্রিটোবশটোলী কণ্ঠস্র িকয় উকঠকছ

ভাচু্য়ো্ মাধযেলম ভারত ১৩তম বরিকে (রিান্জ্, রাবি়ো, ভারত, চীন, িবক্ষে আবরিকা) েলম্্লনর েভাপবতত্ব 
কলরলে, রা এই িেলরর ৯ ডেলটেম্বর অনুটষ্ত হল়েবে্। প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী ববিতী়েিার এই বরিকে িীষ ্য েলম্্লন 
েভাপবতত্ব কলরলেন, এর আলগ ২০১৬ োল্ ডগা়ো েলম্্লনও েভাপবতত্ব কলরবেল্ন। িীষ ্য েলম্্লনর প্রবতপািযে 
বে্ ‘থিাব়েত্ব, েংহবত এিং ঐলকযের জনযে েহলরাবগতা’। উন্ন়েনিী্ ডিলির অগ্রাবধকারগুব্লক গুরুত্ব প্রিান করার 
জনযে বরিকে প্যোটিম ্যলক উপলরাগী িল্ িে ্যনা করার েম়ে ভারত েন্তােিালির বিরুলধি তার অিথিান তুল্ ধলরলে। 

এই মচে ২০০৬ োল্র ডেলটেম্বলর প্রবতষ্ার পর এই িের ১৫িের পূে ্য কলরলে।

দিঠলক রিান্জল্র মহামানযে রাষ্ট্রপবত জাইর 
ডিা্লোনালরা, রাবি়োর ডপ্রবেল�ন্ ভ্াত্িত্ির পুবতন, 
বচলনর ডপ্রবেল�ন্ বি ন্জনবপং এিং িবক্ষে আবরিকার 
ডপ্রবেল�ন্ বেবর্ রামালিাো উপবথিত বেল্ন। এই 
উপ্লক্ষ প্রধানমন্তী ডমািী িল্ন, “আপনালির 
েক্লক বরিকে েলম্্লন স্াগত জানাই। বরিকলের 
১৫তম জ়েন্তীলত এই েলম্্লনর েভাপবতত্ব করা 
আমার এিং ভারলতর জনযে অতযেন্ত গলি ্যর।“ বরিকে 
েলম্্লনর গুরুত্ব উললিখ কলর প্রধানমন্তী নলরন্দ 
ডমািী িল্ন, গত ডিড িিলক বরিকে অলনক ্ক্ষযে 
অজ্যন কলরলে। আজ আমরা বিলবের উিী়েমান 
অথ ্যনীবতর জনযে একটট প্রভািিা্ী কণ্ঠস্র। 
উন্ন়েনিী্ ডিিগুব্র অগ্রাবধকারগুব্লক গুরুত্ব 
ডিও়োর ডক্ষলত্ও ডিারামটট কার ্যকরী হল়েলে।
তিতন চটোরটট গুরুত্বি্ণ ্ষ তবরকয়র উির তিটোর 
তদকয়কছন:

   আমালির বনন্চিত করলত হলি ডর আগামী ১৫ িেলর 

বরিকে েলম্্ন আরও ডিবি ি্প্রেূ হলি।
 প্রথম বরিকে হ্ ‘ব�ন্জটা্ ডহ্থ োবমট’-এ প্ররুন্তি িযেিহার 

কলর স্াথিযে েুবিধা প্রাপযেতা িনৃ্ধি করার এক উদ্ািনী পিলক্ষপ।
 েিেযে ডিিগুব্র শুল্ক বিভালগর মলধযে েহলরাবগতার মাধযেলম 

‘আন্তঃ-বরিকে’ িাবেজযে েহজতর হলি। ভাচু্য়ো্ ডনটও়োক্য 
বহোলি "বরিকে টটকা এিং উন্ন়েন ডকন্দ" চা্ু করার িযোপালরও 
েম্ত হল়েলে। "বরিকে অযো্াল়েন্স অন বগ্রন টুযেবরজম" 
আলরকটট নতুন উলিযোগ।

 প্রথমিালরর মলতা বরিকে িহুপাবক্ষক িযেিথিা িন্তিিা্ী করার 
বিষল়ে একটট োধারে অিথিান গ্রহে কলরলে।

 বরিকে েন্তােিালির বিরুলধি একটট কম ্যপবরকল্পনাও গ্রহে 
কলরলে।   

তরিকি: িটোরকির চটোরটট অগ্টোতধকটোর তক্ত্

মানুলষ মানুলষ 
পুনবম ্্য ন 

১ ২ ৩ ৪
িহুপাবক্ষক 
িযেিথিার 
েং্ার

েন্তােিালির 
ডমাকালি্া

েুথিা়েী উন্ন়েলনর ্ক্ষযে 
অজ্যলনর জনযে ব�ন্জটা্ 
এিং প্ররুন্তিগত িযেিথিা 
গ্রহে

তরিকি িকম্লকন প্রধটোনম্রিীর 
বতিব্ তশটোনটোর িন্ তকউআর 
তকটোিটট স্্টোন করুন

তরিকি শীর ্ষ িকম্লন
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স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎেি উৎেলির বিলিষ 
তাৎপর ্য রল়েলে কারে এটট আমালির স্প্নলক 
িাস্লি রূপা়েলনর পলথ আমালির বিিা ডিখা়ে 

এিং নতুন ভারত গডার জনযে মূ্যেলিাধলক েুরবক্ষত 
কলর। ডিলির স্াধীনতার ৭৫তম িষ ্যপূবত ্য উিরাপন হ্ 
অমতৃ কাল্র েূচনা রা আমালির স্াধীনতার একলিা 
িেলর বনল়ে রালি। অমতৃ কাল্র ্ক্ষযে হ্ এমন এক 
ভারত গলড ডতা্া ডরখালন আধুবনক রুলগর বিবেমালনর 
পবরকাঠালমা থাকলি। কৃবষ উৎপািনিী্তা িনৃ্ধি এিং 
খািযে প্রন্ক়্োকরে বিলল্পর প্রবতিন্ধকতা িরূ করার 
পািাপাবি োশ়্েী মূল্যের মলধযে স্াথিযেলেিা, আিােন, 
বিশুধি জ্ এিং দিিুযেবতক িন্তি প্রিালনর মাধযেলম 

আমরা আমালির উচ্চাকা্ষিাগুব্লক িাস্লি 
পবরেত করবে। এটট এমন একটট ডিলির কল্পনা কলর 
ডরখালন দেবনক ও কৃষকলির ক্যোে আমালির কালে 
েি ্যালপক্ষা গুরুত্বপূে ্য। স্াধীনতা েংগ্রালমর েম়ে, 
আমালির পূি ্যপুরুষরাও একই স্প্ন ডিলখবেল্ন। গত 
োত িেলর তালঁির অপূে ্য স্প্ন পূরলের জনযে অলনক 
ডচষ্া করা হল়েলে। িরূিিথী নীবতর িল্ এখন কৃষকরা 
স্াি্ম্বী হলচ্ছ, আমালির দেনযেরা একাগ্রবচত্লত  
েীমালন্ত পাহারা বিলচ্ছ। আমালির অমতৃ মলহাৎেি 
বিভালগ এিালরও আমরা ডিলির ডিি কল়েকজন 
অনুলপ্ররোিা়েক স্াধীনতা েংগ্রামীলির জীিনকাবহনী 
তুল্ ধলরবে।

আমালির স্াধীনতা েংগ্রালমর না়েকরা এমন এক স্াধীন ভারলতর স্প্ন ডিলখবেল্ন ডরখালন োমবগ্রক 
এিং অন্তভু্যন্তিমূ্ক উন্ন়েন িত্যমান থাকলি। তারঁা োরা ডিলি এক েমজাতী়ে উন্ন়েন কল্পনা 

কলরবেল্ন ডরখালন ডকান ডশ্েী িা িযেন্তি বপবেল়ে থাকলিন না। ‘আজাবি কা অমতৃ মলহাৎেি’ এমনই 
একটট উৎেি রার মাধযেলম আমরা আমালির স্াধীনতা েংগ্রামীলির স্মরে ও শ্ধিা জানাই। একই োলথ, 

আমরা একটট েমধৃি ভারত গঠলনর পলথ এবগল়ে চল্বে। ডেই পলথ আমালির অনযেতম অনুলপ্ররো 
হ্ স্াধীনতা েংগ্রামীলির স্প্ন- তা পূরে করার অঙ্ীকার।

আধুতনক িটোরি 
গঠকনর তনম ্ষটোিটোরটো

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎেিিটোরি@৭৫
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্া  ্ িাহািরু িাস্তী বেল্ন ভারতমাতার ডরাগযে েন্তান, বরবন ডিলির ববিতী়ে 
প্রধানমন্তী হল়েও অতযেন্ত োধারে জীিনরাপন করলতন। মানিলকন্ন্দক 
পধিবতর ধারা়ে বিবোেী এই মানষুটট অতযেন্ত বিন়েী বেল্ন। শুধু তাই ন়ে, বতবন 

দনবতক মূ্যেলিালধর োলথ আলপাষ না কলর একজন রাষ্ট্রনা়েলকর মর ্যািা ও েততা িজা়ে 
ডরলখ ডিলির ডেিা কলরলেন। ্া্ িাহািরু িাস্তীর িযেন্তিলত্বর একটট গুরুত্বপূে ্য বিক বে্ 
িক্ষ এিং কার ্যকরভালি ডরাগালরাগ গলড ডতা্ার অোধারে ক্ষমতা। তারঁ িান্মিতা এিং 
অনযে িযেন্তির িৃটষ্ভবঙ্ ডিাঝার ক্ষমতা তারঁ োিল্যের পথলক মেেৃ কলরবে্। বতবন েিেম়ে 
োধারে মানুলষর অনুভূবতলক েিলচল়ে ডিবি গুরুত্ব বিলতন। শুধু তাই ন়ে, িাস্তীন্জ ডিলি 
েিজু বিপ্ি ও ডবেত বিপ্লির আহ্ান জাবনল়েবেল্ন, এিং ডেই কার ্যক্লম বতবন মুখযে ভূবমকা 
পা্ন কলরবেল্ন। ি্স্রূপ আমালির ডিি খািযে বনরাপত্তা বনন্চিত করলত েক্ষম হল়েবে্ 
এিং ভারলত িলুধর উৎপািন িযোপকভালি িনৃ্ধি ডপল়েবে্।

বতবন ১৯০৪ োল্র ২অল্াির উত্তরপ্রলিলির িারােেীর মুঘ্েরাইল়ে জন্মগ্রহে কলরন। 
তারঁ িািা মুন্সী িারিা প্রোি শ্রীিাস্ি বেল্ন একজন ্ু্ বিক্ষক। ্া্ িাহািরু িাস্তীর 
ি়েে রখন মাত্ ডিড িের তখন তারঁ িািা মারা রান। তারঁ রখন মাত্ মাত্ ডষা্ িের তখন 
মহাত্া গান্ধী তালঁক অেহলরাগ আলদিা্লন ডরাগ ডিও়োর আহ্ান জানান। বতবন মহাত্া 
গান্ধীর �ালক োডা বিল়ে পডালিানা ডেলড ডিও়োর বেধিান্ত ডনন। ১৯৩০ োল্, ্িে আইন 
ভাঙ্ার জনযে মহাত্া গান্ধী �ান্ডিলত অবভরান কলরবেল্ন। এই প্রতীকী িাত ্যা েমগ্র ডিলি 
বিপ্লির িাতািরে দতবর কলরবে্। ্া্ িাহািরু িাস্তী প্রি্ উৎোলহ স্াধীনতা আলদিা্লন 
ডরাগ বিল়েবেল্ন। বতবন বরিটটি িােনলক উৎখাত করার ্লক্ষযে ডিি কল়েকটট অবভরালনর 
ডনতৃত্ব বিল়েবেল্ন এিং ডমাট োত িের কারাগালর কাটটল়েবেল্ন। স্াধীনতা েংগ্রালম 
অংিগ্রহে করার েম়ে বতবন একজন িক্ষ ডনতা বহলেলি আবিভূ্যত হন। বতবন কৃষক, শ্বমক 
এিং দেবনকলির মলধযে অতযেন্ত জনবপ্র়ে বেল্ন।

এই ঘটনাটট ১৯৬৫ োল্র ভারত-পাক রলুধির। ডেই েম়ে আলমবরকা ভারতলক হুমবক 
বিল়েবে্ ডর ভারত রবি রধুিবিরবত ডঘাষো না কলর তাহল্ ভারলত গম েরিরাহ িন্ধ কলর 
ডিও়ো হলি। ডেই েম়ে ভারত গম উৎপািলন আত্বনভ্যরিী্ বে্ না। অিলিলষ, ্া্ 
িাহািরু িাস্তী ডিিিােীর কালে েপ্তালহ একিার খািার িাি ডিও়োর আলিিন কলরবেল্ন। 
ডিিিােীর কালে আলিিন করার আলগ বতবন বনলজই এটট অনুেরে কলরবেল্ন। ভারলতর 
জনোধারে তালঁির বপ্র়ে ডনতার আলিিলন োডা বিল়ে একলি্া খািার িন্ধ কলর ডি়ে। 
িাস্তী মহাি়ে বরবন েি েম়ে ডিলির কৃষক, দেবনক, শ্বমক এিং গ্রামগুব্র ক্যোলের 
উপর েি ্যালপক্ষা গুরুত্ব বিলতন, বতবন ‘জ়ে জও়োন, জ়ে বকষাে’ ড্াগান তুল্বেল্ন রা 
আমালির জও়োন এিং কৃষকলির উিযেম এিং পবরশ্মলক তুল্ ধলরবে্। পরিতথীকাল্ 
প্রাতিন প্রধানমন্তী অট্ বিহারী িাজলপ়েী এই ড্াগালন ‘জ়ে বিজ্ঞান’ ডরাগ কলরন। 
২০১৯ োল্র ৩ জান়ুোবর, প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী ডেই আলিিলন ‘জ়ে আনেুন্ধন’ ডরাগ 
কলরন। প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী ্া্ িাহািরু িাস্তীলক একজন শ্লধি়ে এিং িৃঢ়লচতা মানষু 
বহোলি স্মরে কলরন, ের্তার প্রতীক এই মানষুটট জাবতর ক্যোলে বনলজর জীিন উৎেগ ্য 
কলরবেল্ন। প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী িল্ন, “বতবন ডিলির জনযে রা বকেু কলরলেন তার 
জনযে আমরা তারঁ প্রবত অতযেন্ত কৃতজ্ঞ।“

স্টোধীনিটো ি্ব ্ষবিমী এবং িরবিমী িটোরকি গুরুত্বি্ণ ্ষ 
ি্তমকটো িটোলন ককরতছকলন লটোল বটোিটোদরু শটো্রেী

“িটোরি-িটোক যুধি তশর 
িওয়টোর ির মটোত্ চটোর 
তদন তককটকছ। তদতলির 
রটোমলীলটো ময়দটোকন 
িটোিটোর িটোিটোর মটোনুকরর 
উকদেকশ িটোরণ তদকি 
তগকয় লটোল বটোিটোদরু শটো্রেী 
বকলতছকলন- "িদর 
আইয়বু বকলতছকলন 
তয তিতন তিঁকট তদতলি 
তিৌঁছটোকবন। তিতন এি 
বড় একিন মটোনুর, 
আতম তিকব তদখলটোম 
িটোকঁক তদতলি িয ্ষন্ত িটোটঁটোর 
কটি তিটোগ করটোকনটোর 
িতরবকি্ষ আমরটোই বরং 
লটোকিটোকর তগকয় িটোরঁ িকগি 
তদখটো ককর আিব।"

জন্ম: ২ অল্াির ১৯০৪ 
মতুৃযে: ১১ জানু়োবর, ১৯৬৬ 
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ভারলতর স্াধীনতা েংগ্রালমর ইবতহালে একজন িীর বহলেলি িীর চন্দ বেং 
গালডা়োব্লক স্মরে করা হ়ে বরবন ডপলিা়োলরর বনরস্ত পাঠানলির উপর গুব্ 
চা্ালত অস্ীকার কলরবেল্ন। খান আব্ু্  গিির খালনর ডনতৃলত্ব ডপলিা়োর 

িহলর (রা এখন পাবকস্ালন) পাঠানরা বিলিিী কাপড এিং ন্জবনেপলত্র বিরুলধি প্রবতিাি 
করার জনযে ১৯৩০ োল্র ২৩ এবপ্র্ একটট বমবে্ এিং েভা কলরবে্। বরিটটি েরকার 
এই আলদিা্নলক িন্ধ করলত ডচল়েবে্। এই কারলে বরিটটি িােকরা ডেখালন গাডও়ো্ 
ডরন্জলমলন্র িযোটাব়্েন ডমাতাল়েন কলরবে্, রার ডনতৃলত্ব বেল্ন িীর চন্দ বেং গালডা়োব্। 
আলদিা্নকারী পাঠানলির বমবে্ ও উৎোহ ডিলখ বরিটটি েরকার হতিাক হল়ে বগল়েবে্, 
আলদিা্নকারীলির বিরুলধি গালডা়ো্ ডরন্জলমন্লক গুব্ চা্ালনার বনলি্যি ডিও়ো হ়ে। 
রাইলহাক, িীর চন্দ বেং গালডা়োব্ গুব্ চা্ালত অস্ীকার কলর িল্বেল্ন ডর আমরা 
বনরস্ত মানুষলির উপর গুব্ চা্াই না। ডপলিা়োর বিলরিালহর মহানা়েক িীর চন্দ বেং বনরস্ত 
মানলুষর উপর গুব্ না করার আলিি বিল়ে মানবিকতার মহান িৃষ্ান্ত থিাপন কলরন। এই 
ঘটনা ভারতী়ে স্াধীনতা েংগ্রালমর জনযে একটট মাই্ি্ক বহলেলি প্রমাবেত হল়েবে্, রা 
ভবিষযেলত বিপ্লির ত্িত্তি থিাপন কলরবে্। বরিটটিলির বিরুলধি বিলরিাহ মালন কলঠার িান্স্, 
এমনবক মতুৃযেিণ্ডও হলত পালর, তা জানার পলরও বকন্তু বতবন তারঁ বেধিালন্ত অট্ বেল্ন। 
এই ঘটনার পর বতবন োরা ডিলি ‘ডপলিা়োর বিলরিালহর না়েক’ বহোলি জনবপ্র়ে হল়ে 
ওলঠন। ডপলিা়োর বিপ্লির পর বতবন ডিলির স্াধীনতা েংগ্রামী বহোলিও জনবপ্র়েতা অজ্যন 
কলরন। এটা বিবোে করা হ়ে ডর মহাত্া গান্ধী তালঁক 'গালডা়োব্' নালম ভূবষত কলরবেল্ন। 
রাইলহাক, এই ঘটনার পলর, তালঁক ডেনািাবহনী ডথলক িরখাস্ করা হল়েবে্ এিং মতুৃযেিণ্ড 
ডিও়ো হল়েবে্। পলর তারঁ োজা রািজ্ীিন কারািলণ্ড রূপান্তবরত হ়ে এিং পরিতথীকাল্ 
১৯৪১ োল্র ২৬ ব�লেম্বর বতবন কারাগার ডথলক মুন্তি পান। ১৯৪২ োল্ বতবন ভারত 
োলডা আলদিা্লন ডরাগ ডিন এিং পুনরা়ে িন্দি হন। বতবন ডিলির স্াধীনতা আলদিা্লন 
গুরুত্বপূে ্য অিিান ডরলখবেল্ন এিং স্াধীনতা েংগ্রালম িহু মানলুষর অনলুপ্ররো হল়ে 
উলঠবেল্ন। স্াধীনতার পরও বতবন ডিি গঠলনর জনযে বনরন্তর প্রলচষ্া ও কাজ চাব্ল়ে 
রান। ভারত েরকার তারঁ েম্ালন ১৯৯৪ োল্ একটট �াকটটবকট প্রকাি কলরবে্।

বীর চন্দ্র তিংি গটোকরটোয়টোতল তিকশটোয়টোকর তনর্রে 
িটোঠটোনকদর উির গুতল চটোলটোকি অস্ীকটোর ককরন

তিকশটোয়টোর তবক্টোকির 
মিটোনটোয়ক, তনর্রে 
মটোনুরকক গুতল নটো করটোর 
আকদশ তদকয় গটোকড়টোয়টোতল 
আদশ ্ষ তদশকপ্রকমর 
দৃটিটোন্ত স্টোিন ককরন 
এবং এই ঘটনটো িটোরিীয় 
স্টোধীনিটো িংগ্টোকম একটট 
মটোইলিলক তিকিকব 
বতণ ্ষি িয়।

জন্ম: ৯ অল্াির, ১৮৭৭ | মতুৃযে: ১৭ জনু, ১৯২৮ 

জন্ম: ২৫ ব�লেম্বর ১৮৯১ 
মতুৃযে: ১ অল্াির, ১৯৭৯ 

ডগাপিনু্ধ িাে একজন েমাজকমথী, স্াধীনতা েংগ্রামী, োংিাবিক, এিং োবহবতযেক বহোলি 
পবরবচত বেল্ন। এর পািাপাবি উৎক্মবে িনযো ও ঝলড আক্ান্ত িবররি মানষুলির 
েি ্যিা োহারযে করলতন। বতবন বেল্ন উবডষযোর একজন বিবিষ্ েমাজকমথী বরবন ‘উৎক্ 

মবে’ নালমও পবরবচত বেল্ন। বতবন েি ্যিা িবররিলির ডেিা়ে এতটাই বনলিবিত বেল্ন ডর বতবন তারঁ 
পবরিালরর প্রবত রথারথ মলনালরাগ বিলত পালরনবন। ি্া হ়ে ডর রখন তারঁ বনলজর ডেল্র মতুৃযে হল়েবে্, 
বতবন িনযোত ্য িবররি মানষুলির খাও়োলনার কালজ িযেস্ বেল্ন। ওবডিার মানষু তালঁক ‘িবররি েখা’ অথ ্যাৎ 
‘িবরলরির িনু্ধ’ নালম জালন এিং তালঁক এখনও ‘ি়োিী্ বিলরিাহী’ বহোলি স্মরে করা হ়ে। ওবডিা রালজযে 
রখনই জাতী়েতািাি এিং স্াধীনতা েংগ্রাম বনল়ে আল্াচনা হ়ে, তখন মানুষ অতযেন্ত েম্ালনর েলঙ্ 

‘দতর্ িখটো’ উৎকলমতণ তগটোিবনু্ধ দটোি 
িব ্ষদটো দতর্কদর িটোিটোয্ করকিন

40 বনউ ইন্ডি়ো েমাচার    ১-১৫ অল্াির, ২০২১

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎেিিটোরি@৭৫



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার    ১-১৫ অক্াবর, ২০২১

অ্যানি বেসযান্ত, নিনি ভযারতকে নিকের েন্মভূনি েকে িকি েরকতি, নতনি নিকেি এেেি নরিটিশ 
সিযাে সংস্যারে, িযারী অনিেযাকরর প্রচযারে এেং ভযারকতর েযাতীয়তযােযাদ এেং স্যািীিতযার এেেি 
এেনিষ্ঠ সির ্থে। নতনি আইনরশ বংশ�োদ্ভূ ত, নেেযাহ েকরনিকেি এে ইংকরেকে এেং ভযারতকে 
তযারঁ নবিতীয় গহৃ নহসযাকে গ্রহণ েকরনিকেি। নতনি ১৮৪৭ সযাকের ১ অক্যাের েন্ডকি েন্মগ্রহণ 
েকরনিকেি। অ্যানি বেসযাকন্তর িখি পযাচঁ েির েয়স, তখি তযারঁ েযােযা িযারযা িযাি। তযার েীেকির 
িেূিন্ত্র নিে েি ্থফে। অ্যানি বেসযান্ত অত্ন্ত ে্ক্তিত্বিয়ী িনহেযা নিকেি, ভযারকতর প্রনত তযারঁ বসেযা- 
নিষ্ঠযা বদকখ একদকশর অকিে সিযােেিমী বদশকসেযার েযাকে অিপু্রযানণত হকয়নিকেি।

অ্যানি বেসযান্ত ১৯১৩ সযাে বরকে ভযারতীয় রযােিীনতকত সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু েকরি এেং 
ভযারতীয় েযাতীয় েংকগ্রকস বিযাগ বদি। নতনি ১৯১৭ সযাকে েংকগ্রকসর সভযাপনতও হকয়নিকেি এেং 
তযারপর বরকে ভযারকতর স্যািীিতযার পকষে আরও বেযারদযার দযানে শুরু েকরি। নতনি িযারীকদর উন্ননত 
ও নশষেযার েি্ অক্যান্ত পনরশ্রি েরকতি। নতনি বসন্টযাে নহন্ ু েকেে চযাে ু েকরি িযা বেিযারস 
নহন্ ুনেশ্বনেদ্যােকয়র প্ররি েকেেগুনের িকি্ অি্তি এেটি হকয় ওকে। ভযারকত নশষেযার উন্নয়কি 
অসযািযাি্ অেদযাকির েি্ অ্যানি বেসযান্ত ‘ড্র অে বেিযাস ্থ’ নডনগ্র েযাভ েকরি। আে, বেন্দীয় 
সরেযার অ্যানি বেসযাকন্তর িকতযা িহীয়সী িনহেযাকদর বদখযাকিযা পর অিসুরণ েকর িযারীকদর উন্ননত ও 
নশষেযার েি্ নিরন্তর প্রকচষ্যা চযানেকয় িযাকছে।

‘বহযাি রুে’ েেকত এিি পনরনথিনত বেযাঝযায় বিখযাকি এেটি বদকশর সরেযার বসই বদকশর থিযায়ী 
িযাগনরেকদর বিযারযা পনরচযানেত হয়। এই আকন্যােি ভযারকতর েিগণকে স্যািীিতযা আকন্যােকির সকগে 
সংিুতি েরযার েি্ েযাে েকর। ১৯১৪ সযাকে নতনি সযাপ্যানহে সংেযাদপত্র ‘েিিনভে’-এর সূচিযা 
েকরি এেং ‘িযাদ্যাে স্্যান্ডযাড্থ’ প্রনতষ্ঠযািটি নেকি নিকয় বসই েযাগকের িযাি বদি ‘নিউ ইক্ন্ডয়যা’। নতনি 
নিকেি িতুি িকির িযািষু, নিনি সে ্থদযা সিযাকের বি বেযাি খযারযাপ নেষকয়র নেরুকধে বখযােযাখুনেভযাকে 
প্রনতেযাদ েরকতি। নতনি েযাে্নেেযাহ এেং েণ ্থপ্ররযার িত ভযারকতর সযািযাক্েে েুপ্ররযাগুনে দরূ 
েরযার বচষ্যা েকরনিকেি এেং নেিেযা নেেযাকহর পকষে প্রচযার েরকতি। অ্যানি বেসযান্ত নরওসনফে্যাে 
বসযাসযাইটির আেীেকির সভযাপনত নিকেি। নতনি ৮৬ েির েয়কস পরকেযাে গিি েকরি। তযারঁ বশষ 
ইছেযািুিযায়ী, তযাকঁে েযারযািসীর গগেযা ঘযাকি দযাহ েরযা হয় এেং গগেযায় অনথি নেসে্থি েরযা হয়।

একজন ব্রিটিশ মব্িলা িওয়া সত্ত্বেসত্ত্বেও অ্াব্ন বেসান্ত 
ভারতের স্াধীনো আত্ালতনর সমর ্থক ব্িতলন 

অ্াব্ন বেসান্ত  
১৯১৩ সাতল ভারতের 
রাজনীব্েতে সক্রিয় 
অংশগ্রিণ কতরন 
এেং ভারেীয় জােীয় 
কংতগ্রতস ব�াগদান 
কতরন। ১৯১৭ সাতল 
কংতগ্রতসর সভাপব্ে 
িওয়ার পতরই ব্েব্ন 
ভারতের স্াধীনোর 
দাব্ে শুরু কতরন।

বগাপেন্ধু  দাস 
১৯১৯ সাতল 
‘সমাজ’ নাতম 
একটি সাপ্াব্িক 
সংোদপত্র চালধু 
কতরব্িতলন �া 
১৯৩০ সাতল একটি 
দদব্নক সংোদপতত্র 
পব্রণে িয়। 
একজন মানধুষ 
ব্িসাতে সরলোর 
প্রেীক ব্িতলন 
উৎকল মব্ণ 
বগাপেন্ধু  দাস।

েন্ম: ১ অক্যাের, ১৮৪৭ 
িত্ৃ্: ২০ বসকটেম্বর, ১৯৩৩ 

বগযাপেনু্ দযাকসর িযাি স্মরণ েকরি। নতনি ওন়িশযায় েযাতীয় বচতিযার েীে েপি েকরনিকেি। নতনি ভযারকতর 
স্যািীিতযা সংগ্রযাকি সক্রিয় অংশ গ্রহণ েকরনিকেি এেং বস েযারকণ তযাকঁে এেযানিেেযার েযারযাগযাকর বিকত 
হকয়নিে। েযাে্েযাে বরকেই তযারঁ িকি্ প্রখর বদশকপ্রকির অিভূুনত নিে। প্রকত্ে ভযারতীকয়র েি্ নশষেযা- 
নতনি এই িযারণযার প্রেে সির ্থে নিকেি। এই উকদেকশ্, নতনি ১৯০৯ সযাকে এেটি উচ্চ নেদ্যােয় প্রনতষ্ঠযা েকরি 
বিখযাকি শযানন্তনিকেতকির আদকে উন্মতুি পনরকেকশর িকি্ নশষেযাদযাি েরযা হত। তযারঁ েনেতযাগুনে নিে অত্ন্ত 
হৃদয়গ্রযাহী িযা স্যািীিতযা সংগ্রযাকির সিয় িযািষুকে বদকশর েি্ ে়িযাই েরকত অিপু্রযানণত েকরনিে। বগযাপেনু্ 
দযাস ১৯১৯ সযাকে 'সিযাে' িযাকি এেটি সংেযাদপত্র প্রেযাশ েকরি। নতনি অত্ন্ত সযািযারণ েীেিিযাপি েরকতি 
এেং খযােযার নহসযাকে বেেেিযাত্র ভযাত ডযাে বখকতি। এই ঘিিযার উকলেখ েকর ভযারকতর প্রযাতিি রযাষ্ট্রপনত প্রণে 
িুকখযাপযাি্যায় এেেযার েকেনিকেি বি, ১৯২১ সযাকে ওন়িশযা সফকরর সিয় গযান্ীক্ে তযাকঁে বদকখনিকেি, নতনি 
তযাকঁে ক্েজ্যাসযা েকরনিকেি বি এই অপি ্থযাপ্ খযাদ্ গ্রহকণর ফকে তযারঁ শরীকর বেযাি বিনতেযাচে প্রভযাে প়িকে 
নেিযা। বগযাপেনু্ উত্তর নদকয়নিকেি বি নতনি বেেেিযাত্র স্রযাে বপকত আগ্রহী। গযান্ীক্ে তযারঁ 'আিযার ওন়িশযা 
ভ্রিণ' প্রেকন্ বগযাপেনু্র প্রশংসযা েকর নেকখনিকেি, নতনি িনদ ভযারকত ১০০ েি বগযাপেনু্ সংগ্রহ েরকত 
পযাকরি, তযাহকে নতনি ভযারতকে স্যািীি েরকত সষেি হকেি।  
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োমবগ্রক 

বচন্তাভািনালক পালথ়ে কলর 

এক িের আলগ নতুন জাতী়ে বিক্ষানীবতর 

েূচনা হল়েবে্। িল্ এই নীবত বিবভন্ন উলিযোলগর মাধযেলম 

বিক্ষা ও বিখন প্রন্ক়্ো়ে আমূ্ পবরিত্যন এলনলে। এটট শুধুমাত্ 

একটট নীবতর প্রিত্যন ন়ে িরং এটট একটট িরূিৃটষ্েম্পন্ন পথপ্রিি ্যক  

রা একটট নতুন ভারলতর ত্িত্তি থিাপন করলি, রা আমালির ভবিষযেৎ 

প্রজন্মলক তালঁির বিবেলজাডা েহলরাগীলির েলঙ্ কালঁধ কাধঁ বমব্ল়ে 

চ্লত প্রস্তুত করলি। এটা শুধুমাত্ তালঁির আকাি ডো়ঁোর স্প্ন ডিখলতই 

অনুপ্রাবেত করলি তাই ন়ে িরং তালঁির বনজস্ জগৎ-আকাি গঠন 

করলত োহারযে করলি, ডর আকালি তারঁা নক্ষলত্র মত অবনি ্যাে 

িীপযেমান থাকলি। এই ভািনা বনল়েই প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী 

৭ ডেলটেম্বর ‘বিক্ষা পলি ্য’র প্রথম েলম্্লন পাচঁটট 

নতুন উলিযোগ চা্ু কলরলেন। 

িৃহৎ এিং 
েুিরূপ্রোরী ্ক্ষযে 
অজ্যলনর জনযে মানুষলক িৃঢ় 

েংকল্প বনল়ে বনবি্যষ্ গন্তলিযে ডপৌঁেলত অক্ান্ত পবরশ্ম 
করলত হলি। ডকন্দী়ে েরকার এই বেধিান্ত িাস্িা়েলনর 
জনযে দ্রুতগবতলত অগ্রের হলচ্ছ, বিক্ষা খালত দিপ্বিক 
পবরিত্যন আনার জনযে ডিি বকেু নতুন উলিযোগ গ্রহে 
করা হলচ্ছ। বিক্ষক বিিে েম্পবক্যত উিরাপলনর অংি 
বহলেলি এই প্রথমিার ‘বিক্ষা পি ্য’ আল়োজন করা হ়ে। এই 
অনুষ্ান উপ্লক্ষ, প্রধানমন্তী নলরন্দ ডমািী বিলিষভালি 
উললিখ কলরলেন ডর নতুন উলিযোগগুব্ বিক্ষা খালত 
একটট দিপ্বিক পবরিত্যন আনলি এিং ভারতী়ে বিক্ষা 
িযেিথিা দিববেক মানবচলত্ থিান প্রবতষ্া করলি। বতবন িল্ন, 
বিিযোজি্ী  ডপাট্যা্ অিেরপ্রাপ্ত বিক্ষক, বিজ্ঞানী, ্ুল্র 
বিক্ষলকরা ডস্চ্ছালেিী বহোলি ডরাগিান করলত পালরন 
কারে বিিযোজি্ী ২.০ ভারলতর প্রাচীন গুরু বিষযে পরম্পরা 
এিং জনগলের অংিগ্রহলের উপর ত্িত্তি কলর গটঠত। বতবন 
িল্ন, েরকার বিক্ষালক্ষলত্ িযোপক পবরিত্যন আনলে এিং 
ডিেরকাবর খালতর অিিানলক স্াগত জানালচ্ছ।

এখন করন গ্ন্থ তশক্টোর 
অংশ

n বিক্ষা অন্তভু্যন্তিমূ্ক এিং 
নযো়েেঙ্ত হও়ো উবচত। 'টবকং 
িুকে' িা কথন গ্রন্থ এিং 
'অব�ও িুকে' িা শ্রুবত গ্রন্থলক 
এখন বিক্ষার অংি করা হলচ্ছ।

n এনবেইআরটট ওল়েিোইট, ই-পাঠিা্া, িীক্ষা 
ডপাট্যা্ এিং ডমািাই্ অযোলপ বপব�এি, বলিপিুক 
এিং ই-পাি িরমযোলট ৩৭৭ টট পাঠযেপুস্ক উপ্ব্ধ 
রল়েলে।

n িৃটষ্ প্রবতিন্ধী বিক্ষাথথীলির জনযে ডটক্সট-টু-
ঙ্কস্পচ (টটটটএে) েুবিধা অন্তগ ্যত করা হল়েলে, 
এনবেইআরটট পাঠযেপুস্লকর একটট ই-পাি েং্রে 
দতবর করা হল়েলে।

n িীক্ষা়ে ডপাট্যাল্ ১৯৯৯০ োল্র এনবেইআরটট 
পাঠযেপুস্লকর অব�ও-ত্িত্তিক অধযো়ে আপল্া� 
করা হল়েলে।

তশক্টো িব ্ষ উিলকক্ প্রধটোনম্রিীর িটোরকণর 
গুরুত্বি্ণ ্ষ তবরয়:

িমগ্ তশক্টো প্রণটোলী িটোিীয় িয ্ষটোকয় ত্বপ্লতবক িমগ্ তশক্টো প্রণটোলী িটোিীয় িয ্ষটোকয় ত্বপ্লতবক 
িতরবি্ষকনর িটোতিয়টোর িকয় উঠকছিতরবি্ষকনর িটোতিয়টোর িকয় উঠকছ
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একটট তববেমটোকনর তশক্টো তকন্দ্র গকড় 
তিটোলটোর প্রকচটিটো

n আমালির বিক্ষালক্ষত্লক বিবেমালনর কলর 
ডতা্ার জনযে আমালির অিিযেই বিক্ষে এিং 
বিখন প্রন্ক়্োগুব্লক নতুনভালি েংজ্ঞাব়েত 
এিং পুনবন ্যবম ্যত করলত হলি।

n বনষ্া ৩.০ ডরাগযেতা-ত্িত্তিক বিক্ষা, বিল্পক্া 
েংহতকরে, েজৃনিী্ এিং েমাল্াচনামূ্ক 
বচন্তালক উৎোবহত করলি।

n বিিযোজি্ী ২.০ আমালির প্রাচীন গুরু বিষযে 
ঐবতহযে এিং জন অংিগ্রহলের উপর ত্িত্তি কলর 
গটঠত।

n প্রাথবমক ও প্রাক-প্রাথবমক ডশ্বের প্রা়ে ২৫্ক্ষ 
বিক্ষকলক প্রবিক্ষে ডিও়ো হলি।
তশক্টোর ত্বতবেক শজতি এবং িটোরিীয় 
িংসৃ্তি

n বিক্ষাথথী এিং শ্িে প্রবতিন্ধীলির েুবিধার জনযে 
১০,০০০ িব্ েম্বব্ত ভারতী়ে োংলকবতক ভাষা 
অবভধান দতবর করা হল়েলে।

n ্ুল্র বিক্ষার মান উন্ন়েলন ্ুল্র গুেমান 
মূ্যো়েন ও বনচি়েতা (SQAA) েমববিত একটট 
িযোপক ও োমবগ্রক বিক্ষা কাঠালমা দতবর করা 
হল়েলে। 

n বিিযো়্ে বিক্ষা়ে ডশ্ষ্লত্বর মান রাজযেগুব্র 
জনযে একটট মল�্ বহলেলি কাজ করলি। 
এখন তশশুরটো িটোকদর স্প্ন ি্রণ করকব

n ডটাবকও-২০২০ পযোরাব্ম্পলক্স ভারতী়ে 
ক্ীডাবিিলির িুি্যান্ত োি্যে তরুেলির 
অনুপ্রাবেত করলত গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা পা্ন 
করলি।

n ডরলহতু আমরা স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎেি 
উিরাপন কবর, আমালির অব্ঙ্কম্প়োনরা 
কমপলক্ষ ৭৫টট ্ু্ পবরিি ্যন করলি এিং 
বিশুলির তালির স্প্ন পূরলে অনুপ্রাবেত করলিন। 

n এটট বিক্ষাথথীলির ্ুল্ কতৃ ্যক গহৃীত ক্ীডা-
ত্িত্তিক উলিযোলগর েুবিধা বনলত উৎোবহত 
করলি।

n জাতী়ে ব�ন্জটা্ বিক্ষা নকিা (N-DEAR) 
অোমযে িরূ কলর একটট িড ভূবমকা পা্ন 
করলত রালচ্ছ এিং েক্ বিক্ষা কার ্যক্লমর 
মলধযে একটট আিি ্য েংলরাগ বহলেলি কাজ 
করলি।
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নিুন িটোিীয় তশক্টো নীতির িটোচঁটট নিুন উকদ্টোগ
n িটোরিীয় িটোংককতিক িটোরটো অতিধটোন- বিক্ষাথথীলির ভাষা 

িক্ষতা িনৃ্ধির জনযে ‘ইন্ডি়োন োইন ্যোঙু্ল়েজ বরোচ্য অযোডি 
ডট্বনং ডেন্ার’ ভারতী়ে োংলকবতক ভাষা (আইএেএ্) 
অবভধালনর ১০,০০০ িব্ রুতি কলরলে। এলত, ্ু্ বিক্ষা 
স্লর ‘ইউবনভাে ্যা্ ব�জাইন অি ্াবন ্যং’ (ইউব�এ্) 
অনুরা়েী, আইএেএ্, কথা এিং পাঠযে অন্তভু্যতি করা হল়েলে 
এিং িীক্ষা ডপাট্যাল্ তা আপল্া� করা হল়েলে। এর িল্ 
শ্িে প্রবতিন্ধী বিক্ষক-েহ ২৩ ্ক্ষ বিক্ষাথথী উপকৃত হলি 
এিং বিষ়েটটর আরও ভাল্াভালি ডিাঝা ও পডালনার ডক্ষলত্ও 
োহারযে করলি।

n করন গ্ন্থ- নতুন নীবতমা্া়ে িৃটষ্ প্রবতিন্ধী বিক্ষাথথীলির 
েুবিধার জনযে েমস্ এনবেইআরটট পাঠযেপুস্ক পাঠযে-ডথলক-
ভাষলে পবরেত কলর ই-েং্রে প্রকাবিত হল়েলে। এোডা, 
এনবেইআরটট ২,০০০ পালঠর উপর ত্িত্তি কলর অব�ও দতবর 
কলরলে। এই েমস্ উপকরে এনবেইআরটট ওল়েিোইট, 
ই-পাঠিা্া, িীক্ষা ডপাট্যা্ এিং ডমািাই্ অযোলপ পাও়ো 
রা়ে। এটট ২৫ ্ক্ষ বভন্নভালি েক্ষম বিক্ষাথথীলির, বিলিষত 
িৃটষ্ প্রবতিন্ধী বিক্ষাথথীলির কালে বিক্ষার জনযে একটট 
আিীি ্যাি বহোলি প্রমাবেত হলি।

n তনষ্ঠটো ৩.০- বিক্ষকলির িাউলডিিন ব্টালরবে এিং 
বনউমালরবে (FLN) িক্ষতা িনৃ্ধির জনযে এনবেইআরটট বিবভন্ন 
ডখ্া, গান, দনপুেযে কার ্যক্াপ এিং ডখ্না-বভত্বতক বিখন 
প্রন্ক়্োর উপর ত্িত্তি কলর প্রবিক্ষলের জনযে একটট বিলিষ 
ডকাে ্য দতবর কলরলে। বনষ্া ৩.০ প্রবিক্ষে িীক্ষা প্যোটিলম ্য 
অন্াইলন পবরচাব্ত হলি। এটট আচেব্ক ভাষা়েও পাও়ো 
রা়ে। এই প্রবিক্ষে ডথলক ২৫ ্ক্ষ বিক্ষক এিং প্রধান বিক্ষক 
উপকৃত হলিন।

n তবদ্টোঞ্জলী ২- বিিযোজি্ী ডপাট্যাল্র মাধযেলম েম্প্রিা়ে এিং 
ডস্চ্ছালেিকরা তালঁির পেলদির েরকাবর এিং েরকাবর 
োহারযেপ্রাপ্ত ্ু্গুব্র োলথ েরােবর েংলরাগ কলর রাখলত 
েক্ষম হলিন। এলত, ডর ডকান চাকবরজীিী এিং অিেরপ্রাপ্ত 
বিক্ষক, েরকাবর, আধা-েরকাবর, আবধকাবরক, গবৃহেী এিং 
ডর ডকান বিবক্ষত িযেন্তি ডস্চ্ছা়ে বিক্ষািান করলত পারলিন।

n সু্কলর গুণগি ম্ল্টোয়ন ও তনচিয়িটো- নতুন বিক্ষানীবত 
অনুরা়েী, ডকন্দী়ে মাধযেবমক বিক্ষা ডিা�্য ডকন্দী়ে বিিযো়্ে, 
নলিাি়ে বিিযো্ল়ের জনযে মান বনে ্য়েকারী কতৃ ্যপক্ষ বহোলি 
কাজ করলি। বেবিএেই এেবকউএএ ত্িত্তিক কাঠালমা দতবর 
কলরলে রা ্ুল্র কার ্যক্লমর েমস্ ডক্ষত্লক অন্তভু্যতি 
কলর। এটট স্-ডঘাষোর উপর ত্িত্তি কলর গটঠত। এটট 
২৫৬০৬টট ্ু্ (২৫টট ডিলির ২৫০টট ্ু্ েহ), প্রা়ে ২০ 
বমব়্েন বিশু এিং এক বমব়্েন বিক্ষকলক এক োতার 
ত্া়ে বনল়ে এলেলে।  তশক্টো িকব ্ষ প্রধটোনম্রিীর 

িটোরণ শুনকি 
তকউআরটট তকটোি 
স্্টোন করুন। বনউ ইন্ডি়ো েমাচার    ১-১৫ অল্াির, ২০২১
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একজন আিি ্য বিক্ষক তারঁ িযেন্তিত্ব এিং ডচতনালিাধলক েঙ্ী কলর েমাজ ও রাষ্ট্র গলড ডতাল্ন কারে বিক্ষকলির 
িাব়েত্ব হ্ বিক্ষাথথীলির জনযে েটঠক মচে প্রস্তুত কলর তালঁির মলধযে ডথলক ডেরা কম ্য ডির কলর আনা। এই কারলেই 

অবধকাংি মানুষ োরা জীিন তালঁির বিক্ষকলির কথা মলন রালখন। বিক্ষকরা েম্ান এিং প্রিংোর ডরাগযে। রাষ্ট্রপবত 
রামনাথ ডকাবিদি ২০২১ োল্র ৫ ডেলটেম্বর একটট ভাচু্য়ো্ অনুষ্ালন োরা ডিলির ৪৪ জন বিক্ষকলক জাতী়ে 

পুর্ালর েম্াবনত কলরলেন।

তশক্ককরটোই িটোরকির 
িতবর্ৎ গঠকনর কটোতরগর

চদিনা িত্ততির প্রলচষ্ার জনযে ধনযেিাি, এখন 
মধুিনীর রাবন্তর েরকাবর ডকন্দী়ে বিিযো্ল়ে 
োত্ীলির েংখযো ৬০ িতাংলি ডপৌঁলেলে। রখন 
বতবন বিক্ষক বহোলি ওই বিিযো্ল়ে ডরাগিান 
কলরবেল্ন, তখন ডকান োত্ী বিিযো্ল়ে পডলত 
আেত না। বতবন প্রচারাবভরান চাব্ল়েবেল্ন এিং 
গ্রামিােীলির তালঁির ডমল়েলির বিিযো্ল়ে পাঠালত 
উৎোবহত কলরবেল্ন। অবধকাংি ডমল়েরাই 
েংখযো্ঘু েম্প্রিা়ে এিং িবররি পবরিালরর েিেযে।

প্রলমাি আবিিােী বিশুলির ইংলরন্জ বিষল়ে িক্ষ 
কলর তু্লেন। শুধু তাই ন়ে, ডকাবভ� মহামাবরর 
েমল়েও বিক্ষাথথীলির েলঙ্ ডরাগালরাগ রাখার 
জনযে অন্াইন পডালিানার োমগ্রীও দতবর 
কলরবেল্ন। বতবন বিষ়েটট িযোখযো কলর িল্ন, 
“রবি উদ্ািনী ধারোগুব্ বিকবিত হ়ে, তাহল্ 
বিশুলির মলধযে ডিখার আগ্রহও িনৃ্ধি পা়ে।"

বভও়োবনর েরকাবর উচ্চ মাধযেবমক িাব্কা বিিযো্ল়ে গবেত 
বিবক্ষকা মমতা পাব্ও়ো্ বিবোে কলরন ডর, োত্োত্ীলির 
েহলজ এিং আনদিিা়েক উপাল়ে গবেত ডিখালনা িরকার। 
বতবন ব্ব� মল�্ এিং ইন্ালরব্ভ েরজিামগুব্র মাধযেলম 
গবেলতর পাঠ ডিন। মমতা িল্ন- উৎোলহর োলথ, বিক্ষার 
নতুন উপা়ে খুলঁজ ডপল্ তা বিক্ষে এিং অধযে়েন উভ়ে 
ডক্ষত্লকই েহজ কলর তু্লত োহারযে কলর।

বপ্াবনর বিড্া িাব্কা বিিযোপীলঠর বিক্ষক অচ্া 
ভাম ্যা গবেলতর মলতা কটঠন বিষ়েলকও বিক্ষাথথীলির 
কালে খুি েহলজ ডিাধগমযে কলর তুল্লেন। পডু়োরা 
তারঁ ক্ালে ন়ে, িরং হালতক্লম ন্ত্লকােবমবত 
অধযে়েন কলর। অচ্া িুটট বিষল়ের উপর গুরুত্ব প্রিান 
কলরবেল্ন, প্রথম- প্ররুন্তি েংহতকরে, এিং ববিতী়ে- 
গলিষো ত্িত্তিক বিক্ষা। শুধু তাই ন়ে, অচ্া ভাম ্যা 
বিক্ষাথথীলির বিজ্ঞান ভ্রমলে নাো়ে বনল়ে বগল়েবেল্ন।

চন্নটো দত্ত

প্রকমটোদ কুমটোর মমিটো িটোতলওয়টোল 

অচলটো িটোম ্ষটো
েরকাবর 

মাধযেবমক ্ু্, 
রাবন্ত, মধুিনী

এক্িযে মল�্ আিাবেক 
বিিযো্ল়ের একজন 

প্রভাষক,
িাস্ার, ছত্তি�গড়

েরকাবর উচ্চ 
মাধযেবমক িাব্কা 

বিিযো়্ে, বভও়োবন 

বিড্া িাব্কা 
বিিযোপীঠ 

বপ্াবন, রাজথিান

তাবম্নাডুর বতরুবচরাপলিীর পচোল়েত ইউবন়েন বম�্ ্ুল্র 
প্রধান বিবক্ষকা আিা ডিিী, অবভভািকলির কালে তালঁির েন্তানলির 
একটট েুদির ও অননযে উপাল়ে তারঁ বিিযো্ল়ে ভবত্য করালনার আহ্ান 
জানান। আিা ডিিীর এই প্রলচষ্ার িল্, আজ তারঁ বিিযো্ল়ে 
পডু়োলির েংখযো োত গুলেরও ডিবি িনৃ্ধি ডপল়েলে। 

আশটো তদবী
পচোল়েত ইউবন়েন 

বম�্ ্ু্, 
বতরুবচরাপলিী

তশক্ক িব ্ষ নতুন উলিযোগ

তশক্ক তদবকির িংবধ ্ষনটো 
অনুষ্ঠটোকনর িপি্ণ ্ষ তিতিও তদখকি 
তকউআর তকটোিটট স্্টোন করুন
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তমতিয়টো কন ্ষটোর 
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মিটোত্টো গটোন্ধীর 
১৫২িম িন্মিয়ন্তী 

FortnightlyFortnightly

২ রটো অক্টোবর:

গটোন্ধী িয়ন্তীকি আমরটো আমটোকদর তপ্রয় গটোন্ধী িয়ন্তীকি আমরটো আমটোকদর তপ্রয় 
বটোিুকক প্রণটোম িটোনটোই। িটোরঁ িীবন বটোিুকক প্রণটোম িটোনটোই। িটোরঁ িীবন 
এবং মিৎ তচন্তটো তরকক অকনক তকছু এবং মিৎ তচন্তটো তরকক অকনক তকছু 

তশখটোর আকছ। বটোিুর আদশ ্ষ আমটোকদর তশখটোর আকছ। বটোিুর আদশ ্ষ আমটোকদর 
একটট িমৃধিশটোলী ও িিটোনুি্তিশীল একটট িমৃধিশটোলী ও িিটোনুি্তিশীল 

িটোরি গঠকনর তদশটো তদখটোয়।িটোরি গঠকনর তদশটো তদখটোয়।
-নকরন্দ্র তমটোদী, -নকরন্দ্র তমটোদী, 

প্রধটোনম্রিী প্রধটোনম্রিী 

 আিনটোর তববেটোি আিনটোর তচন্তটোধটোরটো িকয় ওকঠ;  আিনটোর তববেটোি আিনটোর তচন্তটোধটোরটো িকয় ওকঠ; 
আিনটোর তচন্তটোধটোরটো আিনটোর িটোর্ িকয় ওকঠ। আিনটোর তচন্তটোধটোরটো আিনটোর িটোর্ িকয় ওকঠ। 
আিনটোর িটোর্ আিনটোর ককম ্ষ িতরণি িয়। আিনটোর িটোর্ আিনটোর ককম ্ষ িতরণি িয়। 

আিনটোর কম ্ষ আিনটোর অি্টোকি িতরণি িয়। আিনটোর কম ্ষ আিনটোর অি্টোকি িতরণি িয়। 
আিনটোর অি্টোিগুতল আিনটোর ম্ল্কবটোকধ আিনটোর অি্টোিগুতল আিনটোর ম্ল্কবটোকধ 
িতরণি িয়। আিনটোর ম্ল্কবটোধ আিনটোর িতরণি িয়। আিনটোর ম্ল্কবটোধ আিনটোর 

িতবিব্ িকয় ওকঠ।িতবিব্ িকয় ওকঠ।

মিটোত্টো গটোন্ধী মিটোত্টো গটোন্ধী 
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