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বিনামূল্যে বিতরলের জনযে
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নটোগররককের সুরক্টো কবচ হকেনটোগররককের সুরক্টো কবচ হকে

উকেকে টিকটোকরণ   
ক�াবিড অবতমাবরর বিরুলধে ্ড়াইলে টি�া�রলের কষেলরে িারত 
উললেখল�াগযে সাফ্যে অজ্জন �লরলে, ক�াগযে নাগবর�লের ১০০% 

টি�া�রে সম্ূে ্জ �রার ্লষেযে এবগলে চল্লে কেশ 

“টিকটোকরকণ ভটোরত ররকর্ষ সৃটটি ককরকে, 
টিকটো উৎপটোেকন রবকবের বৃহত্তম রকন্দ্র হকে 
উেকত চকেকে আমটোকের রেশ”

সটোক্টোৎকটোর: রকন্দ্র্রীে স্টোস্থ্য এবং 
পররবটোর কেথ্যটোণমন্ত্রী মনসুখ 
মটোন্ডরভেটো | পৃষ্টো ২২-২৫

রনউ ইন্ন্ডেটোরনউ ইন্ন্ডেটো

সমটোচটোরসমটোচটোর
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‘মন ব� িাত’ সম্ল�্জ আরও জানলত ব�উআর ক�াডটি স্যোন �রুন

“রেটোি রেটোি প্রকচটিটো অকনক 
সমে বড় পররবত্ষন ঘিটোে”

পবরিত্জলনর �ারোপলে িারতল� পে কেখালে ষেষু দ্র প্রলচষ্াগুব্- তা ক�াবিলডর বিরুলধে ্ড়াইলের সং�ল্প ক�া�, 
িা স্ানীে পলেযের প্রবত ক্রমির ্জমান ক�া�ঁ িা পবরষ্ার-পবরচ্ছন্নতাল� অিযোলস পবরেত �রা িা নেীগুব্ল� 
পষুনরুজ্ীবিত �রার প্রলচষ্া অেিা অপবরবচত কেশলপ্রবম�লের �াব�বন তুল্ ররার মারযেলম নাগবর�লের 
অনষুপ্রাবেত �রা। প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী ‘মন ব� িাত’ অনষুষ্ালন এই বিষেগুব্ বনলে নাগবর�লের সলগে 

আল্াচনা �লরলেন। সারাংশ:
 পররচ্ছন্নতটো একটি অভথ্যটোস হকে উেকে: পবরচ্ছন্নতা অবি�ালনর মারযেলম আমরা আমালের বপ্রে িাপষুল� শ্রধো জানাচ্চ্ছ। আজ 
এত েশ� পর, পবরচ্ছন্নতা আল্া্ন এ� নতুন িারত গঠলনর স্বলনের সলগে কেশল� সং�ষুক্ত �লরলে। এই পবরচ্ছন্নতার মত সংস্ার 
এ� প্রজন্ম কেল� পরিততী প্রজলন্মর মলরযে সঞ্াবরত �ে এিং �খন এই পবরচ্ছন্নতা অবি�ান অিযো�ত োল� তখন এই বিবশষ্যেটি 
সমালজর স�্ মানষুষল� অনষুপ্রাবেত �লর। 

  অর ্ষননরতক পররচ্ছন্নতটো: এিা সবতযে ক� প্র�ষুচ্ক্ত অে ্জননবত� পবরচ্ছন্নতাে অলন� সা�া�যে �রলত পালর। এিা আমালের �ালে 
অতযেন্ত আনল্র ক� গ্ালমও, সারারে মানষুষ বফন-কি� ইউবপআই-এর মারযেলম বডচ্জিা্ ক্নলেন িযেিস্ার সলগে সং�ষুক্ত �লচ্ছ...
এর পবরসীমা ক্রমির ্জমান। জনরন অযো�াউলটের বিষলে কেশ ক� প্রচার শুরু �লরবে্, কস সম্ল�্জ আপনারা অিগত আলেন, এর 
মারযেলম েবরদ্রলের নযো�যে অে ্জ সরাসবর তালঁের অযো�াউলটে জমা �লচ্ছ। ক�িালি কশৌচা্ে বনম ্জাে েবরদ্রলের সম্ভ্রম রষো �লরলে , 
এ�ইিালি অে ্জননবত� পবরচ্ছন্নতাও েবরদ্রলের অবর�ার বনচ্চিত �লর তালঁের জীিন�াপন আরও স�জ �লর তুল্লে।

 ে্রীনেেটোে উপটোধথ্যটোকের অর ্ষননরতক েৃটটিভরগি: গত শতাব্ীর অনযেতম কশ্রষ্ বচন্তাবিে �ল্ন েীনেো্। তারঁ অে ্জননবত� েশ ্জন, 
প্রাবন্ত� মানষুষলের ষেমতােলনর ্লষেযে তারঁ নীবত, তারঁ কেখালনা অলন্তযোেলের পে িত্জমান কপ্রষোপলি ক�মন প্রাসবগে� কতমবন 
অনষুলপ্ররোমূ্�। েীনেোল্র জীিন কেল� আমরা আলর�টি বশষো পাই তা �্, ক�ান পবরবস্বতলতই �া্ না কেলড় কেওোর 
মানবস�তা। প্রবত�ূ্ রাজননবত� এিং আেশ ্জগত পবরবস্বত সত্ত্বেও, বতবন িারলতর উন্নেলন স্বলেশী মলনািাি কেল� সলর �ানবন। 

 রভটোকটোে ফর রেটোকটোে: স্বারীনতার ৭৫তম িষ ্জ পূবত ্জ উপ্লষেযে আজ আমরা স্বারীনতার অমতৃ মল�াৎসি উে�াপন �রবে, আমরা 
আজ গি ্জ �লর ি্লত পাবর ক� স্বারীনতা সংগ্ালমর সমে খাবে �া বে্, আজল�র তরুে প্রজন্ম খাবেল� কসই ম� ্জাো বেলচ্ছ। এখন 
ক�ল�তু েীপািব্ আসলে...উৎসলির মরসষুম শুরু �লচ্ছ, এই সমলে আপবন �বে খাবে, তাতঁ, �ষু টির বশল্প সামগ্ী ক�না�ািা �লরন 
তা�ল্ তা ’কিা�া্ ফর ক্া�া্’ প্রচারল� আরও কজারোর �রলি।

  অজটোনটো নটোেককের সকগি যুবসমটোজ: অমতৃ মল�াৎসলির সমলে, স্বারীনতা সংগ্ালমর অজানা �াব�বন স�ল্র মলরযে েবড়লে 
কেওোর উলদেলশ এ�টি প্রচারাবি�ানও চ্লে... এিং এর জনযে উঠবত ক্খ�, কেলশর এিং বিলবের �ষুি সম্প্রোেল� আহ্ান জানালনা 
�লেলে। এর জনযে, এখন প� ্জন্ত ১৩�াজালররও কিবশ ক্া� বনিন্ধন �লরলেন এিং তাও ১৪টি বিন্ন বিন্ন িাষাে। প্রাে পাচঁ �াজালররও 
কিবশ উঠবত ক্খ� স্বারীনতা সংগ্ালমর অজানা �াব�বন সন্ধালন রত রলেলেন। 

  নে্রী পুনরুজ্্রীবন: আবম আহ্ান জানালিা ক� িারলতর প্রবতটি অঞ্ল্ িেলর অন্তত এ�িার ক�ন এ�টি নেী উৎসি উে�াপন 
�রা �ে। আমালের �ালে নেী ক�ি্ কিৌতসত্া নে; আমালের �ালে নেী জীিলনর এ� গুরুত্বপূে ্জ অংশ। িষ ্জা�াল্ িটৃষ্র জ্ 
রলর রাখার জনযে ‘�যোচ েযে করন' চা্ষু �রা �লেবে্। িহু িের আলগ তাবম্নাড়ষু লত ক� নাগানচ্্ শুব�লে বগলেবে্ তা স্ানীে 
মব�্ালের অংশগ্�লে পষুনরুজ্ীবিত �লেলে।

 উপহটোকরর ই-রনেটোম: আজ�া্, এ�টি বিলশষ ই-বন্াম অনষুটষ্ত �লচ্ছ। িহু মানষুলষর কেল� আবম �া উপ�ার কপলেবে এই 
ইল্�ট্রবন� বন্াম তার সলগে সম্ব�্জত। এই ই-বন্ালমর মারযেলম অচ্জ্জত অে ্জ শুরষুমারে ‘নমাবম গলগে’ অবি�ালন োন �রা �লি।

 রেবথ্যটোকগির উচ্টোকটোঙ্কটো: বেিযোগেলের জনযে "�যোন ডু �া্চার", “�যোন ডু বডিারবমলনশন" এিং "�যোন ডু অযোটিটিউড" অবি�ান 
অনষুলপ্ররোমূ্�। ব�েুবেন আলগ, বসোলচলনর েষুগ ্জম অঞ্ল্ আি বেিযোগেিযেচ্ক্তর ে্ ক� �ৃবতত্ব প্রেশ ্জন �লরবেল্ন তা প্রবতটি 
কেশিাসীর �ালে গলি ্জর বিষে। িারতীে কসনার বিলশষ িাব�নীর প্রলচষ্াে এই অবি�ান সফ্ �লেলে।

পি ্জ- ২৮, ২৬ কসলটেম্বর, ২০২১মন রক বটোত ২.০
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প্রচ্ছে 
রনবন্ধ

উড়টোন

যটোকঁের কটোকে মটোতৃভূরমর প্রটোধটোনথ্য রেে সব ্ষটোরধক

টিকটোকরণ স্টোকস্থ্যর সুরক্টো কবচ

�লরানা টি�া�রলে িারত নতুন কর�ড্জ গঠন �রলে। বিলবের ি�ৃত্ম 
টি�া�রে অবি�ান পবরচা্নাে সষুবচবন্তত পবর�ল্পনা এিং েরূেবশ ্জতার 
জনযে িারত বিবেিযোপী প্রশংসা অজ্জন �রলে।

রভতকরর পটোতটোে

ক�ান রম ্জ, জাবত িা কগাষ্ঠীল� অগ্াবর�ার না বেলে �ারা 
জাতীে স্বাে ্জল� সি ্জাবর� গুরুত্ব বেলেবেল্ন, কসই স�্ ম�ান 
সংগ্ামীলের বনলে বিলশষ গল্প। পষৃ্া ৪১-৪৫

সে্জার পযোলি্ তারঁ ক্ৌ�সমান সং�ল্প বেলে 
শুরষু িত্জমান িারলতর ভিভতি স্াপনই �লরনবন 
িরং শচ্ক্ত এিং বনষ্ার কচতনাে িবিষযেলতর 
পে কেবখলেলেন।

কসনািাব�নীর নতুন প্রবতরষো অবফস �মললেক্স, 
িারলতর উচ্াশা পূরলে শচ্ক্তশা্ী কসনািাব�নী 

ক�ন্দ্রীে স্বাস্যে এিং পবরিার
�্যোেমন্তী মনসষুখ মান্ডবিো

আেষুষ্ান িারত বডচ্জিা্ স্বাস্যে
বমশন- কেলশর নতুন স্বাস্যে মলড্

এখন অলিালমািাই্-ক্ান বশল্প
উৎপােলনর জনযে ‘উৎসাব�ত’ �লি

বিলবের অগ্গবত িারলতর অগ্গবতর
মলরযে বনব�ত

�ৃবষর উন্নবতলত বিজ্ালনর িযেি�ার

উড়ান বস্ম সারারে 
মানষুলষর �ালে বিমান 
ভ্রমেল� সস্া �লরলে

সংবটোে সংকক্প

সে্ষটোর বল্লভভটোই পথ্যটোকিে: ভটোরকতর 
রেৌহমটোনব

নতুন প্ররতরক্টো অরফস কমকলেক্স

সটোক্টোৎকটোর

আেষু্টোন ভটোরত ররন্জিটোে রমশন

মরন্তসভটোর রসদ্টোন্ত

প্রধটোনমন্ত্রীর আকমররকটো সফর

কৃরর

পষৃ্া ৪-৫

পষৃ্া ৬-৭

পষৃ্া ৮-৯

পষৃ্া ২২-২৫ 

পষৃ্া ২৬-২৭

পষৃ্া ২৮

পষৃ্া ২৯-৩২ 

পষৃ্া ৩৬-৩৭

পষৃ্া ১০-২১

পষৃ্া ৩৮-৪০
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রযটোগটোকযটোকগর টেকটোনটো এবং ই-রমে
রুম নম্বর- ২৭৮, িষুযেলরা অফ আউিবরচ 
অযোন্ড �বমউবনল�শন,
ববিতীে ত্, সূচনা িিন,
নতুন বেবলে- ১১০০০৩

সম্টোেক
জেেীপ িািনগর  
মষুখযে ম�াবনলে্জশ�,
কপ্রস ইনফরলমশন িষুযেলরা,
নতুন বেবলে 

প্রকটোরশত ও মুররিত
সলতযেন্দ্র প্র�াশ, 
ম�া বনলে্জশ�, বিওবস
িষুযেলরা অফ আউিবরচ এিং �বমউবনল�শন

মুরিণ-
আরািলেী বপ্রটোস ্জ অযোন্ড পািব্শাস ্জ 
প্রাইলিি ব্বমলিড, ডবলিউ - ৩০, ওখ্া 
ইন্ডাব্রিো্ এবরো, কফজ - ২, 
নতুন বেবলে - ১১০০২০

অেংকরণ
শযোম �ষু মার বতওোবর,
রিীন্দ্র �ষু মার শম ্জা ,
বেিযো তল্াোর,
অিে গুপ্ত

রগটোষ্ঠী
বিলিার শম ্জা ,
চ্ন �ষু মার কচৌরষুরী,
সষুবমত �ষু মার (ইংলরচ্জ)
অবন্ পযোলি্ (গুজরাবত),
নাবেম আ�লমে (উেষু্জ ),
কশাবেত �ষু মার কগাস্বামী (অসবমো),
বিনো বপ এস (মা্াে্ম),
কপৌ্মী রবষেত (িাং্া)

পরটোমশ ্ষ সম্টোেক
সলন্তাষ �ষু মার

রনউ ইন্ন্ডেটো

সমটোচটোর
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সম্টোেককর কেকম
সাের নমস্ার,

সং�ল্প বনলে এবগলে চ্ষুন
স�্ প্রবতিন্ধ�তা জে �রুন 
আরঁালরর অিসালন
নতুন সূ� ্জ উবেত �লেলে 

প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােীর এই �োগুব্ �া তারঁ �বিসত্ার িব�ঃপ্র�াশ, �া নতুন িারলতর সং�ল্পল� 
তুল্ রলরলে, উন্নেলনর এ� নতুন ফ্� স্াপন �রলে। �খন কেলশ ক�াবিলডর সংক্রমে শুরু �ে, তখন 
বিপষ্ু  জনসংখযোর �ারলে সং�ি কমা�াবি্াে িারলতর ষেমতা সম্ল�্জ অলনল�ই উববিগ্ন বেল্ন। ব�ন্তু 
ক�ন্দ্রীে সর�ার এই জনসংখযোল� এ�টি মূ্যেিান মানিসম্লে পবরেত �লরলে �ার ফল্ িারত ক�ি্ 
ক�াবিড ম�ামাবরর বিরুলধে সফ্িালি ্ড়াই �লরলে তাই নে িরং জীিলনর প্রবতটি কষেলরে দ্রুত উন্নেন 
বনচ্চিত �লরলে। এখন, িারত ক�াবিড টি�া�রলে নতুন কর�ড্জ স্াপন �রলে। এখালন উললেখযে, ১৭ 
কসলটেম্বর কেলশ এ�বেলন ২.৫ ক�াটি ক�াবিড টি�া কেওোর কর�ড্জ গটঠত �লেলে।

কসলটেম্বলরর কশষ নাগাে িারলত �লরানা টি�ার কডাজ প্রোলনর সংখযো বে্ প্রাে ১০০ ক�াটির 
�াো�াবে। কেলশর ক�াগযে জনসংখযোর ১০০% �ালত টি�া পাে, কসই ্লষেযে দ্রুত �াজ �রা �লচ্ছ। ব�ন্তু 
িারলতর মলতা বিবচরেযেমে কেলশ এই দ্রুত টি�া�রলের মাই্ফ্� অজ্জন �রা স�জ বে্ না। েষুটি 
কেশীে টি�া বি�াশ এিং তারপর প্রচারাবি�ালনর মারযেলম নাগবর�লের �ালে কপৌঁোলনা এ� উললেখল�াগযে 
সাফ্যে।

২০১৪ সা্ কেল� সর�ার স্বাস্যে খালতর উন্নবতর জনযে এ�াবর� সংস্ারমূ্� পেলষেপ গ্�ে �লরলে, 
িারতীে বিজ্ানীলের অক্ান্ত পবরশ্রলমর ফল্ আজ কেলশর বচব�ৎসা িযেিস্া বিবেিযোপী বিবোসল�াগযেতা 
অজ্জন �লরলে। এই ররলনর প্রলচষ্া তখনই সম্ভি �খন কেলশর কনতৃত্ব এিং জনগলের বনলজলের প্রবত 
বিবোস োল�। ক�াবিড ম�ামাবরর সমে সর�ার নাগবর�লের জীিন িাচঁালত এিং তালঁের জীবি�া রষোে 
সফ্ �লেলে। িারলতর এই ক�াবিড টি�া�রলের �ারো এই সংস্রলের প্রচ্ছে �াব�নী। স্বাস্যে খালত গবত 
আনলত মবন্তসিার বসধোন্ত এিং ক�ন্দ্রীে স্বাস্যে মন্তীর সাষোৎ�ার এই সংস্রলের অনযে আ�ষ ্জে।

সে্জার িলেিিাই পযোলিল্র জন্মিাবষ ্জ�ীলত সমগ্ কেশ তালঁ� স্মরে �রলে। ক্ৌ�মানি সে্জার িলেিিাই 
পযোলিল্র গল্প, িারলতর ক্রমির ্জমান আন্তজ্জাবত� ম� ্জাো, ক�াবিড ম�ামাবরর সমে রা্রিসংলে প্ররানমন্তী 
নলরন্দ্র কমােীর িাষে অনযোনযে প্ররান আ�ষ ্জে। এোড়াও, উড়ান বস্ম সম্ল�্জ জানষুন �া বিমান ভ্রমেল� 
স�জ্িযে �লরলে এিং সংসে টিবি �া সংসেীে গেতলন্তর উপর বনি্জরল�াগযে তেযে প্রোলনর ্লষেযে শুরু 
�রা �লেলে। অমতৃ মল�াৎসি বিিালগ বিখযোত স্বারীনতা সংগ্ামী �তীন্দ্র নাে োস, আশফা�ষু লো� খান, 
ভিট্টু ত্তেে রাবন কচন্নাম্া, বনম ্্জ া কেশপালন্ড, বসস্ার বনলিবেতা, আচা� ্জ নলরন্দ্র কেি এিং শ্রী �ৃষ্ণ বসংল�র 
জীিনী পাঠ�লের অনষুপ্রাবেত �রলি।

এই উৎসলির মরসষুলম ক�াবিড আচরে বিবর কমলন চ্ষুন এিং আমালের মতামত জানালত ো�ষু ন। 

ধনথ্যবটোেটোকন্ত

(জেে্রীপ ভটোিনগর)

টেকটোনটো: রুম নম্বর-২৭৮, িষুযেলরা অফ আউিবরচ অযোন্ড 
�বমউবনল�শন, ববিতীে ত্, সূচনা িিন,
নতুন বেবলে- ১১০০০৩
ই-রমে: response-nis@pib.gov.in
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রটোকবটোক্স

আমার সশ্রধে নমস্ার কনলিন। 'বনউ 
ইচ্ণ্ডো সমাচার' আমার অবত বপ্রে 
এ�টি পচ্রে�া। এর মারযেলম আবম 
অলন� ব�েু জানলত পারবে। এই 
পচ্রে�া পলড়ই কেলশর স্বারীনতার ৭৫ 
িের পূবত ্জ উপ্লষে অজানা-অলচনা 
স্বারীনতা সংগ্ামীলের �োও জানলত 
পার্াম।  

মগিেপ্রসটোে  মটোইরত
mangalprasadmaity@gamil.com

�খনই আবম আমার ইলমল্র মারযেলম বনউ 
ইচ্ন্ডো সমাচার পচ্রে�াটি পাই, আমার মষুলখ 
�াবস ফষু লি ওলঠ। এই পচ্রে�াটি তেযেিহু্ 
এিং কপ্ররোোে�। এটি আমাল� আমার 
কেলশর সালে সং�ষুক্ত রাখলত সা�া�যে �লর 
এিং সর�ার �তৃ ্জ� গ�ৃীত নতুন উলেযোগ 
সম্ল�্জ অিব�ত �লর। অজানা স্বারীনতা 
সংগ্ামীলের �াব�বন আমালের কপ্ররো 
ক�াগাে। এই পচ্রে�াটি পলড় সবতযেই খষুি 
িাল্া ্াগলে।

রসএ সন্জিত কুমটোর
casanjeetkumar@gmail.com

আবম "বনউ ইচ্ন্ডো সমাচার" পচ্রে�ার 
বনেবমত পাঠ�। আবম খষুিই �ৃতজ্ ক� এই 
পচ্রে�াটি পাঠ�লের সামলন তেযেিহু্, 
জরুবর এিং আ�ষ ্জেীে বনিন্ধ উপস্াপন 
�রলে। কেলশর বেনচ্্ন জীিলন সারারে 
মানষুষল� ক�সি অসষুবিরা ও সমসযোর 
মষুলখামষুবখ �লত �ে তাও এই পচ্রে�ার মারযেলম 
তুল্ ররা উবচৎ �ালত সর�ার তা সমারান 
�লর জনগলের জীিন স�জতর �লর তু্লত 
পালর।

রচৌধুর্রী শন্তি রসং
shaktisinghadv@gmail.com

আবম শুরু কেল�ই বনউ ইচ্ন্ডো সমাচার 
পড়বে। তলেযের িযোপালর পচ্রে�াটি আমাল� 
�খনও বনরাশ �লরবন। এই পচ্রে�ার সলগে 
�ষুক্ত স�্ িযেচ্ক্তল� অলন� রনযেিাে।

অজে মজমুেটোর
ajaymajumder675@gmail.com

আবম ইউবপএসবস, রাজযে বপএসবস, এিং 
অনযোনযে প্রবতল�াবগতামূ্� পরীষোর জনযে 
প্রস্তুবত বনচ্চ্ছ। ফল্ এই পচ্রে�াটি আমার 
�ালে খষুি স�াে� �লে উলঠলে। আপনারা 
ব� আমাল� এই সংস্রলের এ�টি মষুদ্রে 
সংস্রে পাঠালত পালরন?

নটোন্জর খটোন
nazir@ddn.amarujala.com

আপনটোর মতটোমত জটোনটোন

রযটোগটোকযটোকগর টেকটোনটো এবং ই-রমে

রুম নম্বর- ২৭৮, িষুযেলরা অফ আউিবরচ
অযোন্ড �বমউবনল�শন,
ববিতীে ত্, সূচনা িিন,

নতুন বেবলে- ১১০০০৩

  response-nis@pib.gov.in
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রেরল্ল-মুম্টোই এক্সকপ্রসওকের সমেকরখটো

২১৪ ১০০ ২৫০

এক্সলপ্রসওলের িাব� অংশ ২০২৩ সাল্র মালচ্জর মলরযে কশষ �লি।

রককেটোরমিটোর
বেবলে কেল� কেৌসা

(মাচ্জ ২০২২)

রককেটোরমিটোর
িলোেরা কেল� 

অবখল্স্বর (মাচ্জ ২০২২)

রককেটোরমিটোর
ক�ািা কেল� রাত্াম

(নলিম্বর ২০২২)

ভটোরকতর ে্রীঘ ্ষতম রেরল্ল-মুম্টোই ভটোরকতর ে্রীঘ ্ষতম রেরল্ল-মুম্টোই 
এক্সকপ্রসওকে ২০২৩ সটোকের এক্সকপ্রসওকে ২০২৩ সটোকের 

মটোকচ্ষর মকধথ্য সম্ূণ ্ষ হকব মটোকচ্ষর মকধথ্য সম্ূণ ্ষ হকব 

নতুন িারলত শুরষু অে ্জননবত� অগ্গবত, উদ্ািনী বচন্তািািনা 
এিং তারুলেযের স্বনেই িাস্িাবেত �লচ্ছ না, িরং বিবেমালনর 

পবর�াঠালমা বতবরর কষেলরেও এবগলে চল্লে। ৯৮০০০ ক�াটি 
িা�া িযেলে বনবম ্জত ১৩৮০ ব�ল্াবমিার েীে ্জ বেবলে-মষুম্বাই 
এক্সলপ্রসওলে কেলশর মলরযে েীে ্জতম। িারতমা্া প্র�লল্পর 
প্রেম পলি ্জর অংশ ব�সালি এই এক্সলপ্রসওলে বতবর �রা �লচ্ছ। 
বেবলে, �বরোনা, রাজস্ান, মরযেপ্রলেশ, গুজরাত এিং ম�ারাষ্ট্র, 
কমাি েেটি রালজযের মলরযে বেলে �ালি এই এক্সলপ্রসওলে, �া 
বেবলে এিং মষুম্বাইলের মলরযে ১৩০ ব�ল্াবমিার েরূত্ব �বমলে 
কেলি। এক্সলপ্রসওলের েষুই পালশ ইন্ডাব্রিো্ �বরডর বতবরর 
পবর�ল্পনাও রলেলে। এটি নতুন �ম ্জসংস্ান সটৃষ্র পেও খষুল্ 
কেলি। এক্সলপ্রসওলে চা্ষু �লে কগল্ জ্া্াবন খরচ ৩২০ বমব্েন 
ব্িার হ্াস পালি। �াি ্জন বনগ ্জমন ৮৫০ বমব্েন ব�ল্াগ্াম হ্াস 
পালি, �া ৪০বমব্েন গাে ্াগালনার সমতু্যে। এটি পবরলিলশর 
পলষে স�াে� �লি। ম�াসড়ল� প্রবত ৫০০ বমিালর িটৃষ্র জ্ 
সংগ্ল�র িযেিস্া ো�লি। এক্সলপ্রসওলের উিে পালশ ৪০ ্ ষে গাে 
্াগালনার পবর�ল্পনা রলেলে। িারলতর এটি প্রেম এক্সলপ্রসওলে 
ক�খালন িনযেপ্রােী, অিোরলেযে প্রােীরা �ালত বনরাপলে �াতাোত 
�রলত পালর তার জনযে আন্ডারপালসর িযেিস্া �রা �লেলে, 
সষুরষোর জনযে পাচঁটি �াঠালমার পবর�ল্পনা �রা �লেলে।

ক�ন্দ্রীে সর�ালরর নীবতর �ারলে, �ষুি�লের 
�ম ্জসংস্ালনর সষুল�াগ কেলশ িহুগুে িচৃ্ধে 

কপলেলে। এিা অতযেন্ত আনল্র ক�, কেলশ �ম ্জসংস্ান 
পবরবস্বতর উন্নবত �লেলে এিং জষ্ু াই মালস �ম ্জচারী 
প্রবিলডটে ফান্ড অগ ্জানাইলজশলন (ইবপএফও) 
ক�াগোন�ারী নতুন সেলসযের সংখযো কর�ড্জ িচৃ্ধে 
কপলেলে। ইবপএফও অনষুসালর, ১৪.৬৫ ্ষে নতুন সেসযে 
ইবপএফ-এ ক�াগ বেলেলেন। গত চার মালসর মলরযে ‘কনি 
কপ -করাল্’ িচৃ্ধে �ম ্জসংস্ালনর িচৃ্ধেল�ও প্রবতফব্ত 
�লর। ২০২১ সাল্র জষুন মালসর তু্নাে জষ্ু াই মালস কনি 
গ্া�� সংখযো ৩১.২৮ শতাংশ িচৃ্ধে কপলেলে। জষুন মালস 
কমাি ১১.১৬ ্ষে সেসযে �ষুক্ত �লেবেল্ন। জষ্ু াই মালস 

কমাি ১৪.৬৫ ্ষে সেলসযের মলরযে প্রাে ৯.০২ ্ষে নতুন 
সেসযে প্রেমিার ইবপএফওর সামাচ্জ� সষুরষোর আওতাে 
আলসন। প্রাে ৫.৬৩ ্ষে কনি গ্া�� প্রস্ান �লরলে 
ব�ন্তু অিসর ত�বি্ সংস্া বিারা আচ্ছাবেত প্রবতষ্ালনর 
মলরযে চা�বর পবরিত্জন �লর ইবপএফও -কত পষুনরাে 
ক�াগোন �লরলে। ইবপএফও এর তেযে অনষু�ােী, ২০২১ 
সাল্র জষ্ু াইলের মলরযে, প্রেমিালরর মলতা ইবপএফওলত 
ক�াগোন�ারী সেসযেলের সংখযো ৬ শতাংশ িচৃ্ধে কপলেলে।

ককরটোনটো কটোকের মকধথ্য কম ্ষসংস্টোকনর রক্করে ভটোে খবর; ককরটোনটো কটোকের মকধথ্য কম ্ষসংস্টোকনর রক্করে ভটোে খবর; 
ইরপএফও জেুটোই মটোকস ১৪.৬৫ েক্ সেসথ্য যুতি ককরকেইরপএফও জেুটোই মটোকস ১৪.৬৫ েক্ সেসথ্য যুতি ককরকে

সংবটোে সংকক্প
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পবরলিশ সষুরষো ক�ি্ এ�টি উলবিগ নে িরং 
এটি এ�টি গুরুত্বপূে ্জ প্রলোজন �লে উলঠলে। 

রাজরানী বেবলেলত এ বিষলে নতুন উলেযোলগর সূচনা 
�লেলে। শীত�াল্ এখালন েষূলের বিষেটি মাোে 
করলখ আন্ বি�ার এ্া�াে কেলশর ি�ৃত্ম এিং 
প্রেম �া� ্জ�রী করােঁাশা-করারী 
িাওোর বনম ্জালের �াজ শুরু 
�লেলে। পবরলিশ ও জ্িােষু 
পবরিত্জন মন্তী িূলপন্দ্র �ােি 
৭ কসলটেম্বর এই িাওোলরর 
উলবিারন �লরলেন। িাওোলর 
িযেিহৃত পবরস্ািে প্রচ্ক্রোর 
ন�শা প্রস্তুত �লরলে বমলনলসািা বিবেবিেযো্ে। ১০০০ 
এম ৩/কসল�লন্ডর িােষুপ্রিাল�র �ার িজাে রাখার জনযে 
৪০টি ফযোন ইউবনি ইনস্্ �রা �লেলে। এোড়া, 
জাতীে শুধে িােষু �ম ্জসূবচ’র (এনবসএবপ) অরীলন শ�লর 
িােষু েষূে বনেন্তলের জনযে ‘প্রাে’ নালম এ�টি কপাি্জা্ও 
চা্ষু �রা �লেলে।

আজ ই-গিলন ্জন্স, ইল্�ট্রবনক্স এিং তেযে 
প্র�ষুচ্ক্ত কেলশর নাগবর�লের ষেমতােলন 

গুরুত্বপূে ্জ িূবম�া পা্ন �রলে। আইটি এিং 
ইল্�ট্রবনলক্সর কষেলরে আমালের বিজ্ানী এিং 
কপশাোররা সারা বিলবে িারলতর জেগাো রচনা 
�লরলেন। ব�ন্তু এই স্বী�ৃবত ক�ি্ �লে� িেলরর 
মলরযে গলড় ওলঠবন, িরং এর বপেলন রলেলে আইটি 
এিং ইল্�ট্রবনক্স কষেলরে �ম ্জরত আমালের ‘কি� 
চযোম্ম্েনস’কের পবরশ্রম এিং েরূেশতী বচন্তািািনা। 
স্বারীনতার অমতৃ মল�াৎসলি ক�ন্দ্রীে সর�ার এই 
প্রেমিার ‘কি�’ প্রবতিালের সম্ান জানালত চল্লে। 
ইল্�ট্রবনক্স এিং তেযে প্র�ষুচ্ক্ত মন্ত� গত ৭৫ িেলর 
এই কষেলরে গুরুত্বপূে ্জ অিোন রাখা বিজ্ানীলের 
জনযে মলনানেলনর আমন্তে জাবনলেলে। www.
innovateindia.mygov.in -এই কপাি্জাল্ বগলে সারা 
কেলশর মানষুষ মলনানেন জমা বেলত পালরন। ১৫ 
কসলটেম্বর কেল� মলনানেনপরে োবখ্ শুরু �লেলে। 
জমা কনওোর কশষ তাবরখ ৭ নলিম্বর।

পররচ্ছন্ন পররকবকশর জনথ্য অভূতপূব ্ষ 
উকেথ্যটোগ; রেকশর প্ররম কটোয ্ষকর্রী 
অথ্যটোরটি-র্টোগ িটোওেটোর রেরল্লকত

অত্রীকতর ৭৫ বেকররও রবরশ সমে ধকর 
ইকেকট্ররনক্স রক্করে রবজ্টোন্রীকের অবেটোকনর 

জনথ্য তটোকঁের প্ররত সম্টোন প্রেশ ্ষন

র্টোবটোে ইকনটোকভশন ইনকরকক্স ভটোরকতর অগ্রগরত,  র্টোবটোে ইকনটোকভশন ইনকরকক্স ভটোরকতর অগ্রগরত,  
তটোরেকটোে ৮১তম স্টোন ররকক ৪৬ তম স্টোকন উকে একেটোতটোরেকটোে ৮১তম স্টোন ররকক ৪৬ তম স্টোকন উকে একেটো

িারলতর মলরযে স্াি্জ-আপ ক্রমির ্জমান এিং 
উদ্ািন সংসৃ্বত রলেলে �া ক�াবিড ম�ামাবরর 

মত অিূতপূি ্জ সং�লির মলরযেও কেশল� স্ববনি্জরতার 
বেল� এবগলে বনলে �াওোর কষেলরে গুরুত্বপূে ্জ িূবম�া 
পা্ন �লরলে। িারত ২০২১ সাল্র সি ্জলশষ ক্ািা্ 
ইলনালিশন ইনলডক্স (চ্জআইআই)-এর তাব্�াে 
উপলর উলঠ এলসলে, ২০১৫ সাল্ িারলতর স্ান বে্ ৮১ 
তম, এখন তা �লেলে ৪৬তম। রাষ্ট্রসংলের বিবে কমরা 
সম্পভতি সংস্া (WIPO) প্রবতিের এই তাব্�া প্রস্তুত 
�লর। রাজননবত� পবরলিশ, বশষোর অি�াঠালমা এিং 
িযেিসাবে� পবরশী্লনর মলতা ৮০টি সূচল�র ভিভতিত্তে 
এই তাব্�া বতবর �রা �ে। ডবলিউআইবপও জাবনলেলে 
“িারলতর এই স্ান সর�াবর এিং কিসর�াবর গলিষো 
প্রবতষ্ান এিং স্াি্জআপগুব্র ম�ৎ �ালজর সাষেযে। 
পারমােবি� শচ্ক্ত বিিাগ, বিজ্ান ও প্র�ষুচ্ক্ত বিিাগ, 

বজিপ্র�ষুচ্ক্ত বিিাগ এিং ম�া�াশ বিিালগর মলতা 
বিজ্ান বিিাগগুব্ িারলতর উদ্ািনী কষেরেল� 
শচ্ক্তশা্ী �রলত গুরুত্বপূে ্জ িূবম�া পা্ন �লরলে।“
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১৯৪৭ সাল্ িারত �খন স্বারীনতা ্ াি �লরবে্, িারলতর 
িবিষযেৎ বনলে বিলবের িহু কেশ সংশে প্র�াশ �লরবে্। 
এমন আশঙ্া বে্ ক�, বিবচলরেযের �ারলে স্বারীন কেশ ব�সালি 
িারলতর অচ্স্ত্ব েীে ্জস্ােী �লি না। কেলশর কসই �টঠন 
সমলে সে্জার িলেিিাই পযোলিল্র আবিি্জাি �ে। ৫৬২টি 
কেশীে রাজযেল� এ�চ্রেত �লর, বতবন কেলশর সমন্বে সারন 
�লরবেল্ন, �ার �ারলে আমরা এ� িারত-কশ্রষ্ িারলতর 
কগৌরি অনষুিি �রলত পাবর। সে্জার পযোলি্ তারঁ েৃঢ় সং�ল্প 
বেলে শুরষু আজল�র িারলতর ভিভতি স্াপনই �লরনবন িরং 
শচ্ক্ত এিং বনষ্ার কচতনাে িবিষযেলতর পে কেবখলেবেল্ন। 
কসবে� কেল� সে্জার িলেিিাই পযোলি্ল� আরষুবন� িারলতর 
স্পবত ি্া উপ�ষুক্ত �লি।

িলেিিাই পযোলি্ ১৮৭৫ সাল্র ৩১ অল্াির গুজরালির 
নাবেোলে তারঁ মামার িাবড়লত জন্মগ্�ে �লরবেল্ন। বতবন 
�ালিরিাই পযোলি্ এিং ্ােিা পযোলিল্র চতুে ্জ সন্তান 
বেল্ন, তালঁের িসিাস বে্ কখো কজ্ার �রমসালে। মারে 
১৩ িের িেলস, বতবন �ালিরলিলনর সলগে বিিা� িন্ধলন 
আিধে �ন। িলেিিাই আইন পড়ালশানা সম্ন্ন �লরন 
এিং তারপলর কজ্া অযোিবন ্জর পরীষোে উত্ীে ্জ �ন, �ার 
মারযেলম বতবন আইন অনষুশী্লনর অনষুমবত পান। �খন 
িলেিিাইলের ৩৩ িের িেস, কসই সমে �যোনসালর আক্রান্ত 
�লে মতুৃযে �ে �ালিরলিলনর। �বেত আলে, ১৯০৯ সাল্ 

�খন �ালিরলিনল� মষুম্বাইলের এ�টি �াসপাতাল্ িবত্জ �রা 
�লেবে্, তখন সে্জার আো্লতর এ�টি মাম্ার �ালজ 
িযেস্ বেল্ন। আো্লতর �া� ্জক্রলমর মলরযে, ক�উ এ�জন 
বচর�ষু লি �ালিরলিলনর মতুৃযের খির ব্লখ তালঁ� জানান। 
সে্জার বচর�ষু িটি পল�লি রালখন এিং মাম্া চাব্লে �ান। 
পলর বতবন মাম্াটি চ্জলতবেল্ন এিং আো্লতর �া� ্জক্রম 
কশষ �ওোর পরই বতবন তারঁ স্তীর মতুৃযের খির স�্ল� 
জাবনলেবেল্ন। এরপর বতবন ইং্যোলন্ড পড়ালশানা �রলত 
�ান।

১৯১৩ সাল্ িারলত বফলর আসার পর বতবন আিার আইন 
চচ্জা শুরু �লরন। শীঘ্রই বতবন ইংলরচ্জিাষী রনী আইনজীিীর 
সষুযেি এিং িুবপ পবরব�ত কপাশা� পবরতযোগ �লরন এিং 
পবরিলত্জ গান্ধীচ্জ’র পোঙ্ অনষুসরে �লর খাবে গ্�ে �লরন। 
১৯১৮ সাল্ এই পবরিত্জলনর পরপরই, পযোলি্ কখোে 
�ৃষ�লের প্রচার অবি�ালনর মারযেলম জনলসিার �াজ শুরু 
�লরন। ফস্ �ম �ওোও ওই এ্া�াে �র প্রোন স্বগত 
�রার জনযে �ৃষ�রা আলিেন �লরন, ব�ন্তু বরিটিশ প্রশাসন 
তা অস্বী�ার �লরবে্। �ৃষ�লের সংগ্ালম গান্ধীচ্জল� 
কনতৃত্ব কেওোর জনযে আহ্ান �রা �ে, ব�ন্তু বতবন সে্জারল� 
কস�ালজ বন�ষুক্ত �লরবেল্ন। িলেিিাই পযোলি্ তারঁ 
স��মতীলের সালে গ্ামিাসীলের এ�চ্রেত �লর রাজযেিযোপী 
বিলদ্রা� সংগটঠত �লরন, তালঁের �ালে �র না কেওোর আহ্ান 

সে্ষটোর বল্লভভটোই পথ্যটোকিে: রেৌহমটোনব সে্ষটোর বল্লভভটোই পথ্যটোকিে: রেৌহমটোনব 
রযরন ভটোরকতর ঐকথ্যসটোধন ককররেকেনরযরন ভটোরকতর ঐকথ্যসটোধন ককররেকেন

আজ আমরা স্বারীনিালি �চ্ছ কেল� ক�াব�মা, �াশ্ীর কেল� �নযো�ষু মারী ক�লত পাবর; এিা সম্ভি �লেবে্ 
শুরষুমারে সে্জার িলেিিাই পযোলি্ এিং তারঁ সং�লল্পর জনযে। এ�িার কিলি কেখষুন, �বে সে্জার পযোলি্ 

কসই �াজ না �রলতন িা কসই বসধোন্তগুব্ গ্�ে না �রলতন, তা�ল্ বগর অরলেযের বসং� িা �ােদ্রািালের 
চারবমনার িা কসামনালে পষুলজার জনযে বশিিক্তলের এিং অনযোনযে ভ্রমে�ারীলের বিসা প্রলোজন �ত। সে্জার 

পযোলি্ �বে কসই সমলে সটঠ� বসধোন্তগুব্ গ্�ে না �রলতন তা�ল্ আজ �াশ্ীর কেল� �নযো�ষু মারী 
প� ্জন্ত সরাসবর কট্রলন �ারো �রা ক�ত না। 

জন্ম: ৩১ অক্টোবর, ১৮৭৫ | মৃতুথ্য: ১৫ ররকসম্র, ১৯৫০

সে্জার িলেিিাই পযোলি্বথ্যন্তিত্ব
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ক�ৌটিল্যের �ূিনীবত এিং বশিাজী ম�ারালজর 
সা�বস�তার বমলশ্ বেল্ন সে্জার পযোলি্। 
ক� বিষেটি বিলবের �ালে িারলতর েষুি ্্জ তা 
ব�সালি বিলিবচত �লেবে্, সে্জার কসই 
েষুি ্্জ তাল� শচ্ক্তলত রূপান্তবরত �লরবেল্ন 
এিং কেশল� পে কেবখলেবেল্ন। ক� বিবে 
এ�সমে িারতল� বনলে শচ্ঙ্ত বে্, আজ 
তারাই িারলতর বনজস্ব শলত্জ িারলতর সলগে 
�ষুক্ত �লচ্ছ। এটি সম্ভি �লেলে সে্জার পযোলিল্র 
মত ম�ামানলির ম�ৎ বসধোলন্তর �ারলে, 
ব�বন এ�জন সারারে �ৃষল�র েলর জন্মগ্�ে 
�লরবেল্ন।
নকরন্দ্র রমটোে্রী, প্ররানমন্তী

জানান। অিলশলষ, প্রশাসন �ৃষ�লের োবি কমলন কনে। 
পযোলি্ তৎষেোৎ কখোর �ৃষ�লের �ালে িীলরর ম� ্জাো পান। 
িলেিিাই িারলোব্ সতযোগ্ল�র কনতৃত্বও বেলেবেল্ন। ১৯২৮ 
সাল্ শুরু �ওো এই সতযোগ্�টিও �র-মষুক্ত আল্া্ন বে্।

বরিটিশ িাইসরেল� কশষ প� ্জন্ত নবত স্বী�ার �রলত 
�লেবে্। িারলোব্ সতযোগ্ল�র �ারলে িলেিিাই িযোপ� 
জনবপ্রেতা ্াি �লরন। আল্া্লনর সাফল্যের �ারলে 
মব�্ারা িলেিিাই পযোলি্ল� সে্জার উপাবর বেলেবেল্ন। 
১৯২২, ১৯২৪ এিং ১৯২৭ সাল্ বতবন আ�লমোিাে 
কপৌরসিার সিাপবত বনি ্জাবচত �ন। সে্জার পযোলি্ অস�ল�াগ 
আল্া্ন, স্বরাজ আল্া্ন, ডাচ্ন্ড �ারো এিং িারত োলড়া 
আল্া্লন গুরুত্বপূে ্জ িূবম�া পা্ন �লরবেল্ন। ১৯৩১ 
সাল্র �রাবচ অবরলিশলন তালঁ� �ংলগ্লসর জাতীে সিাপবত 
�রা �ে। রাষ্ট্রপবত ব�লসলি তারঁ কমোে এমন সমলে এলসবে্ 
�খন ্াল�ালর পষুব্শ অবফসার সযোন্ডালস ্জর �তযোর জনযে বতন 
কেশলপ্রবম� িগৎ বসং, সষুখলেি এিং রাজগুরুর মতুৃযেেলণ্ড 
সারা কেশ রালগ ফষু ঁ সবে্।

স্বারীনতার টঠ� আলগ, বতবন আিার �ংলগ্লসর সিাপবত 
�ওোর সষুল�াগ পান। ব�ন্তু ি্া �ে ক� গান্ধীজীর বনলে্জলশ 
বতবন বপবেলে �ান এিং জও�র্া্ কনল�রুল� �ংলগ্স 
সিাপবত �রা �ে। স্বারীনতার পর সে্জার পযোলি্ িারলতর 
প্রেম স্বরাষ্ট্রমন্তী এিং উপ-প্ররানমন্তী �ন। সারা কেলশ তখন 
অলন�গুব্ কেশীে রালজযে বে্। প্রাে ৫৬২টি রাজযে িারত 
কেল� পেৃ� �লে আ্াো কেশ গঠলনর স্বলনে িষুেঁ �লেবে্। 
এই বিষেটিলত িলেিিাই খষুি বিরক্ত বেল্ন। এ� অনষুষ্ালন 
বতবন ওবড়শা রালজযের ২৩ জন রাজাল� িল্বেল্ন ক�, �ষু লোর 
িযোলের মলতা জীিন �াপন �রলিন না, সাগর কেখার সষুল�াগ 
কপল্ তা �ালজ ্ াগান। ওবড়শা ক্াল�রা সেযে স্বারীন িারলতর 
অংশ �লত কচলেবে্, তাই সে্জার পযোলিল্র প্রলরাচনার পর 
ওবড়শার রাজারা তালঁের রাজযেগুব্ল� এ�ীিূত �রলত 
সম্ত �ন। ওবড়শার পর সে্জার পযোলি্ নাগপষুলর চল্ �ান, 
কসই সমে নাগপষুলরর রাজযেগুব্ল� ‘সযো্ষুি কস্ি’ ি্া �ত। 
নাগপষুলরর ৩৮ জন রাজাল� বতবন রাচ্জ �বরলে রাজযেগুব্ল� 
িারলতর অন্তগ ্জত �লরন।

এর পলর সে্জার পযোলি্ �াবেোিালড় �ান ক�খালন বতবন 
২৫০টি কেশীে রাজযেল� িারলত ক�াগ বেলত রাচ্জ �লরবেল্ন। 
এরপলর, মষুম্বাই, পাঞ্াি এিং অনযোনযে রাজযেগুব্ও 
স্বারীন িারলতর সলগে এ�চ্রেত �লেবে্। ব�ন্তু পাঞ্ালির 
ফবরেল�ালির রাজা িারলত ক�াগ বেলত নারাজ বেল্ন। 

ব�ন্তু সে্জার িলেিিাই পযোলিল্র েৃঢ় সং�লল্পর �ালে বতবন 
মাো নত �রলত িারযে �লেবেল্ন। �াশ্ীর, �ােদ্রািাে এিং 
জষুনাগলড়র রাজযেগুব্ল� িারলতর সালে এ�ীিূত �রার �াজ 
ক�ি্ সে্জার পযোলিল্র পলষেই সম্ভি �লেবে্। �াশ্ীলরর 
ম�ারাজা চুচ্ক্তলত স্বাষের �রল্ জষুনাগলড়র নিাি িলে 

পাব�স্ালন পাব্লে �ান।
সিলচলে �টঠন বে্ �ােদ্রািােল� এ�ীিূত �রালনা, �ারে 

বনজাম ক�ান মূল্যে িারলতর অংশ �লত প্রস্তুত বেল্ন না। 
অিলশলষ, সামবর� পেলষেলপর পলর, �ােদ্রািােল� িারলতর 
সালে এ�ীিূত �রা সম্ভি �লেবে্। সে্জার পযোলিল্র েৃঢ় 
সং�লল্পর ফল্ই িারলতর ঐ�যেসারন সম্ভি �লেবে্। কসই 
�ারলে গান্ধীচ্জ তালঁ� ‘ক্ৌ�মানি’ উপাবর বেলেবেল্ন। 
স্বারীনতার পর িারতীে বসবি্ সাবি্জলসর পষুনগ ্জঠলনর �ৃবতত্বও 
সে্জার পযোলিল্র। সে্জার পযোলি্ ১৯৫০ সাল্র ১৫ বডলসম্বর 
পরল্া� গমন �লরন। রাষ্ট্রপবত ডঃ  রালজন্দ্র প্রসাে বনলজই 
কপ্রালিা�্ কিলে তালঁ� শ্রধো জানালত মষুম্বাই বগলেবেল্ন। 
সে্জার পযোলি্ ক� এ� িারত- কশ্রষ্ িারলতর স্বনেল� ্া্ন 
�রলতন, কসই িারতিলষ ্জর সলগে বম্ করলখ স্ববনি্জর িারলতর 
পে প্রস্তুত �লেলে। তারঁ প্রবত শ্রধো জানালত ২০১৪ সাল্র ৩১ 
অল্াির জাতীে ঐ�যে বেিস উে�াবপত �ে। শুরষু তাই নে, 
সে্জার পযোলি্ল� শ্রধো জাবনলে বিলবের সিলচলে উচুঁ মূবত ্জ 
‘স্যোচু অফ ইউবনটি' বনবম ্জত �ে, ২০১৮ সাল্র ৩১ অল্াির 
গুজরালতর ক�িাবেোে কসই মূবত ্জর উলন্মাচন �রা �লেবে্। 



8 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার    ১৬-৩১ অক্াবর, ২০২১

রসনটোবটোরহন্রীর নতুন প্ররতরক্টো অরফস কমকলেক্স

ভটোরকতর উচ্টোশটো পূরকণ 
শন্তিশটোে্রী রসনটোবটোরহন্রী

ক� ক�ান কেলশর রাজরানী কসই কেলশর পবর�ল্পনা, সং�ল্প, শচ্ক্ত এিং সংসৃ্বতর প্রতী�। ব�ন্তু গত ১০০ 
িেলর জনসংখযো এিং অনযোনযে বিষলের িযোপ� পবরিত্জন সত্ত্বেও, রাজরানী পষুনবন ্জম ্জালের ক�ান সমবন্বত 

প্রলচষ্া �রা �েবন। বরিটিশ শাসন�াল্ বনবম ্জত আস্ািল্ কেল� �াজ �রলত িারযে �লেবেল্ন কসনািাব�নীর 
বসনযেরা। এমন পবরবস্বতলত, ক�ন্দ্রীে সর�ার জাতীে রাজরানীলত এ�টি নাগবর�-িান্ধি কসন্টা্ বিস্া 

প্র�ল্প গঠলনর উলেযোগ বনলেলে এিং এর অংশ ব�সালি, আলগর কচলে পাচঁগুে �ম জবমলত কেলশর 
বসনযেলের জনযে এ�টি নতুন এিং আরষুবন� প্রবতরষো অবফস �মললেক্স বতবর �রা �লেলে।

ক� ক�উ জানল্ অিা� �লিন ক� বরিটিশ 
শাসন�াল্ বনবম ্জত আস্ািল্ এিং 
িযোরাল�র জনযে বতবর �রা �ষু ঁ লড়ের 

কেল� �াজ �রলত িারযে �লেবেল্ন বসনযেরা। কেলশর 
স্বারীনতা্ালির পর কেল� তারঁা এতবেন রলর কসখালন 
কেল�ই �াজ �রলতন। এই সি েরগুব্ মাল� মাল� 
িাইলর কেল� কমরামত �রা �লেবে্ �া িারতীে সশস্ত 
িাব�নীর বতনটি কসিা �া� ্জা্লে পবরেত �লেবে্। ব�ন্তু 
এখন বিষেগুব্ পবরিবত্জত �লচ্ছ। িহু বমব্েন ড্ালরর 
কসন্টা্ বিস্া প্র�ল্প জাতীে রাজরানীর কিা্ িেল্ 
বেলত চল্লে। এ�টি নতুন সংসে িিন এিং রাজপলের 
উিে প্রালন্ত রাজ�ীে সজ্া রাজরানীল� নতুন রূলপ 
উপস্াবপত �রলি। প্র�লল্পর অংশ ব�লসলি, প্ররানমন্তী 
নলরন্দ্র কমােী ১৬ কসলটেম্বর অতযোরষুবন� প্রবতরষো 
অবফস �মললেলক্সর উলবিারন �লরন। প্ররানমন্তী নলরন্দ্র 
কমােীর িাষাে, “নীবত ও উলদেশযে স্বচ্ছ �ল্ স�্ ব�েু 

নতুন প্রবতরষো অবফস �মললেক্সরটোষ্ট্র

১০০ বেকরর রবরশ সমে আকগ রেরল্লকত 
ভটোরকতর রটোজধটোন্রী স্টোনটোন্তররত হকেরেে। 
১০০ বেকরর এই সমেস্রীমটোর মকধথ্য রেরল্লর 

জনসংখথ্যটো এবং অনথ্যটোনথ্য অবস্টোর মকধথ্য 
রবশটোে ভটোরসটোমথ্যহ্রীনতটো ততরর হকেকে। 
যখন আমরটো রটোজধটোন্রীর করটো বরে, তটো 

শুধুমটোরে একটি শহর নে। রটোজধটোন্রী রসই 
রেকশর রচন্তটো, সংকল্প, শন্তি এবং সংসৃ্রতর 
প্রত্রীক। ভটোরত গণতকন্তর ধটোরক। অতএব, 
ভটোরকতর রটোজধটোন্রী এমন হওেটো উরচৎ যটোর 
রকন্দ্ররবন্কুত অবস্টোন করকব জনগণ।“ 

নকরন্দ্র রমটোে্রী, প্রধটোনমন্ত্রী
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 �খন কসন্টা্ বিস্া বর-কডলি্পলমটে প্রলজ্ 
শুরু �ে, তখন আমালের উলদেশযে বে্ কেলশর 
কসনালের আরষুবন� সষুল�াগ-সষুবিরা সম্বব্ত 
উন্নত স্ালন স্ানান্তবরত �রা, এটি ৬২ এ�র 
জােগা জষুলড় অিবস্ত।

 এর আলগ ক্ফলিনযোটে কজনালর্ পেম� ্জাোর 
�ম ্জ�ত্জাস� ৭০০০ কসনা নাে�রা ববিতীে 
বিবে�ষুলধের সমে বনবম ্জত অস্ােী �া� ্জা্লে 
�াজ �রলতন।

 এখন এ্চ্জএসএফ (্াইিলগজ বস্্ করেম) 
এর মলতা আরষুবন� প্র�ষুচ্ক্ত িযেি�ার �লর 
�স্তুরিা গান্ধী মাগ ্জ এিং আবরে�া অযোবিবনউর 
১৩ এ�র জবমলত কসনািাব�নীর জনযে এ�টি 
অতযোরষুবন� অবফস �মললেক্স বতবর �রা 
�লেলে। এই ঐবত�াবস� বনম ্জাে�াজ ১২-১৩ 
মালসরও �ম সমলে সম্ন্ন �লেলে।

 নিবনবম ্জত িিলনর োলে কসা্ার পযোলন্ 
আলে। এর অনযোনযে বিবশষ্যেগুব্র মলরযে 
রলেলে িটৃষ্র জ্ সংগ্ল�র িযেিস্া, িজ্জযেশনূযে 
�যোম্াস, অ�ষু লপচ্ন্স কসন্সর এিং গাবড় পাব�্জং 
িযেিস্ার স্বেংচ্ক্রে এিং সি ্জারষুবন� িযেিস্া।

 এখালন এ�টি �াসপাতা্, আরষুবন� িযোরা�, 
জওোনলের জনযে ২৪ েণ্ার করলস্ারা-ঁস� 
�যোলফলিবরো, কগা্ািারুলের বি�ল্প সষুবিরা, 
উচ্স্লরর বনরাপত্া িযেিস্া, ক�ন্দ্রীে নজরোবর 
এিং মষুখািেি শনাক্ত�রলের িযেিস্া রলেলে।

 �াজার �াজার অিসরপ্রাপ্ত বসবন� তালের 
মষ্ু তুবি সর�াবর �ালজ এখালন আলসন। নতুন 
�মললেলক্সই তালঁের বিষেগুব্ কেখিা্ �রা 
�লচ্ছ। 

 ক�াবিলডর �ারলে এ�াবর� সমসযো কেখা 
বেল্ও, আত্মবনি্জর িারলতর অরীলন ৬.৫ ্ষে 
মানষুলষর �ম ্জসংস্ান বেিস বতবর �রা �লেলে। 
এই বিশা্ িিন বনম ্জালে প্রাে ৮,০০০ িন 
বসলমটে এিং ৯,০০০ িন ইস্াত িযেি�ার �রা 
�লেলে।

 প্র�ল্প বনম ্জালের সমে এ�টি গােও �ািা �েবন 
�া পবরলিলশর প্রবত সংলিেনশী্তার সাষেযে 
ি�ন �লর।

নতুন প্ররতরক্টো অরফস 
কমকলেকক্সর তবরশটিথ্য

সম্ভি, প্রি্ ইচ্ছাশচ্ক্ত এিং আন্তবর� প্রলচষ্া জরুবর।“ 
ক�লন্দ্রর িত্জমান সর�ার এ�বিংশ শতাব্ীর 

িারলতর সামবর� শচ্ক্তর আরষুবন�ী�রে, সশস্ত 
িাব�নীল� আরষুবন� অস্ত বেলে সম্জ্ত �রা, সীমালন্তর 
পবর�াঠালমার আরষুবন�ী�রে, িাব�নীর বচফ অি 
বডলফন্স স্ালফর মারযেলম উন্নত বনচ্চিত �রলত িযেস্। 
এই অিস্াে প্রাচীন এিং জরাজীে ্জ িিন কেল� কেলশর 
প্রবতরষো ও বনরাপত্া সংক্রান্ত �াজ চা্ালনা সম্ভি 
�চ্চ্ছ্ না। অতএি, কেলশর সষুরষোে অতন্দ্র প্র�রীলের 
সষুবিরার জনযে এই নতুন প্রবতরষো অবফস �মললেলক্স 
িাসস্ান, রান্নাের, কমস এিং এ�টি �াসপাতা্ গঠন 
�রা �লেলে।

২০১৪ সাল্ ষেমতাে আসার পর কেল�, প্ররানমন্তী 
নলরন্দ্র কমােী রাজরানীল� নতুন �লর সাজালত উলেযোগী 
�লেলেন �ালত নতুন িারলতর ইবত�াস উজ্জ্ব্ এিং 
কগৌরিমে �লে ওলঠ। 

প্ররতরক্টো কমকলেকক্সর 
উক্টোধকন প্রধটোনমন্ত্রীর ভটোরণ 
রশটোনটোর জনথ্য রকউআর 
রকটোরটি স্থ্যটোন করুন
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‘টিকটো পররকরবটো’
স্টোকস্থ্যর সুরক্টো কবচ

ভটোরত ককরটোনটো টিকটোকরকণ নতুন ররকর্ষ স্টোপন করকে, রবকবের বৃহত্তম 
টিকটোকরণ অরভযটোনকক সফে করটোর েকক্থ্য সুরচরন্তত পররকল্পনটো এবং 

েরূেরশ ্ষতটোর জনথ্য ভটোরত রববেবথ্যটোপ্রী প্রশংসটোও অজ্ষন করকে। আমরটো এই বের 
স্টোধ্রীনতটোর ৭৫ তম বটোরর ্ষক্রী উেযটোপন কররে, এই পরররস্রতকত টিকটোকরণ 
সম্ভব হকেকে কটোরণ গত ককেক বেকর রেকশ রচরকৎসটো সুরবধটো বৃন্দ্র জনথ্য 

রবশ ককেকটি উকেথ্যটোগ গ্রহণ করটো হকেরেে। সংখথ্যটোই করটো বকে- আি মটোকসর 
মকধথ্য ৯২ রকটোটির রবরশ টিকটোর ররটোজ রেওেটো হকেকে। এখন ভটোরত প্ররতটি 

রযটোগথ্য নটোগররককক টিকটো রেওেটোর েকক্থ্য দ্রুতগরতকত এরগকে চকেকে...
বনউ ইচ্ন্ডো সমাচার    ১৬-৩১ অল্াির, ২০২১
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িারলতর ি�ৃত্ম কজ্া �লচ্ছর আেতন প্রাে 
৪৫৬৭৪ িগ ্জ ব�ল্াবমিার। এই অঞ্্ 
‘�লচ্ছর রন’ নালম পবরবচত, �া আসল্ 
ের মরুিূবমর ্িোক্ত জ্ািূবম। এই 

কজ্াে েশটি ত�বস্ এিং ৯২৪টি গ্াম রলেলে। কিৌলগাব্� 
অিস্ালনর �ারলে, �লরানা ম�ামাবরর সমে এই কজ্ার 
প্রবতটি গ্ামীে এ্া�াে কপৌঁোলনা প্রাে অসম্ভি বে্। এই 
ত�বস্গুব্র মলরযে িহু মাইল্র িযেিরান রলেলে। ব�ন্তু 
স�্ প্রবতিন্ধ�তা েলূর সবরলে প্রশাসন সমেমত �লরানার 
টি�া প্রোলনর জনযে প্রবতটি গ্াম ও ত�বসল্ কপৌঁলেলে। এই 
অসম্ভিল� সম্ভি �রা বগলেলে িযোপ� অংশগ্�লের মারযেলম, 
�ালত ক�ানর�ম অসষুবিরা োড়াই স�ল্ টি�া পাে। 

কেলশর উত্র-পূি ্জাঞ্্ল� েষুগ ্জম িল্ মলন �রা �ে। 
অরুোচ্ প্রলেলশর �ারা োবের মলতা প্রতযেন্ত কজ্াে টি�া 
কেওো খষুি �টঠন �াজ বে্। টি�াোন�ারীলের বপচ্চ্ছ্ 
পা�াবড় পে, শীে ্জ পে, পা�াড় এিং বিপজ্ন� নেীর মত 
এ�াবর� প্রবতিন্ধ�তা অবতক্রম �রলত �লেবে্।

ব�মাচ্ প্রলেলশর ্াহু্ ম্স্বত েষুগ ্জম কজ্া, এখালন 
তাপমারো শলূনযের বনলচ কনলম কগল্ �লে� মাস এই উপতযে�া 
িরলফ ঢা�া োল�। তা সত্ত্বেও, ব�মাচ্ প্রলেলশর অনযোনযে 
অংলশর মলতা ্াহু্ ম্স্বত প্রেম কডাজ টি�া�রলে ১০০% 
্ষেযে অজ্জন �লরলে। অি্ িালন্ বতবরর আলগ এই অংশটি 
কিশ �লে� মাস কেলশর অনযোনযে অংশ কেল� বিচ্চ্ছন্ন ো�ত। 
ভ্রমলের সমে হ্াস পাওোে এিং উন্নত সংল�ালগর �ারলে 
অি্ িালন্ টি�া অবি�ালন িযোপ�িালি স�ােতা �লরলে। 
বি�ালরর বিারিাগো কজ্ার �ষু লশবেরস্ান িনযোপ্রিে এ্া�া 
�ওোে এখালন টি�া�রলে িহুবির িারার সম্ষুখীন �লত 
�লেবে্। প্রবত িের িষ ্জা�াল্ এই এ্া�া িনযোে ষেবতগ্স্ 
�ে �া স্বাস্যে�মতীলের �াজল� আরও �টঠন �লর কতাল্। 
কজ্া প্রশাসন টি�া�রলের সষুবিরালে ্জ �ষু লশবেরস্ান লিল� 
এ�টি কনৌ�া চা্ালনার বসধোন্ত কনে। শুরষু তাই নে, বি�ালরর 
মষুজাফফরপষুর-স� রালজযের অনযোনযে অংলশও টি�া কেওোর 
জনযে কনৌ�ার িযেিস্া �রা �লেবে্। স্বাস্যে�মতীলের পবরি�লন 
কনৌ�া অযোম্বষুল্ন্স িযেি�ার �রা �লেবে্। �লরানার বিরুলধে 
্ড়াইলের প্রতী� �লে উলঠলে ‘টি�া কনৌ�া’।

বিধ্ংসী িনযো, েষুগ ্জম পা�াড়, প্রতযেন্ত আবেিাসী অঞ্্, 
িাষাগত-রমতীে বিবচরেযে, এিং টি�া বনলে গুজলির মত 
সমসযোগুব্ অবতক্রম �লর দ্রুত গবতলত টি�া�রে চ্লে। 
কেলশ �খন ক�াবিলডর সংক্রমে শুরু �লেবে্ তখন বিলবের 
িহু কেশ ম�ামাবরর বিরুলধে িারলতর ্ ড়াই �রার ষেমতা বনলে 
সল্� প্র�াশ �রবে্ ব�ন্তু, ক�াবিলডর বিরুলধে ্ড়াইলে 
িারত সষুল�ৌশ্ী িূবম�া পা্ন �লরলে। বিবচরেযেমেতা এিং 
সং�িপূে ্জ কিৌলগাব্� অিস্ান সত্ত্বেও এ�টি কেলশ সফ্ 
টি�া অবি�ালনর অনযেতম �ারে �্ জনসং্াপ এিং 

আরম আজ আমটোর মকনর করটো 
জটোনটোকত চটোই। অকনক জন্মরেন 

একসকে এবং চকে রগকেকে। রকন্তু 
আরম জন্মরেন উেযটোপকনর মত 
রবরেগুরে ররকক েকূর ররককরে। 
রকন্তু এতগুকেটো বের কটোিটোকনটোর 
পর, এই ১৭ রসকটেম্র আমটোর 
কটোকে গভ্রীর আকবগমে রেন 
রেে। জন্মরেন উেযটোপকনর 

অকনক উপটোে রকেকে। মটোনুর 
রবরভন্নভটোকব উেযটোপন ককর। 

আরম তটোকঁের মকধথ্য পরড় নটো যটোরটো 
মকন ককরন রয জন্মরেন পটোেন 

করটো ভুে। রকন্তু আপনটোকের 
প্রকচটিটোর কটোরকণ, এই বেকরর ১৭ 
রসকটেম্র রেনটি আমটোর কটোকে 

খুব ্রণ্রীে হকে উকেকে।

নকরন্দ্র রমটোে্রী
প্রধটোনমন্ত্রী
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গেঅংশগ্�ে এিং সষুিযেিস্া।
নে মাস সমলের মলরযে, িারত ক�ি্মারে েষুটি 

কেশীে টি�া প্রস্তুত �লরলে তাই নে িরং ৯২ ক�াটির 
কিবশ টি�া (৬ অল্াির) বেলে নতুন কর�ড্জ গঠন 
�লরলে। িারত ক� গবতলত টি�া বেলচ্ছ তালত িারত 

বনলজর বতবর কর�ড্জ বনলজই িােলত পারলি।
আস্টো সফে প্রচটোরটোরভযটোকনর ভিভতি হকে ওকে

ক�ল�ালনা সফ্ অবি�ালনর মূ্ ভিভতি �্ আস্া। 
িত্জমান কনতৃলত্বর �াে কেল� স�ােতা পাওোে আস্ার 
ভিভতি আরও শচ্ক্তশা্ী �লেলে। প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী 

প্রচ্ছে রনবন্ধ টি�া�রলে কর�ড্জ

৬,৪২,৭০৬
আকমররকটো যুতিরটোষ্ট্র

কটোনটোরটো

আকজ্ষরটিনটো
ফ্টোন্স

রপেন

ব্টোন্জে

রব্কিন যুতিরটোজথ্য

১,০৪,২০৯
১.২১

৬১,৫৬১
০.৭১

২,৪৫,৬৪৩
২.৮৪ ১২,৯০,০৮৮

১৪.৯৩
১,৫৪,৩১৪
১.৭৯

৬৩,৯১৯
০.৭৪

/ বেন
/কসল�ন্ড

/ বেন

/কসল�ন্ড/ বেন

/কসল�ন্ড

/ বেন

/কসল�ন্ড

/কসল�ন্ড

/ বেন
/কসল�ন্ড / বেন

/কসল�ন্ড

/ বেন

টিকটোকরকণ ভটোরকতর গড় অনথ্যটোনথ্য রেকশর রচকে উত্তম তেরনক এবং প্ররত রসককন্ড ররটোকজর ভিভতিতেভিভতিতে

৭.৪৪
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ক�িালি বডচ্জিা্ প্র�ষুচ্ক্ত গ্�ে �লরলেন এিং এটিল� 
জাতীে নীবতর অংশ �লরলেন তা এ��োে অতু্নীে। 
চ্বত িেলরর ১৬ জানষুোবর টি�াোন অবি�ান শুরুর 
আলগ কিশ আশঙ্ার পবরলিশ বে্ এিং কসই সমে 
শুরষুমারে সামলনর সাবরর �মতীরা টি�া পাচ্চ্ছল্ন। 
�বেও ১০০ বমব্েন টি�ার কডাজ বেলত িারলতর ৮৫ 

বেন সমে ক্লগবে্ ব�ন্তু তারপলর ক�াবিলডর বিরুলধে 
্ড়াইলে টি�া�রলে অিূতপূি ্জ অগ্গবত �লেলে। 
পরিততী সমলে, ২০ ক�াটি টি�া�রলের গচ্ণ্ড অবতক্রম 
�রলত ৪৫ বেন ক্লগবে্ এিং পরিততী ২৯ বেলন তা ৩০ 
ক�াটিলত কপৌঁোে। এ�ইিালি, ৪০ ক�াটির পবরসলর 
কপৌঁেলত ২৪ বেন ক্লগলে, ৫০ ক�াটির গচ্ণ্ড অবতক্রম 

রটোরশেটো

৭৪,৮৪,৯২৭
৮৬.৬৩

সুইজটোরেথ্যটোন্ড

অক্রেরেেটো

রনউন্জেথ্যটোন্ডেরক্ণ আরফ্কটো রসৌরে আরব

তুরস্

জটোপটোন

৯৯,৯৩৩
১.১৬

৩,৭৪,৬৩৮
৪.৩৪

৯৬,৩৬৭
১.১২

১১,৩৮,৯০৪
১৩.১৮

২৪,৮০০
০.২৯

২,০৬,৮২৪
২.৩৯

২,৮৫,২০৯
৩.৩০

৩৭,৪৮৮
০.৪৩

ভটোরত

/ বেন
/কসল�ন্ড

/ বেন
/কসল�ন্ড

/ বেন
/কসল�ন্ড

/ বেন
/কসল�ন্ড / বেন

/কসল�ন্ড

/ বেন

/কসল�ন্ড

/ বেন
/কসল�ন্ড

/ বেন
/কসল�ন্ড

/ বেন
/কসল�ন্ড

/ বেন

তেরনক এবং প্ররত রসককন্ড ররটোকজর ভিভতিতেভিভতিতে
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েটোেটোখ েক্্্রীপ

রহমটোচে প্রকেশ

রগটোেটো

রসরকম
েক্ ররটোজ প্রেটোন ররটোজ প্রেটোন

েক্ ররটোজ প্রেটোন

েক্ ররটোজ প্রেটোন

েক্ ররটোজ প্রেটোন

১.৯৭

৫৫.৭৪ 

১১.৮৩ 

৫.১০ 

�রলত ২০ বেন, ৬০ ক�াটির পবরসলর কপৌঁেলত ১৯ বেন 
এিং ৭০ ক�াটির গচ্ণ্ড অবতক্রম �রলত মারে ১৩ বেন 
সমে ক্লগলে। স্বারীনতার ৭৫তম িের উে�াপলনর 
পলরর মালস, ১৩ কসলটেম্বর িারত ৭৫০ বমব্েন কডাজ 
টি�া কেওোর মাই্ফ্� স্শ ্জ �লর। এটিল� বিলবের 
দ্রুততম এিং ি�ৃত্ম টি�া অবি�ান ব�লসলি গলড় 
কতা্ার জনযে ১০০ বমব্েলনর ্লষেযে কপৌঁোলনার পর 
টি�া�রলের গবত েেগুে িচৃ্ধে �রা �লেলে।

সটোতটি রটোকজথ্য ১০০% ররটোজ
রকটোরভর টিকটোর প্ররম ররটোজ 
এখন সটোতটি রটোজথ্য/রকন্দ্রশটোরসত 
অঞ্চকের ১০০% প্রটোপ্তবেস্ 
জনকগটোষ্ঠীকক রেওেটো হকেকে।

েটোেরটো ও নগর হটোকভরে এবং েমন ও রেউ

৫৩৪৯৯

৬.২৬ েক্ ররটোজ প্রেটোন

ঐরতহটোরসক রেন ১৭ রসকটেম্র
িারলতর টি�াোন অবি�ান দ্রুততম গবতলত এবগলে 

চল্লে এিং নতুন কর�ড্জ সটৃষ্ �রলে। ১৭ কসলটেম্বর 
প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােীর ৭১ তম জন্মবেলন এ� 
ঐবত�াবস� মষু�তূ ্জ �লে উলঠবে্, স্বাস্যে�মতীরা এ�বেলন 
২.৫ ক�াটিরও কিবশ �লরানা টি�া প্রোন �লর নতুন 
বিবে কর�ড্জ স্াপন �লরবে্। কসবেন প্রবত েটোে ১৫ 
্ষে কডাজ, প্রবত বমবনলি ২৬ �াজার কডাজ এিং প্রবত 
কসল�লন্ড ৪২৫ কিবশ কডাজ কেওো �লেবে্, �া বিলবের 
সিলচলে উন্নত এিং রনী কেশগুব্ও অজ্জন �রলত 
পালরবন। �বে আমরা ১৭ কসলটেম্বর তাবরলখ বিলবের 
অনযোনযে কেলশর সালে িারলত টি�া�রলের গবতর তু্না 
�বর তা�ল্ কেখি ১৬ েটোর িযেিরালন িারলত ২৫ 
বমব্েন মানষুষল� (প্রাে ৮২ শতাংশ) টি�া কেওো �লেলে 
ক�খালন সারা বিলবে মারো ৫.৪ বমব্েন মানষুষ (প্রাে ১৮ 
শতাংশ) টি�া কপলেলেন। ১৭ কসলটেম্বর িারলত �তজন 

রেবথ্যটোগি এবং অনথ্যটোনথ্য রবকশর 
চটোরহেটোসম্ন্ন বথ্যন্তিকের 
টিকটোকরকণর জনথ্য বটোরড় বটোরড় 
রগকে একটি রবকশর টিকটো 
অরভযটোন চটোেটোকনটো হকেরেে।

প্রচ্ছে রনবন্ধ টি�া�রলে কর�ড্জ
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মানষুষল� টি�া কেওো �লেলে তা অল্রিব্োর 
কমাি জনসংখযোর, �ানাডার েষুই-তৃতীোংশ 
এিং বনউচ্জ্যোলন্ডর জনসংখযোর পাচঁ 
গুলের সমান। বিলবের ১০০টিরও কিবশ কেলশ 
আনষুমাবন� জনসংখযোর সমান মানষুষলের ১৭ 
কসলটেম্বর টি�া কেওো �লেলে। 

আগস্-কসলটেম্বর মালস,  টি�া�রলে 
িারত নতুন কর�ড্জ বতবর �লরলে এিং কেশটি 
চ্জ-৭ কেলশর কমাি জনসংখযোর কচলে কিবশ 
টি�া বেলেলে। শুরষু তাই নে, উত্রপ্রলেশ, 
গুজরাত, �ে ্জাি�, মরযেপ্রলেশ, �বরোনার 
মলতা রাজযেগুব্ও বিলবের অলন� কেলশর 
তু্নাে গলড় কিবশ টি�া বেলেলে। িারলতর 
সাফ্যে �লে�টি বিষে কেল�ও অনষুমান �রা 
�াে, ক�মন ইউলরাপীে ইউবনেন, আরি ্ীগ, 
নযোলিা, চ্জ-৭, এিং আবসোলনর বেবন� টি�া 
কেওোর গড় কেল� িারত অলন� এবগলে 
রলেলে।

কেশীে টি�া উৎপােলনর ষেমতা এিং 
টি�া�রলের জনযে ভিস্তৃ ে কনিওো�্জ গঠন 
এিং েষে জনশচ্ক্তর �ারলে এত দ্রুত গবতলত 
টি�া কেওো সম্ভি �লেলে। আিারও বিলবের 
�ালে িারত প্রমাে �র্ ক� �খন কেলশর 
সষুরষোর মত বিষে প্রারানযে পাে তখন প্রলতযে� 
িারতীে সি ্জশচ্ক্ত বেলে কসই �াজল� সফ্ 
�লর কতাল্। 
টিকটোকরকণর পর সহজ রেে নটো 

ইবত�ালস এর আলগ �খনও এত িড় টি�া 
অবি�ান �েবন। এই প্রচার অবি�ান �তিা 
ি�ৃৎ তা অনষুমান �রা �াে শুরষুমারে প্রেম 
পি ্জ কেল�ই। প্রেম রালপ, িারত ৩ ক�াটি 
স্বাস্যে�মতী- প্রেম সাবরর �মতী এিং ২৭ ক�াটি 
িেস্ এিং গুরুতর অসষুস্তাে িুগলে মানষুষ 
টি�া কেওোর িযেিস্া �লর। বিলবে এমন 
১০০টিরও কিবশ কেশ আলে �ালের জনসংখযো 

রবকবের বৃহত্তম টিকটোকরণ 
অরভযটোকন সগি্রী সব ্ষটোকপক্টো 
সস্টো টিকটো

 ২০২০ সাল্র এবপ্রল্ ডঃ ক� বিজেরােিন এিং নীবত আলোলগর 
সেসযে (স্বাস্যে) ডঃ বি ক� প্-এর বনলে্জশনাে এ�টি িাস্লফাস ্জ 
গঠন �রা �লেবে্। বিলশষজ্লের বনলে ক�াবিড-১৯ টি�া 
পবরচা্নার জনযে জাতীে বিলশষজ্ ে্ ২০২০ সাল্র আগলস্ 
গটঠত �লেবে্। 

 এই �বমটি টি�ার অনষুলমােলনর আলগই সংরষেে, পবরি�ন, 
ক�াল্ড কচন, সংগ্� এিং বিতরলের সম্েূ ্জ প্রচ্ক্রো প্রস্তুত �লর। 
১৪ জানষুোবরর মলরযে, বনর ্জাবরত স্ালন টি�া কপৌঁলে কেওোর প্রচ্ক্রো 
সম্ন্ন �লেলে।

 ১৬ জানষুোবর, স্বাস্যে�মতীলের বনলে টি�া অবি�ান শুরু �লেবে্। 
টি�া ২ কফব্রুোবর কেল� সামলনর সাবরর �মতীলের, ১ মাচ্জ কেল� 
৬০ িেলরর কিবশ িেবস এিং ১ এবপ্র্ কেল� ৪৫-৫৯ িের 
িেবস িযেচ্ক্ত �ারা গুরুতর অসষুস্তাে িুগবেল্ন তালঁের কেওো 
�লেবে্। 

 �খন ক�াবিলডর ববিতীে তরগে আোত �ালন, ক�ন্দ্রীে সর�ার ১ 
এবপ্র্ কেল� ৪৫ িেলরর কিবশ িেবসলের টি�া�রলে অন্তিু্জক্ত 
�লর।

 ২১ জষুন কেল� টি�াোলনর সমূ্ে ্জ োবেত্ব গ্�লের পর ক�ন্দ্রীে 
সর�ার ‘সিার জনযে বিনামূল্যে টি�া’ বেলে প্রাপ্তিেস্লের জনযে 
বিলবের ি�ৃত্ম টি�াোন অবি�ান শুরু �লর।

 টি�া অবি�ানল� আরও কজারোর �রলত কেশীে ক�ািযোচ্ক্সন 
এিং ক�াবিবশলল্ডর পাশাপাবশ রাবশোর স্ষুিবন�-বি অনষুলমাবেত 
�লেলে। জাইডাস �যোবড্া টি�া ১২ িেলরর কিবশ িেবসলের 
জনযেও অনষুলমােন কপলেলে।

১২ এরপ্রে ররকক কম ্ষস্কে 
৪৫ বেকরর রবরশ বেরস 
সকে বথ্যন্তিকের টিকটো 
রেওেটো শুরু হকেকে।
টিকটোকরকণর তৃত্রীে 
পয ্ষটোকে ১৮ বেকরর রবরশ 
বেরস সকে বথ্যন্তিকক ১ রম 
ররকক টিকটো রেওেটো শুরু 
হকেরেে।

ভথ্যটোকরসন তমরে্রীর অধ্রীকন, 
রবকবের ৯৫টি রেশকক ৬৫ 
রমরেেকনর রবরশ টিকটো রেওেটো 
হকেকে।
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৩০ বমব্েলনরও �ম, ব�ন্তু প্রেম রালপ িারত বনলজই 
৩০ বমব্েলন মানষুষল� টি�া কেওোর নচ্জর গলড়লে। 
১৬ জানষুোবর �খন টি�া কেওো শুরু �লেবে্, তখন 
বিলশষজ্রা মলন �লরবেল্ন ক� এই ৩০০ বমব্েন 
মানষুষল� টি�া বেলত �মপলষে ৭-৮ মাস সমে ্াগলি। 

আগস্ট-রসকটেম্কর টিকটোকরকণ সকব ্ষটোচ্ গরত
আগস্ এিং কসলটেম্বর মালস অবত দ্রুত গবতলত টি�া�রে 
�লেলে। আগলস্ িারত ১৮০ বমব্েলনরও কিবশ টি�ার 
কডাজ সরিরা� �লরলে। এটি �ানাডা, বরিলিন �ষুক্তরাজযে, 
মাব�্জন �ষুক্তরাষ্ট্র, ইতাব্, জাম ্জাবন, রোন্স এিং জাপান বমব্লে 
সমস্ চ্জ-৭ কেলশ প্রেত্ টি�ার কচলে কিবশ।

এ�ই সমলে, ১৭ কসলটেম্বর প্ররানমন্তী নলরন্দ্র 
কমােীর জন্মবেলন, িারত এ�বেলন ২.৫ ক�াটি 
টি�া বেলে দ্রুততম টি�া�রলের কর�ড্জ বতবর 
�লরবে্। এই সমলে, প্রবত েটোে গলড় ১৫.৬২ 
্ষে টি�া কেওো �লেবে্, অে ্জাৎ প্রবত বমবনলি ২৬ 
�াজার এিং প্রবত কসল�লন্ড ৪৩৪ কডাজ।

আগস্ট রসকটেম্র

ব�ন্তু এ�ই সমলে, িারত ৮১ ক�াটিরও কিবশ টি�া বেলে 
কর�ড্জ গঠন �লরলে।  

স্বারীনতার অমতৃ মল�াৎসি টি�া অবি�ানল� আরও 
উৎসা� কেে �ারে সারারে িারতীেরা এলত উৎসা� 
ও উদেীপনার সলগে অংশগ্�ে �লর। শুরষুমারে আগস্ 
মালস, িারত ১৮৬ বমব্েন টি�ার কডাজ বেলে এ� 
মালস সলি ্জাচ্ সংখযে� টি�া কেওোর কর�ড্জ স্াপন 
�লরলে। আগলস্র কশষ বেলন, ১ ক�াটি ৩০ ্ষে টি�ার 
কডাজ কেওো �লেবে্ �া কসই সমলের মলরযে এ�বেলন 
সলি ্জাচ্ টি�া বে্। ২৬ আগলস্র মলরযে, িারত তার 
ক�াগযে জনসংখযোর ৫০ শতাংশল� টি�ার প্রেম কডাজ 
বেলে আলর�টি মাই্ফ্� অজ্জন �লরবে্। ক�ন্দ্রীে 
সর�ালরর সলি ্জাচ্ অগ্াবর�ার বে্ ক�াবিড সংক্রমে 

রকটোরভরশল্ড এবং রকটোভথ্যটোন্ক্সকনর 
পকর, আকরকটি রেশ্রীে টিকটো 
জটোইককটোভ রর-এর অনুকমটোেন টিকটো 
অরভযটোনকক তরটোরবিত করকব।

প্রচ্ছে রনবন্ধ টি�া�রলে কর�ড্জ
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কেল� মানষুলষর জীিন রষো �রা, তাই কেলশ ক�াবিড 
সংক্রমে শুরু �ওোর আলগই তা প্রবতলরালরর কচষ্া 
শুরু �লেবে্।

কেলশর শীষ ্জ কনতৃত্ব বিজ্ান ও প্র�ষুচ্ক্তল� ক�াবিলডর 
বিরুলধে ্ড়াইলে সিলচলে গুরুত্বপূে ্জ উপাোন ব�সালি 
স্াপন �লর। টি�া�রলের জনযে এ�েম শনূযে কেল� 
শুরু �লর পবর�াঠালমা বতবর �রা ক�া� িা �লরানার 
েষুঃসমলে �্যোেমূ্� পযোল�লজর মারযেলম মানষুষল� 
রোে কেওো ক�া� িা কেশীে টি�া বতবর �রা ক�া� 
ক�ন্দ্রীে সর�ার বিজ্ান ও প্র�ষুচ্ক্তল� প্ররান চাব্�া 
শচ্ক্ত িাবনলেলে। প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী ২০২০ 
সাল্র এবপ্রল্ টি�ার জনযে এ�টি িাস্লফাস ্জ গঠন 
�লরবেল্ন, িারলত অবতমাবর আোত �ানার টঠ� 
এ� মাস পলর। কেলশর প্ররান বিজ্াবন� উপলেষ্া ক� 

বিজেরােিন এিং নীবত আলোলগর সেসযে (স্বাস্যে) ডঃ 
বি.ক�.প্ল� িাস্লফালস ্জর োবেত্ব কেওো �লেবে্। 
তালঁের প্ররান োবেত্ব বে্ বিজ্াবন� বিললেষে �রার 
পর সষুপাবরশ প্রোন �রা �ালত টি�ার বি�ালশ 
উৎসাব�ত �রা �াে। এরপর ২০২০ সাল্র আগলস্ 
প্ররানমন্তী আলর�টি উলেযোগ গ্�ে �লরন। আন্ত-
মন্ত� সমন্বলের সষুবিরালে ্জ ক�াবিড-১৯-এর টি�া 
পবরচা্না সম্ব�্জত জাতীে বিলশষজ্ ে্ (NEGVAC) 
গটঠত �লেবে্ । এলত প্র�ষুচ্ক্ত বিলশষজ্ এিং পাচঁটি 
রালজযের প্রবতবনবর বেল্ন। �ষুক্তরাষ্ট্রঠীে �াঠালমার এ�টি 
চমৎ�ার উো�রে স্াপন �লর এই েষুল� ্জাগল� এ�টি 
সষুল�ালগ পবরেত �লর ক�ন্দ্র, এ�াবর�িার রালজযের 
মষুখযেমন্তীলের আস্া অজ্জন �লর। টি�া বতবরর আলগ 
এই কগাষ্ঠী ইবতমলরযেই টি�া সংরষেে, ক্রে প্রচ্ক্রো, 
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ররটোজ

৪০ 
রকটোটি 
ররটোজ

৫০ 
রকটোটি 
ররটোজ

৬০ 
রকটোটি 
ররটোজ

৭০ 
রকটোটি 
ররটোজ

৮০ 
রকটোটি 
ররটোজ

১০ এরপ্রে ২৫ রম ২৩ জনু ১৭ জেুটোই ৬ আগস্ট ২৫ আগস্ট ৭ রসকটেম্র প্রেত্ত ররটোজ

রেন
৯০

৮০

৭০

৬০

৫০

৪০

৩০

২০

১০

০

টিকটোকরকণ দ্রুত গরত

টি�া�রলের এই �ার কেলখ 
বিবে স্বাস্যে সংস্া জাবনলেলে, 

িারত বডলসম্বলরর মলরযে সম্েূ ্জ 
প্রাপ্তিেস্ জনলগাষ্ঠীর টি�াোলনর 

্ষেযেমারো অজ্জন �রলি।

কেলশ প� ্জাপ্ত পবরমালে টি�া ো�াে, 
‘িযো�বসন বমরেী' উলেযোলগর 
আওতাে িারত অিািী কেশগুব্লত 
আিার ক�াবিড টি�া সরিরা� শুরু 
�লরলে, িারত এই প্রলচষ্ার জনযে 
সারা বিলবে প্রশংবসত �লেলে। 

প্ররম ১০ রকটোটি টিকটো রেকত ভটোরকতর ৮৫ রেন সমে 
রেকগরেে, ৭০ রকটোটি টিকটোকরকণর পকর, পরবততী ১০ 

রকটোটি টিকটো মটোরে ১১ রেকন রেওেটো হকেরেে।
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টি�ার �া� ্জ�াবরতা বনচ্চিত �রা এিং �ীিালি এটি 
অগ্াবর�ার ভিভতিত্তে মানষুলষর �ালে কপৌঁলে কেওো �লি 
তার জনযে প্রস্তুবত বনলেলে। বিজ্ান ও প্র�ষুচ্ক্তর �া� ্জ�রী 
িযেি�ালরর মারযেলম শুরষুমারে �লে� মালসর মলরযেই টি�া 
বতবর সমূ্ে ্জ �লেলে তাই নে িরং সমালজর কশষ প্রান্ত 
অিবর টি�া কপৌঁলে বেলত এ�টি শচ্ক্তশা্ী �াঠালমা 
বতবর �রা �লেলে। িারলতর ক�াউইন লেযোিফম ্জ আজ 
বিলবের �ালে এ�টি উো�রে �লে উলঠলে। 
সককের জনথ্য রবনটোমকূেথ্য টিকটো

ক�াবিড অবতমাবর সারা বিলবে এ� অিূতপূি ্জ 
পবরবস্বত সটৃষ্ �লরবে্, �া প্রবতটি কেশল� প্রিাবিত 
�লরবে্। িারতও সংক্রমে কেল� কর�াই পােবন। ব�ন্তু 
ক�াবিলডর বিরুলধে ্ড়াইলে িারত িহুমষুখী ক�ৌশ্ 
গ্�ে �লরবে্। ক�াবিড �াসপাতা্ বতবর �রা কেল� 
শুরু �লর আইবসইউ শ�যো সংখযো িাড়ালনা, িারলত 
কিবটেল্ির বতবর �রা এিং কিবস্ং ্যোলির বিশা্ 

কনিওো�্জ বতবর �রা �লেবে্। ক�াবিড-১৯-এর ববিতীে 
তরলগে এবপ্র্ এিং কম মালস িারলত অচ্ক্সলজলনর 
চাব�ো অ�ল্পনীেিালি িচৃ্ধে কপলেবে্। কমবড�যো্ 
অচ্ক্সলজলনর প্রলোজনীেতা িারলতর  ইবত�ালস এ� 
অিূতপূি ্জ কর�ড্জ অবতক্রম �লর। অচ্ক্সলজন বসব্ন্ডার 
সরিরাল�র োিবত েরূ �রলত �ষুধে�া্ীন প্রলচষ্া কনওো 
�লেবে্। অচ্ক্সলজন কর্ চা্ষু �রা �লেবে্, বিমান 
িাব�নী এিং কনৌিাব�নীও দ্রুত অচ্ক্সলজন বসব্ন্ডার 
পবরি�লনর কচষ্া �লরবে্। খষুি অল্প সমলে, তর্ 
কমবড�যো্ অচ্ক্সলজলনর উৎপােন ১০গুলেরও কিবশ 
িচৃ্ধে কপলেবে্। পবৃেিীর প্রবতটি প্রান্ত কেল� �া সা�া�যে 
পাওো �াে তা পাওোর জনযে সি ্জাত্ম� কচষ্া �রা 
�লেবে্। এ�ইিালি, অপবর�া� ্জ ওষষুলরর উৎপােন 
িহুগুে িচৃ্ধে �রা �লেবে্, বিলেলশ ক�খালনই কসগুব্ 
পাওো �াে কসখান কেল� ওষষুর আনলত কচষ্ার ত্রুটি 
রাখা �েবন। 

ক�াবিলডর বিরুলধে এই ্ড়াইলে সিলচলে িড় 
�াবতোর �্ টি�া। �বে আমরা ৫০-৬০ িেলরর 
ইবত�াস ্ ষেযে �বর তা�ল্ আমরা কেখলত পাই ক� আলগ 
বিলেশ কেল� টি�া আনলত িারলতর �লে� েশ� 
ক্লগ ক�ত। বিলেলশ �খন টি�া�া�রে প্রচ্ক্রো সম্ন্ন 
�লি তখন কেলশ শুরু �ত। ২০১৪ সাল্, িারলত টি�া 
অন্তিু্জচ্ক্ত বে্ ৬০ শতাংশ। কসই গবতলত চ্ল্, ১০০% 
টি�া অন্তিু্জচ্ক্ত অজ্জলন ৪০ িের ক্লগ ক�ত। ব�ন্তু 
‘ইন্দ্ররনষুষ’-এর মলতা প্রচারাবি�ালনর �ারলে পরিততী 

রচন এবং আকমররকটোর পকর 
টিকটোর উভে ররটোজ প্রেটোকনর 
রক্করে ভটোরত রবকবে তৃত্রীে স্টোকন 
রকেকে।

প্রচ্ছে রনবন্ধ টি�া�রলে কর�ড্জ
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৫-৬ িেলর টি�া অন্তিু্জচ্ক্ত ৬০% কেল� ৯০% 
কিবশ �লেলে, �া ক�ন্দ্রীে সর�ালরর বমশন 
কমালড পবরচাব্ত �লরবে্।

আত্মবনি্জর িারত পযোল�লজর অরীলন 
বমশন ক�াবিড সষুরষোর মারযেলম টি�া 
ক�াম্াবনগুব্ল� আবে ্জ� স�ােতা প্রোন �রা 
�লেবে্। চ্বত িেলরর ১৬ জানষুোবর কেল� 
শুরু �লে এবপ্রল্র কশষ প� ্জন্ত িারলতর টি�া 
�া� ্জক্রম মূ্ত ক�ন্দ্রীে সর�ালরর তত্তািরালন 
চল্বে্। সিাইল� বিনামূল্যে টি�া কেওোর 
পলে কেশ এবগলে �াচ্চ্ছ্। ব�েু রাজযে বনজ 
বনজ রালজযে টি�া�রে চা্ালনার প্রস্াি কেে, 
অলন� আল্াচনার পর টঠ� �ে ক� রাজযে 
সর�ারগুব্ �বে তালের পষে কেল� প্রলচষ্া 
�রলত চাে, তা�ল্ তারা তা �রলত পালর। 
এমন পবরবস্বতলত, ১ কম কেল�, ২৫ শতাংশ 
�াজ রাজযেগুব্ল� �স্ান্তর �রা �লেবে্। 
ব�ন্তু ববিতীে তরলগের পলর, রাজযেগুব্ আলগর 
িযেিস্ার পলষে সমে ্জন �লরবে্। এরপলর ৭ 
জষুন জাবতর উলদেলশ িাষে কেওোর সমে 
প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী পষুরলনা িযেিস্া বফবরলে 
আনার �ো িল্ন এিং ক�ন্দ্রীে সর�ার টি�া 
কেওোর সম্েূ ্জ োবেত্ব কনে। উললেখল�াগযেিালি, 
২১ জষুন আন্তজ্জাবত� ক�াগ বেিস উপ্লষে, 
‘সিার জনযে বিনামূল্যে টি�া’ অবি�ান শুরু 
�লেবে্। টি�া উৎপােন িচৃ্ধের জনযে, আরও 
অলন� ক�ন্দ্র চা্ষু �রার বসধোন্ত কনওো 
�লেবে্ �ালত আগামী সমলে টি�া�রলের 
গবত িাড়ালনা �াে।
পররনকে্ষশক ন্রীরতর পররবত্ষন

গত িেলরর মাচ্জ মালস, �খন অনযে কেলশ 
�লরানার েিনা িাড়লত শুরু �লর িারত 
তখন ১০২ িের আলগর ‘স্যোবনশ ফ্টু ’ ম�ামাবর 
বিষলে এ�বনষ্ গলিষো �লরবে্। গলিষোে 
কেখা �াে, ম�ামাবর চ্া�া্ীন সমলে ক�খালন 
্�ডাউন �া� ্জ�র �রা �লেবে্ কসখালন 

এইভটোকব টিকটো আপনটোর 
কটোকে রপৌঁেটোে
টিকটো 

উৎপটোেনকটোর্রী
সরকটোরর 

ররকপটো/ রটোজথ্য 
টিকটো ভটোণ্ডটোর

রজেটো 
টিকটো 

ভটোণ্ডটোর

টিকটোকরণ 
প্রসটোর 

পররকল্পনটো

টিকটোকরণ 
রনবন্ধন

রকউআর 
রকটোর-সহ 

সটোটি্ষরফককি 

প্রটোররমক 
স্টোস্থ্য 
রকন্দ্র

টিকটো 
রকন্দ্র

টিকটোকরণ

সুরবধটোকভটোগ্রীর
স্্রীকৃরত 

ইউরনক স্টোস্থ্য 
পররচেপরে

২৩ রসকটেম্র পয ্ষন্ত ভটোরত 
৫৫ রকটোটিরও রবরশ পর্রীক্টো 
ককরকে। এটি অকনক রেকশর 
জনসংখথ্যটোর রচকে রবরশ।
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মতুৃযের �ার �ম বে্, কসখালন েীে ্জলমোেী অে ্জননবত� 
পষুনরুধোর দ্রুত �লেবে্। গলিষোে আরও কেখা 
বগলেলে, ক� ্�ডাউন স্বল্প কমোলে অে ্জনীবতর জনযে 
ষেবত�র �লত পালর ব�ন্তু েীে ্জলমোেী প্রিাি ইবতিাচ�। 
এমন পবরবস্বতলত, কেলশর ক� নীবত গ্�ে �রা �ামযে, 
তা �্ চ্জবডবপলত সামানযে প্রিাি পড়ল্ও মানষুলষর 
জীিনল� অগ্াবর�ার কেওো। চ্জবডবপ প্রিচৃ্ধে বফবরলে 
আনা ক�লত পালর ব�ন্তু মানষুলষর জীিন বফবরলে আনা 
সম্ভি নে। এই ্ষেযে বনলে সর�ার প্রেলম ‘জান �যোে 
কতা জা�ান �যোে’ এিং পলর ‘জান বি জা�ান বি’ 
ক্াগান বতবর �লর। ১৩৭ ক�াটি জনসংখযোর কেলশ 
্�ডাউন অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্জ বে্, �ারে এলষেলরে 
�লরানার বিস্ালরর আশঙ্াও কিবশ বে্। অক্সলফাড্জ 
ইউবনিাবস ্জটির সূচ� কেখাে ক� িারলতর ্�ডাউন 
বরিলিলনর তু্নাে ১৫ শতাংশ কিবশ �টঠন বে্।

এই েষুটি মন্ত বনলে �াজ �রার সমে, ক�ন্দ্রীে সর�ার 
ক�াবিড প্রবতলরালরর ্লষেযে িবিষযেলতর ক�ৌশ্ বনলে 
পবর�ল্পনা শুরু �লরবে্। তখন ক�উ �ল্পনাও �লরবন 

ক� িারত কেশীে টি�া প্রস্তুত �রলত পালর। প্রতযোশা 
বে্ ক� আলমবর�া প্রেম টি�া বতবর �রলি �া প্রেলম 
কসই কেলশর নাগবর�লের কেওো �লি এিং অিবশষ্ 
টি�া িাব� বিলবের �ালে পাঠালনা �লি। ব�ন্তু প্ররানমন্তী 
নলরন্দ্র কমােীর সষুবচবন্তত বচন্তা ও পবর�ল্পনা আ্াো 
বে্। প্রেলম িারত টি�া বি�ালশর পলে প্র�ষুচ্ক্তগত 
পরামশ ্জ প্রোলনর জনযে এ�টি িাস্লফাস ্জ গঠন 
�লর। প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী বনলজ িযেচ্ক্তগতিালি 
পষুলন, গুজরাত এিং �ােদ্রািাে পবরেশ ্জলন �ান এিং 
কসখান�ার সংস্াগুব্ল� �লরানার জনযে সফ্িালি 
এ�টি টি�া প্রস্তুত �রলত উৎসাব�ত �লরন। 
স�ােতার ফ্স্বরূপ েষুটি কেশীে টি�া ক�াবিবশল্ড 
এিং ক�ািযোচ্ক্সন িযেি�ালরর জনযে প্রস্তুত �ে। পবরি�ন 
এিং ্চ্জবস্� স�ােতার জনযে আগাম প্রস্তুবত কনওো 
�লেবে্। �খন টি�া িযেি�ালরর জনযে প্রস্তুত �ে, তখন 
প্রেলম স্বাস্যে�মতীলের টি�া কেওোর বসধোন্ত কনওো 
�লেবে্ এিং পরিততী�াল্ এর পবরবর ভিস্তৃ ে �লর সি 
প্রাপ্তিেস্লের জনযে �রা �ে।

২০১৪ সটোে ররকক, স্টোস্থ্য 
খটোকত আমূে পররবত্ষন 
শুরু হকেকে যটো আকগ 

ে্রীঘ ্ষরেন উকপরক্ত 
রেে। নতুন হটোসপটোতটোে 
বটো রমররকথ্যটোে ককেজ 

গেন রহটোক বটো গর্রীবকের 
রবনটোমূকেথ্য রচরকৎসটো, 

গ্রটোম ররকক শুরু ককর 
রেটোি শহর এবং বড় 

শহকর স্টোস্থ্য কটোেটোকমটোর 
বথ্যটোপক উন্নরত হকেকে।

কেলশ স্বাস্যেলসিা প্রোন িা প্রাপযেতার বিষে ক�া�, িহু�া্ কেল�ই 
আমালের কেলশর স্বাস্যে পবর�াঠালমা বিবষেপ্ত। প্রতযেন্ত অঞ্ল্ স্বাস্যে 
সষুবিরা পাওোর জনযে ক�াগযে �মতী এিং উন্নত অি�াঠালমা প্রলোজন। 
এই বিষেটি মাোে করলখ, ক�ন্দ্রীে সর�ার প্রেমিার সারারে িালজলি 
স্বাস্যে খালত সিলচলে কিবশ ১৩৭ শতাংশ প্রিচৃ্ধে বেলেলে। এর উলদেশযে 
�্ কেলশর স্বাস্যে িযেিস্া পষুনবন ্জম ্জাে �রা। ২০২০ সাল্র ৩০ জানষুোবর, 
িারলত �খন �লরানার প্রেম েিনা বনিবন্ধত �লেবে্, কসই সমে 
কেলশ শুরষুমারে পষুলনলত নযোশনা্ িাইলরা্চ্জ�যো্ ইনবস্টিউলির 
্যোলি পরীষোর সষুবিরা বে্। আজ, কেলশর ২৪৮৬ পরীষোগালর 
ক�াবিড পরীষোর সষুবিরা উপ্ব্ধ রলেলে। এজনযেই ক�ন্দ্রীে সর�ার 
কেলশ সংক্রাম� করাগ প্রবতলরালরর জনযে সম্ূে ্জ পবর�াঠালমা গঠন 
�রলে, করালগর শুরুলতই তালের প্রবতলরালরর িযেিস্াও রলেলে। ২০২১-
২২ সাল্র িালজলি প্ররানমন্তীর আত্মবনি্জরশী্ সষুস্ িারত প্র�লল্পর 
আওতাে এর জনযে বিলশষ বিরান কেওো �লেবে্। 

সককের জনথ্য স্টোস্থ্য

ক�াটি বশশু এিং প্রাে 
৯২ ্ষে মব�্ার 

টি�া�রে �লেলে। 

৩.৭০ইন্দ্ররনষুষ বমশলনর অরীলন ১২টি করালগর 
টি�া কেওো �লচ্ছ। িালজলি কেশীে 
বনউলমা�ক্া্ টি�া সম্ল�্জ কেশিযোপী 
অবি�ান চা্ষুর �ো কোষো �রা �লেবে্। 
এটি প্রবত িের ৫০,০০০ বশশুর জীিন রষো 
�রলি।

প্ররতটি 
রশশুককই টিকটো 

রেকত হকব

বমশন ইন্দ্ররনষুলষর আওতাে

প্রচ্ছে রনবন্ধ টি�া�রলে কর�ড্জ
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উন্নত স্টোস্থ্য পররকটোেটোকমটো অতথ্যন্ত গুরুত্বপূণ ্ষ
গত �লে� িেলর স্বাস্যে খালত গ�ৃীত আমূ্ 

সংস্ালরর ফল্ িারলতর স�্ স্বাস্যে�মতী, বিজ্ানী, 
বচব�ৎস�, পযোরালমবড�যো্ �মতী, আশা �মতী, 
অগেনওোবড় �মতী, বশষে� এিং অনযোনযে েষুি ্্জ  
মানষুষলের সফ্িালি টি�া কেওো সম্ভি �লেলে। 
অতীলত স্বাস্যেখালত �খনই �ো�ে গুরুত্ব কেওো 
�েবন। ব�ন্তু এই প্রেমিার ক�ানও ক�ন্দ্রীে সর�ার 
স্বাস্যেল� তার আল্াচযেসূবচর শীলষ ্জ করলখলে। এোড়াও, 
সারারে িালজলি স্বাস্যে খালত বিলশষ কজার কেওো 
�লেবে্ �ালত প্রলতযেল� স�লজ স্বাস্যে সষুবিরা পাে। 
২০১৪ সা্ কেল� কেলশ েেটি এমস সমূ্ে ্জরূলপ �াজ 
�রলে এিং আরও ১৬টি এমস বনমতীেমাে অিস্াে 
রলেলে। এ�ইিালি, স্বাস্যে বশষোল� স�জ্িযে 
�রলত এমবিবিএস আসলনর সংখযো ৫৩ শতাংশ 
এিং স্াতল�াত্র আসলনর সংখযো ৮০ শতাংশ িচৃ্ধে 
�রা �লেলে। সর�ালরর শীষ ্জ অগ্াবর�ারগুব্র 
মলরযে রলেলে প্রােবম� স্বাস্যেল�ন্দ্র স্াপন, আেষুষ 

বিিালগর মারযেলম করাগ প্রবতলরালরর িযেিস্া গলড় 
কতা্া। ফ্স্বরূপ, এখন কেলশর প্রতযেন্ত অঞ্ল্ও 
স্বাস্যে পবরলষিা পাওো �ালচ্ছ �া ক�াবিড-১৯-এর 
বিরুলধে িারলতর ্ড়াইল� কজারোর �রলে। স্বাস্যে 
পবর�াঠালমা শচ্ক্তশা্ী �ওোে িারত কর�ড্জ গবতলত 
ক�াবিড টি�া প্রোন �রলত সষেম �লেলে। এখন 
এ�টি শচ্ক্তশা্ী স্বাস্যেিযেিস্া গলড় কতা্ার ্লষেযে 
�াজ �লচ্ছ �ালত িবিষযেলত এই ররলনর ম�ামাবরর 
বিরুলধে আমরা স�লজ ্ড়াই �রলত পাবর।

বনঃসল্ল� ক�াবিড টি�া কেওোর কষেলরে আগস্ 
এিং কসলটেম্বর ‘সষুপার মান্থ’ �লে উলঠলে এিং এই 
গবত অিযো�ত ো�লি। উচ্ টি�াোলনর গবত ইবগেত 
কেে ক� িারলতর এই িেলরর মলরযে ক�াগযে জনসংখযোর 
স�্ল� টি�া বেলত পারলি এিং কসই ্ষেযে অজ্জলনর 
পলে দ্রুত অগ্সর �লচ্ছ।  

স্টোস্থ্য পররকটোেটোকমটোর পুনরন ্ষম ্ষটোণ

১৩৭%

এই প্রেম ক�ান 
সর�ার িালজলি 
স্বাস্যেলষেলরের উপর 
গুরুত্ব প্রোন �র্। 
স্বাস্যেলষেলরে িালজি 
িচৃ্ধে কপলেলে

স্টোস্থ্য পররকটোেটোকমটো উন্নত করটোর 
সমে চটোরটি মূে রবরে নজকর 

রটোখকত হকব

01 02 03 04

েরররিকের জনথ্য রবনটোমূকেথ্য রচরকৎসটোর সুরবধটো 

১৫

 �লরানা চ্া�া্ীন সমলে কেলশ ৫০ �াজালররও কিবশ 
স্বাস্যে ও সষুস্তা ক�ন্দ্র চা্ষু �লেবে্। ১.২ ক�াটিরও কিবশ 
মানষুষ কিব্লমবডবসন কসিার সষুবিরা গ্�ে �লরলেন।

 ২০১৪ সাল্ কমবড�যো্ বশষোে ৫২ �াজার স্াত� এিং 
৩০ �াজার স্াতল�াত্র আসন বে্। এখন কেলশ ৮৫ 
�াজালররও কিবশ স্াত� এিং ৪৬ �াজালররও কিবশ 

স্াতল�াত্র আসন রলেলে।
 ১৯৪৭ সা্ কেল� ২০১৪ সাল্র মলরযে ৩৮১টি কমবড�যো্ 

�ল্জ চা্ষু �রা �লেবে্। ২০১৪-২০২০ সাল্র মলরযে 
মারে েে িেলর ১৮৪ টি নতুন কমবড�যো্ �ল্জ প্রবতষ্া 
�রা �লেলে।

 ২০২৫ সাল্র মলরযে িারত কেল� �ক্ষা 
বনমূ ্জল্র ্ষেযে বনর ্জারে �রা �লেলে। 

 ১০.৭৪ ক�াটি পবরিালরর ৫০ ক�াটি মানষুষল� পাচঁ 
্ষে িা�া প� ্জন্ত বিনামূল্যে বচব�ৎসা সষুবিরা কেওোর 
জনযে প্ররানমন্তী জন আলরাগযে আেষুষ্ান িারত 
ক�াজনার সূচনা। 

 এই বস্লমর অরীলন এখন প� ্জন্ত প্রাে ১৬ ক�াটি 
ই-�াড্জ ইসষুযে �রা �লেলে। এই প্র�লল্পর আওতাে 
১.৭৯ ক�াটি মানষুষল� বচব�ৎসা কেওো �লেলে।

 ৭৬৭৬ জন ঔষবর ক�লন্দ্র মানষুষল� ৯০% প� ্জন্ত �ম 
োলম ওষষুর কেওো �ে। এখালন এ� িা�াে সযোবনিাবর 
নযোপব�ন পাওো �াে। 

 কিোর কমিা্ কস্টে এখন ৭,২৬০ িা�াে পাওো 
�াে, এোড়াও কস্লটের োম ৮৫% প� ্জন্ত হ্াস 
কপলেলে। জম্ষু -�াশ্ীলরর প্রলতযেল�ই ‘কস�াত’ নালম 
আেষুষ্ান িারত প্র�লল্পর সষুবিরা পালিন।

 অপষুটষ্ কমা�ালি্াে ২২ টি রালজযে পঞ্াশটিরও 
কিবশ প্র�ল্প চা্ষু �রা �লেলে। প্ররানমন্তী মাতৃত্ব 
ি্না ক�াজনার আওতাে অন্তঃসত্তারা ৬০০০ 
িা�া পালিন। প্রবত িের ৫১ ্ষে মব�্া এই সষুবিরা 
বনলচ্ছন।

বপএম-কজএওোই 
আেষুষ্ান িারত 
প্র�লল্পর অরীলন 
বচব�ৎসার জনযে 
এখনও প� ্জন্ত

বিব্েলনর কিবশ অে ্জ 
িযেে �রা �লেলে।

ররটোগ 
প্ররতকরটোকধ 
স্টোস্থ্যরবরধ 
রমকন চেটো।

েরররিকের 
জনথ্য সস্টো 
এবং কটোয ্ষকর 
রচরকৎসটো 
বথ্যবস্টো। 

পররকটোেটোকমটো 
এবং 
রপশটোেটোরকের 
মটোকনটোন্নেন। 

সমসথ্যটোগুরে 
েরূ করকত 
রমশন রমটোকর 
কটোজ করটো।

টি নতুন এমস সারা কেলশ বচব�ৎসা 
বশষোর উন্নেলন চা্ষু �রা �লেলে ; ৩৭০ 
রারা িাবতল্র পর জম্ষু ও �াশ্ীলর 
েষুইটি এমস এিং নেটি নতুন কমবড�যো্ 
�ল্জ চা্ষু �রা �লেলে। ০৭
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১৭ কসলটেম্বর তাবরলখ এ� বেলন িারত ২৫ বমব্েলনরও কিবশ মানষুষল� টি�া প্রোন �লর সি ্জ�া্ীন কর�ড্জ 
সটৃষ্ �লরবে্। ক�াবিড ম�ামাবরর ববিতীে তরলগের মলরযে, কেলশ �খন ১৮ িেলরর কিবশ িেবসলের জনযে 

টি�া�রে শুরু �লেবে্, তখন অলন� জােগাে টি�ার অিাি কেখা বগলেবে্। সর�ার শুরষু সমলের মলরযে 
কসই ত্রুটিগুব্ সমারানই �লরবন িরং আগস্-কসলটেম্বর মালসর মলরযে এ� এ� বেলন এ� ক�াটি িা তার 
কিবশ টি�া বেলেবে্, �মপলষে েেবেন এর�ম কর�ড্জ সংখযে� টি�া�া�রে �লেবে্। প্ররানমন্তী নলরন্দ্র 
কমােীর েষে ও উপ�ষুক্ত কনতৃলত্বর ফল্ িারত বিনামূল্যে বিলবের ি�ৃত্ম টি�া অবি�ালন প্রবতবেন নো নো 

কর�ড্জ স্াপন �রলে। ক�ন্দ্রীে স্বাস্যে ও পবরিার �্যোেমন্তী মনসষুখ মান্ডবিো িল্ন, “আমরা শীঘ্রই িারলতর 
প্রাপ্তিেস্ জনসংখযোর ৯৩ক�াটি মানষুষল� টি�া কেওোর ্ষেযে পূরলের বেল� অগ্সর �লেবে। এোড়াও, 

‘িযো�বসন বমরেী’র মারযেলম িারত এখন বিলবের সিলচলে িড় ক�াবিড টি�া উৎপােন ক�ন্দ্র �লত চল্লে।“ 
বনউ ইচ্ন্ডো সমাচার পচ্রে�ার পরামশ ্জ সম্াে� সলন্তাষ �ষু মালরর এিং স�াে� পরামশ ্জ সম্াে� বিলিার 
শম ্জার সলগে এ� বিলশষ �লোপ�েলন ক�ন্দ্রীে মন্তী মনসষুখ মান্ডবিো িারলতর টি�া অবি�ালনর বিষলে 

বিস্াবরত আল্াচনা �লরন। এই �লোপ�েলনর সম্াবেত অংশগুব্ পড়ষু ন-

টিকটোকরকণ ভটোরত 
ররকর্ষ গেন ককরকে, 
খুব শ্রীঘ্রই আমটোকের 
রেশ টিকটো উৎপটোেকন 
রবকবের সবকচকে বড় 
রকন্দ্র হকত চকেকে

সটোক্টোৎকটোর ক�ন্দ্রীে স্বাস্যে এিং পবরিার �্যোেমন্তী মনসষুখ মান্ডবিো

রকটোরভকরর রবরুকদ্ েড়টোইকে রবকবের 
বৃহত্তম প্রটোপ্তবেস্কের টিকটোেটোন কম ্ষসূরচর 
যটোরেটোকক আপরন ক্রীভটোকব রেখকেন?

এ�বেলন ২.৫ ক�াটি মানষুষল� টি�া কেওো 
�লেলে। বিলবের ক�াোও এর�ম �লেলে? 
প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােীর জন্মবেলন, ক�াবিড 
কেল� সষুরষোর �িচ ব�সালি নাগবর�লের 
টি�া বেলে িারত এই কর�ড্জ বতবর �লরলে। 
ব�ন্তু তার মালন এই নে ক� টি�া কেওোর 
গবত ক�াোও রীর �লে কগলে। ১৬ কসলটেম্বর 
আমরা প্রাে ৬৬ ্ষে মানষুষল� টি�া বেলেবে। 
১৮ কসলটেম্বর ৮৮ ্লষেরও কিবশ মানষুলষর 
টি�া�রে �লেবে্। আগস্-কসলটেম্বলর প্রাে 
েেিার, আমরা এ� ক�াটিরও কিবশ মানষুষল� 
এ�বেলন টি�া বেলেবে। আমালের বেবন� গড় 
িজাে বে্। আজ প� ্জন্ত, ক�সি রালজযে টি�ার 
প্রলোজন আলে আমরা কসখালন টি�া সরিরা� 
�রবে।

রকটোরভর ররকক সুররক্ত রটোকটোর অনথ্যতম 
উপটোে হে টিকটোকরণ। যটোকঁের এখকনটো 

রকটোনও কটোরকণ টিকটোকরণ হেরন, তটোকঁের 
উকদেকশ আরম বেকত চটোই রয আপনটোর 
বথ্যন্তিগত স্টোকস্থ্যর পটোশটোপটোরশ আপনটোর 

আকশপটোকশর মটোনুরকের সুরক্টোর েটোরেত্বও 
আপনটোর। অতএব, যত তটোড়টোতটোরড় সম্ভব 

টিকটো রনন এবং রকটোরভকরর রবরুকদ্ েড়টোইকে 
ভটোরকতর টিকটো অরভযটোকনর

অংশ হকে উেুন।

মনসুখ মটোন্ডরভেটো 
রকন্দ্র্রীে স্টোস্থ্য এবং পররবটোর কেথ্যটোণমন্ত্রী 

উত্তর

প্রশ্ন
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নটোগররককের দ্রুত টিকটোকরকণর মত প্রকচটিটোর ্ টোরটো 
আজ সমগ্র রবকবে রনতৃকত্বর ক্মতটো রবচটোর করটো 
হকচ্ছ। আপরন রক মকন ককরন, ককব নটোগটোে সটোরটো 
রেকশ টিকটোকরণ সম্ন্ন হকব? আপনটোকের রক 
রকটোন েক্থ্য আকে?
কসলটেম্বলরর কশলষর বেল�, আমরা প্রাে ৮৯ক�াটি 
মানষুষল� �মপলষে টি�ার এ�টি কডাজ বেলেবে। কেলশ 
ক�াগযে জনসংখযোর প্রাে ৭০% মানষুষ টি�ার প্রেম কডাজ 
কপলেলেন। জনসংখযোর ২৫ শতাংলশর কিবশ মানষুষ 
উিে কডাজ গ্�ে �লরলেন। বিবেিযোপী কেশগুব্লত 
টি�া �া� ্জক্রলমর পবরসংখযোন কেখষুন। এমনব� উন্নত 
কেশগুব্লত, জনসংখযোর ৮০ শতাংলশরও কিবশ 
মানষুষ এখনও প্রেম কডাজ পানবন। আলমবর�াে, 
জনসংখযোর মারে ৫৭ শতাংশ টি�ার প্রেম কডাজ 
কপলেলেন, অপরবেল� মারে ৮ বমব্েন জনসংখযোর 
কেশ ইজরালেল্ ৮২% মানষুলষর টি�া�রে �লেলে। 
িারলতর আনষুমাবন� ৯৩ক�াটি প্রাপ্তিেস্ মানষুলষর 
সমূ্ে ্জ টি�া�রলের ্লষেযে আমরা দ্রুত এবগলে �াচ্চ্ছ। 
এটি প্ররানমন্তীর কনতৃলত্ব পবরচাব্ত বিলবের ি�ৃত্ম 
টি�া অবি�ান। আমালের ্ষেযে �্ �ত দ্রুত সম্ভি 
মানষুষল� টি�া কেওো। ক�ান বনবে্জষ্ বেলনর মলরযে এিা 
বনর ্জারে �রা সম্ভি নে, �ারে এই প্রচ্ক্রো নাগবর�লের 
উপরও বনি্জর �লর। �াইল�া�, ক�ন্দ্রীে ও রাজযে 
সর�ালরর তরফ কেল� মানষুষল� সলচতন �রা �লচ্ছ। 
এই পবরলপ্রবষেলত, আবম মলন �বর মানষুষ দ্রুত টি�া 
পালচ্ছ। 
টিকটো ততরর করকত অকনক সমে েটোকগ। ভটোরত 
এত দ্রুত রেশ্রীে টিকটো প্রস্তুত করটোে অকনক রেশ 
রবন্্ত হকেরেে। আপনটোর েৃটটিকত টিকটো ততররর 
এই যটোরেটো রকমন রেে?
িারলত ক�াবিড টি�া বি�াশ এিং টি�া�রলের 
বিষেটি িষু�লত �লি। সারারেত, টি�া বতবরর কষেলরে, 
প্রেলম তার ট্রাো্ এিং ফ্াফ্ বিললেষলে ১০ িের 
প� ্জন্ত সমে ক্লগ �াে, তারপলর তা সারারে মানষুলষর 
জনযে িযেি�ালরর অনষুমবত পাে। ব�ন্তু এটি প্ররানমন্তী 
কমােীর েীে ্জলমোেী বচন্তার ফস্ ক� কেলশ প্রেম 
্�ডাউলনর মারে �লে�বেন পলর, গবরি �্যোে 
ক�াজনার কোষোর পাশাপাবশ, টি�া গলিষো ও 
উৎপােলনর জনযে ৯০০ ক�াটি িা�া কেওো �লেবে্। 
বজিপ্র�ষুচ্ক্ত বিিাগ �াজ শুরু �লর। ফাম ্জাবসউটি�যো্ 
বরসাচ্জ এিং উৎপােন সংস্াগুব্ল� আবে ্জ� স�ােতা 
কেওো �লেবে্। আইবসএমআর গলিষোে স�ােতা 
�লর। �ার ফ্স্বরূপ আমরা ক�ািযোচ্ক্সলনর  বি�াশ 
�লরবে। অযো্রিালজলন�ার সলগে বসরাম ইনবস্টিউলির 
এ�টি চুচ্ক্ত �লেবে্, তারা বসরামল� �াচঁামা্ এিং 
প্র�ষুচ্ক্ত বেলে সা�া�যে �লরবে্, ফ্স্বরূপ আমরা পাই 
ক�াবিবশল্ড। প্ররানমন্তী বনলজই সিব�েু প� ্জাল্াচনা 
�রবেল্ন। বতবন বনলজই সি সংস্ার লেযোলটে বগলেবেল্ন 

টিকটো অরভযটোকনর সটোফকেথ্যর জনথ্য েন্জরস্টক 
সটোকপটোি্ষ অপররহটোয ্ষ। অর ্ষটোৎ, েথ্যটোকব ততরর 
টিকটো মটোনুকরর কটোকে রপৌঁেটোকনটোর আকগ 
পয ্ষন্ত একটোরধক প্রন্রিেটোর সকগি যুতি রটোকক। 
এিটো প্রটোে বেটো হে রয টিকটো ততররর আকগই 
ভটোরত সম্ূণ ্ষ প্রস্তুরত রনকেরেে?

এই িীষে গুরুত্বপূে ্জ। এলষেলরে উলেযোগ খষুি 
প্রলোজনীে। টি�াোন শুরুর আলগই ্চ্জবস্�, 
রাজযেগুব্লত সমেমত সরিরা�, ক�াল্ড কচন 
রষেোলিষেে এিং প� ্জলিষেে সম্ব�্জত প্রবতটি 
সমসযো বিচার �রা �লেবে্। ক�ান িেলসর 
মানষুষল� ক�ান সমলে টি�া বেলত �লি, তার 
প্রস্তুবত কনওো �লেবে্। এই �ারলেই আপবন 
আজ শুনলিন না ক� ক�াল্ড কচন িযেিস্াপনার 
অিালি এ�টি টি�াও নষ্ �লচ্ছ। বিমানি্র 
কেল� প্রেলম বিতরে, তারপর এটি ১ ্ষে ১০ 
�াজার টি�া ক�লন্দ্র কপৌঁলে কেওো, আমরা 
প্রবতটি চযোল্লঞ্র জনযে প্রস্তুত বে্াম এিং কস 
�ারলেই আমরা এত স�লজ �াজটি সম্ন্ন 
�রলত পারবে।

এিং বিজ্ানীলের উৎসাব�তও �লরবেল্ন। 
র্ত্রীে তরকগির মটোঝখটোকন, যখন ১ রম রেকশর 
১৮ বেকরর রবরশ বেরসকের জনথ্য টিকটো 
কটোয ্ষরিম শুরু হকেরেে, তখন অকনককই 
টিকটোর অভটোব রনকে অরভকযটোগ ককররেকেন। 
আজ, এক একরেকন এক রকটোটি টিকটোকরণ 
হকচ্ছ, ক্রীভটোকব এই সমসথ্যটোর সমটোধটোন হে? 
টি�া�রলের জনযে ১০ এবপ্র্ আবম নোবেবলের রাম 
মলনা�র ক্াব�ো �াসপাতাল্ বগলেবে্াম এিং 
কেবখ কসখালন টি�া বনলত আর ক�উ কনই। িহু 
টি�া কসখালন পলড় আলে। এখালন সিব�েুলতই 
রাজনীবত জবড়ত। প্রশ্ন উলঠবে্ কেলশর প্ররানমন্তী 
ব� টি�া পানবন। এমন পবরবস্বতলত িারলত 
ববিতীে তরগে আোত �ালন। ববিতীে তরগে আসার 
পলরই মানষুষ টি�া�রলের গুরুত্ব িষু�লত পার্। 
টি�া ক�লন্দ্র বিড় িাড়্। কসসমে টি�া অতযেন্ত 
গুরুত্বপূে ্জ বিষে বে্। আমরা ইবতমলরযে টি�ার 
বি�াশ �লরবে, এখন উৎপােন িচৃ্ধে �রা ের�ার 
বে্। এমন পবরবস্বতলত, আবম বনলজও চার 
বেন এ�াবর� সংস্াে বগলেবে্াম এিং তালের 
প্রলোজনীেতা সম্ল�্জ সমস্ তেযে কপলেবে্াম। 
এর পর �া �া প্রলোজন বে্ তা তালের সরিরা� 
�রা �লেবে্। ক�ল�তু িারত িালোলিল�র 

প্রকশ্নটোত্তরপ্রশ্ন

প্রশ্ন
প্রশ্ন

উত্তর

উত্তর
উত্তর
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উৎপাদন ক্ষমতা এক ককাটি ছিল, তাই আমরা তাদদর 
অন্ান্ ছনম ্াতাদদর সদগে চুক্তি করদত সাহায্ কছর। 
এর ফদল উৎপাদন বকৃ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ, 
আমরা কসদটেম্বর মাদস ২৩.৫১ ককাটি ক�াজ কপদয়ছি। 
আশা করা হদছে অদ্াবদর আমরা ২৯ ককাটি ক�াজ 
পাব, যার মদ্্ ছসরাম ২২ ককাটি ক�াজ এবং ভারত 
বাদয়াদিক ৬০ ছমছলয়ন ক�াজ এবং জাইছ�স ক্াছ�লা 
১০ ছমছলয়ন ক�াজ সরবরাহ করদব। অর ্াৎ আমরা 
প্রছতছদন এক ককাটি ক�াজ প্রদান করদত পারব।
আগামী ছদদন ভারত টিকা রপ্াছনর জন্ ছবদবের 
সবদচদয় বড় ককন্দ্র হদত চদলদি, একরা আছম ছববোদসর 
সদগে বলদত পাছর। যখন ভারত টিকা রপ্াছনর জন্ 
বাজাদর প্রদবশ করদব, আমরা শীদ্ ্ রাকব কারণ 
আমাদদর টিকার দাম আড়াই �লার, অন্ ককাম্াছনর 
টিকার দাম কসখাদন ১০-২০ �লার। ‘ভ্াকছসন মমত্ী’ 
কমস্ছূচর আওতায় আমরা টিকা রপ্াছন শুরু করছি। 
আমরা নদভম্বর এবং ছ�দসম্বদর আদরা টিকা রপ্াছন 
করদত পারব। 
কর�োনো� বিরুরধে লড়োইরে টিকো তৈব�� জন্য 
ভো�ৈ প্রশংবিৈ হরেরে। আপবন বিষেটি কীভোরি 
দেরেন?
ছবদবের প্রশংসা পাওয়ার ছতনটি কারণ রদয়দি। প্ররম- 
টিকা মতছরর সময় করদক ছব্য়টির উপর প্র্ানমন্তীর 
অগ্াছ্কার, ছবিতীয়- ভারত তারঁ ছবজ্ানীদদর উপর 
আস্া করদখছিল। এবং তৃতীয়- আমরা আমাদদর 
সংস্াগুছলদক ছববোস কদরছিলাম। আমাদদর সংস্াগুছল 
এত বহৃৎ পছরমাণ টিকা প্রস্তুত কদরদি। আছম ছববোস 
কছর কয ছ�দসম্বদরর মদ্্ আমরা প্রছত মাদস ৪০ 
ককাটি ক�াজ ছদদত পারব। আমরা কসখাদন কপৌঁদি 
যাব। পছৃরবীদত আজ সংকিময় পছরছস্ছত। ছবদবে 
অদনক ককাম্াছন আদি, ছকন্তু তাদদর উৎপাদনক্ষমতা 

সীছমত। শু্ুমাত্ ছসরাম সংস্া প্রছত মাদস ২২ ককাটি 
ক�াজ ছদদছে। ককাভাক্সিন-এর উৎপাদনও বকৃ্ধি করা 
হদছে। ছবদবের আজ ককাছভ� টিকার প্রদয়াজন, তাই 
ভারদতর প্রশংছসত হদছে। 
দকোবভরে� প্রথম দেউরে বিরবে� কোরে 
ফোরম মেবি� ভূবমকো পোলন কর�বেল ভো�ৈ। 
তিববেক দফো�োরম ভো�ৈ প্রশংবিৈ হরেবেল। 
বকন্তু ববিৈীে ৈ�রগে প্রবৈকূলৈো� মর্্য যেন 
ওষুর্� েুি প্ররেোজন বেল, ৈেন কীভোরি 
ঘোিবৈগুরলো ে�ূ ক�ো হরেবেল? 
যখন প্ররম কেউ এদসছিল, তখন কদদশ আমাদদর 
সামদন দুটি পছরছস্ছত ছিল। এক- তখন ছবদবের 
কাদি ও্ু্ ছিল না। বহু কদদশ ১০-১৫ ছদদনর জন্ 
প্ারাছসিামদলর মদতা ও্ুদ্রও মজতু ছিল না। 
এইরকম পছরছস্ছতদত, ছবদবের কাদি ও্ু্ কপৌঁদি 
ছদদত হদয়ছিল এবং কদদশর চাছহদাও পূরণ করদত 
হদয়ছিল এবং কসই সময় ভারদতও লক�াউন 

প্রযুক্তি� প্রবৈ প্র্োনমন্তী নর�ন্দ্র দমোেী� েৃটটিভবগে েুিই স্পটি। 
বৈবন প্রবৈটি পব�কল্পনোে প্রযুক্তিরক িি মেোব্ক গুরুত্ব দেন। 
বিরশষ কর� দকো-উইন প্্যোিফম মেটি িো�ো বিরবে প্রশংবিৈ হরছে 
ৈো আপবন কীভোরি দেরেন?
বতম্ান যুদগ প্রযুক্তির প্রসার সবব্্াপী। ককাউইন করদক আমরা কয 
সাহায্ কপদয়ছি তা সছত্ই প্রশংসনীয়। আপছন আমাদক বলুন, এক 
ছদদন ২.৫ ককাটি টিকা কদওয়া হদয়ছিল। যছদ ককাউইন না রাকত, 
তাহদল আমরা ছকভাদব ছহসাব রাখতাম? আপনার টিকা সাটি্ছফদকি 
দরকার, আপছন কীভাদব পাদবন? ছবমানবন্দদর ককউ সাটি্ছফদকি 
কদখদত চাইদল আপছন তৎক্ষণাৎ আপনার কমাবাইদলর অ্াপ করদক 
তা কদখাদত পাদরন। প্ররম ক�াজ গ্হদণর পর আপনার কাদি ছবিতীয় 
ক�াজ গ্হদণর সতকব্াতা্ আদস। প্রযুক্তির এিাই ছবস্ময়। ছবদবের 
ভছব্্ত প্রযুক্তির উপর ছনভর্শীল, কসকারদণই প্র্ানমন্তী এই 
ছব্য়টির উপর সবদচদয় কবছশ কজার কদন।

টিকো অনুরমোেরন� আরে, এটি� 
লক্জবটিক, দকোল্ড দেন, িো টিকো 
তৈব�� জন্য আমোরে� দকোম্োবনগুবল� 
অন্য দকোন িহোেৈো প্ররেোজন বেল 
বকনো, প্র্োনমন্তী নর�ন্দ্র দমোেী বনরজ 
প্রবৈটি বিষে বনবিড়ভোরি পয মেরিক্ষণ 
কর�বেরলন। এই কো�রণই টিকোক�রণ 
আমোরে� েড় আজ অন্যোন্য অরনক 
দেরশ� ৈুলনোে ভোল।

প্রর্োত্ত�

প্র্ প্র্

উত্ত�

উত্ত�

িোক্ষোৎকো� ককন্দ্রীয় স্বাস্্ এবং পছরবার কল্াণমন্তী মনসুখ মান্ডছভয়া
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চ্বে্। উৎপােলনর জনযে, ্�ডাউন চ্া�া্ীন 
ফাম ্জা ক�াম্াবনগুব্ চা্ষু ো�া প্রলোজন বে্। এই 
সংস্াগুব্র �মতীলের ওো�্জ পাস কেওো �লেবে্ এিং 
কজ্া প্রশাসন বিলশষ নজর করলখবে্। এই সলির মলরযে, 
আমরা উৎপােন িজাে করলখবে, কেলশর প্রলোজলনর 
�ো মাোে করলখবে এিং ১২৩টি কেলশ ওষষুর পাটঠলেবে 
�া আমালের প্রলোজলনর কচলে কিবশ। কসই সমে ৬৪টি 
কেলশর মানষুষ িুইিালরর মারযেলম কমােীচ্জল� রনযেিাে 
জানাে। �খন ববিতীে তরগে আোত �ালন এিং করাগীর 
সংখযো িচৃ্ধে পাে, তখন করমলডবসবির ইনলজ�শলনর 
চাব�ো কিলড় �াে এিং কসই সমে করমলডবসবির 
ইনলজ�শন বতবরর জনযে মারে সাতটি ক�াম্াবনর 
্াইলসন্স বে্। সাতটি ক�াম্াবনর কমাি বেবন� 
উৎপােন ষেমতা বে্ ২৫-৩০ �াজার এিং ২০টি লেযোটে 
বে্। এই সমস্ সংস্ার সালে সমন্বে �লর, আমরা ১৫ 
কম প� ্জন্ত এ� মালস প্রবতবেন উৎপােন ষেমতা িাবড়লে 
৩০ �াজার কেল� ৩ ্ষে ২৫ �াজালর বনলে বগলেবে। 
রাতারাবত নতুন লেযোটে অনষুলমাবেত �ে, ৬৪টি লেযোলটে 
�াজ শুরু �ে, �াচঁামা্ সরিরা� �রা �ে। কেলশ অল্প 
সমলের জনযে করমলডবসবির ইনলজ�শলনর োিবত 
কেখা �াে �ারে মানষুষ তা মজষুে �রা শুরু �লরবে্। 
তাসত্তলত্বও, প্রবতটি করাগীর �ালে ইনলজ�শন কপৌঁলে 
কেওো �লেবে্। 
এর পলর, ক�াবিড আক্রান্ত িযেচ্ক্তরা অলন� ওষষুর গ্�ে 
�লরবেল্ন। �খন করাগ প্রবতলরার ষেমতা �লম �াে, 
তখন ‘লিযো� ফাগোলস’র মত েিনা িচৃ্ধে পাে। এই জনযে 
অযোমলফালিবরবসন-বি  ইনলজ�শন প্রলোজন বে্। 
িারলত প্রবতিের ৪-৫ �াজার �াল্া েরোল�র েিনা 
কেখা ক�ত, কসখালন �ঠাৎ �লর তা কিলড় সপ্তাল� পাচঁ 
�াজার �লেবে্, তাই ওষষুর পাওো �াচ্চ্ছ্ না। এ�জন 
করাগী ৫০-৬০টি ইনলজ�শন পান। এ� এ�টি 
ইনলজ�শলনর োম বে্ ৬-৭ �াজার িা�া। িারলত 
মারে বতনটি ক�াম্াবন এই ওষষুর উৎপােন �লর। 
তারপর আমরা আরও পাচঁটি ক�াম্াবনল� ্াইলসন্স 

বেলেবে। এটি ক�ান কপলিটে�ষুক্ত ওষষুর বে্ না, তাই 
অলনল�ই এটি প্রস্তুত �রলত পালর। উৎপােলনর 
জনযে �াচঁামা্ও িাইলর কেল� আনলত �লেবে্ এিং 
এই সমস্ প্রচ্ক্রোর আমরা মারে ২৫ বেলন সম্ন্ন 
�লরবে্াম। আমরা বিলবের �ালে অযোমলফালিবরবসন-
বি ইনলজ�শলনর জনযে অনষুলরার �বর। বিলবের ক� 
স্ালন অযোমলফালিবরবসন-বি ইনলজ�শন পাওো কগলে 
আমরা কসখান কেল� তা এলনবে। িারলত ১.২ বমব্েন 
ইনলজ�শন আনা �লেবে্। কসই সমে, মাব�্জন 
কপ্রবসলডটে কজা িাইলডন িল্বেল্ন ক� আমরা মলন 
রাখি িারত প্রেম তরলগে আমালের সা�া�যে �লরবে্ 
এিং ববিতীে তরলগে আমরা িারতল� সম্ূে ্জ সা�া�যে 
�রি। আলরা অলন� ওষষুলরর প্রলোজন বে্ �া আমরা 
করাগীলের �ালে কপৌঁলে বেলত কপলরবে এিং আমরা 
বিষেগুব্ প� ্জলিষেে �রবে। 
ভরবরথ্যকত রশশুকের টিকটো রেওেটোর জনথ্য ক্রী 
প্রস্তুরত চেকে?
আমালের এ�টি সংস্া বশশুলের জনযে টি�া বতবর 
শুরু �লরলে। েষুই িেলরর কিবশ িেবস বশশুলের জনযে 
ক�ািযোচ্ক্সলনর ট্রাো্ চ্লে। কনািািযোলক্সর ট্রাো্ও 
চ্লে। এরপলর, বিলশষজ্লের মতামলতর বিত্তবতলত 
বসধোন্ত গ্�ে �রা �লি। প্রেমত, িড় িাচ্ালের 
টি�া কেওো �লি, তারপর বশশুলের িেস অনষুসালর 
ক্রমান্বলে টি�া কেওো �লি। 
যটোকঁের এখনও টিকটোকরণ হেরন স্টোস্থ্যমন্ত্রী রহসটোকব 
তটোকঁের আপরন রকটোন বটোত্ষটো রেকত চটোন?
ক�াবিড কেল� সষুরবষেত ো�ার অনযেতম উপাে �্ 
টি�া�রে। �ালঁের এখলনা ক�ানও �ারলে টি�া�রে 
�েবন, তালঁের উলদেলশ আবম ি্লত চাই ক� আপনার 
িযেচ্ক্তগত স্বালস্যের পাশাপাবশ আপনার আলশপালশর 
মানষুষলের সষুরষোর োবেত্বও আপনার। অতএি, �ত 
তাড়াতাবড় সম্ভি টি�া বনন এিং ক�াবিলডর বিরুলধে 
্ড়াইলে িারলতর টি�া অবি�ালনর অংশ �লে উঠুন।

প্রশ্ন

প্রশ্ন

উত্তর

উত্তর
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ক�ন্দ্রীে সর�ালরর নীবতর মূ্ বিষে �্ 
এ�টি সমবন্বত িযেিস্ার মারযেলম সারারে 
মানষুষল� সাশ্রেী এিং স�জ্িযে 

পবরলষিা প্রোন। খষুি �ম খরলচ মানসম্ত বচব�ৎসা 
প্রোলনর পাশাপাবশ আেষুষ্ান িারত-বপএমলজএওোই 
বস্ম িারলতর অনযেতম �াচ্খিত স্বাস্যে প্র�ল্প। ফ্স্বরূপ, 
েষুই ক�াটিরও কিবশ েবরদ্র ও মরযেবিত্ মানষুষ এই প্র�লল্পর 
অরীলন বিনামূল্যে বচব�ৎসা গ্�ে �লরলেন এিং তার 
মলরযে অলর ্জ�ই মব�্া। প্র�ল্পটিল� এবগলে বনলে, ক�ন্দ্রীে 
সর�ার এখন আেষুষ্ান িারত-বডচ্জিা্ বমশন আ�ালর 
এ�টি বিলেবি� উলেযোগ গ্�ে �লরলে। এটি এ�টি স্বাস্যে 
মলড্ �ার ্ষেযে �্ অন্তিু্জচ্ক্তমূ্�, করাগ প্রবতলরালরর 
পাশাপাবশ পবরলষিার প্রাপযেতার উপর কজার কেওো 
�ে। প্রলতযে� নাগবরল�র জনযে বডচ্জিা্ ক�্ে আইবড 
ো�লি �া তার স্বাস্যে অযো�াউটে ব�সালি �াজ �রলি, 
ক�খালন তালের স্বাস্যে কর�ড্জ বডচ্জিা্িালি সংরষেে 
�রা �লি। আেষুষ্ান িারত বডচ্জিা্ বমশন শুরষু কেলশর 
স্বাস্যে মানবচলরে বিশা্ পবরিত্জন আনলি, এখালন সারারে 
নাগবর�লের জনযে উপ্ব্ধ প্রবতটি স্বাস্যে সষুবিরা প্র�ষুচ্ক্তর 

সা�াল�যে গলড় উঠলি।
প্ররানমন্তী ২০২০ সাল্র ১৫ আগস্ তাবরলখ ্ া্ল�লোর 

প্রাচীর কেল� জাতীে বডচ্জিা্ স্বাস্যে অবি�ালনর 
পাই্ি প্র�ল্প কোষো �লরবেল্ন, �া প্রােবম� প� ্জালে 
েেটি ক�ন্দ্রশাবসত অঞ্ল্ চা্ষু �লেবে্। ব�ন্তু এখন 
এই বস্মটি জাতীে প� ্জালে িাস্িাবেত �লি। সংলষেলপ, 
বডচ্জিা্ ক�্ে বমশন �্ সমস্ স্বাস্যেলসিা সম্ব�্জত 
তলেযের সষুসং�ত মঞ্ গঠলনর ্লষেযে এ�টি পেলষেপ।
রচরকৎসটোর ফটোইে বহন করটোর প্রকেটোজন রনই

�খন ক�ান করাগী নতুন �াসপাতাল্ িা নতুন শ�লর 
বচব�ৎসা �রালত �ান, তখন আিার নতুন �লর সিব�েু 
�রলত �ে। ফল্ করাগী এিং বচব�ৎস� উিলের 
অলন� সমে নষ্ �ে। তাোড়া, কমবড�যো্ কর�লড্জর 
অিালি, সটঠ� বচব�ৎসা কপলত অল�তু� বি্ম্ব �ে। 
এখন এই সমস্ সমসযোর সমারান �রা �লি �ারে 
করাগীলের সমস্ কমবডল�্ কর�ড্জ বডচ্জিা্িালি 
সংরষেে �রা �লি। এই বমশন স্বালস্যের সালে �ষুক্ত প্রবতটি 
অংশীোরলের এ�টি মলঞ্ বনলে আসলি। এই বমশলনর 
সিলচলে িড় সষুবিরালিাগী �লি কেলশর েবরদ্র ও মরযেবিত্ 

আেষু্টোন ভটোরত ররন্জিটোে রমশন

ভটোরকতর নতুন স্টোস্থ্য মকরে
সারারে মানষুষ আজ সাশ্রেী মূল্যে ওষষুর, বিনামূল্যে বচব�ৎসার মত পবরলষিা পালচ্ছন, 

এ�ইিালি করশন এিং প্রশাসবন� �াজও স�লজ সম্ন্ন �লচ্ছ, গত সাত িেলর প্র�ষুচ্ক্তর 
িযেি�ালরর মারযেলম এই �াজ সম্ভি �লেলে। এই উলেযোলগর অংশ ব�লসলি, প্ররানমন্তী নলরন্দ্র 
কমােী সম্প্রবত আেষুষ্ান িারত বডচ্জিা্ বমশলনর সূচনা �লরলেন, �া কেলশর স্বাস্যে সষুবিরাে 

বিলেবি� পবরিত্জন আনলি এিং নতুন স্বাস্যে মলডল্র অরীলন স্বাস্যেলসিা প্রোন�ারী ও 
করাগী উিলের �ালেই পবরলষিা আরও স�জ �লে উঠলি।

নতুন উকেথ্যটোগ আেষুষ্ান িারত বডচ্জিা্ বমশন
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মানষুষ। আলর�টি প্ররান সষুবিরা �্ ক� করাগী কেলশর 
ক� ক�ান জােগাে এমন বচব�ৎস� খষুলঁজ কপলত সষেম 
�লিন ব�বন তারঁ িাষা জালনন এিং কিাল�ন, এিং কসই 
করালগর বচব�ৎসাে অবিজ্। শুরষু বচব�ৎস�ই নে, ্যোি 
এিং ওষষুলরর কো�ানগুব্ও আরও িা্ পরীষোর জনযে 
স�লজই বচবনিত �রা �লি।
স্টোস্থ্যকসবটো বৃন্দ্র ভিভতি ভিভতি

কেলশর স্বাস্যে সষুবিরাগুব্ল� আরও স�জ �রার জনযে 
চ্মান প্রচারাবি�ান এই নতুন বমশলনর সালে �ষুক্ত 
�লে িারলতর স্বাস্যে সষুবিরাে এ� বিলেবি� পবরিত্জন 
আনলি। এটি আেষুষ্ান িারত প্র�লল্পর পরিততী প� ্জাে 
�া পাচঁ ্ষে িা�া প� ্জন্ত বিনামূল্যে বচব�ৎসা প্রোন �লর 
এিং �া বতন িের আলগ অলন্তযোেলের প্রিত্জ� পচ্ণ্ডত 
েীনেো্ উপারযোলের জন্মিাবষ ্জ�ী উপ্লষে চা্ষু �রা 
�লেবে্। স্বাস্যে নীবতর নতুন সংস্ার স্বাস্যে পবর�াঠালমা 
বি�াশ এিং কেলশর প্রবতটি অংলশ উন্নত বচব�ৎসা সষুবিরা 
প্রোন �রলত চাে। এই পবর�ল্পনার অংশ ব�লসলি, কেলশ 
এমলসর মলতা আরষুবন� স্বাস্যে প্রবতষ্ালনর এ�টি ি�ৃৎ 
কনিওো�্জ গলড় কতা্া �লচ্ছ। প্রবত বতনটি ক্া�সিা 
ক�লন্দ্রর জনযে এ�টি �লর কমবড�যো্ �ল্জ বনম ্জালের 
�াজও চ্লে। গ্াম প� ্জালে স্বাস্যে ও সষুস্তা ক�লন্দ্রর 
মারযেলম প্রােবম� স্বাস্যেলসিা কনিওো�্জল�ও শচ্ক্তশা্ী 
�রা �লচ্ছ। এ প� ্জন্ত প্রাে ৮০,০০০ �াজালরর মলতা ক�ন্দ্র 
চা্ষু �রা �লেলে। এখন আেষুষ্ান িারত- বডচ্জিা্ 
বমশন �াসপাতাল্র পধেবত সর্ �রার পাশাপাবশ 
জীিন�ারোল� আরও স�জ �লর তু্লি। স্বাস্যে খালত 
বপএ্আই বস্মগুব্ও এ�টি স্ববনি্জর িারত গড়ার 
সং�ল্পল� মজিষুত �লরলে। 
প্রযুন্তির সটোহটোকযথ্য ভটোরকতর উজ্জ্বে ভরবরথ্যৎ গেকনর 
প্রস্তুরত

সষুশাসলনর জনযে প্র�ষুচ্ক্তর কজারাল্া িযেি�ার এিং 
উন্নবত প্রবতটি িারতিাসীর  ষেমতােন �রলি। ‘েযে 
বডচ্জিা্ ইচ্ন্ডো �যোলম্ন’ বেন িেল্র ইবগেত বেলচ্ছ 
�ারে কেলশর জনসংখযোর এ� বিশা্ কগাষ্ঠী বডচ্জিা্ 
প্র�ষুচ্ক্ত গ্�লে উৎসাব�ত। এখালন ১৩০ ক�াটি আরার 
নম্বর, ১১৮ ক�াটি কমািাই্ গ্া��, প্রাে ৮০ ক�াটি 
ইটোরলনি িযেি�ার�ারী এিং প্রাে ৪৩ ক�াটি জনরন 
িযোঙ্ অযো�াউটে রলেলে। এত িড় সং�ষুক্ত পবর�াঠালমা 
পবৃেিীর আর ক�াোও কনই। জনগেও প্র�ষুচ্ক্তর সষুবিরা 
িষু�লত কপলরলে, তা কস সর�াবর করশন ক�া� িা ক�ল�ান 
প্রশাসবন� �াজ। ইউবপআই- িারলতর ক�ল�ালনা 

সমে, ক� ক�ানও জােগাে বডচ্জিা্ ক্নলেন বনচ্চিত 
�লরলে, বডচ্জিা্ েষুবনোে এটি িারলতর সিলচলে িড় 
সাফ্যে এিং সারা বিবেও বিষেটিল� স্বী�ৃবত বেলেলে। 
এ�ইিালি, িারত �খন বিলবের ি�ৃত্ম ক�াবিড-১৯ 
টি�া�রে অবি�ান চা্ষু �লরলে, কসখালন টি�া বনিন্ধন 
কেল� শুরু �লর সাটি্জবফল�ি পাওো সম্েূ ্জ �া� ্জক্রমটি 
পবরচা্না �রলে ক�াউইন কপাি্জা্। সর�ালরর ‘স�ল্র 
জনযে বিনামূল্যে টি�া’ অবি�ালনর আওতাে িারলত ৯০ 
ক�াটিরও কিবশ মানষুষল� টি�া কেওো �লেলে।

স্বারীনতার ৭৫ িের উে�াপলনর সমলে এ� সষুস্ 
িারলতর গঠলনর ্লষেযে সং�ল্প এিং বসধোন্তগুব্ 
িাস্িােন খষুিই গুরুত্বপূে ্জ। এর জনযে স�্ল� সচ্ম্ব্ত 
প্রলচষ্া �রলত �লি এিং বচব�ৎসা কষেরে, বচব�ৎস�, 
পযোরালমবড�যো্ �মতী এিং বচব�ৎসা প্রবতষ্ালনর সলগে 
সম্ব�্জত স�্ল� এই নতুন িযেিস্ার সলগে দ্রুত মাবনলে 
বনলত �লি। 

তবরশটিথ্য এবং উপকটোররতটো

ররন্জিটোে স্টোস্থ্য রমশকন 
প্রধটোনমন্ত্রীর বতিবথ্য 
রশটোনটোর জনথ্য রকউআর 
রকটোর স্থ্যটোন করুন।

 আরষুবন� স্বাস্যে িযেিস্ার মারযেলম নাগবর�লের ষেমতােন। 
নাগবর� এিং স্বাস্যে কপশাোরলের স�লজ স্বাস্যে কর�ড্জ 
প্রাপযেতার সষুবিরা।

 কিসর�াবর স্বাস্যেলসিা খালত অংশীোর ো�লি। স্বাস্যেলসিা 
প্রোন�ারীরা আরও স�জ্িযে এিং োবেত্বসম্ন্ন �লিন।

 স্বাস্যে আইবড: এ�জন িযেচ্ক্তর স্বাস্যে কর�ড্জ িজাে রাখার 
জনযে কমািাই্ এিং আরার নম্বলরর সালে সং�ষুক্ত এ�টি 
অননযে পবরচেপরে।

 ক�্ে ক�োর প্রলফশনা্ করচ্জব্রি: বনিবন্ধত বচব�ৎস�, 
নাস ্জ, পযোরা-কমবড�যো্ স্াফ, তালঁের েষেতা এিং 
অনযোনযে তলেযের িাণ্ডার।

 স্বাস্যে সষুবিরা করচ্জব্রি: কেলশ উপ্ব্ধ সর�াবর ও 
কিসর�াবর স্বাস্যে সষুবিরা সম্ব�্জত তেযে।

 িযেচ্ক্তগত স্বাস্যে কর�ড্জ অযোবলেল�শন: আলরাগযে কসতু 
অযোলপর সালে সং�ষুক্ত এ�জন িযেচ্ক্তর বনলজই স্বাস্যে 
কর�ড্জ পবরচা্না �রলত পারলিন।

 জনগলের সষুবিরার জনযে বচব�ৎস� এিং স্বাস্যেলসিার 
প্রাপযেতা স�জ �লর কতা্া �লি।

 এই বস্ম প্রতযেন্ত এিং শহুলর, সি জােগার মানষুষল� 
সমানিালি সা�া�যে �রলি। তৃেমূ্ প� ্জালে সাশ্রেী মূল্যে 
স্বাস্যে সষুবিরা পাওো �ালি।

 তলেযের কগাপনীেতাল� সলি ্জাচ্ অগ্াবর�ার কেওো �লি।
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রসদ্টোন্ত: এখন অকিটোকমটোবটোইে এবং র্টোন রশকল্পর 
জনথ্য রপ্রটোরটোকশন রেঙ্কর ইনকসনটিভ 
প্রভটোব: এটি অলিা এিং ক্ান বশল্পল� উৎসাব�ত �রলি। 
এোড়া, আরও উন্নত, েষে এিং পবরলিশিান্ধি স্বেংচাব্ত 
প্র�ষুচ্ক্তর জনযে কপ্ররো ক�াগালি। এর মলরযে, আগামী ৫ 
িেলর ২৬,০৫৮ ক�াটি িা�া প্রলোেনা কেওো �লি।

 বনল্াক্ত উপালে অলিা কস্লরর জনযে সিষুজ সংল�ত 
িারলত উন্নত মালনর স্বেংচ্ক্রে প্র�ষুচ্ক্ত পেযে উৎপােলন 
উৎসাব�ত �রলি:

 ৭.৬ ্লষেরও কিবশ ক্াল�র জনযে অবতবরক্ত 
�ম ্জসংস্ালনর সষুল�াগ বতবর �লি। ৪২,৫০০ ক�াটি 
িা�ার নতুন বিবনলোগ �লি এিং আগামী পাচঁ িেলর 
২.৩ ্ষে ক�াটি িা�া িচৃ্ধে পালি।

 বিেষুযেবত� �ানিা�ন এিং �াইল্ালজন জ্া্াবনচাব্ত 
�ানিা�ন কষেলরে নতুন বে� উলন্মাবচত �লি। স্বচ্ছ 
িারত প্রচালরর মারযেলম িারলতর উৎপােন ষেমতা 
প্রসাবরত �লি। বিববে� স্বেংচাব্ত িাবেলজযে িারলতর 
অংশীোবরত্ব িচৃ্ধে পালি। 

 ইবতমলরযেই চা্ষু বপএ্আই বস্মগুব্র সলগে 
স্বেংচাব্ত কস্লরর জনযে বপএ্আই বস্ম �ো উন্নত 
রাসােবন� ক�াষ (১৮,১০০ ক�াটি) এিং বিেষুযেবত� 
�ানিা�ন উৎপােলনর দ্রুত সমন্বে (১০,০০০ ক�াটি)- 
িারতল� জীিাশ্ জ্া্াবনর মত প্রাচীন িযেিস্া কেল� 

নতুন পবরি�ন পধেবতর পলে বনলে আসলি। 
 ক্ান বশল্পল� উৎসাব�ত �রা �লি এিং অতযোরষুবন� 

প্র�ষুচ্ক্তর বি�াশ �রা �লি: আগামী বতন িেলর 
পাচঁ �াজার ক�াটি িা�ার কিবশ বিবনলোগ আসলি। 
১৫০০ ক�াটি িা�ারও কিবশ মূ্যেমালনর ক্রমির ্জমান 
উৎপােন �লি। ১০ �াজালররও কিবশ �ম ্জসংস্ান সটৃষ্ 
�লি।

রসদ্টোন্ত: রশশুকের সটোমরগ্রক পুটটি রনন্চিত করকত 
একটি বৃহৎ উকেথ্যটোগ গ্রহণ করটো হকেকে, আগটোম্রী পটোচঁ 
বের রবেথ্যটোেকে রপএম রপটোরণ চটোরেকে যটোওেটোর 
অনুকমটোেন।

  প্রভটোব: অপষুটষ্র বিরুলধে ্ড়াই �রার জনযে সি ্জাত্ম� 
প্রলচষ্া �রার জনযে প্রবতশ্রুবতিধে ক�ন্দ্রীে সর�ার এখন 
স্ষু ্গুব্লত চ্মান বমড-কড প্র�লল্পর নাম পবরিত্জন 
�লর প্ররান মন্তী- কপাষে শচ্ক্ত বনম ্জাে ক�াজনা �লরলে। 

   আগামী পাচঁ িেলরর জনযে এই প্র�লল্পর জনযে কমাি 
১.৩ ্ষে ক�াটি িা�ার িালজি ো�লি। এর আওতাে, 
সারা কেলশর ১১.২০ ্ষে সর�াবর ও সর�াবর 
সা�া�যেপ্রাপ্ত বিেযো্লের ১১.৮০ ক�াটি বশশু আসলি। 
ক�ন্দ্রীে সর�ার এলত খােযেশলসযের উপর অবতবরক্ত 
৪৫,০০০ ক�াটি িা�া খরচ �রলি। বতন ্লষেরও 
কিবশ বিেযো্লে ইবতমলরযেই পষুটষ্ উেযোন বতবর �রা 
�লেলে �া অপষুটষ্র বিরুলধে ্ড়াইলের প্রলচষ্াল� িচৃ্ধে 
�রলি। 

মরন্তসভটোর রসদ্টোন্ত 

এখন অকিটোকমটোবটোইে-র্টোন রশল্প 
উৎপটোেকনর জনথ্য ‘উৎসটোরহত’ হকব

িারতল� স্ববনি্জর �লর তু্লত গুরুত্বপূে ্জ িূবম�া পা্ন �রলে কপ্রাডা�শন ব্ঙ্ড ইনলসনটিি (বপএ্আই)। 
এই জনযে, ১৩টি এ্া�া বচবনিত �লর এই িেলরর সারারে িালজলি ১.৯৭ ্ষে ক�াটি িা�া িরাদে �রা �লেলে। 
আগামী পাচঁ িেলর, প্রাে ৩৭.৫ ্ষে ক�াটি িা�ার এ�টি অবতবরক্ত প্রজন্ম বতবর �রা �লি এিং এ�সলগে এই 
সমস্ খালত এ� ক�াটিরও কিবশ �ম ্জসংস্ান সটৃষ্ �লি। সম্প্রবত, ক�ন্দ্রীে মবন্তসিা অলিালমািাই্ বশল্প এিং 
ক্ান বশলল্পর জনযে বপএ্আই কোষো �লরলে �া িারতল� পবরলিশগতিালি পবরচ্ছন্ন, বিেষুযেবত� �ানিা�ন 

এিং �াইল্ালজন জ্া্াবন �ানিা�ন িযেি�ালরর বেল� অগ্সর �লত সষেম �রলি।
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রবকবের উন্নরতসটোধন 
ভটোরকতর অগ্রগরতর 

মকধথ্য রনরহত 
ক�াবিড-পরিততী সমলে সারা বিলবে িারলতর ম� ্জাো িচৃ্ধে কপলেলে, 
�ারে বিবে এখন নতুন আশা বনলে িারলতর বেল� তাব�লে রলেলে। 
প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী কসলটেম্বর মালস তারঁ ৬৫ েণ্ার �ষুক্তরাষ্ট্র 
সফলর ২৪ টি সিা �লরন এিং রাষ্ট্রসংলের মঞ্ কেল� বতবন িাত ্জা 

বেলেলেন ক� বিলবের উন্নবতসারন িারলতর অগ্গবতর মলরযে বনব�ত। 

�বে ক�ান উলদেশযে োল�, তা�ল্ ি্লত �ে 
আমালের কেশ অমর। বিলবের উবচৎ আমার 
কেশল� স্মরে �রা, আমার কেলশর িবিষযেৎ 

কেখা, আগামী বেলন বিলবের  প্রবতটি কেশ ি্লত পারলি 
�যো ঁ িারত এমন এ�টি কেশ �া মানি �্যোলের পে 
কেখালত পালর। সারা বিবেল� বিবিন্ন সমসযো সমারালনর 
পে কেখালনার ষেমতা রলেলে িারলতর। এগুল্া শুরষু 
প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােীর �োই নে িরং িারতল� 
বিলবের কশ্রষ্ আসলন অবরটষ্ত �রার সং�ল্প। স্বামী 

আন্তজ্ষটোরতকপ্ররানমন্তীর আলমবর�া সফর

রটোষ্ট্রসংকঘ 
প্রধটোনমন্ত্রীর ভটোরণ 
রশটোনটোর জনথ্য 
রকউআর রকটোর 
স্থ্যটোন করুন।
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বিলি�ান্ িারতল� বিবেলশ্রষ্ ব�সালি গলড় 
কতা্ার স্বনে কেলখবেল্ন, ব�ন্তু এটিল� িাস্লি 
রূপ কেওোর উলেযোগটি ২০১৪ সাল্ ষেমতাে 
আসার পর প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী গ্�ে 
�লরবেল্ন। গত �লে� িেলর িারলতর 
অিািনীে পবরিত্জন �লেলে। এই �ারলেই 
বিলবের সিলচলে িড় সং�লির সমে িারত 
১৫০টিরও কিবশ কেশল� সা�া�যে �লরবে্ এিং 
�লরানার �টঠন সমলে বিবেল� সং�ি 
কমা�ালি্ার সা�সও বেলেলে।

সং্াপ, সম্ান, স�ল�াবগতা, শাবন্ত এিং 
সি ্জজনীন সমচৃ্ধে- এই পাচঁটি নীবতর উপর 
বিত্তবত �লর গটঠত প্ররানমন্তী কমােীর পররাষ্ট্র 
নীবতর ফ্স্বরূপ, িারত চ্জ-২০, 
ক�াোড,এসবসও, ইইউ এিং ইস্ান ্জ ইল�ানবম� 
কফারাম-এর মলতা বিববে� মলঞ্ এ�টি 
শচ্ক্তশা্ী �লঠে পবরেত �লেলে। এই প্রেম 
আমালের কেলশর এ�জন প্ররানমন্তী রাষ্ট্রসংলের 
বনরাপত্া পবরষলের সিাে সিাপবতত্ব �লরলেন। 
প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােীর েৃটষ্িবগে �্ এমন 
এ�টি িারত গলড় কতা্া �া শচ্ক্তশা্ী, আরষুবন� 
এিং আত্মবনি্জরশী্ �লি, �া মানিতার স�াে� 
�লে উঠলি। এই �ারলেই ২২-২৫ কসলটেম্বর 
প� ্জন্ত প্ররানমন্তী কমােীর আলমবর�া সফর 
অতযেন্ত সফ্ �লেবে্। রাষ্ট্রসংলের মঞ্ কেল� 
বতবন িল্বেল্ন ক�, িারত বিলবের কনতৃত্ব বেলত 
প্রস্তুত �ারে প্র�ৃত অলে ্জ সলি ্জাত্ম মানিসম্লে 
িরপষুর িারলতর উন্নেন �ল্ই বিলবের উন্নেন ও 
�্যোে সম্ভি।
ভটোরকতর মটোনব সম্ে, রবকবের শন্তি

রাষ্ট্রসংলের মঞ্ কেল� প্ররানমন্তী িারলতর 
বিশা্ জনসংখযোল� বিলবের জনযে মানি সম্ে 
ব�সালি িে ্জনা �লরলেন। গেতলন্তর জননী 
ব�লসলি পবরবচত    িারতল� প্রাচীন ঐবত�যে এিং 
গেতলন্তর রার� ব�সালি উললেখ �লর প্ররানমন্তী 
িল্ন এই িের িারত স্বারীনতার ৭৫তম িষ ্জ 
পূবত ্জ উে�াপন �রলে �া িারলতর বিবচরেযে এিং 
শচ্ক্তশা্ী গেতলন্তর প্রমাে। বতবন িল্ন, ক� 
কেলশ িহু িাষা, শত শত উপিাষা, বিন্ন 
জীিনরারা, খােযোিযোস, কসই কেশ গেতলন্তর 
সলি ্জাত্ম উো�রে। বতবন িল্ন, আজ বিলবের 
প্রবত ষষ্ িযেচ্ক্ত এ�জন িারতীে। িারতীেরা 
�খন উন্নবত �লর, তখন বিলবের উন্নেনও গবত 
পাে। বতবন িল্ন, “�খন িারলতর উন্নবত �ে, 
বিবে উন্নত পাে, �খন িারত সংস্ার সারন �লর, 

ইকন্টো-মটোরক্ষন র্পটোরক্ক তবেক ইকন্টো-
প্রশটোন্ত মহটোসটোগর্রীে এবং বটোরণজথ্য-সহ 

একটোরধক রবরকে আকেটোচনটো
প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী এিং আলমবর�া কপ্রবসলডটে কজা িাইলডন 

েষুই কেলশর মলরযে ববিপাবষে� আল্াচনাে সিাপবতত্ব �লরন। 
বিলেশ সবচি �ষ ্জ ির ্জন বশ্রং্ার মলত, ওিা্ অবফলস েষুই কনতার 

বিঠ� ৬০ বমবনলির পবরিলত্জ ৯০ বমবনলির কিবশ সমে রলর 
চল্বে্। কপ্রবসলডটে িাইলডন েষুই কেলশর মলরযে প্রবতরষো সম্�্জ 

কজারোর �রলত এিং িারতল� প্ররান প্রবতরষো অংশীোর 
ব�সালি উন্নীত �রার ্লষে প্রবতশ্রুবত পষুনরাে িযেক্ত �লরন।

প্রধটোনমন্ত্রী নকরন্দ্র রমটোে্রীর রববৃরত:  
  োবেত্ব কনওোর পর, আপবন (কপ্রবসলডটে িাইলডন) ক�াবিড, 
জ্িােষু পবরিত্জন এিং ক�াোলডর মলতা বিষেগুব্লত নজর 
বেলেলেন।

 ম�াত্মা গান্ধী সিসমে ি্লতন ক� আমরা এই গ্ল�র প্র�রী। 
এই কচতনা িারত এিং আলমবর�ার মলরযে সম্�্জল� শচ্ক্তশা্ী 
�রলি।

 িারত ও আলমবর�ার মলরযে িাবেলজযের বনজস্ব গুরুত্ব রলেলে। 
এই েশল� আমরা িাবেজযে কষেলরে এল� অপরল� সা�া�যে �রলত 
পাবর।

 িারলতর এমন অলন� চ্জবনস ের�ার, �া আলমবর�ার আলে। 
িারলত এমন অলন� ব�েু আলে, �া আলমবর�ার জনযে উপ�ারী 
�লত পালর।

 িারত ও আলমবর�ার সম্ল�্জর মলরযে পবরিত্জন আসলে। আমরা 
গেতাবন্ত� ঐবত�যে ও মূ্যেলিালরর প্রবত বনলিবেত।

রপ্ররসকরটি বটোইকরকনর রববৃরত:
  আবম বিবোস �বর মাব�্জন-িারত সম্�্জ বিলবের অলন� সমসযো 

কমা�ালি্াে সা�া�যে �রলত পালর।
 ২০০৬ সাল্ আবম িল্বে্াম ক� ২০২০ সাল্র মলরযে িারত-
মাব�্জন বিলবের সিলচলে �ালের কেশ �লি।

 িাইলডন তারঁ মষুম্বই সফলরর �ো স্মরে �লরন। কসই সমে বতবন 
�ষুক্তরালষ্ট্রর িাইস কপ্রবসলডটে বেল্ন। 

 িাইলডন মজা �লর িল্বেল্ন ক� মষুম্বাইলে তারঁ এ� আত্মীে 
আলেন। বতবন মষুম্বাইলের এ� িযেচ্ক্তর �াে কেল� এ�টি বচটঠ 
কপলেবেল্ন, �ার নাম বে্ িাইলডন।

 আবম েষুই কেলশর মলরযে সম্�্জ কজারোর �রলত ইল্া-প্রশান্ত 
ম�াসাগরীে বিষে কেল� শুরু �লর ক�াবিড-১৯, জ্িােষু 
পবরিত্জলনর স�্ সমসযো কমা�ালি্া �রলত উেগ্ীি।

আন্তজ্ষটোরতক প্ররানমন্তীর আলমবর�া সফর

ভটোরত-মটোরক্ষন র্পটোরক্ক 
আকেটোচনটোর সমে প্রধটোনমন্ত্রীর 
বতিবথ্য রশটোনটোর জনথ্য রকউআর 
রকটোর স্থ্যটোন করুন
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বিলবে পবরিত্জন আলস।“
এই কচতনাে অনষুপ্রাবেত �লে বতবন আত্মবনি্জরশী্ 

িারত অবি�ানল� এবগলে �াওোর মন্ত ব�সালি িে ্জনা 
�লরলেন, �া বিলবের �ালে িারতল� এ�টি গেতাবন্ত� 
এিং বনি্জরল�াগযে অংশীোর �লর তু্লে। 
রকটোরভর অরতমটোররর সমে ভটোরত রববেকক রক্টো ককর

গত ১০০ িেলর সারা বিবে ক�াবিলডর মত অবতমাবরর 
সম্ষুখীন �েবন। ব�ন্তু বিজ্ান ও প্র�ষুচ্ক্তর কষেলরে িারলত 
ক� উদ্ািন েিলে তা বিলবের জনযে স�াে� প্রমাবেত 
�লচ্ছ। িারতীে িংলশাে্তিূত বচব�ৎস�, বিজ্ানী, 
প্রল�ৌশ্ী, মযোলনজার �ারা বিলেলশ িসিাস �রলেন তারঁা 
বচর�া্ িারতীে গেতাবন্ত� মূ্যেলিার এিং মানিতার 
কসিা বনলজলের বনলোচ্জত রালখন। �লরানা অবতমাবর 
বিবেল� আলর�টি বশষোও বেলেলে ক� বিবে অে ্জনীবতল� 
এখন আরও বিবচরেযেমে �রলত �লি। প্ররানমন্তী কমােী 
রাষ্ট্রসংলের মলঞ্ োবঁড়লে িল্লেন �ীিালি িারলতর 
টি�া বিতরে লেযোিফম ্জ ‘ক�াউইন’ বডচ্জিা্ স�ােতা 

প্রোন �লর এ� বেলন ্ষে ্ষে টি�া বেলত এিং কস 
বিষলে তেযে সংগ্�-সংরষেে �রলত সষেম �লেলে।

বতবন িল্ন, িারত এমন এ� কেশ �ার অনযেতম 
মূ্যেলিার �্ ‘কসিা পরম রম ্জ’, কসই িারত সীবমত সম্ে 
ো�া সত্তলত্বও টি�া বি�াশ ও উৎপােলন বনষ্ার সলগে 
�াজ �রলে। িারত বিলবের প্রেম বডএনএ টি�ার বি�াশ 
�লরলে, �া ১২ িেলরর কিবশ িেলসর স�্ মানষুষল� 
কেওো �ালি। প্ররানমন্তী িল্ন, িারলতর বিজ্ানীরাও 
�লরানার জনযে এ�টি নযোজা্ িযো�বসন বতবরলত 
বনলোচ্জত রলেলে এিং মানিতা িজাে করলখ িারত 
বিলবের িহু কেলশ টি�া সরিরা� শুরু �লরলে। বতবন 
বিলবের টি�া প্রস্তুত�ার�লের িারলত এলস টি�া বতবরর 
আমন্তে জানান। বতবন িল্ন, িারত বিজ্ানবিত্তবত� 
েৃটষ্িবগেল� শচ্ক্তশা্ী �রলত িযেি�াবর� বশষোর প্রচার 
�রলে। তাই স্ষু ্গুব্লত �াজার �াজার অি্ টিঙ্াবরং 
্যোি কখা্া �লেলে, ইনব�উলিির স্াপন �রা �লেলে 
এিং এ�টি শচ্ক্তশা্ী স্াি্জ আপ ইল�াবসলস্ম গলড় 

রকটোেটোর শ্রীর ্ষ সকম্েন
রববে শটোরন্ত এবং রনরটোপত্তটো-সহ 

একটোরধক রবরকে জরুরর আকেটোচনটো 
 প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী ২৪ কসলটেম্বর ক�াোড বনরাপত্া 
আল্াচনালতও অংশগ্�ে �লরবেল্ন, ক�াোড �্ িারত, 
জাপান, অল্রিব্ো এিং �ষুক্তরাষ্ট্র- এই চারটি কেশ বনলে গটঠত 
এ�টি ক�ৌশ্গত কগাষ্ঠী। 

 মাব�্জন কপ্রবসলডটে কজা িাইলডন, জাপালনর প্ররানমন্তী 
ইলোবশব�লে সষুগা এিং অল্রিব্োর প্ররানমন্তী স্ি মবরসন 
প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােীর সলগে ক�াোড বিঠল� অংশ কনন। 
বিঠল� উলবিারনী িাষে বেলত বগলে প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী 
িল্ন, 

 ‘ক�াোড বিবে �্যোলে এ�টি শচ্ক্ত ব�সালি �াজ �রলি। আবম 
আত্মবিবোসী ক� ক�াোলড আমালের স�ল�াবগতা ইল্া-প্রশান্ত 
ম�াসাগর এিং সমগ্ বিলবে শাবন্ত ও সমচৃ্ধে বনচ্চিত �রলি।

 ‘ক�াোড িযো�বসন’ উলেযোগ ইল্া-প্রশান্ত ম�াসাগরীে 
কেশগুব্ল� সা�া�যে �রলি। ক�াোড গেতাবন্ত� মূ্যেলিার 
বনলে এবগলে �াওোর বসধোন্ত বনলেলে। ক�াোড এ�সালে 
বিববে� বনরাপত্া, জ্িােষু পবরিত্জন এিং �লরানািাইরাস 
ম�ামাবরর প্রবতলরালরর মত বিষলে সালোই কচলনর মত �াজ 
�রলে। 

 ২০০৪ সাল্ সষুনাবমর পর এই প্রেমিালরর ইল্া-প্রশান্ত 
ম�াসাগরীে অঞ্ল্ সা�া�যে �রার জনযে এই চারটি কেশ বমব্ত 
�লেলে। আজ, বিবে �খন �লরানা ম�ামাবরর বিরুলধে ্ড়াই 
�রলে, আমরা আিার মানিতার �্যোলে এ�চ্রেত �লেবে।

রকটোেটোর েকের সভটোে 
প্রধটোনমন্ত্রীর বতিবথ্য রশটোনটোর 
জনথ্য রকউআর রকটোর 
স্থ্যটোন করুন।
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উলঠলে। স্বারীনতার ৭৫ িের পূবত ্জ উপ্লষে িারত 
ম�া�ালশ ৭৫টি উপগ্� পাঠালত চল্লে, �া িারতীে স্ষু ্ 
-�ল্লজর বশষোেতীরা বতবর �রলে।
রববে মকঞ্চ ভটোরকতর সটোফেথ্য 

প্ররানমন্তী রাষ্ট্রসংলের মলঞ্ িল্ন িারত এমন এ� 
গনতাবন্ত� কেশ, ক�খালন এ� কোি বশশু তার িািাল� কর্ 
কস্শলন এ� ‘চালের কো�ালন’ সা�া�যে �রত, কসই বশশুটি 
আজ িারলতর প্ররানমন্তী ব�সালি চতুে ্জিালরর মলতা 
ইউএনচ্জএ -কত িাষে বেলচ্ছ। সিলচলে কিবশবেন 
গুজরালতর মষুখযেমন্তী এিং তারপর গত সাত িের রলর 
িারলতর প্ররানমন্তী ব�সালি, বতবন ২০ িের রলর কেশিাসীর 
কসিাে বনলজল� বনলোচ্জত �লরলেন। বতবন িল্ন, 
িারলতর গেতন্ত আজ পচ্ণ্ডত েীনেো্ উপারযোলের 
অলন্তযোেলের অে ্জননবত� েশ ্জলনর প্রবত উৎসগতী�ৃত 
ক�খালন সমালজর কশষ প্রান্ত প� ্জন্ত উন্নেন বনচ্চিত �রা 
�লচ্ছ। সমানিালি, ‘স�ল্র উন্নেন’ আজ নতুন িারলতর 
অগ্াবর�ার। এর ফ্স্বরূপ, গত সাত িেলর, িারলত ৪৩ 
ক�াটিরও কিবশ মানষুষ িযোচ্ঙ্ং িযেিস্ার সলগে �ষুক্ত �লেলেন, 
�ারা এখন প� ্জন্ত এই সষুবিরা কেল� িচ্ঞ্ত বেল্ন। 
এ�ইিালি, ৩৬ক�াটিরও কিবশ মানষুষল� বিমার অন্তিু্জক্ত 
�রা �লেলে, �া আলগ িারলতর সারারে মানষুষ �ল্পনাও 
�রলত পালরনবন। ৫০ ক�াটিরও কিবশ মানষুষল� বিনামূল্যে 
বচব�ৎসা কেওোর মারযেলম িারত তালঁের মানসম্ত 
স্বাস্যেলসিার সালে সং�ষুক্ত �লরলে। িারলত বতন ক�াটি 
গ�ৃ�ীন মানষুষল� পা�া িাবড় কেওো �লেলে। শুরষু তাই নে, 
েবূষত জল্র সমসযো শুরষু িারলতই নে, সমগ্ বিলবে এিং 
বিলশষ �লর েবরদ্র ও উন্নেনশী্ কেলশ এ�টি িড় সমসযো। 
ব�ন্তু িারলত এই চযোল্ঞ্ কমা�ালি্া �রার জনযে, ১৭০ 
বমব্েলনরও কিবশ িাবড়লত পাইলপর মারযেলম বিশুধে জ্ 
সরিরা� �রার জনযে এ�টি ি�ৃৎ প্রচার অবি�ান শুরু 
�লেলে।

বিলবের িড় িড় প্রবতষ্ানগুল্া স্বী�ৃবত বেলেলে ক�, ক� 
ক�ালনা কেলশর উন্নেলনর জনযে, তার নাগবর�লের জনযে 
জবম ও িাবড়র সম্ত্তবতর অবর�ার ো�া, অে ্জাৎ 
মাব্�ানার নবে ো�া খষুিই গুরুত্বপূে ্জ। পবৃেিীর উন্নত 
কেশগুল্ালত প্রচুর সংখযে� মানষুষ আলে �ালের জবম ও 
িাবড়র অবর�ার কনই। ব�ন্তু আজ আমরা িারলতর েে 
্লষের কিবশ গ্ালম ক্ালনর মারযেলম মযোবপং �লর ক�াটি 
ক�াটি মানষুষল� তালঁের িাবড় এিং জবমর বডচ্জিা্ কর�ড্জ 
প্রোলনর িযেিস্া �রা �লচ্ছ।
সন্তটোকসর রবরুকদ্ একটি শন্তিশটোে্রী অবস্টোন

িারত বিবে শাবন্ত ও সম্প্রীবতর প্রিক্তা। এই �ারলেই 
�খন প্ররানমন্তী রাষ্ট্রসংলের সারারে অবরলিশলন িাষে 
বেচ্চ্ছল্ন, তখন বতবন ক�ালনা কেলশর নাম না �লরই 
বিবেল� এ�টি স্ষ্ িাত্জা বেলেবেল্ন ক�, ক�ালনা কেশ 

ক�ন িারলতর নরম অিস্ানল� বনলজলের স্বাে ্জপরতার 
�াবতোর ব�লসলি িযেি�ার না �লর।  আফগাবনস্ালনর 
িত্জমান পবরবস্বতর প্রবত বিলবের েৃটষ্ আ�ষ ্জে �লর বতবন 
িল্বেল্ন ক� কসই কেলশর জনগে, নারী এিং বশশুলের 
পাশাপাবশ সংখযো্েষুলের সা�াল�যের প্রলোজন এিং 
প্রলতযেল�রই এই কষেলরে তালঁের োবেত্ব পা্ন �রা উবচত। 
প্ররানমন্তী সন্তাসিালের সমে ্জন�ারী কেশগুব্ল� সত�্জ 
�লর িল্লেন, �ারা সন্তাসল� রাজননবত� �াবতোর 
ব�লসলি িযেি�ার �রলে, তালঁের িষু�লত �লি ক� সন্তাসিাে 
তালঁের জনযে বিপজ্ন�। এ�িা বিষে বনচ্চিত �রা খষুিই 
গুরুত্বপূে ্জ কসিা �্ আফগাবনস্ালনর মাটি সন্তাস সটৃষ্ ও 

ভটোইস রপ্ররসকরটি কমেটো 
হথ্যটোররকসর সটোকর সটোক্টোৎ

প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী �ষুক্তরাষ্ট্র সফলরর সমে ২০২১ 
সাল্র ২৩ কসলটেম্বর ওোবশংিন বডবসলত আলমবর�া 
�ষুক্তরালষ্ট্রর িাইস কপ্রবসলডটে �ম্া �যোবরলসর সলগে 
সাষোৎ �লরন। েষুই কনতা তালঁের বনজ বনজ কেলশ 
ক�াবিড-১৯ পবরবস্বত বনলে আল্াচনা �লরলেন, �ার 
মলরযে রলেলে দ্রুত টি�া প্রলচষ্ার মারযেলম ম�ামাবর 
বনেন্তলের প্রলচষ্া এিং ওষষুর, বচব�ৎসা এিং স্বাস্যেলসিা 
সরঞ্াম সরিরা� বনচ্চিত �রার মত বিষে। প্ররানমন্তী 
পষুনন ্জিী�রেল�াগযে শচ্ক্তর উন্নেলন িারলতর অক্ান্ত 
প্রলচষ্া এিং সম্প্রবত চা্ষু �ওো জাতীে �াইল্ালজন 
বমশলনর �ো িল্লেন। প্ররানমন্তী কমােী মাব�্জন িাইস 
কপ্রবসলডটে �ম্া �যোবরসল� িারত সফলরর আমন্তেও 
জানান।

আকমররকটোর ভটোইস রপ্ররসকরটি 
কমেটো হথ্যটোররকসর সকগি 
আকেটোচনটোর রভররও রেখকত 
রকউআর রকটোর স্থ্যটোন করুন।

আন্তজ্ষটোরতক প্ররানমন্তীর আলমবর�া সফর
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সন্তাসী �াম্াে ক�ন িযেি�ার না �রা �ে। সামষুবদ্র� 
ঐবত�যে এিং সম্লের �ো�ে িযেি�ালরর ওপর কজার 
বেলে প্ররানমন্তী কমােী িল্ন, আন্তজ্জাবত� িাবেজযেও 
আমালের জীিন-করখা, �াল� সম্প্রসারেিাে ও 
বনলষরাজ্ার কেৌড় কেল� রষো �রলত �লি। বতবন িল্ন, 
এর জনযে আন্তজ্জাবত� কেশল� এ�লজাি �লত �লি। 
রটোষ্ট্রসংকঘর সংস্টোর প্রকেটোজন্রীে

িহু শতাব্ী আলগ িারলতর ম�ান োশ ্জবন�, আচা� ্জ 
চাে�যে িল্বেল্ন- সটঠ� �াজ সটঠ� সমলে না �রল্, 
তখন সমে বনলজই কসই �ালজর সাফ্যেল� নষ্ �লর 
কেে। এই �ো পবরলপ্রবষেলত প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী 

িল্বেল্ন ক� �বে রাষ্ট্রসংেল� বনলজর প্রাসবগে�তা 
িজাে রাখলত �ে, তলি তার �া� ্জ�াবরতা উন্নত �রলত 
�লি এিং বিবোসল�াগযেতা িচৃ্ধে �লি। বতবন রাষ্ট্রসংলের 
কফারাম কেল� িল্ন, আজ এই প্রবতষ্ালনর বিরুলধে 
অলন� প্রশ্ন উঠলে। বিলবের অলন� জােগাে চ্মান 
ম�ড়া �ষুধে- সন্তাসিাে এিং আফগাবনস্ালনর সং�ি এই 
প্রশ্নগুব্ল� আরও গিীর �লরলে। এমন পবরবস্বতলত 
বিবেিযোপী েৃশযেপি বিলিচনাে রাষ্ট্রসংেল� আরও 
শচ্ক্তশা্ী �রা প্রলোজন। আত্মবিবোসী �লঠে প্ররানমন্তী 
িল্ন, ক� স�ল্র প্রলচষ্াে বিলবে শাবন্ত ও সম্প্রীবত িচৃ্ধে 
পালি, �া বিবেল� সষুস্, বনরাপে এিং সমধৃে �রলি। 

জটোপটোকনর প্রধটোনমন্ত্রী সুগটো 
ইকেটোরশরহকের সকগি সটোক্টোৎ

অক্রেরেেটোর প্রধটোনমন্ত্রী স্ি 
মররসকনর সকগি তবেক

জাপালনর প্ররানমন্তী ম�ামানযে সষুগা ইলোবশব�লের সলগে 
এটি বে্ প্ররানমন্তী কমােীর প্রেম সরাসবর সাষোৎ। 
েষুই প্ররানমন্তী েষুই কেলশর মলরযে িহুমষুখী সম্�্জ বনলে 

প� ্জাল্াচনা �লরন এিং 
আ ফ গ া ব ন স্ া ন - স � 
সাম্প্রবত� বিববে� ও 
আঞ্ব্� উন্নেন বনলে 
মতবিবনমে �লরন। তারঁা 
এ�টি মষুক্ত, উন্মষুক্ত এিং 
অন্তিু্জক্ত ইল্া-প্রশান্ত 

ম�াসাগরীে অঞ্ল্র প্রবত তালের অগেী�ার পষুনি ্জযেক্ত 
�লরন। তারঁা েষুই কেলশর মলরযে ক্রমির ্জমান অে ্জননবত� 
অংশীোবরত্বল� স্বাগত জানাে এিং মষুম্বাই-আ�লমোিাে 
�াইম্স্ড কর্ (এমএএইচএসআর) প্র�লল্পর মসেৃ ও 
সমলোপল�াগী িাস্িােলন উৎসাব�ত �রার ্লষেযে প্রলচষ্া 
িচৃ্ধের প্রবতশ্রুবত পষুনি ্জযেক্ত �লর।

২৩ কসলটেম্বর ওোবশংিন বডবসলত ক�াোড শীষ ্জ সলম্্লন 
অল্রিব্োর প্ররানমন্তী স্ি মবরসলনর সলগে প্ররানমন্তী 
নলরন্দ্র কমােী ববিপাবষে� বিঠ� �লরন। বিঠল� েষুই প্ররানমন্তী 
ববিপাবষে�, আঞ্ব্� 
এিং বিববে� বিবিন্ন বিষলে 
আল্াচনা �লরন। সম্প্রবত 
অনষুটষ্ত প্রেম িারত-
অল্রিব্ো পররাষ্ট্র এিং 
প্রবতরষো মন্তী প� ্জালের 
২+২ সং্াপ-স� েষুই কেলশর মলরযে বনেবমত উচ্ প� ্জালের 
আল্াচনাে তারঁা সলন্তাষ প্র�াশ �লরন। েষুই প্ররানমন্তী 
পারস্বর� �্যোে, উন্মষুক্ত, সমধৃে এিং বনেম-বিত্তবত� ইল্া-
প্রশান্ত ম�াসাগরীে অঞ্ল্র অবিন্ন উলদেশযেল� এবগলে বনলে 
ক�লত েবনষ্ স�ল�াবগতা অিযো�ত রাখার সং�ল্প �লরলেন।

প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী তারঁ আলমবর�া সফলরর প্রেম বেলন 
পাচঁটি ি�ৃৎ সংস্ার প্ররান �া� ্জবনি ্জা�ীলের সলগে িযেচ্ক্তগত 
বিঠ� �লরলেন। এর মলরযে রলেলে কজনালর্ অযোিবম�লসর 
বিলি� ্া্, অযোলডালির শান্তনষু নারাইন, ক�াো্�লমর 
বসইও চ্ক্রচ্চিোলনা আর আমন, ফাস্্জ কসা্ালরর মা�্জ 
উইডমার এিং লিযো�লস্ালনর বস্লফন এ কশাোজ্জমযোন। 
বিঠল�র সমে, প্ররানমন্তী িারলত সষুল�ালগর �ো উললেখ �লর 
তালঁের বিবনলোগ িচৃ্ধের জনযে উৎসাব�ত �লরন। প্ররানমন্তী 
নলরন্দ্র কমােী বিঠল� িারলতর কিব্�ম এিং ইল্�ট্রবনক্স 
খালত বিবনলোলগর বিশা্ সষুল�াগ বনলে আল্াচনা �লরন। 
�লপ ্জালরি কনতালের সলগে বিঠল� প্ররানমন্তী ইল্�ট্রবনক্স 
বসলস্ম বডজাইন অযোন্ড মযোনষুফযো�চাবরং (ইএসবডএম)-এর 
জনযে সম্প্রবত চা্ষু �ওো কপ্রাডা�শন-ব্ঙ্ড ইনলসনটিি 
বস্ম (বপএ্আই) এর পাশাপাবশ িারলত কসবম�ন্ডা্র 
সালোই কচলনর উন্নেন এিং স্ানীে উদ্ািন পবরলিশ বতবরর 
প্রলোজনীেতা বনলে আল্াচনা �লরন।

নতুন ভটোরত গেকন সহটোেতটো বৃন্দ্ করকব রবকবের বৃহৎ সংস্টোগুরে 
প্রধটোনমন্ত্রী রমটোে্রী চুরর যটোওেটো ১৫৭টি ভটোরত্রীে 
রশল্পকম ্ষ এবং পুরটোক্রীরত্ষ রফররকে একনকেন 
প্ররানমন্তী কমােী আলমবর�া কেল� ১৫৭টি িারতীে বশল্প�ম ্জ 
এিং পষুরা�ীবত ্জ বফবরলে এলনলেন। এই বনেশ ্জনগুব্র মলরযে 
রলেলে ব�্ষু, কিৌধে এিং বজন 
রলম ্জর সালে সম্ব�্জত সাংসৃ্বত� 
পষুরা�ীবত ্জ এিং িাস্� ্জ। কিবশরিাগ 
দ্রিযেগুব্ ১১ শত� কেল� ১৪ 
শতল�র, এমনব� বরিস্পূি ্জ �ষুলগর 
সামগ্ীও রলেলে। এটি পষুরা�ীবত ্জ 
এিং বশল্প�ম ্জগুব্ বফবরলে আনার 
বেল� কমােী সর�ালরর ক্রমাগত প্রলচষ্ার প্রতী�। প্ররানমন্তী 
কমােী এিং রাষ্ট্রপবত িাইলডন চুবর, অনির িাবেজযে এিং 
সাংসৃ্বত� পেযে কচারাচা্ান কমা�ালি্াে প্রলচষ্া আরও 
কজারোর �রার প্রবতশ্রুবত পষুনি ্জযেক্ত �লরলেন।  
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সংসে টিরভর মটোধথ্যকম গণতকন্তর 
কণ্ঠস্র আরও েৃঢ় হকে উেকব 

গেমারযেম এিং টিবি চযোলন্গুব্র প্রিািশা্ী িূবম�ার �ারলে এ�বিংশ শতাব্ীলত 
ক�াগাল�াগ এিং তেযে আোনপ্রোলন বিলেবি� পবরিত্জন এলসলে। গেতলন্তর �ঠেল� 

শচ্ক্তশা্ী �রলত পেলষেপ গ্�ে �রা �লেলে, অমতৃ মল�াৎসি উে�াপলনর িেলর পূি ্জিততী 
চযোলন্গুব্ পবরিত্জন �লর ক্া�সিা এিং রাজযেসিা টিবিল� এ�চ্রেত �লর সংসে টিবি 

গঠন �রা �লেলে।

িারলতর সংসে �্ গেতলন্তর মচ্্র এিং ২০১৪ 
সাল্ প্ররানমন্তী �ওোর পর কেল� সংসলের 
সামলন প্ররানমন্তীর মাো নত �রার মত কসৌজনযে 

এর গুরুত্ব তুল্ রলর। গত �লে� িেলর সংসলে �াজ �রার গবত 
ও স্বচ্ছতাও িচৃ্ধে কপলেলে। এিা কিা�াও গুরুত্বপূে ্জ ক� সংসেীে 
িযেিস্া মালন শুরষু রাজনীবত নে, এমন নীবতও বতবর �লেলে �া 
কেলশর বে�বনলে্জশনা বনর ্জারে �লর।

এই বিষেটি মাোে করলখ ২০২১ সাল্র কফব্রুোবরলত ক্া�সিা 
টিবি এিং রাজযেসিা টিবিল� এ�ীিূত �লর সংসে টিবি গঠলনর 
বসধোন্ত কনওো �লেবে্। ১৫ কসলটেম্বর আন্তজ্জাবত� গেতন্ত 
বেিস এিং েরূেশ ্জন বেিস উপ্লষে, সংসেীে িযেিস্াল� আরও 
শচ্ক্তশা্ী এিং েষে উপালে জনগলের �ালে কপৌঁলে কেওোর 
্লষেযে সংসে টিবির �ারো শুরু �ে। উপরাষ্ট্রপবত কিঙ্াইো 
নাইডু, প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী এিং ক্া�সিার ম্স্�ার ওম 
বিড়্া চযোলন্টির সূচনা �লরবেল্ন।

সটোংসে টিরভর অনুষ্টোনগুরে 
প্রধটোনত এই চটোরটি রবভটোকগ হকব

সংসে এবং 
গণতটোরন্তক 
প্ররতষ্টোকন 
কটোজ করটো

ভটোরকতর 
ইরতহটোস ও 
সংসৃ্রত

রস্ম/
ন্রীরতগুরের 
রেখভটোে 
এবং 
বটোস্বটোেন

বত্ষমটোন 
সমসথ্যটো, 
আগ্রহ, 
উক্গ

01

03

02

04

রটোষ্ট্র সংসে টিবি 



35নিউ ইন্ডিয়া সমাচার    ১৬-৩১ অক্াবর, ২০২১

আমালের সংসলের ঐবত�যেল� তুল্ ররার জনযে স্বারীনতার 
৭৫ িষ ্জপূবত ্জ উে�াপলন অমতৃ মল�াৎসলির অংশ ব�সালি 
সংসে টিবি চা্ষু �রা �লেলে। বিলবের ি�ৃত্ম গনতাবন্ত� 
কেশ িারলতর জনগেল� উৎসগ ্জ �লর এই চযোলনল্র 
�ারো শুরু �লেলে। এই চযোলন্টি সংসেীে �া� ্জক্রম এিং 
কেলশর নাগবর�লের �ালে গুরুত্বপূে ্জ তেযে সরিরা� �রলি। 
এোড়াও, এটি সম্লের আরও িা্ এিং েষে িযেি�ার 
�রলি। এর ফল্ এ�বেল� মালনান্নেন �লি, অনযেবেল� 
খরচও �লম �লি। রারািাব�� নতুন �ম ্জসূবচ কেলশর 
সাংসৃ্বত�, অে ্জননবত� এিং সামাচ্জ� বে� সম্ল�্জ 
নাগবর�লের সলচতন �রলি। এোড়াও, এটি কেলশর উন্নেন 
�ারো এিং আন্তজ্জাবত� সংিাে সম্ল�্জ নাগবর�লের তেযে 

প্রোন �রলি।

অনষুষ্ালন প্ররানমন্তী িল্ন, “িারত গেতলন্তর রার� 
ক�খালন এটি শুরষুমারে এ�টি িযেিস্া নে, িরং এ�টি রারো।" 
পা্ ্জালমটে টিবির গুরুত্ব প্রসলগে প্ররানমন্তী  িল্ন, “ক�খালন 
উত্ম এিং মানসম্ত বিষেিস্তু োল� সারারে মানষুষ 
স�লজই তার প্রবত আ�ৃষ্ �ন। এটি গেমারযেলমর জনযে �তিা 
প্রল�াজযে, এটি কেলশর সংসেীে িযেিস্ার জনযেও সমানিালি 
প্রল�াজযে।" বতবন িল্বেল্ন "বিষেিস্তু �্ সংল�াগ"। বতবন 
বিবোস �লরন ক�, সারারে মানষুষল� সংসলের �া� ্জক্রলমর 
সলগে �ষুক্ত �রলত �লি। এই বচন্তা মাোে করলখ সংসে টিবির 
ব্টুবপ্রটেও প্রস্তুত �রা �লেলে এিং এই প্রলচষ্া অিশযেই কেলশর 
গেতলন্তর ভিভতিক� আরও মজিষুত �রলি। 

সংসে টিরভ কম ্ষসূরচ 
 আজ সংসলে: �লষের কসই বেলনর আল্াচযেসূবচ সম্ল�্জ 
তেযে

 �াউস �াই্াইিস: পা্ ্জালমলটের উিে �লষের �ালজর 
বিস্াবরত বিিরে কেখাে।

 এ�ম সতযে: এই বসবরলজর অরীলন, সমস্ রলম ্জর মলরযে ো�া 
সং�ষুচ্ক্তগুব্ �ীিালি তালের এ�ীিূত �রলে, কসই বিষেটি 
তুল্ ররা �লি।

 পবরিত্জনশী্ িারত: িারত পবরিত্জলনর বিষলে 
আল্াচনা

 অে ্জনীবতর সূরে: এর মারযেলম েশ ্জ�রা জানলত 
পারলি ব�িালি সর�ালরর নীবতমা্া বতবর �রা 
�ে।

 িু েযে পলেটে: এটি কেলশর বিখযোত িযেচ্ক্তত্বলের 
সলগে েশ ্জ�লের পবরচে �বরলে কেলি।

 রষেী: এটি কেলশর অিযেন্তরীে, ক�ৌশ্গত বনরাপত্া নীবত 
এিং বিষেগুল্া স�জ িাষাে উপস্াপন �রলি।

  ইবত�াস: িারতীে সংসৃ্বতর উৎস: এটি আমালের সমধৃেশা্ী 
ঐবত�যে এিং েশ ্জলনর সলগে েশ ্জ�লের পবরচে �বরলে কেলি।

 আমার গল্প: েশ ্জ�রা মব�্া সাংসেলের সংগ্াম �াব�নী 
সম্ল�্জ জানলত পারলিন।

  িারলতর স্াি্জআপ �ারো: এলত কেলশর তরুে উলেযোক্তালের 
পবরচে কেওো �লি।

 স্বারীন িারত @৭৫: স্বারীনতার ৭৫তম িষ ্জপূবত ্জ উপ্লষে 
এ�টি রারািাব�� �ম ্জসূবচ প্রস্তুত �রা �লেলে। অমর 
ক্রাবন্ত, ইলে বি নাে�, আজাবের ৭৫ মাই্লস্ান, েযে 
কচঞ্লম�ারস্ত , ৭৫ আইন-এর মত �ম ্জসূবচ �া িারতল� 

বে�বনলে্জশনা বেলেলে কসই অনষুষ্ানগুব্ ো�লি।

 বিরানসিা বিত�্জ: রাজযে বিরানসিাে আল্াবচত বিষেগুব্ 
কেখালি, �া জাতীে প� ্জালেও প্রিাি কফল্বে্, এখালন তা 
কেখালনা �লি।

 আপনার সাংসে: এলত সাংসেলের জীিন সম্ব�্জত প্রবতটি 
বে� বিস্াবরতিালি কেখালনা �লি।

 িারত �া কর�ালনওো্া হু : এটি আমালের 
ইবত�াস এিং বশল্প ও সংসৃ্বতর উপর আল্া�পাত 
�রলি।

 প্রােিন্ত িারত: এই �ম ্জসূবচলত সপ্তাল�র 
�া� ্জক্রলমর সারসংলষেপ �রা �লি।

 অবিিযেচ্ক্ত: বশল্পজগলতর বিখযোত বশল্পীরা এর 
খষুটঁিনাটি িযোখযো �রলিন।

 স্বাস্যে�র িারত: এটি করাগ প্রবতলরালর েশ ্জ�লের সটঠ� 
পরামশ ্জ কেলি।

 স্মাি্জ ফাবম ্জং: এটি �ৃবষ খালত ক�সি পরীষো-বনরীষো �রা 
�লচ্ছ ও সাফ্যে পালচ্ছ, কসই বিষলে অননযে উলেযোগগুব্ 
প্রেশ ্জন �রলি।

 আি্জ অফ সালেন্স: এটি েশ ্জ�লের বিলবে বিজ্ান ও প্র�ষুচ্ক্তর 
নতুন আবিষ্ার সম্ল�্জ তেযে প্রোন �রলি।

 �যোল্া ইচ্ন্ডো রাউন্ডআপ: এটি কেশ এিং সারা বিলবের 
�া� ্জক্রম সম্ল�্জ তেযে প্রোন �রলি।

 বিলবের গেতন্ত: এটি অনযোনযে কেলশর পা্ ্জালমলটে উত্াবপত 
বিষেগুব্ সম্ল�্জ তেযে সরিরা� �রলি। 

 আই�বন� িক্তৃ ো: সংবষেপ্ত বিবডওগুব্র এ�টি বসবরজ �া 
আপনাল� অনষুপ্রাবেত �রলি।
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রেশ �ৃবষ

কগাোর িাবস্া েশ ্জনা কপডলন�ার কোিলি্া কেল� 
তারঁ িািাল� �ৃবষ�ালজ সা�া�যে �রলতন। প্রোগত 
�ৃবষিযেিস্া কেল� প্রাপ্ত ্াি তালঁ� এই খালতর প্রবত আ�ৃষ্ 
�লর। ব�ন্তু গত িের ক�াবিড ম�ামাবরর সমে ্�ডাউন 
নতুন সমসযো বতবর �লরবে্। নারল�ল্র চাষ কেল� বতবন 
আলগ �া ্াি �রলতন, তা �লম �াে। অিলশলষ, েশ ্জনা 
নারল�ল্র খােযে প্রচ্ক্রো�রলের মলনাল�াগ কেে। এখন 
কস নারল�্ শুব�লে তা কেল� কত্ কির �লর বিচ্ক্র 
�লর। বতবন প্রবত ব্িার নারল�্ কত্ ৩০০ িা�াে বিচ্ক্র 
�লরন। এই উলেযোগ তার জনযে নতুন আলের পে খষুল্ 

বেলেলে। এই প্রবত ব্িার বপেু ৩০০ িা�াে নারল�্ কত্ 
বিচ্ক্র েশ ্জনার �ালে ্ ািজন� �লে উলঠলে। শুরষু তাই নে, 
িারতীে �ৃবষ গলিষো �াউচ্ন্স্ (ICAR) কেল� প্রবশষেে 
কনওোর পর, েশ ্জনা এখন নতুন পধেবতলত রান, িলমলিা 
এিং মবরলচর মলতা বচর�া্ীন ফস্গুব্ চাষ �লরন। 
বতবন তারঁ বনলজর চার এ�র জবমলত সার বতবর �লরন।

েশ ্জনা িল্ন, “ঐবত�যেশা্ী চালষর পবরিলত্জ খােযে 
প্রচ্ক্রো�রলে প্রচুর ্াি আলে।“ সলি ্জাপবর, প্ররানমন্তী 
ব�ষান সম্ান বনবর এিং সটঠ� প্রবশষেে তালঁ� নতুন পে 
কেবখলেলে।

উন্নত ফসেগুরে অপুটটি এবং জেবটোে ুপররবত্ষকনর 
মকতটো গুরুতর সমসথ্যটোগুরের রমটোকটোকবেটো করকব

স্বাস্যে ক�া�, বশল্প ক�া�, �ৃবষ ক�া�- জীিলনর প্রবতটি পেলষেলপ বিজ্ানল� ভিভতি �লর িারতল� স্ববনি্জর 
�রার ্লষেযে ক�ন্দ্রীে সর�ার দ্রুত এবগলে �ালচ্ছ। �ৃবষ, বিলশষ �লর, এমন এ�টি কষেরে ক�খালন উদ্ািলনর 

মারযেলম অগ্গবতর অপার সম্ভািনা রলেলে। এই বিষেটি মাোে করলখ, প্রেমত িালোলফাটি্জফাইলডর মত 
উন্নত জালতর ৭০টি ফস্ �ৃষ�লের জনযে উপ্ব্ধ �রা �লেবে্। এখন প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী ৩৫টি 

বিলশষ প্রজাবতর ফস্ল� জাবতর উলদেলশ উৎসগ ্জ �লরলেন। এ�বেল�, এই ফস্গুব্ জ্িােষু পবরিত্জলনর 
মত সমসযোর বিরুলধে ্ড়াই �রলত সষেম, অনযেবেল� এগুব্ অপষুটষ্ েরূী�রলেও �া� ্জ�রী। 

কৃররর উন্নরতকত রবজ্টোকনর বথ্যবহটোর
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২০২১ সাল্ িারতীে �ৃবষ গলিষো পবরষে বিস্াবরত গলিষোর পর ফসল্র এই জাতগুব্ বতবর �লরলে, �ার মারযেলম 
জ্িােষু পবরিত্জন এিং অপষুটষ্র প্রিাি প্রশবমত �রা সম্ভি �লি। ৩৫ টি জালতর মলরযে রলেলে খরা-স�নশী্ জালতর কো্া, 
উইল্ট এিং কস্বরব্টি কমাজাই� িযো�লিবরো সংক্রমে প্রবতলরারী মির, আগাম পবরপক্ সোবিন, করাগ প্রবতলরারী রালনর 
জাত, এিং িালোলফাটি্জফাইড জালতর গম, িাজরা, িুট্া এিং কো্া, �ষু ইলনা, িাজরা আিা, ডানা�ষুক্ত মিরশঁুটি এিং ফািা 

বশম। এর মলরযে রলেলে এমন ব�েু বনবে্জষ্ বিবশলষ্যের �া মানষুষ এিং পশুর স্বালস্যে পষুটষ্র অিাি পূরে �রলি।

  গত ৬-৭ িেলর, �ৃবষ সম্ব�্জত এ�াবর� সমসযো 
সমারালন বিজ্ান ও প্র�ষুচ্ক্তল� িযেি�ার �রা �লচ্ছ। 
জ্িােষু পবরিত্জলনর মত উলবিগজন� পবরবস্বতলত 
�ীিালি মাবনলে কনওো �ালি? কসই �ারলে আমালের 
সিলচলে কিবশ নজর পষুটষ্�র োনা শলসযের উপর। 

 গত িের �লরানা পবরবস্বতর মাল�, আমরা কেলখবে 
�ীিালি অলন� রালজযে পগেপাল্র ে্ আক্রমে 
�লরবে্। িারত অলন� কচষ্া �লর এই আক্রমে 
োবমলেবে্, �ৃষ�লের অলন� ষেবত কেল� রষো 
�লরবে্।

 �ৃষ�লের চালষর জল্র সষুবিরা বনচ্চিত �রলত আমরা 
কসচ প্র�ল্প শুরু �লরবে। �লে� েশ� রলর �ষু ল্ 
ো�া প্রাে ১০০টি কসচ প্র�ল্প সমাপ্ত �রার জনযে 
পেলষেপ গ্�ে �রা �লেলে। করাগ কেল� ফস্ রষো 
�রার জনযে, �ৃষ�লের উচ্ফ্নশী্ নতুন জালতর 
িীজ কেওো �লেলে।

 এমএসবপ িাড়ালনার পাশাপাবশ, আমরা ক্রে প্রচ্ক্রোর 
উন্নবত �লরবে �ালত আলরা কিবশ সংখযে� �ৃষ� এর 
সষুবিরা কপলত পালরন। রবিশলসযের মরসষুলম ৪৩০ ্ষে 
কমটট্র� িলনরও কিবশ গম সংগ্� �রা �লেলে।

 �ৃষ�লের প্র�ষুচ্ক্তর সালে সং�ষুক্ত �রলত, আমরা 
তালঁের জনযে িযোঙ্ কেল� আবে ্জ� সা�া�যে কনওোর পে 

স�জ �লরবে। 

 আজ �ৃষ�রা আলগ কেল� আি�াওোর তেযে 
পালচ্ছন। সম্প্রবত, এ�টি প্রচার অবি�ান চাব্লে েষুই 
ক�াটিরও কিবশ �ৃষ�ল� ব�ষাে কক্রবডি �াড্জ কেওো 
�লেলে।

 জ্িােষু পবরিত্জলনর �ারলে, নতুন ররলের �ীিপতগে, 
নতুন করাগ, ম�ামাবর কেখা বেলচ্ছ, এর �ারলে মানষুলষর 
স্বালস্যের উপর িড় সং�ি কেখা বেলেলে, গিাবে পশু 
এিং ফস্ও ষেবতগ্স্ �লচ্ছ। এই কষেরেগুব্র উপর 
বনবিড় গলিষো প্রলোজন।

 �খন বিজ্ান, সর�ার এিং সমাজ এ�সলগে �াজ 
�রলি, তখন এর ফ্াফ্ উত্ম �লি। �ৃষ� এিং 
বিজ্ানীলের এই কজাি শচ্ক্ত কেলশর সমসযো সমারালন 
সা�া�যে �রলি। 

 �ৃষ�ল� শুরষুমারে ফস্ ভিভতি� আে িযেিস্ার 
উপর বনি্জরশী্ �ল্ চ্লি না, তালঁের অনযের�ম 
�ৃবষ�ালজর জনযেও অনষুপ্রাবেত �রা �লচ্ছ।

 বিজ্ান এিং গলিষোর সা�াল�যে এখন বিবিন্ন ররলের 
িাজরা এিং অনযোনযে শলসযের মালনান্নেন প্রলোজন। 
এর উলদেশযে �্ বিবিন্ন চাব�ো অনষু�ােী কেলশর বিবিন্ন 
স্ালন ক�ন ফস্গুব্ চাষ �রা �াে।

৩৫টি রভন্ন জটোকতর ফসে এবং তটোকের তবরশটিথ্য

প্রধটোনমন্ত্রী নকরন্দ্র রমটোে্রীর ভটোরণ:

প্র�ৃতপলষে েশ ্জনা নতুন বচন্তািািনার প্রতী�, কস 
�ৃবষল� বিজ্ালনর সলগে �ষুক্ত �লর নতুন উদ্ািলনর 
মারযেলম িারতল� স্ববনি্জর �লত সা�া�যে �রলে। নতুন নতুন 
পবর�ল্পনার বিারা েীে ্জবেলনর পষুরলনা পন্থা পবরিত্জন �রা 
ক�লত পালর। গত সাত িেলর িারত এই পলে অলন�েরূ 
এবগলেলে। প্ররানমন্তী ২৮ কসলটেম্বর আইবসএআর �তৃ ্জ� 
উন্নত ৩৫টি বিলশষ মালনর উন্নত ফস্ল� কেলশর প্রবত 
উৎসগ ্জ �লর িল্ন, “�খন বিজ্ান, সর�ার এিং সমাজ 
এ�সলগে �াজ �রলি, তখন এর ফ্াফ্ উত্ম �লি। 
�ৃষ� এিং বিজ্ানীলের এই কজাি শচ্ক্ত কেলশর সমসযো 

সমারালন সা�া�যে �রলি।“ 
িারতীে �ৃবষ গলিষো পবরষে বিস্াবরত গলিষোর পর 

ফসল্র এই জাতগুব্ বতবর �লরলে, �ার মারযেলম জ্িােষু 
পবরিত্জন এিং অপষুটষ্র প্রিাি প্রশবমত �রা সম্ভি �লি। 
এোড়াও, প্ররানমন্তী রােপষুলর ‘নযোশনা্ ইনবস্টিউি 
অফ িালো্চ্জ�যো্ ক্রিস মযোলনজলমলটে’র নিবনবম ্জত 
�যোম্ালসর উলবিারন �লরন। কমৌব্� এিং ক�ৌশ্গত 
গলিষো পবরচা্না, মানি সম্ে বি�াশ এিং বজবি� 
সমসযো সমারালন নীবত স�ােতা প্রোলনর জনযে প্রবতস্ানটি 
স্াবপত �লেলে।  
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‘উড়টোন’
সটোধটোরণ মটোনুকরর 

কটোকে রবমটোনযটোরেটোকক 
সহজেভথ্য ককরকে

�ালরর বিারিাগোর িাবস্া মষু�ষু ্ �া তারঁ 
িািার সলগে বিমান�ারোর সমে এ�টি েবি 
িুইি �লর ক্লখন, "এই প্রেম আবম আমার 

িািার সলগে বিমালন উঠবে। বিারিাগোে বিমানি্র 
কেওোর জনযে আপনাল� রনযেিাে জানাই শ্রী 
নলরন্দ্র কমােী।" মষু�ষু ল্র িুইলির জিালি প্ররানমন্তী 
নলরন্দ্র কমােী িল্ন, "এিা কজলন খষুবশ �্াম। 
এবিলেশন কস্র ক�াগাল�াগ এিং সষুল�াগ-সষুবিরা 
িচৃ্ধেলত অবিরাম �াজ �লর চল্লে। বি�ালরর 
অগ্গবতলত উললেখল�াগযে অিোন ো�লি বিারিাগো 
বিমানি্লরর।

এটি এ�টি িযেচ্ক্তগত অবিজ্তার স্বতঃস্ফূ ত্জ 
অবিিযেচ্ক্ত িল্ মলন �লত পালর, ব�ন্তু �খন আমরা 
ি�ৃত্র কপ্রষোপলি েবিটি কেবখ তখন িষু�লত পারি 
�ীিালি উড়ান প্র�ল্প কেলশ বিমান�ারোল� পবরিত্জন 
�লরলে। এমনব� বিারিাগো মলতা কোি শ�লরও েীে ্জ 

প্রতীষোর পর এ�টি বিমানি্র গলড় উলঠলে। আজ 
বিারিাগো এ� ডজলনরও কিবশ সরাসবর ফ্াইলির 
মারযেলম অলন� রালজযের সালে সং�ষুক্ত �লেলে। 
এলত সাশ্রেী িাড়াে সারারে মানষুলষর বিমান�ারোর 
স্বনে পূরে �লেলে। এখন মারে ২৫০০ িা�াে ৫০০ 
ব�ল্াবমিার ভ্রমে �রা সম্ভি �ার ফল্ প্রবত 
ব�ল্াবমিালর গলড় পাচঁ িা�া খরচ �ে, অপরবেল� 
িযোচ্ক্সলত প্রবত ব�ল্াবমিার ক�লত ১০ িা�া ্ালগ।
উড়টোন প্রককল্পর সূরেপটোত 

২০১৬ সাল্ প্রেমিালরর মলতা কেলশর জাতীে 
কিসামবর� বিমান চ্াচ্ নীবত কোষো �রা �ে �ার 
মলরযে উড়ান বস্ম বে্ অগ্াবর�ার। উড়ালনর সম্ূে ্জ 
�ো �্, ‘উলড় কেশ �া আম আেবম’ অে ্জাৎ কেলশর 
সারারে নাগবর�রাও বিমান�ারো �রলত পালরন। 
এই েৃটষ্িবগে বনলে, ২০১৬ সাল্র অল্ািলর উড়ান 
বস্ম চা্ষু �রা �লেবে্। প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােী 

“আমার স্বনে �্ ‘�াওোই চপ্প্’ পবরব�ত এ�জন মানষুষল� ‘�াওোই 
জা�ালজ’ ভ্রমে �রলত কেখা।“ এই শব্গুব্ প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােীর 
প্রবতশ্রুবতর প্রমাে, বতবন সারারে মানষুলষর জনযে মারে ২৫০০ িা�াে 

বিমান �ারোর মত সষুবিরা প্রোলনর িযেিস্া �লরলেন।

ফ্থ্যটোগরশপ প্রকল্প উড়ান

বি
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উড়টোন প্রকল্প ক্রীভটোকব এরভকেশন রস্করর রূপটোন্তর ঘটিকেকে

বনলজ উড়ান বস্লমর অরীলন ২০১৭ সাল্র এবপ্রল্ 
বসম্া কেল� বেবলে �ারোর সূচনা �লরবেল্ন। উড়ান 
বস্লমর উলদেশযে �্ কোি এিং মা�াবর শ�রগুব্ল� 
বিমান পবরলষিার মারযেলম িড় শ�রগুব্র সলগে 
সং�ষুক্ত �রা। উড়ান বস্লমর আওতাে, 'বফক্সড 
উইং এোরক্রাফলি' এ� েণ্া িা ক�ব্�টোলর আর 
েণ্ার ভ্রমলের জনযে প্রাে ৫০০ ব�ল্াবমিালরর জনযে 

২৫০০ িা�া বনর ্জারে �রা �লেলে।
এই বস্লমর আওতাে বিমান সংস্াগুব্ বিমান 

রুলির জনযে বন্াম-ডা� কেে। ক� সংস্া সি ্জবন্ 
িতু ্জব�র জনযে আলিেন �লর তার সলগে চুচ্ক্ত �রা 
�ে। বিমান সংস্াগুব্ল� এই িাড়া সীমার মলরযে 
প্রবতটি বিমালন অলর ্জ� িা �মপলষে নেটি িা সলি ্জাচ্ 
৪০টি আসন পূরে �রলত �লি।

আকগ এখন

রতনটি রক্করের উপকটোর এর ফকে রযটোগটোকযটোকগর উন্নরত হকেকে, পয ্ষিন ও 
বটোরণকজথ্যর পটোশটোপটোরশ কম ্ষসংস্টোনও বৃন্দ্ রপকেকে।

কম ্ষসংস্টোন বথ্যবসটো

প� ্জিন বশল্পল� উৎসাব�ত �রলত উড়ান বস্লমর অরীলন ৪৬টি গুরুত্বপূে ্জ প� ্জিন ক�ন্দ্র 
বনি ্জাচন �রা �লেলে। আগ্া, উেেপষুর, িারােসী, কগাোর মলতা প� ্জিন ক�ন্দ্রগুব্র 
পাশাপাবশ উত্র-পূলি ্জর আগরত্া-আইজ্, বশ্ং-�্�াতা, গুো�াটি-কপব�োং, 
বডমাপষুর-ইম্ফ্ রুিগুব্ল�ও উড়ান বস্লমর সলগে �ষুক্ত �রা �লেলে। আ�লমোিালে 
‘স্যোচু অফ ইউবনটি’র �ালে সিরমবত বরিার রেলটে ‘ওোিার এোরল্াম’ চা্ষু �রা 
�লেলে। উত্রাখলণ্ডর কত�বর িারঁ, কতল্গোনার নাগাজষু্জন সাগর এিং আ্ামান ও 
বনল�ািলর জল্ এোরল্াম বতবর �লচ্ছ। 

পয ্ষিন

এোরলপাি্জ অপালরশন, এোরক্রাফি রষেোলিষেে, 
এোর ট্রাবফ� �লন্টা্ এিং কি�বন�যো্ স্ালফর 
মলতা নতুন �ালজর সটৃষ্ �লেলে। কিসামবর� বিমান 
চ্াচল্র কষেলরে ১০০:১ �ম ্জচারী এিং বিমান আেশ ্জ 
অনষুপাত ব�সালি বিলিবচত �ে। এর মালন �্ এ�টি 
অবতবরক্ত বিমান চ্ল্ আরও ১০০ জন ক্াল�র 
�ম ্জসংস্ান �লি।

ইটোরনযোশনা্ বসবি্ এবিলেশন অগ ্জানাইলজশলনর এ�টি 
প্রবতলিেন অনষু�ােী, উন্নত বিমান পবরলষিা অে ্জনীবতলত ৩ 
শতাংশ এিং �ম ্জসংস্ান  ৬ শতাংশ িচৃ্ধে �লর। এই উড়ান বস্লমর 
�ারলে কোি শ�রগুব্লত িযেিসা কিলড়লে। উো�রেস্বরূপ, 
আ�লমোিাে ব�ষানগড়, ইল্ার-ব�ষানগড়, বেবলে-ব�ষানগড় 
এিং �ােদ্রািাে-ব�ষানগড় রুলি বিমান পবরলষিা চা্ষু �রা 
�লেলে।ফল্ ব�ষােগলড়র িযেিসা বতনগুে িচৃ্ধে পাে।

 ২০১৩ সাল্ কিসামবর� বিমান পবরি�ন মন্ত� 
িারলত বিমান চ্াচ্ বনলে এ�টি বিশে গলিষো 
চা্াে। এলত জানা �াে, কেলশর �লে�টি িড় শ�লরর 
মলরযে বিমালনর সংল�াগ সীমািধে। কোি ও মা�াবর 
শ�লরর মানষুষ ক�ানও সষুবিরা পালচ্ছন না।

 ২০১৫-১৫ সাল্র গলিষোে কেখা বগলেলে ক� ৬৫% 
বিমান সংল�াগ এিং ৬১% বিমান পবরি�ন শুরষুমারে 
েেটি কমলট্রা শ�লরর মলরযে সীমািধে।

 ক�খালন পূলি ্জ বিমান ক�াগাল�াগ িারলতর েেটি 
কমলট্রা শ�লরর মলরযে সীমািধে বে্, এখন কসই 
িালরর ৭০ শতাংশ কোি এিং মা�াবর শ�লরর মলরযে 
িবটেত �লেলে।

 বিমান চ্াচ্ িচৃ্ধের �ারলে, এোর্াইলন্সর 
চ্ক্রোপ্রো্ীর খরচ ১২ কেল� ১৩ শতাংশ �লম 
এলসলে। অিযেন্তরীে বিমান চ্াচল্, কোি শ�লরর 
�ারেী সংখযো পাচঁ শতাংশ িচৃ্ধে কপলেলে।
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 উড়ান বস্লমর অরীলন, এখন প� ্জন্ত প� ্জােগুব্- 
উড়ান ১, উড়ান ২, উড়ান ৩, উড়ান ৩.১, উড়ান 
৪ এিং উড়ান ৪.১ অনষুলমাবেত �লেলে। বস্লমর 
অরীলন ৭০টি বিমানি্র বনি ্জাচন �রা �লেবে্। 
িত্জমালন পাচঁটি ক�ব্লপাি্জ এিং েষুইটি ওোিার 
এোরল্াম-স� ৫৩ টি বিমানি্র কেল� ৩৬৯টি 
রুলি বিমান পবরলষিা কেওো �লচ্ছ। ক�ব্�টোর 
এিং সামষুবদ্র� বিমান পবরলষিাগুব্ও উড়ান বস্লম 
অন্তিু্জক্ত �রা �লেলে। 

 উড়ান বস্লমর অরীলন ১১টি অপালরির �ারেীলের 
সস্া টিব�ি বেলচ্ছ। ২০২১ সাল্র ২৩ কসলটেম্বর 
প� ্জন্ত, উড়ান বস্লমর অরীলন ১,৪৩,৩৬১টি বিমান 
�ারো �লরলে। এখনও প� ্জন্ত সর�ার ১৩৪১ ক�াটি 
িা�া িতু ্জব� বেলেলে �ালত �ারেীরা সস্াে টিব�ি 
পান।

নতুন অধথ্যটোকের সূচনটো

 এ প� ্জন্ত, উড়ান বস্লমর অরীলন প্রাে ৭২ ্ষে 
মানষুষ সাশ্রেী মূল্যে বিমালন ভ্রমে �লরলেন। 
কেলশর কমাি অিযেন্তরীে �ারেী পবরি�লন কোি 
এিং মা�াবর শ�লরর অংশ ৫% িচৃ্ধে কপলেলে।

 উড়ান বস্লমর অরীলন, ২০২৪ সাল্র মলরযে 
১০০টি নতুন বিমানি্র ১০০০ নতুন পলে 
পবরচা্না �রা �লি। উত্র-পূি ্জ রাজযেগুব্র 
জনযে ১০টি বিমানি্র প্রস্াবিত �লেলে। 

 সষুষম আঞ্ব্� উন্নেলনর জনযে, এই পবর�ল্পনার 
অরীলন, কেলশর পাচঁটি কিৌলগাব্� এ্া�াে 
সমানিালি বিমান পবরলষিা সম্প্রসাবরত �রা 
�লি।

 �ৃবষ উেযোন ক�াজনার আওতাে �ৃবষ পলেযের 
জনযে বিমান পবরি�লনর িযেিস্া �রা �লি। 
এর ফল্ বিলশষত উত্র-পূি ্জ এিং অনগ্সর 
কজ্াগুব্ল� উপ�ৃত �লি।

�ম িাড়ার �ারলে ষেবতর সম্ষুখীন �ওো বিমান 
সংস্াগুব্ল� সর�ার ‘িাোবিব্টি গযোপ ফাচ্ন্ডং’ 
(বিচ্জএফ) পধেবতলত ষেবতপূরে কেে। এোরলপাি্জ 
অেবরটি অফ ইচ্ন্ডোও এর জনযে বিমানি্র িাড়া 
ম�ষু ি �লরলে। এ�ই সমলে, রাজযে সর�ারগুব্ 
বিনামূল্যে বনরাপত্া, বিেষুযেৎ এিং অবগ্নবনি ্জাপ� 
সষুবিরাও প্রোন �রলে। প্ররানমন্তী নলরন্দ্র কমােীর 

ক�ল�তু সমালজর এ�েম তৃেমূ্ স্র কেল� সলি ্জাচ্ 
স্লর আসীন �লেলে, তাই তারঁ প্রবতটি নীবতলত 
সারারে নাগবর�লের �্যোে অগ্াবর�ার পাে। তারঁ 
েরূেবশ ্জতার ফল্ কেলশর মরযেবিত্ কশ্রেী বিমান�ারোর 
স্বনে পূরে �লেলে। প্ররানমন্তী কমােী িল্লেন, “উড়ান 
প্র�ল্প আমালের কেশল� বিলবের দ্রুতির ্জনশী্ বিমান 
পবরি�ন কষেলরে প্রলিশ �রলত সা�া�যে �লরলে।“ 

ভরবরথ্যকতর 'উড়টোন'

ফ্থ্যটোগরশপ প্রকল্প উড়ান
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িারলতর ইবত�ালস ১৬ 
অল্াির বেনটি অতযেন্ত 
তাৎপ� ্জপূে ্জ, �ারে এই 

বেন িগেিলগের বসধোন্ত �া� ্জ�র �রা 
�লেবে্। এই কেশিাগ িগেিগে নালমও 
পবরবচত। এই বিিাজলনর বপেলন 
্ড্জ �াজ্জলনর এ�মারে উলদেশযে বে্ 
বরিটিশ শাসলনর বিরুলধে ক্রমির ্জমান 
রাজননবত� বিলদ্রা�ল� েমন �রা নে, 
িরং নাগবর�লের বিিাজন ও শাসন 
নীবতর অংশ ব�সালি বিবিন্ন সম্প্রোলের 
মলরযে অশাবন্ত সটৃষ্ �রা। ক�ি্ িাং্াে 
নে, সমগ্ কেশ এই বসধোলন্তর বিরুলধে 
গলজ্জ উলঠবে্। িগেিগে এিং এর পরিততী 
েিনা �া ক�ি্ কেশল� ঐ�যেিধেই 
�লরবন িরং পরিততী�াল্ িারলতর 
জাতীে আল্া্লনও গুরুত্বপূে ্জ িূবম�া 
পা্ন �লরবে্, ফ্স্বরূপ ১৯৪৭ 
সাল্র ১৫ আগস্ িারত স্বারীনতা ্াি 
�লরবে্। এ�ইিালি স্বারীনতার ৭৫তম 
িেলর ‘িারত জলড়া’ -এর ্ষেযে বনলে 
এবগলে �ালচ্ছ কেশ।

অমতৃ মল�াৎসলির এই রারািাব�� 
�াব�বনলত আমরা কেলশর কসই স�্ 
িীর ক�াধোলের গল্প উপস্াপন �বর 
�ারা কেলশর জনযে তালঁের জীিন উৎসগ ্জ 
�লরবেল্ন...

স্টোধ্রীনতটো সংগ্রটোম্রীকের কটোকে 
মটোতৃভূরমর প্রটোধটোনথ্য রেে সব ্ষটোরধক
িারলতর স্বারীনতা সংগ্াম বনে� ক�ান আল্া্লনর �াব�নী নে, এটি মানি ইবত�ালসর এমন এ� 

েিনা �খন ্ষে ্ষে মানষুষ ঔপবনলিবশ� শাসলনর বিরুলধে সংেিধে �লেবেল্ন। তারঁা ক�ান রম ্জ, জাবত 
িা কগাষ্ঠীল� গুরুত্ব কেনবন, জাতীে স্বাে ্জল� তারঁা অগ্াবর�ার বেলেবেল্ন। কেশ ক�মন স্বারীনতার ৭৫তম 

িের উপ্লষে অমতৃ মল�াৎসি উে�াপন �রলে, কসই উৎসলির মারযেলম  কেশলপ্রমীলের আত্মতযোগ 
স্মরে �রা এিং তালঁের িীরত্ব সম্ল�্জ সলচতনতাও গলড় কতা্া �লচ্ছ।

আমালের কেশ �খন স্বারীনতার ৭৫তম িের 
উপ্লষে অমতৃ মল�াৎসি উে�াপন �রলে, 

তখন আমালের এই অনষুষ্ালনর সালে �ষুক্ত �লত 
�লি, এলত অংশগ্�ে �রলত �লি, িারিার 
আমালের প্রস্ািগুব্ উত্াপন �রলত �লি। 
এিা আমালের স�ল্র �ত্জিযে। আমালের 

স্বারীনতা সংগ্ালমর �ো মাোে করলখ, আপবন 
�া ব�েু �রলিন তা ক�ন অিশযেই অমলৃতর এ� 
কফািঁার মলতা বিশুধে �ে এিং িহু িারতীলের 
প্রলচষ্াে বতবর এই অমতৃ �ষু ম্ভ ক�ন আগামী 

বেলন মানষুষল� অনষুপ্রাবেত �রলত পালর।
- নকরন্দ্র রমটোে্রী, প্রধটোনমন্ত্রী

স্বারীনতার অমতৃ মল�াৎসি ভটোরত@৭৫
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ম ্্জ া কেশপালন্ড শুরষু এ�জন সষুপবরবচত গান্ধীিােী 
�মতী, বচন্তাবিে, ক্খ� এিং রাজযেসিার 
সেসযেই বেল্ন না, বতবন বিলনািা িালির িূোন 

আল্া্লনর সলগেও �ষুক্ত বেল্ন। 
বনম ্্জ া কেশপালন্ড মারে ২৩ িের 
িেলস িূোন আল্া্লন ক�াগোন 
�লরবেল্ন, বিলনািা িালির সলগে 
সারা কেলশ ৪০,০০০ ব�ল্াবমিার পে 
পাবড় বেলেবেল্ন। বনম ্্জ া নাগপষুলর 
জন্মগ্�ে �লরবেল্ন। মা বেল্ন 
বিম্া এিং িািা পষুরুলষাত্ম �শিন্ত 
কেশপালন্ড।  কেশপালন্ডর সামাচ্জ� 
নযোেবিচার, রম ্জবনরলপষেতা এিং 
সাম্প্রোবে� সম্প্রীবত গলড় কতা্ার 
পাশাপাবশ নারী, আবেিাসী এিং 
সষুবিরািচ্ঞ্ত মানষুলষর কসিা �রার জনযে তারঁ জীিন উৎসগ ্জ 
�লরবেল্ন। বতবন সারা জীিন শাবন্ত ও অব�ংসার িানী 
প্রচার �লরবেল্ন। বতবন আজীিন ম�াত্মা গান্ধীর কেখালনা 
পে অনষুসরে �রার কচষ্া �লরবেল্ন। বতবন চাইলতন 
সমালজর প্রবতটি মানষুষ ক�ন ম�াত্মা গান্ধীর আেশ ্জ 
অনষুসরে �লর চল্ন। ক্খার প্রবত তারঁ বিলশষ আগ্� 
ো�াে বতবন অলন� িই ব্খলতন। বনম ্্জ া কেশপালন্ড 
অবিিাব�ত বেল্ন এিং েষুইিার রাজযেসিাে মলনানীত 
�লেবেল্ন। তালঁ� পদ্মবিিূষে সম্ালন িূবষত �রা �ে।

কচন্নাম্া তৎ�া্ীন িারলতর কেশীে রাজযে (িত্জমান 
�ে ্জািল�) ভিট্টু ত্তেে রাবন বেল্ন। ১৮৫৭সাল্র 
প্রেম সংগ্ালমরও ৩৩িের আলগ বরিটিশলের 

বিরুলধে গলজ্জ উলঠবেল্ন কচন্নাম্া। কসই 
�ারলে তালঁ� িারলতর স্বারীনতা সংগ্ালম 
‘মবন ্জং স্ার’ ি্া �ে। িারতীে শাস�রা �ারা 
বরিটিশলের বিরুলধে �ষুধে �লরবেল্ন তালঁের 
মলরযে কচন্নাম্া অনযেতম প্ররান বেল্ন। বতবন 
১৭৭৮ সাল্র ২৩ অল্াির �ে ্জািল�র 
কি্াগবি কজ্ার এ�টি কোি গ্াম �া�বতলত 
জন্মগ্�ে �লরবেল্ন। কেশাই রাজিংলশর 
রাজা মলেসলজ্জর সলগে বিিা�িন্ধলন আিধে 
�ওোর পর বতবন ভিট্টু ত্তেে রাবন �ন। কচন্নামার 
স্বামী ১৮২৪ সাল্ মারা �ান, তালঁের এ�মারে 

পষুলরেরও কসই িেলর মতুৃযে �ে। তারঁ স্বামী ও কেল্র মতুৃযের পর 
রাবন কচন্নাম্া বশিব্গেপ্পাল� েত্� কনন এিং তালঁ� বসং�াসলনর 
উত্রাবর�ারী �লরন। বরিটিশলের এই বিষেটি অতযেন্ত অপে্ 
�লেবে্, তারঁা বশিব্গেপ্পাল� িব�ষ্ালরর আলেশ বেলেবেল্ন, 
তারঁা ক� ক�ান প্র�ালর ভিট্টু ে েখ্ �রলত কচলেবেল্ন। ফল্ 
�ষুধে শুরু �ে এিং রাবন কচন্নাম্া সা�বস�তার সলগে বরিটিশলের 
বিরুলধে ্ ড়াই �লরন। অিলশলষ, রাবন পরাচ্জত �ন এিং তালঁ� 
িচ্্ �রা �ে। ১৮২৯ সাল্র ২১ কফব্রুোবর �ারারুধে অিস্াে 
তারঁ মতুৃযে �ে।

আচটোয ্ষ নকরন্দ্র রেব রেকেন পূণ ্ষতটো এবং 
প্রশটোরন্তর প্রত্রীক

রনম ্ষেটো রেশপটোকন্ড: গটোন্ধ্রীবটোে্রী 
রচন্তটোধটোরটোর এক রবখথ্যটোত 

সটোমটোন্জক কমতী

রটোরন রচন্নটোম্টো সটোহরসকতটোর 
সকগি রব্টিশকের রবরুকদ্ েড়টোই 

ককররেকেন
জন্ম: ১৯ অক্টোবর ১৯২৯, মৃতুথ্য: ১রম ২০০৮ জন্ম: ২৩ অক্টোবর, ১৭৭৮ মৃতুথ্য: ২১ রফব্রুেটোরর ১৮২৯

আচা� ্জ নলরন্দ্র কেি বেল্ন িারলতর এ�জন বিবশষ্ স্বারীনতা সংগ্ামী, পচ্ণ্ডত, বশষোবিে এিং সাব�লতযের প্রবত আগ্�ী 
এ� সমাজতাবন্ত� কনতা। আচা� ্জ নলরন্দ্র কেি ১৮৮৯ সাল্র ৩১ অল্াির উত্রপ্রলেলশর সীতাপষুলর জন্মগ্�ে 
�লরন। তারঁ বপতার নাম ি্লেি প্রসাে এিং মাতার নাম জ�র কেিী। �াশী বিেযোপীলঠ ক�াগোলনর পর বতবন আচা� ্জ 

উপাবর ্াি �লরন। তারঁ স্বনে বে্ কেশল� স্বারীন �লত কেখা,তাই বতবন স্বারীনতা আল্া্লন ক�াগোন �লরবেল্ন। বতবন ম�াত্মা 
গান্ধীর অস�ল�াগ আল্া্ন, ্িে সতযোগ্� এিং িারত োড় আল্া্লন সচ্ক্রেিালি অংশগ্�ে �লরন এিং কিশ �লে�িার 
িচ্্ �লেবেল্ন। বতবন এ�জন েষে এিং সবতযে�ালরর সতযোগ্�ী বেল্ন, কসই �ারলে গান্ধীচ্জ বনলজ তালঁ� ‘মবে’ িল্বেল্ন। 
সামাচ্জ� পবরিত্জলনর অগ্েতূ �ওোে বতবন গান্ধীচ্জর গঠনমূ্� �ম ্জসূবচলতও অংশ বনলেবেল্ন। এ্া�ািালে ো�ার সমে 
বতবন তারঁ প্রেম জীিলন িা্ গগোরর বত্�, ্া্া ্াজপত রাে, বিবপন চন্দ্র পা্, অরবি্ কোষ এিং অনযোনযে কনতালের বিারা 
িযোপ�িালি প্রিাবিত �লেবেল্ন িল্ মলন �রা �ে। বতবন িল্ মাতরম এিং আ� ্জ সংিােপলরের বনেবমত পাঠ� বেল্ন। কেশ 
স্বারীন �ওোর পরও আচা� ্জ নলরন্দ্র কেি জাবতর কসিাে বনলোচ্জত বেল্ন। আচা� ্জ নলরন্দ্র কেি ১৯৪৮ সাল্র মাচ্জ মালস উত্রপ্রলেশ 
বিরানসিা কেল� পেতযোগ �লর সমাজতাবন্ত� ে্ গঠন �লরন। আচা� ্জ নলরন্দ্র কেলির জীিন মানিতা ও কেলশর জনযে সংগ্াম, 
তযোগ, এিং কসিার �াব�বন। ১৯৫৬ সাল্র ১৯ কফব্রুোবর তারঁ মতুৃযে �ে। 

রেশপটোকন্ড 
সটোরটো জ্রীবন 

ধকর শটোরন্ত 
ও অরহংসটোর 

বটোন্রী প্রচটোর 
ককররেকেন।

ভটোরকতর 
স্টোধ্রীনতটো 
সংগ্রটোকম 
রচন্নটোম্টোকক 
‘মরন ্ষং স্টটোর’ 
বেটো হে।

জন্ম: ৩১ অক্টোবর ১৮৮৯, 
মৃতুথ্য: ১৯ রফব্রুেটোরর ১৯৫৬

স্বারীনতার অমতৃ মল�াৎসি 

বন

ভটোরত@৭৫
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�তীন্দ্রনাে োস এমন এ�জন বিলেিী বেল্ন ব�বন 
স্বারীনতা সংগ্ালমর সমে এ�াবর�িার বরিটিশ শাসলনর 
বিত নাবড়লে �লরবেল্ন। �খন বতবন শ�ীে �ন, সষুিাষ 

চন্দ্র িসষু িল্বেল্ন, “ম�বষ ্জ েরীবচ ক�মন িজ্র বতবরর জনযে তারঁ 
�াড় োন �লরবেল্ন, কতমবন �তীনও তারঁ কে� োন �লরবেল্ন। 
বতবন �ল্ন আরষুবন� িারলতর তরুে েরীবচ।“ বতবন �্�াতার 
এ�টি সারারে পবরিালর ১৯০৪ সাল্র ২৭ অল্াির জন্মগ্�ে 
�লরন, িািা বেল্ন িচ্ঙ্ম বি�ারী োস এিং মা সষু�াবসনী কেিী। 
�তীন োস ম�াত্মা গান্ধীর আহ্ালন অস�ল�াগ আল্া্লন 
অংশগ্�ে �লরন এিং এ�াবর�িার �ারারুধে �ন। পলর বতবন 
বিখযোত বিলেিী শচীন্দ্র নাে সানযোল্র সংস্লশ ্জ আলসন এিং 
বিলেিী সংগঠন ব�্ষুস্ান বরপািব্�ান 
অযোলসাবসলেশলনর সেসযে �ন। ব�্ষুস্ান 
বরপািব্�ান অযোলসাবসলেশলনর সলগে 
�ষুক্ত ো�ার সমলেই বতবন কিামা িানালনার 
�াজ বশলখবেল্ন। ১৯২৮ সাল্ �্�াতা 
�ংলগ্লসর সমে বতবন কনতাচ্জ সষুিাষ চন্দ্র 
িসষুর স��ারী ব�সালিও �াজ �লরবেল্ন। 
পলর িগৎ বসংলের অনষুলরালর বতবন কিামা 
বতবরর জনযে আগ্াে �ান। মলন �রা 
�ে, �তীন োস ক� কিামা বতবর �লরবেল্ন, ১৯২৯ সাল্র ৮ 
এবপ্র্ িগৎ বসং এিং িিুল�বের েত্ ক�ন্দ্রীে পবরষলে কসই 
কিামা বনলষেপ �লরবেল্ন। ্াল�ার ষড়�ন্ত মাম্াে বিচালর 
তারঁ �ারােণ্ড �লেবে্। �ারাগালর রাজননবত� ি্ীলের 
েষুে্জশা কেলখ �তীন োস োবি �লরন, ইউলরাপীে ি্ীলের মলতা 
তালঁেরল�ও সষুল�াগ সষুবিরা প্রোন �রলত �লি। োবি পূরলের 
জনযে বতবন ্াল�ার �ারাগালর অনশন শুরু �লরন। ৬৩বেন 
রলর বতবন অনশন চাব্লেবেল্ন। এই সমলে বরিটিশ �তৃ ্জপষে 
�তীন োসল� নানা উপালে খাওোলনার জনযে কচষ্া �লরবে্ 
ব�ন্তু �তীন োলসর অনশন িগে �রলত পালরনবন। কশষ প� ্জন্ত, 
িানা ৬৩ বেন অনশলনর পর ১৩ কসলটেম্বর মারে ২৫ িের 
িেলস বতবন কশষ বনঃবোস তযোগ �লরন।

আশফা�ষু লো� খান ১৯০০ সাল্র ২২ অল্াির 
উত্রপ্রলেলশর শা�জা�ানপষুলর জন্মগ্�ে 
�লরন। আশফা�উলো� খান �ালঁ�াবরর 

েিনাে গুরুত্বপূে ্জ িূবম�া পা্ন �লরবেল্ন। বতবন শুরষু 
এ�জন ম�ান উেষু্জ �বিই বেল্ন না, বতবন রাম প্রসাে 
বিসবমল্র েবনষ্ িন্ধষু ও বেল্ন। বতবন এমন এ�জন বিলেিী 
বেল্ন ব�বন মারে ২৭ িের িেলস �াবসমষুলখ ফাবঁসর মলঞ্ 
বগলেবেল্ন। বতবন ম�াত্মা গান্ধীর অস�ল�াগ আল্া্লনরও 
অংশ বেল্ন। পলর, ১৯২২ সাল্র ৪ কফব্রুোবর কচৌবরলচৌরার 
েিনার পর ম�াত্মা গান্ধী আল্া্ন প্রতযো�ার �রল্ 
আশফা�উলো� এিং অনযোনযে বিলেিীরা ষেষু ব্ধ �লেবেল্ন। 
কচৌবরলচৌরাে অস�ল�াগ আল্া্লনর অংশগ্�ে�ারীলের 

সলগে পষুব্লশর সংেলষ ্জর ফল্ প্রাে ২২ জন 
পষুব্শ এিং বতনজন সারারে মানষুলষর মতুৃযে 
�ে। বতন িের পলর, চন্দ্র কশখর আজালের 
কনতৃলত্ব ১৯২৫সাল্র ৮ আগস্ বিলেিীলের 
মলরযে এ�টি গুরুত্বপূে ্জ সিা অনষুটষ্ত �ে 
ক�খালন সা�ারানপষুর ্খনউ পযোলসঞ্ার 
কট্রন বেনতাই �রার পবর�ল্পনা �রা 
�লেবে্। কট্রনটিলত সর�াবর রনিাণ্ডার 
বনলে �াওো �ত, এিং পবর�ল্পনা অনষু�ােী 

১৯২৫ সাল্র ৯ আগস্ �ালঁ�াবর কস্শলন রনিাণ্ডার ্ষুঠ 
�রার �ো বে্। আশফা�উলো� এিং তারঁ অনযোনযে সগেীরা, 
�ারা ততবেলন ব�্ষুস্ান বরপািব্�ান অযোলসাবসলেশলন 
ক�াগ বেলেবে্ তারঁা কট্রন কেল� ক�াষাগার ্ষুঠ �লরন। এই 
েষুঃসা�সী �ালজর পর, বতবন েীে ্জবেন পষুব্লশর কচালখ ফাবঁ� 
বেলে ্ষুব�লে বেল্ন, ব�ন্তু তারঁ স�পাঠঠী বিবোসোত�তা 
�লর পষুব্লশর �ালে তারঁ বিষলে খির কেে। �ালঁ�াবর 
ষড়�ন্ত মাম্ার বিচার শুরু �ে ১৯২৬ সাল্র ২১ কম এিং 
চূড়ান্ত রাে কোষো �রা �ে ১৯২৭ সাল্র জষ্ু াই মালস। 
রাম প্রসাে বিসবম্, আশফা�ষু লো� খান, ঠা�ষু র করাশন বসং 
এিং রালজন্দ্র ্াব�বড়ল� মতুৃযেেণ্ড কেওো �ে। ১৯২৭ সাল্র 
১৯ বডলসম্বর তালঁের স�্ল� কগারষেপষুর �ারাগালর ফাবঁস 
কেওো �ে।

যত্রীন েটোস- রেকশর তরুণ েধ্রীরচ 
রযরন রব্টিশ সটোম্টোকজথ্যর রভত 

কটোরঁপকে রেকেরেকেন

আশফটোকুল্লটোহ খটোন- রব্টিকশর 
রচটোকখর সটোমকন ধনভটোণ্ডটোর েুি 

ককররেকেন
জন্ম: ২৭ অক্টোবর ১৯০৪, মৃতুথ্য: ১৩রসকটেম্র ১৯২৯ জন্ম: ২২ অক্টোবর ১৯০০, মৃতুথ্য: ১৯ ররকসম্র ১৯২৭

মটোরে ২৫ 
বের বেকস, 
রশর রনঃবেটোস 
তথ্যটোগ করটোর 
আকগ পয ্ষন্ত 

রতরন ৬৩রেন 
ধকর অনশন 
ককররেকেন

মটোরে ২৭ 
বের বেকস 
হটোরসমকুখ 
রতরন তটোরঁ 
জ্রীবন 
রবসজ্ষন 
রেকেরেকেন।



44 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার    ১৬-৩১ অক্াবর, ২০২১

স্বামী বিলি�ানল্র বশষযে বনলিবেতা বেল্ন 
আইবরশ িংলশাদ্ফূত এিং তারঁ প্র�ৃত নাম বে্ 
মাগ ্জালরি এব্জালিে কনালি্। ১৮৬৭ সাল্র 

১৮ অল্াির উত্র আোর্যোলন্ডর �াউবটে িাইরলন 
তারঁ জন্ম �ে। মাগ ্জালরি এব্জালিে কনালি্ল� বসস্ার 
বনলিবেতা নামটি বেলেবেল্ন বিলি�ান্, �ার অে ্জ �্, 
‘ঈবেলরর প্রবত বনলিবেত'। বনলিবেতা মালন এমন এ�জন 
ব�বন নারীলের বশষোর জনযে বনলিবেত। বতবন িারতীে 
সংসৃ্বত বিারা এতিাই প্রিাবিত �লেবেল্ন ক� িারতল� 
বনলজর মাতৃিূবম-�ম ্জিূবম িাবনলে িারতীেলের কসিা 
�লরবেল্ন। এই �ারলেই 
বতবন িারলত স্বারীনতা সংগ্ামী 
এিং বিলেিীলের সমে ্জন 
�লরবেল্ন এিং স্বারীনতা 
আল্া্লন সচ্ক্রেিালি 
অংশগ্�ে �লরবেল্ন। 
রিীন্দ্রনাে ঠা�ষু র, জগেীশ 
চন্দ্র িসষু, অিনীন্দ্রনাে ঠা�ষু র এিং ন্্া্ িসষুর মলতা 
মানষুষলের সলগেও তারঁ ক�াগাল�াগ বে্। মলন �রা �ে 
ক� বতবন ম�বষ ্জ অরবি্ কোষল� বরিটিশ ষড়�লন্তর 
বিষলে সত�্জ �লরন এিং পচ্ন্ডলচবর (িত্জমালন পষুেষুলচবর) 
চল্ �াওোর পরামশ ্জ বেলেবেল্ন। বতবন রলমশ চন্দ্র 
েত্ এিং �েষুনাে সর�ারল� িারতীে েৃটষ্ল�াে কেল� 
ইবত�াস ব্খলতও অনষুপ্রাবেত �লরবেল্ন। বতবন নারী 
বশষোর িযোপালরও অতযেন্ত সলচতন বেল্ন। এজনযে বতবন 
তৎ�া্ীন �্�াতাে কমলেলের জনযে এ�টি বিেযো্ে 
প্রবতষ্া �লরবেল্ন। স্বামী বিলি�ানল্র গুরু রাম�ৃষ্ণ 
পরম�ংলসর স্তী মা সারো বনলিবেতা বিেযো্লের 
উলবিারন �লরবেল্ন। তারঁ �াজ কেল� অনষুলপ্রবরত �লে, 
ক�ন্দ্রীে সর�ার কমলেলের বশষোর জনযে ‘কিটি িাচঁাও-
কিটি পড়াও’ প্র�ল্প চা্ষু �লর। বনলিবেতা এ�জন সফ্ 
ক্বখ�া বেল্ন এিং বতবন িারতীেলের মলরযে জাতীে 
কচতনা জাগ্ত �রলত এ�াবর� গ্ন্থও ব্লখবেল্ন।

গান্ধীিােী মূ্যেলিালর বিবোসী শ্রী �ৃষ্ণ বসং শুরষু 
এ�জন ম�ান স্বারীনতা সংগ্ামী বেল্ন না, 
িরং বতবন আরষুবন� বি�ালরর স্পবতও বেল্ন। 

‘বি�ার ক�শরী’, ‘বি�ার বিিূবত’, ‘শ্রীিািষু’র মত এ�াবর� 
নালম বতবন মানষুলষর �ালে পবরবচত বেল্ন, �া তারঁ প্রবত 
মানষুলষর িাল্ািাসা ও শ্রধোর প্রতী�। শ্রী �ৃষ্ণ বসংলের 
জন্ম নওোো কজ্ার খানওো গ্ালম। মারে পাচঁ িের 
িেলস বতবন মাতৃ�ারা �ান। জাবতর জন� ম�াত্মা গান্ধীর 
ডাল� শ্রী �ৃষ্ণ বসং রাজনীবতলত ক�াগোন �লরন এিং অল্প 

িেলস স্বারীনতা আল্া্লন �ষুক্ত 
�ন। বতবন িারানসীর কসন্টা্ ব�্ষু 
�ল্লজ গান্ধীজীর সলগে কেখা 
�লরন। ১৯১৭ সাল্, গান্ধীচ্জ 
�খন চম্ারে সতযোগ্� শুরু 
�লরবেল্ন, শ্রী �ৃষ্ণ বসং� �ৃষ� 
েল্র কনতৃত্ব বেলেবেল্ন। ১৯২১ 
সাল্ ম�াত্মা গান্ধী �খন কেলশর 

স্বারীনতার জনযে অস�ল�াগ আল্া্ন শুরু �লরবেল্ন, 
তখন বতবন তারঁ আইবন কপশা পবরতযোগ �লরন এিং 
স্বারীনতা সংগ্ালম বনলজল� সম্েূ ্জ বনলষেপ �লরন। ১৯৩০ 
সাল্ ্িে সতযোগ্ল�র সমেও বতবন খষুি সচ্ক্রে বেল্ন। 
১৯৩৩ সাল্ আইন অমানযে আল্া্লনর সমে তালঁ� 
কগ্ফতার �লর �াজাবরিাগ �ারাগালর পাঠালনা �লেবে্। 
সতযোগ্ল�র জনযে, ১৯৪১ সাল্ গান্ধীচ্জ শ্রী �ৃষ্ণ বসংল� 
বি�ালরর প্রেম সতযোগ্�ী ব�সালি বন�ষুক্ত �লরবেল্ন। 
১৯৪১ সাল্র িারত োলড়া আল্া্লনর সমে বতবন আিার 
�ারারুধে �ন। বতবন সারা জীিন সামাচ্জ� নযোেবিচালরর 
জনযে সংগ্াম �লরবেল্ন। বি�ালরর মষুখযেমন্তী ব�সালি 
বতবন জবমোবর প্রো িাবত্ �লরন। শুরষু তাই নে, বতবন 
কেওেলরর বিেযেনাে রাম মচ্্লর েব্তলের প্রলিলশর জনযে 
প্রচার অবি�ান চাব্লেবেল্ন। অিলশলষ, বতবন সফ্ �ন 
এিং তারঁ প্রলচষ্ার মারযেলম িািা বিেযেনাে রাম মচ্্লর 
েব্তলের প্রলিশ সম্ভি �ে।  

রসস্টটোর রনকবরেতটো ভটোরকতর উন্নরতর 
জনথ্য জ্রীবন উৎসগ ্ষ ককররেকেন

‘রবহটোর রকশর্রী’ রঃ শ্রীকৃষ্ণ রসংহ- 
সটোমটোন্জক নথ্যটোে রবচটোকরর প্রত্রীক

জন্ম: ২৮ অক্টোবর ১৮৬৭, মৃতুথ্য: ১৩ অক্টোবর ১৯১১ জন্ম: ২১ অক্টোবর ১৮৮৭, মৃতুথ্য: ৩১ জটোনুেটোরর ১৯৬১

রসস্টটোর 
রনকবরেতটো নটোর্রী 
রশক্টোর রবরকে 

সকচতন 
রেকেন।

আইন 
অমটোনথ্য 
আকন্টোেকনর 
সমে 
রগ্রফতটোর হন

স্বারীনতার অমতৃ মল�াৎসি ভটোরত@৭৫
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রমররেটো কন ্ষটোর 
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কনতাচ্জ সষুিাষ চন্দ্র িসষু প্রেম িযেচ্ক্ত ব�বন 
নাগবর�লের মলরযে িারতীেসত্ার জাগরে 
েটিলেবেল্ন। বতবনই প্রেম িযেচ্ক্ত ব�বন িারলতর 
জনগেল� এ�জন িারতীলের কচাখ বেলে কেখলত 
কশখান। - নলরন্দ্র কমােী, প্ররানমন্তী

আমটোকের স্টোধ্রীনতটো সংগ্রটোকম 
এমন অকনক মটোইেফেক রকেকে 
যটো আমরটো প্রটোে ভুেকত বকসরে। 
ভটোরকতর প্ররম স্টোধ্রীন সরকটোর 
রহসটোকব আজটোে রহন্ সরকটোর গেকনর 
মত ঐরতহটোরসক ঘিনটোগুরে এতরেন 
উকপরক্ত রেে। ভটোরকত স্টোধ্রীনতটোর 
প্রটোে চটোর বের আকগ রনতটোন্জ 
সুভটোর চন্দ্র বসু ১৯৪৩ সটোকের ২১ 
অক্টোবর ভটোরকতর প্ররম স্টোধ্রীন 
সরকটোর প্ররতষ্টো ককররেকেন। রসই 
সমে নেটি রেশও এই সরকটোরকক 
স্্রীকৃরত রেকেরেে। প্রধটোনমন্ত্রী নকরন্দ্র 
রমটোে্রী ২০১৮ সটোকে এক ঐরতহটোরসক 
উকেথ্যটোগ গ্রহণ ককররেকেন, আজটোে 
রহন্ সরকটোকরর ৭৫তম বর ্ষপূরত্ষকত 
েটোেককল্লটোে জটোত্রীে পতটোকটো উততিতোলন 
ককররেকেন।
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