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উন্নয়নৰ অমৃত গাথঁা
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দীনদয়াল অৰ্াদয়া 
ছযাজনাঃ গ্ামাঞ্চলত 

এক নতুন ৰিপ্লৱ

সত্াগ্ৈ

অমৃত কাল হৈ পৰৰি নতুন ভাৰতৰ সৃজনাত্মক কাল

প্চ্ছদ 
ছলখা

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে মদশে স্াধ্ৰীনতাে ৭৫ সংখ্যক বৰ ্ষত ভৰে ৰদোে এই 
ক্ষণত লাল ৰকল্াে প্ৰাচ্ৰীেে পো মদশবাস্ৰীক সৰ্াধন কৰে অমতৃ কালক মদশে 
সজৃনাত্মক, ঐশ্বৰ ্ষশাল্ৰী কাল কোে বাৰব আহ্ান জনাইৰে। পৃষ্া- ১৪-২৭

ৰভতৰৰ পৃষ্াত...

এই আৰলাচন্ৰীে স্াধ্ৰীনতাে অমতৃ মৰ�াৎসৱ ৰশতানত এইবাে মকইগোক্ৰীমান 
ৰবখ্যাত মনতাে ৰবৰৰে পঢ়কঃ ৰবৰনাৱা ভাৰৱ, দাদাভাই মনৌোজ্ৰী, মগাৰৱন্দ বল্ৱ 
পন্ট আৰু টিৰক মাধৱন।  পৃষ্া  ৪৬-৫০

সংৰষিতে খিৰ

ৰাষ্টপৰত ছকাৰৱ্ঃ প্ৰত্যাহ্ানে 
মাৰজৰে আগবাৰঢ়

সন্ানে সসৰত অন্ন মৰাজনাই খাদ্য 
সুেক্ষা প্ৰদান কৰে আৰ�ৰে

ছকৰিৰনট ৰসদ্া্ঃ সন্ান আৰু সুেক্ষাে ৰদশত 
গুৰুত্ব ৰদ ৰবৰশৰ ৰসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ কো স�ৰে

ছপাৰণ আঁচৰনঃ পুটটি অৰভৰান জন 
আৰন্দালনলল পৰেৱৰত্ষত স�ৰে

সবকা সাথ, সবকা ৰবকাৰশ 
এৰতো নতুন মাত্া লাভ কৰেৰে

োষ্ট্ৰসংঘে ৰনোপত্া পৰেৰদে 
সবঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীে অধ্যক্ষতা

ভােত্ৰীে দশ ্ষকে অৰবৰছেদ্য 
অংগ দেূদশ ্ষন

আত্মৰনভ্ষে ভােৰত মৰেণ্ড ইণ্ণ্ডোক 
শণ্তিশাল্ৰী কৰেৰে

নীল ৰিপ্লৱঃ মৎস্য-পালন 
উৰদ্যাগত গুৰুত্ব

এম ৰিৰশ্বস্ৰায়াঃ কণ ্ষািকে 
ভাগ্ৰীেথ

মকাৰভড-১৯ে ৰবৰুৰদ্ ৰদু্

পৃষ্া ৪-৫

ই-ৰুপীঃ ৰডণ্জৰিল মলনৰদনে 
মক্ষত্ত সবপ্লৰৱক পদৰক্ষপ পৃষ্া ৭-৯

পৃষ্া  ১২-১৩

পৃষ্া ২৮-৩০

পৃষ্া ৩১

পৃষ্া ৩২-৩৪

পৃষ্া ৩৫

পৃষ্া ৩৯

পৃষ্া ৪০-৪১

পৃষ্া ৩৬-৩৮

পৃষ্া ৪২-৪৪

পৃষ্া ৪৫

পৃষ্া ৫১-৫২

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে এই 
আচঁৰনে ৰ�তাৰধকাে্ৰী মৰ�লাে 
সসৰত বাত্ষালাপত অংশগ্ৰ�ণ 
কৰে | পৃষ্া ১০-১১

ৰশষিক ৰদৱসঃ 
ৰাধাকৃষ্ণণক 
স্মৰণ

পৃষ্া ৬
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জয়দীপ ভাটনাগৰ,  
মুখ্য সঞ্ালক প্ৰধান,
মপ্ৰে ইনফ'েৰমশ্বন বু্যে'
নতুন ৰদল্্ৰী 

  response-nis@pib.gov.in

ছযাগাৰযাগৰ ঠিকনা আৰু 
ই-ছমইলঃ

মকাঠা নং-২৭৮, বু্যে’ অৱ
আউিে্ৰীছে এণ্ড ক’ৰমউৰনৰকশ্বন,

ৰবিত্ৰীে ম�লা, সূচনা ভৱন
নতুন ৰদল্্ৰীঃ ১১০০০৩

মুদ্ৰণ আৰু েপা
সৰত্ন্দ্ৰ প্কাশ, 
মুখ্য সঞ্ালক প্ৰধান, ৰবঅ'ৰচ 
বু্যে' অৱ আউিে্ৰীছে এণ্ড 
কৰমউৰনৰকশ্বনে স�

মুদ্ৰণঃ
আোৱল্ৰী ৰপ্ৰন্টাচ্ষ এণ্ড পাৰলিচাচ্ষ প্ৰাইৰভি 
ৰলৰমৰিড, ডাৰলিউ-৩০, অ'খলা ইণ্ডাটষ্ট্ৰৰেল 
এৰেো, মফজ-২, ৰদল্্ৰীঃ ১১০০২০

ৰূপাংকন দল
শ্যাম শংকে ৰতৱাে্ৰী,
েব্ৰীন্দ্ৰ কুমাে শম ্ষা ,
ৰদব্যা তলৱাে,
অভে গুতো

সৈৰযাগী
ৰবৰভাে শম ্ষা ,
চন্দন কুমাে মচৌধুে্ৰী,
মশাৰণত কুমাে মগাস্াম্ৰী (অসম্ৰীো),
সুৰমত কুমাে (ইংোজ্ৰী),
অৰনল মপৰিল (গুজোিী),
নাৰদম আ�ৰমদ (উদু্ষ ),
ক'মিৰু শ্াৱণ্ৰী (মতৰলগু),
ৰবনো ৰপ.এে.(মালােলম)

পৰামশ ্তদাতা সম্াদক
সৰ্াৰ কুমাৰ



2 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ   ১-১৫ ছেপ্তেম্বৰ, ২০২১

সম্াদকীয় কলম...

সাদে নমস্াে,
জনতাে প্ৰত্যক্ষ অংশগ্ৰ�ণে জৰেেৰত গণতন্তে সফলতা ৰনভ্ষে কৰে। জনতা আৰু চেকােে মাজে 

মৰাগসূত্ স�ৰে জনতাে অংশগ্ৰ�ণ। মকন্দ্ৰ্ৰীে চেকাৰে গ্ৰ�ণ কৰে অ�া ন্ৰীৰতৰবােত মসৰেৰ� ভােত্ৰীেে লগৰত 
ৰবশ্ববাস্ৰীে মংগল সাধন স� আৰ�ৰে। এই কাৰ ্ষই ৰবগত সাত বেেত চেকাে্ৰী ন্ৰীৰত-আচঁৰনৰবােক চেকাে্ৰী 
কাৰ ্ষালেে পো সল সগ জনতাে অংশগ্ৰ�ণ আৰু জন-আৰন্দালনে সসৰত সংৰতুি কোই ৰদৰে।

ৰনজে আৱশ্যকতাৰখৰন পূণ ্ষ কোে মক্ষত্ত ভােৰত সকৰলাৰখৰন কাম ক্ষ্ৰীপ্ৰতাৰে কৰে সগৰে আৰু এৰতো 
আকাংক্ষাৰবােে পূণ ্ষতাে বাৰব আগবাৰঢ় মৰাৱাে সংকল্প মলাৱা স�ৰে। ভােৰত স্াধ্ৰীনতাে ৭৫ সংখ্যক বৰ ্ষত 
ভৰে ৰদ এৰতো আগন্তুক ২৫ বেেে অমতৃ কালে ৰদৰশ অগ্ৰসে স�ৰে। মসৰেৰ� প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে 
মৰৰতো অটিমবােে বাৰব স্াধ্ৰীনতা ৰদৱসে ভাৰণ প্ৰদান কৰে আৰেল মতৰতো মসই ভাৰণত মকৱল স্াধ্ৰীনতা 
ৰদৱসে আনষু্াৰনকতা প্ৰকাশ মপাৱা নাৰেল লগৰত প্ৰকাশ পাইৰেল নতুন ভােতে সংকল্পক বাস্তৱাৰেত কোে 
দৃঢ়তা। মসইবাৰবই মতওঁ চেকােে মূল মন্ত- সবকা সাথ, সবকা ৰবকাশ, সবকা ৰবশ্বাসে সসৰত এৰতো সবকা 
প্ৰোস মন্ত সংৰুতি কো স�ৰে। জনতাে অংশগ্ৰ�ণে মাধ্যমত এৰতো নতুন ভােত ৰনম ্ষাণে সংকল্প, মসৰেৰ� 
লাল ৰকল্াে দগু ্ষে পো কো প্ৰধানমন্ত্ৰীে আহ্ানক এইবােে প্ৰছেদ মলখা ৰ�চাৰপ আগবৰঢ়াৱা স�ৰে।

আজাদ্ৰীে অমতৃ মৰ�াৎসৱে এই বৰ ্ষৰিা প্ৰৰতজন ভােত্ৰীেে বাৰব ম�ত্বপূণ ্ষ আৰু ৰবশ্বজৰুে ভােত্ৰীেে বাৰব 
গুৰুত্বপূণ ্ষ ৰকেৰনা ১ আগটিে পো এমা�ে বাৰব োষ্ট্ৰসংঘে উচ্চস্তে্ৰীে ৰনোপত্া পৰেৰদে দাৰেত্ব লাভ কোে 
লগৰত এই পৰেেদ্ৰীে সবঠকে অধ্যক্ষতা কো নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰী মদশে প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰ�চাৰপ পৰেগৰণত স�ৰে। 
এই সন্দভ্ষত আমাে এক প্ৰৰতৰবদন প্ৰস্তুত কো স�ৰে। কৃৰক, দুখ্ৰীো মশ্ণ্ৰীে মলাক, মধ্যম মশ্ণ্ৰী, মৰ�লা, 
ৰৱু চামক সল সমাজে প্ৰৰতৰিা বগ ্ষে মলাকে বাৰব চেকাৰে মলাৱা ৰ�তাৰধকাে্ৰীমূলক কাৰ ্ষকলাপৰবাে তথা 
স্াধ্ৰীনতাে অমতৃ মৰ�াৎসৱত সত্যাগ্ৰ� আৰন্দালনে আেম্ভৰণে মপ্ৰেণামূলক কাৰ�ন্ৰীৰবাে এই সংখ্যাে ৰবৰশৰ 
আকৰ ্ষণ।

মদশে ম�ান ৰশক্ষৰবদ ডঃ সব ্ষপল্্ৰী োধাকৃষ্ণণ ৰৰ ৰনজক োজৰনতা বৰুল মকাৱাে সলৰন ৰশক্ষকে পৰেচেক 
সল সন্তুটটি লৰভৰেল মতওঁক সল ৰশক্ষক ৰদৱস ৰবৰশৰ ব্যণ্তিত্ব ৰশতান আৰু ১৫ মেৰতে্েে অৰভৰন্তা ৰদৱসে 
লগত সংগৰত োৰখ অন্য এক ম�ান ব্যণ্তিত্ব এম ৰবৰশ্বস্োোে ওপেত আৰলাকপাত কো স�ৰে।       

ভােত এৰতো ৰনঃসৰন্দৰ� ৰনজে লক্ষ্য প্ৰাৰতেে ৰদশত ক্ষ্ৰীপ্ৰতাৰে আগবাৰঢ় ৰাবলল আেম্ভ কৰেৰে। ২০৪৭ 
চনত মৰৰতো মদৰশ স্াধ্ৰীনতাে শতবৰ ্ষ উদৰাপন কৰেব মতৰতো সকৰলাৰে প্ৰোসত পূণ ্ষতা মপাৱা অমতৃ কাৰল 
নতুন ভােতে েৰৱ সলৰন কৰেব।

আৰপানাৰলাক সকৰলাৰৱ মকাৰভড ৰবৰধ মাৰন চৰল থাৰকব আৰু আমালল আৰপানাৰলাকে বহুমূল্ৰীো 
পোমশ ্ষৰবাে মলৰখ থাৰকবলল নাপা�ৰেব। ধন্যবাদ।
টঠকনাঃ মকাঠা নং-২৭৮, ব্ুযে’ অৱ আউিে্ৰীছে এণ্ড ক’ৰমউৰনৰকশ্বন, 
 ৰবিত্ৰীে ম�লা, সূচনা ভৱন, 
 নতুন ৰদল্্ৰী-১১০০০৩ 
মমইলঃ response-nis@pib.gov.in

( জয়দীপ ভাটনাগৰ )
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মই প্ৰৰতৰৰাৰগতামূলক পে্ৰীক্ষাে 
বাৰব প্ৰস্তুৰত চলাই আৰো।ঁ মই এই 
আৰলাচন্ৰীখন প্ৰথমে পোই পৰঢ় আৰ�ৰো।ঁ 
ৰনউ ইণ্ণ্ডো সমাচােে প্ৰথম সংস্েণে 
পোই প্ৰৰতৰিা সংস্েণ মই পৰঢ়ৰো।ঁ এই 
আৰলাচন্ৰীখন ৰৰৰ�তু ৰডণ্জৰিলত উপলব্ধ 
ম�াৱাে লগৰত মদশে মুখ্য আঞ্ৰলক 
ভাৰাৰতা উপলব্ধ, গৰতৰক এই কথাৰিাৰৱ 
মমাে দৰে আন বহুতৰক স�াে কৰেৰে। 
ৰবৰশৰত প্ৰৰতৰৰাৰগতামূলক পে্ৰীক্ষাে বাৰব 
প্ৰস্তুৰত চলাই থকা ৰশক্ষাথথীসকলক এই 
আৰলাচন্ৰীখৰন ৰবৰশৰভাৰৱ স�াে কৰেৰে।

bramhasagar2@gmail.com

ভােতে স্াধ্ৰীনতাে এই শুভ ক্ষণত 
সকৰলাৰক অৰভনন্দন জনাইৰো।ঁ মদশে 
স্াধ্ৰীনতাে ৭৫ সংখ্যক এই শুভক্ষণত মমাে 
মনলল কৰবগুৰু েব্ৰীন্দ্ৰনাথ ঠাকুেে এশাে্ৰী 
কথা মনলল আৰ�ৰে। মতওঁ সকৰেল মৰ, 
মৰৰতো মনত মকাৰনা সংশে নাথাৰক আৰু 
শে্ৰীে-মন উৎসাৰ�ত স� পৰে মতৰতো মদশে 
প্ৰৰত মসৱাে ভাৱ জাগ্ৰত স� পৰে।

ছজৰক ৰমট্াল
Jkumarmittal@outlook.com

ৰনউ ইণ্ণ্ডো সমাচােখন ৰৰথটি তথ্যসমদৃ্ 
আৰু মৰনাগ্ৰা�্ৰী আৰলাচন্ৰী। এই আৰলাচন্ৰীখন 
পঞ্ােত পৰ ্ষােত থকা গ্ৰন্াগােৰবােত 
উপলব্ধ কোব লাৰগ। মই আৰলাচন্ৰীখনে 
ৰনেম্ৰীো গ্ৰা�ক �ব ৰবচাৰো।ঁ আৰপানাৰলাকক 
অনৰুোধ মৰন মমাক এই আৰলাচন্ৰীখনে েপা 
সংস্েণে ৰনেম্ৰীো গ্ৰা�ক কৰে লওক।

dashprafullakumar5@gmail.com

এই বৰ ্ষত মদশে স্াধ্ৰীনতাই ৭৫ বেেত 
ভৰে ৰদৰে। এো আমাে বাৰব মগৌেৱে 
কথা। এৰনৰ�ন শুভ মু�তূ ্ষত মই সকৰলাৰক 
অৰভনন্দন জনাইৰো।ঁ এই উপলৰক্ষ ৰনউ 
ইণ্ণ্ডো সমাচােে ৰবৰশৰ সংখ্যা পৰঢ়বলল 
মপাৱাে বাৰব মই আৰপানাৰলাকক ধন্যবাদ 
জনাইৰো।ঁ মই এই আৰলাচন্ৰীখন ৰৰথটি ভাল 
পাইৰো।ঁ

 kuruganti@hotmail.com

এই আৰলাচন্ৰীখন প্ৰৰতৰৰাৰগতামূলক 
পে্ৰীক্ষাে বাৰব প্ৰস্তুৰত চলাে থকা ৰশক্ষাথথীে 
বাৰব ৰবৰশৰ উপৰৰাগ্ৰী আৰলাচন্ৰী। সকৰলাৰে 
মবৌণ্দ্ক উত্েণ ঘৰিাৱাে উপাদান এই 
আৰলাচন্ৰীত আৰে। এই আৰলাচন্ৰীখন 
সকৰলাৰৱ ৰনেম্ৰীোলক পঢ়া উৰচত। সকৰলা 
ৰবৰেে খবে ৰদো এো এখন ভাল আৰলাচন্ৰী।

vinitjain19.731@gmail.com

আৰপানাৰলাকৰ িহুমূলীয়া
পৰামশ ্ত আগিঢাওক

  response-nis@pib.gov.in

ছযাগাৰযাগৰ ঠিকনা আৰু ই-ছমইলঃ

মকাঠা নং-২৭৮, বু্যে’ অৱ আউিে্ৰীছে এণ্ড 
ক’ৰমউৰনৰকশ্বন,

ৰবিত্ৰীে ম�লা, সূচনা ভৱন
নতুন ৰদল্্ৰীঃ ১১০০০৩

পত্ালাপ
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সংৰষিতে খিৰ

টুইটাৰত সকৰলাতলক অৰধক 
অনগুামী থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ছনতা হৈৰে 

প্ধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী

জনৰপ্ৰে সামাণ্জক মাধ্যম িুইিােত সমগ্ৰ ৰবশ্বে 
োষ্ট্ৰৰনতাসকলে ৰভতেত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ 

মমাদ্ৰী ৰবশ্বে সবাৰতালক জনৰপ্ৰে তথা সব ্ষাৰধক 
ফ’মলাৱাে (অনগুাম্ৰী) থকা সণ্ৰিে োজৰনতা স� 
পৰেৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীে িুইিাে একাউন্টত ৭০ ৰমৰলেন 
মাৰন ৭ মকাটি মকাটিৰো অৰধক ফ’মলাৱাে আৰে। 
ইোে জৰেেৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰী এৰতো 
আৰমৰেকা ৰতুিোষ্ট্ৰে প্ৰাতিন োষ্ট্ৰপৰত ড’নাল্ড ট্াম্পে 
অনগুাম্ৰীে সংখ্যা অৰতৰিম কৰেৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ 
মমাদ্ৰীৰে ২০০৯ চনত িুইিােত একাউন্ট খৰুলৰেল। 
মতৰতো মতওঁ গুজোি োজ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰ�চাৰপ 
দাৰেত্ব পালন কৰে আৰেল। উৰল্খ্য মৰ িুইিােে সসৰত 
সংৰুতি ম�াৱাে এিা বেেে ৰভতেৰতই নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীে 
অনগুাম্ৰীে সংখ্য লক্ষাৰধক স� পৰেৰেল। ২০২০চনে 
জলুাই মা�ত নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীে অনগুাম্ৰীে সংখ্যা ৬০ 
ৰমৰলেন মাৰন ৬ মকাটি স� পৰেৰেল। আৰু মাৰথা ঁএিা 
বেেৰত মদশে প্ৰধানমন্ত্ৰীগোক্ৰীে অনগুাম্ৰীে সংখ্যা 
এক মকাটিৰো অৰধক বণৃ্দ্ স� ৭ মকাটি স� পৰেৰে।

প্ৰৰতেক্ষা মক্ষত্ত ৰবৰদশে ওপেত ৰনভ্ষেশ্ৰীল স� 
থকা ভােত এৰতো এই মক্ষত্ত অৰধক স্ৰনভ্ষেশ্ৰীল 

স� পৰেৰে। স্ৰদশ্ৰীকেণ আৰু আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীলতাৰে 
আগবাৰঢ় মৰাৱা ভােৰত ৰবগত ৭ বেেত ৩৮ �াজাে ৫০০ 
মকাটি িকাে অৰধক সামগ্ৰ্ৰী েতোৰন কৰেৰে। সংসদে 
বৰ ্ষাকাল্ৰীন অৰধৰৱশনত মলাকসভাত উপস্াপন ম�াৱা 
তথ্য মৰত ভােতে প্ৰৰতেক্ষা েতোৰন ২০১৪-১৫চনত 
১৯৪০ মকাটি আৰেল আৰু এৰতো ২০২০-২১ত মসো 
৮৪৩৪ মকাটিৰো ঁঅৰধক স�ৰে। ৰিমাগত বণৃ্দ্ে ফলত 
ৰবগত ৭ বেেত এই পৰেসংখ্যা ৩৮,৫০০ মকাটি িকাে 
অৰধক বণৃ্দ্ পাইৰে। প্ৰৰতেক্ষা খণ্ডে েতোৰনত মৰাৱা 
সামগ্ৰ্ৰীে মক্ষত্ত ৰবৰশৰত ৰমৰলৰিে্ৰী �াড্ষৰৱে আৰু 
ৰচৰটিমে সামগ্ৰ্ৰী আৰে। ৰবগত ৭ বেেত েতোৰন ম�াৱা 
সামগ্ৰ্ৰীৰবােে ৰভতেত থকা মূল সেঞ্ামৰবাে স�ৰে 
অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰে সন্ান ৰদো োডাে, কম ওজনে িৰপ ্ষৰডা, 
উপকূল্ৰীো োডাে প্ৰণাল্ৰী, এলাম ্ষ মৰণিৰেং ৰন্ত, অৰনি 
ৰনব ্ষাপন ৰন্ত আৰদ। বত্ষমান ভােৰত ৭৫খন মদশলল 
প্ৰৰতেক্ষা সামগ্ৰ্ৰী েতোৰন কৰে আৰে।

আত্মৰনভ্তৰশীলতাৰ ৰদশত ভাৰতৰ প্ৰতৰষিা 
খণ্ড, ৰিগত ৭ িেৰত ৰতোৰন চাৰৰগুণ িৃদ্দ্
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স্ৰীমান্ত পথ ৰনম ্ষাণকাে্ৰী সংস্াই (ৰবআেঅ') 
পূব লাডাখে উমৰলংগলা পােে ৰনকিৱতথী 

এৰলকাত মিে পৰেব�নে বাৰব পথ ৰনম ্ষাণ 
কৰেৰে। এই পথে উচ্চতা সাগে পষৃ্তলক 
১৯,৩০০ ফুি ওপেত। এই পথে ৰনম ্ষাণে 
মাধ্যমত ভােৰত ৰবশ্বে ৰভতেত অৰভৰলখ সটৃটি 
কৰেৰে। উমৰলংগলা অৰতৰিম কৰে মৰাৱা 
এই ৫২ ৰকঃৰমঃ পথৰোৱাই বৰলৰভোত থকা 
সাগে পষৃ্তলক সৰব ্ষাচ্চ উচ্চতাত ৰনমথীত পথে 
মেকড্ষ ভংগ কৰেৰে। বৰলৰভোই ৰনজে মদশত 
থকা জ্ালামুখ্ৰী উতুৰুকুক সংৰুতি কোে বাৰব 
ৰনম ্ষাণ কো পথৰিাে উচ্চতা স�ৰে ১৮,৯৩৫ 
ফুি। ভােতে লাডাখে পূব ্ষ ৰদশত থকা সকৰলা 
এৰলকা এৰতো এই পথৰোৱাে ৰনম ্ষাণে ফলত 
সংৰুতি স� পৰেৰে। উৰল্খ্য মৰ, শ্ৰীতকালত এই 
ঠাইত তাপমাত্া শণূ্যে পো ৪০ ৰডগ্ৰ্ৰীে তললল 
ৰাে তাে লগৰত এই এৰলকাত অম্লজানে মাত্া 
সমতলে তুলনাত ৫০ শতাংশৰ� সে ৰাে। এই 
পথৰোৱাে বাস্তৰৱক উচ্চতা এভাৰেটি শংৃগে মবে 
মকম্পৰবােতলকও (আধাে ৰশৰৱে) মবৰে। ৰতব্বতত 
থকা এভাৰেটিে উত্ে মবে মকম্পে উচ্চতা স�ৰে 
১৫,৯০০ ফুি আন�াৰত মনপালত থকা দৰক্ষণ 
মবে মকম্প ১৭,৫৯৮ ফুি উচ্চতাত অৱৰস্ত। 
মাউন্ট এভাৰেটিে উচ্চতা স�ৰে ২৯,০০০ ফুি। 
ৰবআেঅ’ই লাডাখত ৰনম ্ষাণ কো পথে উচ্চতা 
ৰচোৰেন মলেৰচোেে(ৰ�মবা�) উচ্চতাতলক মবৰে। 
ৰচোৰেন মলেৰচোেে উচ্চতা ১৭,৭০০ �ে।

ভাৰতৰ ১৪ টা ি্াঘ্ৰ অভয়াৰণ্ৰ ৰিৰশৰ সংৰষিণৰ িাৰি ৰিশ্বস্তৰৰ মান্তা
মদশে ৰবৰভন্ন প্ৰান্তত থকা ৫১ িা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পে ১৪িা প্ৰকল্পে সংেক্ষণ আৰু ব্যৱস্াপনাে বাৰব 
মকিে (কনভােৰভশ্বন এেু্যড্ষ িাইগাে মটিণ্ডাড্ষ) মান্যতা পাইৰে। বাঘে সংেক্ষণে সসৰত জৰ়িত 
স� থকা এো স�ৰে ৰবশ্বস্তে্ৰীে প্ৰমাণ্ৰীকেণ ব্যৱস্া। ভােতে ৰৰৰবাে ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পই এই মান্যতা লাভ 
কৰেৰে মতৰনৰবাে অভোেণ্যে ৰভতেত আৰে মানস, কাণ্জেঙা আৰু ওোং (অসম), সুন্দেবন 
(পণ্চিম বংগ), পন্না, কান্�া, সতপু়িা, মপঞ্ (মধ্য প্ৰৰদশ), বাণ্মিক্ৰী (ৰব�াে), দুধৱা (উত্ে প্ৰৰদশ), 
অন্নামলাই আৰু মুদুমলাই (তাৰমলনাডু), পেৰ্কুলম (মকৰেলা) আৰু বান্দ্ৰীপুে (কণ ্ষািক) অন্তভু্ষতি 
স� আৰে। মকন্দ্ৰ্ৰীে বন আৰু পৰেৰৱশ মন্ত্ৰী ভূৰপন্দ্ৰ ৰাদৱে মৰত মদশে চেকাৰে এই প্ৰৰচটিা অব্য�ত 
োৰখৰে মৰ মদশে ৫১ খন অভোেণ্যই মকিে স্্ৰীকৃৰত লাভ কেক।   

মদশে সাধােণ জনতাক ৰবমান মসৱাে 
সুৰবধা কৰে ৰদোে বাৰব ৰৰ পদৰক্ষপ 

গ্ৰ�ণ কো স�ৰে তাে পৰেৰপ্ৰৰক্ষিত উ়িান 
আচঁৰনত আৰু এক সংৰৰাজন ঘটিৰে। এই 
আচঁৰনে অধ্ৰীনত মৰণপুেে োজধান্ৰী ইম্ফলে 
পো মমঘালেে োজধান্ৰী ৰশ্বলঙে মাজত 

মপানপিীো ৰবমান মসৱা আেম্ভ কো স�ৰে। এৰতোলল মপানপিীোলক 
দৰুোখন চ�েে মাজত মৰাগাৰৰাগে মকাৰনা ব্যৱস্া নাৰেল বাৰবই পথৰে আ�-
ৰা� কৰেবলল ১২ ঘন্টাৰো ঁঅৰধক সমেে প্ৰৰোজন স�ৰেল অথবা গুৱা�ািীলল 
আৰ� বাৰেৰে ৰশ্বলঙলল বা গুৱা�ািীলল আৰ� ইম্ফললল ৰবমাৰনৰে ৰাবলগ্ৰীো 
স�ৰেল। ৰশ্বলং-ইম্ফলে মাজত সতো�ত চাৰেখনলক ৰবমান চলাচল �’ব। 
পাচঁশ ৰকঃৰমঃলল মাৰথা ঁ ২৫০০িকাে ৰবৰনমেত ৰবমান মসৱাে আেম্ভৰণৰে 
মদশে োজ্যসমূ�ে মাজত মৰাগাৰৰাগ ব্যৱস্া অৰধক উন্নত কৰেৰে। এৰতো 
মদশত এই উ়িান মৰাজনাে অধ্ৰীনত ৩৬১ িা ৰবমান পথ আৰু ৫৯িা ৰবমান 
বন্দেত (৫িা ম�ৰলৰপড আৰু ১িা ৱািাে এে’ড্ৰ’মস�) ৰবমান পৰেব�ন �ে।

ভাৰতত ৰনম ্তাণ হৈৰে ৰিশ্বৰ 
সৰি ্তাচ্চ উচ্চতাত পথ, 

ৰিআৰঅ'ই ১৯৩০০ ফুট 
উচ্চতাত ইৰতৈাস ৰৰচৰে

ইম্ফল আৰু ৰশ্বলঙৰ মাজত ৰিমান ছসৱা আৰম্ভ

১৪ আগষ্টৰ ৰদনৰটা ৰিভাজন ৰিভীৰৰকা সৃ্মৰত 
ৰদৱস ৰৈচাৰপ পালন কৰা ৈ’িঃ প্ধানমন্তী
প্ৰথমবােে বাৰব মদশে স্াধ্ৰীনতাে ৭৪ বেে পােত মকাৰনা এজন 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মদশ ৰবভাজনে মসই দুঃস� স্ৰৃতক মনত মপলাইৰে। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে স্াধ্ৰীনতাে এৰদন পূৰব ্ষ মদৰশ সম্খু্ৰীন ম�াৱা মসই 
ভোৱ� স্ৰৃতক মনত মপলাে এৰতোে পো প্ৰৰতবেৰে ১৪ আগটিে ৰদনৰিা 
ৰবভাজন ৰবভ্ৰীৰৰকা স্ৰৃত ৰদৱস ৰ�চাৰপ পালন কোে ৰসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ কো স�ৰে। 
মদশ ৰবভাজনে কথা মসাৱঁেণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে কে মৰ, “মদশ 
ৰবভাজনে মসই স্ৰৃত মকৰতোও পা�ৰেব মনাৱাৰে। ঘণৃা আৰু ৰ�ংসাে বাৰব 
আমাে লক্ষাৰধক ভ্াতৃ-ভনি্ৰী গ�ৃ�্ৰীন ম�াৱাে লগৰত মতুৃ্যমুখত পৰেবলগ্ৰীো 
স�ৰেল। মসই মলাকসকলে সংঘৰ ্ষ আৰু বৰলদানে স্ৰৃতত ১৪ আগটিে ৰদনৰিা 
ৰবভাজন ৰবভ্ৰীৰৰকা স্ৰৃত ৰদৱস ৰ�চাৰপ পালন কো ৰসদ্ান্ত মলাৱা স�ৰে। এই 
ৰদনৰিাৰৱ আমাে মনে পো মভদভাৱ, সবৰম্যতা তথা দুভ্ষাৱনাৰবাে আতঁে 
কোে মক্ষত্ত মপ্ৰেণা ৰদোে লগৰত একতা, সামাণ্জক সদ্াৱ আৰু মানৱ্ৰীে 
সংৰবদনশ্ৰীলতা শণ্তিশাল্ৰী কৰেব।” আনুমাৰনক এক তথ্য মৰত, ৭৫ বেেে 
পূৰব ্ষ ম�াৱা ৰবভাজনে ফলত প্ৰাে ২০ লাখ মলাকে মতুৃ্য স�ৰেল আৰু প্ৰাে 
সম-সংখ্যক মলাক গ�ৃ�্ৰীন স�ৰেল।
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ডঃ সব ্ষপল্্ৰী োধাকৃষ্ণৰণ সকৰেল, “ৰশক্ষক 
মসইগোক্ৰী ন�ে ৰৰৰে ৰশক্ষাথথীে মনত 
মকৱল তথ্যৰবাে মসাৰমাৱাই ৰদৰে, বাস্তৰৱক-

প্ৰকৃত ৰশক্ষক স�ৰে মসইগোক্ৰী ৰৰৰে ৰশক্ষাথথীক ভৰৱৰ্যতে 
প্ৰত্যাহ্ানৰবাে মমাকাৰবলা কোে সা�স ৰদৰে আৰু তাে বাৰব 
সতোে কৰে।” ৰশক্ষৰক সদাে এই ৰসদ্ান্তক মাৰন চৰলব লাৰগ। 
৩৪ বেেে পােত এৰতো ৰৰৰ�তু মদৰশ নতুন ৰশক্ষা ন্ৰীৰত 
লাভ কৰেৰে গৰতৰক মতৰন মপ্ৰক্ষাপিত োধাকৃষ্ণণে কথা 
প্ৰাসংৰগক স� পৰেৰে। মসো ১৯৬২ চনে কথা আৰেল, মতওঁে 
মকইগোক্ৰীমান বনু্ৰৱ োধাকৃষ্ণণে জন্ৰদনৰিা উদৰাপনে 
বাৰব অনুমৰত ৰবচাৰেৰেল, মতৰতো মতওঁ সকৰেল মৰ “মমাে 
জন্ৰদনৰিা ৰশক্ষকসকলক স্েণ কৰে পালন কো �ওক, 
মতৰতো মই মবৰে সুখ্ৰী �ম।” ইোে পােত ১৯৬২ চনে পো 
মদশত প্ৰৰতবেৰে ৫ মেৰতে্েে ৰদনৰিা ৰশক্ষক ৰদৱস ৰ�চাৰপ 
পালন কৰে অ�া স�ৰে।

১৮৮৮চনে ৫ মেৰতে্ে তাৰেৰখ তাৰমলনাডুে ৰতৰুৰতন্ৰী 
গাৱঁত এিা ৰোহ্মণ পৰেোলত সব ্ষপল্্ৰী োধাকৃষ্ণণে জন্ 
স�ৰেল। মতওঁে সু্ল্ৰীো ৰশক্ষা খ্্ৰীটটিোন ৰমে’মনে্ৰী সু্লে পো 
স�ৰেল আৰু পােলল মাদ্াে কৰলজত পাচঁ বেে্ৰীো পাঠ্যৰিমত 
মতওঁ ভােত্ৰীে দশ ্ষনে অধ্যেনে লগৰত পণ্চিম্ৰীো দশ ্ষনে 
অধ্যেৰনা কৰেৰেল। ১৯০৯চনত মাৰথা ঁ ২০ বেে বেসৰত 
মতওঁ মাদ্াে ৰবশ্বৰবদ্যালেে দশ ্ষন ৰবভাগত চাকৰে লাভ কৰে। 
১৯২৯ চনত মতওঁ ইংৰলণ্ডে অক্সফড্ষ ৰবশ্বৰবদ্যালেে ম�ৰেে 
মানৰচটিাে কৰলজত ৰপ্ৰণ্সিপালে চাকৰেত মৰাগদানে বাৰব 
সগৰেল। তাে পােত ১৯৩১ চনত মতওঁ অন্ধ্ৰ ৰবশ্বৰবদ্যালেে 
উপাচাৰ ্ষ �ে। ১৯৩৬ চনত মতওঁ পুনোই ইংৰলণ্ডে অক্সফড্ষ 
ৰবশ্বৰবদ্যালেত পঢ়াবলল সগৰেল। ১৯২৬ চনে কথা। স্াম্ৰী 
ৰবৰবকানন্দে ইউৰোপ আৰু আৰমৰেকা ভ্মণে ৩৩ বেে স� 
সগৰেল। �াভাড্ষ ৰবশ্বৰবদ্যালেত আন্তঃোষ্ট্ৰীে দশ ্ষনে ম�াসভাে 
(ইন্টােৰনশ্ব’মনল কংৰগ্ৰে অৱ ৰফল’ে’ফ্ৰী) আৰোণ্জত 
স�ৰেল। এই ম�াসভাত অংশ সল সব ্ষপল্্ৰী োধাকৃষ্ণৰণ পণ্চিম 
আৰু ভােত্ৰীে দশ ্ষনে সাৱল্ৰীল বাখ্যা আগবঢ়াই, এই বাখ্যা 
শুৰন পণ্চিমে দশ ্ষনে পণ্ণ্ডতসকৰল তবধ মাৰনৰেল। মতওঁ 
বটৃিে একাৰডম্ৰীে অংশ ম�াৱা প্ৰথম ভােত্ৰী মফল’(অৰধসদস্য) 
�ে, তথা ১৯৪৮ চনত মতওঁ ইউৰনস্’ে অধ্যক্ষ ৰনব ্ষাৰচত �ে। 

এগৰাকী যুগদ্ৰষ্টা, ৰাজৰনতা, দশ ্তনৰ পদ্ণ্ডত, মানৱতািাদী। ডঃ সি ্তপল্ী ৰাধাকৃষ্ণণ একাৰধক গুণৰ অৰধকাৰী 
আৰেল আৰু অৰনক খণ্ডত পাৰদশশী আৰেল। ছতৰখৰত ৰনজৰ প্ৰতভাৰ জৰৰয়ৰত ছদশৰ জনসাধাৰণৰ লগৰত 

ৰিশ্বিাসীক আৰলাৰকত কৰৰ ৰাৰখৰেল। ছতওঁক ছদৰশ সদায় এগৰাকী ৰশষিকৰ ৰূপৰতই ি্না কৰৰৰেল। আমাৰ 
শাস্ত্ৰৰিাৰৰতা ৰলখা আৰে, আচায ্ত ছদৱঃ ভৱঃ অথ ্তাৎ ৰশষিক হৈৰে ঈশ্বৰৰ সমকষি। ছসইকাৰৰণ ৰশষিকৰ ওপৰত 

অন্ এৰকা সন্ান ৈ’িই ছনাৱাৰৰ আৰু ডঃ সি ্তপল্ী ৰাধাকৃষ্ণণক এই সন্ান ৰদয়া হৈৰে। ৫ ছেৰতেম্বৰত ছতওঁৰ 
জন্ৰদনৰটা ছদশত এইকাৰৰণই প্ৰত িেৰৰই ৰশষিক ৰদৱস ৰৈচাৰপ পালন কৰৰ সন্ান ৰদ অৈা হৈৰে।

ছপ্ৰণাৰ গুৰু

মনৰিাক এিা আকাে ৰদো আৰু োষ্ট্ৰ ৰনম ্ষাণে 
মক্ষত্ত অৱদান আগবৰঢ়াৱা পৰেশ্ম্ৰী ৰশক্ষকে 
প্ৰৰত আৰম ৰচেকৃতজ্ঞ। ৰশক্ষক ৰদৱসে পৰৱত্ 

ক্ষণত আৰম প্ৰৰতজন ৰশক্ষকক অৰশৰ ধন্যবাদ 
জনাইৰো।ঁ আৰম ডঃ োধাকৃষ্ণণক মতওঁ 
জন্বাৰৰ ্ষক্ৰীত শ্দ্াঞ্ৰল অপ ্ষন কৰেৰো।ঁ

নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী, প্ধানমন্তী।

ডঃ সব ্ষপল্্ৰী োধাকৃষ্ণণ ভােত্ৰীে সংৰবধান সভাৰো সদস্য 
ৰ�চাৰপ ৰনব ্ষাৰচত স�ৰেল ৰকন্তু মতৰন সমেত োৰেোত এৰন 
এগোক্ৰী ভােত্ৰীেে প্ৰৰোজন্ৰীেতা আৰেল ৰৰগোক্ৰীৰে 
দুৰোখন মদশে স্ন্ সুদৃঢ় কৰে মতাৰল। মসইবাৰব ১৯৪৯ 
চনত মতওঁক োৰেোত ভােত্ৰীে দতূাবাস ৰ�চাৰপ মপ্ৰেণ কো 
স�ৰেল। ১৯৫২ চনত মতওঁক ভােতে প্ৰথম উপোষ্ট্ৰপৰত 
ৰ�চাৰপ ৰনৰুতি কো �ে। আন�াৰত ১৯৬২ চনত মতওঁ ডঃ 
োৰজন্দ্ৰ প্ৰসাদে পােত ভােতে ৰবিত্ৰীেগোক্ৰী োষ্ট্ৰপৰত 
ৰ�চাৰপ দাৰেত্ব গ্ৰ�ণ কৰে। োষ্ট্ৰপৰতে দাৰেত্ব মলাৱাে 
পােত মতওঁ পূব ্ষে োষ্ট্ৰপৰতে পদাংক অনুসেণ কৰে মস্ছোই 
দেম�া মলাৱা নাৰেল। সতো�ত দুৰদন সকৰলাৰৱ মতওঁক পূব ্ষ 
অনুমৰত অৰব�ৰন লগ কোে সুৰবধা কৰে ৰদৰেল। জ্ৰীৱনে 
৪০ বেে কাল ৰশক্ষক ৰ�চাৰপ দাৰেত্ব পালন কৰেৰেল। মতওঁ 
জ্ৰীৱনকালক অৰনক সন্ান লাভ কৰেৰেল মৰৰন অড্ষাে 
অৱ মমৰেি, নাইি মবৰেলে, মিম্পলিন পুেস্াে, ইংোজ 
শাসকে নাইিহুড সন্ান আৰু ভােত চেকাৰে মতওঁক 
সৰব ্ষাচ্চ সন্ান ভােত েত্নও ৰদৰেল।  

ি্দ্তিত্ব (ৰশষিক ৰদৱস ৰিৰশৰ)
ডঃ সি ্তপল্ী ৰাধাকৃষ্ণণ
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মমাে ৰবশ্বাস মৰ ই-ৰুপ্ৰী ভাউচাৰে 
সফলতাে নতুন অধ্যাে েচনা 
কৰেব। আমাে মবংক আৰু অন্য 
মপৰমন্ট মগিৰৱৰবােে এই মক্ষত্ত 
ভূৰমকা আৰে। শতাৰধক ব্যণ্তিগত 
ৰচৰকৎসালে, ব্যৱসাৰেক প্ৰৰতষ্ান, 
এনণ্জঅ তথা অন্যান্য প্ৰৰতষ্াৰনও 
এই মক্ষত্ত গুৰুত্ব ৰদৰে। মই োজ্য 
চেকােৰবােক আহ্ান জনাইৰো ঁমৰ 
আৰপানাৰলাৰকও ৰবৰভন্ন আচঁৰনে 
মক্ষত্ত এই ই-ৰুপ্ৰীে সব ্ষাৰধক 
ব্যৱ�াে কেক। আমাে সকৰলাৰে 
স�ৰৰাৰগতাৰে আৰম পােদশথী, স্ছে 
চেকাে গঠন কৰেবলল সক্ষম স� 
পৰেম।
নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী, প্ধানমন্তী।

ৰডদ্জৰটল ছপৰমন্টৰ

মদশে চেকাৰে ই-ৰুপ্ৰীে প্ৰচলন কৰে এক ৰুগান্তকাে্ৰী ৰসদ্ান্ত 
গ্ৰ�ণ কৰেৰে। এই ৰসদ্ান্তে জৰেেৰত চেকাৰে ৰডণ্জৰিল 

শাসনে মক্ষত্ত আগবাৰঢ় সগৰে। ৰডণ্জৰিল মলনৰদন, ৰডৰবটি 
ব্যৱস্া আৰদে মক্ষত্ত ক্ষ্ৰীপ্ৰতা অ�াে লগৰত এই ই-ৰুৰপ 

পদ্ৰতৰে গ্ৰা�ৰক ভাউচােে জৰেেৰত লাভ কো ধৰনা ৰনজে 
একাউন্টত লাভ কৰেব পাৰেব। ভােতক ৰডণ্জৰিল কোে 

মক্ষত্ত ই-ৰুৰপই ৰৰথটি স�াে কৰেব।

প্ৰৰুণ্তিক এৰতো ভােতবাস্ৰীৰে আদৰে সলৰে। 
প্ৰৰুণ্তিগত নতুন আচঁৰনসমূ�ৰকা মদশবাস্ৰীৰে 
আদৰে সলৰে। মতৰন এক পদৰক্ষপ অলপৰত 

মলাৱা �ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে ২ আগটি তাৰেৰখ 
ৰডণ্জৰিল মলনৰদনে ব্যৱস্া ই-ৰুপ্ৰীে শুভােম্ভৰণ 
কৰে। এই ৰডণ্জৰিল মলনৰদনে নতুন পদ্ৰত 
মকতৰবাে মক্ষত্ত প্ৰৰুণ্তিগতভাৰৱ আগবঢ়া। ৰডৰবটি 
(মপানপিীোলক মবংকলল ধন পৰঠাৱা) পদ্ৰততলক 
এই ই-ৰুপ্ৰী অৰধক আগবঢ়া। ৰডৰবটিে জৰেেৰত 
ৰ�তাৰধকাে্ৰীলল ধন মপানপিীোলক মতওঁৰলাকে মবংক 
একাউন্টলল ৰাে। আৰু মতওঁৰলাৰক মতৰনধেৰণ 
ব্যৱ�াে কৰে। ৰকন্তু ই-ৰুপ্ৰীত এই কথাৰিা সুৰনণ্চিত 
স� পৰেব মৰ ৰৰ উৰদেশ্যত চেকাৰে ৰ�তাৰধকাে্ৰীক/
সংস্াক ধন প্ৰদান কৰেৰে মসই উৰদেশ্যৰত ধনে 
প্ৰৰোগ �ব। অথ ্ষাৎ এৰতোে পো দুনথীৰত সমূলাৰঞ্ 
বন্ স� পৰেব। চেকাে্ৰী ধনে ব্যৱ�াে সটঠক �ব।
ভীম-ইউৰপআইৰ আধাৰত এয়া ৰনম ্তাণ হৈৰে

ভােতে সকৰলাতলক জনৰপ্ৰে ৰডণ্জৰিল 
মপৰমন্ট মপ্লিফম ্ষ ভ্ৰীম-ইউৰপআইে আধােত এই 
ই-ৰুপ্ৰী োষ্ট্ৰীে মপৰমন্ট কৰপ ্ষাৰেশ্বন অফ ইণ্ণ্ডোই 

ৰদশত
আমূল পৰৰৱত্তন

ই-ৰুপী
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মকৱল চেকাৰেই ন�ে, ৰৰদৰ� মকাৰনা 
ব্যণ্তি, প্ৰৰতষ্ান আৰদ মকাৰনা মলাকক স�াে 
কৰেব ৰবচাৰেৰে মতৰন্ত ই-ৰুপ্ৰী স�ৰে উৎকৃটি 
মাধ্যম। নগধ ধনে সলৰন ই-ৰুপ্ৰী ব্যৱ�াে 
কৰে আৰপানাৰলাৰক ধন মপ্ৰেণ কেক আৰু 
মলনৰদনে মক্ষত্ত স্ছেতা বজাই োখক। 
প্ৰথম পৰ ্ষােত এো এৰতো মদশে স্াস্্য 
খণ্ডে বাৰব প্ৰৰৰাজ্য স�ৰে, লাৰ� লাৰ� আৰু 
পৰ ্ষােৰিৰম এো সকৰলা মক্ষত্ৰত প্ৰৰোগ 
স� পৰেব। ধৰে মলাৱা �ওক মৰ মকাৰনা এক 
ব্যণ্তি বা প্ৰৰতষ্াৰন মকাৰনা এিা মগািক স্াস্্য 
খণ্ডত স�াে কৰেব ৰবচাৰেৰে। মকাৰনা জটিল 
মবমােত পো মলাকক স�াে কৰেব ৰবচাৰেৰে, 
মতৰন্ত মতৰন মক্ষত্ত ই-ৰুপ্ৰীে ব্যৱ�াে কৰেব 
পাৰে। দুগ ্ষতজনক স�াে কোে বাৰব ই-ৰুপ্ৰীে 
ব্যৱ�াে কৰেৰল সকৰলাৰে স�াে �ব। এৰন 
ম�াৱাে কােণ এোই মৰ চেকাে বা ব্যণ্তি/
প্ৰৰতষ্াৰন ই-ৰুপ্ৰীে ব্যৱ�াে কৰে ধন মপ্ৰেণ 
কোে সমেত ৰৰ উৰদেশ্য আগত োৰখ ধন 
মপ্ৰেণ কৰেব মসই ধনে প্ৰৰোগ মকৱল মসই 
মক্ষত্তৰ� �ব, অন্যত ন�ে। মভকৰচনে বাৰব 
ৰদো ধন মকৱল মভকৰচনত খেচ �ব, অন্যত 
ন�ে। কক্ষি মোগে বাৰব ৰদো ধন মকৱল মসই 
মবমােে শুশ্ৰুৰাতৰ� ব্যৱ�াে �ব। এই ই-ৰুপ্ৰী 
ব্যৱস্াই মদশত পৰেৱত্ষন সাধন কৰেব।

ই-ৰুপীৰ লাভালাভৰিাৰ

8

(এনৰপৰচআই) ৰবত্ ৰবভাগ আৰু মবংকে স�ৰৰাগত 
ৰনম ্ষাণ কৰেৰে। এই নতুন পদ্ৰতক ভােত্ৰীে 
ৰেজাভ্ষ মবংৰকও অনুৰমাদন জনাইৰে। ই-ৰুপ্ৰী 
ৰ�তাৰধকাে্ৰীলল ৰবৰশৰ কােণত পৰঠাৱা �ে। এই 
ই-ভাউচাে ৰকউআে মকাড আৰু এেএমএেে ৰূপত 
ৰ�তাৰধকাে্ৰীে মমাবাইল মফানলল মপ্ৰেণ কো �ে। 
এই মকাডে স�ােৰত ৰ�তাৰধকাে্ৰীৰে ধন লাভ কৰেব। 
চেকাে, চেকাে্ৰী প্ৰৰতষ্ান, ব্যৱসাৰেক প্ৰৰতষ্ান 
আৰদ সকৰলাৰৱ মবংকে স�ৰৰাগত এই ই-ৰুপ্ৰী 
ভাউচােে সটৃটি কৰেব পাৰে। চেকাৰে স্াপন কো 
মসৱা মকন্দ্ৰৰবােেত ৰ�তাৰধকাে্ৰীৰে ৰনজে মমাবাইলত 
অ�া ৰকউআে মকাড মস্ন কোই চেকাে্ৰী ধনে 
সুৰবধা লাভ কৰেব পাৰেব আৰু ধন ৰৰথাৰচত ব্যৱ�াে 
সম্ভৱ স� পৰেব।
এৰতয়া প্যুদ্তি সকৰলাৰৰ িাৰি

এিা সমে আৰেল মৰৰতো প্ৰৰুণ্তি মকৱল মদশে 
এিা অংশে মলাৰকৰ� ব্যৱ�াে কৰেব পাৰেৰেল। 
এো ধৰে মলাৱা স�ৰেল মৰ প্ৰৰুণ্তি ব্যৱ�াে সকৰলাৰে 
বাৰব ন�ে। দুখ্ৰীো-দৰেদ্ে বাৰব প্ৰৰুণ্তি ব্যৱ�ােে 
প্ৰৰোজন্ৰীেতা ৰক, এই সম্পক্ষত প্ৰশ্ন কো স�ৰেল। 
ৰকন্তু মকন্দ্ৰ চেকাৰে এই মক্ষত্ত ৰনজে ৰচন্তাধাো 
সলৰন কৰেৰে। মকন্দ্ৰ চেকাৰে একাৰধক প্ৰৰুণ্তিগত 
সংস্ােে মাধ্যমত মদশে জনতাে জ্ৰীৱন সুগম কৰে 
তুৰলৰে। ই-ৰুপ্ৰীে শুভােম্ভৰণ কৰে ৰদো ভাৰণত 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে কে মৰ, “এৰতো মদশে কাম কোে 
পদ্ৰত সলৰন স�ৰে। আৰম সকৰলাৰত প্ৰৰুণ্তি 
ব্যৱ�াে কৰেৰো।ঁ এৰতো সমগ্ৰ ৰবশ্বই এো প্ৰত্যক্ষ 
কৰেৰে মৰ ৰকদৰে ভােতে জ্ৰীৱনধাোক প্ৰৰুণ্তিৰে 
সলৰন কৰে মপলাইৰে।” প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে লগৰত জনধন-
আধাে আৰু মমাবাইলে শণ্তি মজএএমে গুৰুত্বে 
কথা কে। মকাৰভডে সমেত ৰকদৰে প্ৰৰুণ্তিে 

প্ধানমন্তীৰ ভাৰণ 
শুৰনিলল এই ৰকউআৰ 
ছকাড ছকেন কৰক

डड. डडडडडडडडड 
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স�ােত এই মজএএমে শণ্তিৰে মদশে নাগৰেকে 
(দুগ ্ষতজনলল) ১৭.৫ লাখ মকাটি িকা মপ্ৰেণ 
কৰেৰেল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে আৰু কে মৰ প্ৰৰুণ্তিগত 
স�াৰে মদশে আচঁৰন ৰূপােন তথা আচঁৰন প্ৰণেনে 
মক্ষত্ত স�াে কৰেৰে। ৰডৰবটিে স�ােত মপ্ৰেণ 
কো ধৰন অৰনক মলাকক স�াে কৰেৰে। মপঞ্নে 
পো আেম্ভ কৰে কৃৰকলল ৰদো ম�াৱা সা�াৰ ্ষলল, 
সকৰলাৰত প্ৰৰুণ্তিৰে এই ধেৰণ স�াে কৰেৰে মৰ 
এৰতো মদশে পূব ্ষে দৰে চেকাে্ৰী ধনে অপচে 
ম�াৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্ান ৰনৰধে অধ্ৰীনত ১.৩৫ 
লাখ মকাটি িকা ধন মপানপিীোলক কৃৰকে মবংক 
একাউন্টলল মপ্ৰেণ কো স�ৰে। এই পদৰক্ষপৰবােে 
ফলত মদশে চেকাৰে ১.৭৫ লাখ মকাটি িকা 
অপচে ম�াৱাে পো েক্ষা কৰেব পাৰেৰে। 
সৎ মানৰসকতা আৰু দনুশীৰতমুতি চৰকাৰ

ভােৰত প্ৰৰুণ্তি ব্যৱ�াে কো তথা চেকাে্ৰী 
আচঁৰনে ধন প্ৰৰুণ্তি মাধ্যমত মপানপিীোলক 
ৰ�তাৰধকাে্ৰীলল মপ্ৰেণ কো আৰদ কথাৰবাে ৰবশ্বত 
চচ্ষা লাভ কৰেৰে। এই কথা আৰু কামৰবাৰে মদশে 
চেকােে স্ছেতা, দুনথীৰতমুতি ভাৱমূৰত ্ষ স্পটি কৰেৰে। 
চেকাৰে ভ্ৰীম এপ্-ক ৰডণ্জৰিল মলনৰদনে মূল 
ৰ�চাৰপ সলৰে। মকাৰভড কালত এই প্ৰৰুণ্তিগত 
মাধ্যমে জৰেেৰত ম�াৱা মলনদৰন চেকােে স্ছে 
মানৰসকতা আৰু জনতাে প্ৰৰত মসৱাে মৰনাভাৱ 
স্পটি কৰেৰে। মকাৰভডে সমেত ৩০০ মকাটিে 
ৰডণ্জৰিল মলনৰদন সম্পন্ন স�ৰে। এই মলনৰদনে 
পৰেমাণ স�ৰে ৬ লাখ মকাটি িকা। এৰতো পদপথে 
ব্যৱসাে্ৰীও ৰডণ্জৰিল মলনৰদন ব্যৱ�াে কৰে। 
মদশে ২৩ লাখ পদপথে ব্যৱ�াস্ৰী ৰপএম-স্ৰনৰধ 
আচঁৰনে বিাো উপকৃত স�ৰে।

ৰবগত ৭ বেেত মদশত আমূল পৰেৱত্ষন স�ৰে। 
প্ৰৰুণ্তিগত মক্ষত্ত এই পৰেৱত্ষন আৰ�ৰে মদশে 
জনতাে জ্ৰীৱনে মান উন্নত কৰেৰে। আণ্জে পো ৭ 
বেেে পূৰব ্ষ এো মকাৰনও ভৱা নাৰেল মৰ ঘাইপথত 
গা়ি্ৰী চলাৰল িল মগিত সে থাৰকব নালাৰগব, এৰতো 
ফাটি মিৰগ সকৰলা সলৰন কৰেৰে। গ্ৰামাঞ্লে 
�স্ততাতঁ ৰশল্প্ৰীৰে এৰতো ৰডণ্জৰিল বজােে 
স�ােত ৰনজে বজাে আৰৱস্াে কৰেৰে, ৰৰ পূব ্ষৰত 
মধ্যৰভাগ্ৰীৰে দখল কৰে আৰেল। মকা-উইনে 
পো আেম্ভ কৰে ৰডণ্জৰিল মপৰমন্ট এপ্-মবােলল 
সকৰলাৰত প্ৰৰুণ্তি ব্যৱ�াে পৰেলৰক্ষত স�ৰে আৰু 
মদশে মানৰসকতা সলৰন কৰেৰে।  

ই-ৰুপীৰয় ৰৈতাৰধকাৰীৰ পৰৰচয় ছগাপৰন 
ৰাৰখৱ আৰু ৰিশ্বাসৰযাগ্তা ৰাৰখৱ

ছসৱাৰ লষি্

সুৰুঙা নথকালক ছডৰলভাৰী

ৰিতৰণ ি্ৱস্াৰ সৰলীকৰণ

ননূ্তম প্শাসৰনক খৰচ

n  চেকাৰে নাগৰেকে বাৰব ৰূপােন 
কো উন্নেনমূলক কামকাজ তথা 
ৰ�তাৰধকাে্ৰীে বাৰব ই-ৰুপ্ৰীে ব্যৱ�াে 
কৰেব।

n  এো ব্যণ্তিগত খণ্ডৰতা ব্যৱ�াে কৰেব 
পো ৰাব।

n  দুনথীৰতমুতি ব্যৱস্াৰে কল্যাণকাম্ৰী 
আচঁৰনে সফল ৰূপােন সম্ভৱ স� 
উটঠৱ।

এইৰিাৰ ৰিৰশৰত্বৰৰ 
ই-ৰুপী সুৰৰষিত
এই ভাউচাে মকশ্বৰলে(নগদ ধন বণ্জ্ষত) 

আৰু কনৰিক্টৰলে (শাে্ৰীৰেক দেূত্ব)। আৰু 
এো মকৱল এবােৰ� ব্েৱ�াে কৰেব পো 
ৰাে। ৰডৰবটিে পােত এো অন্য এক সুেৰক্ষত 
ৰডণ্জৰিল পন্া।
 এো সম্পূণ ্ষ সেুৰক্ষত আৰু ৰবশ্বাস্ৰী।
 এো ৰকউআে মকাড থকা তথা এেএমএে 

অ�া ৰডণ্জৰিল ব্যৱস্া। ইন্টােৰনি, কাড্ষ, 
এপ ব্যৱ�াে নকোলক এই ভাউচােে 
জৰেেৰত ৰ�তাৰধকাে্ৰীৰে ধন লাভ কৰেব।
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গ্াম্ জীৱনত এক
নতুন ৰিপ্লৱ

গ্ৰাম্য জ্ৰীৱনত দাৰেদ্তা ৰনমূ ্ষল্ৰীকেণে বাৰব োষ্ট্ৰীে গ্ৰাম্য জ্ৰীৰৱকা ৰমেন শ্ৰীৰ ্ষক আচঁৰন মুখ্য মাধ্যম 
স� পৰেৰে। এই আচঁৰনে স�ােত মদশে ১০ মকাটি গ্ৰাম্য পৰেোল এৰতো স্ৰনভ্ষেশ্ৰীল স� জ্ৰীৰৱকা 

চলাই আৰে। গ্ৰাম্য ভােতত ব�নক্ষম উন্নেনে মাধ্যৰমৰে জ্ৰীৰৱকাে মক্ষত্ত স�াে আগবঢ়াই োষ্ট্ৰীে 
গ্ৰাম্য জ্ৰীৰৱকা ৰমেৰন গুৰুত্বপূণ ্ষ ভূৰমকা পালন কৰে আৰ�ৰে। এই ৰমেনে জৰেেৰত আত্মৰনভ্ষে 
ম�াৱা মৰ�লাসকল এৰতো আত্মৰনভ্ষে ভােতে মসনান্ৰী স� পৰেৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে 

মতওঁৰলাকে একাংশে সসৰত ১২ আগটি তাৰেৰখ কথা পাৰত...

ব ্ষৰত মমাে মকাৰনা পৰেচে নাৰেল, ৰকন্তু 
এৰতো সকৰলাৰৱ মমাক কৃৰৰ সখ্ৰী নাৰমৰে 
মাৰত। সকৰলাৰৱ মমাে পো কৃৰৰ স্ন্্ৰীে 

পোমশ ্ষ গ্ৰ�ণ কৰে। সাে আৰু মখৰতপথােে সন্দভ্ষত 
ৰবৰভন্নজৰন মমাক প্ৰশ্ন কৰে, আনৰক আমাে কাৰে্ৰীো 
ণ্জলাসমূ�ে পোও মমালল মফান আৰ�!” এই ভাৰ্য 
মধ্যপ্ৰৰদশে চম্পা ৰসঙে। মতওঁ এিা আত্মস�ােক 
মগািে সসৰত জৰ়িত স� আৰে। দ্ৰীন দোল অৰন্তাদো 
আচঁৰন আৰু োষ্ট্ৰীে গ্ৰাম্ৰীণ জ্ৰীৰৱকা ৰমেনে স�ােত 
চম্পা ৰসং এৰতো স্ৰনভ্ষেশ্ৰীল নাে্ৰী স� পৰেৰে আৰু 
ৰনজে বেৰেক্ৰীো আে বণৃ্দ্ কৰেবলল সক্ষম স�ৰে। 
উৰল্খ কোে প্ৰৰোজন আৰে মৰ চম্পা ৰসঙে ১১ বেে 
�ওৰতই মতওঁ ৰপতৃে মদ�াৱসান �ে। কম বেসৰতই 
ৰববাৰ�া সম্পন্ন স�ৰেল ৰকন্তু দুভ্ষাগ্যজনকভাৰৱ মতওঁে 
স্াম্ৰীৰো ৰনধন �ে। গ্ৰামাঞ্লত থকা চম্পা এৰন 
পৰেৰস্ৰতত এক অন্কাে ভৰৱৰ্যতে সম্খু্ৰীন স�ৰেল। 
মতৰনৰত োষ্ট্ৰীে গ্ৰাম্ৰীণ জ্ৰীৰৱকা ৰমেৰন মতওঁ জ্ৰীৱন 
সলৰন কৰে মপলাে। মতওঁ এই অৰভৰানে অধ্ৰীনত কৃৰৰ 

সখ্ৰী ম�াৱাে প্ৰৰশক্ষণ লাভ কৰে আৰু স্ৰনভ্ষেশ্ৰীলতাে 
ৰদশত প্ৰথম মখাজ ৰদৰে। এৰতো মতওঁ ইমাৰনই দক্ষ 
মৰ আণ্জলল মতওঁ সব ্ষমুঠ ৫৫০০ মৰ�লাক কৃৰৰ সখ্ৰী 
ম�াৱাে বাৰব প্ৰৰশক্ষণ ৰদৰে। আণ্জ মতওঁ এখন সজৰৱক 
সাে মবচা মদাকানে মাৰলকন্ৰী আৰু লগৰত কৃৰকে 
বনু্। মতওঁ আনন্দৰে কে, পূব ্ষৰত মই বাৰৰ ্ষক মাৰথা ঁ৪০-
৫০ �াজাে আে কৰেবলল সক্ষম স�ৰেৰলা ঁৰকন্তু এৰতো 
মমাে আে ২.৪-৩ লাখলল বণৃ্দ্ পাইৰে।

প্ৰধানমন্ত্ৰীে সসৰত ম�াৱা কৰথাপকথন আত্মৰনভ্তৰ 
নাৰীশদ্তি ছচ সংিাদ শ্ৰীৰ ্ষক আৰলাচনাত চম্পা ৰসঙে 
উো� মন কৰেবলগ্ৰীো আৰেল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মদখা 
আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীলতাে স্প্নক মতওঁ বাস্তৱাৰেত কৰেব 
ৰবচাৰে বুৰল মতওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনাে। এো মকৱল 
চম্পাই ন�ে মদশে ৰবৰভন্ন প্ৰান্তত এৰন অৰনক চম্পা 
আৰে ৰৰসকৰল আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীলতাে স্প্নক বাস্তৱাৰেত 
কোে বাৰব ৰসদ্ান্ত সলৰে। মদশে মৰ�লা শণ্তিৰে 
মলাৱা এই আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীলতাে স্প্নই মদশে প্ৰগৰতে 
মক্ষত্ত স�াে কৰেৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে 

দীনদয়াল অৰ্াদয়া ছযাজনা

“পূ
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কে মৰ, মৰৰতো এগোক্ৰী নাে্ৰী সবল স� পৰে মতৰতো 
মগাৰিই পৰেোলৰিা, মগাৰিই সমাজখন সবল স� 
পৰে। এই সবঠকত মদশে আত্মস�ােক মগািৰবােে 
সফলতাে কাৰ�ন্ৰী আৰলাচনা কো ম�াৱাে লগৰত 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে এই উপলৰক্ষ এখন �াতপুৰথও উৰন্াচন 
কৰে। এই উপলৰক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে ৩০ খন োজ্য আৰু 
মকন্দ্ৰ্ৰীে শাৰসত অঞ্লে প্ৰাে ৪.০৭ লাখ আত্মস�ােক 
মগািে বাৰব ১৬২৫ মকাটি িকাে সা�াৰ ্ষ প্ৰদান কৰে। 
ৰপএমএফএমই আচঁৰনে অধ্ৰীনত ৭৫০০ আত্ম-স�ােক 
মগািে সদস্যে বাৰব ২৫ মকাটি িকা আৰু ৭৫ কৃৰক 
উৎপাদক সংস্াক ৪.১৩ মকাটি িকা প্ৰদান কৰে।
ছকাৰভডৰ সময়ত সৈায়

মৰৰতো ৰবশ্বে লগৰত ভােতক মকাৰভৰড জৰুুলা 
কৰেৰেল মতৰনসমেত ভােত্ৰীে মৰ�লাই এই মক্ষত্ত 
অগ্ৰণ্ৰী ভূৰমকা পালন কৰেৰেল। প্ৰাে ৪ লাখ সমল 
ব্যণ্তিৰে ৫.৬ মকাটি আত্মস�ােক মগািে সদস্যক 

মকাৰভডে ৰবৰধ সম্পক্ষত প্ৰৰশক্ষণ ৰদৰে। প্ৰাে ৩ লাখ 
আত্ম স�ােক মগািে সদস্যই ২৩.০৭ মকাটিৰো অৰধক 
মফচ-মাস্ সতোে কৰে, ৪.৭৯ লাখ মেৰনিাইজাে আৰু 
১ লাখ ৰলিােতলকও অৰধক ম�ণ্ড-ৱাশ্ব প্ৰস্তুত কৰেৰেল। 
সমূ�্ৰীো মভাজন মকন্দ্ৰে স�ােত ৫.৭২ মকাটিৰো অৰধক 
মলাকক মভাজন প্ৰদান কৰেৰেল। কৃৰৰ উৎপাদক 
মকন্দ্ৰৰবাৰে কৃৰকে পো ফল তথা অন্য উৎপাদন ৰিে 
কৰে।

এো উৰল্খ কোে ৰনস্প্ৰৰোজন মৰ আত্মস�ােক 
মগািৰবাে মদশে অথ ্ষন্ৰীৰত আৰু সমাজে মূল মভটি স� 
পৰেৰে। এই শণ্তিৰে মদশে মৰ�লাসকলক সবল কোে 
লগৰত মদশক আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীলতাে ৰদশত আগুৱাই 
ৰনোে মক্ষত্ৰতা স�াে কৰেৰে। এই মৰ�লাসকলক 
এৰতো সমল ব্যণ্তি ৰ�চাৰপ অৰভৰ�ত কোে লগৰত শশু 
সখ্ৰী তথা কৃৰৰ সখ্ৰী ৰ�চাৰপও জনা ৰাে। মৰ�লা শণ্তি 
এৰতো জাগ্ৰত স� পৰেৰে।   

দীনদয়াল অৰ্াদয়া আঁচৰন        ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ামীণ জীৰৱকা ৰমেন

এই আচঁৰনৰে মদশে ১০ মকাটি গ্ৰাম্য পৰেোলে জ্ৰীৱন উন্নত কৰেৰে। সমগ্ৰ মদশে ৬,৬৭২ িা 
লি’কত এো ৰূপােন কো স�ৰে।

৭.৬৬

৩.৩

১৪,০৭১

১.৬২

অৰধক মৰ�লা ৭০ লাখ 
আত্মস�ােক মগািে 
সসৰত জৰ়িত স�ৰে।

অৰধক সমূ�্ৰীো কমথীক 
প্ৰৰশক্ষণ

ধনে সমূ�্ৰীো ৰবৰনৰোগ

অনা-কৃৰৰ প্ৰৰতষ্ানক 
প্ৰদান

মকাটিৰো

লাখৰো

মকাটি

লাখ

দ্ৰীনদোল উপাধ্যাে গ্ৰাম্ৰীণ মকৌশল মৰাজনাে 
অধ্ৰীনত প্ৰাে ১১ লাখ ৰুৱক-ৰুৱত্ৰীক প্ৰৰশক্ষণ। 
ইোে ৰভতেত ৭ লাখে কম ্ষসংস্াপন।

মদশত ৫৮৯ িা গ্ৰাম্য স্-ৰনৰোজন প্ৰৰশক্ষণ প্ৰৰতষ্ান 
আৰে। প্ৰাে ৩৮ লাখ ৰৱুক-ৰৱুত্ৰীৰে প্ৰৰশক্ষণ সলৰে। 

২৭ লাৰখ কম ্ষসংস্াপন লাভ কৰেৰে।

প্ৰাে আঠ মকাটি আত্ম-স�ােক মগািে মৰ�লাে উলম�ত্ৰীো শণ্তিৰে 
অমতৃ মৰ�াৎসৱক নতুন ৰশখেলল ৰনব পাৰে। মৰ�লা শণ্তিে বাৰব নতুন 
নতুন কম ্ষসংস্াপন সটৃটি �বলল ধৰেৰে। দ্ৰীনদোল অৰন্তাদো আচঁৰনৰে 
গ্ৰামাঞ্লত এক ৰবপ্লৱে সূচনা কৰেৰে।  - নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী, প্ধানমন্তী।

 ২০১৩-১৪ে পােে পো এৰতোলল আত্মস�ােক মগািৰবােক প্ৰাে 
৩.৮৫ লাখ মকাটি িকাৰো অৰধক ধনে ঋণ প্ৰদান।

 ৩০ �াজাে আত্মস�ােক মগািক ৰবৰচ সখ্ৰী (ব্যৱসাৰেক 
কৰেেপৰণ্ডন) ৰ�চাৰপ ৰনৰুতি।

 অনা কৃৰৰ খণ্ডত প্ৰাে ১.৬২ লাখ প্ৰৰতষ্ানক ৰমেনে অধ্ৰীনত 
স�াে।

 প্ৰাে ৩ লাখৰো অৰধক সমূ�্ৰীো সমল ব্যণ্তিক কৃৰৰ সখ্ৰী, পশু 
সখ্ৰী, মবংক সখ্ৰী, ব্ৰীমা সখ্ৰী ৰ�চাৰপ ৰনৰুতি।

 ১.১৯ মকাটি মৰ�লা মখৰতেকক স�াে। ৬০ লাখ বাৰগো মখৰতক 
স�াে।

 দ্ৰীনদোল উপাধ্যাে গ্ৰাম্ৰীণ মকৌশল মৰাজনা আৰু গ্ৰাম্য স্-
ৰনৰোজন প্ৰৰশক্ষণ প্ৰৰতষ্াৰন (আেএেইটিআই) গ্ৰামাঞ্লে 
ৰুৱক-ৰুৱত্ৰীক প্ৰৰশক্ষণ ৰদ আৰ�ৰে।
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প্ত্াহ্ানৰিাৰ ছনওৰচ আগুৱাই ছযাৱাৰ পথত
মদশে স্াধ্ৰীনতাে ৭৫ সংখ্যক বৰ ্ষত ভৰে ৰদোে মু�তূ ্ষত মদশে োষ্ট্ৰপৰত োম নাথ মকাৰৱৰন্দ নতুন ভােতে 
ব্লু-ৰপ্ৰন্ট সকৰলাৰে আগত োৰখৰে। ভােতে মগৌেৰৱাজ্জ্বল ইৰত�াসে মদা�াই ৰদ মতওঁ কে মৰ নতুন ভােত 

গঢ়াে ৰদশত ভােত এৰতো আগবাৰঢ় সগৰে। আন্তঃগাথঁৰনে উন্নেন, অথ ্ষলনৰতক ৰবকাশ, সামাণ্জক 
পৰেৱত্ষন, সমাজে প্ৰৰতৰিা বগ ্ষে মলাকে উন্নেনত গুৰুত্ব ৰদ ইজ অৱ ৰলৰভঙত গুৰুত্ব ৰদো কথাৰবাৰে 
পৰেৱত্ষনশ্ৰীল ভােতে েৰৱখন প্ৰৰতষ্া কৰেৰে। প্ৰৰতেক্ষা, স্াস্্য, ৰবমান পৰেব�ন, শণ্তি, কৃৰৰ খণ্ড আৰদ 
সকৰলাৰত পৰেৱত্ষন অ�াে লগৰত মকাৰভড কালে সমেত পৰেৰস্ৰত সটঠকভাৰৱ চম্ভাৰল মলাৱা স�ৰে। 

োষ্ট্ৰপৰতে ভাৰণে ৰকেদংশ...  

এয়া স্মৰণীয় মৈূুত্ত...
এই সমে গুৰুত্বপূণ ্ষ ৰকেৰনা চৰলত বৰ ্ষে স্াধ্ৰীনতা ৰদৱৰস স্াধ্ৰীনতাে 
৭৫ সংখ্যক বৰ ্ষত ভৰে ৰদৰে আৰু আৰম এই উপলৰক্ষ স্াধ্ৰীনতাে 
অমতৃ মৰ�াৎসৱ পালন কৰে আৰো৷ঁ বহু প্ৰজন্ে জ্ঞাত তথা 
অজ্ঞাত স্তন্ততা মসনান্ৰীে সংঘৰ ্ষে জৰেেৰত আমাে স্াধ্ৰীনতাে 
সৰপান বাস্তৱাৰেত স�ৰেল৷ মতওঁৰলাক আিাইৰে ত্যাগ আৰু 
বৰলদানে অপূব ্ষ উদা�েণ দাটঙ ধৰেৰেল ৷ মতওঁৰলাকে মশৌৰ ্ষ আৰু 
পোৰিমে ফলৰতই আৰম আণ্জ স্াধ্ৰীনতাে উশা� ল’ব পাৰেৰো৷ 
আমাে গণতন্তে ৰবগত ৭৫ বেে্ৰীো পৰেৰিমাত মৰৰতো আৰম চকু 
ফুোও মতৰতো আমাে এো গব ্ষ �ে মৰ আৰম প্ৰগৰতে এক দ্ৰীঘল্ৰীো 
পথ অৰতৰিম কৰেৰো ঁ৷
আৰম ৰিশ্বক পথ প্দশ ্তন কৰৰৰোঁ
৭৫ বেেে পূৰব ্ষ মৰৰতো ভােৰত স্াধ্ৰীনতা লাভ কৰেৰেল মতৰতো 
অৰনক মলাকে মনত গণতন্তে সফলতা সন্দভ্ষত সংশেে সটৃটি 
স�ৰেল৷মতওঁৰলাক এই কথাে পো অনৰভজ্ঞ আৰেল মৰ প্ৰাচ্ৰীন 
কালত গণতন্তে ৰশপা এই ভােত ভূৰমে পোই পুণ্পিত-পল্ৰৱত 
স�ৰেল৷আধুৰনক ৰগুৰতা ভােত মকাৰনা মভদ-ভাৱ মনাৰ�াৱালক 
সকৰলা বেস্ক মতাৰধকাে প্ৰদান কোত অৰনক পণ্চিম্ৰীো 
মদশতলক আগবঢ়া ৷

চৰকাৰৰ এই িেৰৰটা অৰধক স্মৰণীয় কৰৰ ছতালাৰ 
িাৰি ৰিৰশৰ ি্ৱস্া ৈাতত হলৰে। ইয়াৰ ৰভতৰত 
সকৰলাতলক আকৰ ্তণীয় পদৰষিপ হৈৰে গগনয়ান 
ৰমেন। ইয়াৰ ফলত ভাৰত মৈাকাশলল মানৱ-যুতি 

মৈাকাশযান পৰিাৱা ৰিশ্বৰ চতুথ ্তখন ছদশ হৈ পৰৰি।

আমাে গণতন্ত সংসদ্ৰীে প্ৰণাল্ৰীে ওপেত প্ৰৰতটষ্ত, অথ ্ষাৎ 
আমাে সংসদ �’ল গণতন্তে মণ্ন্দে৷ এো সকৰলা মদশবাস্ৰীে বাৰব 
অৰতশে মগৌেৱে কথা মৰ আমাে গণতন্তে এই মণ্ন্দে আসন্ন 
ভৰৱৰ্যতত এক নতুন ভৱনত স্াৰপত �’বলল সগ আৰে৷
পৰৰৰৱশ সুৰষিাৰ ৰদশত আমাৰ দাৰয়ত্ব
আধুৰনক ঔৰদ্যাৰগক সভ্যতাই মানৱ জাৰতে সন্খুত গম্ভ্ৰীে 
প্ৰত্যাহ্ানে সটৃটি কৰেৰে৷ সমুদ্ে জলস্তে বণৃ্দ্ পাইৰে, বেফ 
গৰলব ধৰেৰে আৰু পৰৃথৱ্ৰীে উষ্ণতা বণৃ্দ্ পাইৰে৷ এইদৰে জলবােু 
পৰেৱত্ষনে সমস্যাই আমাে জ্ৰীৱনক প্ৰভাৰৱত কৰেৰে৷ আমাে 
বাৰব এো গব ্ষে কথা মৰ ভােৰত মকৱল মপৰেচ জলবাে ু চুণ্তিে 
পালন কোই ন�ে বেঞ্ জলবােেু সুেক্ষাে বাৰব গ্ৰ�ণ কো 
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দাৰেত্বৰবাধে সসৰত অৰধক মৰাগদান কৰেৰে।
আৰম অৰলম্ম্কত ইৰতৈাস ৰচনা কৰৰৰোঁ
মশ�ত্ৰীোলক অনটুষ্ত ম�াৱা িৰকঅ’ অৰলম্ম্পকত আমাে 
মখললুৱসকৰল অভাৱন্ৰীে প্ৰদশ ্ষৰনৰে মদশে মগৌেৱ বণৃ্দ্ কৰেৰে৷ 
ভােৰত অৰলম্ম্পকে মখলত অংশগ্ৰ�ৰণৰে ৰবগত ১২১ বেেত 
সবাৰতালক অৰধক পদক জৰেৰে ইৰত�াস েচনা কৰেৰে৷
কন্া স্ানলল উপযুতি সুৰিধা, সমঅৰধকাৰ
ৰি্ৰী়িাে লগৰত জ্ৰীৱনে প্ৰৰতৰিা মক্ষত্ত মৰ�লাসকলে অংশগ্ৰ�ণ 
আৰু সফলতাত ৰগুান্তকাে্ৰী পৰেৱত্ষন �’বলল ধৰেৰে৷ উচ্চ ৰশক্ষা 
প্ৰৰতষ্ানে পো আেম্ভ কৰে সশস্ত্ৰ বাৰ�ন্ৰীলল, প্ৰৰোগশালাে পো 
আেম্ভ কৰে মখল পথােলল সকৰলাৰত আমাে কন্যাসকৰল ৰনজে 
এক অনন্য পৰেচে দাটঙ ধৰেৰে ৷ কন্যাসকলে এই সাফল্যত মই 
ভৰৱৰ্যতে ৰবকৰশত ভােতে এক প্ৰৰতছেৰব মদৰখবলল মপাৱা সগৰে।
ছকাৰভডৰ ৰদ্তীয় ছ�ৌ আৰম সঠিকভাৰৱ পাৰ কৰৰৰোঁ
আমাে ৰবজ্ঞান্ৰীসকৰল অৰত কম সমেে ৰভতেত মকাৰভড 
ভাইোেে পো েক্ষা পাবে বাৰব মভকৰচন প্ৰস্তুত কৰেৰে। ৰকন্তু 
ভাইোেে উৎপৰেৱত্ষকে বাৰব আৰু অন্য মকতৰবাে কােকে 
বাৰব আৰম মকাৰভডে ৰবিত্ৰীে ম�ৌে সসৰত প্ৰত্যাহ্ানে সম্খু্ৰীন 
�’বলগ্ৰীো স�ৰেল। মই এই কথাৰিাত দৰুখত মৰ মকাৰভডে ৰবিত্ৰীে 
ম�ৌে সমেত আৰম অৰনকে প্ৰাণ েক্ষা কৰেব মনাৱাৰেৰলা,ঁ অৰনক 
মলাৰক কটি পাবলগ্ৰীো স�ৰেল। মসই সমে অৰতলক ভোৱ� 
আৰেল।   
ফ্ৰন্টলাইন ছযাদ্াক প্ণাম
এই ম�ামাে্ৰীত ৰৰমান সংখ্যক মলাৰক প্ৰাণ ম�ৰুৱাইৰে, তাৰতালক 
অৰধক মলাকে প্ৰাণ েক্ষা কো স�ৰে। এই ধেণে ৰবপদ, শংকাে 
সসৰত আমাে ৰচৰকৎসক, নাচ্ষ , স্াস্্য কমথী, প্ৰশাসক আৰু অন্য 
ক’মোনা মৰাদ্াে প্ৰোসে ফলত ক’মোনাে ৰবিত্ৰীেৰিা ম�ৌত 
ৰনেন্তণ সম্ভৱ স�ৰে৷
ছভকৰচনৰ িাৰি আনৰকা ছপ্ৰণা ৰদয়ক
আমাে মদশত চৰল থকা ৰবশ্বে সবাৰতালক ব�ৃৎ প্ৰৰতৰৰধক 
অৰভৰানে অধ্ৰীনত এই পৰ ্ষন্ত ৫০ মকাটিতলকও অৰধক মদশবাস্ৰীক 
প্ৰৰতৰৰধক প্ৰদান কো স�ৰে৷ মই সকৰলা মদশবাস্ৰীক ন্ৰীৰত 
ৰনেম-ৰবৰধ মাৰন শ্ৰীৰঘ্ৰ প্ৰৰতৰৰধক গ্ৰ�ণ কৰেবলল আৰু আনৰকা 
প্ৰৰতৰৰধক গ্ৰ�ণে বাৰব মপ্ৰেণা ৰদবলল আহ্ান জনাইৰো ৷
চৰকাৰৰ সকৰলা ছৰেণীৰ ছলাকক গুৰুত্ব ৰদৰে
এই ম�ামাে্ৰীে প্ৰভাৱ স্াস্্যে সমাৰনই অথ ্ষব্যৱস্াে বাৰবও 
ৰবনাশকাে্ৰী৷ চেকাৰে দখু্ৰীো আৰু ৰনম্ন মধ্যৰবত্ মলাকে সসৰত 
কু্ষদ্ আৰু মজল্ৰীো উৰদ্যাগে সমস্যাে ৰবৰেৰতা ৰচন্তা কৰেৰে৷ 
চেকাৰে মসই শ্ৰমক আৰু উদ্যম্ৰীসকলে প্ৰৰোজন্ৰীেতাে 

প্ৰৰতও সংৰবদনশ্ৰীল ৰৰসকৰল লকডাউন আৰু ৰাতাোতে 
বাধ্যবাধ্যকতাে ফলত সমস্যাে সন্খু্ৰীন �’বলগ্ৰীো স�ৰে৷ 
মতওঁৰলাকে প্ৰৰোজন্ৰীেতাসমূ�ে ৰবৰৰে অনুধাৱন কৰে চেকাৰে 
ৰবগত বৰ ্ষত বহু পদৰক্ষপ গ্ৰ�ণ কৰেৰে৷ চৰলত বৰ ্ষৰতা চেকাৰে 
মম’ আৰু জনু মা�ত প্ৰাে ৮০ মকাটি মলাকক খাদ্যে মৰাগান 
ধৰেৰে৷ এই সা�াৰ্যে সুৰবধা এৰতো ৰদপাৱল্ৰীলল সম্প্ৰসাৰেত কো 
স�ৰে৷ ইোৰোপৰে ক’ৰভডে বিাো আৰিান্ত উদ্যম্ৰীক উৎসাৰ�ত 
কোে বাৰব চেকাৰে মশ�ত্ৰীোলক ৬ লাখ ২৮ �াজাে মকাটি িকাে 
সা�াৰ্য মপৰকজে কথা মঘাৰণা কৰেৰে৷ এই তথ্য ৰবৰশৰভাৰৱ 
সৰন্তাৰজনক স�ৰে ৰকেৰনা ৰচৰকৎসা সুৰবধাে প্ৰসােণে বাৰব এিা 
বেেে সমেৰোৱাৰতই মতইে �াজাে দশু ৰবশ মকাটি িকা ব্যে কো 
স�ৰে৷
ইমানৰবাে বাধাে ৰপেৰতা গ্ৰাম্ৰীণ মক্ষত্ত ৰবৰশৰত কৃৰৰ খণ্ডই 
অগ্ৰগৰত লাভ কৰেৰে৷ কানপুে মদ�াত ণ্জলাৰস্ত মমাে সপণ্ত্ক 
গাৱঁলল কো ভ্মণে সমেৰোৱাত গ্ৰামাঞ্লে মলাকে জ্ৰীৱন সুগম 
কৰে মতালাে বাৰব গ্ৰ�ণ কো আন্তঃগাথঁৰন ৰবকাশে ব্যৱস্া মদৰখ 

সুখ্ৰী �’মলা৷ এই সকৰলা প্ৰোস আত্মৰনভ্ষে ভােতে পৰেকল্পনাে 
অনুৰূৰপ �’বলল ধৰেৰে।
ইজ অৱ ডুৰয়ং ৰিজৰনেৰ পৰা ইজ অৱ ৰলৰভঙলল...
আমাে অথ ্ষব্যৱস্াত ৰনৰ�ত ৰবকাশে ক্ষমতাত দৃঢ় ৰবশ্বাসে সসৰত 
চেকাৰে প্ৰৰতেক্ষা, স্াস্্য, নাগৰেক উন্নেন, ৰবদ্ুযৎ তথা অন্য 
মক্ষত্সমূ�ত ৰবৰনৰোগ অৰধক সেল কৰে তুৰলৰে৷ চেকােে বিাো 
পৰেৰবশ অনুকূল, শণ্তিে নৱ্ৰীকেণৰৰাগ্য উৎস, ৰবৰশৰভাৰৱ মসৌে 
শণ্তিে প্ৰসােে বাৰব কো নতুন প্ৰোসে ৰবশ্বব্যাপ্ৰী প্ৰশংসা �’বলল 
ধৰেৰে৷ মৰৰতো ‘ইজ অব্ ডুৰেং ৰবজৰনে’ে মূল্যাংকে অগ্ৰগৰত 
�ে মতৰতো ইোে ইৰতবাচক প্ৰভাৱ সমগ্ৰ মদশবাস্ৰীে ‘ইজ অব্ 
ৰলৰভঙ’মতা পৰে।
জনকল্াণৰ ওপৰত ৰিৰশৰ গুৰুত্ব ৰদয়া হৈৰে
জনকল্যাণে মৰাজনাৰতা ৰবৰশৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কো স�ৰে৷ ৭০,০০০ 
মকাটি িকাে মৰিৰডি সংৰৰাণ্জত সা�াৰ্য মৰাজনাে অধ্ৰীনত 
ৰনজে এখন ঘে ম�াৱাে সৰপান বাস্তৱাৰেত স�ৰে৷ কৃৰৰৰভত্তিক 
ৰবপণনত ম�াৱা অৰনক সংস্ােে ফলত আমাে অন্নদাতা কৃৰক 
এৰতো অৰধক সবল স�ৰে।
ত্াগৰ প্ৰত ৰেদ্া জনাইৰোঁ
মই ৰবৰশৰভাৰৱ ভােত্ৰীে সশস্ত্ৰ বাৰ�ন্ৰীে ব্ৰীে মজাৱানসকলক 
প্ৰশংসা কৰেৰো ৰৰসকৰল আমাে স্তন্ততা েক্ষা কৰেৰে আৰু 
প্ৰৰোজন অনুসৰে �ৰ ্ষৰচত্তি বৰলদাৰনা ৰদৰে ৷ মই সকৰলা প্ৰবাস্ৰী 
ভােত্ৰীেৰকা প্ৰশংসা কৰেৰো ৷ মতওঁৰলাৰক ৰৰ মদশত বসৰত স্াপন 
কৰেৰে তাৰত ৰনজে মাতৃভূৰমে েৰব উজ্ল কৰে তুৰলৰে ৷   

আ্ঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ভাৰতৰ স্ান শীৰ ্তৰ ৰদৰশ হগ 
আৰে। এয়া ভাৰৰত ৰিৰভন্ন আ্ঃৰাষ্ট্ৰীয় সদ্ন্লনত 

অংশগ্ৈণ তথা ৰিৰভন্ন ৰাষ্টৰ হসৰত িৃদ্দ্ ছপাৱা 
ৰদ্পাৰষিক সম্ক্তই স্পষ্ট কৰৰৰে।

চৰলত িৰ ্তৰতা চৰকাৰৰ ছম’ আৰু জনু মাৈত প্ায় 
৮০ ছকাঠট ছলাকক খাদ্ৰ ছযাগান ধৰৰৰে৷ এই 

সাৈায্ৰ সুৰিধা এৰতয়া ৰদপাৱলীলল সম্প্ৰসাৰৰত 
কৰা হৈৰে

ৰাষ্টপৰতৰ সম্ূণ ্ত ভাৰণ 
শুৰনিলল এই ৰকউআৰ 
ছকাড ছকেন কৰক
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ভােৰত স্াধ্ৰীনতাে ৭৫ বেেত ভৰে ৰদোে এই শুভক্ষণত 
লাল ৰকল্াে প্ৰাচ্ৰীেে পো মদশবাস্ৰীক অটিমবােে বাৰব 
সৰ্াধন কৰে থকাে সমেত মদশে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ 

মমাদ্ৰীে মনত এই মবদনা প্ৰৰতফৰলত স�ৰেল মৰ স্াধ্ৰীনতাে 
মকইবা দশকে পােৰতা মদৰশ ৰৰধেৰণ উন্নেনে গৰত লাভ 
কৰেব লাৰগৰেল মসো ম�াৱা নাই। লগৰত মতওঁ মদশবাস্ৰীে 

মনে ভাৱনা ব্যতি কৰে এক দৃঢ়তাৰে ভো সংকল্পে 
কথাও স্পটি কৰে, এই সংকল্প স�ৰে নতুন ভােতে সজৃন, 
ৰাৰত জনতাে জ্ৰীৱন সুগম ম�াৱাে লগৰত উন্নেনে গৰত 

ক্ষ্ৰীপ্ৰতে স� আগন্তুক ২৫ বেেত সকৰলাৰে প্ৰোসে ফলত 
নতুন ভােতে সংকল্প বাস্তৱাৰেত স� পেক। ইোে বাৰবই 
মতওঁ জনসাধােণক উৰদেৰশ্য ৰনজে মনে ভাৱক শব্দে 

মুকুতা মালা গাটঁঠ সকৰেঃ   
 “এয়াই সময়,

এয়াই সময়...উৰচত সময়, ভাৰতৰ অমূল্ সময়...”

'সিকা প্য়াস'

'অমৃত কাল'

প্চ্ছদ ছলখাঃ
লাল ৰকল্াৰ পৰা প্ধানমন্তী

প্ধানমন্তীৰ সম্ূণ ্ত ভাৰণ 
শুৰনিলল এই ৰকউআৰ ছকাড 
ছকেন কৰক

ভাৰতৰ সৃজনাত্মক সময় ৈ’িভাৰতৰ সৃজনাত্মক সময় ৈ’ি



16 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ   ১-১৫ ছেপ্তেম্বৰ, ২০২১

ভােত এৰতো এক নতুন 
ৰাত্াে ৰদশত আগবাৰঢ়ৰে। 
এই ৰাত্া স�ৰে উন্নেনে 
ৰাত্া। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ 

মমাদ্ৰীৰে মৰৰতো অটিমবােে বাৰব লাল ৰকল্াে 
পো মদশবাস্ৰীক সৰ্াধন কৰেৰেল মতৰতো 
মদশবাস্ৰীক নতুন সংকল্পৰে আগুৱাই সগ 
উন্নেনে নতুন ৰশখেে প্ৰাৰতেে বাৰব সকৰলাৰক 
উদ্লুদ্ধ কৰেৰেল। এই ৰাত্া ইৰতমৰধ্যই আেম্ভ 
স�ৰে। নতুন ভােতে শণ্তিৰে এই ৰাত্াক 
অগ্ৰগৰত ৰদৰে। সংকল্পে পো ৰসণ্দ্ লাভে মন্তৰে 
নতুন ভােতে এই ৰাত্াই ক্ষ্ৰীপ্ৰতা লাভ কৰেৰে।

এো মকন্দ্ৰ চেকােে সৰদছোে বাৰবই সম্ভৱ 
সকৰলা কথা এৰতো বাস্তৱৰক্ষত্ত কাৰ ্ষকে্ৰী 
স�ৰে। লাল ৰকল্াত মঘাৰৰত ম�াৱা সকৰলা কথা 
মূলত কাৰ ্ষকে্ৰী স�ৰে, সকৰলা আশ্বাস কাৰ ্ষকে্ৰী 
স�ৰে। মকাৰভড ব্যৱস্াপনাে পো আেম্ভ কৰে 
টিকাকেণলল সকৰলাৰত চেকাৰে কাৰ ্ষকে্ৰী, 
সমৰোৰচত ৰসদ্ান্ত সলৰে। চেকাৰে লগৰত 
োজহুৱা ৰবতেণ ব্যৱস্াে অধ্ৰীনত ৰবনামূল্ৰীোলক 
খাদ্য সামগ্ৰ্ৰীে মৰাগান ধোে লগৰত কম ্ষসংস্াপন 
বণৃ্দ্ কো, আন্তঃগাথঁৰনে উন্নেন, গ্ৰাম্য 
অথ ্ষন্ৰীৰতক িনৰকোল কো, সমাজে প্ৰৰতৰিা 
বগ ্ষে মলাকে সম উন্নেন, ৰুৱচাম-মৰ�লাক 
সব ্ষাঙ্্ৰীন ৰবকাশে বাৰব কাম কো আৰদৰবাে এই 
চেকােে মূল মন্ত ৰ�চাৰপ প্ৰৰতষ্া লাভ কৰেৰে। 
মদশে ৰবৰুৰদ্ মূে দাটঙ উঠা উপাদানক মৰৰমূে 
কৰেবলল চাণ্জ্ষৰকল টিাইক কো তথা ৰবৰভদকাম্ৰী 
ৰবৰশৰ সুৰবধা ৩৭০ অনুৰছেদে কত্ষন কৰে জম্-ু
কাশ্্ৰীেবাস্ৰীক মদশে অন্য প্ৰান্তে জনগণে 
সসৰত সংৰুতি কো আৰদ প্ৰগৰতশ্ৰীল কাৰমা এই 
চেকাৰে সফলতাৰে �াতত সলৰে। একৰবংশ 
শৰতকাত স্ান্ৰীে সামগ্ৰ্ৰীে ৰবকাশ সাধনৰে 
মলাৰকল ফ’ে মভাৰকলে মাধ্যমত অথ ্ষন্ৰীৰতক 
শণ্তিশাল্ৰী কোে সংকল্প এই চেকাৰে সলৰে। 
সবকা সাথ, সবকা ৰবকাশ আৰু সবকা ৰবশ্বাসে 
সসৰত এৰতো সবকা প্ৰোস মন্ত উচ্চােণৰে 
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে ভৰৱৰ্যতে কাৰ ্ষপন্া 
সকৰলাৰে আগত ব্যতি কৰে।

অমৃত কালৰ লষি্ হৈৰে 
ভাৰত আৰু ভাৰতীয়ৰ 

িাৰি সমৃদ্দ্ৰ নতুন 
ৰশখৰৰ প্াৰতে

অমৃতকালৰ লষি্ 
এৰনকুৱা ৰযৰয় উন্নয়ন-
সুৰিধাৰ প্াৰতে গাওঁ িা 
চৈৰ হল ভাগ নকৰৰ

প্চ্ছদ ছলখাঃ
লাল ৰকল্াৰ পৰা প্ধানমন্তী
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ছকাৰনা এক ছদশৰ ৰিকাশ যাত্াত এৰনকুৱা এটা 
সময় আৰৈ ৰয সময়ত সকৰলাৰৱ ৰনজক সলৰন 
কৰৰ প্গৰতৰ পথত আগিাৰঢ যায়। ৭৫ সংখ্ক 
িৰ ্তৰ এই ষিণ আৰম ছকৱল এটা উপযাপনৰ ৰদন 
ৰৈচাৰপ নৈয়, ইয়াক নতুন সংকল্পৰিাৰৰ আাধাৰ 
ৰৈচাৰপ প্ৰতষ্া কৰৰ আগিাৰঢ যাি লাৰগ।

একৰিংশ শৰতকাত আমাৰ 
আশা-আকাংষিাক ছকাৰনা 

প্ত্াহ্াৰন স্তব্ধ কৰৰি 
ছনাৱাৰৰ।

এয়াই সময়, উপযুতি 
সময়। ৰাষ্ট প্থম, সদায় 
প্থম নীৰতৰয় আমাক 
ৰিজয়ী কৰৰ তুৰলি।

সলৰন ছৈাৱা যুগৰ হসৰত
ৰনজক �াল খৱুাই ল’ি লাৰগি

 নতুন সংকল্প গ্ৰ�ণ কৰে আগুৱাই ৰাব লাৰগব। ইোত 
আেম্ভৰণ কৰে আগন্তুক ২৫িা বৰ ্ষে ৰাত্াত মৰৰতো 
আৰম স্াধ্ৰীনতাে শতাব্দ্ৰী উদৰাপন কৰেমলগ নতুন 
ভােতে সজৃনে এো অমতৃ কাল বৰুল ৰচৰনিত �’ব। 
এই অমতৃকালত আমাে  সংকল্পসমূ�ে ৰসণ্দ্, 
আৰম স্াধ্ৰীনতাে এশ বৰ ্ষ পৰ ্ষন্ত আগুৱাই সল ৰাব 
লাৰগব। মগৌেৱপূণ ্ষ ৰূপত সল ৰাব লাৰগব।

 অমতৃকালে লক্ষ্যই স�ৰে, ভােত আৰু ভােতে 
নাগৰেকসকলে বাৰব সমণৃ্দ্ে এক নতুন ৰশখেত 
আৰো�ণ। অমতৃ কালে লক্ষ্যই স�ৰে এৰন 
এখন ভােতে ৰনম ্ষাণ ৰ’ত সুৰবধাসমূ� গাওঁ আৰু 
চ�েসমূ�ক ৰবভাণ্জত কৰেব পো ৰবধে ন�ে। 

 অমতৃ কালে লক্ষ্যই স�ৰে এৰন এখন ভােতে 
ৰনম ্ষাণ ৰ’ত নাগৰেকসকলে জ্ৰীৱন চেকােে 
অকােণ �স্তৰক্ষপ নাথাৰকব। অমতৃ কালে লক্ষ্যই 
স�ৰে এৰনকুৱা ভােতে ৰনম ্ষাণ কো ৰৰঠাইত পৰৃথৱ্ৰীে 
সকৰলা আধুৰনক আন্তঃগাথঁৰন উপলব্ধ �’ব।

 অমতৃ কাল ২৫বেেে। ৰকন্তু আৰম লক্ষ্য প্ৰাৰতেে 
বাৰব ইমান দ্ৰীঘল্ৰীো অৰপক্ষাও কৰেব মনাৱাৰো। 
আৰম এৰতোৰে পোই জৰ়িত স� পৰেব এোই সমে, 
উৰচত সমে। 

 আমাে মদশৰকা সলাব লাৰগব, আৰম নাগৰেক 
ৰ�চাৰপও ৰনজৰক ৰনৰজই সলৰন কৰেব লাৰগব। 
পৰেৱৰত্ষত ৰগুে অনকূুৰল আৰমও ৰনজৰক সলাব 
লাৰগব।
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ষুিদ্ৰ কৃৰকসকল হৈৰে 
আমাৰ ছগৌৰৱ

 মদশে ৮০ শতাংশ কৃৰক এৰন আৰে ৰৰসকলে �াতত 
২ ম�ক্টেতলক কম মখৰত-ভূৰম আৰে। আৰম ১০০ 
গোক্ৰী মখৰতেকে ৰভতেত ৮০ গোক্ৰী এৰন মখৰতেক 
পাম ৰৰসকলে �াতত ২ ম�ক্টেতলকও কম মখৰত 
পথাে আৰে। গৰতৰক প্ৰকৃতাথ ্ষত মদশে মখৰতেক 
মশ্ণ্ৰীৰিা মূলত কু্ষদ্ মখৰতেক মশ্ণ্ৰীত পৰেৰে। ৰকন্তু 
দুভ্ষাগ্যবশতঃ এই কু্ষদ্ কৃৰক মশ্ণ্ৰীৰিা ৰবগত বৰ ্ষে 
চেকােে ন্ৰীৰতৰবাৰে সামৰে মলাৱা নাৰেল। এৰতো এই 
মশ্ণ্ৰীৰিাে প্ৰৰত লক্ষ্য োৰখৰেই নতুন কৃৰৰ সংস্াে 
আইন প্ৰণেন কো স�ৰে। এই ক্ষদ্ মখৰতেকসকলে 
ৰবকাশ এৰতো চেকােে মূল লক্ষ্য। 

 ‘ফচল ব্ৰীমা মৰাজনা’ে সংস্াৰেই �ওক, ‘এমএেৰপ’-ে 
�াে মডেগুণ বণৃ্দ্ কোে দৰে গুৰুত্বপূণ ্ষ ৰসদ্ান্তই 
�ওক, কু্ষদ্ কৃৰকসকলক ‘ৰকৰাণ ঋণ পত্’ে 
জৰেেৰত সুলভ সুদে ৰবপে্ৰীৰত ঋণে ব্যৱস্াই �ওক, 
মসৌে শণ্তিৰে জৰ়িত আচঁৰনসমূ� মখৰতপথাে পৰ ্ষন্ত 
মপ্ৰেণে কথাই �ওক, ‘ৰকৰাণ-উৎপাদক সংগঠৰন’ই 
�ওক, সকৰলা প্ৰোৰস কু্ষদ্ কৃৰকসকলে শণ্তি প্ৰদান 
কৰে আৰ�ৰে। 

 আগন্তুক সমেত লিক পৰ ্ষাে পৰ ্ষন্ত পণ্যাগােে সুৰবধা 
গৰঢ় মতালাে অৰভৰান চৰলাৱা �’ব। প্ৰৰতগোক্ৰী কু্ষদ্ 
মখৰতেকে সৰু সৰু খেে পাৰতে প্ৰৰত নজে োৰখ 
‘ৰপএম কৃৰক সন্ান ৰনৰধ মৰাজনা’ে প্ৰচলন কো 
স�ৰে। দ� মকাটিৰো অৰধক মখৰতেক পৰেোলে 
‘মবংক একাউণ্ট’ত এই পৰ ্ষন্ত মডে লাখ মকাটিৰো 
অৰধক িকা প্ৰত্যক্ষ �স্তান্তে প্ৰণ্ৰিোৰে মপ্ৰেণ কো 
স�ৰে। 

 কু্ষদ্ মখৰতেকসকল এৰতো আমাে বাৰব মন্ত স্ৰূপ 
স� উটঠৰে। আণ্জ মদশে ৭০িাৰো মেল পথত ‘ৰকৰাণ 
মে’ল’ চৰল আৰে। ৰকৰাণ মেলসমূৰ� কু্ষদ্ কৃৰকে 
উৎপাৰদত ফচলসমূ� মদশে ৰবৰভন্ন প্ৰান্তলল ৰনৰে। 
ইোে ফলত মখৰতেকে আে বণৃ্দ্ পাইৰে, সামগ্ৰ্ৰীে 
উৎপাদন বণৃ্দ্ পাইৰে। ৰলচু, মভাি জলক্ৰীো আৰদ 
খাদ্য সামগ্ৰ্ৰী আণ্জ ৰবশ্বে অন্য প্ৰান্তলল েতোৰন স�ৰে। 
ইোে লগৰত কৃৰকে উপৰৰাগ্ৰী অন্য এক আচঁৰনে 
নাম স�ৰে ‘স্াৰমত্ব মৰাজনা’। এই আচঁৰনৰেও 
কৃৰকসকলক ৰৰথটি স�াে কৰেৰে।

পূি ্তৰত ছদশৰ চৰকাৰৰ গ্ৈণ 
কৰা কৃৰৰ নীৰতৰিাৰৰ ষুিদ্ৰ 

ছখৰতয়কসকলৰ উন্নয়নৰ িাৰি 
ৰযৰখৰন গুৰুত্ব ৰদি লাৰগৰেল 

ৰসমানৰখৰন গুৰুত্ব ৰদয়া নাৰেল

এৰতয়া এই ষুিদ্ৰ ছখৰতয়কৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব প্দান কৰৰ সংকোৰমূলক নতুন 

কৃৰৰ নীৰত প্ণয়ন কৰা হৈৰে। এই 
ছষিত্ত ৰসদ্া্ গ্ৈণ কৰা হৈৰে।

প্চ্ছদ ছলখাঃ
লাল ৰকল্াৰ পৰা প্ধানমন্তী
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ক্ীডা, যুৱ শদ্তি আৰু 
মৰৈলা সিলীকৰণ

 নতুন ‘োষ্ট্ৰীে ৰশক্ষা ন্ৰীৰত’ে আৰু এিা কথা আৰে, 
ইোত মখলক মূলসুৰঁতে ৰশক্ষাে অংগ বুৰল স্্ৰীকৃৰত 
ৰদো স�ৰে। জ্ৰীৱনক আগুৱাই ৰনোে বাৰব ৰৰসমূ� 
প্ৰভাৱশাল্ৰী মাধ্যম আৰে তাে মাজত মখল অন্যতম। 
এিা সমে আৰেল মৰৰতো মখল-মধমাৰলক মুখ্য ধাো বুৰল 
গ্ৰ�ণ কো ম�াৱা নাৰেল। ৰপতৃ-মাতৃৰে ল’ো-মোৱাল্ৰীক 
উৰদেশ্য কৰে সকৰেল মৰ “ৰক মখৰলৰেই জ্ৰীৱন ধ্ংস 
কৰেৰব মনৰক!” এৰতো মদশত ‘ৰফিৰনে’ক সল মখল-
মধমাৰলক সল একধেণে জাগেণে সটৃটি স�ৰে। এইবাে 
অৰলম্ম্পকৰতা আৰম মদৰখৰো,ঁ আৰম অনুভৱ কৰেৰো।ঁ 
এই পৰেৱত্ষন আমাে মদশে বাৰব এক বহুত ডাঙে 
‘িাৰণ ্ষং পইণ্ট’ �ে। মসৰে আণ্জ মদশত মখলজগতত 
প্ৰৰতভা, প্ৰৰুণ্তি আৰু ‘প্ৰৰফশ্যৰনৰলজম’ অনাে বাৰব 
ৰৰৰবাে অৰভৰান চৰলব লাৰগৰে, এইৰিা দশকত আৰম 
তাক আৰু দ্ৰুত কৰে তুৰলব লাৰগব, আৰু ব্যাপক কৰেব 
লাৰগব।

 এো মদশে বাৰব মগৌেৱৰে কথা মৰ ৰশক্ষাই �ওক 
বা মখৰলই, ব’ড্ষসমূ�ে ফলাফৰলই �ওক অথবা 
অৰলম্ম্পকে মখলপথাৰেই �ওক আমাে মোৱাল্ৰীসকৰল 
অভুতপূব ্ষ প্ৰদশ ্ষন দাটঙ ধৰেৰে। আণ্জ ভােতে 
জ্ৰীেে্ৰীসকৰল সকৰলাৰত ৰনজে স্ান ৰনণ্চিত কোে 
বাৰব আতুেতা প্ৰদশ ্ষন  কৰেৰে। আৰম এো সুৰনণ্চিত 
কৰেব লাৰগব মৰ প্ৰৰতৰিা মপো আৰু কাৰ ্ষৰক্ষত্ত 
মৰ�লা আগবাৰঢ় ৰাওক। আৰম এো সুৰনণ্চিত কৰেব 
লাৰগব মৰ পথে পো কম ্ষস্ল্ৰী পৰ ্ষন্ত, সকৰলা স্ানৰত 
মৰ�লাসকলে সুেক্ষা ৰনণ্চিত �ওক।  এই সংকল্পক 
আৰম স্াধ্ৰীনতাে ৭৫সংখ্যক বেেে সংকল্প ৰ�চাৰপ 
গ্ৰ�ণ কৰেব লাৰগব।

 আণ্জ মই এিা কথা আনন্দৰে মদশবাস্ৰীে সসৰত ভগাই 
সলৰো।ঁ মই লাখ লাখ মোৱাল্ৰীে পো বাত ্ষা লাভ কৰে 
আৰ�ৰেৰলা ঁ মৰ মতওঁৰলাৰক সসৰনক সু্লসমূ�ত পৰঢ়ব 
ৰবচাৰে। দুই-আলঢ় বেেে আগৰত ৰমৰজাোমে সসৰনক 
সু্লত প্ৰথমবােে বাৰব মোৱাল্ৰীক নাম ভৰত্ষ কোে 
বাৰব আৰম সৰুলক প্ৰোস এিা আেম্ভ কৰেৰেৰলা।ঁ 
এৰতো চেকাৰে ৰসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ কৰেৰে মৰ মদশে সকৰলা 
সসৰনক সু্লত মোৱাল্ৰীৰেও পৰঢ়ব পাৰেব

মাতৃভাৰা হৈৰে এক শদ্তি। 
দাৰৰদ্ৰতাৰ ৰিপৰষি যঁুজ ৰদয়াৰ এপাত 
অস্ত্ৰ হৈৰে মাতৃভাৰা। নতুন ‘ৰাষ্ট্ৰীয় 

ৰশষিা নীৰত’ত এই ৰিৰয়ৰটাত অৰধক 
গুৰুত্ব ৰদয়া হৈৰে।

ৰশষিা, ক্ীডা িা অন্ান্ সকৰলা 
ছষিত্ৰতই নাৰীৰয় ভাল ফলাফল 
ছদখুৱািলল সষিম হৈৰে। হসৰনক 
কুেলত ছোৱালীৰয়ও ৰশষিা গ্ৈণ 

কৰৰি।
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ৰিশ্বত ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰষিাৰ গুৰুত্ব ৰযমান, পৰৰৰৱশ সুৰষিাৰৰা 
ৰসমাৰনই গুৰুত্ব। ভাৰত এৰতয়া পৰৰৰৱশ সুৰষিাৰ ৰদশত 
দায়ৱদ্। আদ্জ হজৱ হিৰচত্তা, ভূৰম ৰনৰৰপষিকৰণ, 
জলিায় ু পৰৰৱত্তন অথিা জাৱৰ ৰনকোশনৰ লগৰত 
হজৰৱক কৃৰৰকায ্ত, হজৱ ছগে, শদ্তি সংৰষিণ, স্চ্ছ 
শদ্তি, সকৰলা ছষিত্ৰত পৰৰৰৱশ সংৰষিণৰ প্য়াৰস 
আদ্জ ফল ধৰৰৰে। ছদৰশ িনাঞ্চল অথিা ৰাষ্ট্ৰীয় 
উদ্ানৰ সংখ্া, িাঘৰ সংখ্া আৰু এৰেয়াঠটক ৰসংৈ’ৰ 
সংখ্া আৰদ িৃদ্দ্ কৰা কথাই আন্ৰ িতৰা ৰদৰে।

পৰৰৰৱশ 
সুৰষিাৰ ছষিত্ত 
ভাৰতৰ ৰিৰশৰ 
গুৰুত্ব

 ভােতে এই সফলতাসমূ�ে লগৰত আৰম আৰু এিা 
সত্যৰকা বুণ্জব লাৰগব। ভােত আণ্জও ৰকন্তু শণ্তি খণ্ডত 
আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীল ন�ে। ভােৰত এৰতোও শণ্তিে আমদান্ৰীে 
নামত প্ৰৰত বেৰে ১২লাখ মকাটি িকাৰো অৰধক ধন ব্যে 
কৰেবলগ্ৰীো �ে। ভােতে প্ৰগৰতে বাৰব, ‘আত্মৰনভ্ষে ভােত’ 
ৰনম ্ষাণে বাৰব  ‘ভােত শণ্তি আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীল’ ম�াৱাৰিা সমেে 
আহ্ান। ভােৰত এো সংকল্প মলাৱা উৰচত মৰ স্াধ্ৰীনতাে ১০০ 
বেে পূণ ্ষ ম�াৱাে আগৰতই মদশ শণ্তি আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীল স� 
উটঠৱ আৰু এই মক্ষত্ত কাম আেম্ভ কৰেব। 

 মগে-ত্িত্তিক অথ ্ষন্ৰীৰতৰেই �ওক, মদশজৰুে ‘ৰচএনণ্জ’, 
‘ৰপএনণ্জ’-ে ‘মনিৱক্ষ’ স্াপৰনই �ওক, ২০শতাংশ 
‘ইথানলে মলিৰডং’-ে লক্ষ্যই �ওক, ভােৰত এক ৰনদ্্ষাৰেত 
উৰদেশ্য সল আগবাৰঢ় আৰে। ভােৰত ‘ইৰলৰ্ৰিক ম’ৰবৰলিী’ে 
ৰদশৰতা পদৰক্ষপ আগবঢ়াইৰে আৰু মেলে এশ শতাংশ 
সবদু্যৰতক্ৰীকেণৰো কাম দ্ৰুত গৰতত আগবাৰঢ় আৰে। 
ভােত্ৰীে মেৰল ২০৩০ে ৰভতেত ‘মনি ণ্জে’ কাব ্ষন এৰমিাে’ 
ৰ�চাৰপ পৰেগৰণত ম�াৱাে লক্ষ্য ৰনদ্্ষােণ কৰেৰে। এই সমূ� 
প্ৰোসে জৰেেৰত মদৰশ ‘ৰমেন চাকু্ষলাে ইক’নম্ৰী’ে ওপেৰতা 
গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰ�ৰে। আমাে ‘মভৰ�কল ম্ৰেপ পৰলচ্ৰী’ 
ইোে এক বহুত ডাঙে উদা�েণ। আণ্জ ‘ণ্জ-২০’ মদশসমূ�ে 
ৰভতেত ভােত একমাত্ মদশ ৰৰৰে ৰনজে জলবােু সম্পকথীে 
লক্ষ্যসমূ� প্ৰাতে কোে ৰদশত দ্ৰুতগৰতৰে আগবাৰঢ়ৰে।

 ভােৰত এইৰিা দশকে মশৰ পৰ ্ষন্ত ‘ৰেৰনউৰৱবল এনাজথী’ে 
উৎপাদন ৪৫০ গ্ৰীগাৱাি কোে বাৰব লক্ষ্য ৰনদ্্ষােণ কৰেৰে। 
২০৩০ চন পৰ ্ষন্ত ৪৫০গ্ৰীগাৱািে লক্ষ্য ৰনধ ্ষােণ কো স�ৰে। 
ইোৰে ১০০ গ্ৰীগাৱািে লক্ষ্য ভােৰত ৰনদ্্ষাৰেত সমেতলক 
আগৰতই সম্ভৱ কৰে তুৰলৰে।  আমাে এই প্ৰোৰস পৰৃথৱ্ৰীে 
বাৰবও এক ভেসা প্ৰদান কৰে আৰ�ৰে। ‘মলোৰবল মটিি’ে 
ওপেত ‘ইণ্টােৰনশ্যৰনল ে’লাে এলাৰেসি’ে গঠন ইোে ডাঙে 
উদা�েণ।

পৰৰৰৱশ খণ্ডত ছসউজ ৈাইড্ৰ’ছজৰন 
িৃৈৎ সফলতা পািলল সষিম ৈ’ি। অমৃত 

কালৰ সময়ৰোৱাত আৰম ছসউজ 
ৈাইড্ৰ’ছজনৰ উৎপাদন আৰু ৰিতৰণৰ 

ছষিত্ত ছদশক ৰিশ্বৰ মুখ্ ছকন্দ্ৰ ৰৈচাৰপ 
প্ৰতষ্া কৰৰি লাৰগি।

এয়া সুখৰ কথা ছয ছদশত িনাঞ্চল 
িৃদ্দ্ পাইৰে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্ানৰ 

সংখ্া িৃদ্দ্ পাইৰে, উদ্ানৰিাৰত 
িাঘ-ৰসংৈৰ সংখ্া িৃদ্দ্ পাইৰে।

প্চ্ছদ ছলখাঃ
লাল ৰকল্াৰ পৰা প্ধানমন্তী
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স্ানীয় উৎপাদন হৈৰে 
নতুন ভাৰতৰ শদ্তি
ভাৰৰত ৰনজৰ উৎপাদনষিমতা আৰু ৰতোৰন দৰুয়াটাই 
িৃদ্দ্ কৰৰি লাৰগি। আৰপানাৰলাৰক ছদৰখৰে, অলপ 
ৰদন আগৰতৰৈ ভাৰৰত ৰনজৰ প্থমখন স্ৰদশী 
‘এয়াৰক্াফ্ট ছকৰৰয়াৰ আইএনএে ৰিক্া্’-ক 
সমুদ্ৰত পৰীষিামূলক ভ্ৰমণৰ সাজ ু কৰৰৰে। ভাৰৰত 
আদ্জ ৰনজৰ যুদ্ ৰিমানৰ ৰনম ্তাণ কৰৰ আৰে, ৰনজৰ 
‘োিৰমৰৰৰনা’ ৰনম ্তাণ কৰৰ আৰে। মৈাকাশত যািৰ 
িাৰি ‘গগণ যাৰনা’ সাজ ু হৈ উঠিৰে। এয়াই স্ৰদশী 
উৎপানশীলতাৰ ছষিত্ত আমাৰ শদ্তি প্ৰতপন্ন কৰৰৰে।

 মকাৰভড কালে ৰপচত উজ্্ৰীৰৱত ম�াৱা নতুন আৰথ ্ষক 
পৰেৰস্ৰতত ‘মমক ইন ইণ্ণ্ডো’-ক শণ্তিশাল্ৰী কোে বাৰব মদৰশ 
‘উৎপাদন সংৰৰাণ্জত উদগৰণ আচঁৰন’ও (ৰপএলআই) মঘাৰণা 
কৰেৰে। এই আচঁৰনে জৰেেৰত ৰৰ পৰেৱত্ষন সম্ভৱ স�ৰে, 
তাে ৰনদশ ্ষন ইৰল্ৰিৰনক উৎপাদন খণ্ডে সসৰত জৰ়িত। সাত 
বেেে আগৰত আৰম ৮ ৰবৰলেন ডলােে মমাবাইল মফান 
আমদাৰন কৰেৰেৰলা। ৰকন্তু এৰতো আমদাৰনে পৰেমাণ হ্াস 
মপাৱাই ন�ে, েতোৰন কৰেবলল সক্ষম স�ৰো।ঁ

 আমাে উৎপাদন খণ্ডই গৰত লাভ কৰেৰে মৰৰতো আৰম এই 
কথাে প্ৰৰতও দৃটটি োৰখব লাৰগব মৰ আৰম ভােতত ৰনম ্ষাণ 
কো সামগ্ৰ্ৰী ৰবশ্ব মানে ম�াৱাে লগৰত সম্ভৱ �’মল এৰখাজ 
আগবাৰঢ়বৰ� পো �’ব লাৰগ। ইোে বাৰব প্ৰস্তুৰত চলাব লাৰগ। 
আমাে উৎপাদকসকৰল এই কথাৰিা মনত েখা দেকাে 
মৰ আৰপানাৰলাৰক ৰনম ্ষাণ কো সামগ্ৰ্ৰী মকৱল আৰপানাে 
মকাম্পান্ৰীে সামগ্ৰ্ৰীৰে ন�ে, এই সামগ্ৰ্ৰী মদশে সামগ্ৰ্ৰী আৰু 
সমগ্ৰ ৰবশ্বত এই সামগ্ৰ্ৰীৰে মদশবাস্ৰীে ৰবশ্বাসক জৰ়িত কৰে 
োৰখ। ভােত্ৰীে উৎপাদকে প্ৰৰতৰিা সামগ্ৰ্ৰীৰেই ভােতে মৰেণ্ড 
এৰ্চাডে �ে। এই সামগ্ৰ্ৰীৰবাে প্ৰকৃতাথ ্ষত মমড ইন ইণ্ণ্ডো।

 আণ্জ মদশে মবৰলগ মবৰলগ খণ্ড আৰু মদশে সৰু সৰু 
চ�েসমূৰ�ও, িাোে-২, িাোে-৩ মশ্ণ্ৰীে ম�ানগে্ৰীসমূ�ৰতা 
নতুন নতুন ‘টিাি্ষআপ’ স্াৰপত স� আৰে। মতওঁৰলাকে বিাো 
ৰনমথীত ভােত্ৰীে সামগ্ৰ্ৰী আন্তঃোষ্ট্ৰীে বজােলল মৰাৱাে মক্ষত্ত 
বহুত ডাঙে ভূৰমকা আৰে। আৰম মদৰখৰো মৰ ক’মোনাে 
এই কটঠন কালৰতা �াজাে �াজাে নতুন ‘টিাি্ষআপ’ে জন্ 
স�ৰে। বহুত সফলতাৰে মতওঁৰলাৰক আগবাৰঢ় সগৰে। কাৰলে 
‘টিাি্ষআপ’ আণ্জ ‘ইউৰনকণ ্ষ’ স�ৰে। এইৰবােে ‘মাৰক্ষি মভলু্য’ 
�াজাে �াজাে মকাটি িকালল উটঠৰে।

ভাৰৰত আদ্জ ৰনজৰ যুদ্ ৰিমানৰ 
ৰনম ্তাণ কৰৰ আৰে, ৰনজৰ ‘োিৰমৰৰৰনা’ 

ৰনম ্তাণ কৰৰ আৰে। মৈাকাশত যািৰ 
িাৰি ‘গগণয়াৰনা’ সাজ ুহৈ উঠিৰে। 

স্ৰদশী উৎপানশীলতাৰ ছষিত্ত 
এইৰিাৰৰ আমাৰ শদ্তি প্ৰতপন্ন 

কৰৰৰে।

ষ্টাট্তআপৰিাৰৰ এৰতয়া সফলতা 
পাইৰে। ছদশৰ ৰিৰভন্ন প্া্ত আদ্জ 
অৰনক ষ্টাট্ত আপ আৰে। এই ছদশীয় 
ষ্টাট্ত-আপৰিাৰৰ িজৰ মূল্ এৰতয়া 

সি ্তাৰধক।
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সিকা সাথ, সিকা ৰিকাশ, 
সিকা ৰিশ্বাস, সিকা প্য়াস
‘সকৰলাৰৰ হসৰত, সকৰলাৰৰ ৰিকাশ, সকৰলাৰৰ ৰিশ্বাস’ 
ৰতৰনটা মন্তৰ হসৰত আৰম সকৰলা জৰডত হৈ পৰৰৰো।ঁ 
আদ্জ লাল ৰকল্াৰ পৰা আহ্ান কৰৰৰো ঁ ছয ‘সকৰলাৰৰ 
হসৰত, সকৰলাৰৰ ৰিকাশ, সকৰলাৰৰ ৰিশ্বাস আৰু এৰতয়া 
সকৰলাৰৰ প্য়াৰস আমাৰ প্ৰতৰটা লষি্ৰ প্াৰতেৰ িাৰি 
মৈত্বপূণ ্ত িুৰল ৰিৰিৰচত হৈৰে। ৰিগত সাতটা িেৰত 
আৰম্ভ ছৈাৱা অৰনক ছযাজনাৰ লাভ ছকাঠট ছকাঠট 
দখুীয়াক ছতওঁৰলাকৰ ঘৰ পয ্্ত  ছপাৱাৰ ি্ৱস্া কৰৰ ৰদয়া 
হৈৰে। ‘উজ্জ্বলা’ৰ পৰা ‘আয়ষু্ান ভাৰত’ৰ শদ্তি ৰকমান 
আদ্জ ছদশৰ প্ৰতগৰাকী দৰৰদ্ৰই জাৰন। আদ্জ চৰকাৰী 
ছযাজনাসমূৈৰ গৰত িাৰঢৰে। ছসইসমূৰৈ ৰনদ্্তাৰৰত লষি্ 
প্াতে কৰৰৰে। ৰকন্তু কথা ইয়াৰত সম্ূণ ্ত নৈয়। এৰতয়া 
আৰম অৰ্ম সীমা পয ্্ত  যাি লাৰগি। এশ শতাংশ গাৱঁত 
ৰাস্তা ৈওক, এশ শতাংশ পৰৰয়ালৰ ছিংক একাউণ্ট ৈওক, 
এশ শতাংশ ৰৈতাৰধকাৰীৰয় ‘আয়ষু্ান ভাৰত’ৰ কাড্ত লাভ 
কৰক, এশ শতাংশ ি্দ্তিৰয় ‘উজ্জ্বলা ছযাজনা’ আৰু 
ছগেৰ সংৰযাগ লাভ কৰক। চৰকাৰৰ িীমা ছযাজনাই 
ৈওক ৰকম্বা ছপন্সন ছযাজনা, আিাস ছযাজনাৰৰ আৰম 
এৰন প্ৰতগৰাকী ি্দ্তিক জৰডত কৰৰম, ৰয প্কৃতৰতই 
ইয়াৰ দািীদাৰ ৈয়। এশ শতাংশ ছদশিাসীক লগত হল 
আৰম আগুৱাই যাি লাৰগি।

 মৰৰনলক আৰম এশ শতাংশ ঘেলল ৰবজলু্ৰীে মৰাগান 
ৰনণ্চিত কৰেৰো,ঁ মৰৰনলক আৰম এশ শতাংশ ঘেত 
মশৌচাগাে সাণ্জ ৰদোে প্ৰামাৰণক প্ৰোস কৰেৰো, টঠক 
মতৰনলকৰে আৰম মৰাজনাসমূ�ক মশৰ পৰ ্ষাে পৰ ্ষন্ত 
ৰনোে লক্ষ্য গ্ৰ�ণ কৰে আগুৱাই ৰাব লাৰগব আৰু ইোে 
বাৰব আৰম সমেস্ৰীমা বহুত োৰখব নালাৰগব। আৰম 
মকইিামান বেেে ৰভতেৰত আমাে সংকল্পসমূ�ক 
সাকাে ৰূপ ৰদব লাৰগব।

 মদৰশ আণ্জ প্ৰৰতৰিা ঘেত পান্ৰীে ৰমেন সল দ্ৰুত গৰতৰে 
কাম কৰে আৰে। মমাে ভাল লাৰগৰে মৰ ‘জলজ্ৰীৱন 
ৰমেন’ে মাত্ দুিা বেেৰত চাৰে চাৰে মকাটিৰো অৰধক 
পৰেোলক নল সংৰৰাণ্জত পান্ৰীে মৰাগান ৰনণ্চিত কো 
স�ৰে, পাইপৰে পান্ৰী পাবলল ধৰেৰে। মকাটি মকাটি মাতৃ-
ভনি্ৰীে আশ্ৰীব ্ষাদ, এোই আমাে পুণঁ্জ। এই এশ শতাংশে 
আিাইতলক লাভ এোই �ে মৰ চেকাে্ৰী মৰাজনাে লাভে 
পো মকাৰনা ব্যণ্তিৰেই বণ্ঞ্ত �’বলগ্ৰীো ন�ে।

এৰতয়া আঁচৰনৰিাৰ, ছযাজনাৰিাৰ 
সম্ূণ ্ত কৰাৰ লষি্ িাৰধি ছলাৱা 

উৰচত, এইৰিাৰ সম্ূণ ্ত কৰাৰ ছষিত্ত 
দীঘলীয়া সময় ছলাৱাৰ প্ৰয়াজনীয়তা 
নাই। অৰত কম সময়ৰ ৰভতৰত আৰম 

সংকল্পৰিাৰ পূণ ্ত কৰা উৰচত।

আমাৰ লষি্ এটাই ছয আৰম 
সমাজৰ অৰ্মজন ি্দ্তিলল 

সুৰিধাৰিাৰ হল যাম, সকৰলাৰক 
ৰিকাশৰ অংশ কৰৰ ল’ম।

প্চ্ছদ ছলখাঃ
লাল ৰকল্াৰ পৰা প্ধানমন্তী
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গৰতশদ্তি ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ 
ছপ্লনৰ সৈায়ত উন্নয়নৰ গৰত
ভাৰৰত আধুৰনকতাৰ হসৰত আ্ঃগাথঁৰন ৰনম ্তাণৰ 
ছষিত্ত ‘ৈ’ৰলঠষ্টক এৰপ্াচ’, ‘ইৰ্ৰিৰগ্ৰটড 
এৰপ্াচ’-ক আদৰৰণ জৰনাৱাৰটা  খুৰিই আৱশ্ক। 
আগন্তুক ৰদনৰিাৰত আৰম ছকাঠট ছকাঠট ছদশিাসীৰ 
স্প্ন িাস্তৱাৰয়ত কৰৰি লগা এখন িৃৈৎ ছযাজনা, 
‘প্ধানমন্তী গৰতশদ্তি আঁচৰন’ৰ ‘ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ ছপ্লন’ 
ছদশৰ িাৰি সাজ ু কৰা হৈৰে। এশলাখ ছকাঠটৰৰা 
অৰধক পৰৰমাণৰ এই ছযাজনাই লাখ লাখ যুৱচামৰ 
িাৰি জীৱন-জীৰৱকাৰ নতুন সম্ভাৱনা কৰঢয়াই 
আৰনি।

 ‘গৰতশণ্তি’ আমাে মদশে বাৰব এৰন এক ‘োষ্ট্ৰীে 
আন্তঃগাথঁৰন’ে ম�া পৰেকল্পনা �’ব ৰৰৰে ‘�’ৰলটটিক’ 
আন্তঃগাথঁৰনে বুৰনোদ গৰঢ় তুৰলব। আমাে অথ ্ষন্ৰীৰতক 
এক সং�ত আৰু ‘�’ৰলটটিক পাথৰৱ’’ প্ৰদান কৰেব। 
এৰতো মদৰখৰো ঁমৰ আমাে পৰেব�ণে সংসাধনে মক্ষত্ত 
মকাৰনা ধেণে সামঞ্স্য নাথাৰক।

 ‘গৰতশণ্তি’মে এই স্ৰবেতা আতঁে কৰেব। ভৰৱৰ্যতে 
পথে পো এই সকৰলা বাধাৰক আতঁোব। ইোে ফলত 
সাধােণ মানু�ে বাৰব কম সমেত ভ্মণ সম্ভৱ �’ব আৰু 
আমাে উৰদ্যাগসমূ�ে উৎপাদনশ্ৰীলতা আৰু অৰধক 
বাৰঢ়ব। 

 গৰতশণ্তিৰে আমাে স্ান্ৰীে উৎপাদনক মগালক্ৰীে 
প্ৰৰতৰৰাৰগতাত বৰত্ষ থাৰকব পো কৰে মতালাত বহুত 
স�ৰৰাৰগতা আগবঢ়াব আৰু ইোে ফলত ‘ভৰৱৰ্যতে 
অথ ্ষলনৰতক মক্ষত্’-ে ৰনম ্ষাণে মক্ষত্ৰতা নতুন সম্ভাৱনাে 
সটৃটি কৰেব। অমতৃকালে এই দশকত গৰতে শণ্তি 
ভােতে কাোকল্পে আধাে স� উটঠব।

 ৰবকাশে পৰথৰে ক্ষ্ৰীপ্ৰতাৰে আগুৱাই সগ ভােৰত ৰনজে 
উৎপাদনশ্ৰীলতা আৰু েতোৰনে পৰেসে বঢ়াব লাৰগব। 
নতুন জলপথ, নতুন ঠাইসমূ�ে সসৰত সংৰৰাগ স্াপন 
কোে প্ৰোস অব্যা�ত আৰে। উন্নেৰন ক্ষ্ৰীপ্ৰতা লাভ 
কৰেৰে।

 উ়িান আচঁৰনে অধ্ৰীনত নতুন ৰবমান বন্দেে ৰনম ্ষাণ 
কো স�ৰে তথা নতুন নতুন ঠাইৰবােত মৰাগাৰৰাগ 
ব্যৱস্া উন্নত স�ৰে। এৰতো আৰম মদৰখৰো ঁ মৰ আকাশ 
মাগ ্ষে উন্নেৰন ৰকদৰে জনতাে সৰপানক মডউকা ৰদৰে।

১০০ লাখ ছকাঠট টকাৰ িাৰজটৰৰ 
আৰম্ভ ৈ’িলগীয়া গৰত শদ্তি 
আঁচৰনৰয় ছদশৰ লষিাৰধক 
যুৱকক কম ্তসংস্াপন ৰদি

অমৃত মৰৈাৎসৱৰ ৭৫টা সতোৈত 
৭৫খন িৰ্ মাতৰম ছৰৰল ছদশৰ 

ৰিৰভন্ন প্া্ৰ হসৰত সংৰযাগ 
স্াপন কৰা ৈ’ি
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সকৰলাৰৰ িাৰি 
স্াস্্ এৰতয়া 
িাস্তৱ
ছদশৰ প্ৰতগৰাকী দৰৰদ্ৰ, 
প্ৰতগৰাকী ি্দ্তি পয ্্ত  
পুঠষ্টৰ ছযাগান ধৰাৰতা 
চৰকাৰৰ প্াথৰমকতা। 
দখুীয়া মৰৈলা, দখুীয়া 
ৰশশুৰ ৰনশকতীয়া স্াস্্ 
আৰু অপুঠষ্টৰয় ছতওঁৰলাকৰ 
ৰিকাশত িাধাৰ সৃঠষ্ট কৰৰ। এই কথাৰ প্ৰত লষি্ 
ৰাৰখৰয়ই চৰকাৰৰ চাউলক ‘ফঠট্তফাই’ কৰাৰ ৰসদ্া্ 
হলৰে। ছৰচনৰ ছদাকানত ছপাৱা চাউৰলই ৈওক, মধ্াহ্ন 
ছভাজনৰ িাৰি ৰশশুসকৰল লাভ কৰা চাউৰলই ৈওক, 
২০২৪ চন পয ্্ত  প্ৰতখন ছযাজনাৰ মাধ্মৰৰ পাি লগা 
চাউল ‘ফঠট্তফাই’ কৰৰ ৰদয়া ৈ’ি। ছমৰডৰকল ৰশষিাত ডাঙৰ 
ডাঙৰ সংকোৰ কৰা হৈৰে। ছদশত ছমৰডৰকলৰ আসৰনা িহু 
পৰৰমাৰণ িৃদ্দ্ কৰা হৈৰে। ‘আয়ষু্ান ভাৰত ছযাজনা’ৰ 
অধীনত ছদশৰ গাৰঁৱ গাৰঁৱ মানসম্ন্ন স্াস্্ৰসৱা 
উপলব্ধ কৰৰাৱা হৈৰে। ‘জন ঔৰধী ছযাজনা’ৰ মাধ্মৰৰ 
দৰৰদ্ৰসকলক, মধ্মিগ ্তক সুলভ মূল্ত ঔৰধৰ ছযাগান 
ধৰাৰ ি্ৱস্া কৰা হৈৰে। এই পয ্্ত  ৭৫ৈাজাৰৰৰা অৰধক 
স্াস্্ আৰু কল্াণ ছকন্দ্ৰ স্াপন কৰা হৈৰে। িুৰনয়াদী 
প্ৰয়াজনীয়তাসমূৈৰ কথা ভিাৰ লগৰত দৰলত, পীৰডত, 
ৰপচপৰা, আৰদিাসী, সাধাৰণ ছৰেণীৰ দৰৰদ্ৰৰ িাৰি সংৰষিণ 
সুৰনদ্চিত কৰা হৈৰে।

 আমাে সবজ্ঞাৰনকসকৰল, আমাে উৰদ্যাগ্ৰীসকলে 
শণ্তিৰেই পৰেণৰতত ভােৰত আণ্জ প্ৰৰতৰৰধক ৰবচাৰে 
আনে মুখলল চাবলগ্ৰীো ন�ে। আৰপানাৰলাৰক 
কল্পনা কৰেকৰচান, এক মু�তূ ্ষে বাৰব ভাবকৰচান 
ৰৰদ ভােতে ৰনজা প্ৰৰতৰৰধক নাথাৰকলৰ�ঁৰতন ৰক 
পৰেৰস্ৰতে উদ্ৱ �’লৰ�ঁৰতন! পৰলঅ’ে প্ৰৰতৰৰধক 
উদ্াৱনে বাৰব আৰম ৰকমানিা বেে অৰতবাৰ�ত 
কৰেবলগ্ৰীো স�ৰেল!

 আণ্জ মগৌেৱৰে ক’ব পাৰো মৰ পৰৃথৱ্ৰীে সবাৰতালক 
ব�ৃৎ িীকাকেণ অৰভৰান আমাে মদশত চৰল আৰে। 
৫৪মকাটিৰো অৰধক মলাৰক প্ৰৰতৰৰধক ইৰতমৰধ্য 
গ্ৰ�ণ কৰেৰে। 

 মকা-উইন’ে দৰে অনলাইন ব্যৱস্া, ৰডণ্জৰিল 
প্ৰমাণপত্ প্ৰদান কো ব্যৱস্াই আণ্জ পৰৃথৱ্ৰীবাস্ৰীে 
দৃটটি আকৰ ্ষণ কৰেৰে।

মৈামাৰীৰ সময়ত ভাৰৰত 
ৰযদৰৰ ৮০ ছকাঠট ছদশিাসীক 
ৰিনামূলীয়ালক মাৰৈকত খাদ্ 
সামগ্ী ৰিতৰণ কৰৰৰে, এয়া 

ৰিশ্বৰ িাৰি চচ্তাৰ ৰিৰয় হৈ পৰৰৰে

ৰচৰকৎসক, নাচ্ত , ছপৰাৰমৰডৰকল 
ষ্টাফ, ৰিজ্ানী তথা জনৰসৱাত 

ৰনৰয়াদ্জত ছলাকসকৰলা 
প্শংসাৰ পাত্

প্চ্ছদ ছলখাঃ
লাল ৰকল্াৰ পৰা প্ধানমন্তী
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পূৰি ্তাত্তৰ ভাৰত,
জমু্-কাশ্ীৰ-লাডাখ 
ৰিকাশৰ পথত আগিাৰঢৰে
আমাৰ পূি ভাৰত, উত্তৰ-পূি ্তাঞ্চল, জমু্-কাশ্ীৰ, 
লাডাখসৈ সম্ূণ ্ত ৰৈমালয় ছষিত্, আমাৰ উপকূল 
অঞ্চৰলই ৈওক ৰকম্বা আৰদ অঞ্চৰলই ৈওক এইৰিাৰৰ 
ভৰৱৰ্ৰত ভাৰতৰ ৰিকাশৰ, ভাৰতৰ ৰিকাশ যাত্াৰ 
শদ্তিশালী িুৰনয়াদ ৰচনা কৰৰি।

 আণ্জ উত্ে-পূব ্ষাঞ্লত সংৰৰাজনে নতুন ইৰত�াস ৰলখা 
স�ৰে। এই সংৰৰাজন হৃদেে লগৰত আন্তঃগাথঁৰনৰো 
সংৰৰাজন। মসানকাৰলই উত্ে-পূব ্ষাঞ্লে সকৰলা 
োজ্যে োজধান্ৰীসমূ�ক মেল মসৱাৰে সংৰৰাগে কাম 
সমূ্পণ ্ষ ম�াৱাে ৰদশত। ‘এক্ট ইটি পৰলচ্ৰী’ে অধ্ৰীনত আণ্জ 
উত্ে-পূব,  বাংলাৰদশ, ম্যানমাে আৰু দৰক্ষণ-পূব 
এে্ৰীোৰেও সংৰৰাণ্জত স� আৰে। ৰবগত বেেসমূ�ত ৰৰ 
প্ৰোস অব্যা�ত েখা স�ৰে, তাে পৰেণৰতৰত উত্ে-পূবত 
স্াে্ৰী-শাৰন্তে বাৰব, মশ্ষ্ ভােতে ৰনম ্ষাণে বাৰব উৎসা� 
অৰনক গুৰণ বণৃ্দ্ পাইৰে।

 উত্ে-পূব ভােতত পৰ ্ষিন, দুঃসা�ৰসক ৰি্ৰী়িা, সজৰৱক 
কৃৰৰ, বৰনৌৰৰধ, সতল খাদ আৰদে সম্ভাৱন্ৰীেতা বহুত মবৰে। 
আৰম এই সম্ভাৱন্ৰীেতাসমূ�ে সবি্যৱ�ােত মৰনাৰনৰৱশ 
কৰেব লাৰগব। সকৰলা সম্ভাৱনাক কাৰ ্ষৰক্ষত্ত পৰেণত 
কৰে আগবাৰঢ় ৰাব লাৰগব। আৰম এই কামৰবাে অমতৃ 
কালে দশকে ৰভতেৰতই সম্পূণ ্ষ কৰেব লাৰগব। জম্-ু
কাশ্্ৰীৰেই �ওক বা উত্ে পূব, সকৰলাৰতই আৰম 
সমউন্নেনৰে আগবাৰঢ় ৰাম। 

 জম্-ুকাশ্্ৰীেত ‘ৰডৰলৰমৰিশ্যন কৰমশ্যন’ গঠনে কাম 
সমূ্পণ ্ষ স�ৰে আৰু ভৰৱৰ্যতে ৰবধানসভাে ৰনব ্ষাচনে 
বাৰবও প্ৰস্তুৰত চলাই থকা স�ৰে। লাডাৰখও ৰবকাশে অস্ৰীম 
সম্ভাৱনাে ৰদশত আগবাৰঢ় সগৰে। এফাৰল লাডাখত 
আধুৰনক আন্তঃগাথঁৰনে ৰনম ্ষাণ ম�াৱা মদৰখবলল মপাৱা 
সগৰে, আনফাৰল আৰকৌ ‘ৰসনু্ মকন্দ্ৰ্ৰীে ৰবশ্বৰবদ্যালে’ 
লাডাখে উচ্চ ৰশক্ষাে মকন্দ্ৰে ৰূপত ৰনৰম ্ষত স� উটঠৰে।

সমাজৰ ৰিকাশ যাত্াত 
ছযন ছকাৰনা ছলাক-ছকাৰনা 
অঞ্চল পােপৰৰ নৰয়, এই 

কথাৰটাত ৰিৰশৰ গুৰুত্ব ৰদয়াৰ 
প্ৰয়াজনীয়তা আৰে।

এই অঞ্চলৰিাৰত ৰিগত ৭টা 
িেৰত ৰযধৰৰণ কাম কৰা হৈৰে, 
এৰতয়া এই ছষিত্ত আৰম অৰধক 
ষিীপ্তাৰৰ কাম কৰৰি লাৰগি।
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সন্তাসিাদ,সম্প্ৰসাৰণিাদঃ 
ভাৰতৰ কৰিাৰ ৰসদ্া্ 
ছলাৱাৰ ষিমতা আৰে

ৰদ্তীয় ৰিশ্ব যুদ্ৰ পােত ৰিশ্ব-সম্বধিৰ স্ৰূপ 
সলৰন ৈ’িলল ধৰৰৰে। কৰ’নাৰ পােত ‘ছপাষ্ট 
ক’ছৰানা’ নতুন ‘ৱৰ্্ত অড্তাৰ’-ৰ সম্ভাৱনা প্কট 
হৈৰে। ক’ছৰানাৰ সময়ত পৃৰথৱীৰয় ভাৰতৰ 
প্য়াসৰ স্ৰূপ ছদৰখৰেও আৰু প্শংসাও কৰৰৰে। 
আদ্জ পৃৰথৱীৰয় ভাৰতৰ প্ৰত এক নতুন দৃঠষ্টৰৰ 
চািলল ধৰৰৰে। এই দৃঠষ্টৰ দটুা মৈত্বপূণ ্ত ৰদশ 
আৰে- এক ‘সন্তাসিাদ’ আৰু ৰদ্তীয়ৰটা হৈৰে 
‘সম্প্ৰসাৰণিাদ’।

 ভােৰত ৰনজে বিাৰেত্বসমূ�ক উৰচত পদ্ৰতৰে 
পালন কৰেব লাৰগব, ইোে বাৰব আমাে প্ৰৰতেক্ষাে 
প্ৰস্তুৰতৰকা ৰসমাৰনই সুদৃঢ় কৰে েখা উৰচত �’ব। 
প্ৰৰতেক্ষাে মক্ষত্ত মদশক আত্মৰনভ্ষে কৰে মতালা, 
ভােত্ৰীেসকলক, ভােত্ৰীে প্ৰৰতষ্ানসমূ�ক উৎসাৰ�ত 
কোে বাৰব আমাে পৰেশ্ম্ৰী উৰদ্যাগ্ৰীসকলক নতুন 
সুৰৰাগ উপলব্ধ কৰোৱাে বাৰব আমাে প্ৰোস ৰনেন্তে 
অব্যা�ত আৰে। 

 আণ্জ মদশে ম�ান ৰবচােক শ্ৰী অেৰবন্দে জন্ 
জেন্ত্ৰীও �ে। ২০২২চনত মতৰখতে ১৫০সংখ্যক 
জেন্ত্ৰীে পব ্ষ। শ্ৰী অেৰবন্দ ভােতে উজ্জ্বল ভৰৱৰ্যতে 
স্প্নদ্টিা আৰেল। মতওঁ সকৰেল মৰ “আৰম ৰসমাৰনই 
সামথ ্ষে �’ব লাৰগব, ৰৰমান পূব ্ষৰত মকৰতোও নাৰেৰলা।ঁ 
আৰম আমাে অভ্যাসৰবাে সলৰন কৰেব লাৰগব। এক 
নতুন হৃদেৰে ৰনজৰক পুনেবাে জাগতৃ কৰেব লাৰগব”। 

 এগোক্ৰী নাগৰেক ৰ�চাৰপ, এখন সমাজ ৰ�চাৰপ আৰম 
মদশক ৰক ৰদৰো,ঁ এই কথাও আৰম ভাৰবব লাৰগব। আৰম 
অৰধকােক সদাে গুৰুত্ব ৰদ আৰ�ৰো,ঁ মসই সমেত 
ইোে প্ৰৰোজৰনা আৰেল, ৰকন্তু এৰতো আৰম আমাে 
কত্ষব্যক সৰব ্ষাপৰে কৰে তুৰলব লাৰগব, সৰব ্ষাপৰে কৰে 
োৰখব লাৰগব, ৰৰৰবাে সংকল্পে মবাজা আণ্জ মদৰশ 
উঠাব খুণ্জৰে, মসইৰবােক পূেণ কৰেবলল প্ৰৰতগোক্ৰী 
ব্যণ্তিক সংৰৰাণ্জত কৰেব লাৰগব।

ছদশ ৰিভাজনৰ সময়ত সৃঠষ্ট ছৈাৱা 
অভাৱনীয় পৰৰৰস্ৰত, অমানৱীয় 

কায ্তকলাপৰ দঃুসৈ স্মৃৰতত 
প্ৰতিেৰৰ ১৪ আগষ্টৰ ৰদনৰটা 

ৰিভাজন ৰিভীৰৰকা সৃ্মৰত ৰদৱসৰ 
ৰূপত ৰেদ্াঞ্জৰল অপ ্তন কৰা ৈ’ি

ছদৰশ ছলাৱা সংকল্পৰিাৰ পূৰণ 
কৰাৰ ছষিত্ত সকৰলা ছদশিাসীৰয় 

অংশগ্ৈণ কৰৰি লাৰগি

প্চ্ছদ ছলখাঃ
লাল ৰকল্াৰ পৰা প্ধানমন্তী
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ডাঙৰ পৰৰৱত্তন আৰনিৰ িাৰি িৃৈৎ 
সংকোৰ সাধনৰ প্ৰয়াজন ৈয়, ৰাজলনৰতক 
ইচ্ছাশদ্তি, ‘পৰলঠটৰকল উইল’ৰ প্ৰয়াজন 
ৈয়। আদ্জ পৃৰথৱীৰয় ছদৰখ আৰে ছয ভাৰতত 
ৰাজলনৰতক ইচ্ছাশদ্তিৰ অভাৱ ছৈাৱা নাই। 
সংকোৰসমূৈক িলিৎ কৰাৰ িাৰি ‘গুড’ আৰু 
‘স্মাট্ত গভাৰন ্তন্স’ৰ প্ৰয়াজন। 

ইজ অৱ 
ৰলৰভং হৈ 
পৰৰৰে 
সুশাসনৰ মন্ত এয়াই সময়,

এয়াই সময়...উৰচত সময়, ভাৰতৰ 
অমূল্ সময়!

এয়াই সময়, উৰচত সময়, ভাৰতৰ 
অমূল্ সময়!

অসংখ্ িাহুৰ শদ্তি,

অসংখ্ িাহুৰ শদ্তি, সকৰলাৰৰ পৰা 
ছদশৰ প্ৰত ভদ্তি!

অসংখ্ িাহুৰ শদ্তি, সকৰলাৰৰ পৰা 
ছদশৰ প্ৰত ভদ্তি!

তুৰম উিা আৰু দ্ত্ৰংগা ছজাকাৰা,

তুৰম উিা আৰু দ্ত্ৰংগা ছজাকাৰা,

ভাৰতৰ ভাগ্ক ছমাকলাই ৰদয়া, 
ভাৰতৰ ভাগ্ক ছমাকলাই ৰদয়া!

এয়াই সময়, উৰচত সময়! ভাৰতৰ 
অমূল্ সময়!

এৰন এৰকা নৈয়...

এৰন এৰকা নৈয়, ৰযৰটা কৰৰি পৰা 
নাযায়,

এৰন এৰকা নৈয়, ৰযৰটা পাি পৰা 
নাযায়,

তুৰম সাৰ পাই উিা, তুৰম লাৰগ ছযাৱা

ৰনজৰ সামথ ্তক উপলৰব্ধ কৰা...

ৰনজৰ সামথ ্তক উপলৰব্ধ কৰা,

ৰনজৰ কত্তি্ক সাৰৰাগত কৰা..

ৰনজৰ কত্তি্ক সাৰৰাগত কৰা!

এয়াই সময়, উৰচত সময়! ভাৰতৰ 
অমূল্ সময়!

উন্নয়নৰ 
নতুন যুগ

 অমতৃকালে এই দশকত আৰম ‘মনক্সত 
মজৰনৰেশ্যন ৰেফম ্ষে’ত (পেৱতথী প্ৰজন্ে সংস্াে) 
গুৰুত্ব ৰদোে লগৰত মূল প্ৰাথৰমকতা �’ব সকৰলা 
নাগৰেকক সকৰলা সুৰবধা ৰদো।

 ৰবগত সাতিা বেেত মদশত ইোে বাৰব প্ৰোৰসা 
বণৃ্দ্ কো স�ৰে ৰাৰত মদশে োইজক অনাৱশ্যক্ৰীে 
আইনে জাল, অনাৱশ্যক্ৰীে প্ৰণ্ৰিোে মমেৰপকে 
পো মুণ্তি ৰদো �ওক। এই পৰ ্ষন্ত মদশত বহু শ 
পুেৰণ আইনে পৰেসমাৰতে ঘৰিাৱা স�ৰে। ক’মোনাে 
এই সমেৰোৱাৰতা চেকাৰে ১৫ �াজােৰো অৰধক 
‘কম্পাৰেসি’-ে সামেৰণ ঘিাইৰে। 

 আপুৰন ভাবকৰচান ২০০ বেে আগৰত... মই এিা 
উদা�েণ ৰদৰো, ২০০ বেে আগৰত আমাে মদশত 
এখন আইন প্ৰচৰলত স�ৰেল, ২০০ বেে অথ ্ষাৎ 
১৮৫৭ চনে আগে, ৰাে বাৰব মদশে নাগৰেকসকলক 
‘মমৰপং’ অথ ্ষাৎ নক্সা অংকণে স্তন্ততা প্ৰদান কো 
ম�াৱা নাৰেল। এৰতো চাওকৰচান, ১৮৫৭ে পো চৰল 
আৰ�ৰে বাৰবই...নক্সা প্ৰস্তুত কৰে ৰৰদ চেকােে 
অনুমৰত লওক, মকাৰনাবা ৰকতাপত নক্সা েপাব 
লাৰগ ৰৰদও চেকােে অনুমৰত লওক, আনৰক নক্সা 
ম�োই গ’মলও মগ্ৰতোে �’বলগ্ৰীো ধেণে আইন্ৰী 
ব্যৱস্া আৰে। ৰকন্তু আণ্জকাৰল আৰকৌ সকৰলা 
মফানৰত ‘মমপ’-ে ‘এপ্’ থাৰক, এো সম্ভৱ স�ৰে 
শণ্তিশাল্ৰী মেৰিলাইিে বাৰব। 

 এৰন ধেণে আইনে মবাজা মূেত সল মদশক 
মকৰনলক আগুৱাই ৰনম! ‘কম্পাৰেসি’ে এই মবাজা 
মূেে পো নৰমাৱাে বহুত প্ৰৰোজন আৰেল। 
‘মমৰপং’-ে কথাই �ওক, ম�াকাশে কথাই �ওক, 
তথ্য-প্ৰৰুণ্তিে কথাই �ওক, ‘ৰবৰপঅ’-ে কথাই 
�ওক, এৰনকুৱা অৰনক ‘মেক্টে’ে পো অৰনক 
‘মেগুৰলশ্যন’ আৰম আতঁে কৰেৰলা।   
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মদশত মৰৰতো মকাৰভড ম�ামাে্ৰীৰে সং�াে্ৰী ৰূপ ধােণ কৰেৰেল মতৰতো মকন্দ্ৰ চেকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গে্ৰীৱ কল্যাণ 
অন্ন মৰাজনাে আেম্ভৰণ কৰেৰেল। মদশে জনতাে খাদ্য সুেক্ষাে ৰদশৰিাক গুৰুত্ব ৰদ এই আচঁৰন ৰূপােন কো 
স�ৰেল। এৰতোলল মদশে প্ৰাে ৮০ মকাটি মলাকক খাদ্য মৰাগান ধোে এই আচঁৰনে অধ্ৰীনত ২ লাখ মকাটি িকা 

খেচ কো স�ৰে। মকাৰনা নাগৰেৰক ৰাৰত মভাকত থাৰকব নালাৰগ তাে বাৰব চেকাৰে ব্যৱস্া গ্ৰ�ণ কৰেৰে।

উ
ত্ে প্ৰৰদশে বাোণস্ৰীে ৰনবাস্ৰী বাদাম্ৰী মদৱ্ৰীৰে 
ৰনজে স্াম্ৰী আৰু ৰতৰনিা সন্তানে সংসাে 
চলাই আৰে। মতওঁ মনৰেগাে অধ্ৰীনত কাম 

কৰে। মতওঁ কে মৰ মকাৰভডে সমেত চেকােে পো 
লাভ কো প্ৰৰত মা�ে ৩৫ মকণ্জ ৰবনামূল্ৰীো চাউৰল 
মতওঁৰলাকক জ্ৰীোই োৰখৰেল। এই মৰ�লাগোক্ৰীে 
জ্ৰীৱনত সন্ান অকু্ষণ্ণ আৰেল ৰকেৰনা চেকােে পো 
লাভ কো ৰবৰভন্ন সুৰবধাে ফলত মতওঁে জ্ৰীৱন সুগম 
স� আৰেল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে এই মৰ�লাগোক্ৰীক সন্তানে 
ৰশক্ষাে মক্ষত্ত মতওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাই 
কে মৰ চেকােে উৰদ্যাগত মতওঁৰলাকে অন্য মকাৰনা 
সমস্যা ম�াৱা নাই। লগৰত মতওঁ কথাও উৰল্খ কৰে কে 
মৰ মশ�ত্ৰীোলক মতওঁৰলাৰক নল্ৰীে জৰেেৰত ৰবশুদ্ 
মখাৱাপান্ৰী, মগে ৰচৰলণ্ডাে, মশৌচাগাে আৰু ৰবজৰুলে 
সুৰবধাও লাভ কৰেৰে।

বাদাম্ৰী মদৱ্ৰীে দৰে অন্য লক্ষাৰধক মৰ�লা এই মদশত 
আৰে ৰৰসকৰল চেকাে্ৰী আচঁৰন লাভ পাবলল সক্ষম 
স�ৰে। মধ্যপ্ৰৰদশে কুশ্ৰীনগেে অমলাৱত্ৰী-চন্দ্ৰভানে 
কথাই ৰবৰবচনা কৰে চাব পাৰে ৰৰৰে কাঠৰমস্ত্ৰ্ৰীে জ্ৰীৰৱকা 

ৰনব ্ষা� কৰে সুেৰক্ষত জ্ৰীৱন পাবলল সক্ষম স�ৰে। 
চেকােে পো ৰবনামূল্ৰীো খাদ্য সামগ্ৰ্ৰী লাভ কোে 
লগৰত সন্ান ৰনৰধে পো মাৰ�ক্ৰীো ৰকণ্স্তত ধন লাভ 
কৰেবলল সক্ষম স�ৰে। ম�াোংগাবাদ আৰু ডাৰ�াদে  
পো ৰ�তাৰধকাে্ৰীৰে এই কথা জনাে মৰ মকাৰভডে 
সমেত মকাৰভডে সমেত ৰকৰাণ সন্ান ৰনৰধে অধ্ৰীনত 
লাভ কো মাৰ�ক্ৰীো ৰকণ্স্তে ধৰন মতওঁৰলাকক ৰৰথটি 
স�াে কৰেৰে। 

মদশে এই নাগৰেকসকৰল মকাৰভড দৰুৰ ্ষাগপূণ ্ষ 
সমেত সন্ানস�কাৰে আৰু সুেৰক্ষত স� জ্ৰীৱন 
অৰতবাৰ�ত কৰেবলল সক্ষম স�ৰেল। এো সম্ভৱ স�ৰে 
একমাত্ চেকাৰে মদশে নাদৰেকে ওপেত ৰদো সব ্ষাৰধক 
গুৰুত্বে বাৰব। আগটিে প্ৰথম সতো�ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে 
গুজোি, উত্ে প্ৰৰদশ আৰু মধ্য প্ৰৰদশে ৰ�তাৰধকাে্ৰীে 
সসৰত কথাবাত্ষা �ওঁৰত এই কথাৰবাে স্পটি স�ৰে।

মকাৰভডে প্ৰথম ৰদনৰিাে পোই মদশে নাগৰেকে 
বাৰব চেকাৰে ৰচন্তা ব্যতি কো আেম্ভ কৰে ৰদৰেল। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী গে্ৰীৱ কল্যাণ মৰাজনা ২০২০ চনে এৰপ্ৰল 
মা�ত আেম্ভ কো স�ৰেল। এই আচঁৰনে অধ্ৰীনত 
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ছভাজন, জীৱন আৰু সন্ান

অন্ন ছযাজনাই সন্ানসৈ 
খাদ্ সুৰষিা প্দান 

কৰৰৰে
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n  মকাৰভডে সমেত ২০ মকাটি মৰ�লাে জনধন একাউন্টত ৩০ 
�াজাে মকাটি িকা মপ্ৰেণ কো স�ৰে।

n  ২৩ লাখ পদপথে ব্যৱসাে্ৰীক ২৩০০ মকাটি িকা �স্তান্তে কো 
স�ৰে।

n  ১১ মকাটি ঘেত মশৌচাগাে ৰনম ্ষাণ কো স�ৰে।

n  কৃৰক সন্ান ৰনৰধে অধ্ৰীনত ১১.৪ মকাটি কৃৰক পৰেোলক ১.৫ 
লাখ মকাটি িকা ৰদো স�ৰে।

n  আেসু্ান ভােতে অধ্ৰীনত ৫০ মকাটি মলাকক ৫ লাখ িকাে 
ৰবনামূল্ৰীো ৰচৰকৎসা কৰোৱা স�ৰে।

দগু ্ততজনক চৰকাৰৰ 
সৈায় কৰৰ হগৰে

প্ধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ছমাদীৰ ভাৰণৰ ছকইটামান মখু্ কথা

মকাৰভডে সমেত ২ লাখ মকাটি িকা ব্যে 
সাৰপৰক্ষ প্ৰাে ৮০ ছকাঠট মলাকক 
ৰবনামূল্ৰীো খাদ্য সামগ্ৰ্ৰী

ৰবনামূল্ৰীো মভকৰচন। ৫০ ছকাঠটৰৰা 
অৰধক মলাকক ৰবনামূল্ৰীো মভকৰচন।

প্ৰাে ৮ মকাটিৰো অৰধক পৰেোলক েন্ন 
মগেে সংৰৰাগ। ২ ছকাঠট পৰেোললল 
পক্ৰী ঘে।

জন ধন একাউন্টে স�ােত প্ৰাে ৪১ 
ছকাঠট মলাকক মবংক আৰু সামাণ্জক 
সুেক্ষা

 ৰবনামূল্ৰীো খাদ্য সামগ্ৰ্ৰী ৰবতেণ কো 
আচঁৰনৰে সাধােণ জনতাে মনত ৰবশ্বাস 
বণৃ্দ্ কৰেৰে। মদশে এই জনতাই জাৰনব 
লাৰগ মৰ ৰৰৰকাৰনা আপদ কালৰতই �ওক, 
চেকাে সদাে মতওঁৰলাকে লগত আৰে।

 প্ৰৰেণ্জত শ্ৰমকে কল্যাণে বাৰব এক মদশ-
এখন মেেন কাড্ষ আচঁৰন ৰূপােন কো 
স�ৰে। মদশে ৩৩খন োজ্য আৰু মকন্দ্ৰ্ৰীে 
শাৰসত অঞ্লত এো ৰূপােন স�ৰে। নতুন 
প্ৰৰুণ্তিে স�ােত ভুৱা ৰ�তাৰধকাে্ৰীক আতঁে 
কো স�ৰে।

 ৰবনামূল্ৰীো খাদ্য ৰবতেণ আচঁৰনে অধ্ৰীনত 
বাৰজিে ধন আৰু পৰেসে বণৃ্দ্ কো স�ৰে। 
ৰকন্তু মদশে পো পুটটি�্ৰীনতা আৰু দাৰেদ্তা 
ৰনমূ ্ষল ম�াৱা নাই। এই মক্ষত্ত বত্ষমানে 
চেকাৰে ৰবৰশৰ পদৰক্ষপ গ্ৰ�ণ কৰে ৰচন্তা 
চচ্ষা কৰে আৰে।

 খাদ্য সামগ্ৰ্ৰীে পৰেমাণ বণৃ্দ্ কো স�ৰে। 
পূব ্ষে তুলনাত এো বণৃ্দ্ স�ৰে। ২ লাখ মকাটি 
িকাে বাৰজিৰে প্ৰাে ৮০ মকাটি মলাকক 

খাদ্য মৰাগান ধো স�ৰে।

 দাৰেদ্তা ৰনমূ ্ষল্ৰীকেণে বাৰব ৰবগত বৰ ্ষৰবােত 
ৰবৰশৰ ব্যৱস্া �াতত মলাৱা স�ৰে।

 মদশে নাগৰেকক স্াস্্যখণ্ড, ৰশক্ষাত সুৰবধা ৰদো 
তথা জ্ৰীৱন মান উন্নত কৰে সন্ান ৰদোে বাৰব 
চেকাে বদ্পৰেকে। আেুস্ান, মুদ্া, স্ৰনৰধ আৰদ 
ৰবৰভন্ন আচঁৰনে জৰেেৰত নাগৰেকে স�াে কৰে 
অ�া স�ৰে।
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উত্তৰ প্ৰদশৰ ৰৈতাৰধকাৰীৰ 
হসৰত প্ধানমন্তীৰ ছৈাৱা 
কৰথাপকথন শুৰনিলল এই 
ৰকউ আৰ ছকাড ছকেন কৰক

মধ্ প্ৰদশৰ ৰৈতাৰধকাৰীৰ 
হসৰত প্ধানমন্তীৰ ছৈাৱা 
কৰথাপকথন শুৰনিলল এই 
ৰকউ আৰ ছকাড ছকেন কৰক

অন্ন ছযাজনা
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শস্ পথাৰৰ পৰা িজাৰলল 
সন্ান ৰনৰধ হৈ পৰৰৰে 
স্ৰনভ্তৰশীলতাৰ আধাৰ

উজ্জ্বলা ২.০ৰ আৰম্ভৰণ

কৃৰকৰ কল্াণৰ িাৰি প্ধানমন্তী 
কৃৰক সন্ান ৰনৰধ আঁচৰন দৰূদশশী 
পদৰষিপ। ছিয়া িতৰ তথা ছিয়া 

সময়ত এই আঁচৰনৰয় কৃৰকক সৈায় 
কৰৰৰে। এই আঁচৰনৰ অধীনত নৱম 

ৰকদ্স্তৰ ধন ইৰতমৰধ্ ছমাকলাই 
ৰদয়া হৈৰে। এৰতয়ালল প্ায় ১.৫ লাখ 

ছকাঠট ধন প্ায় ১১ ছকাঠট কৃৰকৰ 
মাজত ৰিতৰণ কৰা হৈৰে। ছকাৰভডৰ 
সময়ত ২/৩ ৈাজাৰ টকাৰ ৰিতৰৰণ 

কৃৰকক সকাৈ ৰদৰে।

প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা আচঁৰন মকৱলমাত্ এখন আচঁৰন ন�ে, 
এো স�ৰে নাগৰেকে জ্ৰীৱন আৰলাৰকত কো এক মাধ্যম। 
এই কথাৰিা উপলৰব্ধ কৰেৰেই মকন্দ্ৰ্ৰীে চেকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী 
উজ্জ্বলা আচঁৰনে ৰবিত্ৰীে সংস্েণ আেম্ভ কৰেৰে। ৰৰসকল 
নাগৰেক প্ৰথম পৰ ্ষােত সে সগৰেল মতওঁৰলাকে কল্যাণে বাৰব 
এই উজ্জ্বলা ২.০ আেম্ভ কো স�ৰে। প্ৰথম বােৰতই উজ্জ্বলাই 
মদশে ৯৯.৬ শতাংশে মাজলল ৰবেৰপ পৰেৰেল এৰতো সে 
মৰাৱা মসই দশৰমক চাৰে শতাংশে বাৰব উজ্জ্বলা ২.০ আেম্ভ 
কো স�ৰে। এইবাে চেকাৰে নতুন লক্ষ্য ৰনধ ্ষােণ কৰেৰে আৰু 
১ মকাটি নতুন সংৰৰাগ ৰদোে বাৰব ৰচন্তা কৰেৰে। চ�োঞ্লত 
বসবাস কো ৰকন্তু ৰনজে স্াে্ৰী টঠকনা নথকাসকলক এইবাে এই 
আচঁৰনে অন্তভু্ষতি কো �ব। ৰব�ত ১০ আগটি তাৰেৰখ প্ৰধানমন্ত্ৰী 
এই আচঁৰনে ৰবিত্ৰীে সংস্েণে শুভােম্ভৰণ কৰে এই কথা মঘাৰণা 
কৰে। ২০১৬ চনত মঘাৰৰত ম�াৱা উজ্জ্বলা আচঁৰনত ৫ মকাটি 
ঘেত েন্ন মগেে সংৰৰাগ স্াপনে লক্ষ্য ৰনধ ্ষােণ কো স�ৰেল। 
২০১৮ চনত এো অন্য মকতৰবাে মশ্ণ্ৰীলল পুনে সম্প্ৰসােণ 
কো স�ৰেল। মসই লক্ষ্য অনসুৰে ৮ মকাটি ঘেত েন্ন মগেে 
মৰাগান ধো স�ৰেল।

প্ধানমন্তীৰ হসৰত ছৈাৱা 
কৰথাপকথন শুৰনিলল এই 
ৰকউআৰ ছকাড ছকেন কৰক

প্ধানমন্তীৰ হসৰত ছৈাৱা 
কৰথাপকথন শুৰনিলল এই 
ৰকউআৰ ছকাড ছকেন কৰক 

মদশে জনতাক ৰবনামূল্ৰীোলক খাদ্য 
সামগ্ৰ্ৰী ৰবতেণ কো �ে। মকাৰভড কালে 
বাৰব মঘাৰৰত ম�াৱা তলাবন্ কাৰ ্ষসূচ্ৰী 
আৰু আনৰুাংৰগক অসুৰবধাে পো �াত 
সাৰেবলল এই আচঁৰনৰে মদশে দৰেদ্ 
জনতাক ৰৰথটি স�াে কৰেৰেল। ৮০ 
মকাটি সামৰে মলাৱা এই আচঁৰন সন্দভ্ষক 
উৰ়িশ্যাে কিকে ৰনোল্ৰীে ৰনবাস্ৰী কৃৰক 
মৰাৰগন্দ্ৰ নাথ দাৰস কে মৰ মকাৰভড 
কালত চেকাৰে মলাৱা সমৰোৰচত ৰসদ্ান্ত 
আমাক ৰৰথটি স�াে কৰেৰে।

এৰকদৰে োজস্ান বাৰেে কমৰলশ 
কুমাে মাল্ৰীৰে কে মৰ চেকােে 
তৎপেতাে ফলত মধ্যৰভাগ্ৰীৰবাে 
নাইক্ৰীো স�ৰে। এৰতো চেকাে্ৰী সা�াৰ ্ষ 
মপানপিীোলক আমাে মবংক একাউন্টত 
আৰ�, মকাৰনা মখৰলৰমৰল ন�ে। এই সুৰবধা 
কৃৰকসকলক ৰৰথটি স�াে কৰেৰে।  
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নাৰীৰ ৰশষিা আৰু সন্ানৰ ওপৰত 
সি ্তাৰধক গুৰুত্ব ৰদ চৰকাৰৰ 

দায়ৱদ্তাৰ প্দশ ্তন

ছকৰিৰনট ৰসদ্া্

 ৰসদ্া্ঃ ৰবশ্বজন্ৰীন ৰশক্ষা ব্যৱস্াে বাৰব ২০২৬ে 
৩১ মাচ্ষ পৰ ্ষন্ত ৰবদ্যালে ৰশক্ষাে বাৰব সমগ্ৰ ৰশক্ষা প্ৰকল্প 
অব্যা�ত েখাে প্ৰস্তাৱত অনৰুমাদন জৰনাৱা স�ৰে।

  প্ভাৱঃ নতুনলক প্ৰণেন ম�াৱা োষ্ট্ৰীে ৰশক্ষা ন্ৰীৰতৰে 
সকৰলাৰে বাৰব সম ৰশক্ষাে মপাৰকতা কৰে আৰ�ৰে। 
এই ৰশক্ষা ন্ৰীৰত ৰনণ্চিতভাৰৱ োষ্ট্ৰসংঘই লক্ষ্য কৰে মলাৱা 
ব�নক্ষম উন্নেনে লক্ষ্য প্ৰাৰতেে ৰদৰশ আগবাৰঢ়ৰে। এই 
ৰশক্ষাই ৰশক্ষাথথীে মকৌশল ৰবকাশে ওপেত ৰবৰশৰ গুৰুত্ব 
ৰদব। এই আচঁৰন ৰবৰভন্ন মন্তণালে আৰু উন্নেনমূলক 
কামে সসৰত জৰ়িত স� থকা সংস্াে সসৰত সমণ্বেতাৰে 
কাম কৰেব। ৰবৰশৰত মকৌশল-ৰশক্ষাে ওপেত ৰবৰশৰ 
গুৰুত্ব ৰদোে বাৰব মকৌশল ৰবকাশ মন্তণালে ওতৰপ্ৰাতভাৰৱ 
জৰ়িত স� থাৰকব।

 পাচঁ বেেে বাৰব এই আচঁৰন অব্যা�ত থাৰকব। ২০২১ে 
১ এৰপ্ৰলে পো ২০২৬ে ৩১ মাচ্ষ পৰ ্ষন্ত এই আচঁৰন 
অব্যা�ত থাৰকব আৰু এই মক্ষত্ত ২ লাখ ৯৪ �াজাে 
মকাটি িকা খেচ কো �ব।

 ১.১৬ লাখ সু্ল, ১৫.৬ মকাটি ৰশক্ষাথথী আৰু ৫৭ লাখ 
ৰশক্ষকক (চেকাে্ৰী অনদুানত থকা) এই আচঁৰনৰে 
সামৰে ল’ব।

 ৰডৰবটিে স�ােত ৰশক্ষাথথীে বাৰব অ�া সুৰবধা 
মপানপিীোলক প্ৰদান কো �ব।

  ৰসদ্া্ঃ মকন্দ্ৰ্ৰীে অনদুানৰতুি ফাটি মট্ক মস্পৰচৰেল 
মকাি্ষ (ৰবৰশৰ ক্ষ্ৰীপ্ৰ আদালত) অব্যা�ত েখাে প্ৰস্তাৱত 
মকন্দ্ৰে অনৰুমাদন। মৰ�লাে সুেক্ষাে মক্ষত্ত ৰদো 
প্ৰৰতশ্ৰুৰত পালন।

 প্ভাৱঃ মকন্দ্ৰ্ৰীে চেকাৰে সদাে মৰ�লাে সুেক্ষাে 
মক্ষত্ত ৰবৰশৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰ�ৰে। এই মক্ষত্ত 
চেকাৰে গ্ৰ�ণ কো মবিী বচঁাও, মবিী পঢ়াও শ্ৰীৰ ্ষক আচঁৰন 
গুৰুত্বপূণ ্ষ।

কন্যা ৰশশুে ধৰ ্ষণে ঘিনাৰবাৰে (১২ বেেে তলে আৰু 
১৬ বেেে তলে মোৱাল্ৰী) মদশবাস্ৰীে মনস্তত্বক আঘাি ৰদ 
আৰ�ৰে। এই ধৰ ্ষণে ঘিনাৰবাৰে নাে্ৰীে জ্ৰীৱনলল সংশে 
কৰঢ়োই আৰনৰে। এই মক্ষত্ত মদাৰ্ৰীক কাোেত্ কৰে 
উৰচত শাণ্স্ত ৰদোে মক্ষত্ত চেকাৰে কৰঠাে ৰসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ 
কৰে পদৰক্ষপ গ্ৰ�ণ কৰেৰে। তাে অংশস্ৰূৰপ ধৰ ্ষণকাে্ৰীে 
ক্ষ্ৰীপ্ৰ ৰবচাে প্ৰণ্ৰিোৰে শাণ্স্ত ৰদোে ব্যৱস্া গ্ৰ�ণ কৰেৰে।

মকন্দ্ৰ চেকাৰে অপোধ আইন (সংৰশাধন) ২০১৮ 
প্ৰণেন কৰেৰে আৰু ক্ষ্ৰীপ্ৰ ৰবচাে প্ৰণ্ৰিোৰে ধৰ ্ষণকাে্ৰীে 
ফাচঁ্ৰীে ব্যৱস্া কৰেৰে।

 ১০২৩ ৰবৰশৰ আদালত, ৩৮৯ মপাৰস্া আদালত বা�াল 
েখা �ব। ২০২৩চনে মাচ্ষলল মকন্দ্ৰ্ৰীে সা�াৰ ্ষ সম্প্ৰসােণ 
কো স�ৰে।

 ১৫৭২ মকাটি িকা এই মক্ষত্ত খেচ কো �ব। মকন্দ্ৰ 
চেকাৰে ৰনভ্ষো ৰনৰধে পো ৰনজে অংশ খেচ কৰেব।

 মৰৌন-ৰনগ্ৰ� তথা ধৰ ্ষণে মক্ষত্ত কৰঠাে শাণ্স্ত ৰব�া �ব।
 এই ৰসদ্ান্তই ৰশশুে মৰৌন ৰনগ্ৰ� স্ন্্ৰীে মপাৰস্াত পৰে 

মোৱা মগাচেসমূ� তথা ন্যাোলেৰবােত মলৰ�ম্ৰীো স� 
থকা ধৰ ্ষণে মগাচে প্ৰণ্ৰিো ক্ষ্ৰীপ্ৰ কৰেব আৰু মদাৰ্ৰীে 
উৰচত শাণ্স্ত �ব।  

ৰশক্ষাে মক্ষত্ত সম অৰধকােে প্ৰৰতশ্ৰুৰত তথা নাে্ৰীে সন্ানক সব ্ষাৰধক গুৰুত্ব ৰদ মকন্দ্ৰ 
চেকােখৰন ৰনজে কামকাজ কৰে আৰ�ৰে। এই ৰচন্তাধাোৰে ৰবগত ৪ আগটি তাৰেৰখ মকন্দ্ৰ্ৰীে 

মকৰবৰনৰি মকইবািাও গুৰুত্বপূণ ্ষ ৰসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ কৰেৰে।

ছকৰিৰনটৰ ৰসদ্া্ ছলাৱা 
হিিকৰ ৰভৰদঅ’ চািলল এই 
ৰকউআৰ ছকাড ছকেন কৰক 
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এখন মদশে সুখ-সমণৃ্দ্ মসই মদশে 
নাগৰেকে ওপেত ৰনভ্ষে কৰে আৰু 
নাগৰেকে সুখ মতওঁৰলাকে সটঠক 
পুটটিে জৰেেৰত �ে। এৰন মক্ষত্ত ৰৰদ 
ভােতক পুটটি�্ৰীনতাে পো মুতি কৰেব 
লাৰগ মতৰন্ত জনতাে অংশ্ৰীদাৰেত্ব 
আৰু জনতাে অৰভৰান জৰুে্ৰী স� 
পৰে। এই কােৰণই ২০১৮ চনে পো 
মেৰতে্ে মা�ে পো প্ৰৰতবেৰে জন-
অৰভৰান চৰলাৱা স� আৰ�ৰে ৰাৰত 
২০২২চনে ৰভতেত মদশে পো 
পুটটি�্ৰীনতা নাইক্ৰীো স� পেক...

“অংগনৱা়ি্ৰীে ভনি্ৰীৰে মমাক 
এইবুৰল উপৰদশ ৰদৰেল মৰ 
তুৰম মসানকাৰলই ৰনকিৱতথী 

স্াস্্যৰকন্দ্ৰলল মৰাৱা। মই আৰু মমাে সন্তানৰিাৰৱ ঔৰধ 
মলাৱাে পােত টঠক স� ৰাম। অংগনৱাদ্ৰী ভনি্ৰীৰে মকাৱা 
কথাৰাে সটঠক আৰেল। মই মতওঁে প্ৰৰত ৰচেকৃতজ্ঞ স� 
থাৰকম।” ৰদল্্ৰীে ৰবৰন্না মদৱ্ৰীৰে চকুৰলা িুৰক এই কথাৰাে 
কে, ৰকেৰনা মতওঁ এই কথা জনা নাৰেল মৰ চেকাৰে 
মতওঁৰলাকে দৰে মৰ�লা তথা ৰশশুে বাৰব ৰবৰশৰ ব্যৱস্া 
কৰেৰে। এৰকদৰে আন এগোক্ৰী ৰ�তাৰধকাে্ৰী শ্ববনৰম 
কে মৰ, মতওঁ ৰনৰজ পঞ্্ৰীেন স� থকা অংগনৱা়ি্ৰী 
মকন্দ্ৰলল মৰাৱাত ৰবনামূল্ৰীোলক ঔৰধ লাভ কৰেৰেল 
আৰু পুটটিকে আ�ােে তাৰলকা সম্পক্ষত পোমশ ্ষ লাভ 
কৰেৰেল। মতওঁ এই ৰবৰৰে আনন্দৰে কে মৰ অংগনৱা়ি্ৰী 
মকন্দ্ৰলল মৰাৱাে পােতৰ� মতওঁ এই ৰবৰৰে তথ্য লাভ 
কৰে। এৰকই অৰভজ্ঞতা কুসুম, অনুপমা�ঁতৰো! 
মতওঁৰলাৰকও অংগনৱা়ি্ৰী মকন্দ্ৰসমূ�ে পো সটঠক তথ্য 
লাভ কৰে উপকৃত স�ৰে। ২০১৮ চনৰিাত োষ্ট্ৰীে পুটটি 
অৰভৰান আেম্ভ ম�াৱাে পােে পোই মদশে েৰৱ সলৰন 

স�ৰে, মৰ�লা আৰু ৰশশু কল্যাণ সাধন স�ৰে। জনতাে 
সণ্ৰিে অংশগ্ৰ�ৰণ এই অৰভৰানক জন আৰন্দালনলল 
পৰেৱৰত্ষত কৰেৰে।

মকন্দ্ৰ চেকােে ১৮িালক মন্তণালে/ৰবভাৰগ এই 
অৰভৰান সফল কোে বাৰব এৰকলৰগ কাম কৰে আৰে। 
২০২২ চনে ৰভতেত মদশে পো পুটটি�্ৰীনতা আতঁে 
কোে বাৰব এই অৰভৰানে অধ্ৰীনত কাম চৰল আৰে। 
এই বৰ ্ষত মেৰতে্েে ১ে পো ৭ তাৰেখলল োষ্ট্ৰীে পুটটি 
সতো� পালন কো �ব। এই অৰভৰানত ব্যৱ�াে ম�াৱা 
“প্ৰৰতৰিা জ্ৰীৱনক পুটটিৰে মপা�োই মতালা” (�ে জ্ৰীৱন 
মকা মপাৰণ মচ মোশ্বন) ধ্ৰন এৰতো মদশে প্ৰৰতৰিা 
প্ৰান্তত শুৰনবলল মপাৱা সগৰে।
িুদ্দ্মত্তাৰ ৰিকাশৰ িাৰি পুঠষ্টৰ প্ৰয়াজনীয়তা 
আৰে

২০১৫-১৬ চনত ম�াৱা োষ্ট্ৰীে পৰেোল স্াস্্য জে্ৰীপ-
৪ে তথ্য মৰত মদশে ৩৮ শতাংশ ৰশশুে জ্ৰীৱন আেু 
কৰম আৰ�ৰে। এৰক সমেৰতই ২১ শতাংশ ৰশশুে ওজন 
উচ্চতাে ৰবপে্ৰীৰত হ্াস পাইৰে। আন�াৰত প্ৰাে ৩৫ 
শতাংশ ৰশশু মজাখতলক কম ওজনে। প্ৰাে ৫০ শতাংশ 

জন-অংশীদাৰৰত্বৰৰ
জন-আৰ্ালন

ছপাৰণ অৰভযান
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গভ্ষৱত্ৰী/সাধােণ মৰ�লা এৰনৰমক। এই সমস্য 
সমাধানে সূৰত্ ন্ৰীটি আৰোৰগ ২০১৭ চনত োষ্ট্ৰীে 
পুটটি ন্ৰীৰত গ্ৰ�ণ কৰে। এৰকদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ 
মমাদ্ৰীৰে োজস্ানে পো ২০১৮ চনত ৮ মাচ্ষে পো 
মপাৰণ অৰভৰান আেম্ভ কৰে।

এই ম�ৎ অৰভৰানে মুখ্য উৰদেশ্য স�ৰে মদশে 
ৰশশু তথা সকৰশাৰে পুটটি লাৰভৰে ৰনজে সম্ভাৱনাে 
পূণ ্ষ ব্যৱ�াে কৰেব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে 
কে মৰ, “মদশ আৰু পুটটিে মাজত ওপৰপ্ৰাত সম্পক্ষ 
আৰে। মকাৱা �ে মৰ ‘ ’,  অথ ্ষাৎ 
মন আৰু বুণ্দ্মত্াে উন্নেন আৰম মখাৱা খাদ্যে 
ওপেত ৰনভ্ষে কৰে।” ৰবৰশৰজ্ঞসকৰলও এই 
এৰকই কথাৰকই কে মৰ মাতৃগভ্ষত থকা অৱস্াত 
তথা ৰশশু-সকৰশাে কালত মখাৱা পুটটিকে আ�াৰে 
মানৰসক ৰবকাশত স�াে কৰে। এৰকদৰে মাতৃে 
পুটটিও সমাৰনই গুৰুত্বপূণ ্ষ। 

মপাৰণ অৰভৰাৰন ৰশশু আেু বণৃ্দ্, পুটটি বণৃ্দ্, 
এৰনৰমো দেূ কো আৰদ ৰবৰভন্ন লক্ষ্য ৰনধ ্ষােণ কৰে 
সলৰে। আৰু প্ৰৰতৰিা বৰ ্ষৰতই ২ শতাংশ, ২ শতাংশ, ৩ 
শতাংশ আৰু ২ শতাংশলক ৰশশু জন্ে সমেত থকা 
ওজনে �াে কমাই ৰনোে লক্ষ্য বাৰন্ মলাৱা স�ৰে। 
মদশে প্ৰাে ১০ মকাটি ৰশশুে পুটটিে বাৰব চেকাৰে 
৯ �াজাে মকাটি িকাে বাৰজি ৰনধ ্ষােণ কৰেৰে। এই 
অৰভৰানত মুখ্যত অংগনৱা়ি্ৰী মকন্দ্ৰসমূ�ত লগত 
সল মলাৱা স�ৰে। আৰু ইোে লগৰত পুটটি ৰবকাশ 
মকন্দ্ৰ আৰদ প্ৰৰতখন ণ্জলাৰতই স্াপন কো স�ৰে।
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰশষিা নীৰতত পুঠষ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব

মকন্দ্ৰ চেকাৰে নতুন ৰশক্ষা ন্ৰীৰতত ৰশক্ষাথথীে 
মানৰসক ৰবকাশে ৰদশৰিাে ওপেত ৰবৰশৰ গুৰুত্ব 
ৰদৰে। ৰশক্ষা-ন্ৰীৰতে এগোক্ৰী সদস্য ডঃ োম শংকে 
কুৰেৰল কে মৰ, ৮৫-৯০ শতাংশ ৰশশুে মণ্স্তস্ 
ৰবকাশে স্তেৰিা ৬ বেেলল সব ্ষাৰধক থাৰক। গৰতৰক 
মতৰন সমেত ৰশশুে ওপেত সব ্ষাৰধক গুৰুত্ব ৰদোৰিা 
অৰতলক প্ৰৰোজন্ৰীে। এৰতো সু্লৰবােত আ�ােে 
কাৰ ্ষসূচ্ৰী সংৰৰাজন কো স�ৰে।
ছজ্ষ্জনৰ প্ৰতও শুশ্ৰুৰা

এক প্ৰৰতৰবদন মৰত ২০৩৬ চনলল মদশত মজ্যষ্ 
নাগৰেকে সংখ্যা ২২.৭৪ শতাংশলল বণৃ্দ্ পাব। এই 
পৰেসংখ্যা মুঠ জনসংখ্যাে ১৪.৯ শতাংশ। মকন্দ্ৰ 
চেকাৰে পুটটি�্ৰীনতাত মভাগা বদৃ্ আৰু অভাৱত 
থকা মজ্যষ্ নাগৰেকে বাৰব ম�ত্বপূণ ্ষ পদৰক্ষপ 
গ্ৰ�ণ কোে ৰদশত আগবাৰঢ়ৰে। মকন্দ্ৰ চেকাৰে 

প্ধানমন্তী মাতৃ ি্না ছযাজনা

খাদ্ সুৰষিা
ইোে উৰদেশ্য স�ৰে দৰেদ্জনলল খাদ্য সুেক্ষা প্ৰদান কো। 
উন্নত খাদ্য মৰাগানে মাধ্যমত পুটটি আৰু সুেক্ষা দৰুোিাই ৰদোৰিা 
চেকােে উৰদেশ্য। দাৰেদ্ মশ্ণ্ৰীে মৰ�লা, ৰশশুে স�ােে বাৰব 
এই আচঁৰন ৰূপােন কো স�ৰে। ২০২০ চনত ৰবশ্ব খাদ্য ৰদৱস 
উপলৰক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে ১৭িা সজৰৱক স্ৰন্ত ব্ৰীজ োষ্ট্ৰে বাৰব 
সমৰপ ্ষত কৰে।

জন জীৱন আৰু স্চ্ছ অৰভযান
মদশে প্ৰৰতঘেলল নল্ৰীে জৰেেৰত ৰবশুদ্ মখাৱাপান্ৰীে 
মৰাগান আৰু ঘৰে ঘৰে মশৌচাগাে ৰনম ্ষাণে কাম ত্ৰীৰে গৰতত 
চৰলব ধৰেৰে।

ৰশশুৰ পুঠষ্ট, গভ্তৱতী তথা মাতৃৰ স্াস্্ৰ প্ৰত 
গুৰুত্ব ৰদয়াৰটা প্ধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ছমাদীৰ 

অন্তম প্াথৰমক গুৰুত্ব হৈ আৰৈৰে। ২০১৮ 
চনত আৰম্ভ কৰা ছৈাৱা ছপাৰণ অৰভযাৰন এই 

ছষিত্ত মৈৎ ভূৰমকা পালন কৰৰৰে।
অৰমত শ্বাৈ, গৃৈমন্তী।

মধ্াহ্ন ছভাজন
মদশে সু্লৰবােত চৰল অ�া মধ্যানি মভাজন অৰভৰান 
অব্যা�ত আৰে। নতুন ৰশক্ষা ন্ৰীৰতে লগৰতা এই 
পুটটিকে খাদ্য মৰাগান ধো মধ্যানি মভাজন অৰভৰান 
অব্যা�ত েখা স�ৰে।

মকন্দ্ৰ চেকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা মৰাজনা আেম্ভ 
কৰেৰে। ইোে অধ্ৰীনত গভ্ষৱত্ৰী তথা সন্তানক গাখ্ৰীে খুৱাই 
থকা মাতৃসকলক প্ৰথম ৰশশুে জন্ে পােত ৬০০০ িকাে 
আৰথ ্ষক সুৰবধা প্ৰদান কৰে।

িকাে ধনোৰশ ৩০ 
জনুলল ৰদো স�ৰে। ইোত 
৮৪ লাখ ৰ�তাৰধকাে্ৰী 
লাভাৰণ্বত স�ৰে।

মলাকক খাদ্য সামগ্ৰ্ৰীে মৰাগান। ২ 
লাখ মকাটি িকাে খেচ।

মকাৰভড কালত প্ৰাে ৮০ ছকাঠট

২৯০০
ছকাঠট
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প�োষণ অভিযোনৰ যোত্ো
২০১৫-১৬ চনত হ�োৱো ৰোষ্ট্ৰীয় স্োস্থ্য জৰীপমতত পোচঁ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ দবু ্বলতোৰ �োৰ ২১ িতোংি আশছল, এয়ো 
২০১৯-২০ত বথ্যোপকভোতৱ হ্োস হ� প্োয় ১৭ িতোংিলল কশম আশ�তছ। এতকদতৰ গুৰুতৰ পুষ্টি�ীনতোৰ �োৰ ২০১৫-
১৬ৰ ৭.৪ িতোংিৰ পৰো হ্োস হ� ৪.৯ িতোংি হ� পশৰতছ। ২০১৮চনৰ পৰো এইতষেত্ৰত নতৰন্দ্ৰ হমোদী আৰম্ভ কৰো 

হপোষণ অশভযোতন গুৰুত্বপূণ ্ব ভূশমকো পোলন কশৰতছ।

মশ�লো আৰু শিশু কলথ্যোণ মন্ত্ৰণোলয়ক শদয়ো হ�োৱো ২৪,৪৩৫ হকোষ্ি িকোৰ 
শভতৰত ২০,১০৫ হকোষ্ি িকো সষেম অংগনৱোডী আৰু হপোষণ ২.০ৰ বোতব ৰখো 
হ�তছ। এই আচঁশন হদিৰ ১১২ খন আকোংশষেত জজলোৰ পৰো আৰম্ভ কৰো হ�তছ।

১ অক্োবৰ ২০২০-১৫ মোৰ্চ ২০২১

হকোশভড কোলত হযশতয়ো সমগ্ৰ শবশ্বত তলোবন্ধৰ দতৰ কোয ্বসচূী গ্ৰ�ণ কৰো হ�শছল 
হতশতয়ো ভোৰতততো এতকই প্ভোৱ পশৰশছল। শকন্তু ইয়োৰ পোছততো হপোষণ অশভযোনৰ 
হসতত জশডত হ� থকো গশতশবশি বন্ধ হ� নপৰক তোৰ বোতব হপোষণ হৰেকোৰ, এপ্-
ৰ বথ্যৱ�োৰ আশদ কৰো হ�শছল। সমগ্ৰ হদিজশুৰ খোদথ্য সম্ভোৰৰ হসতত জশডত হ� 
থকো আ�োৰৰ প্স্তুশতৰ এক প্শততযোশগতোও অনষু্ঠিত কৰো �য়। ভোৰতীয় কৃশষ 
হকোষ নোতমতৰ এক স্োনীয় খোদথ্য তোশলকো প্স্তুত কৰো হ�শছল। এই তোশলকোত 
স্োনীয় খোদথ্যক অশিক প্োিোনথ্য শদয়ো হ�শছল। হপোষণ ২.০ৰ নতুন হ�োষণো সমগ্ৰ 
অশভযোনতিোক নতুন মোত্ৰো শদশছল। ২০২১-২২ বষ ্বৰ শবত্ীয় বোতজিত এই শবষতয় 
হ�োষণো কশৰ শবত্মন্ত্ৰী শনম ্বলো সীতোৰমতণ হকশছল হয, “পুষ্টি�ীনতো দৰূ কৰো তথো 
পুষ্টিৰ হষেত্ৰত হযোগোন অবথ্যো�ত কশৰ ৰখোৰ বোতব তথো এই হষেত্ৰত শনৰশৱজছিন্ন 
হযোগোনৰ বোতব হপোষণ অশভযোন ২.০ আৰম্ভ কৰো হ�তছ।”

 ভমছন প�োষণ ২.০- এভিয়ো পেষ প�োৱোৰ �থি �ুষ্টি�ীনিো

িীতৰেই হজথ্যঠিসকলৰ বোতব হপোষণ অশভযোন আৰম্ভ 
কশৰবলল হগ আতছ। এই আচঁশনৰ অিীনত শযসকল 
বদৃ্ধ নোগশৰক খোদথ্য সংকিত পশৰতছ হতওঁতলোকৰ বোতব 
খোদথ্য হযোগোন িৰোৰ বথ্যৱস্ো গ্ৰ�ণ কৰো �ব। ইয়োৰ বোতব 
আচঁশনৰ অিীনত হদিৰ শবশভন্ন প্োন্তত ৫৫ �োজোৰ হকন্দ্ৰ 
শনব ্বোশচত কৰো হ�তছ। এই হকন্দ্ৰতবোৰত লষেোশিক বদৃ্ধ 
নোগশৰকক হভোজন শদয়ো �ব। এই আচঁশনতয় ১০,০০০ 
গ্ৰোম পঞ্োয়ততবোৰ আৰু ১০০০ নগৰ শনগমক সংযুক্ত 
কশৰ কোম কশৰব। আগন্তুক শতশনৰ পৰো চোশৰ বছৰৰ 
শভতৰত এয়ো সমূ্ণ ্ব হ� উষ্িৱ। এই হষেত্ৰত চৰকোতৰ 
৩৯.৬০ হকোষ্ি খৰচৰ বোতব ইশতমতিথ্য অনতুমোদন কশৰ 
হথতছ।

পুষ্টি�ীনতো হকৱল ভোৰততৰই ন�য়, এয়ো সমগ্ৰ 

শবশ্বতৰই সমসথ্যো। ৰোষ্টসং�ই এই হষেত্ৰত যতথটি শচন্তো 
চচ্বো কশৰ কোম কশৰ আতছ। ব�নষেম উন্নয়নৰ হষেত্ৰত 
শনি ্বোশৰত হ� থকো ১৭ িো প্োশতিৰ হষেত্ৰত দুিো প্োশতি 
পুষ্টি�ীনতো দৰূ কৰোৰ হসতত জশডত। এই অনুসশৰ 
এই প্শতিৰ ২.২ মতত ২০৩০ৰ শভতৰত শবশ্বৰ পৰো 
সকতলোিৰণৰ পুষ্টি�ীনতোৰ সমসথ্যো শবলুতি কৰোৰ বোতব 
সকতলো ৰোষ্টই কোম কশৰ আতছ। শিশুৰ মতুৃথ্যৰ �োৰ কম 
কৰো, জন্মৰ সময়ত ওজন কম হ�োৱোৰ হষেত্ৰত হদখো 
সমসথ্যোতবোৰ আতঁৰ কৰো, বয়স অনুযোয়ী উচ্চতো বজৃদ্ধ 
আশদ দৰূ কৰোৰ বোতব ভোৰততও ২০২৫ৰ লষেথ্য শনি ্বোৰণ 
কশৰ হলতছ। এই হষেত্ৰত ৰোষ্ট্ৰীয় পুষ্টি শমছন আৰু হপোষণ 
অশভযোতন গুৰুত্বপূণ ্ব ভূশমকো পোলন কশৰ আতছ।  

১০.৯ লোখ
মুি কোয ্বক্ৰমশণকো

৫১.৭ লোখ
বতয়োতজথ্যঠি পুৰুষ

৭৫.৫ লোখ
বতয়োতজথ্যঠি মশ�লো

 এই কোয ্বক্ৰমত প্শতখন ৰোজথ্য/জজলো 
পয ্বোয়ভিভতিত সশন্নশৱটি হ�তছ। ২০১৭-
১৮ত ৩১৫খন জজলো, ২০১৮-১৯ত 
২৩৫খন জজলো আৰু ২০১৯-২০ত 
বোকী হৰ হযোৱো জজলোতবোৰ।

 ২০১৮চনৰ হছততিম্বৰ মো�ত হপোষণ 
মো�ত প্োয় ২৫ হকোষ্ি হলোতক 
অংিগ্ৰ�ণ কতৰ। ২২ লোখতলকও 
অশিক কোয ্বক্ৰম �য়।

 হপোষণ পখৱোডো ২০১৯ৰ মোচ্বত 
পোলন কৰো হ�তছ, এই কোয ্বক্ৰমত 
৮২.৭৫ লোখ গশতশবশি �য়। এতকদতৰ 
২০১৯চনৰ হপোষণ মো�ত ৩.৬ 
হকোষ্িতৰো অশিক জন-আত্োলনৰ 
কোয ্বসূচী গ্ৰ�ণ কৰো �য়।

 জত্ৰমোশসক ভিভতিত জজলোশিপশত 
আৰু ৰোজথ্যৰ মুখথ্য সশচতব হপোষণ 
অশভযোনৰ সমীষেো কতৰ।

 মুি ২২ খন ৰোজথ্যত ৫০খনতৰো 
অশিক হযোজনো আৰম্ভ কৰো হ�তছ। 
ৰোজথ্য চৰকোৰৰ শবত্ীয় আৰু উদ্োৱনী 
কোমকোজত শবতিষ উদগশণ শদয়ো 
হ�তছ।

প�োষণ অভিযোন
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অন্ান্ পােপৰা 
ছৰেণীৰ ৰিকাশ

সকৰলাৰৰ হসৰত সকৰলাৰৰ ৰিশ্বাসত 
এৰতয়া নতুন মাত্া

সংসদে বৰ ্ষাকাল্ৰীন অৰধৰৱশন সামাণ্জক 
ন্যােে দৃটটিৰকাণে ৰদশত গুৰুত্বপূণ ্ষ আৰেল। 
বৰ ্ষাকাল্ৰীন অৰধৰৱশনে মশৰে ৰদনৰিাত 

অন্যান্য পােপো মশ্ণ্ৰীে সংেক্ষণ (১২৭ সংখ্যক সংৰবধান 
সংৰশাধন) ৰবৰধেক োজ্যসভাত গ�ৃ্ৰীত �ে। এই ৰবৰধেক 
গ�ৃ্ৰীত ম�াৱাে ফলত এৰতো সামাণ্জক-সশৰক্ষক ৰদশত 
পােপৰে থকা অন্যান্য পােপো মশ্ণ্ৰী চমুলক অ‘ৰবৰচ মশ্ণ্ৰীে 
মলাকে তাৰলকা োজ্য চেকােৰবাৰে ৰনজালক সতোে কৰেব 
পাৰেব। ইোে ফলত োজ্য চেকােৰবাৰে ৰনজাবৱ্ৰীোলক 
অ’ৰবৰচ তাৰলকা প্ৰস্তুত কৰে কল্যাণকাম্ৰী আচঁৰনৰবােে 
সুফল োইজক ৰদবলল সক্ষম �ব। ২০১৮ চনে পূৰব ্ষ োজ্য 
আৰু মকন্দ্ৰ চেকাৰে পথৃৰক পথৃৰক অ’ৰবৰচ তাৰলকা প্ৰস্তুত 
কৰেৰেল, এই কােণৰিাে বাৰবই সংৰবধানে ১২৭ সংখ্যক 
সংৰশাধন্ৰীে প্ৰৰোজন্ৰীেতা আৰ� পৰেৰেল।
সামাদ্জক ন্ায় হৈৰে মুখ্ প্াধান্ঃ
মকন্দ্ৰ্ৰীে মন্ত্ৰীমণ্ডলে মশ�ত্ৰীো সম্প্ৰসােণত ২৭ গোক্ৰীলক 
অ’ৰবৰচ মশ্ণ্ৰীে মনতাই মমাদ্ৰী মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰীত্ব লাভ 
কৰেৰে। বত্ষমানে মকন্দ্ৰ্ৰীে মন্ত্ৰীমণ্ডলে প্ৰাে ৩৫ শতাংশ 
মন্ত্ৰী অন্যান্য পােপো মশ্ণ্ৰীে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে ৰনজে 
মন্ত্ৰীসভাত সকৰলা জাৰতে মলাকক প্ৰৰতৰনৰধত্ব ৰদ 
আঞ্ৰলক-সামাণ্জক সন্তুলন বত্ষাই োৰখৰে। ইোে পূৰব ্ষ 
মকন্দ্ৰ্ৰীে চেকাৰে অ’ৰবৰচ আৰোগক সাংৰবধাৰনক মৰ ্ষদা 
প্ৰদান কৰেৰেল। মকৱল এোই ন�ে, ৰি্ৰীৰম মলোেে স্তে ৬ 
লাখে পো বণৃ্দ্ কৰে ৮ লাখ কো স�ৰে।
২২ খন ৰিৰধয়ক গৃৈীত হৈৰেঃ
সংসদে বৰ ্ষাকাল্ৰীন অৰধৰৱশনে সমেৰোৱাত বাধা আৰ�ৰেল 
ৰৰদও োজ্যসভাত ১৯ খন (অ’ৰবৰচ সংেক্ষণ ৰবলে সংৰবধান 
সংৰশাধনে সসৰত) ৰবৰধেক গ�ৃ্ৰীে �ে। ২০২১ে ১৯ আগটিে 
পো আেম্ভ স� ১১ আগটি তাৰেৰখ ইোক অৰনৰদ্ষটিকালে 
বাৰব স্ৰগত েখা স�ৰেল। ২৪ ৰদন্ৰীো অৰধৰৱশনে সমেত 

সংৰিধান (১২৭ নং সংৰশাধন) ৰিৰধয়ক 
সংসদৰ দৰুয়াখন সদনত অনৰুমাদন ছৈাৱা 

কথাৰটা ছদশৰ িাৰি ঐৰতৈাৰসক মৈূুত্ত। এই 
ৰিৰধয়ৰক সামাদ্জক অৰধকাৰক অৰধক 
শদ্তিশালী কৰৰি। এই ৰিৰধয়ৰক প্া্ীয় 

জনতাৰ িাৰি অৰধক সন্ান, সৰুিধা আৰু 
ন্ায় প্াৰতেৰ সুৰনচিয়তা ৰদৰে।

- নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী, প্ধানমন্তী

সমাজৰ প্ৰতৰটা িগ ্তৰ ছলাকক সামাদ্জক ন্ায় প্দান আৰু মখু্ ধাৰাৰ হসৰত সংযুতি কৰৰাৱঁাৰ 
উৰদেশ্ আগত ৰাৰখৰয়ই ছকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ নতুন নীৰতৰৰ অন্ান্ পােপৰা ছৰেণীৰ কল্াণৰ িাৰি 

প্ৰতখন ৰাজ্ চৰকাৰক ৰনজৰ ৰনজৰ অ’ৰিৰচ তাৰলকা প্স্তুত কৰাৰ অৰধকাৰ অপ ্তন কৰা 
হৈৰে। সংৰিধানৰ ৰিৰশৰ সংৰশাধনৰ মাধ্মত এই ৰিৰশৰ প্স্তাৱ গ্ৈণ কৰা হৈৰে।

১৭ খনলক সবঠক অনুটষ্ত �ে আৰু ২২খনলক ৰবৰধেক 
গ�ৃ্ৰীত কো �ে। ইোে ৰভতেত মকন্দ্ৰ্ৰীে শাৰসত অঞ্ল 
লাডাখত প্ৰৰতষ্া পাবলগ্ৰীো মকন্দ্ৰ্ৰীে ৰবশ্বৰবদ্যালেে 
প্ৰস্তাৰৱা আৰে। উৰল্খ্য মৰ প্ৰথমবােে বাৰব নদ্ৰীে 
নাৰমৰে �বলগ্ৰীো এই ৰবশ্বৰবদ্যালেে নাম ৰসনু্ মকন্দ্ৰ্ৰীে 
ৰবঃৰবঃ েখা স�ৰে।  
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ভাৰতৰ সন্ান িৃদ্দ্
ৰাষ্টসংঘ সুৰষিা পৰৰৰদৰ মুতি ৰিতক্তত সভাপৰতৰ দাৰয়ত্ব হল প্থম ভাৰতীয় প্ধানমন্তী 
ৰৈচাৰপ নৰৰন্দ্ৰ ছমাদীৰয় ছদশৰ ছসৌষ্ৱ িৃদ্দ্ কৰৰৰে। ১ আগষ্টৰ পৰা এমাৈৰ িাৰি এই 

পৰৰৰদৰ সভাপৰতত্বৰ দাৰয়ত্ব ভাৰৰত লাভ কৰৰৰে। ৰিগত িৰ ্তত ৰিশ্বৰ ১৮৪ খন ছদশৰ সমথ ্তন 
লাভ কৰৰ ভাৰত ৰাষ্টসংঘৰ ৰনৰাপত্তা পৰৰৰদৰ অস্ায়ী সদস্ৰূৰপ ৰনজৰ স্ান ৰনদ্চিত 
কৰৰৰেল আৰু ইয়াৰ অধ্ষিতাৰ মাধ্মত ৰনজৰ প্ভাৱ ৰিস্তাৰ কৰৰিলল সষিম হৈৰে

ৰাষ্টসংঘৰ সুৰষিা পৰৰৰদত 

ৰাষ্ট সংঘৰ সুৰষিা 
পৰৰৰদত ভাৰত
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প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে ৯ আগটি তাৰেৰখ োষ্ট্ৰসংঘে 
শণ্তিশাল্ৰী সংস্া ৰনোপত্া পৰেৰদে এখন গুৰুত্বপূণ ্ষ 
সবঠকে সভাপৰতত্ব কৰে আৰেল মতৰতো নতুন ভােতত 

নতুন ইৰত�াস েচনা স�ৰেল। সাধােণভাৰৱ এই তাৰেখৰিা ভােত্ৰীে 
মলাকে বাৰব ম�ত্বপূণ ্ষ ৰকেৰনা এই তাৰেখৰিা স্াধ্ৰীনতা ৰদৱসে 
প্ৰসংগত ৰৰথটি গুৰুত্বপূণ ্ষ। এই তাৰেখৰিাত ভােত্ৰীে স্াধ্ৰীনতা 
সংগ্ৰামে এিা অধ্যাে সৰন্নৰৱটি স� আৰে। ১৯৪২ চনে ৯ আগটি 
তাৰেখৰিা ভােত্ৰীে স্াধ্ৰীনতা ইৰত�াসত ভােত ত্যাগ আৰন্দালনে 
আেম্ভৰণে ৰদন ৰ�চাৰপ ৰচৰনিত স� আৰ�ৰে। এৰতো ২০২১ চনত 
এই ৰদনৰিা নতুন ভােতে স্ণ ্ষমে ৰদন ৰ�চাৰপ ৰলৰপৱদ্ স� েৱ। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰী োষ্ট্ৰসংঘে সুেক্ষা পৰেৰদে সবঠকে 
অধ্যক্ষতা কো ভােতে প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী স� পৰেৰে। ভােৰত 
স্াধ্ৰীনতাে অমতৃ মৰ�াৎসৱে এই ক্ষণত োষ্ট্ৰসংঘে গুৰুত্বপূণ ্ষ 
সবঠকে অধ্যক্ষতাৰে পালন কোে মসৌভাগ্য স�ৰে। বসুলধৱ 
কিু্ুকমে ৰচন্তাচচ্ষাৰে আন্তঃোষ্ট্ৰীে স্তেত ভােতে এই নতুন 
শণ্তিশাল্ৰী ৰস্ৰতৰে মদশে মসৌষ্ৱ বণৃ্দ্ কৰেৰে।

৯ আগটিে সৰন্ো ৰভৰডঅ' কনফাৰেসিে জৰেেৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী 
নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে "সামুৰদ্ক সুেক্ষাে প্ৰচাে: আন্তঃোষ্ট্ৰীে 
স�ৰৰাৰগতাে প্ৰৰোজন্ৰীেতা" শ্ৰীৰ ্ষক ৰবৰেত োষ্ট্ৰসংঘে ৰনোপত্া 
পৰেৰদে উচ্চ পৰ ্ষােে মুকৰল ৰবতক্ষে সভাপৰতত্ব কৰে। 
সবঠকখনত োষ্ট্ৰসংঘে ৰনোপত্া পৰেৰদে সদস্য মদশসমূ�ে োষ্ট্ৰ 
আৰু চেকােে মূেব্ব্ৰী আৰু োষ্ট্ৰসংঘে ব্যৱস্া আৰু মুখ্য আঞ্ৰলক 
সংগঠনসমূ�ে উচ্চ পৰ ্ষােে ৰবৰশৰজ্ঞসকৰল অংশগ্ৰ�ণ কৰে। 
মুকৰল ৰবতক্ষত সামুৰদ্ক অপোধ আৰু ৰনোপত্া�্ৰীনতাে 
ৰবৰুৰদ্ কাৰ ্ষকে্ৰীভাৰৱ ৰুজঁ ৰদোআৰু সামুৰদ্ক খণ্ডত সমন্বে 
শণ্তিশাল্ৰী কোে ওপেত আৰলাকপাত কো �ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে 
কে মৰ সমুদ্ আমাে উলম�ত্ৰীো ঐৰত�্য। সামুৰদ্ক পথসমূ� 
আন্তঃোষ্ট্ৰীে বাৰণজ্যে জ্ৰীৱন মেখা। সমুদ্সমূ� মানৱ জাৰতে 
ভৰৱৰ্যতে বাৰব ম�ত্বপূণ ্ষ। ৰকন্তু এই উলম�ত্ৰীো সামুৰদ্ক ঐৰত�্য 
আণ্জ ৰবৰভন্ন ধেণে প্ৰত্যাহ্ানে সনু্খ্ৰীন �'বলগ্ৰীো স� আৰে। 
জলদসু্য আৰু সন্তাসবাদে বাৰব সামুৰদ্ক পথে অপপ্ৰৰোগ স� 
আৰে। অৰনক মদশে মাজত সাগে্ৰীে স্ৰীমা ৰবতক্ষও আৰে। 
মসৰেৰ� উলম�ত্ৰীো সামুৰদ্ক ঐৰত�্যে সংেক্ষণ আৰু ব্যৱ�ােে 

বাৰব ৰবশ্বে োষ্ট্ৰসমূৰ� পােস্পৰেক মবাধ আৰু স�ৰৰাৰগতাে 
এক গাথঁৰন প্ৰস্তুত কৰেব লাৰগ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে এই সবঠকত 
গুৰুত্ব ৰদ কে মৰ, এৰনকুৱা গাথঁৰন মকৱল এখন মদশে বাৰব 
সম্ভৱ ন�ে। উলম�ত্ৰীো প্ৰৰচটিাৰেৰ� এো সম্ভৱ। এই ম�ত্বপূণ ্ষ 
ৰবৰেৰিাে গুৰুত্ব উপলৰব্ধ কৰেৰেই সুেক্ষা পৰেৰদে সবঠকলল 
ৰনো স�ৰে। সকৰলা মদশে স�ৰৰাৰগতাৰে সামুৰদ্ক সুেক্ষাে 
ৰবৰেৰিাৰৱ গুৰুত্ব লাভ কৰেব বুৰল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মন্তব্য কৰে।

সুৰষিাৰ িাৰি সংকৰল্পত ভাৰত
সাগে পােে সুেক্ষা ভােতে প্ৰাথৰমকতা ৰ�চাৰপ ৰবৰবৰচত 

স� আৰ�ৰে। ভােৰত োষ্ট্ৰসংঘে শাৰন্তেক্ষকে সুেক্ষাে ৰদশৰিাত 
গুৰুত্ব ৰদ অ�াে লগৰত সংন্তাসবাদ প্ৰৰতৰোধে বাৰবও ৰবৰশৰ 
পদৰক্ষপ গ্ৰ�ণ কৰে আৰ�ৰে। এৰতো নতুন ভােতে শণ্তিশাল্ৰী 
মনতৃত্ব আৰু ৰস্ৰত ৰবশ্বই বুণ্জ উটঠৰে। োষ্ট্ৰসংঘে ৰনোপত্া 
পৰেৰদে অস্াে্ৰী সদস্যৰূৰপ এই অধ্যক্ষতাে দাৰেত্ব মপাৱাে 
পােত ৰবৰদশ পৰেৰিমা ৰবভাগে মকন্দ্ৰ্ৰীে মন্ত্ৰী এে জেশংকৰে 
কে মৰ, “আৰম আগটি মা�ে বাৰব ইএনএেৰচে দাৰেত্ব লাভ 
কৰেৰো ঁ আৰু আৰম অন্য সদস্য োষ্ট্ৰে সসৰত কাম কোে 
বাৰব তৎপে। ভােৰত সদাে সংৰম্ৰী স� আৰলাচনাে মাধ্যমত 
আৰু আন্তঃোষ্ট্ৰীে আইন মাৰন কাম কৰে ৰাব।” আন�াৰত 
োষ্ট্ৰসংঘত থকা ভােতে স্াে্ৰী প্ৰৰতৰনৰধ টি এে ৰতৰুমূৰত ্ষৰে 
কে মৰ, “ভােৰত ৰৰৰকাৰনা প্ৰকােে সন্তাসবাদ্ৰী কাৰ ্ষকলাপে 
ৰবৰোৰধতা কৰে। আৰম এো ৰবশ্বাস কৰো ঁ মৰ সন্তাসবাদক 
মকৰতোও সমথ ্ষন জনাব মনাৱাৰে। পূব ্ষে দৰে ভােৰত ৰনোপত্া 
পৰেৰদে বাৰ�ে আৰু ৰভতেত এই ৰবৰেৰিাত মাত মাৰত ৰাব।”

প্ধানমন্তীৰ হিৰদৰশক নীৰতৰ পাচঁটা 
মুখ্ উপাদন

সন্ান

সৈৰযাগ
আৰম আগষ্ট মাৈৰ িাৰি ইউএনএেৰচৰ 
দাৰয়ত্ব লাভ কৰৰৰো ঁআৰু আৰম অন্ 
সদস্ ৰাষ্টৰ হসৰত কাম কৰাৰ িাৰি 

তৎপৰ। ভাৰৰত সদায় সংযমী হৈ 
আৰলাচনাৰ মাধ্মত আৰু আ্ঃৰাষ্ট্ৰীয় 

আইন মাৰন কাম কৰৰ যাি।
এে জয়শংকৰ। ৰিৰদশ মন্তী

সংিাদ শাৰ্

সমৃদ্দ্

প্ধানমন্তীৰ সম্ূণ ্ত ভাৰণ 
শুৰনিলল এই ৰকউআৰ ছকাড 
ছকেন কৰক
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ৰাষ্টসংঘৰ ৰনৰাপত্তা পৰৰৰদৰ অধ্ষিতাই ভাৰতৰ 
িৰধ ্তত শদ্তিৰ ইংৰগত িৈন কৰৰৰে

এৰতোলল ভােৰত ৰনোপত্া পৰেৰদে স্াে্ৰী সদস্য 
পদ লাভ কো নাই ৰকন্তু অস্াে্ৰী সদস্য ৰ�চাৰপ মদৰশ 
কৰে থকা কামৰবােে ৰবশ্বই শলাগ সলৰে আৰু ভােতে 
স্াে্ৰী সদস্যপদে বাৰব দাব্ৰী শণ্তিশাল্ৰী কৰে তুৰলৰে। 
ৰবিত্ৰীে ৰবশ্বৰুদ্ে পােত ৰবশ্বত মদশৰবােে মাজত শাৰন্ত, 
সুেক্ষা আৰু বনু্ত্বমূলক স্ন্ সুদৃঢ় কৰে েখাে বাৰবই 
োষ্ট্ৰসংঘে ৰনোপত্া পৰেৰদ গঠন স�ৰেল। োষ্ট্ৰসংঘে 
পৰেৰদ বা সৰমৰতৰবােে ৰভতেত ৰনোপত্া পৰেৰদ 
শণ্তিশাল্ৰী। এই পৰেৰদত ১৫ খন মদশে সদস্য আৰে। 

ইোৰে পাচঁখন স্াে্ৰী আৰু ১০ খন অস্াে্ৰী সদস্য মদশ। 
পাচঁখন সদস্য মদশ- আৰমৰেকা ৰুতিোষ্ট্ৰ, ইংৰলণ্ড, 
ফ্াসি, োৰেো, চ্ৰীনে ৰবৰশৰ মভৰিা ক্ষমতা আৰে। বাক্ৰী 
দ�খন অস্াে্ৰী সদস্য োষ্ট্ৰ ৰনব ্ষাৰচত কো �ে। ভােৰত 
অস্াে্ৰী সদস্য পদ অটিম বােে বাৰব লাভ কৰে আৰে। 
ৰবশ্বত সংঘটিত সন্তাসবাদ্ৰী কাৰ ্ষকলাপ সন্দভ্ষত ভােৰত 
োষ্ট্ৰসংঘত মাত মাৰত আৰ�ৰে। বত্ষমান অস্াে্ৰী সদস্য 
ৰ�চাৰপ লাভ কো দুবেে্ৰীো এই সদস্য পদে বাৰব 
ভােতক ৰবশ্বে ১৯২ খন মদশে ১৮৪ খন মদৰশ সমথ ্ষন 
জনাই ৰনব ্ষাৰচত কৰেৰেল। কাৰেকে্ৰীভাৰৱ ভােৰত এই 
দুবেে্ৰীো কাৰ ্ষকালত আৰকৌ এবাে অধ্যক্ষতাে সুৰৰাগ 
পাব। 

ৰনৰাপত্তা পৰৰৰদৰ হিিকত সমুদ্ৰ 
সৈৰযাৰগতাৰ ওপৰত প্ধানমন্তীৰ পাচঁটা মন্ত

আৰম সবধ সামুৰদ্ক বাৰণজ্যে বাধাৰবাে আতঁৰোৱা দেকাে। ইোত অ�া জটিলতাৰবাে ৰবশ্ব অথ ্ষলনৰতক 
ব্যৱস্াে বাৰব প্ৰত্যাহ্ান �'ব পাৰে। মুতি সামুৰদ্ক বাৰণজ্য ভােত্ৰীে সভ্যতাে সসৰত অনাৰদ কালে 
পো জৰ়িত স� আৰে। �াজাে �াজাে বেেে আগৰত, ৰসনু্ উপত্যকাে সভ্যতাে মলাথল বন্দে 
সামুৰদ্ক বাৰণজ্যৰে জৰ়িত আৰেল। প্ৰাচ্ৰীন সমেে স্তন্ত সমুদ্ পৰেৰৱশৰত ভগৱান বুদ্ে শাৰন্ত বাত্ষা 
ৰবশ্বত ৰবেৰপ পৰেৰেল। মুতি সামুৰদ্ক বাৰণজ্যে বাৰব এো আৱশ্যক্ৰীে মৰ আৰম পেস্পৰে পেস্পেে 
নাৰবকসকলে অৰধকােক সম্পূণ ্ষ সন্ান কৰো।ঁ

সামুৰদ্ক ৰববাদে সমাধান শাৰন্তপূণ ্ষ আৰু আন্তঃোষ্ট্ৰীে আইনে আধােত ম�াৱা উৰচত। পােস্পৰেক 
ৰবশ্বাস আৰু ভেসাে বাৰব এো আৱশ্যক। এই মাধ্যমৰত আৰম ৰবশ্ব শাৰন্ত আৰু ৰস্ে অৱস্া সুৰনণ্চিত 
কৰেব পাৰো।ঁ ভােৰত এই মবাধ আৰু পৰেপক্কতাৰেই ৰনজে চুবুে্ৰীো মদশ বাংলাৰদশে সসৰত ৰনজে 
সমুদ্ ৰববাদে সমাধান কৰেৰে।

আৰম প্ৰাকৃৰতক দুৰৰ ্ষাগ আৰু অন্যান্য উপাদানৰবােে পো সটৃটি ম�াৱা সামুৰদ্ক সংশেৰবাে একণ্ত্ত স� 
সনু্খ্ৰীন ম�াৱা দেকাে। এই ৰবৰেত মক্ষত্্ৰীে স�ৰৰাৰগতা বণৃ্দ্ কৰেবলল ভােৰত মকইবািাও পদৰক্ষপ 
গ্ৰ�ণ কৰেৰে।

আৰম সামুৰদ্ক জলবােু আৰু সামুৰদ্ক সম্পদক সুেৰক্ষত কৰে োৰখব লাৰগব। ৰৰদৰে আৰম জাৰনা 
মৰ, জলবােু পৰেৱত্ষৰন সমুদ্ে ওপেত মপানপিীো প্ৰভাৱ মপলাে। মসইকােৰণ আৰম সাগেক প্লাটটিক 
আৰু সতল প্ৰদৰূণে পো মুতি োৰখব লাৰগব। ভােৰত ম�ত্বপূণ ্ষ গভ্ৰীে সমুদ্ অৰভৰান শ্ৰীৰ ্ষক অৰভৰান 
আেম্ভ কৰেৰে।

আৰম দাৰেত্বশ্ৰীল সামুৰদ্ক সংৰৰাগক উদগৰণ ৰদো দেকাে। এই কথা স্পটি মৰ সামুৰদ্ক বাৰণজ্য বণৃ্দ্ 
কৰেবলল আন্তঃগাথঁৰনে ৰনম ্ষাণ আৱশ্যক্ৰীে।

১

২
৩
৪

৫

ৰাষ্ট সংঘৰ সুৰষিা 
পৰৰৰদত ভাৰত
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দৰূদশ ্তন
ভাৰতত নিনভৰ ইনতহাস আৰম্ভ হহাৱাৰ উৎপন্স্থল
মৰনােঞ্ন �ওক বা সটঠক তথ্য, দেূদশ ্ষন স� পৰেৰে মদশে প্ৰচাে মাধ্যমে মূল ম�াতঁা। ভােতত 

মিৰলৰভশ্বনে আেম্ভৰণ এই দেূদশ ্ষনে পোই স�ৰে। এই দেূদশ ্ষৰন ৰনজে ৬২ বেে্ৰীো মগৌেৰৱাজ্জ্বল 
ইৰত�াসত বাতৰে, কলা-সংসৃ্ৰত আৰু সনৰতক প্ৰমূল্যৰবাধ স্াপন কৰেৰে আৰু লগৰত প্ৰৰতৰিা প্ৰজন্ 

আৰু োষ্ট্ৰক এক সূত্ৰে বাৰন্ োৰখৰে। প্ৰাে ৯০ শতাংশ ভােত্ৰীেে মাজলল মৰাৱা দেূদশ ্ষৰন মদশে 
জনতাক একলগ কৰে এক ভােত-মশ্ষ্ ভােতে প্ৰত্ৰীক স� পৰেৰে।

দৰূদশ ্তন ৰদৱস
ছকইটামান গুৰুত্বপূণ ্ত তথ্

n প্ৰচাে মসৱাে মুখ্য অংগ দেূদশ ্ষনে আেম্ভৰণ ১৯৫৯চনে 
১৫ মেৰতে্ে তাৰেৰখ স�ৰেল। ১৯৬৫চনে ৫ আগটিে পো 
ৰনেম্ৰীোলক ৫ ৰমৰনিে বাৰব বাতৰে সম্প্ৰচাৰেত স�ৰেল।

n  ১৯৬৭ চনে পো কৃৰৰ দশ ্ষন অনষু্ান আেম্ভ কো �ে, এই 
অনষু্ান দশ ্ষকে মাজত ৰৰথটি জনৰপ্ৰে স� পৰে। ১৯৭২ চনত 
দেূদশ ্ষনে প্ৰচাে মু্াই আৰু অমতৃসেে পোও আেম্ভ �ে।

n  ১৯৭৫ চনলল দেূদশ ্ষনে মসৱা মকৱল ৭ খন চ�েত স্ৰীৰমত 
আৰেল। ১৯৭৬ চনে ১ এৰপ্ৰল তাৰেখে পো দেূদশ ্ষন আৰু 
আকাশবাণ্ৰী পথৃক কো �ে।

n  ১৯৮২ চনে পো মদশত েঙ্ৰীণ টিৰভে আগমন �ে। �মৰলাগ, 
বনু্ৰীোদ, মালগুড্ৰী মডজ, েজন্ৰী, নকু্ক়ি, ৰচত্�াে আৰদ 
ধাোবাৰ�ক মদশত ৰৰথটি জনৰপ্ৰে �ে আৰু দেূদশ ্ষন সাধােণ 
জনতাে মাজত অত্ৰীৱ জনৰপ্ৰে স� পৰে।

n  ১৯৮৭ চনত প্ৰচাৰেত োমােণ আৰু ১৯৮৯চনে পো প্ৰচাৰেত 
ম�াভােৰত দেূদশ ্ষনে জনৰপ্ৰেতা ৰৰথটি বণৃ্দ্ কৰে। ১৯৯৭ 
চনে ২৩ নৰৱ্ে তাৰেৰখ প্ৰচাে ভােত্ৰী স্াপন কো �ে আৰু 
মতৰতোে পো দেূদশ ্ষনে সম্প্ৰচাে এই প্ৰচাে ভােত্ৰীে অধ্ৰীনত 
স� আৰ�ৰে।

n  ২০০৩ চনত ২৪ঘন্টীো বাতৰে মচৰনল ৰডৰড ৰনউজ আেম্ভ 
কো �ে। ২০০৪ চনত ৰবনামূল্ৰীো ৰডটিএইচ মসৱা ৰডৰড 
ডাইৰেক্ট আেম্ভ কো �ে।

দেূদশ ্ষন সব ্ষমুঠ ৩৪িা মেৰিলাইি 
মচৰনল সঞ্ালন কো ব�ৃৎ 
মনিৱক্ষলল পৰেৱৰত্ষত স�ৰে। 
ৰডটিএইচ মসৱাত ৰডৰড ফ্্ৰী ৰডৰশ্ব 
উৰল্খন্ৰীে মসৱা আগবঢ়াই 
আৰ�ৰে। এিা সৰু টুিৰডঅ’ে পো 
আেম্ভ ম�াৱা দেূদশ ্ষনে আণ্জ 
মদশে ৰবৰভন্ন চ�ে নগেত ৬৬িা 
টুিৰডঅ’ আৰে।

২০১৫ চনে ২৬ মম’ তাৰেখে 
পো কৃৰকসকলে স�ােক 
ম�াৱালক তথা কৃৰৰ স্ন্্ৰীে 

ৰবৰভন্ন অনুষ্ানে বাৰব ৰডৰড 
ৰকৰাণ মচৰনল আেম্ভ কো 

স�ৰে। ইোে লগৰত পুেৰণক 
সজ্ৰীৱ কৰে েখাে বাৰবও 

ৰডৰড মেট্’ মচৰনৰলা আেম্ভ 
কো স�ৰে।

মকাৰভড কালে সমেত ৰবগত বৰ ্ষত এো 
সকৰলাৰে মনত আৰে মৰ মদশত 
তলাবন্ কাৰ ্ষসূচ্ৰী চৰল থকাে সমেত 

দেূদশ ্ষনত োমােণ আৰু ম�াভােত ধাোবাৰ�ক পুনোই 
চৰলাৱাে বাৰব দাব্ৰী উত্াৰপত স�ৰে। ইোে পৰেৰপ্ৰৰক্ষিত 
মকন্দ্ৰ চেকাৰে ৰসদ্ান্ত সল এই ধাোবাৰ�ক দখুনে পুনঃ 
প্ৰচাে কৰে। ধাোবাৰ�ক দখুনে পুনঃ সম্প্ৰচাৰে মদশে 
জনতাে লকডাউনে সমে অৰতবাৰ�ত কোই ন�ে, ইৰে 
পুনোই মসই পৰেৰৱশ ওভতাই আৰনৰেল ৰৰ সমেত মদশত 
জনতাে ঘৰে ঘৰে টিৰভৰে লাৰ� লাৰ� প্ৰৰৱশ কৰেৰেল 
আৰু এই ধাোবাৰ�কসমূ� ৰৰথটি জনৰপ্ৰে স�ৰেল। মসই 
সমেে পো এৰতোলল দেূদশ ্ষৰন ৰনজে ৰবশ্বাসৰৰাগ্যতা 
আৰু জনৰপ্ৰেতা অকু্ষণ্ণ োৰখ মদশে মুখ্য প্ৰসােণ মসৱা 
স� পৰে। ১৯৫৯ চনে ১৫ মেৰতে্ে তাৰেৰখ ৰদল্্ৰীত এিা 
ননূ্যতম ট্াসিৰমিােে স�ােত মদশত দেূদশ ্ষন মসৱা 
আেম্ভ স�ৰেল। মসই সমেত দেূদশ ্ষনে ৰনমৰমত প্ৰচাে 
ম�াৱা নাৰেল। ৰকন্তু ১৯৬৫ চনে ১৫ আগটি তাৰেখে পো 
৫ ৰমৰনিে ৰনেৰমত বাতৰে মসৱাে আেম্ভৰণ স�ৰেল। এই 
সুৱণ ্ষ ক্ষণত মদশে প্ৰথমগোক্ৰী বাতৰে পৰঢ়াতঁাে মগৌেৱ 
প্ৰৰতমা পুে্ৰীৰে লাভ কৰেৰেল। ৰনজে স্ক্ৰীেতাৰে দশ ্ষকে 
মাজত স্ান লাভ কো দেূদশ ্ষন লাৰ� লাৰ� সকৰলাৰে ৰপ্ৰে 
মিৰলৰভশ্বন অনুষ্ান স� পৰেৰেল। দশ ্ষকক সামাণ্জক 
দাৰেত্বৰবাধ তথা মৰনােঞ্ন ৰদ অ�া দেূদশ ্ষন আণ্জ 
অৰলখ ব্যণ্তিগত মচৰনলে মাজৰতা ৰবশ্বাসৰৰাগ্য-সটঠক 
মাধ্যম ৰ�চাৰপ ণ্জৰলৰক আৰে। মদশে ৰবৰভন্ন প্ৰান্তলল 
মসৱা আগবঢ়াবলল সক্ষম ম�াৱা দেূদশ ্ষন আণ্জ একাৰধক 
োণ্জ্যক মচৰনলে জৰেেৰত মদশে সব ্ষব�ৃৎ প্ৰচাে মসৱালল 
পৰেৱৰত্ষত স�ৰে। মদশে জনসংখ্যাে ৯০ শতাংশ মলাৰক 
এৰতো দেূদশ ্ষনে মসৱা লাভ কৰে আৰ�ৰে আৰু আগললও 
এই ৰাত্া অব্যা�ত থাৰকব।   

দৰূদশ ্তন ৰদৱস
ঠটৰভৰ ইৰতৈাস
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আত্মৰনভ্তৰশীল ভাৰৰত ছৰেণ্ড ইদ্ণ্ডয়াক
শদ্তিশালী কৰৰ তুৰলি

ৰবশ্বে অন্যতম পঞ্ম ব�ৃৎ অথ ্ষন্ৰীৰত ভােৰত এৰতো মকাৰভডে দুঃস� সমে অৰতৰিম কৰে 
আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীলতাে পথত আগুৱাই ৰাবলল সক্ষম স�ৰে। এই মক্ষত্ত মদশে উৰদ্যাগ খণ্ডে 

অবদান অনস্্ৰীকাৰ ্ষ। ইোে লগৰত এই কথাৰিাও সমাৰনই গুৰুত্বপূণ ্ষ মৰ মদশে নাগৰেৰক এৰতো 
ৰবৰদশ্ৰী সামগ্ৰ্ৰীে সলৰন মদশ্ৰীে(স্ৰদশ্ৰী) সামগ্ৰ্ৰীত অৰধক গুৰুত্ব ৰদবলল আেম্ভ কৰেৰে। ভােত্ৰীে 

উৰদ্যাগ ম�াসংঘ চমুলক ৰচআইআইে বাৰৰ ্ষক অৰধৰৱশনত অংশগ্ৰ�ণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে এই 
কথাে উৰল্খ কৰে।

আত্মৰনভ্তৰ ভাৰত স্ভ্তত
ৰচআইআই-ে সবঠক ৭৫সংখ্যক স্াধ্ৰীনতা ৰদৱসে ‘স্াধ্ৰীনতাে 
অমতৃ মৰ�াৎসৱ'ে সমেত অনটুষ্ত স�ৰে। ভােত্ৰীে উৰদ্যাগ 
জগতে নতুন সংকল্প, লক্ষ্যে বাৰব এো গুৰুত্বপূণ ্ষ। ‘আত্মৰনভ্ষে 
ভােত অৰভৰান’ে সফলতাে বহুত ডাঙে দাৰেত্ব, ভােত্ৰীে 
উৰদ্যাগ জগতে ওপেত আৰে।
চৰকাৰৰ প্য়াস স্ভ্তত
আণ্জ মদশে উন্নেনে বাৰব ৰৰ পৰেৰৱশে সটৃটি স�ৰে, ৰনজে 
সামথ ্ষ্য প্ৰৰত ৰৰ ৰবশ্বাসে সটৃটি স�ৰে, ভােত্ৰীে উৰদ্যাগ জগৰত তাে 
সমূ্পণ ্ষ সুৰৰাগ গ্ৰ�ণ কো উৰচত। ভােতত ৰৰ পৰেৱত্ষনে ধাো 
আেম্ভ স�ৰে, মসো চেকােে ৰচন্তাধাো, মৰনাভাৱ, কাৰ ্ষপন্া তথা 
চেকাে্ৰী ব্যৱস্াৱল্ৰী আৰদ সকৰলাৰত পৰেৱত্ষন আৰ�ৰে। ভােতত 
পূব ্ষৰত ৰবৰদশ্ৰী ৰবৰনৰোগে পৰেমাণ কম আৰেল মসো এৰতো বণৃ্দ্ 
পাইৰে। 
নতুন ভাৰতৰ ৰচ্াধাৰা সলৰন হৈৰে
এিা সমে আৰেল আৰম সকৰলা ৰবৰদশ্ৰী বস্তুৰক উন্নত বৰুল 
ভাৰববলল সলৰেৰলা। আনৰক আমাে ৰনজে মৰেণ্ডসমূৰ�া, ৰৰৰবাে 
মৰেণ্ড আৰম বেে বেে ধৰে কো পৰেশ্মে ফলত সটৃটি স�ৰেল, 

প্ধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ছমাদীৰয় আত্মৰনভ্তৰশীল ভাৰতৰ সফলতাত উৰদ্াগ খণ্ডৰ উৰল্খনীয় 
ভূৰমকাৰ কথা উৰল্খ কৰাৰ লগৰত অন্ ছকতৰিাৰ গুৰুত্বপূণ ্ত ৰিৰয়ত আৰলাচনা কৰৰ। 

ছতওঁৰ দ্াৰা উৰল্ৰখত ছকতৰিাৰ ৰিৰয় স্ভ্তত সাৰাংশ আৰলাচনাঃ

ছমক ইন ইদ্ণ্ডয়া স্ভ্তত
আমাে উৰদ্যাগমূ�ে ওপেত মদৰশ ৰবশ্বাস কোে 
পৰেণৰতৰতই আণ্জ উত্েণ ঘটিৰে। আণ্জ ‘ইজ অব 
ডুৰেং ৰবজৰনে’ বাৰঢ়বলল সলৰে, আৰু ‘ইজ অব ৰলৰভং’-ে 
মক্ষত্ৰতা উত্েণ ঘটিৰে। মকাম্পান্ৰী আইনত কো সংস্াে 
ইোে বহুত ডাঙে উদা�েণ বৰুল ৰচৰনিত স�ৰে। এৰকদৰে, 
‘এমএেএমই’ খণ্ডৰকা উৎসাৰ�ত কোে বাৰব বহুৰবাে 
পদৰক্ষপ গ্ৰ�ণ কো স�ৰে, োজ্যসমূ�ৰকা অংশ্ৰীদাৰেত্ব 
আগবৰঢ়াৱা স�ৰে। ‘মমক ইন ইণ্ণ্ডো’ে লগৰত ৰনৰোগ 
আৰু েতোৰনে গৰত ত্বোৰন্বত কোে বাৰব মদৰশ ‘ৰপএলআই’ 
আচঁৰনসমূ� আেম্ভ কৰেৰে। মশ�ত্ৰীোলক পূব ্ষে 
আৰসাৱঁা�সমূ� আতঁোই ‘মেৰট্াৰস্পৰক্টভ মিৰক্সশ্যন’-মকা 
সমাতে কোে ৰসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ কো স�ৰে।

মসইৰবােৰকা আনৰক ৰবৰদশ্ৰী নাৰমৰেৰ� প্ৰচাৰেত কোে ব্যৱস্া 
কো স�ৰেল। আণ্জ পৰেৰস্ৰত সলৰন স�ৰে। এৰতো মদশবাস্ৰীে 
আগ্ৰ� স্ৰদশত সতোে্ৰী সামগ্ৰ্ৰীে প্ৰৰত বণৃ্দ্ পাইৰে। অথ ্ষাৎ 
মদৰশ ৰসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ কৰেৰে গৰতৰক উৰদ্যাগজগৰতও এই 
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ৰসদ্ান্তক সাৰোগত কৰে ৰনজে ন্ৰীৰত প্ৰস্তুত কৰেব লাৰগব, 
েণৰকৌশল সতোে কৰেব লাৰগব।
যুৱ শদ্তিৰ আত্মৰিশ্বাস িৃদ্দ্ পাইৰে
ভােতবাস্ৰীে আত্মৰবশ্বাস বণৃ্দ্ পাইৰে। এই আত্মৰবশ্বাসে 
প্ৰৰতফলন সকৰলা মক্ষত্ত স�ৰে। মশ�ত্ৰীোলক অৰলম্ম্পকে 
পথােত ইোে প্ৰমাণ মপাৱা সগৰে। আণ্জে ৰৱু প্ৰজন্ই পৰেশ্ম 
কৰেব ৰবচাৰে, মতওঁৰলাৰক ৰেস্ ল’ব ৰবচাৰে, মতওঁৰলাৰক ফলাফল 
ৰনণ্চিত কৰেব ৰবচাৰে।
ভাৰতত সংকোৰ
প্ৰৰণু্তিক সল আণ্জ মদশত ৰৰ উৎসা� মদৰখবলল মপাৱা সগৰে, 
মসইৰবাৰে চেকােক দ্ৰুত গৰতৰে সংস্ােে ৰদৰশ পদৰক্ষপ গ্ৰ�ণে 
বাৰব অনুপ্ৰাৰণত কৰেৰে। এই সংস্াে স�জ ৰসদ্ান্ত নাৰেল, এো 
মকাৰনা সাধােণ পৰেৱত্ষন নাৰেল। ৰকন্তু মসই ৰসদ্ান্ত মবােক 
দৃঢ়তাৰে কাৰ ্ষকে্ৰী কো স�ৰে। উদা�েণস্ৰূৰপ বাৰণণ্জ্যক কেলা 
খননে শুভােম্ভৰণ কো স�ৰে, প্ৰৰতেক্ষা খণ্ডে লগৰত ম�াকাশ 
আৰু আণৰৱক খণ্ডে দৰে মক্ষত্ৰবাৰো ব্যণ্তিগত খণ্ডে বাৰব 
মুকৰল কৰে ৰদো স�ৰে।

িাধাৰিাৰ আঁতৰ কৰা হৈৰে
আণ্জ মদশত মসই চেকাে আৰে ৰৰ চেকাৰে প্ৰত্যাহ্ানে সসৰত 
মমাকাৰবলা কোে বাৰব সাজ ু স� থাৰক। ণ্জএেটি এই মক্ষত্ত 
ডাঙে উদা�েণ। মদশে চেকাৰে এো মকৱল কাৰ ্ষকে্ৰীৰেই 
কো নাই বেঞ্ উৰচত ব্যৱ�াে কৰে ণ্জএেটিে কে সংগ্ৰ� বণৃ্দ্ 
কৰেৰে। 
ছৰেণ্ড ইদ্ণ্ডয়াক শদ্তিশালী কৰা হৈৰে
নতুন োষ্ট্ৰীে ৰশক্ষা ন্ৰীৰতে মাধ্যমত মদশত এিা ডাঙে পদৰক্ষপ 
গ্ৰ�ণ কো স�ৰে। ইোে ফলত মদশে ৰবদ্যালেে পো আেম্ভ কৰে 
মকৌশল ৰবকাশ, মানৱ সম্পদ গঢ়ালল সকৰলাৰত নতুন প্ৰাণ ৰদো 
স�ৰে। এই মক্ষত্ৰতা উৰদ্যাগখণ্ডে অবদান আৰে। গৰৱৰণামূলক 
কামকাজ, উন্নেনমূলক কামকাজ আৰদৰবােত ৰবৰশৰ গুৰুত্ব 
ৰদ কাম কৰেবলগ্ৰীো আৰে। আত্মৰনভ্ষে ভােতে বাৰব মদশত 
ৰবৰনৰোগ বণৃ্দ্ কৰেব লাৰগব। এই মক্ষত্ত চেকাৰে একক 
ভাৰৱ ন�ে, উৰদ্যাগ খণ্ডে স�ৰৰাৰগতাৰে তথা অংশগ্ৰ�ণৰে 
আগবাৰঢ়ব লাৰগব। আমাে লক্ষ্য ৰোণ্ড ইণ্ণ্ডোক শণ্তিশাল্ৰী কো, 
মদশক সমণৃ্দ্শাল্ৰী আৰু ঐশ্বৰ ্ষশাল্ৰী কো। 

প্ধানমন্তীৰ ভাৰণৰ 
ছকতৰিাৰ গুৰুত্বপূণ ্ত ৰি্ু

১ অৰক্টাবেে পো নতুন ন্ৰীৰত প্ৰৰৰাজ্য 
স� পৰেব। গা়ি্ৰীৰবােে ৰফিৰনে 
পে্ৰীক্ষা আৰু ম্ৰেপ মকন্দ্ৰৰবাে প্ৰস্তুত 
স� পৰেব। ১৫ বেেে পুেৰণ চেকাে্ৰী 
আৰু োজহুৱা খণ্ডে বা�নৰবােে 
ম্ৰেৰপং ২০২২চনে ১ এৰপ্ৰলে পো 
আেম্ভ �ব আৰু বাৰণণ্জ্যক বা�নে 
ৰফিৰনে মিটি ২০২৩ চনে ১ এৰপ্ৰলে 
পো আেম্ভ স� ৰাব। আন�াৰত বাক্ৰী 
সকৰলা বা�নে পে্ৰীক্ষা এই নতুন 
ন্ৰীৰতমৰত ২০২৪ চনে ১ জনুে পো 
আেম্ভ স� ৰাব। পৰেৰৱশ সংেক্ষণে 
ৰদশত এই নতুন ন্ৰীৰত মদশক ৰৰথটি 
স�াে কৰেব বৰুল আশা কৰেব পাৰে।

ছ্ৰেপ নীৰত হৈৰে ছদশৰ উন্নয়নৰ যাত্াৰ িাৰি প্ৰয়াজনীয় 
উপাদানঃ প্ধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী

নতুন ছকেৰপজ নীৰতৰ 
লাভালাভ

পৰেৰৱশ সুেক্ষা তথা প্ৰদৰূণ ৰনেন্তণে বাৰব গ্ৰ�ণ কো ম্ৰেপ ন্ৰীৰতে ৰনৰদ্ষশনা ইৰতমৰধ্য 
জাৰে কো স�ৰে। ১৩ আগটিত গুজোিত ৰবৰনৰোগকাে্ৰীে সণ্ন্লনত অংশ সল প্ৰধানমন্ত্ৰী 
নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে অংশগ্ৰ�ণ কৰে মতওঁ এই নতুন আচঁৰন মঘাৰণা কৰে। ম্ৰেপ ন্ৰীৰত 
গুৰুত্বপূণ ্ষ বৰুল অৰভৰ�ত কৰে মতওঁ কে মৰ, “এই নতুন আচঁৰনৰে মদশে মিে-পৰেব�ন 
খণ্ডক স�াে কৰে অথ ্ষন্ৰীৰতে শ্ৰীবণৃ্দ্ কৰেব।”

মকাটি পুেৰণ বা�ন পথসমূ�ে 
পো নাইক্ৰীো স� ৰাব।

পুেৰণ বা�নে ৰবলৰুতেকেৰণ প্ৰদৰূণে 
মাত্া হ্াস কৰেব। খাৰুৱা মতলে ব্যৱ�াে 
হ্াস কোে লগৰত ব্যৱস্াপনা কম-খেচ্ৰী 
স� পৰেব।

০১

নতুন নীৰত

 নতুন ম্ৰেপ ন্ৰীৰত স�ৰে মৱটি িু 
মৱলথ্ (জাৱেে পো ধন) ৰমেন 
আৰু চৰি অথ ্ষন্ৰীৰতে গুৰুত্বপূণ ্ষ 
অংগ। আগন্তুক ২৫ বেে 
ভােতে বাৰব ৰৰথটি গুৰুত্বপূণ ্ষ। 
জলবাে ু পৰেৱত্ষনে প্ৰত্যাহ্ান 
আৰম প্ৰৰতৰদৰন লাভ কৰে 
আৰ�ৰো ঁ মসই গৰতৰক জনতাে 
স্াথ ্ষত এই নতুন আচঁৰন গ্ৰ�ণ 
কো স�ৰে।

 এই নতুন আচঁৰন সাধােণ 
ভােত্ৰীে জনতাক ৰবৰশৰভাৰৱ 
স�াে কৰেব। পুেৰণ গা়ি্ৰী মস্পে 
বাৰব ৰদো ম�াৱাে সমেত গ্ৰা�ৰক 
এখন চাটি্ষৰফৰকি লাভ কৰেব। 
এই চাটি্ষৰফৰকৰি নতুন বা�ন 
ৰকনাে মক্ষত্ত তথা পৰেব�ন 
অন্যান্য ন্ৰীৰত ৰনেমত স�াে 
কৰেব।

 ইোে লগৰত মতওঁ পথে কেে 
(মোড মিক্স) পো মে�াই পাব। 
তাৰোপৰে গ্ৰা�ৰক ৰনজে 
গা়ি্ৰীখনে মচাৱাৰচতাে মক্ষত্ত 
স�াে পাব।

ম্ৰেপলল মৰাৱা বা�নে পো গ্ৰা�কে লাভ 
ম�াৱাে লগৰত নতুন বা�ন ৰকনাে মক্ষত্ত 
মকতৰবাে মে�াই পাব।
নতুনলক ১০ �াজাে মকাটি িকাে 
ৰবৰনৰোগ আৰে আৰু ৫০ �াজােৰো ঁ
অৰধক কম ্ষসংস্াপন বণৃ্দ্ে সম্ভাৱনা 
আৰে।

41
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ছৰেণ্ড ইদ্ণ্ডয়া
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নীল ৰিপ্লৱৰ নীল ৰিপ্লৱৰ 
সৈায়ত সৈায়ত 

অথ ্তলনৰতক ৰিপ্লৱঅথ ্তলনৰতক ৰিপ্লৱ
ভােতত এৰন একাৰধক খণ্ড আৰে ৰৰৰবাে খণ্ড উন্নেনে সম্ভাৱনাে পো 

পাে পৰে সেৰেল। এৰন এিা খণ্ড স�ৰে মৎস্য উৎপাদনে খণ্ডৰিা। ২০১৪ 
চনত মৰৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে কৃৰকে আে ২০২২ চনলল দুগুণ 
বণৃ্দ্ কোে বাৰব ৰবৰশৰ পদৰক্ষপ মলাৱাে সংকল্পে কথা মঘাৰণা কৰেৰেল 
মতৰতো ইোত মসউজ ৰবপ্লৱ, দুগ্ধ ৰবপ্লৱে পােত ন্ৰীল ৰবপ্লৰৱা সংৰৰাণ্জত 

স� পৰেৰেল। ২০২০চনে ১০ মেৰতে্ে তাৰেৰখ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মৎস্য পালনে 
মক্ষত্ত স্াধ্ৰীন ভােতে সব ্ষব�ৃৎ আচঁৰনে মঘাৰণা কৰেৰেল। এই আচঁৰনে 

মাধ্যমত পাচঁিা বেেত ২০ �াজাে মকাটি িকাৰো অৰধক ৰবৰনৰোৰগৰে এই 
ৰবৰশৰ ন্ৰীল ৰবপ্লৱে ৰচন্তা কো স�ৰে...

ৰব
শ্ব মকাৰভড কালে সম্খু্ৰীন স�ৰে। এই সমেৰোৱাত 
ৰবশ্বে ৰবৰভন্ন মদৰশ অভাৱন্ৰীে পৰেৰস্ৰতে সসৰত ৰুজঁ 
ৰদৰে। ম�ামাে্ৰীে সসৰত প্ৰত্যাহ্ানমূলক পৰেৰস্ৰতত 

মমাকাৰবলা কৰেবলল ৰাওঁৰত একাৰধক মদশে অথ ্ষলনৰতক 
অৱস্া তচনচ স� পৰেৰেল। ভােৰত এই পৰেৰস্ৰতে সসৰত 
মমাকাৰবলা কৰেৰেল। সংকিকালে সসৰত সা�সৰে মমাকাৰবলা 
কোে লগৰত মদৰশ এক নতুন সংকল্পও সলৰেল। এই সংকল্প 
আৰেল আত্মৰনভ্ষে ভােত গঠনে সংকল্প। ইোে বাৰব মদশে 
চেকাৰে অথ ্ষন্ৰীৰত বণৃ্দ্ তথা শণ্তিশাল্ৰী কৰেব পো সকৰলা 
খণ্ডক একৰগাি কৰে তথা আন্তঃগাথঁৰনত ৰবৰশৰ গুৰুত্ব ৰদ 
মদশ আত্মৰনভ্ষেশ্ৰীলতাে ৰদশ আগবাৰঢ় সগৰে। এই মক্ষত্ত 
অৱৰ�ৰলত খণ্ডৰবােত অৰধক গুৰুত্ব ৰদো �ে। মতৰনৰবাে 
মক্ষত্ ৰৰৰবাৰে অৰধক উৎপাদনৰে অৰধক লাভ ৰদোে সম্ভাৱনা 

এৰতয়া সময় হৈৰে নীল 
ৰিপ্লৱক অৰশাক চক্ৰ নীলা 
ৰৰঙৰৰ মৈীয়ান কৰৰ ছতালা।

-নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী, প্ধানমন্তী

প্ধানমন্তী মৎস্ 
সম্দা ছযাজনা
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আৰে। এৰনকুৱা এিা খণ্ড স�ৰে মৎস্য পালন। মৎস্য খণ্ড 
অথ ্ষাৎ মাে উৎপাদনে এই খণ্ডৰিাত স্াধ্ৰীনতাে পােত 
২০১৪ চনলল ৩৬৮২ মকাটি িকা ৰবৰনৰোগ কো স�ৰেল। 
ৰকন্তু প্ৰথমবােে বাৰব এৰকবােৰতই ২০,০৫০ মকাটি িকাে 
ৰবৰনৰোৰগৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা মৰাজনা আেম্ভ কো 
স�ৰেল। ইোে অধ্ৰীনত ২০২১ বৰ ্ষে পো ২০২৪-২৫ বৰ ্ষলল 
এই খণ্ডে সসৰত জৰ়িত স� থকা মলাকসকলে আে বণৃ্দ্ কো 
আৰু প্ৰাে ৫৫ লাখ মলাকে বাৰব কম ্ষসংস্াপনে সটৃটি কোে 
প্ৰোস কো স�ৰে।
কাৰৰকৰী প্যুদ্তিৰ ওপৰত ৰিৰশৰ গুৰুত্ব

২০১৫-১৬ চনত আেম্ভ ম�াৱা ন্ৰীল ৰবপ্লৱে পুেৰণ ব্যৱস্াৰবােে 
সংৰশাধনে সসৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা মৰাজনাত নতুনত্ব 
অনা স�ৰে। এই খণ্ডৰিাত প্ৰথমবােে বাৰব কাৰেকে্ৰী মকৌশল 
বণৃ্দ্ কোে ওপেত ৰবৰশৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কো স�ৰে। ইোে 
ৰভতেত মাে ধো জা�াজ/মনৌকাে উন্নেন, বাইঅ’িইৰলি, 
সাগে ৰমত্, ৰে্ৰীৰডং মকন্দ্ৰ, মৎস্য পালন, জল্ৰীে কৃৰৰ খণ্ডত 
কাম কৰে থকা টিাি্ষ আপক অৰধক গুৰুত্ব, একুৱা পাক্ষ, 
উপকূল্ৰীে গাৱঁে আন্তঃগাথঁৰন উন্নেন, একুৱাটিক প্ৰৰোগশালে 
উন্নেন আৰদ ৰবৰভন্ন ৰদশত (কাৰেকে্ৰী) চেকাৰে গুৰুত্ব ৰদৰে। 
কাৰেকে্ৰী তথা আন্তঃগাথঁৰনে উন্নেৰন মৎস্য পালনে পৰেৰৱশ 

আৰম্ভৰণ ছকৰনলক হৈৰে...
ভােতত মৎস্য পালনে সসৰত প্ৰাে আলঢ় মকাটি মােমে্ৰীো আৰু কৃৰক জৰেত স� আৰে। ২০১৮-২০১৯ে 

সমেত ভােত্ৰীে অথ ্ষন্ৰীৰতত এই খণ্ডে অৱদান ১.২৪ শতাংশ আৰেল আৰু তাে ৰবপে্ৰীৰত মূল কৃৰৰ 
খণ্ডত এই খণ্ডে অৱদান ৭.২৮ শতাংশ আৰেল। ৰবশ্বে মৎস্য বজােত ভােতে অৱদান ৭.৫৮ শতাংশ 
আৰেল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা মৰাজনাে আধাে স� পৰেৰে ন্ৰীল ৰবপ্লৱ মৰাজনা। এই ন্ৰীল ৰবপ্লৱে 

আেম্ভৰণ ২০১৫-১৬ত কো স�ৰেল। ২০০৯ে পো ২০১৪সল ভােতে মৎস্য উৎপাদনে গঢ় বণৃ্দ্ ৰৰ মকৱল 
৫.২৭শতাংশ আৰেল মসো ২০১৫-২০১৯ে মাজে সমেৰখৰনত ১০.৮৭ শতাংশলল বণৃ্দ্ পাইৰে।

নীল ৰিপ্লৰৱ মৎস্ উৎপাদন ছষিত্ত অসীম সম্ভাৱনাৰ কথা ি্তি কৰৰৰে, এই কথাৰটা 
উপলৰব্ধ কৰৰৰয়ই প্ধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ছমাদীৰয় ২০২০চনৰ ১০ ছেৰতেম্বৰ তাৰৰৰখ ৰিৈাৰৰ পৰা 

মৎস্ সম্দা ছযাজনাৰ আৰম্ভৰণ কৰৰৰেল। এই ছযাজনাৰ পাচঁটা লষি্ ৰনধ ্তাৰণ কৰা হৈৰেঃ

মদশে মােমে্ৰীো 
সকল আৰু জল-
কৃৰকসকলে আে 
বণৃ্দ্ কো।

মৎস্য উৎপাদনক 
পাচঁ বেেত বণৃ্দ্ 
কৰে প্ৰৰতবেৰে
২২০ লাখ িন কো।

মােে েতোৰন 
আগন্তুক পাচঁ 
বেেত বাৰৰ ্ষক ১ লাখ 
মকাটিলল ৰনো।

মৎস্য উৎপাদনত 
মলাকচান ২০ 
শতাংশে পো হ্াস 
কৰে ১০ শতাংশ কো।

৫৫ লাখ নতুন 
কম ্ষসংস্াপন বণৃ্দ্ 
কো।

৫৪৩২১

এৰতয়ালল সি ্তাৰধক ৰিৰনৰয়াগ

১৯৪৭-২০১৪

৩,৬৮২ 

২০১৫-১৯

১,৫২২.৪৮
২০২০-২৫

২০,০৫০

মকাটি িকা

মকাটি িকা (ন্ৰীল 
ৰবপ্লৱ, কৃৰৰ 
আন্তঃগাথঁৰন 
ৰবকাশ ৰনৰধত 
ৰবৰনৰোগ)

মকাটি িকা 
(প্ৰধানমন্ত্ৰী 
মৎস্য সম্পদা 
মৰাজনা)
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অৰধক উন্নত কৰে তুৰলব। এই মক্ষত্ত প্ৰৰচটিা গভ্ৰীে সমুদ্ত 
মাে ধোে বাৰব ১২২খন নতুন জা�াজে বাৰব আৰথ ্ষক স�াে 
আগবৰঢ়াৱা স�ৰে আৰু লগৰত ২৬৭ খন এৰনকুৱা জা�াজে 
মমোমৰতে ব্যৱস্া কো স�ৰে। ২৭৫৫ খন জা�াজত বাইঅ-
িইৰলি সংস্াৰপত কো স�ৰে। ১৯৫৬খন নতুন নাও আৰু 
মাে ধৰেবলল জাল মৰাগান ধো স�ৰে। ১,০৩৩ িা বাইঅ'-প্লাক, 
৪০০০মো অৰধক মৎস্য উৎপাদনে স�ােক ম�াৱা ৰপঞ্ো 
মৰাগান ধো স�ৰে। সাগে পষৃ্ত গুমি উৎপাদনে বাৰব ৰবৰশৰ 
মনৌকা প্ৰদান কো স�ৰে। এই আচঁৰনে উৰদেশ্য মূলত মৎস্য 
উৎপাদন বণৃ্দ্ কোে লগৰত এই খণ্ডৰিাে সসৰত জৰ়িত স� 

থকা মলাকসকলে কল্যাণে বাৰবও ৰচন্তা কৰেৰে। ২০১৮-১৯ 
বৰ ্ষত ৰকৰাণ ণ্ৰিৰডি কাড্ষে সসৰত মােমে্ৰীোসকলৰকা সংৰুতি 
কৰে এই ম�ানুভাৱতা চেকাৰে মদখুৱাইৰে। মৎস্য সম্পদা 
মৰাজনাে অধ্ৰীনত মােুলৱসকলে বাৰব সমূ�্ৰীো দুঘ ্ষিনা 
ব্ৰীমাৰো ব্যৱস্া কো স�ৰে। ন্ৰীল ৰবপ্লৱে মাধ্যমত মৎস্য 
উৎপাদন খণ্ডত ৰৰৰবাে কথাে ওপেত গুৰুত্ব ৰদো স�ৰেল 
মসই এৰকৰবাে কথাক মৎস্য সম্পদা মৰাজনাে অধ্ৰীনত 
অৰধক ক্ষ্ৰীপ্ৰ কৰে মতালা স�ৰে। ইোে মুখ্য উৰদেশ্য এিাই মৰ 
২০২৫ে ৰভতেত মদশে মৎস্য কৃৰকসকলে আে দুগুণলল 
বণৃ্দ্ে লক্ষ্য প্ৰাৰতেে ৰাত্া অব্যা�ত আৰে।   

আ্ঃগাথঁৰন শদ্তিশালী কৰা হৈৰে
ইোে অধ্ৰীনত মৎস্য পালন, উৎপাদন আৰু ইোে বাৰণজ্যে ৰদশৰিাে ওপেত প্ৰৰোজন্ৰীে আন্তঃগাথঁৰনে ৰবকাশ ওপেত 

ৰবৰশৰ গুৰুত্ব আৰোপ কো স�ৰে। মৎস্য পালনে ৰবৰভন্ন পৰ ্ষােত মৰ শ্ৰীতল্ৰীকেণ গ�ৃে প্ৰৰোজন্ৰীেতা, পৰেব�নে 
সুৰবধা, মূল্য ৰনধ ্ষােণে শংৃখলাে আধুন্ৰীৰককেণ, মৎস্যে বাৰব ৰবৰশৰ বন্দে, মৎস্য মৰাগানে ৰবৰশৰ ঘাি, বজাে 

আন্তঃগাথঁৰনে ওপেত গুৰুত্ব ৰদো স�ৰে। ৰবগত এিা বেেত ৮৫ িা মকাল্ড মটিাৰেজ, ৩১ িা মৎস্য মসৱা মকন্দ্ৰ স্াপন 
কো স�ৰে। ৭২৩৮িা মৎস্য পৰেব�ন সুৰবধা মকন্দ্ৰে আেম্ভৰণ কো স�ৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা মৰাজনাে অধ্ৰীনত 

মৎস্য আৰু সাগে্ৰীে খাদ্যে বাৰণজ্য বণৃ্দ্ে বাৰব ৭২০ িা মৎস্য কৃৰক উৎপাদক সংগঠনে স্াপন কো স�ৰে।

৬২৬
িা খুচুো মাে ৰবৰি্ৰী মকন্দ্ৰ 
আৰু সৰু মদাকান আেম্ভ 

কো স�ৰে

২০০ 
খন ঠাইত মাে আৰু 
ৰমোমােে উৎপাদন আেম্ভ 
কো স�ৰে

সকৰলা ৰাজ্ লাভাৰবিত 
হৈৰে
n ৩৪ োজ্য/মকন্দ্ৰ্ৰীে শাৰসত 

অঞ্ল এই মৰাজনাে অধ্ৰীনত 
আৰ�ৰে।

n  এই আচঁৰনে অধ্ৰীনত প্ৰাে ৩ 
�াজাে মকাটি িকাে প্ৰস্তাৱ 
গ�ৃ্ৰীত স�ৰে।

n  ৮ লাখ মলাক এই আচঁৰনে 
বিাো উপকৃত স�ৰে।

মােৰ ি্ৰৰ 
সংখ্া

২০১৪-২০২০ ২০২০-২৪

১৩

৬০

n  এই আচঁৰনে লাভালাভে বাৰব 
মকতৰবাে নৰথে প্ৰৰোজন্ৰীেতা 
আৰে। মৰৰন মৎস্য পালন ৰনম ্ষাণ 
মক্ষত্ে প্ৰমাণ পত্ আৰু মৎস্য 
পালন জনৰ্াত প্ৰমাণ পত্।

n  ইোে উপৰে পান কাড্ষ, আধাে 
কাড্ষ, টঠকনাে প্ৰমাণ পত্ আৰদে 
প্ৰৰোজন্ৰীেতা আৰে।

n  ইোে পােত ৰনকিৱতথী মৎস্যপালন 
ৰবভাগে কাৰ চাৰপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য 
সম্পদা আচঁৰনে সুৰবধা শুদ্ তথ্যৰে 
আৰবদন কৰেব লাৰগব। এই মক্ষত্ত 
অনলাইনত মৎস্য মসতু এপ্ নতুবা 
মৱবচাইি dof.gov.in/pmmsyত 
মৰাগাৰৰাগ কৰেব পাৰে।

মৎস্ সম্দা আঁচৰনৰ িাৰি 
প্ৰয়াজন ছৈাৱা নৰথপত্

প্ধানমন্তী মৎস্ সম্দা 
ছযাজনা
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কণ ্তাটকৰ ভাগীৰথ
মানৱ প্ৰৰচটিাই প্ৰৰতৰনেত উন্নেনে মক্ষত্ত নতুন নতুন পথে উদ্াৱন কৰে 
আৰ�ৰে। এো মকৱল মানৱে আশাশুধ্ৰীো প্ৰৰচটিাে ফলতৰ� সম্ভৱ স� উটঠৰে 
মৰ আৰম নতুন আৰৱস্াে তথা উদ্াৱন মদৰখ আৰ�ৰো।ঁ ভােত ইংোজে 
অধ্ৰীনত থকাে সমেৰতা মমাকোগুণডম ৰবৰশ্বস্োোে দৰে ব্যণ্তিত্বে 
অৰভৰাৰন্তক ৰবদ্যা ইমাৰনই শণ্তিশাল্ৰী আৰেল মৰ মতওঁক স্েং ইংোৰজ সম্ৰী� 
কৰে চৰলৰেল। এই ম�ান ব্যণ্তিগোক্ৰীে জন্বাৰৰ ্ষক্ৰী ১৫ মেৰতে্েে ৰদনৰিাত 
ভােৰত অৰভৰন্তা ৰদৱস ৰ�চাৰপ পালন কৰে আৰ�ৰে।

অৰভৰন্তাসকল স�ৰে আন্তঃগাথঁৰনমূলক 
কামৰবােে মূল ব্যণ্তি। মতওঁৰলাক 

পৰেশ্ম্ৰী। মতওঁৰলাক অৰব�ৰন মানৱ 
সভ্যতাে ৰবকাশ অসম্ভৱ। ইণ্ঞ্ৰনোে 

ৰদৱসত মদশে সকৰলা পৰেশ্ম্ৰী 
অৰভৰন্তাক অৰভনন্দন। ডঃ এম 
ৰবৰশ্বস্োোে জন্বাৰৰ ্ষক্ৰীত মতওঁ 

শ্দ্াঞ্ৰল অপ ্ষন কৰেৰো।ঁ

নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী। প্ধানমন্তী

ইং
োজ শাসনে সমেে ভােত। এখন মেলত ৰাত্া 
চৰল আৰে। ইংোজ মশ্বতাংগ মলাকৰে ভেপূে এিা 
দবাত শ্যামবেণ্ৰীো ভােত্ৰীে এগোক্ৰীও স�ৰাত্্ৰী। 

তথাকৰথত ভাৰৱ ইংোজ মলাকে অপমান, ঠাট্াে মুখামুখ্ৰী 
স� ৰাত্া অব্যা�ত আৰে। ইংোজ মলাকে কথাে প্ৰৰত মকাৰনা 
ভ্ৰুৰক্ষপ নাই এই ভােত্ৰীেে। ৰকন্তু ৰাত্া পথে এিা ৰবন্দতু �ঠাৎ 
মতওঁ ৰনজে ৰেিে পো উটঠল আৰু মেলে মচইনডাল িাৰন 
ৰদৰল। এই কাৰ ্ষত বাক্ৰী মলাক খঙত অৰনিশম ্ষা স� পৰেল। ৰকন্তু 
মতওঁ দৃঢ়। মেল েখাে পােত ৰথাসমেত মেল সুেক্ষ্ৰীকমথী আৰ� 
প্ৰশ্ন কৰেৰল মৰ মকাৰন আৰু ৰকে এই মেল েখাইৰে। মতৰতো 
এই ভােত্ৰীেই সক উটঠল, মই এগোক্ৰী অৰভৰন্তা আৰু মমাে 
অনমুান মৰ মেল পথে ৰকেু আগত মেল আৰল ৰেটঙ আৰে। 
মেলে গাড্ষজন এই কথাত আচৰেত স� সুৰধৰল মৰ আপুৰন 
মকৰনলক এই কথা ৰনচিেতাৰে ক’ব পাৰে? 

মতৰতো মতওঁ সক উটঠল মৰ মেলে গৰতত পাথ ্ষক্য আৰে। 
মই ৰবপদে আগজানন্ৰী পাইৰো।ঁ কথামৰত মেল কম ্ষচাে্ৰীৰে 
মেল পথৰোৱাে আগে মেল পথ পে্ৰীক্ষা কৰেৰল আৰু সচঁালক 
এৰডাখে ঠাইত মদৰখৰল মৰ মেল-লাইন ভাটঙ আৰে। এই ধেৰণ 
কাৰেকে্ৰী জ্ঞান থকা এই ভােত্ৰীেে বণু্দ্ত মসইৰদনা ইংোজ 
মেলৰাত্্ৰীসকল �তচৰকত স� পৰেৰেল আৰু মতওঁে প্ৰৰত শ্দ্াত 
মূে মদা খাই পৰেৰেল।

এই ভােত্ৰীেে নাম মমাকোগুণডন ৰবৰশ্বস্োো। ১৮৬১ 
চনে ১৫ মেৰতে্ে তাৰেৰখ কণ ্ষািকে ৰচক্কাবল্াপুে ণ্জলাত 
এওঁে জন্ স�ৰেল। মতওঁে ৰপতৃে সংসৃ্তে পণ্ণ্ডত আৰেল ৰকন্তু 
ৰবৰশ্বশ্বোোে মাৰথা ঁ ১২ বেে স� থাৰকাৰত ৰপতৃে মদ�াৱসান 
�ে। তাে পােত মতওঁ কটিে মাৰজৰে ৰনজে ৰশক্ষা সাং কৰে 
আৰু ৰশক্ষকতাে বৃত্তিত ৰনৰোণ্জত �ে। এিা মতওঁ বণু্দ্মত্াে 
স্্ৰীকৃৰতস্ৰূৰপ ম�্ৰীশেূ চেকাৰে মতওঁক বৃত্তি প্ৰদান কৰে আৰু 
মতওঁ মতৰতো পুৰণৰস্ত কৰলজত ৰচৰভল ইণ্ঞ্ৰনোৰেং পৰঢ়। 
মতওঁ সুখ্যাৰতৰে এই ৰশক্ষা মশৰ কোে পােত ম�াোষ্ট্ৰ চেকাৰে 
মতওঁক নাৰশ্বক ণ্জলাে অৰভৰন্তা ৰ�চাৰপ মৰনান্ৰীত কৰে।

ইোে পােত ৰবৰশ্বস্োোে ৰশস্যা এগোক্ৰী অৰভৰন্তা 

ৰ�চাৰপ বণৃ্দ্ পাে। মতওঁ পুৰণত থকা খদকৱােলা বান্ে উচ্চতা 
বণৃ্দ্ নকোলক ব�ন ক্ষমতা বণৃ্দ্ কৰে। মতওঁ ইোে বাৰব ৰনজে 
উদ্াৱন ব্যৱ�াে কৰেৰেল আৰু বাৰেৰাে ৰদন বান প্ৰৰতৰোধ 
কৰেবলল সক্ষম স�ৰেল। মতওঁ এগোক্ৰী সুপ্ৰশাসৰকা আৰেল। 
মতওঁক পােলল ১৯০৯ চনত ম�্ৰীশেূ প্ৰশাসনে মুখ্য অৰভৰন্তা 
ৰ�চাৰপ ৰনৰণু্তি ৰদো �ে। কৃষ্ণাোজা সাগে বান্ ৰনম ্ষাণে বাৰব 
ৰবৰশ্বস্োোই মতওঁে অৰভৰাৰন্তক মকৌশলে বাৰব আন্তঃোষ্ট্ৰীে 
মক্ষত্ৰতা সন্ান লাভ কৰে। মদশে স্াধ্ৰীনতাে ৪০ বেে পূৰব ্ষ 
এই বান্ ৰনম ্ষাণ কো স�ৰেল। 

১৯১২ চনত মতওঁক ম�্ৰীশেূে দ্ৰীৱান ৰ�চাৰপ ৰনৰতুি কো 
�ে। মতওঁে তত্বাৱধনাৰতই কাৰবে্ৰী নদ্ৰীে ওপেত বান্ ৰনম ্ষাণ 
কো ম�াৱাে লগৰত উৰদ্যাৰগক মক্ষত্ত অৰলখ কাম সম্পন্ন 
�ে। ৰবৰশ্বস্োোই ৰবশ্বাস কৰেৰেল মৰ অথ ্ষন্ৰীৰতে ৰবকাশে বাৰব 
উৰদ্যাৰগক উন্নেন প্ৰৰোজন্ৰীে। বাংগালৰুুৰস্ত ভােত্ৰীে ৰবজ্ঞান 
প্ৰৰতষ্ান একাৰধক নতুন ৰবভাগ মখালাে পৰেকল্পনা মতওঁৰেই 
আৰেল। অৰভৰাৰন্তক খণ্ডত মতওঁ প্ৰদশ ্ষন কো মকৌশলে বাৰব 
মতওঁক কণ ্ষািনক ভাগ্ৰীেথ আখ্যা ৰদো �ে। ১৯৫৫ চনত মতওঁ 
মদশে সৰব ্ষাচ্চ সন্ান ভােত েত্ন ৰদো �ে। এশ বেে বেসলল 
কাৰ ্ষক্ষম ৰবৰশ্বস্োোে নামত ভােত চেকাৰে এিা ডাক টিকৰিা 
জাৰে কৰেৰে। মতওঁ মতুৃ্য ১৯৬২ চনে ১৪ এৰপ্ৰল তাৰেৰখ �ে।  

ি্দ্তিত্ব
ছমাকোগুণডম ৰিৰশ্বস্ৰায়া
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সত্াগ্ৈ শব্দৰটা ছদশৰ স্াধীনতা আৰ্ালনৰ হসৰত ৰিৰশৰভাৰৱ জৰডত। এই শব্দৰটা ছপানপ্থৰম ১৯০৬ 
চনৰ ১১ ছেৰতেম্বৰ তাৰৰৰখ দৰষিণ আৰফ্ৰকাত ি্ৱৈাৰ হৈৰেল। সত্াগ্ৈ মাৰন হৈৰে সত্ৰ অৰবিৰণ, সত্ৰ 

প্ৰতষ্া। মৈাত্মা গাধিীৰয় দৰষিণ আৰফ্ৰকাত ি্ৱৈাৰ কৰা এই সত্াগ্ৈ পােলল ভাৰতীয় স্াধীনতা আৰ্ালনৰ 
মলূ উপাদান হৈ পৰৰৰেল। এৰতয়া ছদৰশ স্াধীনতাৰ ৭৫ সংখ্ক িৰ ্তত ভৰৰ হথ এই সত্াগ্ৈ শব্দৰ অথ ্ত 

অনধুাৱন কৰাৰটা প্ৰয়াজনীয় হৈ পৰৰৰে। সত্াগ্ৈ- পীডা সৈ্ কৰৰি পৰা এক ছকৌশল, এই সত্াগ্ৈই 
অন্ক কষ্ট ৰদয়াৰ কথা নকয়, অন্ৰ িাৰি ঘৃণাৰ ছপাৰকতা নকৰৰ প্ৰতিাদ কৰা সত্াগ্ৈ হৈৰে ৰৈংসাৰ পথ 

িজ্তনৰৰ স্াধীনতাৰ প্াৰতেৰ এটা পথ...

অৰ�ংসা ন্ৰীৰতত ৰবশ্বাস েখা জাৰতে ৰপতা ম�াত্মা 
গান্্ৰীৰে প্ৰথৰম সত্যাগ্ৰ�ে প্ৰৱত্ষন কৰেৰেল। 
এো স�ৰে শাসৰক প্ৰচলন কো জনৰবৰোধ্ৰী 

ন্ৰীৰতে ৰবপৰক্ষ অৰ�ংসা ন্ৰীৰতৰে কো প্ৰৰতবাদ। দৰক্ষণ 
আৰফ্কাে মজা�াসিবাগ ্ষত থকাে সমেত ১৯০৬ চনত 
ম�াত্মা গান্্ৰীৰে ভােত্ৰীে মলাকে ৰবৰুৰদ্ জাৰে কো এক 
অধ্যাৰদশে ৰবপৰক্ষ প্ৰৰতবাদ কৰেবলল এই সত্যাগ্ৰ� পন্া 
�াতত সলৰেল আৰু প্ৰৰতবাদত মস্ছোই মজল ৰাবলল প্ৰস্তুত 
স�ৰেল। ইোে পো সত্যাগ্ৰ� আৰন্দালনে ৰাত্া আেম্ভ 
�ে। প্ৰাে ৭ বেেে বাৰব সত্যাগ্ৰ�্ৰীসকৰল ৰনজে প্ৰৰতবাদ 
অব্যা�ত োৰখ আৰু দৰক্ষণ আৰফ্কাত থকা ননূ্যতম 
ভােত্ৰীে মলাৰক ম�াত্মা গান্্ৰীে মনতৃত্বত ন্যাে পাবলল 
সক্ষম �ে। ম�াত্মা গান্্ৰীৰে সত্যাগ্ৰ� আৰন্দালনে মাধ্যমত 
দৰক্ষণ আৰফ্কাে ইংোজ শাসকক ন্ৰীৰত সলৰন কৰেবলল 
বাধ্য কৰেৰেল। এই ঘিনাে পােে পোই ভােতে স্াধ্ৰীনতা 
আৰন্দালৰন অন্য এক গৰত লাভ কৰে। ম�াত্মা গান্্ৰীৰে 
এই সত্যাগ্ৰ�ে মাধ্যমত ভােতত আেম্ভ কো স্াধ্ৰীনতা 
আৰন্দালৰন মদশে স্াধ্ৰীনতাে মক্ষত্ত স�াে কৰে লগৰত 
এই সত্যাগ্ৰৰ� দৰক্ষণ আৰফ্কাে স্াধ্ৰীনতা লাভ কোে 
মক্ষত্ৰতা স�াে কৰে। দৰক্ষণ আৰফ্কাে পো ভােতলল 
অ�াে পােত গান্্ৰীৰে এলাৰন আৰন্দালনে কাৰ ্ষসূচ্ৰী গ্ৰ�ণ 
কৰেৰেল আৰু মদশে জনতাক স্াধ্ৰীনতা আৰন্দালনে প্ৰৰত 
আকৰৰ ্ষত কৰে সকৰলাৰক মদশে স্াধ্ৰীনতা আৰন্দালনত 
জৰ়িত কোইৰেল। আইন অমান্য আৰন্দালন, ভােত ত্যাগ 
আৰন্দালন আৰদৰবাে সত্য আৰু অৰ�ংসা ন্ৰীৰতে ওপেত 
প্ৰৰতটষ্ত আৰেল। ম�াত্মা গান্্ৰীৰে ৰনৰজই সকৰেল মৰ 
সকৰলা সত্যাগ্ৰ�্ৰী স� পৰেব পাৰে। গান্্ৰীে বিাো অনুপ্ৰাৰণত 
স� অৰনক সত্যাগ্ৰ�্ৰীে ত্যাগে ৰবৰনমেত মা ভােত্ৰী দাসত্বে 
বন্নে পো মুতি স�ৰেল।

মদশে এই সত্যাগ্ৰ�্ৰীসকৰল মকৱল মৰ স্াধ্ৰীনতা 
আৰন্দালনে কামৰতই জৰ়িত স� আৰেল মতৰন ন�ে 

মৈাত্মা গাধিীৰয় ছদশক সত্, 
অৰৈংসা নীৰত, সত্াগ্ৈ তথা 

আত্মৰনভ্তৰশীলতা ছদখুৱাইৰেল। 
এৰতয়া আৰম সকৰলাৰৱ ছসই এৰকই 
পথ অনুসৰণ কৰৰ স্চ্ছ, স্াস্্িান, 
ঐশ্বয ্তশালী আৰু শদ্তিশালী নতুন 
ভাৰত গঢাৰ ৰদশত আগিাৰঢৰো।ঁ

নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী, প্ধানমন্তী।

মতওঁৰলাক এৰক সমেৰতই সমাজ সংস্ােে কামৰতা জৰ়িত 
স� আৰেল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে ২০১৮ চনে ১০ 
এৰপ্ৰলত মৰত�াে্ৰীত স্ছেগ্ৰা�্ৰী সকলে সণ্ন্লনত অংশগ্ৰ�ণ 
কৰে সকৰেল মৰ, মই সকৰলা স্ছেগ্ৰা�্ৰী ভ্াতৃ-ভনি্ৰীসকলক 
সম্ভাৰণ জনাই কব ৰবচাৰেৰো ঁমৰ এই চম্পােণৰতই বাপুৰৱ 
সত্যাগ্ৰ� আৰন্দালনে ব্ৰীজ মোপন কৰেৰেল। সত্যগ্ৰ� স�ৰে 
মতৰন এক শণ্তিশাল্ৰী অস্ত্ৰ ৰৰপাৰত অৰ�ংসা ন্ৰীৰতে স�ােত 
আমাক স্াধ্ৰীন কৰে তুৰলৰেল। দাসত্বে বন্নে পো মুতি 
ম�াৱাে পােৰতা আমাে মনত সত্যাগ্ৰ� আৰে, আৰু এই 
সত্যাগ্ৰ� সদাে থাৰকব। সত্যাগ্ৰ�ে পো স্ছেগ্ৰ� সমেে 
আহ্ান। চম্পােণত আেম্ভ ম�াৱা সত্যাগ্ৰ�ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে 
স্ছেতাে অৰভৰান আেম্ভ কৰেৰেল। আণ্জ আৰম সকৰলাৰৱ 
ম�াত্মা গান্্ৰীে স্ছেতা অৰভৰানক আগুৱাই ৰনৰো আৰু 
মতওঁ আেম্ভ কো সত্যাগ্ৰ� এৰতো স্ছেগ্ৰ� স� পৰেৰে।

ৰনউ ইণ্ণ্ডো সমাচাে   ১-১৫ মেৰতে্ে, ২০২১
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ৰিৰনাৱা ভাৰৱই 
১৪ িেৰত ৭০ 
ৈাজাৰ ৰকঃৰমঃ 

যাত্া কৰৰ। 
আৰু এই ভূদান 

আৰ্ালনৰ 
অধীনত ভূৰমৈীন 
কৃৰকৰ িাৰি ৪২ 
লাখ একৰ ভূৰম 
ৰিৰভন্নজৰন দান 

ৰদৰেল।

ৰিৰনাৱা ভাৰৱঃ মৈাত্মা গাধিীৰ প্থম 
সত্াগ্াৈী তথা ভূদান আৰ্ালনৰ জনক

মানৱ জ্ৰীৱনত আধ্যাত্মিকতযাৰ উপৰস্ৰত গুৰুত্বপূণ ্ষ। 
আধ্যাত্মিকতযা থাৰকৰলৰ� কাম আৰু জ্ৰীৱনত সংৰম্ৰী 
�ব পো ৰাে। ম�াত্মা গান্্ৰীে জ্ৰীৱনৰতা আধ্যাত্মিকতযাই 

প্ৰাধান্য লাভ কৰেৰেল। ম�াত্মা গান্্ৰীে এই আধ্যাত্মিকতযাে উত্েসূে্ৰী 
আৰেল আচাৰ ্ষ ৰবৰনাৱা ভাৰৱ। ম�াোষ্ট্ৰে মকাংকন অঞ্লত 
১৮৯৫ চনে ১১ মেৰতে্ে তাৰেৰখ জন্ গ্ৰ�ণ কো ৰবৰনাৱা ভাৰৱে 
প্ৰকৃত নাম আৰেল ৰবনােক নে�ৰে ভাৰৱ। ৰবৰনাৱা ভাৰৱ আৰেল 
স্াধ্ৰীনতা সংগ্ৰামে অন্যতম মনতা আৰু মতওঁ ম�াত্মা গান্্ৰীে ৰপ্ৰে 
ৰশস্য আৰেল। এগোক্ৰী গান্্ৰীবাদ্ৰী মনতা ৰ�চাৰপ জনাজাত ৰবৰনাৱা 
ভাৰৱক ম�াত্মা গান্্ৰীৰে মতওঁে কম ্ষৰনষ্া মদৰখ ৱাধ ্ষা আশ্মে দাৰেত্ব 
ৰদৰেল। ১৯৪০ চনলল ৰবৰনাৱা ভাৰৱই ৰনেৰৱ কাম কৰে সগৰেল ৰকন্তু 
মসই বৰ ্ষে ৫ আৰক্টাবে তাৰেৰখ মতওঁক গান্্ৰীৰে সকৰলাৰে সসৰত 
পৰেচে কোই ৰদৰে। এখন ৰববৰৃতৰৰাৰগ ৰবৰনাৱা ভাৰৱক ম�াত্মা 
গান্্ৰীৰে প্ৰথম সত্যাগ্ৰ�্ৰী ৰ�চাৰপ মঘাৰণা কৰেৰেল।

ম�াত্মা গান্্ৰীে বিাো অনুপ্ৰাৰণত স� ৰবৰনাৱা ভাৰৱই সণ্ৰিেতাৰে 
স্াধ্ৰীনতা আৰন্দালনত অংশগ্ৰ�ণ কৰেৰেল। স্াধ্ৰীনতা আৰন্দালনত 
সণ্ৰিেতাৰে অংশ মলাৱাে বাৰব ৰবৰনাৱা ভাৰৱক বটৃিে প্ৰশাসৰক 
মজললল মপ্ৰেণ কৰে। ৰবৰনাৱা ভাৰৱই এই সমেৰখৰনত ধুল্ৰীো 
মজলত ভগৱদ গ্ৰীতাে তজ্ষমা কৰে মাোঠীত সকৰলাৰক জ্ঞান 
ৰদৰেল। ৰবৰনাৱা ভাৰৱই সংসৃ্ত, উদু্ষ , কন্ন়ি সমৰণ্বৰত ৭ িা ভাৰা 
জাৰনৰেল। মতওঁ ম�াত্মা গান্্ৰীে আদশ ্ষ সৰোগত কৰে ৰনৰজ সূতা 
কাটি কাৰপাে প্ৰস্তুত কৰেৰেল। েমন মমগাৰেৰে বিঁা মপাৱা প্ৰথম 
ভােত্ৰীে ৰবৰনাৱা ভাৰৱ আৰেল।

ভূদান আৰন্দালনে জনক ৰবৰনাৱা ভাৰৱে কথাত মপাোমৰপল্্ৰীে 
শ্ৰী মভৰদোম চন্দ্ৰ মেড্্ৰীৰে ১০০ একে ভূৰম দান কৰেৰেল। ৰবৰনাৱা 
ভাৰৱে সৰব ্ষাদো আৰন্দালন আৰু গ্ৰামদান আৰন্দালন গান্্ৰীবাদ্ৰী 
আৰন্দালনে আদশ ্ষ আৰেল। গ্ৰামাঞ্লে আথ ্ষ-সামাণ্জক ৰদশৰিা 
উন্নত কোে বাৰব ৰবৰনাৱা ভাৰৱে অবদান অন্যতম আৰেল।

২০২০ চনে ১১ মেৰতে্েত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদ্ৰীৰে ৰবৰনাৱা 
ভাৰৱক শ্দ্াঞ্ৰল জ্ঞাপন কৰে সকৰেল মৰ ১৯১৮চনত ম�াত্মা 
গান্্ৰীৰে ৰলৰখৰেল, “মই নাজাৰনা আৰপানাক ৰকদৰে প্ৰশংসা 
কৰেব লাৰগ। আৰপানাে ব্যণ্তিত্ব আৰু কাৰম মমাক সৰন্া�ন কৰে, 
লগৰত আত্মমূল্যােনে প্ৰণ্ৰিোই মমাৰ�ত কৰে আৰ�ৰে। আৰপানাক 
মূল্যােন কোে মৰাগ্যতা মমাে নাই।” প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মদশে ৰুৱচামক 
উৰদেশ্য কৰে সকৰেল “মতামাৰলাৰক ৰবৰনাৱা ভাৰৱক জাৰনবলল 
মচটিা কো।”

ৰিৰনাৱা ভাৰৱ
জন্ঃ ১১ ছেৰতেম্বৰ, ১৮৯৫
মৃতু্ঃ ১৫ নৰৱম্বৰ, ১৯৮২

ৰনউ ইণ্ণ্ডো সমাচাে   ১-১৫ মেৰতে্ে, ২০২১
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নাৰী ৰশষিাৰ 
ছষিত্ত দাদাভাই 

ছনৌৰাজী 
সদ্ক্য় আৰেল। 
ছতওঁৰ আদশ ্তত 
অনপু্াৰণত হৈ 
এৰতয়াৰ ছকন্দ্ৰ 
চৰকাৰৰ নাৰী 
সুৰষিা আৰু 

ৰশষিাৰ ছষিত্ত 
ৰিৰশৰ পদৰষিপ 

গ্ৈণ কৰৰ 
আৰৈৰে।

দাদাভাই ছনৌৰাজী হৈ প্থম ভাৰতীয় ৰযৰয় িৃৰটইনৰ 
সংসদত ৰনজৰ স্ান ৰনদ্চিত কৰৰৰেল। ১৮৯২ চনত 
ছতওঁ িৃঠটে পাৰল ্তয়াৰমন্টৰ অংশ ৈয়। মৈাত্মা গাধিীৰ 
আগমনৰ পূৰি ্ত ছনৌৰাজী ছদশৰ প্মুখ ছনতা আৰেল।

এো ৰবশ্বাস কো �ে মৰ ম�াত্মা গান্্ৰী, োল গংগাধে ৰতলক, মগাপালকৃষ্ণ 
মগাখৰলই োজন্ৰীৰতে আৰদপাঠ দাদাভাই মনৌোজ্ৰীে পো গ্ৰ�ণ 
কৰেৰেল। মনৌোজ্ৰী এগোক্ৰী প্ৰবল োষ্ট্ৰবাদ্ৰী মনতা আৰেল। মতওঁ 

ভােত্ৰীে জাত্ৰীে কংৰগ্ৰেে প্ৰৰতষ্াতা আৰেল আৰু লগৰত বটৃিে প্ৰশাসনে 
ৰবৰুৰদ্ স্ৰদশ আৰু ৰবৰদশত মাত মতা অন্যতম মনতা আৰেল। ১৯০৬ 
চনত কৰলকতাত অনটুষ্ত ম�াৱা কংৰগ্ৰেে অৰধৰৱশন মতওঁ প্ৰথমবােে 
বাৰব স্োজে কথা উৰল্খ কৰে। স্শাসনে ন্ৰীৰত বাৰন্ মতওঁ কংৰগ্ৰেে লক্ষ্য 
ৰনধ ্ষাৰেত কৰেৰেল। ইংোজে অপশাসনে ৰবৰুৰদ্ মাত মাৰত অ�া দাদাভাই 
মনৌোজ্ৰীৰে মলখা-মমলাে মাধ্যৰমৰে ভােত্ৰীেক সজাগ কৰেৰেল। জাৰতবাদ 
তথা ঔপৰনৰৱশ শাসকে ৰবৰুৰদ্ সেৱ দাদাভাই মনৌোজ্ৰীে জন্ ১৮২৫ চনে 
৪ মেৰতে্ে তাৰেৰখ স�ৰেল। পােথী পৰেোলত জন্ মলাৱা দাদাভাই মনৌোজ্ৰী 
প্ৰগৰতশ্ৰীল ৰচন্তাে অৰধকাে্ৰী আৰেল।

নাে্ৰী ৰশক্ষাে মক্ষত্ত সেৱ থকা দাদাভাই মনৌোজ্ৰীৰে এই মক্ষত্ত 
অগ্ৰণ্ৰী ভূৰমকা পালন কৰেৰেল। মতওঁ ১৮৪০ চনৰতই নাে্ৰী ৰশক্ষাে বাৰব 
ৰবদ্যালে খুৰলৰেল। প্ৰথৰম পেম্পোগত ৰচন্তাধাোে ব্যণ্তিসকলে পো ৰৰথটি 
বাধা সম্খু্ৰীন স� আৰ�ৰেল ৰৰদও মনৌোজ্ৰী ৰনজে ৰচন্তাত আৰু কামত 
অিল আৰেল। আৰু ইোে ফলশ্ৰুৰতত মতওঁ বৰ্ত স্াপন কো মোৱাল্ৰী 
ৰবদ্যালেখনত নামভৰত্ষে �াে বণৃ্দ্ পাবলল আেম্ভ কৰেৰেল। মতওঁ ৰনজে 
উৰদেশ্যত সফল স�ৰেল। সম অৰধকাে তথা নাে্ৰী-পুৰুৰে মাজত প্ৰৰভদ 
নমনা মনৌোজ্ৰীৰে সদাে সমাজত সমতাে �ৰক মাত মাৰতৰেল। ইংোৰজ 
মদশত কো অন্যাে সম্পক্ষত মতওঁ গৰৱৰণামূলক ৰকতাপ ৰলৰখৰেল। মতওঁ 
ৰলখা ৰকতাপ 'Poverty and Un-British Rule in India'ত সকৰেল মৰ ৰকদৰে 
ভােত দুখ্ৰীো স� পৰেৰেল আৰু সম্পত্তিে নলাে (মড্ৰইন অৱ মৱলথ্) মাধ্যমত 
এই ধন-সম্পত্তি ইংৰলণ্ড পাইৰেল। মতওঁক সকৰলাৰৱ মদশে ৰপ্ৰে বদৃ্ ব্যণ্তি 
বৰুল সৰ্াধন কৰেৰেল। মতওঁ ভােত্ৰীে স্াধ্ৰীনতা আৰন্দালনত আগবৰঢ়াৱা 
অৱদানে কথা ম�াত্মা গান্্ৰীৰে ১৮৯৪ চনত ৰলখা ৰচটঠে মাধ্যমত জাৰনব পো 
ৰাে, “ভােত্ৰীেসকৰল এটি ৰশশুে দৰে ৰপতৃে ফাৰল মচাৱাে দৰে আৰপানালল 
চাে! আৰপানাে সন্দভ্ষত এোই স�ৰে প্ৰকৃত ভােত্ৰীেে মৰনাভাৱ।” এই 
কােণৰিাে বাৰব ভােৰত স্াধ্ৰীনতাে এই অমতৃ মৰ�াৎসৱে ক্ষণত মসই ম�ান 
ব্যণ্তিত্বক স্েণ কৰেৰে।

ছগ্ট িৃৰটইনৰ সংসদত মৰনানীত ছৈাৱা প্থম ভাৰতীয় হৈৰে
দাদাভাই ছনৌৰাজী

দাদাভাই ছনৌৰাজী
জন্ঃ ৪ ছেৰতেম্বৰ, ১৮২৫

মৃতু্ঃ ৩০ জনু, ১৯১৭

ৰনউ ইণ্ণ্ডো সমাচাে   ১-১৫ মেৰতে্ে, ২০২১
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ৰৈ্ী ভাৰাৰটাক 
ৰাষ্টভাৰা কৰাৰ 
ছষিত্ত ছতওঁৰ 

পূণ ্ত সমথ ্তন 
আৰেল। ছতওঁ 

স্াধীনতা 
ছসনানী ছৈাৱাৰ 
লগৰত সফল 

প্শাসক 
আৰেল।

এয়া ৰিশ্বাস কৰা ৈয় ছয ৰদ্তীয় ৰিশ্বযুদ্ৰ সময়ত ছগাৰৱ্ 
িল্ভ পৰন্ট মৈাত্মা গাধিী আৰু সুভাৰ চন্দ্ৰ িসুৰ হফদৰ 
হসৰত কথা পাৰত এক সমৰয়াৰচত ৰসদ্া্ত হসমান 
কৰৰাৱাৰ িাৰি ছচষ্টা কৰৰৰেল।

ভােতে স্াধ্ৰীনতা আৰন্দালনত অংশগ্ৰ�ণ কো মনতাসকলে 
ৰভতেত এৰন অৰনক মনতা আৰেল ৰৰৰে মকৱল আৰন্দালনত 
অংশগ্ৰ�ণ কৰেৰেই ক্ষান্ত থকা নাৰেল, মতওঁৰলাৰক এৰক 

সমেৰত মদশবাস্ৰীে মনত স্াধ্ৰীনতাে ভাৱ জাগ্ৰত কোে কাৰমা কৰে সগৰেল। 
ভােত েত্ন মগাৰৱন্দ বল্ৱ পন্ট মতৰন এগোক্ৰী মনতা আৰেল। ভােত্ৰীে 
স্াধ্ৰীনতা আৰন্দালনত উচ্চ আসন মপাৱা পন্টে জন্ স�ৰেল ১৮৮৭ চনে 
১০ মেৰতে্ে তাৰেৰখ। বত্ষমানে উত্োখণ্ডত জন্গ্ৰ�ণ কো মগাৰৱন্দ পৰন্ট 
এলা�াবাদ ৰবশ্বৰবদ্যালেে অধ্ৰীনে মমৌৰে কৰলজে পো সুখ্যাৰতৰে আইনে 
স্াতক ৰডগ্ৰ্ৰী লাভ কৰেৰেল। পৰন্ট ভাল ফলাফলে বাৰব লামেৰডন মমৰডল 
লাভ কৰেৰেল। এগোক্ৰী সফল অৰধবতিা ৰ�চাৰপ মগাৰৱন্দ বল্ৱ পন্টে 
জনৰপ্ৰেতা আৰেল। মতওঁ লগৰত এগোক্ৰী স্াধ্ৰীনতা মসনান্ৰী আৰেল। মদন 
মমা�ন মালৰভো(মালব্য) আৰু মগাপালকৃষ্ণ মগাখৰলক মতওঁ ৰনজে আদশ ্ষ 
জ্ঞান কৰেৰেল। মাৰথা ঁ ১৮ বেে বেসে পোই মতওঁ সণ্ৰিেতাৰে স্াধ্ৰীনতা 
আৰন্দালনে মসনান্ৰী স� পৰেৰেল।

ম�াত্মা গান্্ৰীে কামকাজে বিাো প্ৰভাৰৱত স� পৰন্ট একাৰধক আৰন্দালনে 
কাৰ ্ষসূচ্ৰীত অগ্ৰণ্ৰী ভূৰমকা পালন কৰেৰেল। ১৯৩০ চনত মতওঁ কাোৱাস 
খাটিবলগ্ৰীো স�ৰেল। এো ৰবশ্বাস কো �ে মৰ ৰবিত্ৰীে ৰবশ্বৰুদ্ে সমেত 
পৰন্ট সুভাৰ বসু আৰু ম�াত্মা গান্্ৰীে মাজে সমণ্বে স্াপনে মচটিা কৰেৰেল। 
উৰল্খ্য মৰ ৰবিত্ৰীে ৰবশ্বৰুদ্ে সমেত ম�াত্মা গান্্ৰী আৰু মতওঁে সমথ ্ষকসকৰল 
বটৃিেে সমথ ্ষনত আৰেল আৰু সুভাৰ চন্দ্ৰ বসুৰৱ এো ৰবশ্বাস কৰেৰেল মৰ এই 
ৰুদ্ে সমেে সবি্যৱ�াে কৰে মদশত ইংোজে শাসনে অন্ত মপলাব পো ৰাে। 
ভােত ত্যাগ আৰন্দালনত অংশ মলাৱাে বাৰব ১৯৪২ চনত পন্ট আৰু অন্য 
কংৰগ্ৰে কমথী ৰতৰনবেেে বাৰব মজললল ৰাে। স্াস্্য অৱনৰত ঘিাত মতওঁক 
পােলল মুণ্তি ৰদো �ে। মগাৰৱন্দ বল্ৱ পন্ট এগোক্ৰী সফল প্ৰশাসক আৰেল 
আৰু মতওঁ ইউনাইৰিড প্ৰ’ৰভঞ্ে(১৯৩৭-৩৯) দাৰেত্বত থকাে লগৰত উত্ে 
প্ৰৰদশে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী (১৯৪৬-১৯৫৪), মকন্দ্ৰ্ৰীে গ�ৃ মন্ত্ৰী (১৯৫৫-৬১) 
আৰেল। ১৯৫৭ চনত মতওঁক ভােত েত্ন সন্ান ৰচঁা �ে। এগোক্ৰী প্ৰকৃত 
মদশৰপ্ৰৰমক ম�াৱাে লগৰত মতওঁ এগোক্ৰী সফল প্ৰশাসক আৰেল আৰু 
জৰমদাে্ৰী প্ৰথা বন্ কো, বন সুেক্ষা, নাে্ৰী সবল্ৰীকেণ, জ্ৰীৱন আৰু অথ ্ষন্ৰীৰত 
শণ্তিশাল্ৰী কোে আৰদ ৰবৰভন্ন পদৰক্ষপ �াতত সলৰেল। মকন্দ্ৰ্ৰীে গ�ৃ মন্ত্ৰী 
ৰ�চাৰপও মতওঁ সফল আৰেল।

ছগাৰৱ্ িল্ৱ পন্ট
জন্ঃ ১০ ছেৰতেম্বৰ, ১৮৮৭

মৃতু্ঃ ৭ মাচ্ত , ১৯৬১

ছগাৰৱ্ িল্ভ পন্ট হৈৰে ৰনষ্ািান ছদশৰপ্মী

ৰনউ ইণ্ণ্ডো সমাচাে   ১-১৫ মেৰতে্ে, ২০২১
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মাধৱন স্য়ং 
এজন ছকৌশলী 
ছনতা আৰেল 

ৰযৰয় ৰনজৰ কথা 
স্পষ্টতাৰৰ ৰাৰখৱ 
জাৰনৰেল। ছতওঁ 
এজন ভাল িতিা 

আৰেল।

ঠটৰক মাধৱন এজন সমাজ সংকোৰক, 
সাংিাৰদক, ৰিপ্লৱী তথা স্াধীনতা ছসনানী 
আৰেল। এগৰাকী গাধিীিাদী ছনতা ৰৈচাৰপ ছতওঁ 
সমাজৰ পৰা অস্পৃশ্তা নাইকীয়া কৰাৰ িাৰি 
অৰৈংসা নীৰতৰৰ ভাইৰকাম সত্াগ্ৈ আৰম্ভ 
কৰৰ সফল কৰৰৰেল। ছকৰৰলাৰ কাৰথ ্তকৰপল্ীত 
১৮৮৫চনৰ ২ ছেৰতেম্বৰত জন্গ্ৈণ কৰা ঠটৰক 
মাধৱনক সকৰলাৰৱ ঠটৰক িুৰল মাৰতৰেল।

ঠটৰক মাধৱৰন গাধিীিাদী আদশ ্তৰৰ অনুপ্াৰণত হৈ 
সমাজৰ পৰা অস্পৃশ্তা নাইকীয়া কৰৰৰে

মতওঁে ৰপতৃে নাম আৰেল মকশৱন চান্নাে আৰু মাতৃে নাম 
আৰেল উৰমন্ৰী আম্া। মদশে স্াধ্ৰীনতা আৰন্দালন মকৱল 
ইংোজ শাসকে পো মুণ্তিে বাৰব কো আৰন্দালন নাৰেল 

বেঞ্ মসো আৰেল সমাজে উত্েণ তথা পুেৰণকল্ৰীো ে্ৰীৰত-ন্ৰীৰতে 
অৱসানে বাৰব কো সজাগতাে আৰন্দালৰনা। মতৰনকুৱা মৰনাভাৰৱৰে 
টিৰকই ভাইৰকাম সত্াগ্ৈ (১৯২৪-২৫) আেম্ভ কৰেৰেল। এই 
ভাইৰকাম সত্যাগ্ৰ�ে উৰদেশ্য আৰেল সমাজে পো অস্পশৃ্যতা দেূ কো। 
ম�াত্মা গান্্ৰীক মতওঁ ৰথৰুৰনলৰভল্ৰীত সাক্ষাৎ কৰেৰেল আৰু মতওঁে পো 
মপ্ৰেণা লাভ কৰেৰেল।

মতওঁ ম�াত্মা গান্্ৰীক লগ ধৰে এই ভাইৰকাম সত্যাগ্ৰ�ক মূল আৰন্দালনে 
সসৰত সংৰতুি কোে বাৰব আহ্ান জনাইৰেল। উৰল্খ্য মৰ ভাইৰকাম 
সত্যাগ্ৰ� স�ৰে পােপো মশ্ণ্ৰীে ৰবকাশে আৰন্দালন। দৰক্ষণ মকৰেলাে 
এখন সৰু নগেত থকা এটি মণ্ন্দেক মকন্দ্ৰ কৰে এই অস্পশৃ্যতা দেূ কোে 
সত্যাগ্ৰ� আৰন্দালন চৰল আৰেল। টিৰক মাধৱনে বজুৰনত সসমান স� 
ম�াত্মা গান্্ৰীৰে জাত্ৰীে কংৰগ্ৰেে অৰধৰৱশনত এই ভাইৰকাম সত্যাগ্ৰ�ক 
অন্তভু্ষতি কৰে। ১৯২৪ চনত টি মকক ভাইৰকাম আৰন্দালনত অংশগ্ৰ�ণ 
কোে বাৰব মগ্ৰতোৰো স�ৰেল। মতওঁে লগৰত আন আন সত্যাগ্ৰ�্ৰীসকৰলা 
মগ্ৰতোে স�ৰেল। এই মগ্ৰতোেে পােত সমগ্ৰ মদশৰতই মস্ছোৰসৱক সকৰল 
ভাইৰকাম সত্যাগ্ৰ�ত অংশ সলৰেল। সমগ্ৰ মদশৰতই আৰলাচনা ম�াৱাে 
উপৰে অৰনৰক ভাইৰকামত উপৰস্ত স� এই আৰন্দালন কাৰ ্ষসূচ্ৰীত 
অংশগ্ৰ�ণ কৰেৰেল। সৰদৌ মশৰত ১৯২৫ চনে মাচ্ষ মা�ত গান্্ৰীে মনতৃত্বত 
ট্াভাৰ্ােে োণ্ৰীে সসৰত ৰবৰেৰিা সন্দভ্ষত সমাধান স�ৰেল।

ছদশাৰভমানী শ্ৰীৰ ্ষক এখন কাকত প্ৰকাশ কৰে মতওঁ োইজক ৰনজে 
অৰধকাে সম্পক্ষত সজাগ কোে মচটিা কৰেৰেল। ১৯২৫ চনত কানপুেত 
অনটুষ্ত ম�াৱা কংৰগ্ৰে অৰধৰৱশনত মতওঁ অংশ সলৰেল। মতওঁে 
স্েণত মেটট্কুলাংগোত স্ৰৃতৰশৌধ ৰনম ্ষাণ কো �ে আৰু ১৯৬৪ চনত 
নাংৰগোেকুলাংগাোত মতওঁে নামত এখন কৰলজ স্াপন কো স�ৰে।  

ঠটৰক মাধৱন
জন্ঃ ২ ছেৰতেম্বৰ, ১৮৮৫
মৃতু্ঃ ২৭ এৰপ্ল, ১৯৩০

ৰনউ ইণ্ণ্ডো সমাচাে   ১-১৫ মেৰতে্ে, ২০২১
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ছকাৰভড ভাইৰােৰ ৰিৰুৰদ্ 
যুঁজ ৰদ হগৰে ছভকৰচৰন

মকাৰভড ম�ামাে্ৰীে পো �াত 
সাৰে থকাে একমাত্ উপাে 
স�ৰে মভকৰচন। ৰবশ্বজৰুে 

ত্াসে সটৃটি কো ম�ামাে্ৰীৰিাে 
ৰবৰুৰদ্ ৰুজঁ ৰদোে বাৰব সমগ্ৰ 
ৰবশ্বে লগৰত ভােতৰতা সব ্ষব�ৃৎ 
টিকাকেণ অৰভৰান অব্যা�ত 

আৰে। মকাৰভড পে্ৰীক্ষাে ওপেত 
সমাৰন গুৰুত্ব ৰদোে লগৰত 

মকাৰভড মভকৰচনে এই গৰতৰে 
মদশত সব ্ষমুঠ ৫৪ মকাটিে সংখ্যা 

অৰতৰিম কৰে আগুৱাই সগ 
আৰে....

মকাৰভডে ৰবৰুৰদ্ ৰুজঁ 
এৰতোও মশৰ ম�াৱা নাই। 
মদশত মকাৰভড ৰবৰধ 

মাৰন সামাণ্জক জ্ৰীৱন আেম্ভ স�ৰে ৰৰদও 
মকাৰভডক পোণ্জত কৰেবলল সমাৰনই 
মকাৰভড পে্ৰীক্ষা আৰু টিকাকেণ অব্যা�ত 
আৰে। মকন্দ্ৰ চেকাৰেও োজ্য চেকাে আৰু 
মকন্দ্ৰ্ৰীে শাৰসত অঞ্লৰবােক ৰবনামূল্ৰীোলক 
মকাৰভড মভকৰচন ৰদ আৰ�ৰে। মদশে জনতাে 
সধৰ ্ষ্য, ৰচৰকৎসক-স্াস্্যকমথীে একাগ্ৰতা আৰু 
ৰবজ্ঞান্ৰীে উদ্াৱৰন এই সমস্ত প্ৰণ্ৰিোক 
সূচাৰুৰূৰপ আগুৱাই ৰনৰে। এই মক্ষত্ত মদশে 
উৰদ্যাগ্ৰীসকলৰো অবদান আৰে। মকা-উইনে 
ব্যৱ�াে আৰু ৰডণ্জৰিল চাটি্ষৰফৰকি ৰদো 
পদ্ৰতৰে ৰবশ্ববাস্ৰীে দৃটটি আকৰ ্ষণ কৰেৰে। ১৫ 
আগটিে ভাৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰেও মকাৰভড কালত 
মদশবাস্ৰীৰে মদখুওৱা সধৰ ্ষ্য আৰু স�নশ্ৰীলতাে 

নতুন ধৰা পৰা ছকাৰভড ছৰাগী, হ্াস ছৈাৱা সংখ্া
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শলাগ লে।
এৰতয়াৰ পৰা ৰিৰদশী নাগৰৰৰকও ভাৰতত লাভ 
কৰৰি ছভকৰচন

মকন্দ্ৰ্ৰীে স্াস্্য আৰু পৰেোল কল্যাণ মন্তণালৰে 
মলাৱা এক ৰসদ্ান্ত মৰম ্ষ মকাৰভড-১৯ ভাইোেে পো 
েক্ষা মপাৱাে স্াথ ্ষত এৰতো ভােতত থকা ৰবৰদশ্ৰী 
নাগৰেৰকও মকা-উইনত পঞ্্ৰীেন কৰে মভকৰচন লাভ 
কৰেব পাৰেব। অন্য ভােত্ৰীে নাগৰেৰক ৰৰদৰে মকা-
উইনে পঞ্্ৰীেন পদ্ৰতত মভকৰচন লাভ কৰে আৰে 
টঠক মতৰনদৰে এই মদশত থকা ৰবৰদশ্ৰী নাগৰেৰকও 
মকাৰভড প্ৰৰতৰোধ্ৰী টিকা লাভ কৰেব পাৰেব। মদশত 
মকাৰভড-১৯ ভাইোেে সম্প্ৰসােণ মোধ কোে বাৰবই 
এই ৰসদ্ান্ত মলাৱা স�ৰে।

মদশে চ�োঞ্লৰবােত ব�ৃৎসংখ্যক মলাক 
ৰবৰদশে পো আৰ� বসবাস কৰে। ৰবৰদশে পো 
এই নাগৰেকসকল কামে তাৰগদাত চ�েত বসবাস 
কৰে। সাধােণৰত এই নাগৰেকসকৰল চ�েে ঘন 
বসৰতপূণ ্ষ এৰলকাত বাস কৰে। সংৰিমণে সংশে এই 
ঘনবসৰতপূণ ্ষ এৰলকাৰবােত মবৰেলক থাৰক। ভাইোেে 
প্ৰৰকাপ ৰাৰত পুনোই মদশত বণৃ্দ্ নাপাে তাে বাৰবই 

এই সমৰোৰচত ৰসদ্ান্ত মলাৱা স�ৰে।
ছোৱাইন ফ্লু ক ছকাৰভড িুৰল ভুল নকৰৰি

মদশত মকাৰভডক সল জনতাে মাজত অৰনক 
গুণাগাথঁা চৰল আৰ�ৰে। এই ভাইোেক সল সমাজত 
অৰনক মবৰমজাৰলৰো সটৃটি স�ৰে। মকাৰভড 
পৰেৰস্ৰতত োইজক উো বাতৰেত ৰবশ্বাস নকৰেবলল 
চেকাৰে বাৰে বাৰে ৰবৰভন্ন ন্ৰীৰত ৰনৰদ্ষশনাে জৰেেৰত 
সৰকেন্ৰী ৰদ আৰ�ৰেল। মশ�ত্ৰীোলক মকইিামান 
ৰদনত এৰন অৰনক সংৰিমণ, মোগ্ৰী মদখা সগৰে 
ৰৰসকলে লক্ষণৰবাে মকাৰভড সদৃশ মৰৰন উশা�-
ৰনশা�ত অসুৰবধা, জ্ে, মূেে ৰবৰ ৰকন্তু এইৰবােে 
স্াস্্য পে্ৰীক্ষাে ফলাফল মকাৰভড ৰনৰগটিভ আৰ�ৰে। 
এৰন মোগ্ৰীে মক্ষত্ত মকাৰভডে সলৰন মোৱাইন 
ফ্লু ৰ ভাইোেে উপৰস্ৰত থাৰকব পাৰে। গৰতৰক এৰন 
পৰেৰপ্ৰৰক্ষিত উপৰুতি স্াস্্য পে্ৰীক্ষা কোওক আৰু 
ৰচৰকৎসকে পোমশ ্ষ গ্ৰ�ণ কেক। ৰকেৰনা মকাৰভডে 
দৰে মোৱাইন ফ্লু ও সংৰিমণ ম�াৱা মবমাে। সাধােণৰত 
োইৰজ মাস্ ব্যৱ�াে কৰে থাৰকৰল এৰন মোগ সমূ�ে 
পো েক্ষা মপাৱাে এিা স�জ উপাে বুৰল ৰচৰকৎসৰক 
পোমশ ্ষ ৰদৰে।  

এয়া আমাৰ 
ৰিজ্ানীসকল, আমাৰ 
উৰদ্াগীসকলৰ িাৰি 

সম্ভৱ হৈ উঠিৰে ছয আদ্জ 
ছভকৰচনৰ িাৰি অন্ 

ছদশৰ ওপৰত ৰনভ্তৰশীল 
হৈ থাৰকিলগীয়া ছৈাৱা 
নাই। আৰপানাৰলাৰক 
ভাৱকৰচান, যৰদৰৈ 

আমাৰ ৈাতত 
ৰনজৰ ছভকৰচন 

নাথাৰকৰলৰৈঁৰতন ছতৰ্ 
ৰক অৱস্া ৈ’লৰৈঁৰতন। 

পৰলঅ’ৰ ছভকৰচনৰ 
ছষিত্ত আমাক ৰকমান 

সময় লাৰগৰেল?
নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী। প্ধানমন্তী
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ৰমৰডয়া কণ ্তাৰ



১১ মেৰতে্ে, ১৮৯৩ ে ৰদনৰিা প্ৰৰতজন ভােত্ৰীেে 
বাৰব এিা স্েণ্ৰীে ৰদন। এই ৰদনৰিাৰতই আৰমৰেকা 
ৰতুিোষ্ট্ৰে ৰচকাৰগাত ধম ্ষ সণ্ন্লন অনুটষ্ত স�ৰেল। 

এই সণ্ন্লনত অংশগ্ৰ�ণ কৰে স্াম্ৰী ৰবৰবকানন্দই 
উদাত্ ভাৰণ ৰদৰেল। এই ৰদনৰিা ভােত্ৰীেে বাৰব 

গুৰুত্বপূণ ্ষ ৰকেৰনা এই ৰদনৰিাৰতই ৰবশ্ববাস্ৰীে 
ভােত্ৰীে দশ ্ষন তথা ভােত্ৰীে সংসৃ্ৰতে সসৰত পৰেচে 

ঘটিৰেল। স্াম্ৰী ৰবৰবকানন্দই ৰচকাৰগাে লগৰত 
ৰবশ্ববাস্ৰীক ভােত্ৰীে সবৰদক দশ ্ষনে জ্ঞান ৰদোে 

লগৰত ভােত্ৰীে প্ৰাচ্ৰীন মগৌেৰৱাজ্জ্বল ইৰত�াস 
তথা সমণৃ্দ্শাল্ৰী ঐৰত�্যে কথা মসাৱঁোই ৰদৰে। 

মতওঁ ভােত্ৰীেক হৃত মগৌেৱ, ৰবশ্বাস আৰু ক্ষমতা 
পুনোই ঘেূাই ৰদৰে। মতওঁে দশ ্ষৰন ভােত্ৰীেে 

মনত স্াধ্ৰীনতাে স্প�ৃা ত্ৰীৰে কৰে মতালাে লগৰত 
ৰবশ্ববাস্ৰীে মনত ভােত্ৰীেত্বে েৰৱ প্ৰৰতষ্া কৰে। 

ৰচকাৰগাে ঐৰত�াৰসক ভাৰণত স্াম্ৰী ৰবৰবকানন্দই 
সকৰেল, “মই ৰনজৰক মগৌেৱাৰণ্বত অনভুৱ কৰো ঁ

ৰকেৰনা মই মসই ধম ্ষৰিাে পো �ওঁ ৰৰ ধম ্ষই ৰবশ্বক 
সৰ�ষু্ণতা আৰু সাব ্ষৰভৌৰমক স্্ৰীকৃৰতে পাঠ ৰদৰে। 
আৰম মকৱল সাব ্ষৰভৌৰমক সৰ�ষু্ণতাে ওপেৰতই 

ৰবশ্বাস নকৰো,ঁ আৰম প্ৰৰতৰিা ধম ্ষক সত্য ৰ�চাৰপ 
স্্ৰীকাে কৰো।ঁ”

“স্াম্ৰী ৰবৰবকানন্দই ভােত্ৰীেে মনত “আৰম কৰেব পাৰো ,ঁ আৰম সক্ষম” মৰনাভাৱ সুন্দেভাৰৱ 
আৰু শণ্তিশাল্ৰীভাৰৱ প্ৰৰতষ্া কৰেৰেল। এো আত্মৰবশ্বাস, এই ৰবশ্বাস ৰুৱ সন্াস্ৰীজনে প্ৰৰত 
মিাপাল েতিত আৰেল। মতওঁে মন্ত আৰেল, ‘ৰনজে ওপেত ৰবশ্বাস োখা, মদশক ভাল মপাৱা’ 
স্াম্ৰীজ্ৰীে এই দশ ্ষনক সৰোগত কৰে ভােত পূণ ্ষ ৰবশ্বাৰসৰে আগুৱাই সগ আৰে। ৰৰদৰ� আৰম 
ৰনজে ওপেত ৰবশ্বাস োৰখা ঁতথা কটঠন পৰেশ্মে পণ সলওঁ, মতৰন্ত আৰম ৰকে আগবাৰঢ়ব 

মনাৱাৰেম! স্াম্ৰী ৰবৰবকানন্দে মপ্ৰেণা সল আৰম এক নতুন ভােত ৰনম ্ষাণ কৰেব লাৰগ।”
নৰৰন্দ্ৰ ছমাদী, প্ধানমন্তী।
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