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প্রত্যেক ভার্বাসীতক ক্্তবযে ববাতের ভাবনা বেতক জনসাোরতের 
জনযে কাজ এবং ববতবের কলযোতে কাজ করত্ উৎসাবি্ করার মেযে 

বিতে বসই উতিযোগতক জনআত্ালতন পবরে্ করত্ িতব    
“এবি সবিক সমে! ভারত্র মূলযেবান সমে!”

নতুন ভারততর সিদ্ান্তনতুন ভারততর সিদ্ান্ত

বনউ ইবডিোবনউ ইবডিো

সমাচারসমাচার
১-১৫ই সসপ্টেম্বর, ২০২১
সিনামূত্যে সিতরতের জনযেসিনামূত্যে সিতরতের জনযে



বকাবভড মিামারীর মতেযে ৭৫্ম স্ােীন্া বিবস উপলতষে প্রোনমন্তী 
নতরন্দ্র বমািী লালতকল্াে বরিবে্তরবজি্ জা্ীে প্াকা উত্ালন কতরতেন 

এবং প্রগব্র পে অনুসরে করার আহ্ান জাবনতেতেন

স্াধীনতা সিিি উিযাপতনর িমূ্ে্ণ 
অনুষ্ানসি দিখার জনযে সিউআর 
দিাডসি স্যোন িরুন

প্রগতির অমৃি গাঁথা



RNI No. : DELBEN/2020/78825 

দীন দয়াল অন্ত্াদয় 
য�াজনা : গ্ামীণ ভারনে 

নেুন বিপ্লি

সে্াগ্হ

অমৃ্কাল ন্ুন ভারত্র অগ্রিূ্

প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী ৭৫তম স্াধীনতা সিিি উপ্তষ্যে ্া্তিল্ার 
প্রািার দেতি অমৃতিা্তি ভারততর িমৃসদ্র অগ্রিূত সিতিতি িাতজ 
্াগাতনার আহ্ান জাসনতেতেন

যভেনরর পাোয়…

আজাসি িা অমৃত মতিাৎিি সিভাতগ সিতনািা ভাতি িািাভাই নওতরাসজ, 
দগাসিন্দ িল্ভ পন্থ এিং সিতি মাধিন –এর উপর সিতেষ 
সনিন্ধ পডুন

প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী প্রিতপের 
মসি্া িুসিধাতভাগীতির িতগে 

মতসিসনমে িতরতেন

বিক্ষক বদিস : এস 
রাধাকষৃ্ণণনক স্মরণ

  response-nis@pib.gov.in

ি র
িষ্ণ ২, িংখযো ৫ ১ – ১৫ দিতটেম্বর, ২০২১

িম্ািিিম্ািি
জেিীপ ভািনাগর,

মুখযে মিাসনতি্ণেি, সপআইসি, নতুন সিসল্

পরামে্ণিাতা িম্ািিপরামে্ণিাতা িম্ািি
িতন্তাষ িুমার

দগাষ্ীদগাষ্ী
সিভর েম্ণা, চন্দন িুমার দচৌধুরী, 

িুসমত িুমার (ইংরাজী), অসন্ পযোতি্ 
(গুজরাসি), দিাতিরু শ্ািেী (দত্ুগু), 
নাসিম আিতমি (উিু্ণ), িুনীত িুমার 
দগাস্ামী (অিসমো), সিনে সপ.এি 

(মা্ো্ম)

অ্ঙ্করেঅ্ঙ্করে
েযোম েঙ্কর সতওোরী 
রিীন্দ্র িুমার েম্ণা 
সিিযো তত্াোর

অভে গুপ্ত

প্রিােনা ও মুদ্রেপ্রিােনা ও মুদ্রে
িততযেন্দ্র প্রিাে,

মুখযে মিাসনতি্ণেি, সিওসি
িুযেতরা অফ আউিসরচ অযোন্ড িসমউসনতিেন

মুদ্রেমুদ্রে
আরাভাস্ সপ্রন্াি্ণ অযোন্ড পািস্োি্ণ 

প্রাইতভি স্সমতিড, ডসলিউ - ৩০, ওখ্া 
ইন্ডাস্রিো্ এসরো, দফজ - ২, 

সনউ সিসল্ - ১১০০২০

দযাদযাগাতযাতগর সিিানা ও গাতযাতগর সিিানা ও 
ই-দমই-দম্ :্ :

রুম নম্বর – ২৭৮, িুযেতরা অফ 
আউিসরচ অযোন্ড িসমউসনতিেন, 

সবিতীে ত্, িূচনা ভিন, 
নতুন সিসল্ – ১১০০০৩

৭৫

সংিাদ সংনক্ষপ  » পৃষ্া ০৪-০৫
ই-রুপী : বিবজটাল যলননদননর 
জগনে �গুা্তকারী পদনক্ষপ  » পৃষ্া ০৭-০৯
রাষ্ট্রপবে রামনাথ যকাবিন্দ : 
সঙ্কনটর মনধ্ এবগনয় চলা  » পৃষ্া ১২-১৩
অন্ন য�াজনা ম�্াদার সনগে খাদ্ 
বনরাপত্াও যদয়  » পৃষ্া ২৮-৩০
মব্রিসভার বসদ্া্ত : সম্ান ও 
সরুক্ষা বনবচিে করনে সরকানরর 
গুরুত্বপূণ্ বসদ্া্ত  » পৃষ্া ৩১
যপাষণ অবভ�ান : মানুনষর 
অংিগ্হনণ এক গণঅবভ�ান  » পৃষ্া ৩২-৩৪
সিকা সাথ, সিকা বিকাি এখন 
এক নেুন মাত্া য�াগ কনরনে  » পৃষ্া ৩৫
প্রধানম্রিী ননরন্দ্র যমাদী 
রাষ্ট্রসংনের বনরাপত্া পবরষনদর 
বিঠনক যপৌনরাবহে্ কনরনেন  » পৃষ্া ৩৬ -৩৮
ভারেীয় য্াো দি্নকর কানে 
দূরদি্ন অপবরহা�্  » পৃষ্া ৩৯
আত্মবনভ্ার ভারে ব্্ান্ড ভারেনক 
িবতিিালী কনর েুলনি  » পৃষ্া ৪০ - ৪১
নীল বিপ্লি : জলজ প্রাণী 
লালনপালন ও উবভিদ চানষর 
পুনরুজ্ীিন  » পৃষ্া ৪২ - ৪৪
এম বিনবেবেরায়া : কণ্াটনকর 
ভগীরথ  » পৃষ্া ৪৫
যকাবভি–১৯ এর বিরুনদ্ লডাই  » পৃষ্া ৫১-৫২

প্রচ্ছদ 
বনিন্ধ  » পৃষ্া ১৪-২৭

 » পৃষ্া ৪৬-৫০

 » পৃষ্া ১০-১১

 » পৃষ্া ০৬

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার ১



৭৫

িাির নমস্ার

দয দিানও প্রােিন্ত গেততন্তর মূ্ সভসতি ি্ িিত্র অংেগ্রিে। জনগে ও িরিাতরর মতধযে উন্নত দযাগাতযাগ 
িযেিস্াই ি্ জনঅংেীিাসরত্ব। ভারত এিং সিতবের উন্নেতন মানুতষর অংেগ্রিে দিতন্দ্রর গৃিীত নীসতর অনযেতম 
স্তম্ভ। সিগত িাত িের ধতর িরিাতরর পসরিপেনা ও নীসত প্রেেতন মানুতষর অংেগ্রিেতি গুরুত্ব দিওো িতছে।

দিে দ্রুতগসততত উন্নেতনর পতে এসগতে চত্তে। আগামী ২৫ িেতর দিেতি উন্নত রাত্রে পসরেত িতর 
দিেিািীর আিাঙ্া পূরে িরতত িতি। স্াধীনতার ৭৫তম িতষ্ণ দিে দিই ্ষ্যে পূরতেই এসগতে চত্তে। 
প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী এই সনতে আিিার ্া্তিল্ার প্রািার দেতি জাসতর উতদেতে ভাষে সিত্ন। তাঁর 
ভাষতে শ্রী দমািী নতুন ভারত গডার দয আহ্ান জাসনতেতেন তা দেতি এিা স্পষ্ট দয, নাগসরিতির িত্ণিযেতিাধ 
এিং অধযোিিাতের উপর আস্া দরতখ প্রধানমন্তী নতুন ভারত গডার পসরিপেনা িতরতেন। এই ্ষ্যে পূরতে সতসন 
িরিাতরর ‘িিিা িাে, িিিা সিিাে, িিিা সিিওোি’ মতন্তর িতগে ‘িিিা প্রোি’ যুক্ত িতরতেন। এর মাধযেতম 
নতুন ভারত গডার জনযে জনিাধারতের অংেগ্রিে সনসচিত িরা িতি। আর তাই, ্ া্তিল্ার প্রািার দেতি উন্নেন 
পসরিপেনার দয সিো প্রধানমন্তী দিসখতেতেন, এিাতরর িংস্রতে দিসিই প্রছেি িাসিনী। 

এ িের অমৃত মতিাৎিি দিতের জনযে অতযেন্ত তাৎপয্ণপূে্ণ। পে্া অগাস্ট দেতি এি মাতির দমোতি ভারত 
রা্রেিংতের সনরাপতিা পসরষতির দনতৃত্ব দিওোর িাসেত্ব পা্ন িতর। নতরন্দ্র দমািী প্রেম ভারতীে প্রধানমন্তী 
সিিাতি রা্রেিংতের এিসি গুরুত্বপূে্ণ বিিতির দপৌতরাসিতযে িতরন। এিাতরর িংস্রতে দি সিষতে এিসি সিতেষ 
প্রসততিিন প্রিাসেত িতেতে। এোডাও, এই িংস্রতে িৃষি, িসরদ্র মানুষ, মধযেসিতি মসি্া, যুিিম্প্রিাে, িমাতজর 
িসচিত দশ্েীর মানুষতির জনযে সিসভন্ন উন্নেনমূ্ি প্রিতপের খির অেিা অমৃত মতিাৎিি সিভাতগ ‘িতযোগ্রি’-এর 
উপর সনিন্ধ স্ান দপতেতে। ভারততর অনযেতম দশ্ষ্ সেষ্াসিি ডঃ িি্ণপল্ী রাধািৃষ্ণতের উপর এিসি সনিন্ধও 
সেষ্ি সিিি উপ্তষ্ প্রিাসেত িতেতে। সিতেষ সিভাতগ ১৫ দিতটেম্বর ইসজিসনোি্ণ দড উিযাপন উপ্তষ্ এম 
সিতবেবেরা’দি শ্দ্া জানাতনা িতেতে। 

সনঃিতন্দতি ভারত উন্নেতনর পতে নতুন দরিড্ণ গডতত চত্তে। ২০৪৭ িাত্ স্াধীনতার েতিাসষ্ণিী উিযাপতনর 
প্রস্তুসত সিিাতি প্রততযেি ভারতিািী এই ‘অমৃত িা্’-এ নতুন ভারত গডতত অগেীিারিদ্।

দিাসভড সিসধ দমতন িুরসষ্ত োিুন। সনেসমত পরামে্ণ পািান এই সিিানাে – সবিতীে ত্, িূচনা ভিন, 
নতুন সিসল্ – ১১০ ০০৩

ই-দম্ – response-nis@pib.gov.in

(জেিীপ ভািনাগর)(জেিীপ ভািনাগর)
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আসম প্রসততযাসগতামূ্ি পরীষ্ার জনযে প্রস্তুসত সনসছে। সনউ 
ইসন্ডো িমাচাতরর প্রেম িংস্রে দেতিই আসম এই পসরিিার 
পািি। মযোগাসজনসির প্রসতসি সিষে খুিই আিষ্ণেীে। দযতিতু 
এই মযোগাসজন সডসজিা্ মাধযেতম সিসভন্ন ভাষাে পািিতির 
িাতে দপঁেতছে তাই আমার মত প্রসততযাসগতামূ্ি পরীষ্ার 
পরীষ্াে্ণীতির জনযে এসি অতযেন্ত ্াভিােি। আসম চাই, এই 
মযোগাসজন সনেসমত প্রিাসেত দিাি। 

bramhasagar2@gmail.com

ভারততর ৭৫তম স্াধীনতা সিিি উিযাপন উপ্তষ্ আন্তসরি 
অসভনন্দন জানাই। এ প্রিতগে আমার িসিগুরু রিীন্দ্রনাতের 
সিখযোত ্ াইনসির িো মতন পডতে : সচতি দযো ভে েূনযে/উচ্চ 
দযো সের…..সপতঃ, ভারতততর দিই স্তগ্ণ িতরা জাগসরত।।

দজ দি সমতি্
Jkumarmittal@outlook.com

সনউ ইসন্ডো িমাচার এিসি তেযেিহু্ পসরিিা। এই পসরিিাসি 
পচিাতেত স্ততরর গ্রন্থাগারগুস্তত োিা উসচৎ। আসম পসরিিাসি 
দপতত চাই। আপনারা সি সনেসমতভাতি ডািতযাতগ এসি 
পািাতিন। এ সিষতে আপনাতির িিতযাসগতা িামযে।

dasprafullakumar5@gmail.com

২০২১ িাত্ ভারততর ৭৫তম স্াধীনতা সিিতি অসভনন্দন। 
সনউ ইসন্ডো িমাচাতরর সিতেষ িংস্রেসি দপতে খুি ভাত্া 
্াগত্া। এই পসরিিার সিষেিস্তু ও গুেমান খুিই উন্নত।

kuruganti@hotmail.com

প্রসততযাসগতামূ্ি পরীষ্ার প্রস্তুসতর দষ্তরি োরিোরিীতির 
জতনযে এই মযোগাসজন খুিই গুরুত্বপূে্ণ। দিৌসদ্ি সিিাতে এসি 
িািাযযে িতর। পসরিিাসি অতযেন্ত িস্তুসনষ্।

vinitjain19.731@gmail.com

িাকিাক্স িাকিাক্স 
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আপনার মতামত জানানআপনার মতামত জানান

দযাদযাগাতযাতগর সিিানা ও ই-দমগাতযাতগর সিিানা ও ই-দম্ :্ :
রুম নম্বর – ২৭৮, িুযেতরা অফ আউিসরচ অযোন্ড 

িসমউসনতিেন, সবিতীে ত্, িূচনা ভিন, 
নতুন সিসল্ – ১১০০০৩



টু্ইটানর রাজননবেক যনোনদর মনধ্ প্রধানম্রিী টু্ইটানর রাজননবেক যনোনদর মনধ্ প্রধানম্রিী 
ননরন্দ্র যমাদীর ফনলায়ার সিনথনকনিবিননরন্দ্র যমাদীর ফনলায়ার সিনথনকনিবি

মাইত্া লিসগং িাইি িুযেইিাতর িস্ে 
রাজনীসতসিিতির মতধযে প্রধানমন্তী নতরন্দ্র 
দমািীর ফত্াোর িিতেতি দিসে। শ্রী 

দমািীর ফত্াোর ৭ দিাসি োসডতে দগতে। সতসন 
প্রাক্তন মাসি্ণন রা্রেপসত দডানাল্ড ট্াম্তি োসপতে 
েীষ্ণস্ান অসধিার িতরতেন। গুজরাতির মুখযেমন্তী 
োিািা্ীনই ২০০৯ িাত্ শ্রী দমািী িুযেইিার 
অযোিাউন্ বতসর িতরন। এি িেতরর মতধযে তাঁর 
ফত্াোর িতেি ্ ষ্ োসডতে যাে। ২০২০-র জু্াই 
মাতি প্রধানমন্তীর ফত্াোর সেত্ন ৬ দিাসি। এি 
িের পর তা আরও ১ দিাসি দিতডতে। 

ভারত এি িমে প্রসতরষ্া িরজিাম আমিানী 
ওপর সনভ্ণর সে্। সিন্তু  আজ পসরসস্সত 
িিত্তে। প্রসতরষ্া দষ্তরি দিে আত্মসনভ্ণর 

িতে উিতে। গত ৭ িেতর ভারত ৩৮ িাজার ৫০০ দিাসি 
িািার প্রসতরষ্া িরজিাম রপ্তাসন িতরতে। িংিতি িাি্ 
অসধতিেতন দ্ািিভাে দয তেযে দিওো  িতেতে, দিই 
অনুিাতর, ২০১৪-১৫ অে্ণিতষ্ণ ভারততর প্রসতরষ্া িরজিাম 
রপ্তানীর পসরমাে সে্ ১,৯৪০ দিাসি িািা। ২০২০-২১ 
অে্ণিতষ্ণ তা দিতড িতেতে ৮,৪৩৪ দিাসি িািা। গত ৭ 
িের ধতর প্রসতরষ্া িরজিাম রপ্তানীর প্রিেতা ঊর্্ণমুখী। 
এই িমতে ৩৮,৫০০ দিাসি িািারও দিসে প্রসতরষ্া 
িরজিাম রপ্তাসন িরা িতেতে। এর মতধযে গুরুত্বপূে্ণ ি’্– 
দিনািাসিনীর সনরাপতিা যান, অস্ত্র েনাক্তিরতের জনযে 
য্ণাডার,  উপিূ্ীে অচিত্ য্ণাডার িযেিস্াপনা, িাল্া ওজতনর 
িতপ্ণতডা, িতি্ণতা মূ্ি িযেিস্া সিিাতি সিতেষ নজরিাসর 
িযেিস্াপনা, রাততর অন্ধিাতর িি্ দিওোর িমে িযেিহৃত 
মতনািু্ার, অসনিসনি্ণাপন যন্ত, িাঁিাতন গযোি দোঁডার যন্ত 
ইতযোসি। িত্ণমাতন ভারত ৭৫সি দিতে প্রসতরষ্া িামগ্রী 
রপ্তাসন িতর।

বিগে ৭ িেনর ভারে চারগুণ যিবিবিগে ৭ িেনর ভারে চারগুণ যিবি
প্রবেরক্ষা সরঞ্াম রপ্াবন কনরনেপ্রবেরক্ষা সরঞ্াম রপ্াবন কনরনে

িংিাি িংতষ্প৭৫
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পূি্ণ ্ািাতখর উমস্ংগা্া পাতির িাতে 
১৯ িাজার ফুি উচ্চতাে দমাির গাসড 
চ্াচত্র উপতযাগী িডি সনম্ণাে িতর 

িীমান্ত িডি িংগিন (সিআরও) সিবে দরিড্ণ 
বতসর িতরতে। ৫২ সিত্াসমিার িীে্ণ এই 
িডি সনম্ণাতের ফত্ িস্সভোর পসরিতত্ণ 
ভারত উচ্চতম স্াতন িডি সনম্ণাতের িৃসতত্ব 
অজ্ণন িতরতে। উিুরুঙু্ক আতনিেসগসরর িতগে 
দযাগাতযাগ গতড তু্তত িস্সভো ১৮,৯৩৫ 
ফুি উচ্চতাে িডি সনম্ণাে িতর। সিআরও 
পূি্ণ ্ ািাতখ নতুন িডি সনম্ণাতের ফত্ চুমার 
দিক্টতরর িমস্ত েিতরর মতধযে দযাগাতযাগ 
িযেিস্া গতড উতিতে। েীতিাত্ এখাতন 
তাপমারিা সিমাতঙ্কর ৪০ সডসগ্রর নীতচ দনতম 
যাে। িমতত্র তু্নাে এখাতন অসসিতজতনর 
মারিা ৫০ েতাংে িম। এভাতরস্ট পি্ণততর 
দিি িযোম্ দেতিও উচ্চতম স্াতন এই 
রাস্তা বতসর ি্। এভাতরতস্টর উতির দিি 
িযোম্ সতব্বতত অিসস্ত, যার উচ্চতা 
িমুদ্রপৃষ্ দেতি ১৬,৯০০ ফুি। দনপাত্ 
অিসস্ত িসষ্ে দিি িযোম্সি ১৭,৫৯৮ 
ফুি উঁচুতত। এভাতরস্ট পি্ণততর উচ্চতা 
২৯ িাজার ফুতিরও দিসে। সিআরও সনসম্ণত 
িডি সিোতচন সিমিাতির দেতিও উচ্চতম 
স্াতন অিসস্ত। সিোতচন সিমিাতির উচ্চতা 
১৭,৭০০ ফুি।

ভারনে ১৪বট ি্াঘ্র প্রকনপে সংরক্ষনণর কানজ আ্তজ্াবেক স্ীকবৃেভারনে ১৪বট ি্াঘ্র প্রকনপে সংরক্ষনণর কানজ আ্তজ্াবেক স্ীকবৃে

িনজারতভেন অযোসিওড্ণ িাইগার স্টযোন্ডাড্ণ িা সিএসিএি িংরষ্তের জনযে দিতে ৫১সি িযোঘ্র 
প্রিতপের মতধযে ১৪সিতি সিতেষ স্ীিৃসত সিতেতে। িাে িংরষ্তের িাতজ উন্নত পন্থা-পদ্সত 
অি্ম্বন িরাে এই আন্তজ্ণাসতি স্ীিৃসত ্াভ। আিাতমর ভান্ডার মানি, িাসজরাঙা এিং 

ওরাং; পসচিমিতগের িুন্দরিন, মধযেপ্রতিতের পান্না, িানিা, িাতপুরা, দপচি; সিিাতরর িাল্ীিী; উতির 
প্রতিতের িুধওো; তাসম্নাডুর আন্নামা্াই ও মুিুমা্াই; দিরত্র পরমসিিু্াম এিং িে্ণািতির 
িান্দীপুর অভোরেযে সিএসিএি – এর স্ীিৃসত দপতেতে। দিন্দ্রীে িন ও পসরতিে মন্তী ভুতপন্দর 
যািি িত্তেন, দিতের ৫১সি িযোঘ্র প্রিতপের িিগুস্ই যাতত এই স্ীিৃসত পাে, দিই ্ষ্যে অজ্ণতন 
িরিার িতচষ্ট।    

দিদে সিমান পসরিিেতি আরও 
িিজ িতর তু্তত উডান প্রিতপে 
নতুন এিসি পা্ি যুক্ত িতেতে। 

িম্প্রসত মসেপুতরর রাজধানী ইম্ফ্ এিং 
দমো্তের রাজধানী সে্ং-এর মতধযে 

সিমান পসরতষিার িূচনা িতেতে। এতসিন এই িুসি েিতরর মতধযে 
আিােপতে িরািসর দযাগাতযাগ সে্ না। ইম্ফ্ দেতি সে্ং-এ  যািার 
জনযে প্রেতম ১২ েণ্া িাতি িতর গুোিাসি সিমানিন্দতর দপঁেতত ি’ত। 
দিখান দেতি সিমাতন িতর সে্ং। নতুন সিমান পসরতষিাে িপ্তাতি 
চারসিন সে্ং দেতি ইম্ফ্ সিমান চ্াচ্ িরতি। দিতের িি রাজযে ও 
দিন্দ্রোসিত অচিত্র মতধযে আচিস্ি দযাগাতযাগ িযেিস্ার উন্নসত েিাতত 
এ পয্ণন্ত ৫৯সি সিমানিন্দর (এর মতধযে িুসি দিস্তপাি্ণ এিং িুসি ওোিার 
এোতরাড্াম রতেতে) দেতি ৩৬১সি রুতি যারিী পসরিিে িরা িতছে। 
উডান প্রিতপে িতি্ণাচ্চ ৫০০ সিত্াসমিার পে পাসড সিতত মারি ২,৫০০ 
িািা ্াতগ। 

১৯,৩০০ ফুট উচ্চোয় সডক ১৯,৩০০ ফুট উচ্চোয় সডক 
বনম্াণ কনর বিআরও বিনবের বনম্াণ কনর বিআরও বিনবের 
উচ্চেম রাস্া বেবরর নবজর উচ্চেম রাস্া বেবরর নবজর 

সবৃটি কনরনেসবৃটি কনরনে

ইম্ফল – বিলং এর মনধ্ বিমান পবরনষিার সচূনাইম্ফল – বিলং এর মনধ্ বিমান পবরনষিার সচূনা

১৪ই অগাস্ট বিভাজন বিভীবষকা স্মবৃে বদিস ১৪ই অগাস্ট বিভাজন বিভীবষকা স্মবৃে বদিস 
উদ�াবপেউদ�াবপে

স্াধীনতার ৭৫ িের পর ইসতিাতি এই প্রেম এিজন প্রধানমন্তী 
দিে ভাতগর ফত্ িাস্তুচুযেত মানুতষর দিিনাতি স্ীিৃসত দিন। 
প্রধানমন্তী ১৪ অগাস্টতি সিভাজন সিভীসষিা সৃ্সত সিিি 

সিিাতি পা্তনর িো দোষো িতরন। দিে ভাতগর যন্তোর প্রিগে উতল্খ 
িতর প্রধানমন্তী িত্ন, “দিে ভাতগর যন্তো িখনই দভা্ার নে। সিংিা 
ও েৃোর িারতে আমাতির ্ষ্ ্ষ্ দিান ও ভাই িাস্তুচুযেত িতেতেন 
এিং মারা দগতেন। আমাতির জনিাধারতের িংগ্রাম ও আত্মতযোতগর 
িো স্রে িতর ১৪ই অগাস্ট সিভাজন সিভীসষিা সৃ্সত সিিি সিিাতি 
পাস্ত িতি। এই সিনসি পা্তনর মাধযেতম িামাসজি সিভাজন, সিিাতির 
সিষাক্ত পসরতিে সনমূ্ণ্ িরতত িতি এিং এিতা, িামাসজি িম্প্রীসত ও 
মানসিি িংতিিনেী্তাতি েসক্তো্ী িরতত িতি”। ৭৫ িের আতগ 
দিে ভাতগর িারতে প্রাে ২০ ্ষ্ মানুষ প্রাে িাসরতেসেত্ন এিং 
িমিংখযেি মানুষ িাস্তুচুযেত িন।  

৭৫
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ডঃ রাধািৃষ্ণে ি্ততন, “োরিতির মতন দজার 
িতর দিানও সিেু চাসপতে দিওো সেষ্তির 
িাজ নে। প্রিৃত সেষ্ি সতসনই, সযসন 

ভসিষযেততর িমিযোগুস্ দমািাসি্া িরতত োরিোরিীতির বতসর 
িতরন”। িারা জীিন এই নীসতই সতসন অনুিরে িতরসেত্ন। 
আজ ৩৪ িের পর যখন দিে নতুন জাতীে সেষ্া নীসত 
িাস্তিােন িরতে, দিই িমে ডঃ রাধািৃষ্ণতের এই িোগুস্ 
খুিই প্রািসগেি। ১৯৬২ িাত্ ভারততর রা্রেপসত োিািা্ীন 
িতেিজন িনু্ধ ও োরিোরিী তাঁর ৭৪তম জন্মসিন উিযাপতনর 
অনুমসত চান। জিাতি সতসন িত্ন, “আমার জন্মসিন পৃেিভাতি 
পা্ন িরার পসরিতত্ণ যসি ৫ই দিতটেম্বরতি সেষ্ি সিিি 
সিিাতি উিযাপন িরা িে, তা িত্ আসম গি্ণতিাধ িরতিা। 
দিই িের দেতি ৫ই দিতটেম্বর সিনসি সেষ্ি সিিি সিিাতি 
পা্ন িরা িতছে। 

১৮৮৮ িাত্র ৫ই দিতটেম্বর তাসম্নাডুর সতরুসতসন 
গ্রাতম এি ব্াহ্মে পসরিাতর রাধািৃষ্ণে জন্মগ্রিে িতরন। 
সতসন খ্ীস্টান সমেনারী সু্ত্র োরি সেত্ন। তাঁর এি 
আত্মীে তাঁতি িে্ণতনর এিসি িই পডতত দিন। এই িই 
পতড রাধািৃষ্ণতের সিষেসির প্রসত ভাত্ািািা জন্মাে। মযোড্াি  
িত্তজ তাঁর িতগে অধযোপি অযো্তরেড জজ্ণ িতগর পসরচে 
িে। অধযোপি িগ তাঁতি পাচিাতযে িে্ণন িম্তি্ণ ধারো দিন। 
মারি ২০ িের িেতি ১৯০৯ িাত্ মযোড্াি সিবেসিিযো্তের 
িে্ণন সিভাতগ সতসন সেষ্ি সিিাতি সনযুক্ত িন। ১৯২৯ িাত্ 
ডঃ রাধািৃষ্ণে অসিতফাড্ণ সিবেসিিযো্তের িযোসরি মযোতচিস্টার 
িত্তজ অধযেষ্ সিিাতি দযাগিান িতরন। ১৯৩১ িাত্ সতসন 
দিতে সফতর অন্ধ্র সিবেসিিযো্তের উপাচায্ণ সিিাতি িাসেত্ব গ্রিে 
িতরন। পরিত্ণীতত ১৯৩৬ িাত্ সতসন আিারও অসিতফাড্ণ 
সিবেসিিযো্তে অধযোপনা িরতত যান। দিই িমে ইসন্দরা গান্ধী 
তাঁর োরিী সেত্ন। স্ামী সিতিিানতন্দর আতমসরিা ও ইউতরাপ 
িফতরর ৩৩ িের পর ১৯২৬ িাত্ িািাড্ণ সিবেসিিযো্তে 
আন্তজ্ণাসতি িে্ণন িংতগ্রতি ডঃ রাধািৃষ্ণে অংেগ্রিে িতরন।

ভারতীে িে্ণন িম্তি্ণ দয ধারো সতসন িিত্র িামতন 
তুত্ ধতরসেত্ন, তা খুিই িমািৃত িে। িকৃ্ততার পরসিন 
িংিািপতরি তাঁর ভাষে সিতেষ স্ান পাে। পসচিমী িে্ণন 
িম্তি্ণ এিজন ভারতীের এরিম ধারো দিতখ পসচিতমর 
িে্ণনোস্ত্র সিোরিরা আচিয্ণ িন। সব্সিে অযোিাতডসমতত সতসনই 

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন একজন আদর্ব সমাজলসরলী, দরূদরশী কূটনলীছিক, পথপ্রদর্বক এরং মানরদরদলী, ছিছন িাঁর 
দরূদছর্বিা ও অধ্ারসালের মাধ্লম ভারলির অরস্ান দঢ়ৃ কলরলিন। রহুমখুলী প্রছিভার অছধকারলী ডঃ রাধাকৃষ্ণণ 
ছরক্ষক ছিসালরই অছধক পছরছিি ছিলেন। আমালদর রাল্রে ছরক্ষকই ভগরান। ৫ই সসলটেম্বর ডঃ রাধাকৃষ্ণলণর জন্মছদন। 

িাঁর র্ছতিত্ব ও সদলরর প্রছি ভালোরাসার স্লীকৃছি-স্রূপ এই ছদনটি ছরক্ষক ছদরস ছিসালর পাছেি িে।

দেশ গড়ার কাজে উজলেখজ�াগ্য ভূমিকা রাখজে  এবং 
ছাত্রছাত্ররীজের চমরত্র গঠজে মশক্ষক-মশমক্ষকারা কজঠার 

পমরশ্রি কজরে - আিরা োঁজের কাজছ কৃেজ্ঞ। 
মশক্ষক মেবজে োঁজের ভূমিকার েে্য আিরা 

মশক্ষকজের কৃেজ্ঞো োোই। ডঃ এে রাধাকৃষ্ণণজক 
োঁর েন্মবাম্ষিকরীজে শ্রদ্া মেজবেে কমর।

- নতরন্দ্র বমািী, প্রোনমন্তী

সেত্ন প্রেম ভারতীে দফত্া। ১৯৪৮ িাত্ ইউতনতস্ার 
দচোরমযোতনর িাসেত্ব তাঁতি দিওো িে। ডঃ রাধািৃষ্ণে 
ভারততর িংসিধান পসরষতির িিিযে সিিাতি সনি্ণাসচত িন। 
১৯৪৯ িাত্ সতসন দিাসভতেত ইউসনেতনর রা্রেিূত িন। 
১৯৫২ িাত্ সতসন ভারততর প্রেম উপ-রা্রেপসত সিিাতি 
সনি্ণাসচত িন। ১৯৬২ িাত্ ডঃ রাতজন্দ্র প্রিাতির পর সতসন 
ভারততর সবিতীে রা্রেপসত সিিাতি িাসেত্ব গ্রিে িতরন। 
তাঁর িমেিা্সি সে্ েিনািহু্। দিই িমে ভারত িুসি 
যুতদ্ জসডতে পতড। এই িমতে িু’জন প্রধানমন্তীর মৃতুযে 
িে। রা্রেপসত িওোর পর ডঃ রাধািৃষ্ণে ডঃ রাতজন্দ্র 
প্রিাতির প্রে অনুিরে িতরন। সতসন দস্ছোে দিতন িম 
সনততন। এোডাও, িপ্তাতি িু’সিন দিানও অসগ্রম অনুমসত 
োডাই দয দিউ তাঁর িতগে দিখা িরতত পারততন। তাঁর 
িাতজর স্ীিৃসত-স্রূপ অড্ণার অফ দমসরি, নাইি িযোতচ্ার, 
দিমতলেেন অযোওোড্ণ িি এিাসধি পুরস্াতর সতসন ভূসষত 
িন। সব্সিে িরিার তাঁতি নাইিহুড পিিীতত িম্াসনত 
িতর। ১৯৫৪ িাত্ তাঁতি ভারতরত্ন দিওো িে।   

িযেসক্তত্ব
ডঃ িি্ণপল্ী রাধািৃষ্ণে৭৫

প্প্ররণাদায়ী একজন তিক্ষক

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার৬



ই-রুপির সূচনা করর ভারত পিপিটাল প্রশাসন ব্যবস্ায় এক নতুন মাত্া য�াগ 
করররে। এই ব্যবস্া কা�্যকর, স্বচ্ছ ও পবশ্াসর�াগ্য। পিপিটাল িদ্ধপতরত যলনরেন ও 
প্রত্যক্ষ সুপবধা হস্ান্তরর এই ব্যবস্া গুরুত্বিূর্য ভূপমকা িালন কররব। কাি্য , পিপিটাল 
যলনরেন সংক্ান্ত অ্যাি অথবা এসএমএস বা পকউআর যকাি ব্যবহার করর ইন্াররনট 
ব্যাপ্কং োড়া সহরিই যলনরেন করা য�রত িারর। এই উদ্াবনমলূক উরে্যারগর ফরল 

ভাররত আরও যবপশ পিপিটাল িদ্ধপত ব্যবহার হরচ্ছ।

িমাতজর প্রসতসি স্ততর প্রযুসক্ত-সভসতিি িযেিস্াপনা 
্মে জনসপ্রে িতছে। সডসজিা্ ইসন্ডোর িম্ণিূসচর 
আওতাে প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী ২রা আগস্ট 

নগিসিিীন এিং স্পে্ণিীন িযেিস্াপনা ই-রুসপর িূচনা 
িতরন। প্রতযেষ্ িুসিধা িস্তান্ততরর দষ্তরি নতুন িযেিস্াপনা 
িিােি িতি। িুসিধাতভাগীতির িযোঙ্ক অযোিাউতন্ িরািসর 
দয অে্ণ পািাতনা িে, তা তাঁরা সনতজর প্রতোজন অনুযােী 
িযেিিার িতরন। সিন্তু, ই-রুসপর মাধযেতম দিানও িরিাসর িা 
দিিরিাসর িংস্া সনসি্ণষ্ট অে্ণ সিতেষ দষ্তরিই িযেিিার িরতত 
পারতি। এর ফত্, িুন্ণীসত দরাধ িরা িম্ভি িতি। 

ভীম – ইউবপআই এর নেুন প্ল্াটফম্
ভীম – ইউসপআই লেযোিফতম্ণর মততা ই-রুসপও নযোেনা্ 

দপতমন্ িতপ্ণাতরেন অফ ইসন্ডো, আসে্ণি পসরতষিা িপ্তর 
এিং িযোঙ্কগুস্র িািাতযযে বতসর িরা িতেতে। এসি এিসি সপ্র-
দপইড ভাউচার। সরজাভ্ণ িযোঙ্ক অনুতমাসিত এই িযেিস্াপনাে 
িুসিধাতভাগীর জনযে সনসি্ণষ্ট দিানও দষ্তরি অে্ণ িযেতের িংস্ান 
এখাতন রাখা িতেতে। সিউআর দিাড এিং এিএমএি-এর 
ওপর সভসতি িতর এই ই-ভাউচার িুসিধাতভাগীর দমািাই্ 

আমি মেমচিে দ�, ই-রুমপ ভাউচারও 
োফজ্্যর েেুে অধ্যাজের েূচো করজব। 
আিাজের ব্যাঙ্ক এবং অে্যাে্য দপজিন্ট 

দগটওজে এর বড় ভূমিকা রজেজছ। আিাজের 
শে শে দবেরকামর হােপাো্, কজপষিাজরট, 
মশল্প, এেমেও এবং অে্যাে্য প্রমেষ্ােও এ 
ব্যাপাজর ব্যাপক আগ্রহ দেমখজেজছ। আমি 

রাে্য েরকারগুম্জক োজের প্রকজল্পর েমঠক 
এবং েমূ্ণষি েুফ্ দপঁজছ মেজে ই-রুমপর 
েবষিামধক ব্যবহার করার আহ্াে োোই। 
আমি মেমচিে দ�, আিাজের েকজ্র এ 

ধরজণর একমট ফ্প্রেূ অংশরীোমরত্ব একমট 
েৎ ও স্বচ্ছ ব্যবস্া তেমরজে আরও উৎোহ 

দ�াগাজব”।
- নতরন্দ্র বমািী, প্রোনমন্তী

ই-রুসপ ৭৫

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার ৭

তিতজটাল
বলনতিতন
বৈপ্লতৈক
পিতষেপ



ই-রুবপর সবুিধাগুবল 

শুধু িরিারই নে, দয দিানও প্রসতষ্ান িা িংস্া 
সচসিৎিা, সেষ্া িা অনযে দিানও িারতে িাউতি িািাযযে 
িরতত চাইত্ নগি অতে্ণর পসরিতত্ণ ই-রুসপর মাধযেতম 
িািা পািাতত পাতর। এর ফত্, দয িারতে িািা পািাতনা 
িতেতে, শুধুমারি দিই িারতেই ঐ অে্ণ িযেে িরা িম্ভি। 
প্রােসমি পয্ণাতে দিতের স্াস্যে িযেিস্াে এই প্রিতপের 
প্রতোগ িরা িতছে। ধরা যাি, দিানও িংস্া সিনামূত্যে 
িরিাসর সিিার িুসিধা মানুতষর িাতে দপঁতে সিতত চাে। 
সিন্তু, ঐ িংস্াসি এই সিিা দিিরিাসর িািপাতাত্ সিতত 
চাে। দিিরিাসর িািপাতা্গুস্ অতে্ণর সিসনমতে সিিা 
সিতন োতি। ঐ সনসি্ণষ্ট িংস্াসি যসি ১০০ জন িসরদ্র 
মানুষতি সিিার িযেিস্া িতর, তা িত্ ঐ িংস্া ই-রুসপ 
ভাউচার িংসলিষ্ট িযেসক্ততির পািাতি। এই ভাউচাতরর অে্ণ 
শুধুমারি সিিার িাতজই িযেিহৃত িতি, তা সনসচিত িরা 
োতি। িারও সচসিৎিার খরচ িিন িরতত চাইত্, 
দিানও যক্ষা দরাগীতি ওষুধ ও খািাতরর জনযে আসে্ণি 
িািাযযে িরতত চাইত্, সেশু িা গভ্ণিতী মসি্াতির 
পুসষ্টির খািাতরর জনযে িািাযযে িরতত চাইত্ ই-রুসপ 
এিসি িায্ণির িযেিস্াপনা। ই-রুসপর মাধযেতম দিানও 
িযেসক্তর সনসি্ণষ্ট এিসি িাতজ িরাদেিৃত অে্ণ অনযে দিাোও 
িযেে িরা যাতি না। দিউ যসি িৃদ্াশ্তম ২০সি েযযো সিতত 
চান, দিানও এ্ািাে ৫০ জন িসরদ্র মানুষতি খাওোতত 
চান অেিা দগাো্াে পশুখািযে পািাতত চাে, দিতষ্তরি 
ই-রুসপ ভাউচার অতযেন্ত িায্ণির। িরিার যসি মতন 
িতর, দিানও সনসি্ণষ্ট অে্ণ িই দিনার জনযে িা সু্ত্র 
দপাোতির জনযে িযেে িরা িতি, দিতষ্তরি ই-রুসপ ঐ 
সনসি্ণষ্ট িাতজই িযেিিার িরা যাতি। এিইভাতি, ভতু্ণসি 
যুক্ত িার দিনা িা গভ্ণিতী মসি্াতির পুসষ্টির খািার 
দযাগান দিওো ই-রুসপর মাধযেতম িম্ভি। 

দফাতন পািাতনা িে। এর মাধযেতম িংসলিষ্ট িংস্া দিাতডর 
িািাতযযে িুসিধাতভাগীর অযোিাউতন্ িরািসর অে্ণ পািাে। 
িরিাসর িংস্া, িতপ্ণাতরি িা দয দিানও িংস্া তাতির িযোতঙ্কর 
মাধযেতম ই-রুসপ ভাউচার বতসর িরতত পাতর। পসরতষিা 
প্রিানিারী দিতন্দ্রর মাধযেতম ই-রুসপর অে্ণ পািাতনা িতি। 
এই িাতজ িংসলিষ্ট দিন্দ্র দেতি ভাউচাতর োিা সিউআর 
দিাড এিএমএি-এর মাধযেতম িুসিধাতভাগীর দমািাই্ 
দফাতন পািাতনা িে। িুসিধাতভাগীর িাতে দয দিাডসি পািাতনা 
িে, সতসন দিসি যাচাই িতর সনসচিত িরত্ তাঁর অযোিাউতন্ 
িািা পািাতনা িতি। 

এখন দবরদ্র মানুষরাও প্র�বুতি ি্িহানরর  সবুিধা 
পানিন

এিিা িমে সে্, যখন দিতে সনসি্ণষ্ট এিসি দশ্েীর 
মানুষই প্রযুসক্ত িযেিিাতরর িুসিধা দপততন।  িসরদ্রতির 
প্রযুসক্ত দিন প্রতোজন তা সনতেও প্রশ্ন দতা্া িত। সিন্তু, 
দিন্দ্র আজ প্রযুসক্ত িযেিিারতি অগ্রাসধিার সিতে োতি। এই 
প্রযুসক্ত প্রাসন্তি মানুতষর ষ্মতােন সনসচিত িতর। ই-রুসপর 
িূচনা িতর প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী িত্তেন, “আজ দিতের 
মানুতষর িৃসষ্টভগেীর পসরিত্ণন িতেতে। আমরা এখন প্রযুসক্তর 
মাধযেতম িসরদ্রতির িিােতা সিতে োসি। প্রযুসক্তর মাধযেতম 
িসরদ্র মানুষতির উন্নসতর িুতযাগ বতসর িে। আজ িারা 
সিবে দিখতত পাতছে, সিভাতি প্রযুসক্ত িযেিিার িতর ভারতত 
স্ছেতা ও িততার িতগে িাজ িরা িতছে”। এ প্রিতগে সতসন 
সনসি্ণষ্টভাতি জন ধন – আধার – দমািাই্ (দজএএম) এর 
গুরুতত্বর িো উতল্খ িতরন। ্িডাউতনর িমে দজএএম 
িযেিস্াপনা গসরি মানুতষর উপিাতর এতিতে। প্রতযেষ্ িুসিধা 
িস্তান্ততরর মাধযেতম তাঁতির িযোঙ্ক অযোিাউতন্ প্রাে ১৭.৫ 
্ষ্ দিাসি িািা পািাতনা িতেতে। প্রধানমন্তী আরও িত্ন, 
“দিন্দ্র ৩০০সিরও দিসে প্রিতপের িুসিধা প্রতযেষ্ িুসিধা 

প্রধানমন্তীর পূে্ণ ভাষে দোনার 
জনযে সিউআর দিাড স্যোন 
িরুন
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িস্তান্ততরর মাধযেতম মানুতষর িাতে দপঁতে সিতছে। দিতের 
প্রাে ৯০ দিাসি মানুষ এর বিারা উপিৃত িতেতেন। দরেন, 
রান্নার গযোি, সচসিৎিা, িৃসতি, ভাতা, মজুসর, িাসড সনম্ণাতের 
িাতজ অে্ণ িািাতযযের মততা সিসভন্ন প্রিতপের িািা প্রতযেষ্ 
িুসিধা িস্তান্ততরর মাধযেতম িুসিধাতভাগীতির িাতে পািাতনা 
িে। সপএম-সিষাে িম্ান সনসধর ১.৩৫ ্ষ্ দিাসি িািা 
িৃষিতির িযোঙ্ক অযোিাউতন্ িরািসর পািাতনা িতেতে। 
এ িের গম চাষীতির অযোিাউতন্ ৮৫,০০০ দিাসি িািা 
পািাতনা িতেতে। এর িিতেতি িড িুফ্ ি’্ দিতের 
১.৭৫ ্ষ্ দিাসি িািা অিাধু দ্াতির িাতত পতডসন। 

সেো ও স্চ্ছোর সংস্বৃে গনড যোলা
সডসজিা্ পসরিািাতমা এিং নগিসিিীন দ্নতিন 

িযেিস্াপনা েসক্তো্ী িরার জনযে ভারততর উতিযোগ আজ 
সিবে জুতড প্রেংসিত। সিমুদ্রািরতের পর দিন্দ্র সডসজিা্ 
দ্নতিতনর জনযে ভীম অযোতপর িূচনা িতর। িতরানা 
িমেিাত্ দরিড্ণ পসরমাে সডসজিা্ দ্নতিন িতেতে। 
এর মাধযেতম দিে নতুন িযেিস্া গ্রিে িরতত িতিা উিগ্রীি, 
দিসি প্রসতফস্ত িতেতে। জু্াই মাতি ৩০০ দিাসিরও 
দিসে আসে্ণি দ্নতিন িতেতে, িািার অতঙ্কর পসরমাতে 
যা প্রাে ৬ ্ষ্ দিাসি িািা। আজ দিতের চা ওো্া 
এিং ফত্র রি সিত্তারা এই প্রযুসক্ত িযেিিার িরতেন। 
সপএম স্সনসধ দযাজনার মাধযেতম দোি ও িড েিতরর ২৩ 
্ষ্ রাস্তার িিার সডসজিা্ মাধযেতম দ্নতিতনর িুফ্ 
পাতছেন। িতরানা িমেিাত্ তাঁতির প্রাে ২,৩০০ দিাসি 
িািা দিওো িতেতে।

সিগত িাত িেতর সডসজিা্ প্রযুসক্ত িযেিিার িতর 
ভারততর িযোপি উন্নেন িতেতে। দিা্ িুে সিতে দিাসি 
দিাসি গাসড নগি দ্নতিন োডাই চত্ যাতছে, এ ধরতনর 
পসরসস্সত ৮-১০ িের আতগ দিউ ভািততও পারততন না। 
আজ ফাস্টযোতগর জনযে তা িম্ভি িতেতে। প্রতযেন্ত গ্রাতমর 
িস্তসেপেী এখন গভন্ণতমন্ ই-মাতি্ণি দলেি দপাি্ণা্ িা 
সজইএম – এর িািাতযযে সিসল্র দয দিানও িরিাসর িপ্ততর 
তাঁর পেযে সিস্ িরতত পারতেন। সডসজ ্িাতর সডসজিা্ 
পদ্সততত েংিাপরি ও নসেপরি রাখা িম্ভি িতছে। মারি 
৫৯ সমসনতি অসতষু্দ্র, ষু্দ্র ও মাঝাসর সেতপোতিযোতগর জনযে 
ঋতের িযেিস্া িরা িম্ভি িতছে। আতরাগযে ও দিাউইন অযোপ 
সিিািরতের িাতজ গসত এতনতে। এই অযোপগুস্র সিষতে 
পৃসেিীর দিে িতেিসি দিে উৎিািী িতে উতিতে।  

সুববোতভাগীর বযেবতিগ্ ্তেযের বগাপনীে্া 
বজাে রাখা ই-রুবপর মােযেতম বনবচি্ িে

এবি বনবি্তষ্ট পবরতেবার জনযে বযেবিার করা যাতব।

এই বযেবস্াে পুতরা অে্তই সুববোতভাগীর কাতে বপঁেতব।

এর মােযেতম বন্টন বযেবস্াপনার সরলীকরে িতব।

পুতরা প্রবরিোে প্রশাসবনক বযেে নূযেন্ম।

n জনি্যোেমূ্ি সিসভন্ন িরিাসর প্রিপে 
িাস্তিােতন ই-রুসপ িযেিিার িরা যাে।

n দিিরিাসর িংস্া অেিা িযেসক্তগত উতিযোতগ দয 
দিউ সনসি্ণষ্ট দিানও িারতে এই িযেিস্া িাতজ 
্াগাতত পাতরন।

n জনি্যোেমূ্ি প্রিপেগুস্ িাস্তিােতন িুন্ণীসত 
দরাধ িরতত সডসজিা্ দ্নতিতনর এসি এিসি 
যুগান্তিারী উতিযোগ। 

এই ভাউচারসি নগিসিিীন ও স্পে্ণসিিীন। এসি মারি 
এিিারই িযেিিার িরা যাে। প্রতযেষ্ িুসিধা িস্তান্ততরর পর 
দয িাতজ অে্ণ িরাদে িরা িতেতে, শুধুমারি দিখাতনই অে্ণ 
িযেে িওোর িুসিধা ই-রুসপর মাধযেতম সনসচিত িরা যাে।
 এসি িুরসষ্ত ও ভরিাতযাগযে। সনসি্ণষ্ট িযেসক্তর জনযে 

সনসি্ণষ্ট িাতজই এই অে্ণ সডসজিা্ পদ্সততত িযেে িরা 
যাতি।

 সিউআর দিাড িা এিএমএি-এর মাধযেতম 
িুসিধাতভাগীর দমািাই্ দফাতন ই-ভাউচার পািাতনা 
িে। িাড্ণ, দ্নতিন িং্ান্ত অযোপ অেিা ইন্ারতনি 
িযোসঙ্কং োডাই এই িযেিস্াে আসে্ণি দ্নতিন িম্ভি।

৭৫

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার ৯

ই-রুবপর
সুরবষে্ ববেেসমূি



িীনিোল অত্তযোিে বযাজনা

গ্ামীণ ভারনে নেুন বিপ্লি
িাতীয় গ্ামীর িীপবকা পমশন গ্ামাঞ্চরলর োপরদ্্য েরূীকররর একটি গুরুত্বিূর্য উরে্যাগ। গ্ামাঞ্চরল 
১০ যকাটি িপরবার এই প্রকরপের ওির পনভ্য রশীল। গ্ারমর েপরদ্ মানষুরা �ারত একটি 
প্রাপতষ্াপনক িদ্ধপতরত তাঁরের যরািগার বাড়ারত িাররন, আপথ্যক পবপভন্ন িপররষবার সুর�াগ িান 
– এই পমশরনর মাধ্যরম যসটি পনপচিত করা হরচ্ছ। নারী শপতিরক আত্মপনভ্য র ভারত অপভ�ারন 
অগ্াপধকার যেওয়া হরচ্ছ। এই প্রকরপের মাধ্যরম গ্ামাঞ্চরলর মপহলারা নতুনভারব িপরপচত হরচ্ছন। 
প্রধানমন্তী নররন্দ্র যমােী ১২ই অগাস্ট এই প্রকরপের সুপবধারভাগীরের সরগে মতপবপনময় করররেন। 

মধযেপ্রতিতের চম্া সিং জানান, “আতগ আমার 
দিানও পসরসচসত সে্ না। সিন্তু, এখন িিাই 
আমাতি িৃসষ িখী সিিাতি দচতনন। চাতষর িাতজ 

িতিা িার প্রতোগ িরতত িতি, দি সিষতে িিাই আমার 
পরামে্ণ দনন। এমনসি, অনযে রাজযে দেতিও দিস্তফাতন 
আমার মতামত চান”। িত্ণমাতন িীনিো্ অতন্তযোিে 
দযাজনা জাতীে গ্রামীে জীসিিা সমেতনর িতগে যুক্ত িতে 
স্সনভ্ণর দগাষ্ীর িিিযো চম্ার িাসষ্ণি আে ৫-৬ গুে িৃসদ্ 
দপতেতে। মারি ১১ িের িেতি সতসন সপতৃিারা িন। এর 
পর, খুি িম িেতিই তাঁর সিতে িে। িুভ্ণাগযেজনিভাতি 
তাঁর স্ামীও মারা যান। গ্রাতম সফতর এতি চম্ার জনযে এি 
অসনসচিত ভসিষযেৎ অতপষ্া িরসে্। তাঁর মা ও তাঁর দিানও 
জীসিিা না োিাে দিঁতচ োিাই িষ্টির িতে িাঁডাে। সিন্তু, 
জাতীে গ্রামীে জীসিিা সমেন তাঁর জীিতন পসরিত্ণন এতন 
সিতেতে। িৃসষ িখীর প্রসেষ্ে দনওোর পর সিসভন্ন রাতজযের 
৫৫০০-রও দিসে মসি্া িৃষিতি সতসন প্রসেষ্ে সিতেতেন। 
আজ তাঁর জীিতন স্ছে্তা এতিতে। এখন তাঁর এিসি বজি 

িাতরর দিািান িতেতে। বজি িার প্রতোগ িতর সিভাতি 
ফিত্র উৎপািন িাডাতনা যাে, দি সিষতে সতসন িৃষিতির 
সনেসমত পরামে্ণ সিতছেন। “আতগ আমার িেতর ৪০-৫০ 
িাজার িািা আে িত। সিন্তু, যোযে প্রসেষ্ে দনওোর পর 
সিসভন্ন িুতযাগতি িাতজ ্াসগতে আসম এখন িেতর ২.৪ ্ষ্ 
দেতি ৩ ্ষ্ িািা আে িরসে”। 

‘আত্মসনভ্ণর নারী েসক্ত দি িংিাি’ িম্ণিূসচতত প্রধানমন্তী 
নতরন্দ্র দমািীর িতগে দযাগ দিওোে তাঁর উৎিাি আরও দিতড 
দগতে। প্রধানমন্তীর আত্মসনভ্ণর ভারততর স্প্ন িাস্তিােতন  
েরীি িওোর জনযে সতসন আগ্রি দিসখতেতেন। অিমযে নারী 
েসক্তর এরিম আরও অতনি েিনা রতেতে। দিতের নারী 
েসক্ত যসি যোযে িুতযাগ পাে, তা িত্ পসরিার, িমাজ ও 
দিতের ইসতিাচি পসরিত্ণন িম্ভি। প্রধানমন্তী ঐ অনুষ্াতন 
িত্ন, “যখন মসি্াতির ষ্মতােন িে, তখন তার িুফ্ 
দিানও এিসি সনসি্ণষ্ট পসরিাতরর মতধযে আিদ্ োতি না, এর 
ইসতিাচি প্রভাি িমাজ ও দিতের ওপরও পতড”। এই 
অনুষ্াতন দিতের সিসভন্ন প্রাতন্তর স্সনভ্ণর দগাষ্ীর মসি্ারা 

িীনিো্ অতন্তযোিে দযাজনা৭৫
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তাঁতির িাফত্যের িাসিনী দোনান। প্রধানমন্তী এই অনুষ্াতন 
িৃষিতির উপর এিসি পুসস্তিা প্রিাে িতরন। সতসন ৩০সি 
রাজযে ও দিন্দ্রোসিত অচিত্র ৪.০৭ স্সনভ্ণর দগাষ্ীর জনযে 
অে্ণ িািাযযে িািি ১৬২৫ দিাসি িািার তিসিত্র অে্ণ 
প্রিান িতরন। সপএম ফম্ণা্াইতজেন অফ মাইত্া ফুড 
প্রতিসিং এন্ারপ্রাইতিি তিসি্ দেতি ৭,৫০০সি স্সনভ্ণর 
দগাষ্ীতি ২৫ দিাসি িািার আসে্ণি িিােতা দিন। ঐ এিই 
অনুষ্াতন ৭৫সি িৃসষ পেযে উৎপািি িংগিনতি ৪ দিাসি ১৩ 
্ষ্ িািা দিওো িে। 

বকাবভড সমে কাতল সামতনর সাবরত্
িারা সিবে জুতড দিাসভড মিামারীর িমে যখন িিসিেু 

স্তব্ধ িতে সগতেসে্, ভারততর নারীেসক্ত দিইিমে এই যুতদ্র 
দিতের পাতে িাঁডাে। প্রাে ৪ ্ষ্ িমুযেসনসি  সরতিাি্ণ পাি্ণন 
যোযে দিাসভড আচরে সিসধর সিষতে ৫ দিাসি ৬০ ্ষ্ 
স্সনভ্ণর দগাষ্ীর িিিযেতির প্রসেসষ্ত িতরন। ৩ ্ ষ্ স্সনভ্ণর 

দগাষ্ীর িিিযে ২৩ দিাসি ৭০ ্তষ্রও দিসে দফিমাস্, 
৪ ্ষ্ ৭৯ িাজার স্িার িযোসনিাইজার এিং ১ ্ষ্ 
স্িাতররও দিসে িযোন্ডওোে উৎপািন িতরতেন। িমুযেসনসি 
সিতচতনর মাধযেতম ৫ দিাসি ৭২ ্তষ্রও দিসে মানুষতি 
খািযে িরিরাি িরা িতেতে। ২৫,৫০২ দমসট্িিতনরও দিসে 
ফ্মূ্, িৃসষপেযে  এিংিুগ্ধজাত িামগ্রী িংগ্রি িতরতে। 

এ িো ি্াই িাহু্যে, দিতের িসরদ্র ও মসি্াতির 
উন্নেতন স্সনভ্ণরতগাষ্ীগুস্ গুরুত্বপূে্ণ ভূসমিা পা্ন িতর। 
নতুন নতুন িুতযাতগর িন্ধান পাওোে এইিি মসি্াতির 
আত্মপ্রতযেে দযমন দিতডতে, পাোপাসে তাঁরা িঙ্ঘিদ্ েসক্তর 
গুরুত্ব উপ্সব্ধ িরতত দপতরতেন। আত্মসনভ্ণরতার পতে 
িমুযেসনসি সরতিাি্ণপাি্ণন, পশুিখী ও িৃসষ িখীরা গুরুত্ব পূে্ণ 
ভূসমিা পা্ন িরতেন। গ্রামাচিত্ নতুন উতিযোগ িম্ণিূসচর 
মাধযেতম মসি্ারা নতুন নতুন িুতযাগ পাতছেন। এিইিতগে, 
তাঁরা, তাঁতির স্প্নপূরতে এসগতে চত্তেন।   

         িীনিোল অত্তযোিে বযাজনা          জা্ীে গ্রামীে জীববকা বমশন

গ্ারমর ১০ যকাটি েপরদ্ িপরবাররর িীপবকা ও আরয়র মারনান্নয়রনর লরক্ষ্য 
এই প্রকরপের সূচনা হরয়রে। যেরশর ৬৬৭২টি ব্লরক এই প্রকপে বাস্বাপয়ত হরচ্ছ। 

িমহ্া ৭০ ্ক্ষ স্বমেভষির 
দগাষ্রীর েজগে �ুক্ত 
হজেজছে

কিু্যমেমট ওোকষিার 
প্রমশমক্ষে হজেজছে

েম্প্রোেগে মবমেজোজগর 
েে্য বরাদ্দ করা হজেজছ

কৃম্ বমহভূষিে 
মশজল্পাজে্যাগরীরা এই প্রকল্প 
দেজক েুমবধা দপজেজছে

৭.৬৬ 
দকামটর দবমশ

৩.৩ 
্জক্ষর দবমশ

দকামটর ১৪,০৭১ 
দকামট টাকা

১.৬২  
্জক্ষরও দবমশ

েরীেেো্ উপাধ্যাে গ্রািরীণ দকৌশ্ দ�ােোে ১১ 
্ক্ষ �ুবক-�ুবেরী প্রমশমক্ষে হজেজছে। এজের 
িজধ্য ৭ ্ক্ষ প্রমশমক্ষে কাে দপজেজছে। 

দেজশ ৫৮৯মট রুরা্ দে্ফ এিপ্লেজিন্ট দরেমেং ইন্সমটমটউট 
প্রাে ৩৮ ্ক্ষ �ুবক-�ুবেরীজক প্রমশক্ষণ মেজেজছ। এজের 
িজধ্য ২৭ ্ক্ষ �ুবক-�ুবেরী কাে দপজেজছে। 

৮ বকাবিরও বববশ স্বনভ্তরতগাষ্ীর সতগে যুতি মবিলাতির বযৌে ষেম্া অমৃ্ 
মতিাৎসবতক ন্ুন এক উচ্চ্াে বনতে বগতে। মবিলাতির সুতযাগ বৃবধি পাওোে 

্াঁরা আরও উন্নব্ করতেন। িীনিোল অত্তযোিে বযাজনা গ্রামীে ভারত্ ন্ুন 
ববপ্লতবর সূচনা কতরতে।

- নতরন্দ্র বমািী, প্রোনমন্তী

 ২০১৩-১৪ অে্ণিষ্ণ দেতি স্সনভ্ণর দগাষ্ীগুস্তি ৩ ্ষ্ ৮৫ িাজার 
দিাসি িািারও দিসে িযোঙ্ক ঋে দিওো িতেতে।

 ৩০,০০০ স্সনভ্ণর দগাষ্ীতি িযেিিা িিতযাগী িখী সিিাতি িাতজর 
িাসেত্ব দিওো িতেতে। 

 িৃসষ িসিভূ্ণত নে এ ধরতনর দষ্তরি ১.৬২ ্ষ্ সেতপোতিযোগী উপিৃত 
িতেতেন।

 প্রাে ১ দিাসি ১৯ ্ষ্ মসি্া িৃসষজীিী এই প্রিতপের আওতাভুক্ত। 
৬০ ্তষ্রও দিসে পুসষ্টির ফত্র িাসগচা বতসরর জনযে এই প্রিপে  
দেতি িািাযযে িরা িতেতে।

 গ্রামাচিত্র যুিি-যুিতী ও স্সনভ্ণর দগাষ্ীর িিিযেতির িষ্তা িৃসদ্র 
প্রসেষ্তের জনযে িীনিো্ উপাধযোে গ্রামীে দিৌে্ দযাজনা এিং 
রুরা্ দি্ফ এমলেেতমন্ দট্সনং ইনসস্টসিউি িািাযযে িরতে।

৭৫
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৭৫ িম স্াধলীনিা ছদরলসর প্রাক্ালে রাষ্ট্রপছি রামনাথ সকাছরন্দ নিুন ভারলির ব্লু ছপ্রন্ট  উপস্াপন কলরলিন। 
সদলরর সমদৃ্ধরােলী ইছিিালসর কথা উলল্খ কলর ছিছন রলেলিন সি, এখন ভারি এক নিুন ভারি িওোর পলথ। 
পছরকাঠালমাগি উন্নেন, আছথ্বক অগ্রগছি সি প্রছিটি সক্ষলরে নজর সদওোর মাধ্লম ভারি ছনলজলক পছররি্ব ন কলরলি 
এরং সদলরর মানলুের রসরাস সিজ কলর সিাোর সক্ষলরে উন্নছিসাধন কলরলি। প্রছিরক্ষা, স্াস্্, ছরমান িোিে, ছরদু্ ৎ, 
কৃছে কাজ সি ছরছভন্ন সক্ষলরে আমরা অসাধারণ অগ্রগছি োভ কলরছি। এমনছক সকাছভড মিামারলীর সমলেও আমরা 

দঢ়ৃভালর এর ছররুলদ্ধ েডাই িাছেলেছি। িাঁর ভােণ সথলক উদৃ্ধিাংরগুছে িে...

এবি িল একবি স্মরেীে ঘিনা...
এই সিনসির সিতেষ তাৎপয্ণ রতেতে, িারে এই সিনসি ভারততর 

স্াধীনতার ৭৫ িেতরর শুরু, যা ‘আজাসি িা অমৃত মতিাৎিি’ 
সিতিতি উিযাসপত িতছে। এসি িম্ভি িতেতে সিেু পসরসচত, 
অতনি অজানা স্াধীনতা িংগ্রামীতির জনযে। তাঁরা মিান আত্মতযোগ 
িতরসেত্ন। আজ আপসন এিং আসম মুক্ত আিাতের নীতচ দয 
বোি সনসছে, তা িম্ভি িতেতে তাঁতির িীরত্বপূে্ণ িাতজর জনযে। 
এখন আমরা িাধারেততন্তর ৭৫ িেতরর যারিা পতে সফতর তািাতত 
পাসর, আমাতির এই িীে্ণ িূরত্ব পে অসত্ম িরার গতি্ণর যতেষ্ট 
িারেও রতেতে।

আমরা বববেতক পে বিবখতেবে
ভারত যখন ৭৫ িের আতগ স্াধীনতা ্াভ িতরসে্, তখন 

অতনি িংেেিািী দভতিসেত্ন, ভারতত গেতন্ত সিতি োিতি 
না। তাঁতির খুিই িম জানা সে্ দয, ভারতত গেততন্তর সেিড 
প্রাচীনিা্ দেতিই এই মাসিততই ্াস্তপাস্ত িতেতে, এমনসি 
আধুসনি িমতে ভারত দিাতনারিম পাে্ণিযে োডাই িমস্ত প্রাপ্ত 
িেস্তির দভািাসধিার প্রিাতনর দষ্তরি পসচিমী দিেগুস্ দেতি 
অতনি এসগতে সে্। আমরা িংিিীে গেততন্তর িযেিস্াপনা গ্রিে 
িতরসে। অতএি আমাতির িংিি ভিন ি্ গেততন্তর মসন্দর। 
আমাতির নতুন িংিি ভিন খুি েীঘ্রই বতসর িতছে, যা িমস্ত 

এই ববতশে বের স্মরেীে কতর ্ুলত্ সরকার 
একাবেক উতিযোতগর পবরকল্পনা গ্রিে কতরতে এবং ্ ার 
মতেযে সবতচতে বববশ বরামাঞ্চকর িল সম্াবযে গগোেন 
বমশন। এর ফতল মানববািী মিাকাশ অবভযান 

চালাতনার বষেতরি ভার্ চ্ুে্ত বিশ িতে উিতব। 

ভারতিািীর িাতে খুিই গতি্ণর সিষে।
পবরতবশ সুরষোে আমাতির প্রব্শ্রুব্...

আধুসনি সেপে িভযেতা মানিজাসতর িামতন মারাত্মি প্রসতিন্ধিতা 
বতসর িতরতে। জ্িােু পসরিত্ণতনর ফত্ িমুতদ্রর জ্স্তর িৃসদ্, 
সিমিাতির গ্ন ও তাপমারিা িৃসদ্র মততা েিনাগুস্ মানি জীিতন 
প্রভাি দফত্তে। ভারত শুধুমারি পযোসরি জ্িােু চুসক্ত দমতন সনতে 
গসি্ণত িেসন, এিই িতগে জ্িােু রষ্াে দয প্রসতশ্রুসত সিতেসে্, 
তার দচতেও দিসে িতর দিসখতেতে।

অবলবপিতসে আমরা ইব্িাস ত্বর কতরবে
অস্সম্তসি ১২১ িেতরর অংেগ্রিতের ইসতিাতি ভারত এিার 

প্রতিবন্ধকিার মধ্যেও সামধ্ে এতিধ্ে যাওো
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িি্ণাসধি পিি সজতততে। আমাতির দমতেরা সিসভন্ন প্রসতিূ্তা 
িাসিতে উতি দখ্ার মাতি সিবেমাতনর দশ্ষ্ত্ব অজ্ণন িতরতে।

অগ্রগব্র জনযে বমতেতির সমান সুতযাগ প্রিান
দখ্াধু্ার পাোপাসে জীিতন চ্ার পতে মসি্াতির অংেগ্রিে 

ও িাফত্যে যুগান্তিারী পসরিত্ণন এতিতে। উচ্চ সেষ্া প্রসতষ্ান 
দেতি িেস্ত্র িাসিনী, পরীষ্াগার দেতি দখ্ার মাি পয্ণন্ত আমাতির 
দমতেরা তাতির োপ দরতখতে। আসম প্রততযেি অসভভািিতির িাতে 
অনুতরাধ িরসে দয, এই ধরতের প্রসতশ্রুসতেী্ িনযোতির পসরিাতরর 
িাে দেতি সেষ্া সনন এিং তাতির দমতেতিরও সিিাতের নতুন 
উপাে অতবেষতে িুতযাগ িতর সিন।
আমরা বকাবভড মিামারীর ভোবি ববি্ীে বেউ 

অব্রিম কতরবে
খুি অপে িমতের মতধযে আমাতির সিজ্ানীরা সিিা বতসরতত িফ্ 

িতেতেন। তিুও িং্মতের নতুন রূপ এিং অনযোনযে অপ্রতযোসেত 
িারতে আমরা এি ভোিি সবিতীে দেউতের ভুক্ততভাগী িতেসে। 
আসম গভীর িুঃতখর িতগে জানাসছে দয, এই অভূতপূি্ণ িঙ্কি িাত্ 
অতনতির জীিন িাঁচাতনা যােসন এিং অতনিতিই ভীষেভাতি 
ভুগতত িতেতে।

প্রেমসাবরর কম্তীতির অবভবািন
আমরা এই িাস্তি েিনা দেতি িান্ত্বনা সনতত পাসর দয, প্রােিাসনর 

দচতে অতনি দিসে মানুতষর জীিন রষ্া দপতেতে। আিারও এিিার 
আমাতির িতরানা দযাদ্া, সচসিৎিি, নাি্ণ, স্াস্যে িম্ণী, প্রোিি 
এিং অনযোনযে িযেসক্তরা সবিতীে দেউতের দমািাসি্াে িি সিেুর ঝুঁসি 
সনতেসেত্ন।
অনযেতির বিকা বনওোর ববেতে অনুপ্রাবে্ করা
আমাতির দিতে সিতবের িিতচতে িড সিিািান অসভযান চ্তে, 

৫০ দিাসিরও দিসে নাগসরি ইসতমতধযেই সিিা সনতেতেন। আসম 
িি্ দযাগযে নাগসরিতির প্রসত আহ্ান জানাসছে দয, যাঁরা এখনও 
সিিা দনন সন, তারা দযন যত দ্রুত িম্ভি সিিা দনন এিং অনযেতিরও 
অনুপ্রাসেত িতর দতাত্ন।

প্রব্বি বষেতরি সরকাতরর যত্ন গ্রিে
মিামারী অে্ণননসতি দষ্তরি প্রভাি দফ্ার পাোপাসে স্াস্যে 

দষ্তরিও ভোিি প্রভাি দফত্তে। িরিার সনম্ন মধযেসিতি এিং িসরদ্র 
দিই িতগে ষু্দ্র ও মাঝাসর সেতপোতিযোগ িম্তি্ণ যতেষ্টই উসবিনি। 
্িডাউন এিং যাতাোততর সিসধসনতষতধর িারতে িসিন িমিযোর 
িমু্খীন িওো সনতোগিত্ণা ও শ্সমিতির চাসিিার প্রসত িরিার 
যতেষ্টই িংতিিনেী্ সে্। তাতির চাসিিার প্রসত অনুভূসতেী্ 

রা্রেপসতর পূে্ণ ভাষে দোনার 
জনযে সিউআর দিাড স্যোন 
িরুন

ববতশে কতর এবি মতন রাখা আন্িােক বয, এক 
বেতর বচবকৎসা সুববো সম্প্রসারতের জনযে ২৩ িাজার 

২২০ বকাবি িাকা খরচ করা িতব।

দেতি িরিার গত িের এিাসধি পসররিােমূ্ি পিতষ্প গ্রিে 
িতরতে। এিেরও িরিার দম ও জুন মাতি প্রাে ৮০ দিাসি 
মানুষতি খািযেেিযে সিতরে িতরতে। এই িুসিধা দিওোস্ পয্ণন্ত 
িাডাতনা িতেতে। এোডাও িরিার সনধ্ণাসরত দিাসভড আ্ান্ত 
দষ্তরি গসত িৃসদ্তত ৬ ্ষ্ ২৮ িাজার দিাসি িািার এি নতুন 
িম্ণ দপ্ররোমূ্ি পযোতিতজর িো দোষো িতরতে। সিতেষ িতর 
এসি মতন রাখা আনন্দিােি দয, এি িেতর সচসিৎিা িুসিধা 
িম্প্রিারতের জনযে ২৩ িাজার ২২০ দিাসি িািা খরচ িরা িতি। 

এসি ্ষ্নীে দয গ্রামীে ভারত, সিতেষ িতর িৃসষ দষ্রি িমস্ত 
প্রসতিূ্তার সিরুতদ্ ্ মাবেতে উন্নসত ্ াভ িতরতে। িম্প্রসত আমার 
বপতৃি গ্রাম িানপুতর দিািাত দজ্াে পারঙ্ পসরিে্ণন িতর 
খুিই খুেী িতেসে্াম দয, গ্রামীে এ্ািাে মানুতষর জীিনযারিার 
মাতনান্নেতন উন্নত পসরিািাতমা বতসর িরা িতছে। এগুস্ ি্ এি 
আত্মসনভ্ণর ভারত, স্সনভ্ণর ভারততর িৃসষ্টভগেীর িতগে িামচিিযেপূে্ণ 
প্রোি।
সিতজ বযেবসা করা বেতক সিতজ বসবাতসর উপাে 

ত্বর করা...
অে্ণনীসতর অন্তসন্ণসিত ষ্মতার ওপর স্ােী সিবোতির িতগে 

িরিার প্রসতরষ্া, স্াস্যে, অিামসরি সিমান চ্াচ্, সিিুযেৎ এিং 
আনযোনযে দষ্তরির জনযে িরজা খুত্ সিতেতে। পসরতিে িান্ধি, 
পুনন্ণিীিরে েসক্তর উৎি, সিতেষ িতর দিৌর েসক্ত দষ্তরি 
িরিাতরর নতুন উতিযোগ সিবেজুতড প্রেংসিত িতেতে। যসি িিতজ 
িযেিিাে উন্নসতিাধন িে, তািত্ তার এি ইসতিাচি প্রভাি পডতি 
িিত্র জীিনযারিার িুসিধার ওপর।

জনকলযোতে ববতশে নজর

এগুস্ োডাও জনি্যোতে সিতেষ গুরুত্ব দিওো িতছে। উিািরে 
স্রূপ এিজতনর সনতজর িাসডর স্প্ন স্াে্ণি িতর তু্তত ৭০,০০০ 
দিাসি িািার ঋে – িংযুক্ত ভতু্ণসি প্রিপে চা্ু িরা িতেতে। 
ধারািাসিিভাতি িৃসষ সিপেতনর িংস্ার আমাতির ‘অন্নিাতা’ 
িৃষিতির ষ্মতা প্রিান িরতি এিং তাতির পতেযের আরও ভাত্া 
িাম দপতত িািাযযে িরতি।

ববলিানকারীতির প্রব্ অবভবািন...
আসম সিতেষ িতর িেস্ত্র িাসিনীর িিিযেতির প্রসত শুতভছো 

জানাই, যাঁরা আমাতির স্াধীনতা রষ্া িতর চত্তে, িীরতত্বর িতগে 
এিং িাসি মুতখ প্রতোজতন িতি্ণাচ্চ তযোগ স্ীিার িতরতেন। এোডাও 
আসম প্রিািী ভারতীে িিিযেতির প্রসত আমার শুতভছো জানাই, যাঁরা 
দযখাতনই োিুি না দিন, তাঁরা মাতৃভূসমতি ভাত্াভাতি প্রসতসনসধত্ব 
িতরতেন।  

আ্তজ্তাব্ক আবিনাে ভারত্র ময্তািা বৃবধি বপতেতে, যা 
বববভন্ন বিতশর সতগে িৃঢ় ববিপাবষেক সপিক্ত গত়ে ব্ালার 
পাশাপাবশ একাবেক গুরুত্বপেূ্ত বহুপাবষেক সতমেলতন 
আমাতির অংশগ্রিতের মেযে বিতে প্রব্ফবল্ িতেতে।

৭৫
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প্রধানমন্তী নররন্দ্র যমােী ৭৫তম স্বাধীনতা পেবস উিলরক্ষ 
ঐপতহাপসক লালরকল্ার প্রাকার যথরক অষ্টমবার িাপতর 
উরদেরশ ভাষর যেওয়ার সময় যবশ পকেু গুরুত্বিূর্য 
য�াষরা কররন। সাধারর নাগপরকরের িীবন�াত্া সহি 
কররত উন্নয়রনর িরথ যকানও পকেু য�ন বাধা সৃপষ্ট 
না করর, এরকম একটি নতুন ভারত গড়ার পতপন 
আহ্ান িানান। প্রধানমন্তী আগামী ২৫ বেররক ভাররতর 
অমতৃকাল বরল বর্যনা করর এই সমরয় পকেু িপরকপেনার 
কথা তুরল ধররন। যেশ এই সময় এক নতুন উচ্চতায় 
যিৌঁেরব। নতুন ভাররতর স্বপ্ন িূররর সং�বদ্ধ উরে্যারগর 

উির পতপন যিার যেন।  

‘এটাই সমে, সঠিক সমে...’ 
উন্নেলনর নিুন পলথর জন্

প্রধানমন্তীর পুতরা ভাষে দোনার জনযে 
সিউআর দিাডসি স্যোন িরুন।

প্রছেি িাসিনী : প্রধানমন্তী ্া্তিল্ার 
প্রািার দেতি ৭৫

ভারত্র সমৃবধির
জনযে অমৃ্কাল

অগ্রিূ্ িতে উিতব
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প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী যখন ্ া্তিল্ার প্রািার 
দেতি জাসতর উতদেতে অষ্টমিাতরর জনযে ভাষে 
সিসছেত্ন, তখন সতসন নতুন অগেীিার সনতে 
অগ্রির িতে আমাতির উতদেেযেগুস্ িাস্তিােতনর 

প্রতোজনীেতার ওপর দজার দিন। ইসতমতধযেই উতদেেযে 
পূরতের ্তষ্যে আমাতির যারিা শুরু িতেতে, িারে নতুন 
ভারত এখন অতনি দিসে িষ্ম ও েসক্তো্ী। ভারতই 
িি্ণাতগ্র এিং িি্ণিাই িি্ণাতগ্র -এই মানসিিতা ভারততি 
স্াধীনতার েতিষ্ণ উিযাপতনর সিতি আরও দিসে িতর 
চাস্ত িরতি। 'িংিপে দি সিসদ্'- নতুন এই মন্ততি 
িতগে সনতে নতুন ভারততর দগৌরিমে যারিার িূচনা 
িতেতে। 

দিন্দ্রীে িরিাতরর িৃঢ় অগেীিারই ি্ িাজিম্ণ 
িম্ািতনর পদ্সতগুস্ িাস্তিাসেত িরা এিং িো 
অনুযােী িাজ িরা। ্া্তিল্ার প্রািার দেতি দোসষত 
দিান িোই দিাি িা নীসতগত সিদ্ান্ত গ্রিেই দিাি, 
িরিার িি অগেীিার পূরে িরতে। দিাসভড মিামারীর 
সিরুতদ্ ্ডাইতে িরিার এিাসধি িািিী পিতষ্প 
সনতেতে। এিই িতগে িরিার সিনামূত্যে দরেন, িসরদ্রতির 
িম্ণিংস্াতনর িুসিধা, দযাগাতযাতগর প্রিার েসিতে 
পসরিািাতমার িম্প্রিারতের দষ্তরি এিাসধি পিতষ্প 
সনতেতে। গ্রামীে ভারততর আমূ্ পসরিত্ণন দেতি িৃষি, 
যুিা, মসি্া, ও মধযেসিতি দশ্েীর ষ্মতােতের মাধযেতম 
িমাতজর িি দশ্েীর মানুতষর িাতে িুসিচার দপঁতে 
দিওোর নীসত িত্ণমান িরিাতরর এি স্তন্ত বিসেষ্টযে। 
ভারত সিতরাধী েসক্তগুস্তি িমুসচত জিাি সিতত 
িাসজ্ণিা্ স্টাইি দেতি শুরু িতর জমু্ ও িাশ্ীতর 
৩৭০ ধারা রি এিং িাধারে মানুষতি উন্নেতনর মূ্ 
দ্াতত সনতে আিতত িরিার িি্ণিাই িতচষ্ট দেতিতে। 
'দভািা্ ফর দ্ািা্' িা স্ানীে পতেযের আরও দিসে 
িবিযেিিাতরর িংিপে সনতে ভারতীে অে্ণিযেিস্াে অগ্রগসত 
অিযোিত রতেতে। এই ্ষ্যেতি িামতন দরতখই এিসিংে 
েতাব্ীতত দিতের যািতীে িম্ভািনার পূে্ণ িবিযেিিার 
েসিতে নতুন উচ্চতাে দপঁতোতনার ্ষ্যে সস্র িতেতে। 
অমৃত মতিাৎিতির দপ্রষ্াপতি ্া্তিল্ার প্রািার দেতি 
জাসতর উতদেতে ভাষতে প্রধানমন্তী িিিা িাে, িিিা 
সিিাে, িিিা সিবোি- মতন্তর িতগে 'িিিা প্রোি' 
অসভযানতি িাসম্ িতরতেন। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী 
প্রিৃতপতষ্ ্া্তিল্ার প্রািার দেতি নতুন ভারততর 
স্প্ন পূরতের সিো দিসখতেতেন।

প্রছেি িাসিনী : ্া্তিল্ার প্রািার 
দেতি প্রধানমন্তী৭৫

অমৃ্ কাতলর উতদেশযেই 
িল ভার্ ও বিশবাসীতক 
সমৃবধির ন্ুন উচ্চ্াে 

বনতে যাওো।

অমৃ্ কাতলর উতদেশযেই িল 
এমন এক বিশ গিন করা 
বযখাতন শির - গ্রাতমর মতেযে 
বকান বভিাতভি োকতব না।

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার১৬



স্াধলীনিার ৭৫ িম রাছে্বকলী উদিাপনলক সকরে 
একটি অনষু্ালনর মলধ্ আমালদর সলীছমি রাখলে 
িলর না। আমালদর নিুন অঙ্লীকালরর পছরকল্পনা 
ছনলি িলর এরং এই নিুন অঙ্লীকার অনিুােলী 
এছগলে িেলি িলর।

l এখন দেতি শুরু িতর আগামী ২৫ িেতরর িমগ্র 
যারিাপে, যখন আমরা আমাতির স্াধীনতার েতিাসষ্ণিী 
উিযাপন িরতিা, তখন আজতির অমৃত মতিাৎিি এি 
নতুন ভারততিই িূসচত িরতি। অমৃত মতিাৎিতির 
িমে আমাতির যািতীে অগেীিার পূরে িত্ই আতখতর 
তা আমাতির স্াধীনতার েতিাসষ্ণিীর সিতি গতি্ণর িতগে 
অগ্রির িতত িািাযযে িরতি।

l অমৃত িাত্র উতদেেযেই ি্, ভারত ও দিেিািীর িমৃসদ্তি 
এি নতুন উচ্চতাে সনতে যাওো। অমৃত িাত্র উতদেেযে 
ি্, এমন এি ভারত গতড দতা্া দযখাতন গ্রাম ও েিতরর 
মতধযে িুতযাগ-িুসিধার দিান ফারাি োিতি না। 

l অমৃতিাত্র উতদেেযেই ি্, এমন এি ভারত গতড দতা্া 
দযখাতন িরিার িাধারে মানুতষর জীিনযাপতন অযো 
িস্ততষ্প িরতি না। অমৃত িাত্র উতদেেযে ি্ এমন 
এি ভারত গতড দতা্া দযখাতন সিতবের প্রসতসি আধুসনি 
পসরিািাতমা গতড উিতি।

l অমৃতিা্ আিত্ ২৫ িের দমোসি। সিন্তু উতদেেযেগুস্ 
পূরতে আমাতির এত িীে্ণ িমে অতপষ্া িরা চ্তি না। 
তাই এখন িমে এতিতে নতুন িতর শুরু িরার। এজনযে 
আমাতির এি মুিূত্ণ অপচে িরা উসচত নে।  

l প্রিৃত পতষ্ এিাই িসিি িমে। আমাতির দিেতিও 
পসরিসত্ণত পসরসস্সতর িতগে পাল্াতত িতি এিং নাগসরি 
সিতিতি আমাতিরও সনতজতির পাতল্ দফ্তত িতি। 
্মপসরিত্ণনেী্ িমতে িতগে সনতজতিরতি মাসনতে সনতত 
িতি। 

৭৫

একববংশ শ্াব্ীত্ 
ভারত্র স্প্ন ও 

ভার্বাসীর প্র্যোশা পূরতে 
বকান বকেুই আমাতির 
বাো বিত্ পারতব না

আমাতির অগেীকারই িতব 
বিশ সব্তাতগ্র - সব্তিাই 

সব্তাতগ্র.... এবং এিাই সবিক 
সমে, আসুন আমরা সকতল 
বমতল সাফতলযের পতে এবগতে 

চবল
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রিম পবরব্্তনশীল পবরবস্ব্ অনুযােী 
বনতজতির মাবনতে বনত্ িতব



বোি কৃেকরাই ভারত্র গব্ত
l দিতে ৮০ েতাংতের দিসে িৃষতির িাতে ২ দিক্টতররও 

িম চাতষর জসম রতেতে। তাই আমরা যসি দিসখ ১০০ 
জতনর মতধযে ৮০ জন িৃষতির চাষতযাগযে জসমর পসরমাে ২ 
দিক্টতরর িম। আমাতির দিতে িৃষিরা প্রিৃতপতষ্ই দোি 
চাষী। িুভ্ণাগযেজনি ভাতি সিরাি িংখযেি এই িৃষি িমাজ 
পূি্ণিত্ণী নীসতগুস্র িুতযাগ-িুসিধা দেতি িসচিত দেতিতেন। 
এমনসি তারা প্রাপযে গুরুত্বিুিুও পান সন। দিতে এখন দোি 
িৃষিতির সিষেসিতি সিতিচনাে দরতখ িৃসষ দষ্তরি আমূ্ 
িংস্ার িরা িতছে, যাতত এতির ি্যোতে গুরুত্বপূে্ণ সিদ্ান্ত 
দনওো যাে। 

l েিযে সিমা িম্ণিূসচতত িংস্ারই দিাি িা নূযেনতম 
িিােিমূত্যের পসরমাে (এমএিসপ) দিডগুে িাডাতনার 
গুরুত্বপূে্ণ সিদ্ান্তই দিাি; সিষাে দ্সডি িাতড্ণর মাধযেতম 
িিজ েতত্ণ স্পে িুতি িযোঙ্ক ঋে; দিৌরেসক্ত িম্সি্ণত 
িম্ণিূসচগুস্র িতগে িৃসষ দষ্রিতি যুক্ত িরা অেিা িৃষি 
উৎপািি িংগিন গতড দতা্া - প্রাে িি দষ্তরিই িরিার 
িৃষি-দিসন্দ্রি ি্যোেমূ্ি সিদ্ান্ত সনতেতে। িরিাতরর 
এই প্রোিগুস্র ফত্ দোি দোি িৃষতির ষ্মতা আরও 
িাডতি। আগামীসিতন ওেযোরিাউি িুসিধা লিি স্তর পয্ণন্ত 
চা্ু িরতত এিসি অসভযান শুরু িরা িতি। 

l প্রততযেি দোি চাষীর খরতচর সিষেসিতি সিতিচনাে দরতখ 
প্রধানমন্তী সিষাে িম্ান সনসধ দযাজনা রূপাসেত িতছে। 
এখনও পয্ণন্ত ১০ দিাসির দিসে িৃষি পসরিাতরর িযোঙ্ক 
অযোিাউতন্ দিড ্ ষ্ দিাসি িািার দিসে িরািসর জমা িরা 
িতেতে। তাই, দোি চাষীরা এখন আমাতির িৃঢ় অসগেিাতরর 
প্রধান সিষে িতে উতিতেন। এই দোি চাষীরাই িতের 
গি্ণ িতে উিতেন... আর এিাই আমাতির স্প্ন। আগামী 
িেরগুস্তত আমরা দিতে দোি চাষীতির িমতিত ষ্মতার 
আরও প্রিার েিাতিা, দিই িতগে নতুন িুতযাগ িুসিধাও 
সিতত োিতিা।

l আজ িারা দিতে ৭০সির দিসে রুতি সিষাে দর্ পসরতষিা 
শুরু িতেতে। সিষাে দর্ দোি িৃষিতির িৃসষজ পেযে স্পে 
খরতচ িূর-িূরাতন্ত দপঁতে সিতত িািাযযে িরতত পাতর। সিতবের 
সিসভন্ন দিতে িম্ম (পদ্ম), োসি স্চু, ্ঙ্কা, লিযোি রাইি 
ও ি্ুি রপ্তাসন িরা িতছে। আজ ভারতত উৎপাসিত িৃসষজ 
পতেযের িুিাি যখন িারা সিতবে েসডতে পডতে, তখন তা 
আমাতির িাতে গি্ণ দিাতধর সিষে িতে উিতে। ভারতত 
উৎপাসিত োি-িসজি ও খািযেেতিযের িুস্াি িারা সিবে 
অনুভি িরতে। 

প্রছেি িাসিনী : ্া্তিল্ার প্রািার 
দেতি প্রধানমন্তী৭৫

আতগ বিতশ বয সমস্ত নীব্ 
বনওো িতেবেল ্াত্ বোি 
চােীতির ওপর ্্িা গুরুত্ব 
বিওো িেবন, য্িা বিওোর 

প্রতোজন বেল।

বিতশ বোি কৃেকতির কলযোতের 
ববেেবি ববতবচনাে বরতখ কৃবে 
বষেতরি সংস্ার এবং যতোপযুতি 

বসধিা্ত বনওো িতছে। 

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার১৮



বখলােূলা এবং যুবা ও মবিলাতির 
ষেম্ােে
l নতুন জাতীে সেষ্া নীসতর এিসি গুরুত্বপূে্ণ বিসেষ্ট ি্ 

দখ্াধূ্াতি সেষ্া িযেিস্ার মূ্ অংতের িতগে যুক্ত িরা। আতগ 
দখ্াধূ্া এিসি অসতসরক্ত সিষে সিিাতি সেষ্া িযেিস্ার অগে 
সে্। জীিন সনি্ণাতির এিসি গুরুত্বপূে্ণ মাধযেম ি্ দখ্াধূ্া। 
জীিতন পসরপূে্ণতা আনার দষ্তরিও দখ্াধূ্ার িড ভূসমিা 
রতেতে। এিিা িমে সে্ যখন দখ্াধূ্াতি জীসিিা সনি্ণাতির 
অনযেতম উপাে সিতিতি মতনই িরা িত না। এমনসি, িািা-
মাতেরাও দখ্াধূ্ার িতগে জসডত োিার সিষেসিতি জীিন-
যাপতনর সনসরতখ গুরুত্বিীন সিতিতি দিখততন। সিন্তু এখন 
সফিতনি এিং দখ্াধূ্া িম্তি্ণ নতুন িতর িতচতনতা বতসর 
িতেতে। অস্সম্তি আমরা দখ্াধূ্ার গুরুত্ব আরও দিসে িতর 
অনুভি িতরসে। আর এিাই আমাতির িাতে এি িাসন্ণং পতেন্ 
িতত চত্তে। ্ীডা দষ্তরি প্রসতভািানতির খঁুতজ দির িরা, 
প্রযুসক্ত এিং দপোিাসরত্বতি িাতজ ্াগাতত িত্ণমাতন দিতে দয 
অসভযান চ্তে, তার গসত ও পসরসধ আরও িম্প্রিাসরত িরতত 
িতি। 

l এিা অতযেন্ত গতি্ণর সিষে দয, আমাতির িনযোরা সেষ্া, দখ্াধূ্া, 
দিাতড্ণর পরীষ্া, এমনসি অস্সম্তির ্ডাইতে অভািনীে ফ্ 
িতরতে। আজ আমাতির িনযোরা সনতজতির জােগা সনতজরাই 
অজ্ণন িরতেন। তাই প্রসতসি দষ্তরিই মসি্াতির িমান 
অংেীিাসরতত্বর সিষেসি আমাতির সনসচিত িরতত িতি। এতির 
প্রসত শ্দ্ার মতনাভাি গতড তু্তত িতি। এই ্তষ্যে িরিার, 
প্রোিন, পুস্ে ও সিচার িযেিস্াতি সনতজতির িত্ণিযে অষ্তর 
অষ্তর পা্ন িরতত িতি। প্রিৃত পতষ্ এই অগেীিারতিই 
স্াধীনতার ৭৫ িেতরর িংিপে সিতিতি গ্রিে িরতত িতি। 

l আজ আসম দিেিািীর িতগে এিসি িুখির ভাগ িতর সনসছে। 
আসম আমাতির দমতেতির দেতি ্ষ্ ্ষ্ মযোতিজ দপতেসে 
দয, তারা বিসনি সিিযো্েগুস্তত পডাশুতনা িরতত চাে। এই 
্তষ্যে বিসনি সিিযো্েগুস্তত পডাশুতনার বিার খুত্ দিওো 
িতি। আমরা আডাই িের আতগ সমতজারাতম এি বিসনি সু্ত্ 
আমাতির দমতেতির পডাশুতনার িুতযাগ িতর সিতত পরীষ্ামূ্ি 
ভাতি এি প্রিপে গ্রিে িতরসে্াম। এখন িরিার সিদ্ান্ত 
সনতেতে দয, আমাতির িনযোতির জনযে িমস্ত বিসনি সিিযো্তের 
িরজা খুত্ দিওো িতি। এর ফত্, আমাতির দমতেরা দিতের 
িমস্ত বিসনি সিিযো্তে পডাশুতনার িুতযাগ পাতি। 

৭৫

িাবরতরের ববরুতধি ল়োইতে 
মা্ৃভাো অনযে্ম একবি 

িাব্োর। ্াই ন্ুন জা্ীে 
বশষো নীব্ত্ মা্ৃভাোর 
ওপর গুরুত্ব বিওো িতেতে।

সরকার বসধিা্ত বনতেতে 
বিতশর সমস্ত তসবনক 

ববিযোলতে বমতেরাও বলখাপ়োর 
সুতযাগ পাতব 

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার ১৯



পছরলরর সরুক্ষার ছরেেটি আজ সারা 
ছরশ্বজলুডই জািলীে সরুক্ষার মি সমান 
গুরুত্ব পালছে। ভারি রি্ব মালন পছরলরর 
সরুক্ষাে সজারালো সওোেকারলী সদর িলে উলঠলি। জলীর বরছিরে 
সথলক ভূ-প্রকৃছি, জেরােু পছররি্ব ন সথলক জে পনুর্ব্রিার, বজর 
কৃছেকাজ সথলক বজর গ্াস, এমনছক রছতি সংরক্ষণ সথলক পছরলরর 
রান্ধর রছতিলি রূপান্তলরর মি গুরুত্বপণূ্ব সর সক্ষলরে ভারি অগ্রভালগ 
সথলক সনিৃত্ব ছদলছে। এর ফেশ্রুছি ছিলসলর পছরলরর রক্ষাে ভারলির 
উলদ্ালগর ফে আজ পাওো িালছে। সদলর অরলণ্র পছরমাণ সরলডলি, 
জািলীে উদ্ালনর সংখ্া সরলডলি, রাঘ এরং এরলীে প্রজাছির ছসংলির 
সংখ্া সরলডলি, এগুছে সরই সদররাসলীর কালি গলর্বর ছরেে।

l এই িাফ্যেগুস্র পাোপাসে আরও এিসি িতযেতি উপ্সব্ধ 
িরতত িতি। আর এসি ি্, ভারত এখন েসক্ত দষ্তরি স্সনভ্ণর 
নে। ভারত এখনও েসক্ত আমিাসন খাতত প্রসত িের ১২ ্ষ্ 
দিাসি িািার দিসে খরচ িতর। ভারততর অগ্রগসততত এিং এি 
আত্মসনভ্ণর দিতে পসরেত িরতত েসক্ত দষ্তরি স্সনভ্ণরতা অজ্ণন 
িত্ণমান িমতের চাসিিা। তাই আজ দিে েসক্ত দষ্তরি আত্মসনভ্ণর 
িতে উিতত এি িৃঢ় িংিপে সনতেতে। আর এসি ি্, স্াধীনতার 
েতিষ্ণ পূে্ণ িওোর িতগে িতগে েসক্ত দষ্তরি স্সনভ্ণরতা অজ্ণতন 
আমাতির ভসিষযেৎ রূপতরখা চূডান্ত িরা।  

l দিতে গযোি-সভসতিি অে্ণনীসত গতড দতা্া িতছে। এমনসি, 
সিএনসজ এিং সপএনসজ দনিওোি্ণ িম্প্রিাসরত িরা িতছে। 
জীিাশ্ জ্া্ানীতত ২০ েতাংে ইোন্ সমশ্তের পসরিপেনা 
দনওো িতেতে। ভারত এই ্ষ্যেতি িামতন দরতখ অগ্রির 
িতছে। ইসতমতধযেই দিতে বিিুযেসতন যানিািতনর িযেিিার িাডাতত 
দিেসিেু পিতষ্প দনওো িতেতে। দিই িতগে দরত্ ১০০ 
েতাংে বিিুযেসতিরতের িাজ দ্রুত গসততত এসগতে চত্তে। 
ভারতীে দর্ ২০৩০-এর মতধযে িাি্ণন সনঃিরতের পসরমাে 
েূনযেতত নাসমতে আনার ্ষ্যে সস্র িতরতে। এই প্রোিগুস্র 
পাোপাসে দিতে সমেন িািু্ণ্ার ইতিানসম গতড দতা্ার ওপর 
গুরুত্ব দিওো িতছে। িম্প্রসত প্রিাসেত িাসত্ গাসড দভতঙ 
দফ্ার নীসত এই ্তষ্যে এিসি গুরুত্বপূে্ণ পিতষ্প। আজ 
ভারত সজ-২০ দগাষ্ীভুক্ত দিেগুস্র মতধযে এিমারি রা্রে, দযখাতন 
জ্িােু পসরিত্ণতনর প্রভাি দমািাসি্াে রা্রেিংতের উতদেেযেগুস্ 
অজ্ণতনর ্তষ্যে দ্রুত গসততত অগ্রির িতছে। 

l ভারত চ্সত িেতির দেষ নাগাি ৪৫০ সগগাওোি 
পুনন্ণসিিরেতযাগযে েসক্ত উৎপািতনর ্ষ্যে সস্র িতরতে। এর 
মতধযে পূি্ণ সনধ্ণাসরত িমতের আতগই ১০০ সগগাওোি সিিুযেৎ 
উৎপািতনর ্ষ্যে অজ্ণন িরা িম্ভি িতেতে। ভারততর এই 
উতিযোগ িারা সিতবে নতুন িতর আস্ার িচিার িরতে। এই 
্তষ্যে আন্তজ্ণাসতি দিৌরতজাি গিন সিবে দপ্রষ্াপতি এি উজ্জ্ব্ 
িৃষ্টান্ত। 

পবরতবশ সুরষোে ভারত্র 
বজারাতলা সওোল 

প্রছেি িাসিনী : ্া্তিল্ার প্রািার 
দেতি প্রধানমন্তী৭৫

পবরতবশ সংরিা্ত বষেতরি গ্রীে িাইত্াতজন 
সতব্তাচ্চ অগ্রাবেকার বপত্ চতলতে। অমৃ্ 

কাতলর মতেযে আমরা ভার্তক গ্রীে 
িাইত্াতজন উৎপািন ও রপ্াবনত্ ব্াবাল 

িাতব পবরে্ করত্ চাই।

বনাঞ্চতলর পবরমাে বৃবধি, জা্ীে 
উিযোতনর সংখযো বৃবধি, বাঘ ও এশীে 
প্রজাব্র বসংতির সংখযো বৃবধি, এগুবল 

সবই আনত্র ববেে।

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার২০



বিশীে উৎপািন ভারত্র 
শবতি িতে উিতে  
অগ্রগছির পলথ এছগলে িোর সলঙ্ সলঙ্ ভারিলক উৎপাদন ও রপ্াছন দইুই 
রাডালি িলর। ভারিলক উৎপাদন এরং রপ্াছন দইু সক্ষলরেই আরও অগ্রগছি 
ঘটালি িলর। আপনারা েক্ষ্ কলরলিন, কলেকছদন আলগ সম্ণূ্ব সদরলীে 
প্রিছুতিলি বিছর ভারলির প্রথম এোর ক্াফট ক্াছরোর রা িদু্ধ জািাজ 
ছরক্ান্তলক পরলীক্ষামেূকভালর জলে ভাসালনা িলেলি। আজ ভারি সম্ণূ্ব 
সদরলীে প্রিছুতিলি িদু্ধ জািাজ ও ডুলরাজািাজ ছনম্বাণ করলি। গগণিান 
খুর রলীঘ্রই মিাকালরও ভারলির পিাকা রিন করলি িলেলি। এর সথলকই 
সম্ণূ্ব সদরলীে প্রিছুতিলি আমালদর উৎপাদন ক্ষমিার প্রছিফেন ঘলট। 

l িতরানার িরুে উদূ্ত পসরসস্সততত নতুন আসে্ণি িযেিস্ার 
সিষেসিতি সিতিচনাে দরতখ দমি ইন ইসন্ডো অসভযানতি 
আরও িুিংিদ্ িরতত উৎপািন িংযুক্ত উৎিাি ভাতা 
দিওোর িো দোষো িরা িতেতে। উৎপািন িংযুক্ত উৎিাি 
ভাতা িম্ণিূসচর মাধযেতম বিিুযেসতন িামগ্রী উৎপািন দষ্রিসির 
সিতেষ উন্নসত েতিতে। এই দষ্রিসির প্রভূত পসরিত্ণন িতেতে। 
৭ িের আতগ আমাতির প্রাে ৮ সিস্েন মাসি্ণন ড্ার মূত্যের 
দমািাই্ দফান আমিাসন িরতত িত। সিন্তু এখন আমিাসনর 
পসরমাে ্ষ্যেেীে ভাতি িতম এতিতে। অনযেসিতি, আমরা আজ 
৩ সিস্েন মাসি্ণন ড্ার মূত্যের দমািাই্ দফান রপ্তাসন িরসে। 

l আজ আমাতির উৎপািন দষ্তরি ধীতর ধীতর গসত িচিার িতছে। 
তাই আমাতির ্ষ্যে রাখতত িতি দিতে উৎপাসিত প্রসতসি 
িামগ্রীর দযন উচ্চ গুেমান িজাে রাখা যাে। এর ফত্ আমরা 
সিবে প্রসততযাসগতাে সনতজতির অসস্তত্ব সিসিতে রাখতত পারতিা। 
অনযেসিতি, িম্ভি িত্ আমাতির আরও এি ধাপ অগ্রির 
িতত িতি, যাতত সিবেিাজাতরর জনযে সনতজতির উপতযাগী িতর 
তু্তত প্রতোজনীে পিতষ্প দনওো যাে। আসম দিতের িমস্ত 
উৎপািি িংস্াগুস্তি এিো িৃঢ়তার িতগে ি্তত চাই, 
সিতিতে দয দিান পেযে সিস্র িমে আপনারা এিা ভুত্ 
যাতিন না দয, আপনার িংস্ার ময্ণািার িতগে দিতের পসরসচসত 
জসডতে রতেতে। তাই আপনাতির পতেযের গুেমান ভারততর 
ময্ণািার সিষে এিং এিই িতগে দিেিািীর আস্ার প্রতীি। 

l আজ দিতে সিসভন্ন দষ্তরি নতুন স্টাি্ণ আপ িংস্া গতড উিতে। 
দিতে সবিতীে ও তৃতীে দশ্েীর েিরগুস্ততও এধরতের িংস্া 
গতড উিতে। আন্ততি্ণেীে িাজাতর সনতজতির পেযে সিপেতনর 
দষ্তরি এধরতের স্টাি্ণ আপ িংস্াগুস্র িড ভূসমিা রতেতে। 
তাই িরিার স্টাি্ণ আপ িংস্াগুস্র িিরিম িািাতযযে পাতে 
রতেতে। 
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গগেযান মিাকাতশ ভারত্র প্াকা ্ুতল 
েরত্ প্রস্তু্ িতছে। এর বেতকই সপিেূ্ত 
বিশীে প্রযুবতিত্ আমাতির উৎপািন 

সষেম্া প্রব্ফবল্ িে। 

স্াি্তআপ সংস্াগুবল ন্ুন সপিি 
সৃবষ্ট করতে। ্াই স্াি্ত আপ সংস্া 
ও ্াতির জনযে অনুকূল বা্াবরে 

এই িশতক সব বেতক বববশ প্রাসবগেক 
িতে উিতব।

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার ২১



সবকা সাে, সবকা 
ববকাশ, সবকা 
বববোস এবং সবকা প্রোতসর মতন্ত 
অবতিবল্তির ষেম্ােে 
আমরা 'সরকা সাথ, সরকা ছরকার, সরকা ছরশ্বাস'-এই মন্ত্র ছনলে িারো 
শুরু কলরছিোম। আজ োেলকল্ার প্রাকার সথলক আছম এই অনলুরাধ 
জানাছছে সি, আমালদর উলদের্গুছে পরূলণ 'সরকা সাথ, সরকা ছরকার, 
সরকা ছরশ্বাস' এরং 'সরকা প্রোস' অি্ন্ত গুরুত্বপণূ্ব। সকাটি সকাটি মানেু 
গি ৭ রিলর সি সর প্রকল্প িােু িলেলি িার সফুে পালছেন। সদলরর প্রছিটি 
দছরদ্র মানেু উজ্জ্বো সথলক আেুষ্ান ভারি কম্বসছূির গুরুত্ব কিখাছন িা 
জালনন। এখন সরকাছর কম্বসছূিগুছের রূপােলণর গছি সরলডলি। এই ভালর 
আমালদর অভলীষ্ট উলদের্গুছে পরূণ িলছে। আমরা আলগর িুেনাে এখন 
অলনক দ্রুি উন্নছি করছি। ছকন্তু অগ্রগছির এই িারোপলথর এখালনই সরে 
নে, আমালদর সর সক্ষলরেই অগ্রগছির েক্ষ্ পরূণ করলি িলর। সর গ্রালম 
সিাগালিালগর সডক গলড িুেলি িলর, সর পছররালরর র্াঙ্ক অ্াকাউন্ট 
থাকলর, সর সফুেলভাগলীর কালি আেুষ্ান ভারি কাড্ব  থাকলর এরং 
প্রলি্ক সিাগ্ র্ছতি উজ্জ্বো সিাজনার সছুরধা পালরন। শুধ ুিাই নে, 
সকলের রান্নার গ্াস সংলিাগ থাকলর। আমরা প্রলি্ক সিাগ্ র্ছতিলক 
সরকাছর ছরমা, সপনরন এরং আরাসন কম্বসছূির সফুে সপৌঁলি ছদলি িাই। 
আমালদরলক ১০০ রিাংর েক্ষ্পরূলণর মানছসকিা ছনলে অগ্রসর িলি 
িলর। এিছদন পি্বন্ত রাস্ার িকারলদর র্াপালর সকান ছিন্তা-ভারনা করা 
িেছন। িাই এরার রাস্ার িকারলদর মি আমালদর সিকমশীলদরলকও 
স্ছনছধ কম্বসছূির মাধ্লম র্াছঙ্কং র্রস্ার সলঙ্ িতুি করা িলছে।

l সিি দয ভাতি আমরা ১০০ েতাংে পসরিাতর সিিুযেৎ িংতযাগ 
দপঁতে সিতেসে এিং দয ভাতি আমরা ১০০ েতাংে পসরিাতর 
আন্তসরি প্রোি সনতে দেৌচাগার সনম্ণাে িতরসে, সিি দিই ভাতি 
িমস্ত িম্ণিূসচর িুতযাগ-িুসিধা প্রততযেি দযাগযে িযেসক্তর িাতে 
দপঁতে দিওোর ্তষ্যে অগ্রির িতত িতি। এজনযে আমাতির 
িাতে িা িূতরর সিষেসিতি মাোে রাখত্ চ্তি না। আমাতির 
আগামী িতেি িেতরর মতধযেই এই িংিপে িাস্তিাসেত িরতত 
িতি। 

l আজ িারা দিতে জ্জীিন সমেতনর আওতাে প্রসতসি িাসডতত 
পাইপ িাসিত পানীে জ্ দপঁতে দিওোর ্তষ্যে দ্রুত গসততত 
িাজ চ্তে। আসম অতযেন্ত খুসে দয, জ্ জীিন সমেন শুরু 
িওোর ২ িেতরর মতধযে িাতড চার দিাসির দিসে পসরিার পাইপ 
িাসিত জ্ পাতছেন। দিাসি দিাসি মা ও দিাতনতির আেীিাি্ণই 
আমাতির প্রিৃত মূ্ধন। সিসভন্ন িম্ণিূসচ রূপােতের দষ্তরি ১০০ 
েতাংে পয্ণন্ত িাফ্যে অজ্ণতনর দষ্তরি িি দেতি িড পাওনা ি্, 
দযাগযে দিান িযেসক্তই যাতত িরিাসর িম্ণিূসচগুস্র িুতযাগ-িুসিধা 
দেতি িসচিত না োতিন তা সনসচিত িরা। ্াইতনর এতিিাতর 
দেতষ িাঁসডতে োিা িযেসক্তসির িাতেও সিসভন্ন িম্ণিূসচর িুতযাগ-
িুসিধা দপঁতে দিওোর ্তষ্যে িরিাতরর প্রোি িফ্ িত্ই 
িমাতজ বিষমযে িূর িরা এিং িুন্ণীসত িমন িরা িম্ভি িতি। 

প্রছেি িাসিনী : ্া্তিল্ার প্রািার 
দেতি প্রধানমন্তী৭৫

এখন আমাতির পবরকল্পনা বাস্তবােতের লতষেযে 
অগ্রসর িত্ িতব। ্তব, বনবি্তষ্ট সমে-সীমার 
মতেযে কাজ বশে করার ববেেবিতক মাোে 
রাখতল চলতব না। কতেক বেতরর মতেযেই 

আপনাতির স্প্ন পূরে িত্ চতলতে। 

আমাতির উতদেশযেই িল সমাতজ 
সকতলর কাতে, এমনবক লাইতনর 

বশতে িাঁব়েতে োকা বযেবতিবির কাতেও 
সুতযাগ-সুববো বপঁতে বিওো

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার২২



জাতীয় মাস্ার প্ল্ান উন্নয়নন 
গতত সঞ্ার করনে
আধনুিক পনিকাঠাম�াি পাশাপানশ পনিকাঠাম�া 

নি�্ামেি ক্ষেমরেও এক সসুংবদ্ধ ও সপুনিকনপিত প্রয়াস 

ক্িওয়া জরুিী। অদিূ ভনবষ্যমত আ�িা প্রধাি�ন্তীি 

জাতীয় �াস্াি প্্যাি (গনত শনতি) শুরু কিমত চমেনি। 

সািা ক্দশব্যাপী বৃহৎ এই ক�্যমঞে ক্কাটি ক্কাটি �ািমুষি 

স্বপ্ন পিূে হমব। ১০০ েষে ক্কাটি টাকাি ক্বনশ এই ক�্সনূচি 

�াধ্যম� েষে েষে যবুমকি ক�্সংস্ামিি সমুযাগ সনৃটি হমব। 

৭৫

l 'গতি শততি' জািীয় স্তরে এমন একতি পতেকাঠারমা সংক্ান্ত 
মাস্াে প্ল্ান, যা এক সাত্বিক পতেকাঠারমাে তিততি গর়ে িুলর্। 
সসই সরগে আমারেে অরবি্ল্্স্াে সুপতেকতপিি ও সুসং্দ্ধ 
ত্কারশে পর প্রশস্ত কের্। ্িবিমারন আমারেে পতে্হণ 
মাধল্মগুতলে মরধল্ সকান সমন্বয় সনই। 

l 'গতি শততি' অগ্রগতিে পরর ত্তিন্ন ্াধা-ত্পততি েূে কের্। 
এমনতক সাধােণ মানুরেে যািায়াি ্ া্ে সময় সাশ্রয় হর্ এ্ং 
আমারেে তশপি সংস্াগুতলে উৎপােনশীলিা ্া়ের্।

l 'গতি শততি' আমারেে স্ানীয় উৎপােকরেে আন্তজবিাতিক ্াজারে 
তিরক রাকাে সষেররে সুেূেপ্রসােী িূতমকা সনর্। একই সরগে 
িত্েল্রি ত্রশে অরবিননতিক অঞ্চল গর়ে সিালাে সম্া্না আেও 
্ৃতদ্ধ কের্। এই েশরক অগ্রগতিে হাে িােরিে রূপান্তেরণে 
তিততি গর়ে সের্। 

l সাো সেশ প্রায় প্রতিতি সষেররে কমবিসূতি রূপায়রণ অিূিপূ্বি গতি 
লষেল্ করেরে। নিুন অিল্ন্তেীণ জলপর, তস-সপ্রনে মাধল্রম 
নিুন নিুন জায়গাে সরগে সযাগারযাগ স্াপন সহ প্রায় স্ 
সষেররেই সাো সেরশ দ্রুি গতিরি কাজ িলরে। 

l আজ দ্রুি গতিরি সেরশ নিুন ত্মান্ন্দে তিতে কো হরছে। 
উ়োন কমবিসূতিে মাধল্রম প্রিল্ন্ত অঞ্চলগুতলে সরগে সযাগারযাগ 
গর়ে উঠরে, যা এককরায় অিূিপূ্বি। আজ আমো সেখরি 
পাতছে তকিার্ ত্মান সযাগারযাগ ্ল্্স্া সাধােণ মানুরেে স্বপ্নরক 
নিুন পাখা তেরয়রে। 

১০০ লক্ষ ককাতি 
িাকার গতত শততি 
কম্মসূতি লক্ষ লক্ষ 
যুবক-যুবতীর 

কম্মসংস্ান সৃতটি করনব

অমৃত মন�াৎসনবর ৭৫তি 
সপ্ান� কেনশর তবতিন্ন জয়গার 
সনগে ৭৫তি বনদে মাতরম করেন 

পতরনেবার সূিনা �নব   
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সকতলর কাতে সুস্াস্যে 
বাস্তব িতে উিতে 

আজ সদলর প্রলি্ক দছরদ্র র্ছতির কালি আরও দ্রুিিার সলঙ্ উন্নি স্াস্্ পছরলেরা সপৌঁলি সদওো িলছে। এজন্ ছিছকৎসা ছরক্ষা 
সক্ষলরে গুরুত্বপণূ্ব সংস্ার করা িলেলি। প্রছিকারমূেক স্াস্্ পছরিি্বার সক্ষলরেও সমান অগ্রাছধকার সদওো িলেলি। একই ভালর 

সদলর ছিছকৎসা ছরক্ষার আসন সংখ্া রাডালনা িলেলি। আেুষ্ান ভারি কম্বসছূির মাধ্লম সদলরর প্রছিটি গ্রালম গুণগিমালনর 
স্াস্্ পছরলেরা সপৌঁলি সদওো িলছে। জলনৌেছধ সিাজনার মাধ্লম দছরদ্র ও মধ্ছরত্ত সরেণলীর মানুলের কালি সেুলভ ওেধুপরে 

সপৌঁলি সদওো িলছে। এখনও পি্বন্ত সারা সদলর ৭৫ িাজালরর সরছর স্াস্্ ও সরাগলী কে্াণ সকন্দ্র গলড সিাো িলেলি। ব্লক স্লরও 
আধছুনক িাসপািাে ও নমুনা পরলীক্ষাগালরর সনটওোক্ব  গলড িুলে সর্বাধছুনক ছিছকৎসা পছরকাঠালমার র্রস্া করা িলছে। খুর 

রলীঘ্রই সদলর িাজার িাজার িাসপািালের ছনজস্ অছসিলজন প্্ান্ট গলড উঠলর।

l আমাতির সচসিৎিি, নাি্ণ, সচসিৎিা িিােতািম্ণী, 
িযোসনিাইতজেন িম্ণী এিং সিজ্ানীরা সিিা উৎপািতনর 
িতগে যুক্ত দেতিতেন। ্ষ্ ্ষ্ দিেিািী সিবেিযোপী িতরানা 
মিামারীর িমে দিিার মতনাভাি সনতে এসগতে এতিতেন, 
এজনযে তাতির িিত্র প্রেংিা প্রাপযে। 

l মিামারীর িরুে যখন িারা সিবে জজ্ণসরত, তখন িঙ্কতির 
এই িমতে সিিার দযাগান এিসি িড িমিযো। ভারতত সিিা 
উদ্ািতনর সিষেসিতত সনসি্ণষ্ট দিান িমেিীমা সে্ না। তাই 
দিেিািী সিিা দপততও পারততা অেিা নাও দপতত পারততা। 
সিন্তু আজ আমরা গতি্ণর িতগে এিো ি্তত পাসর দয, সিতবের 
িৃিতিম সিিািরে িম্ণিূসচ িারা দিতে চ্তে।

l দিতে ৫৪ দিাসির দিসে মানুষ সিিা দপতেতেন। দিাউইন 
এিং সডসজিা্ িাসি্ণসফতিতির মত অন্াইন িযেিস্াগুস্ িারা 
সিতবের িৃসষ্ট আিষ্ণে িরতে। মিামারীর িমে িতেি মাি ধতর 
দয ভাতি ৮০ দিাসি দিেিািীর িাসডতত সনখরচাে খািযেেিযে 
দপঁতে দিওোর মাধযেতম রান্নার দস্টাভ জ্ত্তে, তা দিি্ 
আচিতয্ণর সিষেই নে, িরং িারা সিবেজুতড এসনতে চচ্ণা শুরু 
িতেতে। ততি এিা িসতযে দয, অনযে দিতের তু্নাে ভারতত সিেু 
মানুষ আ্ান্ত িতেতেন; এিই িতগে এিাও িাস্তি দয, সিতবের 
অনযোনযে দিতের জনিংখযোর তু্নাে আমরা দিতে অতনি দিসে 
মানুতষর জীিন রষ্া িরতত দপতরসে। ততি, এিত্বেও গি্ণ িতর 
ি্ার মত সিেু দনই।

মিামারীর সমে ববশ কতেক মাস বয ভাতব 
ভারত্ ৮০ বকাবি মানুেতক ববনামূতলযে 

খািযেশসযে সরবরাি করা িতেতে, ্া আজ 
সারা ববতবে বহু চবচ্ত্ ববেে িতে উতিতে।

বচবকৎসক, নাস্ত, বচবকৎসা সিাে্া কম্তী ও 
ববজ্ানীতির পাশাপাবশ বিশবাসী বয ভাতব 

জনতসবাে যুতি বেতকতেন, ্া মিৎ বসবার 
সতগে ্ুলনীে।

প্রছেি িাসিনী : ্া্তিল্ার প্রািার 
দেতি প্রধানমন্তী৭৫
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পূব্ত ভার্, উ্র-পূব্ত, জমুে ও কাশ্ীর 
এবং লািাখ উন্নেতনর মশাল বািক 
িতে উিতব
পরূ্ব ভারি, উত্তর পরূ্ব, জম্-ুকাশ্লীর, োদাখ সি 
সমগ্র ছিমােে সংেগ্ন অঞ্চেই সিাক রা আমালদর 
উপকূেরিশী এোকা অথরা আছদরাসলী অঞ্চেগুছে 
ভারলির উন্নেলনর িারোপলথ অদরূ ভছরে্লি রড 
ভূছমকা ছনলি িলেলি। 

l আজ িমগ্র উতির পূি্ণ ভারতত দযাগাতযাতগর দষ্তরি এি নতুন 
ইসতিাি দ্খা িতছে। আিত্ এিা হৃিে এিং পসরিািাতমা 
উভে সিি দেতিই এি দযাগিূতরির মত। খুি েীঘ্রই দর্ 
পসরতষিার িতগে উতির পূি্ণাচি্ীে রাজযে রাজধানীগুস্র 
দযাগাতযাগ স্াপতনর িাজ দেষ িতি। 'পূতি্ণ তািাও' নীসতর 
আওতাে আজ উতির পূি্ণ, িাং্াতিে, মাোনমার এিং িসষ্ে 
পূি্ণ এসেোর িতগে দযাগাতযাগ গতড দতা্া িতছে। গত িতেি 
িেতরর প্রোতির ফত্ দশ্ষ্ ভারত গতড দতা্ার ্তষ্যে এিং 
উতির পূি্ণ ভারতত িীে্ণস্ােী ভাতি োসন্ত প্রসতষ্ার দষ্তরি উৎিাি 
িতেিগুে দিতডতে।

l িমগ্র উতির পূতি্ণ পয্ণিন, িুঃিািসিি ্ীডা, বজি িৃসষিাজ, 
দভষজ ওষুধপরি ও প্রািৃসতি দতত্র দষ্তরি অিীম িম্ভািনা 
রতেতে। আমাতির এই িম্ভািনার পূে্ণ িবিযেিিার িরতত 
িতি, যাতত উন্নেতনর যারিাপতে এতি িাতজ ্াগাতনা যাে। 
অমৃতিাত্র মতধযেই এই িাজ আমাতির দেষ িরতত িতি। 
িিত্র িাতে িমান িুতযাগ-িুসিধা দপঁতে দিওোই গেততন্তর 
প্রিৃত আিে্ণ। জমু্ই দিাি িা িাশ্ীর উন্নেতনর মতধযে ভারিামযে 
িি্ণরিই ্ষ্যে িরা যাতছে।

l জমু্ ও িাশ্ীতর আিন পুনসি্ণনযোি িসমেন গসিত িতেতে। 
এখাতন সিধানিভা সনি্ণাচতনর প্রস্তুসত চ্তে। ্ািাখও উন্নেতনর 
অপার িম্ভািনার ্তষ্যে অগ্রির িতেতে। এিসিতি, ্ািাতখ 
আধুসনি পসরিািাতমা গতড দতা্া িতছে। অনযেসিতি, সিনু্ধ 
দিন্দ্রীে সিবেসিিযো্ে ্ািাতখ উচ্চ সেষ্ার দিন্দ্র িতে উিতে। 

৭৫

সমাতজর উন্নেতনর যারিাপতে বকান বযেবতি 
ও বকান বরেেীর মানুেই বপেতন পত়ে 

োকতবন না। একই ভাতব বিতশর বকাতনা 
অংশ বা বকাতনা প্রা্ত উন্নেতনর যারিাপে 

বেতক ববঞ্চ্ িতব না

এই লতষেযে গ্ ৭ বেতর 
বয সমস্ত প্রোস গ্রিে করা 
িতেতে, ্ার ফতল উন্নেতনর 

কাতজ গব্ এতসতে

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার ২৫



সন্তাস ও ববস্তারবাি : ভার্ িৃঢ় ও 
বনে্তােক বসধিা্ত বনত্ সষেম
ছবিিলীে ছরশ্বিলুদ্ধর পর আন্তজ্ব াছিক স্লর পারস্পছরক সম্লক্ব র 
সপ্রক্ষাপলট িাছরছরেক রদে ঘলটলি। কলরানা পছররিশী সমলে এক 
নিুন ছরশ্ব র্রস্া গলড ওঠার প্রভূি সম্ারনা রলেলি। কলরানার 
সমে ভারলির প্রোলসর সারা ছরশ্ব প্ররংসা কলরলি।  আজ সমগ্র 
ছরশ্ব ভারিলক এক নিুন দছৃষ্টভছঙ্লি সদখলি। এই দছৃষ্টভছঙ্র 
গুরুত্বপণূ্ব দটুি ছদক রলেলি - প্রথমটি িে সন্ত্রাস এরং ছবিিলীেটি 
ছরস্াররাদ। ভারি এই দইু ি্ালেলজের ছররুলদ্ধ েডাই িাোলছে 
এরং সংিলমর সলঙ্ সমছুিি জরার ছদলছে। িাই ভারিলক িছদ 
িার প্রছিশ্রুছি পরূণ করলি িে, িািলে আমালদর প্রছিরক্ষা 
র্রস্ালক সমান ভালর প্রস্তুি রাখলি িলর। 

l আমাতির িতিার পসরশ্মী সেতপোতিযোগীতির নতুন িুসিধা 
প্রিাতন আমরা ্াগাতার দচষ্টা চা্াসছে। এিই িতগে 
প্রসতরষ্া দষ্তরি দিেতি স্সনভ্ণর িতর তু্তত আমরা 
ভারতীে িংস্াগুস্তি উৎিাসিত িরসে। আসম দিেিািীতি 
আবেস্ত িতর ি্তত চাই দয, দিতের প্রসতরষ্ার িতগে যুক্ত 
িাসিনীগুস্র িষ্মতা আরও িাডাতত আমরা দিান সিেুততই 
িাপ্ণেযে িরতিা না।

l আজ মিান সচন্তাসিি শ্রী অরসিন্দর জন্মিাসষ্ণিী। আগামী 
িের তাঁর জতন্মর িাধ্ণ েতিাসষ্ণিী উিযাসপত িতি। ভারততর 
উজ্জ্ব্ ভসিষযেততর জনযে শ্রী অরসিন্দ সেত্ন এি িূরিৃসষ্টিম্ন্ন 
িযেসক্তত্ব। সতসন ি্ততন, আমাতির এতিাই েসক্তো্ী িতত 
িতি, যা আতগ িখনও সে্ না। 

l আমাতিরতি অভযোি পাল্াতত িতি। আমাতিরতি পুনজ্ণাগ্রত 
িরতত িতি। শ্রী অরসিতন্দর এই িোগুস্ আমাতির িত্ণিযে 
দিাধতি স্রে িসরতে দিে। আমাতিরতি এিোও ভািতত 
িতি দয, এিজন নাগসরি এিং িতি্ণাপসর এিসি িমাজ 
সিতিতি আমরা দিেতি িী সিসছে। আমারা িি্ণিাই িততার 
প্রসত অগ্রাসধিার সিতেসে। তাই িততার সিষেসি আতগও 
দযমন গুরুত্বপূে্ণ সে্, এখন তা আরও দিসে অসনিায্ণ িতে 
উতিতে। এজনযে দিতের উন্নেতনর ্তষ্যে িংিপে পূরতে 
প্রততযেিতিই অিিান রাখতত িতি।  

প্রছেি িাসিনী : ্া্তিল্ার প্রািার 
দেতি প্রধানমন্তী৭৫

ববভাজতনর সমে বয সমস্ত 
মানুে ববপয্ততের  মতেযে জীবন 
কাবিতেতেন ্াতির স্মরতে প্রব্ 
বের ১৪ই আগস্ ববভাজন 
ববভীবেকা বিবস পাবল্ িতব

বিশ আজ পয্ত্ত বয সমস্ত 
সংকল্প গ্রিে কতরতে ্া 
পূরে করত্ প্রত্যেকতকই 

সাবমল িত্ িতব 
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সরল জীবনযাপন 
সুপ্রশাসতনর মন্ত
িতে উিতে

এিাই সমে, 
এিাই সমে....সবিক সমে!
ভারত্র কাতে মূলযেবান সমে!
এিাই সমে, সবিক সমে!
ভারত্র কাতে মূলযেবান সমে!
অসংখযে অত্রের শবতি,
অসংখযে অত্রের শবতি,
সব্তরি বিশাত্মতবাে!
অসংখযে অত্রের শবতি, সব্তরিই 
বিশাত্মতবাে...
আসুন, বজতগ উিুন এবং বরিবে্তরবজি্ 
জা্ীে প্াকা উত্ালন করুন!
আসুন, বজতগ উিুন এবং বরিবে্তরবজি্ 
জা্ীে প্াকা উত্ালন করুন!
ভারত্র ভাগযে পাল্ান, 
ভারত্র ভাগযে পাল্ান,
এিাই সমে, সবিক সমে!
ভারত্র কাতে মূলযেবান সমে!
বসখাতন বকেুই বনই...
এমন বকেুই বনই যা আপবন করত্ 
পাতরন না,
এমন বকেুই বনই যা আপবন অজ্তন 
করত্ পারতবন না, 
আপবন বজতগ উিুন...
আপবন বজতগ উিুন ও কাজ শুরু করুন, 
আপনার সষেম্া উপলবধি করুন,
আপনার সষেম্া উপলবধি করুন,
আপনার যাব্ীে িাবেত্বতবাে অনুভব 
করুন,
আপনার যাব্ীে িাবেত্বতবাে অনুভব 
করুন!
এিাই সমে, সবিক সমে!
ভারত্র কাতে মূলযেবান সমে!

l আতগ িরিাতরর িাততই যািতীে িম্ণিূসচ রূপােতের 
িােিাসেত্ব সে্। অিেযে এরিম িওোিা িমতের িাসিও 
সে্। সিন্তু এখন িমে পাতল্তে। দিতে গত িাত িেতর 
িম্ণিূসচ রূপােতের দষ্তরি িরিাতরর প্রোিগুস্ আরও 
সনসিড িতেতে, যাতত অপ্রতোজনীে আইন ও রীসতনীসতর 
প্রচস্ত প্রো িূর িতর দিেিািীতি আরও দিসে িুসিধা 
দিওো যাে। 

l এখনও পয্ণন্ত দিতে েতাসধি অতিতজা আইন িাসত্ 
িরা িতেতে। এমন সি িতরানা মিামারীর িমে িরিার 
১৫,০০০ দিসে আইনী িাধযেিাধিতা প্রতযোিার িতরতে।

l আপনারা িপেনা িরুন......আসম আপনাতির এিসি উিারে 
সিতত চাই। এিসি আইন দিতে িুই েততির দিসে িমে 
ধতর চা্ু সে্.....২০০ িের! শুধু তাই নে, আইনসি সে্ 
১৮৫৭ িাত্রও আতগর। এই আইন অনুযােী দিতের 
নাগসরিতির মানসচরি বতসরর দিাতনা অসধিার সে্ না। 
আপনারা ভািুন এই আইন ১৮৫৭ দেতি চত্ আিসে্। 
তাই আপনাতি মানসচরি বতসর িরতত দগত্ তখন 
িরিাতরর অনুমসত সনতত িততা। এমন সি এিসি িইতের 
পাতাে মানসচরি মুদ্রতের জনযে িরিাসর োডপরি দনওোর 
প্রতোজন সে্। শুধু তাই নে, এই মানসচরি িাসরতে দগত্ 
আইন অনুযােী দগ্রফতার িরার সিসধ সে্। সিন্তু আজ 
প্রসতসি স্াি্ণ দফাতন এিসি মযোপ িা মানসচরি অযোপ রতেতে।

l িৃসরিম উপগ্রতির িযেিিার ও প্রতোগ িহুগুে দিতডতে। 
তািত্ পুরতনা এই আইনগুস্তি িতগে সনতে সিভাতি 
আমরা দিেতি এসগতে সনতে যাতিা? তাই এধরতের 
আইনী িাধযেিাধিতা দেতি মুসক্ত পাওো অতযেন্ত জরুসর। 
আমরা ইসতমতধযেই মানসচরি সনম্ণাে দেতি মিািাে, তেযে 
প্রযুসক্ত এিং সিসপও-এর মততা সিসভন্ন দষ্তরি এিাসধি 
আইনী িাধযেিাধিতা প্রতযোিার িতরসে। 

৭৫

আধছুনক পছরকাঠালমার পারাপাছর পছরকাঠালমা ছনম্বালণর 
সক্ষলরেও সসুংরদ্ধ ও সপুছরকছল্পি পছরকল্পনা গ্রিলণর 
পছরকল্পনা প্রলোজনলীেিা রলেলি। অদরূ ভছরে্লি আমরা 
প্রধানমন্ত্রলীর দরূদছৃষ্টমেূক জািলীে মাস্ার প্্ান ‘গছি রছতি’ 
শুরু করলি িলেছি। সারা সদরজলুড মিৎ এই কম্বিলঞের 
মাধ্লম সকাটি সকাটি সদররাসলীর স্প্ন পরূণ করা সম্র 
িলর। ১০০ েক্ষ সকাটি টাকার জািলীে মাস্ার প্্ান ‘গছি 
রছতি’ প্রকল্প রূপােলণর ফলে েক্ষ েক্ষ িরুক-িরুিলীর 
কম্বসংস্ালনর সলুিাগ বিছর িলর।

উন্নেতনর

যুগ
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যেরশ যকাপভি মহামারী �খন আেরড় িরড় তখন সরকার প্ররত্যক ব্যপতির কারে খাে্যসশ্য বা 
যরশরনর য�াগান সুপনপচিত কররত প্রধানমন্তী গরীব কল্যার অন্ন য�ািনা শুরু করর। এখনও 
ি�্যন্ত সরকার ৮০ যকাটিরও যবপশ যেশবাসীরক খাে্যশস্য য�াগান যেওয়ার িন্য ২ লক্ষ যকাটি 

টাকার যবপশ খরচ করররে, �ারত যকারনা ব্যপতিই কু্ষধাত্য  না থারকন

িারােিীর িাসিন্দা িািামীতিিী, স্ামী ও সতন 
িন্তান সনতে জীিনযািন িতরন। জীিনযাপতনর 
জনযে সতসন এমসজএনআরইসজএ-এর আওতাে 

সিন মজুর সিতিতি িাজ িতরন। সতসন িত্তেন, “আমরা 
িতরানার িমে সিনামূত্যে ৩৫ দিসজ িতর দরেন দপতেসে।” 
প্রিৃত পতষ্ িািামীতিিী সিসভন্ন িরিাসর িম্ণিূসচ ও িুতযাগ 
িুসিধার িািাতযযে আস্া অজ্ণন িতরতেন এিং িিজভাতি 
ময্ণািার িতগে জীিনযািন িরতেন। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী 
যখন িািামীতিিীর িাে দেতি তাঁর িন্তানতির সেষ্ার িো 
জানতত চান, তখন সতসন সিসভন্ন প্রিতগের িো উত্াপন 
িতরন এিং জানান, সিভাতি িরিাসর িম্ণিূসচগুস্ তাতির 
জীিন পাতল্ সিতেতে। এখন িািামীতিিী িাসডতত সিিুযেৎ, 
দেৌচাগার এিং পানীে জত্র িুসিধা পাতছেন।

িািামীতিিীর মততা এমন ্ষ্ ্ষ্ মানুষ রতেতেন 
যারা সিসভন্ন িরিাসর িম্ণিূসচর মাধযেতম ্াভিান িতেতেন। 
িুসেনগতরর অম্ািতীতিিীই দিান িা মধযে প্রতিতের 
চন্দ্রভান, সযসন এিজন িাতির িাজ িতরন, তারা িিত্ই 
সিনামূত্যে দরেন, আিািন, এিং সিষাে িম্ান সনসধ প্রিতপের 
আওতাে সিসস্ততত ৬,০০০ িািা আসে্ণি িািাযযে দপতে এি 
সনরাপি ও সনঝ্ণঞ্াি জীিনযাপন িরতেন। দিািাগোিাতির 

মাো ইউসি এিং গুজরাতির িাতিাতির এি িুফ্তভাগীর 
মতত “দিাসভড মিামারীর িমে আমরা অতযেন্ত িমিযোে 
পতডসে্াম। সিন্তু আমরা সিনামূত্যে দরেন এিং সিষাে 
িম্ান সনসধ দেতি ২ িাজার িািা িতর আসে্ণি িািাযযে 
দপতে জীিনযাপন িরতত দপতরসে। এ ধরতের িম্ণিূসচগুস্র 
িুতযাগ িুসিধা না দপত্ দিঁতচ োিাই িুষ্কর িততা।”

মিামারীর িমে দিাসি দিাসি মানুষ আস্ার িতগে িম্ান 
সনতে জীিনযাপন িতরতেন। আর এিা িম্ভি িতেতে 
িরিাতরর িসরদ্রতির প্রসত িতি্ণাচ্চ অগ্রাসধিার দিওোর 
ফত্ই। আগতস্টর প্রেম িপ্তাতি প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী 
যখন গুজরাি, উতির প্রতিে ও মধযেপ্রতিতের িুফ্তভাগীতির 
িতগে মত সিসনমে িরতেন, তখন তাতির মুতখতচাতখ িন্তুসষ্টর 
োপ দেতি এিাই প্রমাসেত িে দয, িরিাসর িম্ণিূসচগুস্ 
িাফত্যের িতগে রূপােতের িরুে এতির িি্তি জসি্ 
পসরসস্সত দেতি দির িতর সনতে আিা িম্ভি িতেতে।

দিাসভড মিামারীর িমে প্রেম সিন দেতিই িসরদ্র 
মানুতষর প্রসত অগ্রাসধিার দিওো িতেতে। তাতিরতি দরেন 
দযাগান দিওো িতেতে িা িম্ণ িংস্াতনর িুতযাগ িতর 
দিওো িতেতে। প্রধানমন্তী গরীি ি্যোে অন্ন দযাগনার িূচনা 
িে ২০২০-র এসপ্রত্। সিবেিযোপী দিাসভড মিামারীর িরুে 

প্রছেি িাসিনী : ্া্তিল্ার প্রািার 
দেতি প্রধানমন্তী৭৫

ভ�োজন ভ�, জীবন ভ�, সম্োন ভ�ভ�োজন ভ�, জীবন ভ�, সম্োন ভ�
অন্ন বযাজনা ময্তািার 
সতগে খািযে বনরাপ্াও 

বিে
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l দিাসভতডর িমে ২০ দিাসি মসি্ার জনধন অযোিাউতন্ ৩০ িাজার দিাসি 

িািার দিসে জমা িরা িতেতে

l স্সনসধ িম্ণিূসচর আওতাে ২৩ ্তষ্র দিসে রাস্তার িিারতি ২৩০০ দিাসি 

িািা আসে্ণি িািাযযে।

l ১১ দিাসির দিসে পসরিাতর দেৌচাগার সনম্ণাে।

l সিষাে িম্ান সনসধ িম্ণিূসচতত এখনও পয্ণন্ত ১১.৪ দিাসি িৃষি পসরিারতি 

১.৫ ্ষ্ দিাসি িািা আসে্ণি িািাযযে

l আেুষ্ান ভারত িম্ণিূসচর মাধযেতম ৫০ ্তষ্র দিসে মানুষতি ৫ ্ষ্ িািা 

পয্ণন্ত সনখচ্ণাে সচসিৎিা পসরতষিা।

িুঃস্তির সিাে্াে 
সরকার

প্রোনমন্তী নতরন্দ্র বমািী’র ভােতের উতল্খতযাগযে অংশ

কজরাোর েিে ২ ্ক্ষ দকামট টাকা খরজচ 
৮০ বকাবির দবমশ িােু্জক মবোিূজ্্য 
দরশে।
মবোিূজ্্য ৫০ বকাবির দবমশ মটকাকরণ – 
েকজ্র েে্য মটকা
৮ দকামটর দবমশ পমরবারজক রান্ার গ্যাে 
েংজ�াগ। ২ বকাবির দবমশ পমরবারজক 
পাকা বামড়।
েেধে অ্যাকাউজন্টর িাধ্যজি ৪১ বকাবির 
দবমশ িােু্জক ব্যামঙ্কং ও োিামেক মেরাপত্া

l সিনামূত্যে দরেন িম্ণিূসচর ফত্ িসরদ্র মানুতষর ওপর চাপ 
িতমতে এিং তাতির মতধযে আস্ার িচিার িতেতে। তাই 
িসরদ্র মানুষতি আবেস্ত িরতত িতি, দয দিাতনা সিপয্ণে 
আিুি না দিন িারা দিে তাতির পাতে রতেতে।

l প্রিািী শ্সমি িুফ্তভাগীতির জনযে খািযে সনরাপতিা 
িযেিস্া আরও মজিুত িরতত এখনও পয্ণন্ত ৩৩সি রাজযে/ 
দিন্দ্রোসিত অচিত্ এি দিে – এি দরেন িাড্ণ িম্ণিূসচ 
রূপাসেত িতেতে। নতুন প্রযুসক্ত িাতজ ্াসগতে িতেি 
দিাসি ভুতো িুফ্তভাগীতি সিনামূত্যে দরেন িন্ন িযেিস্া 
দেতি িাি দিওো িতেতে। 

l স্পে খরতচ দরেন িা খািযে েিযে িন্ন িম্ণিূসচর জনযে 
িাতজতির পসরমাে িাডাতনা িতেতে এিং িম্ণিূসচর পসরসধ 
িাসষ্ণি সভসতিতত দিতডতে। সিন্তু িুভ্ণাগযেজনিভাতি ষু্ধা 
ও অপুসষ্টর িার িতম আতিসন। এর দপেতন িড িারে 
ি্ খািযেেিযে িন্ন িযেিস্াে িষ্তার োিসত। অিেযে এই 
পসরসস্সত পসরিত্ণতন ২০১৪ দেতিই িংস্ারমূ্ি উতিযোগ 
গ্রিে িরা িতেতে। 

l িম্ণিূসচর িূচনার পর িুফ্তভাগীতির আতগর তু্নাে 
প্রাে সবিগুে খািযে েিযে িন্ন িরা িতছে। মিামারীর িমে 
৮০ দিাসির দিসে মানুষতি সিনামূত্যে দরেন সিতত ২ ্ষ্ 
দিাসি িািার দিসে খরচ িতেতে। 

l িাম্প্রসতি িেরগুস্তত িসরদ্র মানুতষর ষ্মতােতে প্রিৃত 

ও যোে্ণ প্রোি গ্রিে িরা িতেতে।

l স্াস্যে, সেষ্া, িুতযাগ িুসিধা ও ময্ণািার ্তষ্যে িতিার পসরশ্ম 
অিযোিত রাখতত িতি। আেুষ্ান দযাজনা, আসে্ণি সিি দেতি 
সপসেতে পডা দশ্েীর জনযে িংরষ্ে, িডি, সনখচ্ণাে রান্নার গযোি 
ও িাসডতত সিিুযেৎ িংতযাগ, মুদ্রা দযাজনা ও স্সনসধ দযাজনার মত 
িম্ণিূসচগুস্ িসরদ্র মানুতষর িাতে ময্ণািার িতগে জীিনযাপতনর 
প্রতীি িতে উতিতে। প্রিৃত পতষ্ এই িম্ণিূসচগুস্ িসরদ্র মানুতষর 
ষ্মতােতের মাধযেম িতে উতিতে। 

উতির প্রতিতের িুফ্তভাগীতির 
িতগে প্রধানমন্তীর িমূ্ে্ণ 
মতসিসনমে অনুষ্ান দোনার জনযে 
সিউআর দিাড স্যোন িরুন

মধযে প্রতিতের িুফ্তভাগীতির 
িতগে প্রধানমন্তীর িমূ্ে্ণ 
মতসিসনমে অনুষ্ান দোনার জনযে 
সিউআর দিাড স্যোন িরুন

অন্ন দযাজনা ৭৫
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বীজ বেতক ববপেন - বকোে 
সমোন বনবে আত্মবনভ্তর্ার 

বভব্ িতে উিতে
উজ্জ্বলা ২.০- ন্ুন পয্তাতের সূচনা 

বকোে সমোন বনবের সুিূরপ্রসারী 
উতদেশযেই িল চরম প্রব্কূল 

আবিাওোজবন্ পবরবস্ব্র সমতেও 
কৃেকতির ষেম্ােে। এই বযাজনার 
মােযেতম ৯ই আগস্ নবম বকবস্তত্ ১১ 
বকাবির বববশ কৃেতকর অযোকাউতন্ট 
এখনও পয্ত্ত ১.৫ লষে বকাবি িাকার 
বববশ জমা করা িতেতে। কতরানার 
সমে যখন প্রাে সববকেুই েমতক 
বগতেবেল, বস সমে কৃেকতির 

অযোকাউন্টগুবলত্ ২ বেতক ৪ িাজার 
িাকা আবে্তক সিাে্া অ্যে্ত 

কায্তকর িতেতে।
প্রধানমন্তী উজ্জ্ব্া দযাজনা দিি্ এিসি িম্ণিূসচই নে, িরং িমতের 
িতগে িতগে এসি িসরদ্র মানুতষর জীিন আত্াসিত িরার অসভযাতনর অগে 
িতে উতিতে। তাই এর গুরুত্ব উপ্সব্ধ িতর িম্ণিূসচর প্রেম পয্ণাতে 
যারা িাি পতড সগতেসেত্ন, তাতির িাতে আরও দিসে িুতযাগ-িুসিধা 
দপঁতে সিতত দিন্দ্রীে িরিার উজ্জ্ব্া দযাজনার সবিতীে পয্ণাে শুরু 
িতরতে। উজ্জ্ব্া দযাজনার িুতযাগ-িুসিধা ৯৯.৬ েতাংে মানুতষর িাতে 
দপঁতেতে। এই দপ্রসষ্তত িরিার িাসি ০.৪ েতাংে মানুতষর িাতেও 
িম্ণিূসচর িুফ্ দপঁতে দিিার সিদ্ান্ত সনতেতে। িরিার এিাতরর 
িাতজতি এি দিাসি নতুন িংতযাগ দিওোর ্ষ্যে সস্র িতরতে। এর 
ফত্, েিরগুস্তত যাতির স্ােী সিিানা দনই, তাতিরতিও িম্ণিূসচর 
আওতাে সনতে আিা িম্ভি িতি। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী ১০ই আগস্ট 
এিো দোষো িতরন। ২০১৬-দত িম্ণিূসচর প্রেম পয্ণাতের িূচনার 
িমে িাসরদ্রিীমার সনতচ িিিািিারী পসরিারগুস্র ৫ দিাসি মসি্াতি 
রান্নার গযোি িংতযাগ দিওোর ্ষ্যে সস্র িে। 
দিই অনুিাতর, ২০১৮-র এসপ্রত্ আরও ৭সি সিভাতগ মসি্া 
িুফ্তভাগীতির এই িম্ণিূসচতত সনতে আিার সিদ্ান্ত িে। দয ৭সি 
দষ্তরি মসি্া িুফ্তভাগীতির িম্ণিূসচর আওতাে সনতে আিার সিদ্ান্ত 
িে, দিগুস্ ি্ - তপসেস্ জাসত/উপজাসত, সপএমএওোই, অন্তযেিে 
অন্ন দযাজনা, িযোপি ভাতি সপসেতে পডা দশ্েী, চা-িাগান িম্ণী, 
অরেযেিািী, বিীপিািী। এিই িতগে রান্নার গযোি িংতযাগ দিওোর পূি্ণ 
সনধ্ণাসরত ্ষ্যে িংতোধন িতর ৮ দিাসি িরা িে।

প্রধানমন্তীর পুতরা ভাষে ও 
মতসিসনমে দোনার জনযে সিউআর 
দিাড স্যোন িরুন

প্রধানমন্তীর পুতরা ভাষে ও 
মতসিসনমে দোনার জনযে সিউআর 
দিাড স্যোন িরুন

দিতে িুগ্ণত মানুষতি িািাযযে সিততই এই 
িম্ণিূসচর িূচনা িে। এখন িম্ণিূসচর মাধযেতম 
৮০ দিাসির দিসে দিেিািী সিনামূত্যে দরেন 
পাতছেন। প্রাি-দিাসভড এিং মিামারীর 
িমতে িরিাতরর উতদেেযেই সে্ সিনামূত্যে 
খািযেেিযে িন্ন এিং পুসষ্টর সিষেসি সনসচিত 
িরা। আজ এই উতদেেযে িফ্ িতছে। 
ওসডোর িিতি সনোস্র িৃষি দযাতগন্দ্রনাে 
িাি এভাতিই তার মতামত প্রিাে িতরতেন। 

এিই ভাতি, রাজস্াতনর িাস্ির িাসিন্দা 
িমত্ে িুমার মাস্ িত্তেন, িরিাতরর 
প্রোতির ফত্ মধযেস্তািারীতির িস্ততষ্তপর 
অিিান েতিতে। এখন িরািসর িযোঙ্ক 
অযোিাউতন্ িািা জমা পডতে এিং আমরা 
এই িািা সিতে িীজ ও িার িংগ্রি িরসে। 
দিাসভতডর িমে এই আসে্ণি িািাযযে 
পাসরিাসরি খরচ দমিাতনার পাোপাসে 
িৃসষিাতজও িবিযেিিার িতরসে।  
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 মবিলাতির বশষো ও ময্তািা 
রষোই সরকাতরর অগেীকার

মবন্তসভার বসধিা্ত

l বসধিা্ত : িি্ণজনীন সেষ্ার উতদেেযে িাস্তিােতে িমগ্র সেষ্া 
দযাজনা চাস্তে যাওোর প্রস্তাি অনুতমািন

l প্রভাব :  রা্রেিংতের িীে্ণস্ােী সভসতিতত উন্নেতনর উতদেেযেগুস্ 
পূরতে নতুন জাতীে সেষ্ানীসত এি িামজিিযেপূে্ণ ও িুিংিদ্ 
দশ্েীিতষ্ পিন-পািতনর পসরতিে গতড তু্তি। এই নীসততত 
োরি-োরিীতির িষ্তার সিিাতে আরও গুরুত্ব দিওো িতি। 
সিসভন্ন দিন্দ্রীে মন্তি / উন্নেনমূ্ি িংস্াগুস্র মতধযে িমবেতের 
উপযুক্ত িযেিস্া গতড তু্তত এই নীসত গুরুত্বপূে্ণ ভূসমিা দনতি। 
িষ্তা উন্নেন ও সেতপোতিযোগ মন্ততির িিতযাসগতাে িৃসতিমূ্ি 
সেষ্ার প্রিার েিতি এিং অনযোনযে মন্তিগুস্ িষ্তা উন্নেতনর 
জনযে তিসি্ িংস্ান িরতি।

l এই িম্ণিূসচ ২০২১-এর পে্া এসপ্র্ দেতি ২০২৬-এর ৩১দে 
মাচ্ণ পয্ণন্ত ৫ িের চা্ু োিতি। এজনযে খরচ ধরা িতেতে ২ ্ ষ্ 
৯৪ িাজার দিাসি িািার দিসে। 

l িরিাসর িিােতা প্রাপ্ত ১ ্ষ্ ১৬ িাজার সিিযো্ে, ১৫ দিাসি 
৬০ ্তষ্র দিসে পডুো এিং ৫৭ ্তষ্র দিসে সেষ্ি-
সেসষ্িাতি িম্ণিূসচর আওতাে সনতে আিা িতি। 

l সনসি্ণষ্ট এিসি িমে-িীমার মতধযে প্রতযেষ্ িুসিধা িস্তান্ততরর 
(সডসিসি) মাধযেতম োরি-োরিীতির িাতে পডুো- দিসন্দ্রি িমস্ত 
উতিযোতগর িুফ্ িরািসর দপঁতে যাতি। 

l বসধিা্ত :  দিন্দ্রীে িরিার মসি্াতির ময্ণািা রষ্াে অসগেিারিদ্ 
এিং এজনযে দিন্দ্রীে িিােতাপুষ্ট ফাস্ট ট্যোি সিতেষ আিা্ত 
িম্ণিূসচ চাস্তে যাওোর প্রস্তাি অনুতমাসিত। 

l প্রভাব :  দিন্দ্রীে িরিার িি্ণিাই মসি্া ও সেশুতির িুরষ্ার 
সিষতে িতি্ণাচ্চ অগ্রাসধিার সিতে এতিতে। এই ্তষ্যে িনযো 
সেশুতির ষ্মতােতে িরিার 'দিসি িাঁচাও, দিসি পডাও'-এর 

মত এিাসধি িম্ণিূসচ চা্ু িতরতে। ১২ িেতরর িম িেিী 
িনযো এিং ১৬ িেতরর িম িেিী মসি্াতির ধষ্ণতের েিনাগুস্ 
িারা দিতের দচতনাে আোত িতরতে। এধরতের েিনার 
দপ্রসষ্তত এিং িীে্ণসিন ধতর চ্া সিচার িযেিস্ার সিষেসিতি 
সিতিচনাে দরতখ িাপুরুতষাসচত এধরতের েিনার িতগে যুক্ত 
অসভযুক্ততির সিচার প্রস্ো িুসনসি্ণষ্ট এিসি সিচার িযেিস্ার 
আওতাে সনতে আিার প্রতোজনীেতা অনুভূত িে। দযৌন সনগ্রতির 
সেিার মসি্াতির অসি্তম্ব সিেুিা মানসিি স্সস্ত সিততই এই 
সিদ্ান্ত। আরও িডা োসস্ত সিধান, দ্রুত সিচারপ্রস্ো এিং 
মাম্াগুস্র িিজ সনষ্পসতির জনযে দিন্দ্রীে িরিার দফৌজিাসর 
সিসধ (িংতোধন) আইন ২০১৮ িায্ণির িতর। িংতোসধত এই 
আইতন ধষ্ণতের মত েিনাগুস্র দষ্তরি অসভতযাগ প্রমাসেত িত্ 
মৃতুযে িাজা িি িতিারতম োসস্তর িংস্ান রতেতে। 

l ১ িাজার ২৩সি ফাস্ট ট্যোি আিা্ত িি ৩৮৯সি স্তন্ত পতসিা 
আিা্ত আরও ২ িের চা্ু রাখার সিদ্ান্ত িতেতে। এর ফত্, 
িম্ণিূসচর দমোি দিতড িতেতে ২০২৩-এর ৩১দে মাচ্ণ।

l িম্ণিূসচ খাতত ১ িাজার ৫৭২ দিাসি িািার দিসে িংস্ান িরা 
িতছে। এরমতধযে, দিন্দ্রীে িরিার তার খরতচর িংস্ান িরতি 
সনভ্ণো তিসি্ দেতি। 

l দযৌন সনগ্রতির সেিার মসি্াতির দ্রুত িুসিচার দিওোর 
পাোপাসে এই আইন অসভযুক্ততির সিরুতদ্ িুষ্কম্ণ দেতি সিরত 
োিার িাসতোর সিতিতি িাজ িরতি। 

l ধষ্ণে ও পতসিা আইতন িাসখ্ িওো জতম োিা মাম্াগুস্র 
িংখযো িমাতত িংতোসধত এই আইন িািাযযে িরতি। দিই িতগে 
সিচার িযেিস্াে জতম োিা সিরাি িংখযেি মাম্ার দিাঝা িমাতত 
িািাযযে িরতি।  

পশক্ষার সমান সুর�াগ-সুপবধা এবং মপহলারের ম�্যাো সুপনপচিত করার পবষয়টিরত 
যকন্দ্রীয় সরকার সরব্যাচ্চ অগ্াপধকার যেয়। তাই, এই পবষয়টিরক পবরবচনার যররখ 

মপন্তসভা ৪ঠা আগস্ট একাপধক গুরুত্বিূর্য পসদ্ধান্ত পনরয়রে :

মসন্তিভার সিদ্ান্ত জানার জনযে 
সিউআর দিাড স্যোন িরুন
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একটি যেরশর সমপৃদ্ধ পনভ্য র করর 
তার মানরুষর ওির এবং মানরুষর 
সমপৃদ্ধ পনভ্য র করর তারের উি�ুতি 
িুপষ্টর সংস্ারনর ওির। তাই ভারতরক 
�পে অিুপষ্ট মতুি কররত হয়, তাহরল 
সাধারর মানরুষর অংশগ্হররর 
িাশািাপশ অিুপষ্ট েরূ কররত 
গরআর্ালন গরড় যতালা আবশ্যক। 
২০১৮ যথরক প্রপত বের যসরটেম্বর 
মারস িুপষ্ট সম্পরক্য  সরচতনতা গরড় 
তুলরত গরআর্ালন িপরচাপলত হরয় 
আসরে, �ারত ২০২২-এর মরধ্য ভারত 
যথরক অিুপষ্ট েরূ করা �ায়।

"সিস্টার গনওোসি আমাতি সনিিিত্ণী সডিতপন্াসর িা 
সচসিৎিা দিতন্দ্র যাওোর পরামে্ণ সিতেসেত্ন। সতসন 
আমাতি িত্সেত্ন, আসম এিং আমার িন্তান ওষুধ 

দখত্ই ভা্ িতে যাি। আমাতি সচসিৎিা দিতন্দ্র পািাতনার জনযে 
আসম তার িাতে িৃতজ্"। এই িোগুস্ ি্ার িমে সিসল্র সিতন্না 
দিিীর দচাতখ জ্ এতি সগতেসে্। আিত্ সিতন্না দিিী জানততন 
না তার মত মসি্াতির জনযে িতরিম িুতযাগ িুসিধা রতেতে। 
আরও এি িুফ্তভাগী িিনম দিিীর িোে, সতসন অগেনওোসড 
দিতন্দ্র সগতে নাম নসেভুক্ত িতরন। সতসন দিখান দেতি দিি্ 
ওষুধপরিই পানসন, দিই িতগে দপৌসষ্টি খািার িম্তি্ণও অতনি 
তেযে দপতেতেন। অেুপমা দিিীও এিই রিম অসভজ্তা অজ্ণন 
িতরতেন। তার মতত, এিিার অগেনওোসড দিতন্দ্র যাওোর পর 
সতসন দিখাতন জানতত পাতরন, তার ও সেশুর সি ধরতের খািার 
খাওো প্রতোজন। অনযে এি িুফ্তভাগী িুিুম িত্তেন, আসম 
এিজন অগেনওোসড সিস্টাতরর পরামতে্ণ অগেনওোসড দিতন্দ্র 
সগতেসে্াম। দিখাতন যাওোর পর আমাতি ওষুধপরি, িুষম 
আিার এিং অনযোনযে গুরুত্বপূে্ণ সিষতে তেযে দিওো িতেসে্। 
আিত্ এগুস্ দিানসিই সিসছেন্ন েিনা নে। ২০১৮-দত জাতীে 
পুসষ্ট সমেন শুরুর িমে দেতি ্ষ্ ্ষ্ সেশু, প্রিূসত মসি্া 
এিং স্তনযেিারিী মাতেরা এই িম্ণিূসচর মাধযেতম উপিৃত িতেতেন। 

িাধারে মানুতষর অংেগ্রিতে শুরু িওো এই িম্ণিূসচ এখন 
গেআতন্দা্তনর রূপ সনতেতে। 

দিন্দ্রীে িরিাতরর ১৮সি মন্তি / িপ্তর এিতযাতগ জাতীে 
পুসষ্ট সমেন রূপােতে সনরন্তর িাজ িতর চত্তে, যাতত ২০২২-
এর মতধযে দিে দেতি অপুসষ্ট িূর িরা যাে। এিের জাতীে পুসষ্ট 
িপ্তাি ১-৭ দিতটেম্বর পয্ণন্ত উিযাপন িরা িতি। প্রসত িের 
জাতীে পুসষ্ট িপ্তাি উিযাপতনর জনযে এিসি সেম িা মূ্ ভািনা 
সস্র িে। এই সেম িা মূ্ ভািনার মধযে সিতে অপুসষ্ট িং্ান্ত 
সিষেগুস্ জনিমতষ্ তুত্ ধরা িে। দিতের প্রতযেন্ত ও িূরিত্ণী 
অচি্গুস্ততও 'িার জীিন দিা দপাষে দি দরােন' অসভযাতনর 
মাধযেতম এই িম্ণিূসচর িাফ্যে প্রসতফস্ত িতছে। 

যমধার বিকানি পুবটি আিি্ক
২০১৫-১৬-দত পসরচাস্ত চতুে্ণ জাতীে পাসরিাসরি স্াস্যে 

িমীষ্া অনুযােী দিতে ৩৮ েতাংে সেশুর সিিাে িার অতযেন্ত 
মন্থর। আত্াচযে িমতে ২১ েতাংে সেশুর ওজন তাতির উচ্চতার 
তু্নাে িম। অনযেসিতি, ৩৫ েতাংতের দিসে সেশু িম ওজন 
সিসেষ্ট। এমনসি, ৫০ েতাংতের দিসে গভ্ণিতী এিং গভ্ণিতী 
নন এমন মসি্ার মতধযে রক্তাপেতা রতেতে িত্ জানা দগতে। এই 
চযোত্জিগুস্র দমািাসি্াে নীসত আতোগ ২০১৭-দত নতুন ্ষ্যে 

মানুতষর অংেগ্রিতে 
এি গেঅসভযান

দপাষে অসভযান ৭৫
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সস্র িতর জাতীে পুসষ্ট নীসত প্রেেন িতর। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র 
দমািী ২০১৮-র ৮ই মাচ্ণ রাজস্াতনর ঝুনঝুনু দেতি দপাষে 
অসভযাতনর িূচনা িতরন। 

িাসি্ণি এই পুসষ্ট অসভযান শুরুর উতদেেযে ি্, দিতের 
সেশু ও পডুোরা তখনই ভা্ ফ্াফ্ িরতত পারতি, যসি 
তারা িুস্-িি্ োতি। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী িত্তেন, 
দিে ও পুসষ্টর মতধযে অতযেন্ত সনসিড িম্ি্ণ রতেতে। এিসি 
প্রিাি আতে 'যো অন্নম তো মন্নম'- এর অে্ণ ি্ আমাতির 
মানসিি ও দমধার সিিাে সনভ্ণর িতর আমরা সি ধরতের 
খািার দখতে োসি, তার ওপর। সিতেষজ্রাও এিা িত্ন 
দয, গভ্ণািস্াে এিং বেোিস্াে দিান সেশু পয্ণাপ্ত পুসষ্ট দপত্ 
তার মানসিি সিিাে ভা্ িে এিং িুস্াস্যে গতড ওতি। তাই 
সেশুর পুসষ্টর জনযে মাতের পুসষ্টও িমান গুরুত্বপূে্ণ। আমরা দয 
িমস্ত খািার খাই, দিগুস্তত দপৌসষ্টি উপািান োিতি এমন 
দিান সনচিেতা দনই। 

দপাষে অসভযাতনর উতদেেযেই ি্, িাসষ্ণি সভসতিতত সেশুর 
মন্থর সিিাে িার, অপুসষ্ট িি মসি্া ও িেঃিসন্ধিা্ীন 
দমতেতির মতধযে রক্তাপেতা িূর িরা। দিই িতগে িাসষ্ণি সভসতিতত 
িম ওজন সিসেষ্ট সেশুর জন্ম িার সনেন্তে িরা। সেশুতির 
মতধযে মন্থর সিিাে িার সনেন্তে িরতত এিসি ্ষ্যে সস্র িরা 
িে। দিই অনুযােী এধরতের সেশুর জন্ম িার িসমতে ২২ 
েতাংে িরার পসরিপেনা দনওো িে। িরিার ইসতমতধযেই 
১০ দিাসি সেশু ও মসি্ার িুস্াতস্যের জনযে ৯ িাজার দিাসি 
িািার দিসে িরাদে িতরতে। এই িম্ণিূসচ রূপােতের জনযে 
তৃেমূ্ স্ততর অগেনওোসড দিন্দ্রগুস্তি িাতজ ্াগাতনার 
সিদ্ান্ত িে। এিই িতগে প্রসতসি দজ্াে পুসষ্ট উৎি দিন্দ্র 
এিং পুসষ্ট উিযোন গতড দতা্া িতেতে। 

জােীয় বিক্ষানীবেনে পুবটির গুরুত্ব
দিন্দ্রীে িরিার নতুন জাতীে সেষ্ানীসততত সেশুর 

মানসিি স্াতস্যের সিষেসিততও িতি্ণাচ্চ অগ্রাসধিার সিতেতে। 
সেশুর মানসিি স্াতস্যের সিষতে গসিত িসমসির িিিযে ডাঃ 
রামেঙ্কর িুসর্ িত্তেন, ৬ িের িেতির মতধযেই এিসি 
সেশুর মসস্ততস্র ৮৫ দেতি ৯০ েতাংে সিিাে েতি। এরিম 
পসরসস্সততত সেশুসিতি পুসষ্টির খািার খাওোতনা অতযেন্ত 
জরুরী। তাই সিিযো্তে এখন সেশুতির প্রাতরাে দিওো 
িতছে। এমনসি, প্রাতরাতে সডম িা শুিতনা ফ্মূ্ িা অনযোনযে 
ফ্মূ্ দিওো িে। 

িস্নদরও যখয়াল রাখা...
এিসি প্রসততিিন অনুযােী ২০৩৬-এর দেষ নাগাি 

ভারতত িেস্ িযেসক্তর িংখযো িাঁডাতি প্রাে ২২.৭৪ দিাসি। 
িেস্তির এই িংখযো তখন দমাি জনিংখযোর ১৪.৯ েতাংে 
িতি। দিন্দ্রীে িরিার িি িেতির িি দশ্েীর মানুষতি 

প্রোনমন্তী মা্ৃ ব্না বযাজনা

খািযে বনরাপ্া
োধারণ িােু্জক েু্জভ প�ষিাপ্ত পমরিাজণ গুণগে িাজের খাে্যশে্য েরবরাজহর 
েে্য এই উজে্যাগ গ্রহণ করা হে। োধারণ িােু্জক খাে্য ও পুমটি মেরাপত্া 
প্রোজের ্জক্ষ্য এই কিষিেূমচ পমরচাম্ে হজচ্ছ। কিষিেূমচর িাধ্যজি েমরদ্র দেজক 
েমরদ্রের িােু্, িমহ্া ও মশশুজের দপৌমটিক চামহো দিটাজোর দক্ষজত্র মবজশ্ 
গুরুত্ব দেওো হে। উজলেখ করা দ�জে পাজর, প্রধােিন্তরী ২০২০-দে মবশ্ব খাে্য 
মেবজে দপৌমটিক চামহো দিটাজে ১৭মট মভন্ মভন্ প্রোমের েমূ্ণষি তেব-পদ্মেজে 
চাজ্র উপজ�াগরী বরীে োমের উজদ্দজশ উৎেগষি কজরে। 

জল জীবন ও স্ছে্া বমশন
জল জীবন বমশতনর উতদেশযে িল, প্রব্বি পবরবাতর ববশুধি পানীে জল 
বপঁতে বিওো। অনযেবিতক, স্ছে্া অবভযাতনর মােযেতম প্রব্বি বাব়েত্ 
বশৌচালে বনম্তাতের কাজ িতে আসতে।

প্রোনমন্তী নতরন্দ্র বমািী সব্তিাই বশশু, প্রসূব্ মবিলা 
ও স্তনযেিারিী মাতেতির জনযে পয্তাপ্ পবরমাতে পুবষ্টকর 
খাবাতরর ববেেবিত্ গুরুত্ব বিতে এতসতেন। ২০১৮-ব্ 
শুরু িওো বপােে অবভযান অপুবষ্ট িূবরকরতের বষেতরি 

অসামানযে ভূবমকা পালন কতর চতলতে।
অবম্ শাি, বকন্দ্রীে স্রাষ্ট্রমন্তী

মেযোহ্নকালীন আিার পবরকল্পনা
মশশুজের দপৌমটিক চামহো দিটাজে িধ্যাহ্নকা্রীে আহার কিষিেূমচ শুরু হে। 
এই কিষিেূমচর আওোে প্রমেমট েরকামর ও েরকামর েহােো প্রাপ্ত প্রােমিক 
ও উচ্চ-প্রােমিক মবে্যা্জে মশশুজের দপ্রামটে েিৃদ্ েূ্যেেি ৩০০ ক্যাজ্ামর 
পুমটিকর খাবার দেওো হে। একই েজগে বছজর অন্তেপজক্ষ ২০০ মেে তেমেক 
মভমত্জে ৮ দেজক ১০ গ্রাি এোমেষি বা শাররীমরক েক্ষিোবধষিক খাবার দেওো 
হে। েেুে োেরীে মশক্ষােরীমেজে মশশুর েে্য পুমটিকর খাবার েরবরাজহর 
্জক্ষ্য এক েেুে উজে্যাজগর েূচো হজেজছ।

দকন্দরীে েরকার প্রধােিন্তরী িােৃ বন্দো দ�ােো বা িােৃত্বকা্রীে 
েুজ�াগ-েুমবধা প্রোজে একমট কিষিেূমচ চা্ু কজরজছ। এই কিষিেূমচর 
িাধ্যজি প্রজে্যক গভষিবেরী ও স্তে্যোত্ররী িাজেজের প্রেি মশশুর েজন্মর 
পর উভজের বাড়মে দপৌমটিক চামহো দিটাজে ৬০০০ টাকা আমেষিক 
োহা�্য দেওো হে। 

কিষিেূমচর িাধ্যজি ৮৪ ্জক্ষর দবমশ 
েুফ্জভাগরীজক ৩০ েুে প�ষিন্ত ২৯০০ 
বকাবি টাকা আমেষিক োহা�্য দেওো 

হজেজছ।

দকামভজডর েিে ৮০ বকাবি েমরদ্র 
িােু্জক মবোিূজ্্য ২ ্ক্ষ দকামট 
টাকার দবমশ খাে্যশে্য বন্টে করা 

হজেজছ।

৭৫

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার ৩৩



দপাষে অসভযাতন অগ্রগসত
২০১৫-১৬-র িাতীয় স্বাস্্য সমীক্ষা অন�ুায়ী ৫ বেররর কম বয়সী পশশুরের মরধ্য েবু্যলতার হার ২১ 
শতাংশ। তরব, ২০১৯-২০-র সমীক্ষা অন�ুায়ী এই হার করম হরয়রে ১৭.৩ শতাংশ। একই ভারব ব্যািক 
অিুপষ্ট প্রপতকাররর হার ২০১৫-১৬-র ৭.৪ শতাংশ যথরক করম ২০১৯-২০-যত ৪.৯ শতাংশ হরয়রে।

িমহ্া ও মশশু ক্্যাণ েপ্তজরর েে্য বরাদ্দ ২৪ হাোর ৪৩৫ দকামট টাকার িজধ্য েক্ষি 
অগেেওোমড় এবং দপা্ণ ২.০ কিষিেূমচর েে্য ২০,১০৫ দকামট টাকা পৃেক ভাজব বরাদ্দ 
করা হজেজছ। দেজশ ১১২মট উন্েজে আগ্রহরী দে্াে কিষিেূমচর েূচো হজেজছ।

১ অত্াবর ২০২০ – ১৫ই মাচ্ত ২০২১

দকামভড িহািাররীর েিে �খে �াবেরীে কিষিকান্ড এক প্রকার প্রাে েিজক মগজেমছ্, 
েখে পুমটি অমভ�াজের ওপরও োর প্রভাব পজড়মছ্। এেজ্বেও পুমটি অমভ�াজের েজগে �ুক্ত 
কিষিেূমচগুম্র ওপর েেরোমরর েে্য মেউমরেশে দরেকার অ্যাজপর োহাজ�্য োরা দেজশ 
পুমটি েম্মকষিে মব্জে প্রমেজ�ামগো আজোমেে হে। 'ভারেরীে কৃম্ দকা্' গঠজে একমট 
মবজশ্ উজে্যাগ দেওো হে, �াজে স্ােরীে খাবার, ফ্িূ্ ও শাকেমজির ওপর মভমত্ কজর 
েু্ি খাবাজরর পমরকল্পো করা �াে। অপুমটি েূররীকরজণর ্জক্ষ্য পুমটি মিশে ২.০ কিষিেূমচ 
আিূ্ পমরবেষিে মেজে আেজে চজ্জছ। ২০২১-২২-এ বাজেট দপশ করার েিে মবিেরীে 
প�ষিাজে পুমটি মিশে শুরু করার কো দ�া্ণা কজর অেষিিন্তরী মেিষি্া েরীোরিে বজ্ে, 
পুমটির পমরমধ এবং পুমটিকর খাবার েরবরাহ আরও বাড়াজে েরকার পমরপূরক পুমটি প্রোে 
কিষিেূমচ গ্রহণ করজব এবং মবিেরীে প�ষিাজে পুমটি মিশজের েূচো করা হজব।

উন্নত জীিনযাপতনর িুসিধা প্রিাতন অগেীিারিদ্। িেস্ এিং 
িুঃস্ প্রিীে িযেসক্ততির অপুসষ্ট িূর িরতত এিাসধি গুরুত্বপূে্ণ 
পিতষ্প দনওো িতেতে। দিন্দ্রীে িরিার িেস্তির জনযে এিসি 
পুসষ্ট িম্সি্ণত অসভযান চা্ু িরতত চত্তে। এই িম্ণিূসচর 
মাধযেতম মারিািীন অপুসষ্টর সেিার িেস্তির জনযে িুষম খািাতরর 
িংস্ান িরা িতি। িরিার ্ ষ্ ্ ষ্ িেস্ িযেসক্ততি গরম ও পুসষ্ট 
িমৃদ্ খািার িরিরাতি ৫৫ িাজার দিন্দ্র স্াপতনর পসরিপেনা 
সনতেতে। এই ্তষ্যে আগামী ৩-৪ িেতর ১০ িাজার গ্রামপচিাতেত 
এিং ১ িাজার পুরিভাতি িাসম্ িরার প্রস্তাি রতেতে। িরিার 
িেস্ িযেসক্ততির মতধযে পুসষ্ট অসভযাতনর িূচনার জনযে ইসতমতধযেই 
৩৯.৬০ দিাসি িািা িরাদে িতরতে। অপুসষ্ট দিি্ ভারততই নে, 
িরং সিতবের িহু দিতের িমিযো। রা্রেিংতের িীে্ণস্ােী উন্নেতনর 
১৭সি উতদেেযে পূরতের িুসি িম্ণিূসচ ষু্ধা িূসরিরে এিং স্াস্যেির 

জীিনযাপতনর িতগে যুক্ত। িীে্ণ দমোসি উন্নেতনর উতদেেযে পূরতের 
্তষ্যে যািতীে অপুসষ্টর িমিযো ২০৩০ িাত্র মতধযে িূর িরার 
্ষ্যে সস্র িরা িতেতে। অপুসষ্ট িূর িরার পাোপাসে িেতির 
তু্নাে বিসিি উচ্চতা িম এিং উচ্চতার তু্নাে সেশুতির িম 
ওজতনর মত িমিযোগুস্ িূর িরার ওপর গুরুত্ব দিওো িতেতে। 
রা্রেিংতের িীে্ণস্ােী উন্নেতনর উতদেেযেগুস্ পূরতে ৫ িেতরর 
িম িেিী সেশুতির মতধযে িম উচ্চতা ও ওজতনর সিষেগুস্ 
২০২৫-এর মতধযে িমাধান িরার ্ষ্যে সস্র িতেতে। এিই 
ভাতি িেঃিসন্ধিা্ীন িাস্িা, প্রিূসত মসি্া, স্তনযেিারিী মা এিং 
িেস্তির জনযে পুসষ্টির খাতিযের সিষেসি সনসচিত িরতত গুরুত্ব 
দিওো িতছে। ভারত জাতীে পুসষ্ট সমেতনর ্তষ্যে অগ্রির িতছে। 
২০১৮-দত ভারতত প্রেমিার পুসষ্ট সমেতনর পসরিপেনা গ্রিে িরা 
িে।  

১০.৯ লষে 
কিষিেূমচ

৫১.৭ লষে  
প্রাপ্ত বেস্ক পুরু্

৭৫.৫ লষে 
প্রাপ্ত বেস্ক িমহ্া

l এই িম্ণিূসচতত িি রাজযে ও িি দজ্াতি 
পয্ণাে্তম িাসম্ িরা িতেতে। ২০১৭-১৮-
দত ৩১৫সি দজ্া, ২০১৮-১৯-এ ২৩৫সি 
দজ্া এিং ২০১৯-২০-দত িাসি দজ্াগুস্তি 
আন্তভু্ণক্ত িরা িতেতে। 

l ২০১৮-র দিতটেম্বতর দপাষে মাতি ২২ ্তষ্র 
দিসে িম্ণিূসচতত ২৫ দিাসি মানুষ অংে 
সনতেতেন। 

l ২০১৯-এর মাতচ্ণ দপাষে পাখওোডা 
িম্ণিূসচগুস্তত ৪৪ দিাসি ৮০ ্ষ্ মানুষ 
অংে সনতেতেন। দপাষে পাখওোডা উপ্তষ্ 
িারা দিতে ৮২.৭৫ ্ষ্ িম্ণিূসচ আতোসজত 
িে। ২০১৯-এর দিতটেম্বতর দপাষে মাতি ৩.৬ 
দিাসির দিসে িম্ণিূসচতত িাধারে মানুষ অংে 
সনতেসেত্ন। 

l সিসভন্ন মন্তি অপুসষ্ট িূর িরতত এিতযাতগ 
িাজ িতরতে। দজ্াোিি এিং রাজযে 
িসচতির পষ্ দেতি ১৫ সিন অন্তর পুসষ্ট 
িম্ণিূসচর অগ্রগসত সনতে পৃেি পয্ণাত্াচনা 
বিিি িতেতে।

l ২২সি রাতজযে ৫০সির দিসে প্রিপে গ্রিে িরা 
িতেতে এিং এজনযে দজ্া সভসতিি িম্ণিূসচ 
রূপােে ত্বরাসবেত িরতত ২৭.৮৫ ্ষ্ িািা 
িরাদে িরা িতেতে। 

দপাষে অসভযান ৭৫

বমশন পুবষ্ট ২.০ : অপুবষ্ট িূবরকরতের লতষেযে
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সবকা সাথ, সবকা ববকাশ এখন এক 
নতুন মাত্া য�াগ করেরে।

িংিতির িাি্ অসধতিেন িামাসজি িুসিচার 
িম্সি্ণত আইন প্রেেতনর সিি দেতি ঐসতিাসিি 
িতে উতিতে। অসধতিেতনর দেষ সিতন রাজযেিভাে 

অনযোনযে সপসেতে পডা দশ্েীর িংরষ্ে (১২৭-তম িংসিধান িংতোধন) 
সি্ পাে িে। এই সি্ পাে িওোর িতগে িতগে িামাসজি-
সেষ্াগত সিি দেতি সপসেতে পডা দশ্েীর আরও ষ্মতােে েিতি। 
অনযেসিতি, রাজযে িরিারগুস্ও িামাসজি-সেষ্াগত সিি দেতি 
সপসেতে পডা দশ্েীর তাস্িা বতসর িরতত পারতি। প্রিৃতপতষ্ 
১২৭তম িংসিধান িংতোধন সি্ উত্াপতনর িারে সে্ ২০১৮-
র আতগ দিন্দ্র ও রাজযে িরিারগুস্ পৃেি পৃেি ভাতি অনযোনযে 
সপসেতে পডা দশ্েীর তাস্িা বতসর িরততা। তাই অনযোনযে সপসেতে 
পডা দশ্েীর মানুতষর স্াতে্ণর সিষেসি সিতিচনার মতধযে দরতখ দিন্দ্রীে 
িরিার িংসিধান িংতোধতনর সিষতে সিদ্ান্ত দনে। 

সামাবজক ন্ায় বিচার সি্দাই সনি্াচ্চ অগ্াবধকার 
পায় 

িম্প্রসত দিন্দ্রীে মসন্তিভাে িম্প্রিারতের ফত্ অনযোনযে সপসেতে 
পডা দশ্েীর ২৭ জন প্রসতসনসধ মসন্তপসরষতি িাসম্ িতেতেন। 
এর ফত্, িত্ণমান মসন্তিভাে সপসেতে পডা দশ্েীর মধযে দেতি 
প্রসতসনসধত্বিারী মন্তীর িংখযো ৩৫ েতাংে। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী 
তাঁর নতুন দিন্দ্রীে মসন্তিভাে িি জাসতর মধযে দেতি মসন্তপসরষতি 
প্রসতসনসধত্ব িরার িুতযাগ িতর সিতেতেন। এর ফত্, আচিস্ি 
ও িামাসজি ভারিামযে গতড উতিতে। এর আতগ, দিন্দ্রীে িরিার 
সপসেতে পডা দশ্েীর মানুতষর জনযে গসিত িসমেনতি িাংসিধাসনি 
স্ীিৃসত দিে। উতল্খ িরা প্রতোজন, দিন্দ্রীে িরিার অনযোনযে 
সপসেতে পডা দশ্েীর মতধযে িুসিধাতভাগী মানুতষর িাসষ্ণি আতের 
ঊর্্ণিীমা ৬ ্ষ্ িািা দেতি িাসডতে ৮ ্ষ্ িািা িতরতে। 

২২বট বিল পাি হনয়নে
িংিতির িাি্ অসধতিেতন সিতরাধীতির িারিার িাধািান িরা 

িত্বেও রাজযেিভাে অনযোনযে অনগ্রির দশ্েীর িংরষ্ে িম্সি্ণত 

সংববোন (১২৭্ম সংতশােন) ববল সংসতির 
উভেকতষে পাশ িওো সারা বিতশর কাতে 

এক ঐব্িাবসক মুিূ্্ত। এই ববল সামাবজক 
ষেম্ােতের ববেেবিতক আরও শবতিশালী করতব। 

এই ববল পাতশর মেযে বিতে সমাতজর প্রাব্তক 
বরেেীর মানুতের প্রব্ রেধিা, ্াতির সুতযাগ-সুববো 

এবং নযোে ববচার সুবনবচি্ কতর সরকাতরর 
অগেীকার প্রব্ফবল্ িে।

- নতরন্দ্র বমািী, প্রোনমন্তী

সমারির সব যরেরীর মানরুষর কারে ন্যায় পবচার যিৌঁরে পেরত এবং অগ্গপতর মলূ য্ারতর সরগে �ুতি করার 
লরক্ষ্য যকন্দ্রীয় সরকার পিপেরয় িড়া যরেরীর মানরুষর ক্ষমতায়রর একটি নতুন উরে্যাগ গ্হর করররে। এর ফরল, 
রাি্যগুপল পিপেরয় িড়া যরেরীর তাপলকা ততপরর অপধকার যিরয়রে। সংসরের উভয় করক্ষই সংপবধান সংরশাধন 

পবল িাশ হরয়রে। এই ভারব যকন্দ্রীয় সরকার �ুতিরাষ্টীয় কাঠারমারক আরও শপতিশালী কররত চাইরে।

িাংসিধাসনি িংতোধন সি্সি িি দমাি ১৯সি সি্ রাজযেিভাে 
পাে িতেতে। উতল্খ িরা দযতত পাতর, িংিতির িাি্ 
অসধতিেন শুরু িে ১৯দে জু্াই এিং ১১ই আগস্ট অসধতিেন 
অসনসি্ণষ্টিাত্র জনযে মু্তুসি িতে যাে। এই অসধতিেতন ২৪ 
সিতন দমাি ১৭সি িভা িতেতে। িভাে উভে িতষ্ ২২সি সি্ 
পাে িতেতে।  

সপসেতে পডা দশ্েীর ষ্মতােে ৭৫
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রা্রেিতঙ্ঘর সনরাপতিা 
পসরষতি ভারত৭৫

বযবন ইউএনএসবস তবিতক বপৌতরাবি্যে কতরতেন
নররন্দ্র প্মাদী প্রথম ভারিীয় প্রধানমন্তী

ভারত িয়লা আগস্ট যথরক একমারসর িন্য রাষ্টসরঘের পনরািত্া িপরষরে সভািপত পহরসরব 
োপয়ত্বভার গ্হর করররে। নররন্দ্র যমােী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্তী, প�পন এই পবরশ্র শীষ্য সংগঠরনর 

সভািপতত্ব কররন। অস্ায়ী সেস্য পহরসরব গত বের ভারত পবরশ্র ১৮৪টি যেরশর অভূতিূব্য 
সমথ্যরনর সাহার�্য এই উচ্চ স্ারন িায়গা করর পনরয়রে। এখন ভারত সভািপতরত্বর মাধ্যরম গুরুত্বিূর্য 

ভূপমকা িালন কররে।
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প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী যখন ৯ই আগস্ট সনরাপতিা 
পসরষতির এি গুরুত্বপূে্ণ বিিতি িভাপসতত্ব িতরন 
তখন ভারত আন্তজ্ণাসতি মতচি ইসতিাি িৃসষ্ট িতর। 
িািতা্ীেভাতি এই সিনসি ভারততর স্াধীনতা 

িংগ্রাতমর ইসতিাতি এি উতল্খতযাগযে সিন। ১৯৪২ িাত্র 
এই সিতনই ভারত োতডা আতন্দা্তনর িূচনা িে। এখন এই 
সিনসি উিীেমান নতুন ভারততর আিাঙ্ার িতগে যুক্ত িতেতে। 
ভারততর জনযে এই িৃসতত্ব এমন এি িমে এতিতে, যখন 
দিে স্াধীনতার অমৃত মতিাৎিি উিযাপন িরতে এিং গত 
িতেি িের ধতর ্মিধ্ণমান ময্ণািার প্রসতফ্ন সিতিতি 
ইউএনএিসি-দত িভাপসতত্বও িরতে। িিু বধি িুিুম্বিম-
এর িৃসষ্টভগেী সনতে আন্তজ্ণাসতি স্ততর ভারততর নতুন িাসেত্ব 
দিতের ময্ণািা ও গি্ণ িৃসদ্ িতরতে।

প্রধানমন্তী রা্রেিতঙ্ঘর সনরাপতিা পসরষি (ইউএনএিসি)-এর 
“উপিূ্ীে সনরাপতিা সিষতে প্রচার : আন্তজ্ণাসতি িিতযাসগতার 
প্রতোজনীেতা” েীষ্ণি উচ্চস্তরীে মুক্ত সিতি্ণ িভাে সভসডও 
িনফাতরতন্র মাধযেতম দপৌতরাসিতযে িতরতেন। এই বিিতি 
রা্রেিতঙ্ঘর সনরাপতিা পসরষতির িিিযে দিেগুস্র িরিাতরর 
প্রধানরা এিং রা্রেিতঙ্ঘর িযেিস্াপনাে উচ্চ পয্ণাতের সিতেষজ্ 
ও প্রধান আচিস্ি িংগিনগুস্ দযাগ দিে। প্রধানমন্তী দমািী 
এই বিিতি দজার সিতে িত্ন, দয িমুদ্র ি্ আমাতির িাধারে 
ঐসতিযে এিং িমুদ্র পে ি্ আন্তজ্ণাসতি িাসেতজযের জীিন 
দরখা। সিন্তু আজ উপিূ্ীে সনরাপতিা সিসভন্ন িমিযোর িমু্খীন 
িতছে। িমুদ্র পতের অপিযেিিার িতর জ্িিুযেতির তৎপরতা 
এিং িন্তাতির িাজ চা্াতনা িতছে। এমন সি সিসভন্ন দিতের 
মতধযে উপিূ্ীে িীমানা সনধ্ণারতের সিতরাধ, জ্িােু পসরিত্ণন 
এিং প্রািৃসতি সিপয্ণতের মত সিষেগুস্ও উতি আিতে। এই 
িৃিতির দপ্রষ্াপতি আমাতির উপিূ্ীে ঐসততিযের িযেিিার ভাগ 
িতর দনওো এিং িুরষ্ার জনযে এিসি পারস্পসরি দিাঝাপডা 
ও িিতযাসগতা সিষতে পসরিািাতমা অিেযেই গতড তু্তত িতি।

ভারে সি্দা সরুক্ষায় প্রবেশ্রুবেিদ্
িমুদ্র সনরাপতিা ভারততর অনযেতম অগ্রাসধিার সিষে। 

ভারত োসন্তরষ্ীতির সনরাপতিাে সিতেষ নজর সিতেতে এিং 
সনর্িভাতি িন্তাি িমন প্রতচষ্টার ওপর দজার সিতেতে। 
ভারত সিবেতি দনতৃ্ত্ব ও পসরচা্না িরতত চাে, এই 
আিাঙ্া এখন িমগ্র সিবে অনুধািন িরতত দপতরতে। 
ইউএনএিসি-র িযোিন িস্তান্তর িওোর পর ভারততর 
সিতিেমন্তী এি. জেেঙ্কর িত্তেন, “আমরা আগস্ট মাতির 
জনযে ইউএনএিসি-এর িভাপসততত্বর িাসেত্বভার গ্রিে 
িতরসে এিং অনযোনযে িিিযে দিেগুস্র িতগে িাজ িরার 
জনযে উনু্মখ িতে রতেসে। ভারত িি্ণিা িংযতমর িণ্ঠস্র 
িজাে রাখতি, িাত্ণা্াপ চাস্তে যাতি এিং আন্তজ্ণাসতি 
আইতন িমে্ণন দযাগাতি।” এিই িতগে রা্রেিতঙ্ঘর ভারততর 
স্ােী প্রসতসনসধ সি.এি. সরিমূসত্ণ িত্তেন, “ভারত িি 
ধরতের িস্ত্রািমূ্ি িাজিতম্ণর সিতরাধী। আমরা সিবোি 
িসর দয, িন্তািতি দিাতনাভাতিই িমে্ণন িরা যাে না। 
আতগও আমরা দযমন িতরসে, সিি দতমনভাতিই পষ্ণতির 
দভততর এিং িাইতর এই সিষতে আত্াচনা িজাে রাখতিা।” 
ভারত সিবেতি িুঝতত সেসখতেতে দয, জাতীে স্াে্ণ সনতে 
িখনও িমতঝাতা িরা উসচত নে, িারে আজ ভারততর 
যুি িমাতজর িম্ভািনা, প্রযুসক্তগত িষ্তা, অসভজ্তা এিং 
িংিপে রতেতে।

প্রোনমন্তী নতরন্দ্র বমািী ববতবের সামতন 
পাঁচবি ‘এস’-এর পনো ্ুতল েতরতেন 

সমোন
(ময্তািা)

আমরা আগস্ মাতসর জনযে ইউএনএসবস-র 
সভাপব্তত্বর িাবেত্বভার গ্রিে কতরবে এবং 
অনযোনযে বিশগুবলর সতগে কাজ করার জনযে 
উনু্খ িতে রতেবে। ভার্ সব্তিা সংযতমর 
কণ্ঠস্র বজাে রাখতব, বা্্তালাপ চাবলতে 
যাতব এবং আ্তজ্তাব্ক আইনতক সমে্তন 

বযাগাতব।
এস. জেশঙ্কর, ববতিশমন্তী প্রধানমন্তীর পূে্ণ ভাষে দোনার জনযে 

সিউআর দিাড স্যোন িরুন

৭৫

সমৃবধি
(উন্নব্)

সিােক
(সিতযাবগ্া)

সম্াি
(সংলাপ)

শাব্ত
(শাব্ত)
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ইউএনএসবস-যে ভারনের সভাপবেত্ব 
ক্রমিধ্মান ম�্াদা িবৃদ্র বদকবননদ্ি কনরনে
এপয্ণন্ত ভারত িেততা ইউএনএিসি-দত স্ােী িিিযে সিতিতি 

জােগা িতর সনতত পাতরসন, সিন্তু অস্ােী িিিযে সিতিতি সিবে, 
ভারততর ষ্মতার সিষেসি িুঝতত দপতরতে দয, ইউএনএিসি-
দত স্ােী িিিযে আিতনর জনযে ভারত িতিা িাসিিার। সবিতীে 
সিবেযুতদ্র পর এই প্রসতষ্ান গিতনর উতদেেযেই সে্ োসন্ত ও 
সনরাপতিাে উৎিািিান এিং িনু্ধত্বপূে্ণ দিেগুস্র মতধযে িুিম্ি্ণ 
িজাে রাখা। রা্রেিতঙ্ঘর েেসি গুরুত্বপূে্ণ োখার মধযে অনযেতম 
ি্ সনরাপতিা পসরষি। িারা সিতবে োসন্ত প্রসতষ্াে এই প্রসতষ্াতনর 

ভূসমিা খুিই গুরুত্বপ্ূে্ণ। এই িংগিতন এখন দমাি ১৫সি িিিযে 
দিে রতেতে। এর মতধযে ৫সি স্ােী িিিযে দিে ি্ – আতমসরিা, 
সব্তিন, রোন্, রাসেো, চীন। এতির িাতত এিমারি দভতিা প্রতোতগর 
ষ্মতা রতেতে। এখাতন ১০সি িিিযে দিেতি আচিস্ি সভসতিতত 
সনি্ণাসচত িরা িতেতে। ভারত অষ্টমিার সনরাপতিা পসরষতি অস্ােী 
িিিযে সিতিতি িুই িেতরর জনযে সনি্ণাসচত িতেতে। এই িারতে 
ভারত িূিননসতি স্ততর এি েসক্তো্ী প্রচার চা্ু িতরতে। এর 
ফ্স্রূপ ১৯২সি দিতের মতধযে ১৮৪সি দিে এই িংগিতনর িিিযে 
সিতিতি সনি্ণাসচত িওোর জনযে ভারততর পতষ্ দভাি সিতেতে। 
প্রযুসক্তগত সভসতিতত ভারত তার িত্ণমান দমোিিাত্ এই গুরুত্বপূে্ণ 
প্রসতষ্াতন িু’িার িভাপসতত্ব িরার িুতযাগ পাতি।  

সামুবরেক সিতযাবগ্ার ওপর বনরাপ্া পবরেতি
প্রোনমন্তী নতরন্দ্র বমািীর পাঁচবি মন্ত

মন্ত : আিাজের অবশ্যই তবধ োিুমদ্রক বামণে্য দেজক বাধাজক েূর করজে হজব। এই পজে বাধা 
আেজ্ েিগ্র মবশ্ব অেষিেরীমের পজক্ষ ো েিে্যা হজে পাজর। অবাধ েিুদ্র বামণে্য অোমেকা্ দেজক 
ভারেরীে েভ্যোর েজগে �ুক্ত রজেজছ। হাোর বছর আজগ মেনু্ধ েভ্যোর দ্াো্ বন্দর েিুদ্র বামণজে্যর 
েজগে �ুক্ত মছ্। এমট মছ্ প্রাচরীে কাজ্র িুক্ত েিুদ্র পমরজবশ। দে েিজে ভগবাে বুজদ্র শামন্তর বােষিা 
মবশ্বেুজড় ছমড়জে পজড়। িুক্ত েিুদ্র বামণজে্যর েে্য এজক অপজরর েিুদ্র �াত্ররীজের অমধকারজক েমূ্ণষি 
রূজপ েম্াে োোজো প্রজোেে।

মন্ত : েিুজদ্রর েরীিা দক্ষজত্র মবজরাজধর মেষ্পমত্ হওো উমচে শামন্তপূণষিভাজব আন্তেষিামেক আইজের 
মভমত্জে। এমট পারস্পমরক মবশ্বাজের েে্য অপমরহা�ষি। শুধু এর িাধ্যজিই আিরা মবশ্বব্যাপরী শামন্ত ও 
মস্মেশরী্ো মেমচিে করজে পামর। এই দবাঝাপড়া এবং পমরপক্কোর িাধ্যজি ভারে োর প্রমেজবশরী 
বাং্াজেজশর েজগে েিুজদ্র েরীিাো মেজে মবজরাজধর মেষ্পমত্ কজরজছ।

মন্ত : আিাজের অবশ্যই েমম্ম্েভাজব প্রাকৃমেক েুজ�ষিাগ এবং েিুদ্র দক্ষজত্র ভরীমে েূর করজে হজব। 
ভারে আঞ্চম্ক েহজ�ামগো বৃমদ্র েে্য এমব্জে দবশ মকছু পেজক্ষপ গ্রহণ কজরজছ।

মন্ত : আিাজের অবশ্যই েিুজদ্রর পমরজবশ মঠক রাখজে হজব ও েম্ে েংরক্ষণ করজে হজব। আিরা 
োমে দ�, েিুদ্র ে্বােুর ওপর েরােমর প্রভাব দফজ্। অেএব, আিাজের োিুমদ্রক পমরজবশ মঠক 
রাখজে হজব।  প্লামটিক, দে্ ছমড়জে পড়ার িজো �টো রুজখ েূ্ণ িুক্ত পমরজবশ গজড় েু্জে হজব। 
ভারে এই ্জক্ষ্য ‘গভরীর েিুদ্র মিশে’ প্রকল্প চা্ু কজরজছ।

মন্ত : আিাজের অবশ্যই োমেত্বশরী্ োিুমদ্রক েংজ�াজগর মব্জে উৎোহ মেজে হজব। এমট স্পটি দ� 
োিুমদ্রক বামণে্য বৃমদ্র েে্য পমরকাঠাজিা মেিষিাণ প্রজোেে।

১
২
৩
৪
৫

রা্রেিতঙ্ঘর সনরাপতিা 
পসরষতি ভারত৭৫
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দরূদি্শরনর
৬২ বেররর যগৌরবময় �াত্া িরথ েরূেশ্যন প্ররত্যরকর িীবরন পবরনােনমলূক অনষু্ান এবং িনস্বারথ্য ত্রুটিহীন তথ্য 
প্রোন করার যক্ষরত্ অিপরহা�্য অগে হরয় উরঠরে। ভাররত যটপলপভশন সম্প্রচাররর ইপতহাস েরূেশ্যরনর মাধ্যরমই 
শুরু হরয়রে। এখন যেরশর ৯০ শতাংশ মানরুষর কারেই এই িপররষবা যিৌঁরে যগরে। েরূেশ্যন িনপপ্রয় সংবাে 
পভপত্ক এবং পশপে-সংসৃ্পত অনষু্ারনর মরতা অরনক অনষু্ানই সম্প্রচার করর। এগুপল বেররর ির বের ধরর 

িনপপ্রয়তা লাভ করররে। প্রকৃত অরথ্য এটি ভারতরক এক ভারত যরেষ্ ভাররতর স্বপ্ন বাস্বায়রন সহায়তা করররে।

িূরিশ্তন বিবস গুরুত্বপূে্ত ্েযে
l ১৯৫৯ িাত্ ১৫ই দিতটেম্বর িূরিে্ণতনর যারিা পতের িূচনা। 

১৯৬৫ িাত্র ১৫ই আগস্ট ৫ সমসনতির সনেসমত িংিাি 
িুত্সিন শুরু িে। অনযেতম জনসপ্রে িৃসষ সভসতিি অনুষ্ান 
িৃসষ িে্ণন শুরু িে ১৯৬৭ িাত্। ১৯৭২ িাত্ িূরিে্ণন 
মুম্বাই এিং অমৃতির দেতি িম্প্রচার শুরু িতর।

l ১৯৭৫ িা্ পয্ণন্ত িূরিে্ণতনর িম্প্রচার মারি ৭সি েিতরর 
মতধযেই িীমািদ্ সে্। ১৯৭৬ িাত্র পে্া এসপ্র্ িূরিে্ণন, 
আিােিােী দেতি পৃেি িতে যাে।

l ১৯৮২ িাত্ ভারতত রসঙন দিস্সভেন আতি। িাম দ্াগ, 
িুসনোি, মা্গুসড দডি, রজনী, নক্কড, সচরিিার –এর মততা 
অনুষ্ান ও ধারািাসিিগুস্র িারতে িূরিে্ণন িাফত্যের িতগে 
সনতজর যতোপযুক্ত পসরসচসত বতসর িতরতে। 

l ১৯৮৭ িাত্ রামােে িম্প্রচার শুরু িে এিং ১৯৮৯ 
িাত্ মিাভারত িম্প্রচার িূরিে্ণনতি জনসপ্রেতার এি 
নতুন উচ্চতাে দপঁতে দিে। ১৯৯৭ িাত্র ২৩দে নতভম্বর 
প্রিারভারতী গসিত িে। তখন দেতি িূরিে্ণন এর আওতাে 
িম্প্রচার চাস্তে যাতছে।

l ২০০৩ িাত্ ২৪ েণ্ার িংিাি চযোতন্ সডসড-সনউজ চা্ু িে। 
সিনামূত্যে সডসিএইচ পসরতষিা সডসড ডাইতরক্ট –এর িূচনা িে 
২০০৪ িাত্।

েূরেশষিে একমট দেটওোকষি 
অপাজরমটং-এ পমরণে হজেজছ, 
১০৪মট মরি টু এোর মডমটএইচ 
পমরজ্বা প্রোেকাররী েহ ৩৪মট 
ে্যাজট্াইট চ্যাজে্ রজেজছ। 
বেষিিাজে দেজশর মবমভন্ শহর ও 
রাজে্য েূরেশষিজের ৬৬মট টুিমডও 
চা্ু রজেজছ।

কৃম্ মভমত্ক অেুষ্াে 
েম্প্রচার করার উজদ্দজশ্য 

মেজে ২০১৫ োজ্র ২৬ দি 
মডমড মক্াণ চ্যাজে্ চা্ু 

করা হে। মডমড দরজরোর িজো 
চ্যাজে্ েূরেশষিজের ব্্যান্ড 
ভ্যা্ুর েজগে �ুক্ত হজেজছ। 

গত িের যখন দিতে দিাসভড মিামারী েসডতে 
পতড এিং পরিত্ণীতত এর দজতর ্িডাউন 
দোষো িরা িে তখন িমগ্র দিে দেতিই 

এিিাই িাসি উতিসে্ দয রামােে – মিাভারততর মততা 
ধারািাসিিগুস্ িূরিে্ণতন পুনরাে িম্প্রচার িরা উসচত। 
এই িাসিতি িম্ান জাসনতে জনস্াতে্ণ দিন্দ্রীে িরিার 
িূরিে্ণতন এগুস্র িম্প্রচার িুসনসচিত িতর। যখন সিসভ 
িতিমারি মানুতষর েতর প্রতিে িতরতে, তখন এই িম্প্রচার 
িূরিে্ণতনর স্ে্ণ যুতগর িো মতন িসরতে দিে। তার পর 
দেতি সিবোিতযাগযেতা িজাে দরতখ িূরিে্ণন দিতের এি 
স্তম্ভ িতে উতিতে। ১৯৫৯ িাত্ ১৫ দিতটেম্বর সিসল্তত 
পরীষ্ামূ্িভাতি খুি অপে পসরিতরর মতধযে এিসি দোট্ট 
ট্ান্সমিার এিং অস্ােী সু্টসডের িািাতযযে এর িম্প্রচার 
শুরু িে। দি িমে িূরিে্ণতন সনেসমত িম্প্রচার িততা 
না। সিন্তু ১৯৬৫ িাত্র ১৫ই আগস্ট দেতি ৫ সমসনতির 
সনেসমত িংিাি িুত্সিন শুরু িে। প্রসতমা পুরী িূরিে্ণতনর 
প্রেম িংিাি পাসিিা সেত্ন। িূরিে্ণন পসরিার সভসতিি 
অনুষ্াতনর মাধযেতম শুরু দেতিই িে্ণিতির িতগে িম্ি্ণ 
বতসর িতরতে। সনভু্ণ্ ও সনভ্ণরতযাগযে িম্প্রচাতরর মাধযেতম 
িূরিে্ণন িাজাতরা চযোতনত্র সভতড এি স্তন্ত পসরচে 
এিং সিবেস্ততা অজ্ণন িরতত িষ্ম িতেতে। আজ 
িূরিে্ণন দিতের প্রাসন্তি অচিত্ দপঁতে দগতে। জাতীে 
ও আচিস্ি চযোতনত্র মাধযেতম িূরিে্ণন দিতের িৃিতিম 
িম্প্রচারিারী িতে উতিতে। এখন দিতের জনিংখযোর 
প্রাে ৯০ েতাংে মানুতষর িাতে িূরিে্ণন দপঁতে দগতে। 
িমতের িতগে তা্ সমস্তে িূরিে্ণন পসরিত্ণন সনতে এতি 
আরও িষ্তার িতগে িাধারে মানুতষর িাতে পসরতষিা 
দপঁতে সিতেতে।  

িূরিে্ণন সিিি : 
দিস্সভেতনর ইসতিাি ৭৫

মােযেতমই ভারত্ বিবলবভশন সম্প্রচাতরর সূচনা
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আত্মবনভ্তর ভার্ ব্যোডি ভার্তক 
শবতিশালী কতর ্ুলতব

যকাপভি মহামারীর সময় পশপে যক্ষত্ য�ভারব যিারোর হরয়রে তা ভারতীয় অথ্যনীপতরক আত্মপনভ্য রতার 
িরথ এপগরয় পনরয় য�রত সক্ষম হরয়রে। যকাপভি মহামারীর মরধ্যও ভারতীয় পশপে যক্ষত্ যেরশর অগ্গপতরত 
উরল্খর�াগ্য অবোন যররখরে। প্রধানমন্তী নররন্দ্র যমােীও বপরকসভা কনরফরারিশন অফ ইপডিয়ান ইডিাপ্রি 
(পসআইআই)-এর বাপষ্যক সভায় এই প্রসগে তুরল ধররন। পতপন বরলন, “পসআইআই-এর এই তবঠক এমন 
এক সময় অনপুষ্ত হরচ্ছ �খন ৭৫তম স্বাধীনতার পেবস, স্বাধীনতার অমতৃ মরহাৎসব উে�ািন করা হরচ্ছ। 
ভারতীয় পশপে সংস্াগুপলর িন্য নতুন পসদ্ধান্ত ও লক্ষ্য পনধ্যারররর যক্ষরত্ এটি একটি পবশাল সুর�াগ।”

আত্মবনভ্র ভারনের ওপর
৭৫তম স্াধীনতার সিিি, স্াধীনতার অমৃত মতিাৎিতির 

মাতঝ সিআইআই-এর বিিি অনুসষ্ত িতছে। এসি ভারতীে সেপে 
িংস্াগুস্র িাতে নতুন ্ষ্যে ও িংিপে সনধ্ণারতে সিো্ িুতযাগ 
বতসর িতরতে। আত্মসনভ্ণর ভারততর প্রচারাসভযাতনর িাফত্যের 
িাসেত্ব ভারতীে সেপে িংস্ার ওপর সনভ্ণর িতর।

সরকানরর প্রয়াস
ভারতীে সেপে িংস্াগুস্তি পূে্ণ িুতযাগ িুসিধার পসরতিে 

দিওো উসচত, যাতত তারা দিতের উন্নেতনর জনযে িাজ িরতত 
পাতর এিং এই আত্মসিবোি তাতির িষ্তা িৃসদ্তত িািাযযে িরতত 
পাতর। আপনার অসভজ্তা দেতি দিতখ অনুভি িরতত পারতিন 
সিগত িতেি িেতর ভারততর পসরিত্ণনগুস্। আজতির নতুন 
ভারত প্রস্তুত এিং নতুন সিতবের িতগে এি পাতে খাডা িতে িাঁডাতত 
বতসর। ভারত এিিমে সিতিেী সিসনতোগিারীতির িাতে ভতের 
িারে সে্। সিন্তু এখন িি্ প্রিার সিসনতোতগ িিাইতি স্াগত 
জানাতনা িতছে।

নেুন ভারনের অবভমুনখ পবরিে্ন
এিিা িমে সে্, যখন আমরা ভািতাম যা সিেু সিতিেী 

তাই ভাত্া এখন আমারা আমাতির সনজস্ ব্যোন্ড িতেি িেতরর 
িতিার পসরশ্তমর পর বতসর িরতত দপতরসে। আজ পসরসস্সত 

প্রধানমন্ত্রলী নলরন্দ্র সমাদলী ছরল্প সক্ষলরের ছরেলে উৎসািদালন সকন্দ্রলীে সরকালরর প্রলিষ্টাে আত্মছনভ্ব র ভারি গঠলনর 
সাফলে্ ছরল্প সংস্ার গুরুত্বপণূ্ব ভূছমকা সথলক শুরু কলর একাছধক ছরেলে গুরুত্ব আলরাপ কলরলিন। প্রধানমন্ত্রলী নলরন্দ্র 

সমাদলীর রতিলর্র উলল্খলিাগ্ ছদকগুছে িে :

যমক ইন ইবন্ডয়া
এসি আমাতির সেপে িংস্ার প্রসত দিতের সিবোতির ফ্ 

দয, আজ িযেিিা িরার দষ্রি িিজ এিং জীিনযারিার 
মাতনান্নেন িতেতে। দিাম্ানী আইন িংতোধন এর এিসি 
িড উিািরে। এিইভাতি এমএিএমই দষ্তরিতি উৎিাসিত 
িতর তু্তত এিাসধি পিতষ্প গ্রিে িরা িতেতে, যাতত 
তারা িাধযেিাধিতার িীমািদ্তা দেতি মুক্ত িতত পাতর। 
রাজযেগুস্তি অংেীিার িরা িতেতে। দমি ইন ইসন্ডো-র 
পাোপাসে দ্রুত িম্ণিংস্ান এিং রপ্তাসনর িুসিধাতে্ণ িায্ণিসর 
সপএ্আই প্রিপে িাস্তিােন শুরু িতেতে। অসত িম্প্রসত 
আমরা ববিত িতরর মততা অতীততর ভু্ িংতোধন িরার 
সিদ্ান্ত সনতেসে।  

দ্রুত পসরিসত্ণত িতছে। দিেিািীর আতিগ আজ ভারততর বতসর 
পতেযের িতগে জসডতে রতেতে। এসি জানার দিাতনা প্রতোজন দনই 
দয, দিাম্ানী ভারতীে সি না। সিন্তু আজ প্রততযেি ভারতীে, 
ভারততর বতসর পেযে গ্রিে িরতত চান। দিতে এই ধরতের 
মতনাভাি বতসর িতেতে এিং দিই অনুযােী এখন সেপে িংস্াগুস্ 
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তার নীসত ও দিৌে্ সস্র িতরতে।
�িু সম্প্রদানয়র ক্রমিধ্মান আস্া

অস্সম্তির িমে আপসনও এসি অনুভি িরতত দপতরতেন। 
আজ ভারততর যুিরা যখন মাতি নাতম, তখন তারা সবিধাগ্রস্ত নে। 
তারা িতিার পসরশ্ম িরতত চাে, ঝঁুসি সনতত চাে এিং িুফ্ 
সনতে আিতত চাে। 

ভারনে সংস্ার
আজ দিতে প্রযুসক্ত দষ্তরি উৎিাি উদেীপনা দ্রুত িংস্াতরর 

জনযে িরিারতি অনুপ্রাসেত িতরতে। আমরা দয িংস্ার চা্ু 
িতরসে, তা িিজ সিদ্ান্ত সে্ না। এমনসি দিগুস্ দমাতিই 
িিজ পসরিত্ণনও সে্ না। এই িি্ িংস্াতরর জনযে দিে 
িতেি িেি ধতর িাসি িরা িতেসে্। আতগও এিাসধিিার 
আত্াচনা িতেসে্, সিন্তু দিাতনা সিদ্ান্ত গৃিীত িেসন, িারে 
মতন িরা িতেসে্ দয এই পসরিত্ণন সনতে আিা িসিন িাজ 
িতি। সিন্তু আপনারও আজ দিখতত পারতেন, সিভাতি আমরা 
পূে্ণ িংিতপের িতগে এই এিই সিদ্ান্ত গ্রিে িতরসে। এমন সি 
মিামারীর িমেও িংস্াতরর প্রস্ো অিযোিত দেতিতে। আপসন 
প্রতযেষ্ িতরতেন দয, িমগ্র দিে সিভাতি এই সিদ্াতন্ত অি্ 
রতেতে। িাসেসজযেি ভাতি িে্া খসন দষ্তরির িাজ এসগতে 

চত্তে, দিিরিাসর দষ্তরির অংেীিাসরতত্বর জনযে িরজা উনু্মক্ত 
িতেতে। প্রসতরষ্া দষ্তরি িৃিৎ িংস্ারিাধতনর উতিযোগ দনওো 
িতেতে এিং মিািাে ও আেসিি দষ্রিতি দিিরিাসর িংস্ার 
জনযে উনু্মক্ত িতর দিওো িতেতে।

বিবধবননষধ  বিলুবপ্
দিতে এমন এিসি িরিার রতেতে, যারা িাধারে মানুতষর 

স্াতে্ণ ঝুঁসি সনতত প্রস্তুত। এর এিসি উিািরে িত্া সজএিসি। 
আমরা শুধু সজএিসি িাস্তিােনই িসরসন, দরিড্ণ সজএিসি িংগ্রিও 
প্রতযেষ্ িতরসে।
িবতিিালী ব্্ান্ড ইবন্ডয়ার সনগে গনিষণা ও উন্নয়ন
জাতীে সেষ্া নীসতর মাধযেতম দিতে এিাসধি িৃিৎ পিতষ্প 

গ্রিে িরা িতেতে। সিিযো্ে, িষ্তা দেতি শুরু িতর গতিষো 
পয্ণন্ত এি নতুন ইতিা িযেিস্াপনা বতসরতত িম্ণ পসরিপেনা সনম্ণাে 
িরা িতেতে। সেপে িংস্াগুস্ এ দষ্তরি িস্ে ভূসমিা পা্ন 
িতরতে। আত্মসনভ্ণর ভারততর জনযে গতিষো ও উন্নেন দষ্তরি 
সিসনতোগ আমরা িহুগুে িৃসদ্ িতরসে। ততি এতষ্তরি, শুধুমারি 
িরিারী প্রতচষ্টাই যতেষ্ট নে, সেপে িংস্াগুস্র অংেীিাসরত্বও 
প্রতোজন। আমাতির ্ষ্যে িত্া ব্যোন্ড ইসন্ডোতি েসক্তো্ী িতর 
দতা্া।  

প্রোনমন্তী নতরন্দ্র বমািীর
বতিতবযের উতল্খতযাগযে বিক

সফিতনি পরীষ্া িম্সি্ণত সনেম 
এিং স্যোসপং দিন্ার চ্সত িেতরর 
পে্া অতক্টাির দেতি প্রতযাজযে িতি। 
িরিার এিং রা্রোেতি িংস্ার ১৫ 
িেতরর পুরতনা যানিািতনর দষ্তরি 
স্যোসপং িরার সনেম ২০২২ িাত্র 
পে্া এসপ্র্ দেতি দেতি চা্ু 
িতি। িাসেসজযেি যানিািতনর জনযে 
সফিতনি পরীষ্া িম্সি্ণত সনেম 
২০২৩-এর পে্া এসপ্র্ দেতি 
িায্ণির িতি। অনযোনযে যানিািতনর 
দষ্তরি এই সনেম ২০২৪-এর পে্া 
জুন দেতি পয্ণাে্তম িাস্তিাসেত 
িতি।

স্যোতপজ নীব্ ভারত্র উন্নেন যারিার এক
উতল্খতযাগযে মাইল ফলক : প্রোনমন্তী নতরন্দ্র বমািী

ন্ুন স্যোতপজ নীব্র 
সুববো

িপররবরশর স্বাথ্যরক্ষায় এবং েষূর যরারধর িন্য যেরশর প্রথম স্্যারিি নীপত ততপর করা হরয়রে। 
১৩ আগস্ট গুিরারটর পবপনরয়াগকারীরের শীষ্য সরমেলরন ভাষর যেওয়ার সময় প্রধানমন্তী নররন্দ্র 
যমােী এই নীপত য�াষরা কররন। ভাররতর উন্নয়ন �াত্ায় স্্যারিি নীপতরক এক গুরুত্বিূর্য মাইল 
ফলক বরল উরল্খ করর পতপন িানান “এটি যেরশর অরটারমাবাইল যক্ষরত্ ইপতবাচক িপরবত্য ন 
পনরয় আসরব, অথ্যনীপতরত গপত আনরব।”

দিাসি পুরতনা যানিািন রাস্তা 
দেতি িতর যাতি।

পুরতনা যানিািন িতর যাওোে িূষতের 
মারিা িমতি। দত্ খরচও িমতি এিং 
রষ্োতিষ্েও অতনি িস্তা িতে যাতি।
যানিািতনর োঁি অংতের মূ্যে দেতি মাস্ি 
উপিৃত িতিন। এমনসি নতুন যানিািন 
দিনার িমে োডও পাতিন। িডি 
িতর সিো্ োড এিং নসেভুসক্তিরতের 
দষ্তরিও োড সম্তি। 
এখাতন ১০ িাজার দিাসি িািার নতুন 
সিসনতোগ িতি, ৫০,০০০ মানুষ িাজ 
পাতিন।

১
পেলা অত্াবর বেতক 

ন্ুন বনেম

 নতুন স্যোসপং নীসত ি্ িজ্ণযেতি 
িম্তি পসরেত িরার সমেন এিং 
িৃতিািার অে্ণনীসতর এি গুরুত্বপূে্ণ 
অংে। এখন দেতি পরিত্ণী ২৫ 
িেতরর জনযে দিতের িাতে এসি 
খুিই গুরুত্বপূে্ণ। আমরা প্রসতসিনই 
জ্িােু পসরিত্ণতনর িুফ্ অনুভি 
িরসে। অতএি ভারততি তার 
সনতজর স্াতে্ণ এিং নাগসরিতির 
িুসিধাতে্ণ এই ধরতের িড পিতষ্প 
সনতত িতি।

 এই নীসততত িাধারে পসরিারগুস্ 
সিতেষভাতি উপিৃত িতি। পুরতনা 
যানিািন ভাঙার িমে এিসি 
েংিাপরি প্রিান িরা িতি। 
দিাতনা িযেসক্ত নতুন যানিািন 
সিতন নসেভুসক্তিরতের িমে এই 
েংিাপরি দিখাত্ িািা সিতত িতি 
না।

 এর িতগে সতসন িডি িতরর 
দষ্তরিও োড পাতিন। এমনসি 
পুরতনা যানিািতনর রষ্োতিষ্ে 
ও দমরামততর খরচ দেতিও তার 
িাশ্ে িতি। পাোপাসে জ্া্াসন 
খরচ িাঁচতি।   

প্রধানমন্তীর পূে্ণ ভাষে দোনার জনযে 
সিউআর দিাড স্যোন িরুন ১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার ৪১
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এিছদন সরর কলেকটি সক্ষরে উন্নেন সথলক রছঞ্চি ছিে, িার মলধ্ 
অন্িম িে মৎস্ িাে সক্ষরে। অসাধারণ সম্ারনামে এই সক্ষলরে পরূ্বরিশী 

সরকার খুর একটা গুরুত্বও সদেছন এরং অথ্বও ররাদে কলরছন। ২০১৪ 
সালে সরকার গঠলনর পর নলরন্দ্র সমাদলী সংকল্প সনন সি, ২০২২ সালের মলধ্ 

কৃেকলদর আে ছবিগুণ করা িলর। সরজু ছরপ্র এরং সশ্বি ছরপ্লরর সিসর ধারাগুছে 
ছিে সসগুছেলকও এই প্রকলল্প অন্তভু্ব তি করা িে। ছকন্তু এই প্রথমরার সকালনা সরকার 

নলীে ছরপ্লরর ওপর এি সরছর গুরুত্ব সদে। স্াধলীন ভারলির রিৃত্তর প্রকল্প – প্রধানমন্ত্রলী মৎস্ 
সম্দ সিাজনার কথা ২০২০ সালের ১০ই সসলটেম্বর সঘােণা করা িে। ৫ রিলরর জন্ এই প্রকলল্প 

২০,০০০ সকাটি টাকা ররাদে করা িলেলি।

েতাব্ীর িিতচতে িড সিপয্ণে দিাসভড যখন গত িের 
িারা সিতবে েসডতে পতড  তখন তা েন েন এিং 
িীে্ণ ্িডাউতনর দজতর প্রাে িি দিতের অে্ণনীসততি 

্াইনচুযেত িতর দিে। এর দেতি দরিাই পােসন ভারতও। সিন্তু এই 
অসনসচিত অে্ণনীসতর মতধযেই দিে আত্মসনভ্ণর ভারততর জনযে িংিপে 
দনে। এই প্রচারাসভযাতনর আওতাে প্রততযেি দষ্তরির ওপর গুরুত্ব 
দিওো িে। মূ্ত দিতের সজসডসপ দষ্তরি অিিান রাখতত পাতর 
এই ধরতের উন্নেতনর মূ্ ধারার ওপর গুরুত্ব দিওো িে। এিসি 
দষ্রি িরিাতরর সিতেষ নজর িাতড, তা ি্ মৎিযে চাষ। এই 
দষ্তরির প্রচুর িম্ভািনা রতেতে। সিন্তু পূতি্ণর িরিার িখনই এর 
ওপর গুরুত্ব আতরাপ িতরসন। স্াধীনতার পর দেতি ২০১৪ িা্ 
পয্ণন্ত ৩,৬৮২ িািা খরচ িরা িত্ও এই দষ্রি সনতে পূি্ণিত্ণী 

নীল রং-এর অতশাক চতরির সািাতযযে 
নীল ববপ্লব ববছুেবর্ করার এখন 

সমে এতসতে।
- নতরন্দ্র বমািী, প্রোনমন্তী

প্রধানমন্তী মৎিযে 
িম্ি দযাজনা৭৫

নীল বিপ্লি নীল বিপ্লি 
জলজ প্রােী লালনপালন ও 
উবভিি চাতের পুনরুজ্ীবন

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার৪২



িরিার দিাতনা উচ্চিাচযে িতরসন। প্রধানমন্তী মৎিযে িম্ি দযাজনা 
(সপএমএমএিওোই) মৎিযে চাষ দষ্তরি িুস্ােী উন্নেতনর মাধযেতম 
নী্ সিলেি সনতে এতিতে। পাোপাসে এই দষ্তরি ২০২০ – ২০২৫ 
িা্ পয্ণন্ত পাঁচ িেতর ৫৫ ্ষ্ মানুতষর িম্ণিংস্ান িৃসষ্ট িরতি।

মৎস্ চাষ যক্ষনত্ নেুন সম্ািনা বেবর 
সপএমএমএিওোই এিসি িুস্ােী িাসেত্বপূে্ণ অন্তভু্ণসক্তমূ্ি 

এিং নযোে িগেত পদ্সততত মৎিযে চাষ দষ্তরির িম্ভািনাতি িাতজ 
্াগাতনার মাধযেতম জ্জ প্রােীর ্া্নপা্ন ও উসদ্ি চাতষর 

দষ্তরি উন্নসতিাধতন পে দিসখতেতে। মাে ধরার দনৌিা/ দনৌ 
যাতনর িিােতা, বজি দেৌচাগার, মৎিযে প্রজনন দিন্দ্র, মৎিযে 
চাতষর সিষতে উৎিািিান ও জ্জ চাতষর দষ্তরি স্টাি্ণআপ, 
অযোতিাো পাি্ণ, উপিূ্ীে অচিত্ দজত্তির গ্রাতমান্নেন, জ্জ 
গতিষোগাতরর দনিওোি্ণ এিং মৎিযে চাতষর নতুন দিৌে্ –এর 
মততা সিষেগুস্ এখাতন অন্তভু্ণক্ত িতেতে। িাতোফ্লি এিং সনসি্ণষ্ট 
জ্ােতের মতধযে মৎিযে চাতষর সিষে, ই-িাসেজযে ও মৎিযে চাষ 
িযেিস্াপনার ওপর সিতেষ দজার দিওো িতেতে। এর মূ্ ্ষ্যেই 
ি্ মৎিযে চাষ দষ্তরি নতুন িম্ভািনা বতসর িরা। গভীর িমুতদ্র 

এভাতবই শুরু িতেবেল

ভাররত মৎস্য চাষ যক্ষরত্ প্রায় ২.৫ যকাটি মৎস্যিীবী এবং কৃষক �ুতি ররয়রেন। ২০১৮-১৯ অথ্য বরষ্য 
�খন যমাট কৃপষ উৎিােরনর িপরমার পেল ৭.২৮ শতাংশ, তখন ভাররতর অথ্যনীপতরত মৎস্য উৎিােন 
যক্ষরত্র অবোন পেল ১.২৪ শতাংশ। পবরশ্ মাে উৎিােরনর যক্ষরত্ ভাররতর অবোন ৭.৫৮ শতাংশ। 

২০০৯ যথরক ২০১৪ ি�্যন্ত ভাররত মৎস্য যক্ষরত্ গড় বৃপদ্ধর হার পেল ৫.২৭ শতাংশ। পকন্তু ২০১৫ যথরক 
২০১৯ –এর মরধ্য তা বপৃদ্ধ যিরয় ১০.৮৭ শতাংশ হরয়রে। নীল পবপ্লরবর ির এই হার আরও যবরড়রে।

নীল ববপ্লব মৎসযে চাে বষেতরি সীমািীন সম্াবনাগুবলতক উপস্াপন কতরতে। এই বিতক লষেযে বরতখ প্রোনমন্তী 
নতরন্দ্র বমািী ২০২০ সাতলর ১০ বসতটেম্র ববিার বেতক মৎসযে সপিি বযাজনার সূচনা কতরন। এই 

পবরকল্পনাে পাঁচবি লষেযে অ্তভু্ততি করা িে :

দেজশর িৎে্যেরীবরী 
এবং িৎে্য চা্রীজের 
আে মবিগুণ করা।

৫ বছজর বাম্ষিক 
২২০ ্ক্ষ টে িাছ 
উৎপােে বৃমদ্।

আগািরী ৫ বছজর ১ 
্ক্ষ দকামট টাকার 
িাছ রপ্তামে বৃমদ্।

িাছ উৎপােজে ক্ষমে 
হ্াে কজর ২০ শোংশ 
দেজক ১০ শোংজশ 
োমিজে মেজে আো।

িৎে্য চা্ দক্ষজত্র 
৫৫ ্ক্ষ েেুে 
কিষিেংস্াজের েুজ�াগ 
তেমর করা।

১ ২ ৩ ৪ ৫

এপয্ত্ত সতব্তাচ্চ 
বববনতোগ

৭৫

১৯৪৭-২০১৪
৩,৬৮২
দকামট টাকা

২০১৫-১৯
১,৫২২.৪৮

দকামট টাকা
(েরী্ মবপ্লব, কৃম্ পমরকাঠাজিা 

উন্েে েহমব্ দেজক 
মবমেজোগ)

২০২০-২৫
২০,০৫০
দকামট টাকা 

(প্রধােিন্তরী িৎে্য েম্ে 
দ�ােো)

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার ৪৩



মাে ধরতত যাওোর ১২২সি নতুন দনৌিা এিং ২৬৭সি এই ধরতের 
দনৌিার উন্নসতিাধতের জনযে আসে্ণি তিসি্ গিন িরা িতেতে। 
২,৭৫৫সি জািাতজ বজি দেৌচাগার িিাতনা িতেতে। অতযোধুসনি 
মাঝ ধরার জা্ িি ১,৯৫৬সি নতুন দনৌিা মৎিযেজীিীতির দিওো 
িতেতে। ১,০৩৩সি িাতোফ্লি এিং ৪ িাজাতররও দিসে মাে ধতর 
রাখার জােগার জনযে িািাযযে দিওো িতেতে। িামুসদ্রি বেিা্ 
চাতষর জনযে ৫৩,০০০ দভ্া এিং মতনাস্ন দিওো িতেতে। 
সনঃিতন্দতি এই প্রিতপের মূ্ উতদেেযেই িত্া মৎিযে চাষ িৃসদ্, 
সিন্তু িরিার এই মৎিযে চাতষর িতগে যুক্ত িযেসক্ততির ি্যোতেও 

প্রসতশ্রুসতিদ্। ২০১৮-১৯ িাত্ সিষাে দ্সডি িাতড্ণর িুসিধা 
িম্প্রিারে িতর দজত্তির এর আওতাে সনতে আিা িতেতে। 
এমনসি সপএমএমএিওোই প্রিতপের আওতাে ৫ ্ষ্ িািা 
পয্ণন্ত িুে্ণিনাজসনত িীমার িুসিধাও দিওো িতেতে। যাতত এই 
দষ্তরির িতগে যুক্ত িযেসক্ততির আে ২০২৫ িাত্র মতধযে সবিগুে 
িে এিং সিবে িাজাতর ভারততর অংেীিাসরত্ব িৃসদ্ পাে দি সিি 
দেতি নী্ সিলেি মৎিযে চাষ দষ্তরি িৃসদ্র িিােি িতে উতিতে, 
অনযেসিতি সপএমএমএিওোই মৎিযেজীিীতির উন্নেতন িািাযযে 
িতরতে।  

পবরকািাতমা বজারিার করা
মৎস্য সম্পে উৎিােন এবং বাপরপি্যকীকরর সম্পপক্য ত পবষরয় িপরকাঠারমাগত যক্ষত্রক শপতিশালী করর যতালার ওির যিার যেওয়া 
হরচ্ছ। পহম�ররর উন্নয়ন, উন্নত িপরবহররর সুপবধা, মলূ্যশঙৃ্খরলর আধুপনকীকরর, মৎস্য ব্র, মৎস্য ওঠারনা – নামারনার িায়গা, 
বািাররর িপরকাঠারমা উন্নত করার মরতা পবষয়গুপল এর মরধ্য ররয়রে। গত বের ৮৫টি পহম�র, ৩১টি মৎস্য িপররষবা যকন্দ্র 
প্রপতষ্া করা হরয়রে। মারেরের খাওয়ারনার িন্য ২৮৪টি নতুন যকন্দ্র চাল ুকরা হরয়রে। মাে এবং সামপুদ্ক খাবাররর বাপরি্য 

বপৃদ্ধর িন্য প্রধানমন্তী মৎস্য সম্পে য�ািনার আওতায় ৭২০টি মৎস্য চাষী উৎিােক সংস্া গরড় যতালা হরয়রে।

৬২৬বি
খুচজরা িাজছর বাোর ও মকেস্ক 

বোজো হজেজছ।

মচংমড় ও িাছ উৎপােজের েে্য এই 
প্রেিবার 

২০০বি 
দক্ষত্র মচমহ্নে করা হজেজছ।

রাতজযের জনযে সুববো

 প্রধানমন্তী মৎিযে িম্ি দযাজনার 
আওতাে ৩৪সি রাজযে/ দিন্দ্রোসিত 
অচি্তি সনতে আিা িতেতে।

 ২০২১-এর ৫ আগস্ট পয্ণন্ত প্রধানমন্তী 
মৎিযে িম্ি দযাজনার আওতাে ৩ 
িাজার দিাসি িািারও দিসে মূত্যের 
প্রস্তাি অনুতমাসিত িতেতে।

 এপয্ণন্ত মৎিযে চাতষর দষ্তরি যুক্ত অেিা 
িম্সি্ণত ৮,০০,০০০ মানুষ উপিৃত 
িতেতেন।

মৎসযে ব্তরর সংখযো

২০১৪-২০২০

১৩

৬০

 প্রধানমন্তী মৎিযে িম্ি দযাজনার িুসিধা দনওোর 
জনযে দিে সিেু গুরুত্বপূে্ণ নসের প্রতোজন। এর 
মতধযে রতেতে মৎিযে চাতষর সনম্ণাে এ্ািার 
েংিাপরি এিং মৎিযে চাতষর জত্র উৎি সিষতে 
েংিাপতরির নসে। 

 এোডাও আধার িাড্ণ, পযোন িাড্ণ, স্ােী 
িাসিন্দার েংিাপরি এিং আতিিনিারীর িযোতঙ্কর 
পাি িইতের িসপ এই নসের িতগে যুক্ত িরা 
িাধযেতামূ্ি। 

 এর পতর মৎিযে চাষ িপ্ততরর পষ্ দেতি 
প্রধানমন্তী মৎিযে িম্ি দযাজনার জনযে জাসর িরা 
আতিিন পতরি িসিি তেযে সিতে পূরে িরতত 
িতি। পূরে িরা আতিিন পরি মৎিযে চাষ িপ্তর 
অেিা আপনার সনিিিত্ণী িংসলিষ্ট িপ্ততর পািাতত 
িতি। এসিষতে আরও সিস্তাসরত তেযে জানা যাতি 
মৎিযে দিতু অযোপ এিং dof.gov.in/pmmsy 
ওতেিিাইতির মাধযেতম। 

বপএমএমএসওোই –এর সুববোতে্ত 
প্রতোজনীে নবে

প্রধানমন্তী মৎিযে 
িম্ি দযাজনা৭৫

২০২০-২০২৪

১-১৫ই দিতটেম্বর, ২০২১সনউ ইসন্ডো িমাচার৪৪



একটি মানব যকপন্দ্রক প্র�ুপতিগত িদ্ধপত সুষম উন্নয়রনর িন্য সম্াবনার পেক 
উর্াচন কররত িারর। এক সময় �খন ভাররত পরিটিশ ঔিপনরবপশকতা পেল, তখন 
যমাক্ষগুডিম পবরশ্শ্রায়া তাঁর ইপজিপনয়াপরং েক্ষতা পেরয় িনকল্যারমলূক কাি চাপলরয় 
যগরেন। তাঁর এই কারির িন্য পরিটিশরাও প্রশংসা কররপেল। পবরশ্শ্রায়ার প্রপত রেদ্ধা 
ও কৃতজ্ঞতা িানারত প্রপত বের ১৫ই যসরটেম্বর পেনটি তাঁর ি্ বাপষ্যকী উিলরক্ষ 
সমগ্ যেরশ ইপজিপনয়াস্য পেবস পহরসরব উে�ািন করা হয়।

ইবজিবনোররা ্াতির কতিার পবররেম এবং 
সংকতল্পর জনযে সুপবরবচ্। মানুতের অগ্রগব্ 

ো়ো ্াতির অননযে উতিযোগ অসপিেূ্ত। 
ইবজিবনোস্ত বিবতস বিতশর  কতিার পবররেমকারী 

সকল ইবজিবনোরতির আ্তবরক অবভন্ন 
জানাই। ডঃ এম ববতবেবেরাো-বক ্াঁর জন্ 

বাবে্তকীত্ আ্তবরক রেধিা জানাবছে।”

সব্সিে োিনিাত্ এিজন সচন্তােী্ ভারতীে ইংতরজ 
যারিীতির পসরপূে্ণ এিসি দট্তনর িসগতত ভ্রমে িরসেত্ন। 
সতসন সেত্ন মাঝাসর গডতনর এিং েযোমিতে্ণর। সব্সিে 
িিযারিীরা তাঁতি সনরষ্র মতন িতর উপিাি িতরন। 

তখন দ্ািসি িিাৎ উতি দট্তনর িসগর দচইন িাতনন। সিেুষ্তের 
মতধযেই দট্ন দেতম যাে। অনযে যারিীরা তাঁতি গা্মন্দ সিতত শুরু 
িতরন। সিেুষ্ে পর দট্তনর গাড্ণ এতি সজতজ্ি িতরন, দি 
দচইন দিতনতেন? তখন দ্ািসি উতির দিন ‘আসম িতরসে’। িারে 
জানতত চাইত্ সতসন িত্ন, “আমার অনুমান এখান দেতি সিেু 
িূতর দর্ ্াইন উপতড দফ্া িতেতে”।

গাড্ণ সজজ্ািা িতরন, ‘আপসন সিভাতি জানত্ন’? সতসন িত্ন, 
“দট্তনর স্াভাসিি গসতর মতধযে পাে্ণিযে রতেতে এিং আসম এিজন 
ইসজিসনোর, তাই েব্ শুতনই এই সিপতির অনুমান িরতত পারসে”। 
এর পর তাতির িতগে যখন গাড্ণ সিেু িূর পয্ণন্ত যান, সতসন দিতখ 
িতিাি িতে যান দয দর্ ্াইতনর জতেন্গুস্ এিজােগা দেতি 
দখা্া সে্ এিং িমস্ত নাি ও দিাল্গুস্ও আ্ািাভাতি েসডতে 
সেসডতে সেসিতে পতডসে্।

এই িাত্া রতঙর িযেসক্ত আর দিউ নন, দমাষ্গুন্ডম সিতবেবেরাো। 
১৮৬১ িাত্র ১৬ দিতটেম্বর িে্ণািি দজ্ার িত্ণমাতন সচক্কািল্পুতর 
তাঁর জন্ম। তাঁর িািা সেত্ন এিজন মিান িংসৃ্ত পসন্ডত। 
সিতবেবেরাো-এর যখন মারি ১২ িের িেি, তখন তাঁর সপতা 
মারা যান। দিই িমে পসরিার খুিই আসে্ণি িমিযোর মধযে সিতে 
যাসছে্। তাই সতসন গ্রাতমরই িরিাসর সিিযো্তে পডাতোনা চাস্তে 
যান। পডাতোনা দেষ িরার পর দিগো্ুরু দিন্টা্ িত্জ দেতি 
সতসন সিএ পাি িতরন। সিেুসিন সেষ্ািতারও িাজ িতরতেন। 
তাঁর দমধাতি স্ীিৃসত সিতে মিীেূর িরিার তাঁতি িৃসতি প্রিান 
িতর। এর পর সতসন পুতনর িাতেন্ িত্তজ সিসভ্ ইসজিসনোসরং 
পাি্তম ভসত্ণ িন। ১৮৮৩ িাত্ সতসন আইসিই এিং এফসিই 
পরীষ্াে প্রেম স্ান অসধিার িতরন। এই পরীষ্াগুস্ িত্ণমাতন 
সিই সডসগ্রর িমতু্যে। এর পতরই মিারা্রে িরিার তাঁতি নাসিি 
দজ্াে িিিারী ইসজিসনোর সিতিতি সনতোগ িতর।

উচ্চতা না িাসডতেও পুতেতত খডিভাি্া িাঁতধর জ্ ধারে 

ষ্মতা িৃসদ্ িরার পর সিতবেবেরাো ইসজিসনোর সিতিতি খযোসত 
অজ্ণন িতরন। আিত্ মুো খাত্র মাধযেতম জ্ এতি যাতত 
পুতনতি িানভািী না িতর, তা সনেন্তে িতর িাঁধগুস্তত জ্ িচিে 
স্ততরর ষ্মতা িৃসদ্র জনযে সিতবেবেরাো প্রেম খডিভাি্া িাঁতধ 
িেংস্ে ওোিার দগি িযেিিার িতরসেত্ন। সিতবেবেরাো এিজন 
িষ্ প্রোিিও সেত্ন। ১৯০৯ িাত্ মিীেূর রাতজযের এিজন 
মুখযে ইসজিসনোর সিতিতিও সনযুক্ত িন সতসন। এর পাোপাসে সতসন 
দর্ িসচিও সেত্ন। িৃষ্ণরাজ িাগর িাঁধ সনম্ণাে িাজ দেষ িরার 
পর দমাষ্গুন্ডম সিতবেবেরাো আন্তজ্ণাসতি িম্ান ্াভ িতরন।

এসি স্াধীনতার প্রাে ৪০ িের আতগ সনম্ণাে িরা িতেসে্। 
১৯১২ িাত্ সতসন মিীেূর রাতজযের দিওোন সিতিতিও সনযুক্ত 
িন। তাঁর উতল্িতযাগযে িাতজর মতধযে অনযেতম ি্ িাতিরীতত িাঁধ 
সনম্ণাে। সতসন সেত্ন এমন এিজন মানুষ, সযসন নতুন সিেু িরার 
স্প্ন দিখততন। সতসনই প্রেম ধাতু সিিযো সিভাগ, অযোতরানসিসি, 
সেপে িংস্ার িিন প্রস্ো এিং দিগো্ুরুতত ইসন্ডোন ইনসস্টসিউি 
অফ িাতেন্-দত ইসজিসনোসরং সিভাগ চা্ুর উতিযোগ সনতেসেত্ন। 
জনি্যোতে অিামানযে অিিাতনর জনযে ১৯৫৫ িাত্ তাঁতি দিতের 
িতি্ণাচ্চ িম্ান ‘ভারত রত্ন’ পুরস্াতর ভূসষত িরা িে। ১০০ 
িেতরর স্রতে দিন্দ্রীে িরিার তাঁর প্রসত িম্ান জাসনতে স্ারি 
ডািসিসিি প্রিাে িতর। ১৯৬২ িাত্র ১৪ই এসপ্র্ সতসন প্রোত 
িন।  

িযেসক্তত্ব
দমাষ্গুন্ডম সিতবেবেরাো ৭৫

- প্রোনমন্তী নতরন্দ্র বমািী
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কণ্শাটরকর  ভগীরথ



িাপুর জনযে, িতযোগ্রি সে্ অসিংি িা সনস্রিে প্রসততরাধ। 
১৯০৬ িাত্ িসষ্ে আসরেিা িরিার দিখাতন 
িিিািিারী ভারতীেতির জনযে ময্ণািািাসনির এি 

অধযোতিে জাসর িতর। এর প্রসতিাতি ১৯০৬ িাত্ গান্ধীজীর 
দনতৃতত্ব দজািাতনিিাতগ্ণ ভারতীেরা এি সিতেষ প্রসতিািী জনিভার 
আতোজন িতর এিং এই অধযোতিে ্ঙ্ঘতনর েপে গ্রিে িতরন 
ও তাতত োসস্তর িমু্খীন িন। এখান দেতিই িতযোগ্রি েতব্র জন্ম 
িে। ৭ িেতররও দিসে িমে ধতর িতযোগ্রিীরা অনযোতের সিরুতদ্ 
্ডাই চাস্তে যান। এর উত্ান – পতন চ্তত োতি, সিন্তু 
গান্ধীজীর দনতৃতত্ব ভারতীে িংখযো্েুতির এিসি দোট্ট ি্ েসক্তো্ী 
প্রসতপতষ্র সিরুতদ্ ্ডাই চাস্তে দযতত োতি। েতাসধি ভারতীে 
আইতনর িামতন মাোনত িরার দচতে জীসিিা উৎিগ্ণ িরার পে 
দিতে দনন। িারে এই আইতন তাতির সিতিি এিং গতি্ণ আোত 
দিতনসে্। অনযেসিতি, এই ভািমূসত্ণ সিতেষ প্রভাি দফত্ এিং 
তৎিা্ীন িসষ্ে আসরেিা িরিাতরর সিবোিতযাগযেতাতি চাতপর 
মুতখ দফত্ দিে। ভারত ও সব্সিে িরিাতরর চাতপর িমু্তখ তারা 
মুখ িাঁচাতনার জনযে চুসক্ত গ্রিে িতরন। এখান দেতিই গান্ধীজী 
ভারততর স্াধীনতার িাতািরে বতসর িতরন, যা শুধু ভারততই নে, 
িসষ্ে আসরেিাততও স্াধীনতার জনযে িফ্ িত্ প্রমাসেত িতেসে্। 
িতযোগ্রতির দমৌস্ি মন্ত অনযোতের সিরুতদ্ ্ডাইতে ভারততর 
স্াধীনতার পে দিসখতেতে। জাসতর জনি মিাত্মা গান্ধী আইন 
অমানযে আতন্দা্ন, ডাসন্ড িতযোগ্রি এিং িতযে ও অসিংিার ওপর 
সভসতি িতর ভারত োতডা আতন্দা্তনর মততা এিাসধি গুরুত্বপূে্ণ 
আতন্দা্তন দনতৃত্ব সিতেসেত্ন। মিাত্মা গান্ধী িত্সেত্ন, দয 
দিাতনা িযেসক্ত িতযোগ্রি গ্রিে িরতত পাতরন। তাঁর সচন্তাভািনাে 
িতযোগ্রি সে্ অিংখযে োখা প্রোখা িি এিসি িি িৃতষ্র মত। 
গান্ধীজীর িতযোগ্রিীরা মা ভারতীতি সব্সিে িাম্াজযেিাতির েৃঙ্্ 
দেতি মুক্ত িরার জনযে অপসরতমে আত্মতযোগ গ্রিে িতরসেত্ন। 

   এই িতযোগ্রিীরা শুধুমারি স্াধীনতা িংগ্রাতম িস্েভাতি 
অংেগ্রিেই িতরন সন, এিই িতগে িামাসজি আতন্দা্তনর দনতৃত্ব 
সিতেসেত্ন। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী ২০১৮ িাত্র ১০ই এসপ্র্ 

মিাত্মা গান্ধী স্যে, অবিংস, স্যোগ্রি, 
বিশতক স্বনভ্তর্ার পে বিবখতে 

বেতলন। আজ আমরা সবাই বসই পে 
অনুসরে কতর একবি স্ছে, স্াস্যেকর, 
সমৃধিশালী ও শবতিশালী ন্ুন ভার্ 

বনম্তাতে যুতি িতেবে।

- নতরন্দ্র বমািী, প্রোনমন্তী

দমাসতিাসরতত িতযোগ্রিীতির জাতীে িতম্্তন ভাষে দিওোর 
িমে জাসনতে সেত্ন দয “চম্ারতের এই পসিরি ভূসম দেতি 
দিতের প্রসতসি প্রাতন্ত োিা আমাতির িি্ স্ছোগ্রিী ভাই 
দিাতনতির অসভিািন জানাই। আপনারা িিত্ই জাতনন দয, 
চম্ারে দিই পসিরি ভূসম, দযখান দেতি িাপু িতযোগ্রি আতন্দা্ন 
শুরু িতরসেত্ন। িতযোগ্রি ি্ এিসি েসক্তো্ী অসিংি অস্ত্র, 
যা সব্সিেতির িািত্ব দেতি আমাতির মুক্ত িতরসে্। েত িের 
দপসরতে দগত্ও িতযোগ্রি এখনও িায্ণির রতেতে এিং আগামী 
সিতনও দয দিাতনা িমতে এসি িায্ণির োিতি। িতযোগ্রি দেতি 
স্ছোগ্রি এখন এই িমে প্রতোজন। চম্ারে িতযোগ্রতির িমে 
মিাত্মা গান্ধী চম্ারতের িারিারওো ্ক্ষে দিন দেতি স্ছেতা 
অসভযান শুরু িতরসেত্ন। আজ আমরা িাপুর স্ছেতা অসভযানতি 
এসগতে সনতে যাসছে, এসি এখন িতযোগ্রি দেতি স্ছোগ্রি িতে 
উতিতে।

‘সত্যাগ্হ’ শব্দটি যেরশর স্বাধীনতা লারভ একটি গুরুত্বিূর্য ভূপমকা িালন কররপেল। ১৯০৬ সারল ১১ যসরটেম্বর 
েপক্ষই আপরিকায় এই শব্দটি প্রথমবার ব্যবহার করা হয়। এর অথ্য হল - সরত্যর উির যিার যেওয়া বা 
সরত্যর সরগে চলা। মহাত্মা গান্ী েপক্ষর আপরিকায় য� সত্যাগ্হ শুরু কররপেরলন, িরবততীরত তা ভাররতর 
স্বাধীনতার মঞ্চ ততপর করর। ভারত এ বের ১৫ই আগরস্ট স্বাধীনতার ৭৫ বের উে�ািন কররে, তাই 

‘সত্যাগ্হ’ সম্পরক্য  িানার অথ্যই হল কাউরক কষ্ট যেওয়ার িপরবরত্য  সহ্য করার যকৌশল, �ৃরা পবনা প্রপতবাে 
এবং পহংসা োড়াই স্বাধীনতার িন্য লড়াই সম্পরক্য  িানার আগ্হ বপৃদ্ধ করা।

৭৫ আজাবি কাঅমৃ্ মতিাৎসব
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ববতনাবা’র সতব্তািে 
আত্ালন এবং 

গ্রাম িাতনর োরো 
িল গ্রাম পুনগ্তিন 
ও গ্রামীে উন্নব্র 
বষেতরি গান্ধীবািী 
আিতশ্তর এক 

উৎকৃষ্ট উিািরে।

বিননািা ভানি :  ভূদান আন্ালননর পবিকৃৎ এিং
মহাত্া গান্ধী’র প্রিম সত্াগ্রহধী

এিা সিবোি িরা িে দয, মিাত্মা গান্ধীর জীিতন আধযোসত্মিতা গুরুত্বপূে্ণ 
ভূসমিা পা্ন িতরসে্, যা তাঁতি িতযোগ্রতির পে দিসখতেসে্। 
প্রিৃত অতে্ণ সিতনািা ভাতি মিাত্মা গান্ধীর আধযোসত্মিতার প্রিৃত 

উতিরাসধিারী সেত্ন। ১৮৯৫ িাত্র ১১ই দিতটেম্বর মিারাত্রের িঙ্কন অচিত্র 
গাতগািা গ্রাতম তাঁর জন্ম। তাঁর প্রিৃত নাম সে্ সিনােি নরিসর ভাতি। সতসন 
দিতের ভূিান আতন্দা্তনর িূচনা িতরসেত্ন। সতসন সেত্ন এিজন খযোত 
নামা স্াধীনতা িংগ্রামী, িমাজ িম্ণী এিং এিজন সিখযোত গান্ধীিািী দনতা। 
তাঁর আতত্মাৎিগ্ণ দিতখ গান্ধীজী তাঁতি ওোি্ণা আশ্তমর িাসেত্বভার সিতে সে্ন। 
১৯৪০ িা্ পয্ণন্ত সিতনািা ভাতি সেত্ন এিজন অখযোত দনতা। সিন্তু ১৯৪০ 
িাত্র ৫ই অতক্টাির মিাত্মা গান্ধী দিেিািীর িতগে তাঁতি পসরচে িসরতে দিন। 
গান্ধীজী এিসি সিিৃসত জাসর িতরন এিং তাঁতি প্রেম িতযোগ্রিী িত্ অসভসিত 
িতরন। মিাত্মা গান্ধীর ডাতি িতযোগ্রি আতন্দা্তন প্রেম সনি্ণাসচত িযেসক্ত সেত্ন 
ভাতি। 

   গান্ধীজীর সচন্তাভািনার বিারা অনুপ্রাসেত িতে সিতনািা ভাতি ভারততর স্াধীনতা 
আতন্দা্তন িস্ে অংে গ্রিে িতরন এিং সতসন অিিতযাগ আতন্দা্তন যুক্ত 
িন। স্াধীনতা িংগ্রাতম সিতনািা ভাতি-র িস্ে অংেগ্রিতে সব্সিে োিন ষু্ব্ধ 
িতে ওতি এিং তার সিরুতদ্ সব্সিে োিতনর সিতরাসধতা িরার অসভতযাগ সনতে 
আিা িে। িরিার তাঁতি ৬ মাতির জনযে ধুস্োর িারাগাতর সনি্ণািতন পািাে। 
িন্দীিোে সতসন দজত্র িতেসিতির মারাসি ভাষাে ‘ভগিৎ গীতা’ পডান। 
িারািাতির িমে সতসন চরিাে িুততা িাতিন এিং অনযেতিরও এই িাজ িরার 
আহ্ান জানান। িম্প্রিাতের দনতৃত্ব দিওোর দষ্তরি ভূসমিার জনযে সতসনই 
প্রেম িযেসক্ত সযসন রমন মযোগতিি পুরস্াতর ভূসষত িন। তাঁর িংসৃ্ত, িন্নড, 
উিু্ণ এিং মারাসি িি ৭সি ভাষাে জ্ান সে্। সতসন িত্সেত্ন দয, এিজন 
যসি সনতজতি সনেন্তে িরতত পাতর, ততি দি সিবেতি সনেন্তে িরতত পারতি। 

   দপাচামপল্ীর শ্রী দভিীরাম চন্দ্র দরসডি সিতনািাজী-র আহ্াতন িাডা সিতে তাঁতি 
১০০ এির জসম িান িতরন। সিতনািা-র িতি্ণািে আতন্দা্ন এিং গ্রাম িান 
ধারো ি্ গ্রাম পুনগ্ণিন ও গ্রামীে উন্নসতর দষ্তরি গান্ধীিািী আিতে্ণর এি 
উৎিৃষ্ট উিািরে। এসি গ্রাতমর আে্ণ িামাসজি উন্নেতনর জনযে িিােি ভূসমিা 
পা্ন িতরতে। 

   প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী ২০২০ িাত্র ১১ই দিতটেম্বর আচায্ণ সিতনািা ভাতির 
প্রসত শ্দ্া সনতিিন িরতত সগতে জাসনতেসেত্ন দয, ১৯১৮ িাত্ মিাত্মা গান্ধী 
স্তখসেত্ন “আসম আপনার প্রেংিা িরতত জাসন না। আপনার ভাত্ািািা 
ও আপনার আত্ম মূ্যোেে আমাতি আিষ্ণে িতর। তাই আসম আপনার 
দযাগযেতার মাপিাসি সিচার িরার দযাগযে নই।” প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী আরও 
জানান, “সিতনািা ভাতি সেত্ন মিাত্মা গান্ধীর অনযেতম অনুগত িমে্ণনিারী। 
সতসন িামাসজি জীিন ও সেষ্ার জনযে অনুিরেীে িাজ িতর দগতেন, দিই 
িতগে দগারষ্ার জনযে প্রতচষ্টাও চাস্তেতেন, যা অনযেতির িাতে এি উিািরে 
স্রূপ। আসম তরুে িম্প্রিােতি তাঁর িকৃ্ততার সিেু অংে পডার জনযে আহ্ান 
জানাসছে।”

ববতনাবা ভাতব
েন্ম – দেজটেম্বর ১১, ১৮৯৫
িৃ্েু্য – েজভম্বর ১৫, ১৯৮২
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ব্বন বমতেতির 
বশষোর পতষে সমে্তন 
কতরবেতলন এবং 

১৮৪০ সাতল ববতশে 
কতর ্াতির জনযে 
একবি ববিযোলে 
খুতলবেতলন। ব্বন 
বিতশর রষেেশীল 
শবতির ববতরাবে্ার 
মুতখামুবখ িতেবেতলন, 
বকন্তু কখনই ্াঁতক 

উতদেশযে বেতক ববচবল্ 
করা যােবন।

িািাভাই নওতরাবজ প্রেম ভার্ীে, বযবন ১৮৯২ সাতল 
বব্বিশ সংসতি প্রতবশ কতরন। মিাত্মা গান্ধীর জা্ীে 
বপ্রষোপতি আববভ্তাতবর পূতব্ত ব্বনই বেতলন ভারত্র 
সবতচতে বববশষ্ট বন্া।

এিা সিবোি িরা িে দয িা্ গগোধর সত্ি, দগাপা্ িৃষ্ণ দগাখত্ এিং মিাত্মা 
গান্ধী রাজনীসতর প্রেম পাি সেতখসেত্ন নওতরাসজ দেতি, সযসন এিজন উগ্র 
জাতীেতািািী সেত্ন। সতসন শুধুমারি ভারতীে জাতীে িংতগ্রতির অনযেতম 

প্রসতষ্াতা িিিযেই সেত্ন না, সব্সিে োিতনর দমািাসি্াে এিজন সিসেষ্ট িযেসক্তত্বও 
সেত্ন এিং সিতিতে ভারততর স্াে্ণ রষ্াে সনর্ি প্রোি চাস্তে দগতেন। ভারততর 
স্রাতজর জনযে সতসনই প্রেম িাসি তুত্সেত্ন। ১৯০৬ িাত্ িংতগ্রতির ি্িাতা 
অসধতিেতন িািাভাই নওতরাসজ দোষো িতরসেত্ন, স্রাজ অে্ণাৎ ভারততর জনযে 
আত্মোিনই ি্ িংতগ্রতির মূ্ ্ষ্যে। সতসন অতনি আতগই িুঝতত দপতরসেত্ন 
দয সব্সিেরা ভারততি দোষে িতর চত্তে। এসি িন্ধ িরতত সতসন অক্ান্ত পসরশ্ম 
িতরসেত্ন এিং ভারতীে নাগসরিতির িাতে এিম্তি্ণ িযোখযো দিওোরও দচষ্টা 
িতরতেন। ভারতীেতির সব্সিে দোষতের সিরুতদ্ সেসষ্ত িতর দতা্ার উতদেেযে সনতে 
সতসন এিাসধি প্রিন্ধ স্তখতেন, িকৃ্ততা সিতেতেন এিং ধীতর ধীতর রাজনীসতর িতগে 
যুক্ত িতেতেন। তাঁর রাজননসতি িস্েতা ভারততর জনযে এিসি নতুন দভাতরর িূচনা 
িতরসে্। িািাভাই নওতরাসজ সিবেিযোপী িে্ণিাি এিং িাম্াজযেিাতির সিতরাধী সিতিতি 
পসরসচত সেত্ন। ১৮২৫ িাত্র ৪ দিতটেম্বর এি িসরদ্র পাসি্ণ পসরিাতর তাঁর জন্ম। 
দোিতি্া দেতিই প্রগসতেী্ ধযোনধারোে িড িতেসে্ন নওতরাসজ।

   সতসন দমতেতির সেষ্ার পতষ্ িমে্ণন িতরসেত্ন এিং ১৮৪০ িাত্ সিতেষ িতর 
তাতির জনযে এিসি সিিযো্ে খুত্সেত্ন। সতসন দিতের রষ্েেী্ েসক্তর সিতরাসধতার 
মুতখামুসখ িতেসেত্ন, সিন্তু িখনই তাঁতি উতদেেযে দেতি সিচস্ত িরা যােসন। পাঁচ 
িেতরর মতধযেই দিাতম্ব গা্্ণি সু্ত্ দিসে পসরমাতে োরিী ভসত্ণ তাঁর অসভপ্রােতি আরও 
েসক্তো্ী িতর দতাত্। সতসন স্গে িমতার িাসি দতাত্ন এিং পুরুষ ও মসি্ার 
জনযে িমান আইতন িমে্ণন জানান। সব্সিেতির বিারা ভারততর আসে্ণি দোষতের ওপর 
তাঁর গতিষো এিসি গুরুত্বপূে্ণ অিিান সিতিতি সচরস্রেীে িতে রতেতে। “িাসরদ্র 
এিং ভারতত সব্সিে োিন” িইসিতত সতসন উতল্খ িতরন দয, ভারতত িাসরতদ্রর িারে 
ি্ দিতের িম্ি সনষ্কাষে িতর সব্তিতন সনতে যাওো। তাঁতি ‘গ্রযোন্ড ওল্ড মযোন অফ 
ইসন্ডো’ ি্া িে। স্াধীনতার জনযে তাঁর অপসরিীম অিিান অনুধািন িরা যাে ১৮৯৪ 
িাত্ মিাত্মা গান্ধীর স্সখত এি সচসি দেতি, দযখাতন সতসন িত্সেত্ন, ‘ভারতীেরা 
আপনার সিতি এমনভাতি তাসিতে আতে দযমন এিসি সেশু তার িািার সিতি 
তাসিতে োতি। এসি ভারতত আপনার িম্তি্ণ প্রিৃত অনুভূসত।’ এই িারতে আজও 
িমগ্র দিেিািী তাঁতি িৃতজ্সচততি শ্দ্ার িতগে স্রে িতর।

দাদা ভাই নওনরাবজ বিনলন প্রিম ভারতধীয়,
বিবন বরিনেননর সংসনদ বনি্াবিত হন

িািাভাই নওতরাবজ
েন্ম –৪ঠা দেজটেম্বর, ১৮২৫
িৃেু্য –৩০দশ েুে, ১৯১৭
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এিা বববোস করা িে বয, ববি্ীে বববেযুতধির সমে 
মিাত্মা গান্ধী এবং সুভাে চন্দ্র বসুর ম্ববতরাতের 
বনষ্পব্র বচষ্টা কতরবেতলন পনে।

ভারততর স্াধীনতা িংগ্রাতম এমন অতনি নােিরা সেত্ন, যাঁরা শুধু 
স্াধীনতার জনযে প্রসতসনেত িংগ্রামই িতরন সন, মানুতষর হৃিতে 
সিলেতির ধারো জাসগতে তুত্ সেত্ন। ভারতরত্ন দগাসিন্দ িল্ভ পন্থ 

সেত্ন এমনই এিজন দনতা, সযসন ভারততর স্াধীনতা িংগ্রাতমর ইসতিাতি উচ্চ 
স্াতন রতেতেন। িত্ণমাতন উতিরাখতডের আ্তমাডাে ১৮৮৭ িাত্র ১০ই দিতটেম্বর 
তাঁর জন্ম। এ্ািািাি সিবেসিিযো্তের আওতাধীন মুসড িত্জ দেতি আইতনর সডসগ্র 
সনতে পাে িতরন সতসন। সেষ্াগত উৎিষ্ণতার জনযে সতসন ্ামিতডন পিিও ্াভ 
িতরন। িািসর মাম্া দেতি সতসন আইনজীিী সিতিতি স্ীিৃসত ও িম্ান ্াভ 
িতরন। সতসন শুধুমারি দিতের সিসেষ্ট স্াধীনতা িংগ্রামীই সেত্ন না, এিই িতগে 
এিজন মিান মানুষও সেত্ন। দগাপা্ িৃষ্ণ দগাখত্ এিং মিনতমািন মা্িযেতি 
সতসন আিে্ণ িত্ মতন িরততন। তাঁতির িাে দেতি অনুতপ্ররো সনতে সতসন মারি ১৮ 
িের িেতিই ভারতীে জাতীে িংতগ্রতির অসধতিেতন দস্ছোতিিি সিতিতি িাজ 
শুরু িতরন। ১৯২১ িাত্র সডতিম্বতর সতসন িংতগ্রতি দযাগ দিন এিং অিিতযাগ 
আতন্দা্তন অংেগ্রিে িতরন। 

   মিাত্মা গান্ধীর িম্ণিাতডে অনুপ্রাসেত িতে সতসন ‘্িন অসভযান’ আতোজন 
িতরন। এর জনযে ১৯৩০ িাত্ তাঁতি দজত্ দযতত িে। এসি সিবোি িরা িে 
দয, সবিতীে সিবেযুতদ্র িমে মিাত্মা গান্ধী এিং িুভাষ চন্দ্র িিুর মতসিতরাতধর িূর 
িরার দচষ্টা িতরসেত্ন পন্থ। দিই িমে যখন গান্ধীজী এিং তাঁর অনুগামীরা যুতদ্ 
সব্সিেতির িমে্ণন িরতত দচতেসেত্ন, তখন িুভাষ চন্দ্র িিুর দগাষ্ীর মত সে্ 
এই যুতদ্র পসরসস্সততত দয দিাতনা উপাে িযেিিার িতর সব্সিে রাতজর অিিান 
িরা উসচত। ১৯৪২ িাত্ ভারত োতডা িংিপে গ্রিতে স্াষ্তরর জনযে তাঁতি 
দগ্রফতার িরা িে। ১৯৪৫ িাত্র মাচ্ণ মাি পয্ণন্ত িানা ৩ িের তাঁতি িংতগ্রি 
িায্ণিসর িসমসির অনযোনযে িিিযেতির িতগে আিতমি নগর িুতগ্ণ িািাতত িতেসে্। 
অিতেতষ ভনি স্াতস্যের জনযে তাঁতি িারাগার দেতি মুসক্ত দিওো িে। ভারতরত্ন 
পসন্ডত দগাসিন্দ িল্ভ পন্থ অখডে প্রতিতের িভাপসত (১৯৩৭ দেতি ১৯৩৯ পয্ণন্ত), 
প্রেম উতির প্রতিতের মুখযেমন্তী (১৯৪৬ দেতি ১৯৫৪ পয্ণন্ত) এিং দিন্দ্রীে স্রা্রে 
মন্তী (১৯৫৫ দেতি ১৯৬১ পয্ণন্ত) সেত্ন। ১৯৫৭ িাত্ সতসন ভারততর িতি্ণাচ্চ 
অিামসরি পুরস্ার ভারতরত্ন িম্াতন ভূসষত িন। এোডাও সতসন রাজযেিভার দনতা 
সেত্ন। এিজন মিান দিেতপ্রসমি, িষ্ প্রোিি, যুসক্তিািী এিং িুিক্তাও সেত্ন। 
সতসন জসমিাসর প্রো সিত্াপ, িনভূসম সি্ুসপ্ত দরাধ িতর িুরষ্া, নারীর অসধিার, 
অে্ণননসতি সস্সতেী্তা এিং িিতচতে িুি্ণ্ দগাষ্ীর মতধযে জীসিিার সনরাপতিা 
দিওোর মততা এিাসধি িংস্াতরর দষ্তরি গুরুত্বপূে্ণ ভূসমিা পা্ন িতরসেত্ন। 
পরিত্ণী িমতে সতসন ভারতীে নাগসরিতির গেতাসন্তি ষ্মতােতে সিতেষ নজর 
সিতে দিন্দ্রীে স্রা্রে মন্তী সিতিতি যোযে িাসেত্ব পা্ন িতরসেত্ন। সতসন সিসন্দতি 
জাতীে ভাষা সিতিতি তুত্ ধরার জনযে িমে্ণনও জাসনতে সেত্ন।

গগাবি্ িল্লভ পন্থ বিনলন একবনষ্ঠ গদশনপ্রবমক

বগাবব্ বল্ভ পনে
েন্ম – দেজটেম্বর ১০, ১৮৮৭

িৃেু্য – িাচষি ৭, ১৯৬১

ব্বন বগাপাল 
কৃষ্ণ বগাখতল 
ও মিনতমািন 
মালবযেতক  ্াঁর 
আিশ্ত বতল মতন 
করত্ন এবং 
্াঁতির বেতকই 
অনুপ্রাবে্ 
িতেবেতলন
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ব্বন মিাত্মা গান্ধীর 
কাে বেতক সািাযযে 
বচতেবেতলন এবং 
্াঁতক ভাইতকাম 
স্যোগ্রতি সাবমল 
িওোর জনযে 

চাপ বিতেবেতলন। 
ভাইতকাম স্যোগ্রি 

বেল বকরতলর 
বপবেতে প়ো বরেেীর 

এক সংগ্রাম।

বিতক মােবন বকবল একজন ভার্ীে সমাজ 
সংস্ারকই বেতলন না, ব্বন একজন সাংবাবিক, 
ববপ্লবী এবং স্ােীন্া সংগ্রামীও বেতলন। ব্বন 

অসৃ্শযে্ার ববরুতধি ল়োইতে অবিংসার মােযেতম 
ভাইতকাম স্যোগ্রিতক সফল কতরবেতলন। ১৮৮৫ 

সাতলর ২রা বসতটেম্র বকরালার কাব্্তকপবল্ত্ এক 
সমৃধি পবরবাতর জন্ ্াঁর এবং সাোরে মানুে ্াঁতক 

ভাতলাতবতস বিতক বতল ডাকত্ন। 

বেনক মাধিন গান্ধী’র অবহংসার অনুকরণ কনর 
ভাইনকাম সত্াগ্রনহ অগ্রণধী ভূবমকা পালন

কনরবিনলন

তাঁর সপতার নাম দিেভন চন্নার এিং মাতের নাম সে্ উসম্সন আম্া। 
স্াধীনতা িংগ্রাম সনেি এিসি রাজননসতি আতন্দা্নই সে্ না, 
িরং এসি এিসি জাতীে পুনরুজ্ীিন এিং িামাসজি – িাংসৃ্সতি 

জাগরতের আহ্ানও সে্। এই পসরসস্সততত সতসন অসৃ্পেযেতার মত িুপ্রোর 
সিরুতদ্ ভাইতিাম িতযোগ্রি (১৯২৪-২৫) শুরু িতরসেত্ন এিং এসিষতে 
দিরা্ার সতরুতন্তভস্তত মিাত্মা গান্ধীর িতগে িাষ্াৎ িতরন। সতসন মিাত্মা 
গান্ধীর িাে দেতি িািাযযে দচতেসেত্ন এিং তাঁতি ভাইতিাম িতযোগ্রতি িাসম্ 
িওোর জনযে চাপ সিতেসেত্ন। ভাইতিাম িতযোগ্রি সে্ দিরত্র সপসেতে পডা 
দশ্েীর এি িংগ্রাম। তারা িসষ্ে দিরা্ার এি দোট্ট েিতর এিসি মসন্দতরর 
রাস্তাে িাঁিার অসধিাতরর জনযে ্ডাই িতরসেত্ন। এিা সিবোি িরা িে দয 
সিতি মাধিন –এর চাতপ মিাত্মা গান্ধী জাতীে িংতগ্রতির অযোতজন্ডাে এই 
সিষেসি অন্তভু্ণক্ত িরতত রাসজ িন এিং সতসন িমে্ণতনর িাত িাসডতে দিন। 
১৯২৪ িাত্ ভাইতিাম িতযোগ্রতি অংেগ্রিতের জনযে তাঁতি দগ্রফতার িরা 
িে। মাধিতনর িতগে আরও অতনি িতযোগ্রিীতির দগ্রফতার িরা িতেসে্। 
তার পতর এই ভাইতিাম িতযোগ্রতির িমে্ণতন িারা দিে দেতি দস্ছোতিিীরা 
জমাতেত িতত শুরু িতরন। িারা ভারত জুতডই এই সিষেসি সনতে আত্াচনা 
শুরু িতেসে্ এিং িূর িূরান্ত দেতি িাধারে মানুষ এর িমে্ণতন ভাইতিাতম 
আিতত শুরু িতরসেত্ন। অিতেতষ ১৯২৫ িাত্র মাচ্ণ মাতি গান্ধীর দনতৃতত্ব 
এই সিষতের ওপর রিাভানতিাতরর রানী এিং সিতষ্াভিারীতির মতধযে এি 
চুসক্ত িে। আিত্ মাধিন এিজন িষ্ দনতা, িুিক্তা এিং দ্খি সেত্ন। 
তাঁর িৃসষ্টভগেী অতযেন্ত দজারাত্াভাতি তুত্ ধরার জনযে িুপসরসচতও সেত্ন।

িাধারে মানুষতি তাতির অসধিার িম্তি্ণ সেসষ্ত িতর দতা্ার জনযে সতসন 
দিেভীমাসন নাতম এিসি িংিািপরিও চা্ু িতরন। ১৯২৫ িাত্ িানপুতর 
িংতগ্রতির অসধতিেতন সতসন দযাগ দিন। তাঁর িম্াতন দচসট্টিু্াগোরাে এিসি 
সৃ্সততিৌধ বতসর িরা িতেতে। তাঁর নাতম ১৯৬৪ িাত্ নাসগেোরিু্াগোরাে 
এিসি িত্জও দখা্া িতেতে।  

৭৫

বি বক মােবন
েন্ম –২রা দেজটেম্বর, ১৮৮৫
িৃেু্য –২৭দশ এমপ্র্, ১৯৩০
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বকাবভড-১৯ বিকাকরে ঐব্িাবসক
মারিা অব্রিম কতরতে

টিকা একমাত্ পবশ্িরুড় যকাপভি 
মহামারী যথরক রক্ষা িাওয়ার কা�্যকরী 
উিায়। এর গুরুত্ব বঝুরত যিরর যকন্দ্রীয় 

সরকার পবরশ্র বহৃত্ম টিকাকরর 
অপভ�ারনর মাধ্যরম সবার িন্য টিকা 
যেওয়ার ব্যবস্া করার িাশািাপশ 
িরীক্ষা, অনসুন্ান এবং পচপকৎসার 
মন্ত অনসুরর করররে। এখনও ি�্যন্ত 
যকাপভি-১৯ টিকাকরর অপভ�ারন 
৫৮ যকাটিরও যবপশ টিকা পেরয় এক 
ঐপতহাপসক মাত্া অপতক্ম করররে এবং 
যেশ টিকাকরর অপভ�ারন এক নতুন 

উচ্চতা লাভ করররে.....

যসিও দিাসভড-১৯ –এর সিরুতদ্ ্ডাই 
এখনও অিম্পূে্ণ, তিুও দিন্দ্রীে 
িরিার এসি িুঝতত দপতরতে দয দিাসভড 

সিসধ িতিারভাতি দমতন চ্া িুসনসচিত িরা িি 
দিেিযোপী সিিািরতের অগে সিতিতি রাজযে এিং 
দিন্দ্রোসিত অচি্গুস্তি সিনামূত্যে দিাসভড 
সিিা িরিরাি চাস্তে যাওো প্রতোজন। আমাতির 
দিেিািী, সিজ্ানী ও আমাতির সেতপোতিযোগীতির 
িিনেী্তা এিং েসক্তর িারতে সিিািরে 
প্রচারাসভযান চাস্তে যাওো িম্ভি িতেতে। 
দিাউইন এর মততা অন্াইন দপাি্ণা্ এিং 
সডসজিা্ েংিাপরি িাতনর িযেিস্াপনা িমগ্র সিতবের 
িৃসষ্ট আিৃষ্ট িতরতে। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র দমািী ১৫ই 
আগস্ট ্া্তিল্ার প্রািার দেতি জাসতর উতদেতে 
ভাষতে দিাসভড মিামারীর িমে ভারতীেতির বধয্ণযে 

ন্ুন বরাগী, সবরিে বরাগী হ্াস
৩৮,৬২৮
৪০,০১৭৭ আগষ্ট

৮ আগষ্ট
৯ আগষ্ট

১০ আগষ্ট
১১ আগষ্ট
১২ আগষ্ট
১৩ আগষ্ট
১৪ আগষ্ট
১৫ আগষ্ট
১৬ আগষ্ট

n ন্ুন বরাগী  n সুস্ মানুে

৫৮ বকাবি বকাবভড 
বিকার বডাজ 
বিওো িতেতে ২৩ 
আগস্ পয্ত্ত

দিাসভড-১৯ এর সিরুতদ্ ্ডাই ৭৫
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৩৯,০৭০

৩৫,৪৯৯

২৮,২০৪

৩৮,৩৫৩

৪১,১৯৫

৪০,১২০

৩৮,৬৬৭

৩৬,০৮৩

৩২,৯৩৭

৪৩,৯১০

৩৯,৬৮৬

৪১,৫১১

৪০,০১৩

৩৯,০৬৯

৪২,২৯৫

৩৫,৭৪৩

৩৭,৯২৭

৩৫,৯০৯



ও িিনেী্তার উচ্ছ্বসিত প্রেংিা িতরতেন।

ববতিশীরাও এখন ভারত্ বিকা বনত্ 
পাতরন

দিাসভড-১৯ িুরষ্া িুসনসচিত িরার দষ্তরি যুগান্তিারী 
উতিযোতগর সিষতে স্াস্যে ও পসরিার ি্যোে মন্তি এতিতে 
িিিািিারী সিতিেী নাগসরিতির দিাসভড-১৯ সিিা 
গ্রিতের জনযে দিাউইন দপাি্ণাত্ নাম নসেভুক্ত িরার 
অনুমসত দিওোর সিদ্ান্ত সনতেতে। এই দিাউইন দপাি্ণাত্ 
নাম নসেভুক্ত িরার জনযে সিতিেী নাগসরিরা তাতির 
পসরসচসত নসে সিতিতি পািতপাি্ণ িযেিিার িরতত পাতরন। 
যসি দিাতনা িযেসক্ত এিিার এই দপাি্ণাত্ নাম নসেভুক্ত 
িতরন তািত্ তারা সিিা দনওোর জনযে স্লি পাতিন। 
এই উতিযোগ ভারতত িিিািিারী সিতিেী নাগসরিতির 
িুরষ্া িুসনসচিত িরতি। এই পিতষ্প গ্রিতের ফত্ 
ভারতত িিিািিারী সিিা না দনওো িযেসক্ততির দেতি 
িং্মে েসডতে পডার িম্ভািনা হ্াি পাতি। এিই িতগে 
দিাসভড-১৯ ভাইরাতির সিস্তার দেতি িামসগ্রি িুরষ্া 
িুসনসচিত িতি।

প্রিৃত পতষ্, িহু িংখযেি সিতিেী নাগসরি ভারতত 

িিিাি িতরন, সিতেষত তারা িৃিৎ মিানগর এ্ািাে 
োতিন। এই এ্ািাগুস্তত জনিংখযোর েনত্ব দিসে 
োিার িারতে দিাসভড-১৯ েসডতে পডার িম্ভািনা 
োতি। এই ধরতের িং্মতের িম্ভািনার পসরতপ্রসষ্তত 
িমস্ত দযাগযে িযেসক্ততির সিিা দিওো প্রতোজন।

বকাবভতডর সতগে বসাোইন ফু্-র ভুল 
করতবন না

আজিা্ অতনি দরাগী আিতেন, যাতির দিাসভতডর 
মততা দযমন – জ্র, বোিিষ্ট, মাো িযোো এধরতের ্ ষ্ে 
রতেতে। সিন্তু দমসডতি্ পরীষ্াে দিখা দগতে তারা 
িতরানা দনতগসিভ। এই ধরতের দরাগীতির দিাসভতডর 
পসরিতত্ণ দিাোইন ফু্ল-র ্ষ্ে োিতত পাতর। এই 
পসরসস্সততত দরাগীতির আতসঙ্কত িওো উসচত নে। 
তাতির পরীষ্া িরাতনা িরিার। প্রিৃত অতে্ণ দিাসভড, 
দিাোইন ফু্ল িত্া িং্সমত দরাগ, যা এিজতনর দেতি 
অনযে জতনর মতধযে েসডতে পতড। এমন অিস্াে এই দরাগ 
এসডতে চ্তত িতি। িং্সমত িযেসক্ত দেতি এিজনতি 
িূতর োিতত িতি এিং িুরষ্ার জনযে মাস্ িযেিিার 
িরতত িতি।  

আমাতির ববজ্ানী, 
আমাতির উতিযোতিাতির 
শবতির ফলস্রূপ আজ 
আমাতির বিকার জনযে 

অনযে বিতশর ওপর বনভ্তর 
করত্ িেবন। আপনারা 

কল্পনা করুন, এক 
মুিূত্্তর জনযে বচ্তা করুন 
যবি ভারত্র বনজস্ বিকা 
না োকত্া ্ািতল বক 

িত্া। বপাবলও বিকা বপত্ 
ক্ বের বলতগতে?

- প্রোনমন্তী, নতরন্দ্র বমািী 
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PMO India     @PMOIndia

২১ েততির আজতির ভারত, িড ্ষ্যে গডতত 
আর তা অজ্ণন িরার ষ্মতা রাতখ।

আজ ভারত দিই সিষেগুস্ িমাধান িরতে, যা 
িমাধান িরতত িতেি িের ধতর অতপষ্া িরতত 
িতেসে্ 

@narendramodi

প্রতিরক্ষামন্তধী কষার্ষালয়/RMO I ...

আমরা ভারততি েসক্তো্ী ভারত গডতত চাই। 
এমন ভারত দয অতনযের ওপর িাম্া িরতি না, 
সিন্তু প্রসতসি িঙ্কতির দিাজািাপিা জিাি দিওোর 
জনযে পুতরািস্তুর িষ্ম োিতি। আগামী িমতে 
আমরা আরও এি মজিুত ভারত সনম্ণাে িরতিা : 
প্রসতরষ্া মন্তী শ্রী

@rajnathsingh

অতমি শষাহ     @AmitShah

দমািীজীর দনতৃতত্ব দিে আরও এিিা নতুন উচ্চতা 
েুঁতেতে, দযখাতন গরীি, িসচিত িগ্ণ মুখযে ধারার িতগে 
যুক্ত িতে গি্ণ অনুভি িরতে। 

আজ যখন দিে আজাসি িা অমৃত মতিাৎিি 
উিযাপন িরতে, তখন আমরা নতুন ভারততর 
িমৃসদ্র িতগে দমািীজীর আত্মসনভ্ণর ভারততর স্প্ন 
পূরে িরতত অংেীিার িতেসে

নধীতিন গড়কতর     @nitin_gadkari

িুস্ােী অে্ণননসতি উন্নেতনর িৃসষ্টভগেীর িতগে 
প্রধানমন্তী শ্রী @narendramodi আজ 
গান্ধীনগতর জাতীে অতিাতমািাই্ ্যোতপজ 
নীসতর িূচনা িতরতেন। এসি অতিাতমািাই্ সেপে 
দষ্তরির জনযে এি নতুন যুতগর িূচনা িরতি এিং 
্ষ্ ্ষ্ মানুতষর আসে্ণি িুতযাগ িৃসষ্ট িরতি। 
#CircularEconomy

ড. এস. জয়শঙ্কর        @DrSJaishankar

উপিূ্ীে িুরষ্ার ওপর ইউএনএিসি-দত এিসি 
িায্ণিরী মুক্ত আত্াচনা িতেতে। এই প্রেম 
দিাতনা ভারতীে প্রধানমন্তী ইউএনএিসি-দত 
দপৌতরাসিতযে িতরতেন। এই গুরুত্বপূে্ণ অনুষ্াতন 
প্রধানমন্তী @narendramodi–র িতগে িুজন 
রা্রেপসত, এিজন প্রধানমন্তী এিং ১০ জন মন্তী 
যুক্ত িতেসেত্ন। 

ভূপেন্দ্র রষাদব       @byadavbjp

িি্ দিেিািীর জনযে িামাসজি, অে্ণননসতি এিং 
রাজননসতি নযোে িুসনসচিত িরার ্তষ্যে প্রধানমন্তী 
নতরন্দ্র দমািীজীর িরিার ১২৭তম িংসিধান 
িংতোধনী সি্ ২০২১ সনতে এতিতে। এসি ভারতীে 
িংসিধান প্রতেতাতির সচন্তাভািনা সে্।



দিতের সৃ্সততত ১৮৯৩ িাত্র ১১ই দিতটেম্বর সিনসি 
দখািাই িরা রতেতে, যখন স্ামী সিতিিানন্দ সিবেধম্ণ 
িভাে আত্াসিত িতর দিতের িমৃদ্ িংসৃ্সতর ওপর 
এি েসক্তো্ী িকৃ্ততা সিতেসেত্ন। এই প্রেমিার 
িমগ্র সিবে ভারততর িমৃদ্ িংসৃ্সত ও িে্ণতনর মুতখামুসখ 
িতেসে্। স্ামী সিতিিানন্দ সেিাতগাে ধম্ণীে জনিভাে 
বিসিি িে্ণতনর ওপর আত্ািপাত িতরসেত্ন এিং 
ভারততর িমৃদ্ অতীত ও অপার িম্ভািনার িো 
তাতির স্রে িসরতে সিতেসেত্ন। সতসন আমাতির 
হৃত সিবোি ও গি্ণ পুনরুদ্ার িতরসেত্ন। সিবে 
ধম্ণিভাে সতসন শুধুমারি অিমযে সচহ্নই দরতখ যান সন, 
এিই িতগে দিতের স্াধীনতা আতন্দা্তন অনুপ্রাসেত 
এিং জীিনতি পুনরুজ্ীসিত িতরসেত্ন।
সেিাতগার ঐসতিাসিি ভাষতে স্ামী সিতিিানন্দ 
িত্সেত্ন, “আসম এমন এি ধতম্ণ অিস্ান িরার গি্ণ 
অনুভি িসর, যা সিবেতি িিনেী্তা এিং িি্ণজনীন 
গ্রিেতযাগযেতার সেষ্া দিে। আমরা দিি্মারি 
িি্ণজনীন িিনেী্তার ধারোে সিবোি িসর না, 
আমরা িি ধম্ণতি িতযে সিতিতি গ্রিে িসর।”

আমরা করত্ পাবর, আমরা সষেম – এই অনুভূব্ বনতে ব্বন বিতশর মানুেতক জাবগতে ্ুতলবেতলন। এবি 
আত্মবববোস, বসই আস্া, যা ্রুে সন্নযোসীর রততির প্রব্বি বব্ুত্ বেল। ব্বন বিতশ এই আত্মবববোস বফবরতে 
বনতে এতসবেতলন। ্াঁর মন্ত বেল “বনতজর উপর বববোস রাখুন, বিশতক ভাতলা বাসুন। স্ামী ববতবকান্জীর 
এই লষেযে বনতে ভার্ আত্মবববোতসর সতগে সামতন এবগতে চতলতে। যবি আমারা বনতজতির ওপর বববোস রাবখ, 
্ািতল বক আমরা অজ্তন করত্ পাবর না এবং কতিার পবররেম করত্ ইছুেক নই? স্ামী ববতবকানত্র 

অনুতপ্ররোে আমাতির ন্ুন ভার্ গত়ে ্ুলত্ িতব।
- প্রোনমন্তী, নতরন্দ্র বমািী
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