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দ্বিতীয় বছৰ, সংখ্যা ১৯

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধত “অপাক্ৰশ্বন গংগা” আছিল ভাৰতীয়ৰ জীৱন উদ্ধাৰৰ অছভযান। ছিশ্বই দেছিছিল দেশৰ 
ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ শক্তি, লগক্ত এই িাতা্ স্পষ্ট দয ভাৰতীয়সকলৰ সুৰক্াৰ প্ৰছত চৰকাৰ সোয় োয়িদ্ধ।

১-১৫ এদ্ৰিল, ২০২২

ছিনামূলীয়া ছিতৰণ

এই দেশ দতযামযাৰ,এই দেশ দতযামযাৰ,
এই স্বদেশ দতযামযাৰ...এই স্বদেশ দতযামযাৰ...
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স্বযাধীনতযা আদ্যালনৰ এটি অধ্যায়
জযাদ্লৱযানযাবযাগঃ ৰযাষ্ট্ৰৰ স্মৰণ

জযাদ্লৱযানযাবযাগ জযাদ্লৱযানযাবযাগ 
ৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় স্মযাৰকৰ ৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় স্মযাৰকৰ 
দকতদবযাৰ দ্বদশষত্ঃদকতদবযাৰ দ্বদশষত্ঃ
    ৰিদ্তকী ৰূপক নতুন ধৰদণ ৰিদ্তকী ৰূপক নতুন ধৰদণ 

সুসজ্জিত কৰযা হৈদছ।সুসজ্জিত কৰযা হৈদছ।

 ৰিদৱশ বিযাৰত শ্বৈীে উধম  ৰিদৱশ বিযাৰত শ্বৈীে উধম 
দ্সঙৰ ৰিদ্তমযা।দ্সঙৰ ৰিদ্তমযা।

 ১৯১৯ৰ বৈযাগৰ উৎসৱত অংশ  ১৯১৯ৰ বৈযাগৰ উৎসৱত অংশ 
দলযাৱযা দলযাকৰ ছদ্ব। দলযাৱযা দলযাকৰ ছদ্ব। 

 পদ্ৰসৰত থকযা কঁুৱযাত পদ্ৰ  পদ্ৰসৰত থকযা কঁুৱযাত পদ্ৰ 
শ্বৈীে দৈযাৱযা দলযাকসকলক শ্বৈীে দৈযাৱযা দলযাকসকলক 
স্মৰণ।স্মৰণ।

 দগলযাৰীত অংকনৰ জদ্ৰয়দত  দগলযাৰীত অংকনৰ জদ্ৰয়দত 
শ্বৈীে সকলক স্মৰণ।শ্বৈীে সকলক স্মৰণ।

 শ্বৈীে স্থল, দমযাক্ষ স্থল, অমৰ  শ্বৈীে স্থল, দমযাক্ষ স্থল, অমৰ 
দজ্যাদ্ত, লযাইি এণ্ড ছযাউণ্ড দজ্যাদ্ত, লযাইি এণ্ড ছযাউণ্ড 
শ্ব’ৰ ব্ৱস্থযা।শ্ব’ৰ ব্ৱস্থযা।

১৯১৯ চনৰ ১৩ এদ্ৰিলৰ দসই ১০ দ্মদ্নি সময় আমযাৰ দেশৰ স্বযাধীনতযাৰ বযাদব এদন এক 
সময়লল ৰূপযান্তদ্ৰত হৈদ্ছল যযাৰ ফলত আজজ দেদশ স্বযাধীনতযাৰ অমৃত মদৈযাৎসৱ পযালন 
কদ্ৰবলল সক্ষম হৈদছ। স্বযাধীনতযাৰ ৭৫ সংখ্ক বষ ্ষদিযাত জযাদ্লৱযানযাবযাগ ৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় স্মযাৰকৰ 
আধুদ্নক ৰূপ দেদশ লযাভ কৰযা কথযাদিযা আমযাৰ সকদলযাদৰ বযাদব দৰিৰণযাৰ উৎস হৈ ৰৱ।

নদৰন্দ্ৰ দমযােী, ৰিধযানমন্তী।

ৰিদ্তখন ৰযাষ্ট্ৰই দ্নজৰ ইদ্তৈযাসক স্মৰণ কৰযাদিযা ৰিদয়যাজনীয় দ্কয়দনযা ইদ্তৈযাস অধ্য়দন আমযাক ভদ্ৱষ্ৎ দ্েনৰ 
বযাদব সযাজ ুকদ্ৰ দতযাদল। ইদ্তৈযাদস ভদ্ৱষ্তৰ দ্েশ দ্নণ ্ষয় কদৰ। স্বযাধীনতযাৰ এই অমৃত বষ ্ষ উপলদক্ষ সুৰদ্ক্ষত তথযা 
সংৰদ্ক্ষত হৈ থকযা জযাদ্লৱযানযাবযাগৰ পদ্ৰসৰ নৱ ৰূপত সযাজ ুকদ্ৰ ৰযাষ্ট্ৰৰ নযামত উৎসগ ্ষযা কৰযা হৈদছ। ২০২২ বষ ্ষৰ ১৩ 

এদ্ৰিল তযাদ্ৰদখ জযাদ্লৱযানযাবযাগ কযাণ্ডৰ ১০৩ বছৰ সম্পূণ ্ষ দৈযাৱযাৰ সময়ত ৰযাষ্ট্ৰই শ্বৈীেসকলৰ ত্যাগ স্মৰণ কদ্ৰব।
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স্বযাধীনতযা আদ্যালনৰ এটি অধ্যায়

  

ধ্বজিযাবযাৈক আঁচদ্ন দফম ইজণ্ডয়যাঃ 

পদ্ৰদৱশ সুৰদ্ক্ষত কদ্ৰ
ৰখযাৰ ৰিদচষ্যা সফল হৈদছ

স্বযাধীনতযাৰ অমৃত মদৈযাৎসৱ
স্বযাধীনতযা আদ্যালনৰ েযাজণ্ড যযাত্যা

ৰযাষ্ট্ৰৰ শজতিৰ ৰিদ্তচ্ছদ্ব

ৰিচ্ছে দলখযা
যুদ্ধ সংকটত থকা ইউক্ৰেইনৰ পৰা প্ৰছতজন ভাৰতীয়ক সুৰছক্তভাক্ৱ উদ্ধাৰ 
কছৰ দকন্দ্ৰ চৰকাক্ৰ সকক্লাক্ৰ প্ৰশংসা পািলল সক্ম হৈক্ি। পৃষ্যা ১৪-২৮

ই-িাৈনক উৎসাছৈত কৰাৰ ছেশত 
পেক্ক্প। পৃষ্যা ৩৪-৩৫

স্াধীনতাৰ অমতৃ মক্ৈাৎসৱ উপলক্ক্ 
এইিাৰৰ শংৃিলাত পঢ়ক োক্ডি যাত্া 

তথা ছনমি সত্াগ্ৰৈৰ হসক্ত জছ়িত হৈ 
থকা দসনানীৰ কথা। পৃষ্যা ৪০-৪৩

সংদ্ক্ষপ্ত খবৰ | পৃষ্যা ৪-৫

স্বযাধীনতযা সংগ্যামৰ আদ্েস্থল

অেম্ সযাৈসৰ কযাদ্ৈনী

নযাৰী শজতিক অদ্ভন্ন

পৰম্ৰযাগত দ্চদ্কৎসযা পদ্ধদ্তৰ দ্বশ্বস্তৰীয় দকন্দ্ৰ

আৰযামেযায়ক দৰল যযাত্যাৰ বযাদব দৰল দ্বভযাগৰ কৱচ

ৰযাষ্ট্ৰৰ ৰিগদ্তক নতুন মঞ্চ

ক্ীডযা আৰু ৰিদ্তৰক্ষযা দক্ষত্ত আগবযাদ়্িদছ ভযাৰত

এক ৰযাষ্ট্ৰ-এখন বজযাৰৰ অগ্েপূত হৈদছ ই-নযাম

১২ বছৰৰ ওপৰৰ ল’ৰযা-দছযাৱযালীৰ বযাদব দভকদ্চন

সস্তীয়যা মপূল্ত ঔষধ

উৎকল ছেৱস ছিক্শষ | পৃষ্যা ৬

পৰমিীৰ দমজৰ ধন ছসং থাপাৰ িীৰত্বৰ কথা। পৃষ্যা ৭

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী ছেৱসত অনুকৰণীয় মছৈলাক সন্ান। পৃষ্যা ৮-১০

ছচছকৎসা ছশক্া আৰু ভূছম মুদ্াকৰণৰ দকছিক্নট ছসদ্ধান্। পৃষ্যা ১১

দৰলৰ নতুন সুৰক্া প্ৰণালী আৰু পুক্ণত দমক্্া দসৱা। পৃষ্যা ১২-১৩

িাক্জট দৱছিনাৰত প্ৰধানমন্তীৰ ছিছভন্ন অংশীোৰৰ হসক্ত হিঠক। পৃষ্যা ২৯-৩১

প্ৰধানমন্তীৰ গুজৰাট যাত্া মৈত্বপূণ ্ কাযৰ্েম। পৃষ্যা ৩২-৩৩

কৃষকৰ কল্াণৰ িাক্ি ছিক্শষ পেক্ক্প। পৃষ্যা ৩৬-৩৭

দকাছভডৰ ছিৰুক্দ্ধ যুদ্ধত আগিাছঢ়ক্ি ভাৰত। পৃষ্যা ৩৮-৩৯

জন ঔষছধ ছেৱসত প্ৰধানমন্তীৰ সক্্াধন। পৃষ্যা ৪৪

১৩ িযা ভযাষযাত উপলব্ধ দ্নউ 
ইজণ্ডয়যা সমযাচযাৰ পদ়্িবলল 
এই দ্লংকলল যযাওঁক-

দ্নউ ইজণ্ডয়যা সমযাচযাৰৰ 
পুৰদ্ণ সংস্কৰণ পদ়্িবলল-

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx

দ্বিতীয় বছৰ, সংখ্যা ১৯ ১-১৫ এদ্ৰিল, ২০২২

সম্যােক
জয়েীপ ভযািনযাগৰ,  
মুি্ সঞ্ালক প্ৰধান,
দপ্ৰি ইনফ'ৰক্মশ্বন িু্ৰ'
নতুন ছেল্ী 

ৰূপযাংকনকত্ষযা 
ছেি্া তলৱাৰ
অভয় গুপ্া

ভযাষযা সম্যােকসকল
দশাছণত কুমাৰ দগাস্ামী (অসমীয়া),
সুছমত কুমাৰ (ইংৰাজী),
অছনল দপক্টল (গুজৰাট্ৰী),
নাছেম আৈক্মে (উেু্ ),
ছিনয়া ছপ.এি.(মালায়লম),
দপৌলমী ৰছক্ত(িাংলা)
ৈছৰৈৰ পাডিা (ওছ়িয়া)

দজ্ষ্ পৰযামশ ্ষেযাতযা সম্যােক
সদন্তযাষ কুমযাৰ
দজ্ষ্ সৈযায়ক পৰযামশ ্ষেযাতযা সম্যােক
দ্বদভযাৰ শম ্ষযা
সৈযায়ক পৰযামশ ্ষেযাতযা সম্যােক
চ্ন কুমযাৰ দচৌধুৰী

দজ্ষ্ ৰূপযাংকনকত্ষযা 
শ্যাম শংকৰ দ্তৱযাৰী
ৰবীন্দ্ৰ কুমযাৰ শম ্ষযা

নিউ ইনডিয়া

সমাচাৰসমাচাৰ

ৰিকযাশক আৰু মুদ্ৰকঃ সক্ত্ন্দ্ৰ প্ৰকাশ, মুি্ সঞ্ালক প্ৰধান, ছিঅ’ছচ (িু্ৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ এডি কছমউছনক্কশ্বন। মুদ্ৰণঃ আৰাৱলী ছপ্ৰন্াচ্ এডি পাছলিচাচ্ 
প্ৰাইক্ভট ছলছমক্টড, ডাছলিউ-৩০, অ’িলা ইণ্ডাষ্ষ্টক্য়ল এছৰয়া, দফজ-২, ছেল্ীতঃ ১১০০২০। দযযাগযাদযযাগৰ টিকনযা আৰু ই-দমইলঃ দকাঠা নং-২৭৮, িু্ৰ’ অৱ 

আউটৰীচ্ছ এডি ক’ছমউছনক্কশ্বন, ছবিতীয় মৈলা, সূচনা ভৱন নতুন ছেল্ীতঃ ১১০০০৩। দমইল- response-nis@pib.gov.in। RNI No. : DELASS/2020/78827

দ্ভতৰৰ পৃষ্যাদবযাৰত....
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সােৰ নমস্াৰ,

জননী জন্মভপূ দ্মশ্ব স্বগ ্ষযােদ্প গদ্ৰয়সী
জননী আৰু জন্মভপূ দ্ম স্বগ ্ষতলকও দৰেষ্ ৈয়।

ছিশ্বৰ ছযক্কাক্না প্ৰান্ত ভাৰতীয় দলাক আক্ি। ছিশ্বৰ ছিছভন্ন প্ৰান্ত ছসচঁৰছত হৈ থকা এই ভাৰতীয় 
দলাকসকলৰ প্ৰছত দেশৰ চৰকাৰ সোয় োয়িদ্ধ। এই ভাৰতীয় দলাকসকল হৈক্ি দেশৰ সম্পত্ছত, দসক্য়ক্ৈ 
দযছতয়াই দকাক্না ধৰণৰ প্ৰাকৃছতক েুক্য ্াগ অথিা মানৱ সষৃ্ট অছথিৰতাৰ সষৃ্ষ্ট হৈক্ি দতক্ন সময়ত নতুন ভাৰতৰ 
ছচন্াক্ৰ চৰকাক্ৰ যক্থষ্ট তৎপৰতাক্ৰ ছসদ্ধান্ গ্ৰৈণ কছৰ ভাৰতীয়সকলক সুৰছক্ত অৱথিাত উদ্ধাৰ কছৰ স্ক্েশ 
দপাৱাইক্ি। দশৈতীয়ালক ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সময়ত দসই দেশত থকা ভাৰতীয় নাগছৰকৰ জীৱনলল 
শংকা অৈাৰ মৈুতূত্ প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীৰ উক্ে্াগত আৰম্ভ দৈাৱা অপাক্ৰশ্বন গংগাই ছিশ সৈস্ৰছধক 
দলাকক সুৰছক্ত অৱথিাত উদ্ধাৰ কছৰ আছনক্ি। দসই দেশৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ উভছত অৈা ভাৰতীয় নাগছৰক্ক 
দেশৰ শক্তিৰ কথা অনুভৱ কৰাৰ লগক্ত ছিশ্বই ৰাষ্টৰ শক্তি প্ৰত্ক্ কছৰক্ি। ছিশ্বৰ দপ্ৰক্াপটত এয়া িছধত্ 
ভাৰতীয় শক্তিৰ সামথ ্ দয অপাক্ৰশ্বন গংগাৰ অধীনত সৈস্ৰাছধক ভাৰতীয় ছশক্াথথী সুৰছক্ত অৱথিাত স্ক্েশলল 
উভছত আছৈক্ি।       

ভাৰক্ত ছনজৰ পৰম্পৰা ৰক্া কছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দক্ত্ত প্ৰেশন্ কছৰ অৈা োয়িদ্ধতাৰ প্ৰেশন্ কছৰ ছনজৰ 
দেশৰ লগক্ত অন্ দেশৰ নাগছৰকক্কা উদ্ধাৰ কছৰক্ি। ছিগত দকইটমান িষত্ ভাৰত চৰকাক্ৰ এই ধৰণৰ 
উদ্ধাৰ অছভযান চলাই আছৈক্ি। আফগাছনস্ানত েুক্য ্াগৰ সময়ত ছক্া দকাছভডৰ সময়ত লকডাউনৰ িাক্ি 
ছিক্েশত থকা ভাৰতীয় নাগছৰকৰ উদ্ধাৰ অছভযানৰ কথা ৈওক, েছক্ণ িুডান আৰু দয়ক্মন সংকটৰ সময়ত 
ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ তথা দনপাল, ইক্ডিাক্নছিয়া, দমাজাছ্কত দৈাৱা প্ৰাকৃছতক েুক্য ্াগৰ সময়ত দসই দেশক্িাৰৰ 
ছচন্া কৰাৰ লগক্ত ছনজৰ নাগছৰকক উদ্ধাৰ কছৰ অনাৰ কাম ভাৰত চৰকাক্ৰ সূচাৰুৰূক্প কছৰ আছৈক্ি। এই 
কাৰণক্িাৰৰ িাক্িই আক্জৰ তাছৰিত নতুন ভাৰতৰ দনতৃত্বৰ প্ৰছত ভাৰতীয় দলাকৰ, যুৱ প্ৰজন্ৰ আত্মছিশ্বাস 
িকৃ্দ্ধ পািলল ধছৰক্ি। এছতয়া এক্ন এক ছচন্াধাৰাৰ সষৃ্ষ্ট হৈক্ি দয ছিশ্বৰ ছযক্কাক্না প্ৰান্ক্ত দতওঁক্লাক নাথকক 
ছকয় ছকন্তু ভাৰতীয় নাগছৰকৰ কথা ছচন্া কছৰিলল ভাৰত চৰকাৰ সোয় আক্ি। নতুন ভাৰত দেশৰ নাগছৰকৰ 
সুৰক্াৰ িাক্ি ছকেক্ৰ তৎপৰ দসই ছিষয়ক্টাক হল এইিাৰৰ প্ৰচ্ছে দলিা প্ৰস্তুত কৰা হৈক্ি।

এইিাৰৰ সংি্াত ি্ক্তিত্ব ছশতানত পৰমিীৰ ধন ছসং থাপা, জাছলৱানািাগৰ নতুন ৰূপ, নাৰী শক্তিৰ 
অছভনন্দন, কৃষকৰ িাক্ি আশীি ্ােস্ৰূপ হৈ পৰা ই-নাম আচঁছন, পছৰক্ৱশ সুৰক্াক অছধক শক্তিশালী কৰা 
দফম-ইক্ডিয়া আচঁছন, উৎকল ছেৱসৰ লগক্ত স্াধীনতাৰ অমতৃ মক্ৈাৎসৱ শংৃিলাত ১৩ এছপ্ৰল তাছৰক্ি ছনমি 
সত্াগ্ৰৈৰ ৯২ িষপ্ুছত ্উপলক্ক্ স্াধীনতা সংগ্ৰামীৰ িীৰগাথঁা সছন্নছৱষ্ট কৰা হৈক্ি। ইয়াৰ লগক্ত দকাছভডৰ 
যুদ্ধত আগিাছঢ় দযাৱা ভাৰতৰ িছিিন, দৰল ছিভাগৰ িাক্ি উন্নত সুৰক্া ি্ৱথিা, জনঔষছধ দকন্দ্ৰৰ কম মূল্ৰ 
ঔষধ আৰু িাক্জটৰ দৱছিনাৰ ছিষয় আক্ি।

আক্পানাক্লাকৰ িহুমূলীয়া পৰামশ ্ দপ্ৰৰণ কছৰিলল আমালল দমইল কছৰ থাছকিতঃ response-nis@pib.
gov.in    

( জয়েীপ ভযািনযাগৰ )

সম্যােকীয় কলম...
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খবৰৰ নতুন যুগঃ দ্নউ ইজণ্ডয়যা সমযাচযাৰ
নাৰী শক্তিৰ ওপৰত উৎসগ ্া কছৰ ১-১৫ মাচ্ৰ সংি্া ৰাষ্টক জাগ্ৰত কৰা 
তথা শক্তিশালী কৰাৰ িাক্ি প্ৰশংসনীয় সংস্ৰণ আছিল। নতুন ভাৰতত 
িকৃ্দ্ধ দপাৱা মছৈলাৰ গুৰুত্ব তথা সৈক্যাছগতাই দেশৰ উন্নয়নত নতুন মাত্া 
ছেক্ি। দেশৰ ছিকাশ যাত্াৰ এই সষ্ঠক তথ্ ছিনামূলীয়ালক পাঠকলল 
আগিঢ়াই ছেয়াৰ িাক্ি আক্পানাক্লাক সকক্লাক্ক ধন্িাে। 

jj747637@gmail.com  

দ্নউ ইজণ্ডয়যা সমযাচযাৰৰ 
সেস্সকলক নমস্কযাৰ
ছনউ ইক্ডিয়া সমাচাৰৰ সমূৈ সেস্িনৃ্দক 
নমস্াৰ জনাইক্িা।ঁ সুন্দৰ অলংকৰণ, 
সুন্দৰ ছিষয়িস্তুৰ হসক্ত এই আক্লাচনীিন 
সি ্াংগসুন্দৰ। ৰাষ্টৰ ছনম ্াণৰ হসক্ত 
জছ়িত হৈ এগৰাকী ি্ক্তিৰ কথা প্ৰছতক্টা 
সংস্ৰণত ছেিলল অনুক্ৰাধ জনাক্লা ঁযাক্ত 
এজনৰ কাম আন এজনৰ িাক্ি দপ্ৰৰণাৰ 
দস্ৰাত হৈ পৰক।

ৈদ্ৰ দ্বদ্যাই
vishnoi.hari@gmail.com 

চৰকযাৰী কযায ্ষক্মদবযাৰৰ সটিক তথ্
পক্ষকীয়া আক্লাচনী ছনউ ইক্ডিয়া সমাচাৰ 
আছম ছনয়ছমতভাক্ৱ লাভ কছৰ আছৈক্িা।ঁ 
এই আক্লাচনীত প্ৰকাছশত তথ্ক্িাক্ৰ 
দেশৰ ছিছভন্ন প্ৰান্ত চৰকাক্ৰ চলাই থকা 
কাযস্ূচীক্িাৰৰ সষ্ঠক তথ্ আগিঢ়াই 
আছৈক্ি। এয়া জ্ানিধক্। এই আক্লাচনীিনৰ 
অলংকৰণ সুন্দৰ। এই আক্লাচনীৰ হসক্ত 
জছ়িত হৈ থকা সকক্লাক্ক অক্শষ ধন্িাে 
জনাইক্িা।ঁ

ডযাঃ দ্ব বযালযাজী
b.balaji@midhani-india.in 

সজযাগতযা সৃটষ্ কদ্ৰ থকযা দ্নউ ইজণ্ডয়যা সমযাচযাৰ
ছনউ ইক্ডিয়া সমাচাক্ৰ অতীত, িতম্ানত চছল থকা কাযক্লাপ তথা ভছৱষ্ক্ত ৈ’ি পৰা গছতছিছধ সম্পকত্ 
সম্পূণভ্াক্ৱ সজাগ। ১-১৫ মাচ্, ২০২২ৰ সংস্ৰক্ণ দমাক যক্থষ্ট প্ৰভাছৱত কছৰক্ি। নাৰী শক্তিৰ উত্ান তথা 
দকাছকলকণ্্ৰী গাছয়কা লতা মংক্গশকাৰৰ পৰক্লাক প্ৰাছপ্ত প্ৰকাশ দপাৱা ছিক্শষ দলিা মই ভাল পাইক্িা।ঁ    

সদন্তযাষ কুমযাৰ গুপ্তযা।
guptaazamgarh@gmail.com 

তথ্সমৃদ্ধ দলখযা থকযা সু্ৰ সংস্কৰণ
মাননীয় সম্পােক দমাৈেয়, ১-১৫ মাচ্ৰ সংি্া মই দমইল দযাক্গ লাভ কছৰক্লা।ঁ এই সংি্াক্টা সচঁালক সুন্দৰ হৈক্ি 
আৰু এই সংস্ৰণৰ ছিষয়িস্তু অতীৱ আকষণ্ীয় হৈক্ি। মছৈলাসকলক সিল কৰাৰ অক্থ ্ ভাৰত চৰকাক্ৰ একাছধক 
আচঁছন গ্ৰৈণ কছৰ আছৈক্ি। এই আচঁছনক্িাক্ৰ দেশক সমকৃ্দ্ধশালী কছৰ তুছলি। আক্লাচনীিনৰ হসক্ত জছ়িত হৈ থকা 
সকক্লা সম্পােকক অছভনন্দন জনাইক্িা।ঁ

দগযাপযাল শ্ৰীবযাস্তৱ
shrigopal16@gmail.com 

পত্যালযাপ...

দযযাগযাদযযাগৰ টিকনযা আৰু ই-দমইলঃ দকাঠা নং-২৭৮, িু্ৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ এডি ক’ছমউছনক্কশ্বন, 
ছবিতীয় মৈলা, সূচনা ভৱন নতুন ছেল্ীতঃ ১১০০০৩। দমইল- response-nis@pib.gov.in
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ৰিধযানমন্তীদয় দডৈৰযাডুনৰ একযােশ 
দৰেণীৰ ছযাত্ক পত্ দ্লদ্খ ৰিশংসযা কদৰ

ব্জতিগত দ্চদ্কৎসযা মৈযাদ্বে্যালয়দবযাৰৰ অদধ ্ষক
সংখ্ক আসনৰ মযাচুল চৰকযাৰী দ্চদ্কৎসযালয়ৰ সমযান

সংদ্ক্ষপ্ত খবৰ

ডযাঙৰ দ্সদ্ধযান্ত

দমছডদকল ছশক্া ল’ি ছিচৰা ছশক্াথথীৰ িাক্ি এছতয়া 
সুিিৰ। এই ছেশত দকন্দ্ৰ চৰকাক্ৰ গুৰুত্বপূণ ্ ছসদ্ধান্ 

গ্ৰৈণ কছৰক্ি। এছতয়াৰ পৰা দেশত দমছডক্কল তথা ইয়াৰ 
হসক্ত সংলগ্ন হৈ থকা অন্ান্ পাঠ্ৰেম পছঢ়িলল প্ৰক্য়াজন 
দৈাৱা অত্য়াছধক ছশক্া মাচুলৰ পৰা ভাৰতীয় ছশক্াথথীক্য় 
সকাৈ পাি। ছসদ্ধান্ অনসুছৰ ি্ক্তিগত িডিৰ ছচছকৎসা 
মৈাছিে্ালয়ক্িাৰৰ অক্ধক্ সংি্ক আসনত এছতয়া চৰকাৰী 
ছচছকৎসালয়ৰ সেৃশ মাচুলৰ প্ৰক্য়াজন ৈ’ি। প্ৰধানমন্তী 
নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় জন-ঔষছধ ছেৱসৰ লগত সংগছত ৰাছি ৭ 
মাচ্ তাছৰক্ি টুইট দযাক্গ এই গুৰুত্বপূণ ্ ছসদ্ধান্ৰ কথা সেছৰ 

কক্ৰ। এই নতুন সূচী আগন্তুক ছশক্া িষৰ্ পৰা প্ৰক্যাজ্ হৈ 
পছৰি। এই ছসদ্ধান্ ি্ক্তিগত ছিশ্বছিে্ালয়/প্ৰছতষ্ানৰ লগক্ত 
ডীম্ড (ইস্স্পত) ছিশ্বছিে্ালয়ৰ দক্ত্ক্তা প্ৰক্য়াজ্ হৈ পছৰি। 
আসনৰ ছনি ্াচন মূলত দযাগ্তাৰ আধাৰত ৈ’ি। উক্ল্ি্ দয 
ছিগত ৭টা িিৰত দেশৰ স্াথি্ িডিৰ উন্নয়নৰ িাক্ি দকন্দ্ৰ 
চৰকাক্ৰ ধাৰািাছৈকভাক্ৱ গ্ৰৈণ কছৰ আছৈক্ি। এই ছসদ্ধান্ক্টা 
এই ছেশৰ প্ৰছত লক্্ ৰাছি গ্ৰৈণ কৰা হৈক্ি। ইয়াৰ ফলত 
ি্ক্তিগত িডিৰ উচ্চ মাচুলৰ িাক্ি িক্ঞ্ত দৈাৱা ছশক্াথথী তথা 
সস্ীয়া দমছডক্কল ছশক্াৰ িাক্ি ছিক্েশলল দযাৱা ছশক্াথথীক্য় 
স্ক্েশক্ত থাছক দমছডক্কল ছশক্া ল’িলল সক্ম হৈ পছৰি।

প্ৰধানমন্তীক্য় সমক্য় সমক্য় সংিাে অনষু্ষ্ত কছৰ দেশৰ যৱু প্ৰজন্ৰ হসক্ত আক্লাচনা 
কৰাৰ লগক্ত দতওঁক্লাকৰ মক্নািল িকৃ্দ্ধ কছৰ আছৈক্ি। মন কী িাত, পৰীক্া দপ চচ্া তথা 

ি্ক্তিগত সক্্াধন ৈওক, প্ৰধানমন্তীৰ ি্ক্তিগত উক্ে্াক্গ যৱু প্ৰজন্ক উৎসাছৈত কছৰ আছৈক্ি। 
দতওঁ দশৈতীয়ালক দডৈৰাডুনৰ একােশ দৰেণীৰ িাত্ অনুৰাগ ৰক্মালাই ছলিা পত্ৰ উত্তৰ ছে 
িাত্জনৰ সুকুমাৰ কলাৰ প্ৰশংসা কক্ৰ। উক্ল্ি্ দয, অনুৰাগ ৰক্মালাক কলা আৰু সংসৃ্ছতৰ 
প্ৰছত থকা েক্তাৰ িাক্ি ২০২১চনত প্ৰধানমন্তীক্য় ৰাষ্ট্ৰীয় ছশশু পুৰস্াৰ প্ৰোন কছৰছিল। 
অনৰুাক্গ ছিগত ছডক্চ্ৰত এই িছি অমতৃ মক্ৈাৎসৱৰ মূল ছিষয়িস্তুৰ হসক্ত সংগছত ৰাছি 
অংকন কছৰ প্ৰধানমন্তীলল পত্ ছলছিছিল। দসই পত্ পছঢ় প্ৰধানমন্তী অছভভূত হৈ পছৰছিল আৰু 
দতওঁ ছলছিছিল, “দতামাৰ মনৰ পছৰপক্কতা দেছি দমাৰ ভাল লাছগক্ি। ৰাষ্ট দকতক্িাৰ ছিষয়ক হল 
দতামাৰ ছচন্াধাৰা স্পষ্ট। স্াধীনতাৰ অমতৃ মক্ৈাৎসৱৰ লগত সংগছত ৰাছি অকঁা িছৱিন সুন্দৰ 
হৈক্ি।”এই ছচত্ নক্ৰন্দ্ৰ দমােী এপ্ আৰু narendramodi.in দৱিচাইটত আপক্লাড কৰা হৈক্ি।
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শ্ৰীকৃ্ দসতুৰ আৰম্ভদ্ণ, মুংদগৰৰ 
পৰযা খগদ্ডয়যালল েপূৰত্ ১০০ 
দ্কঃদ্মঃ হ্যাস পযাইদছ

২০২১ বষ ্ষদিযাত ভযাৰতৰ 
অদ্ভদলখসংখ্ক ১০ ৈযাজযাৰ 
দমগযাৱযাি দসৌৰ শজতি স্থযাপন

গ্ািদগা জলিায়ু সক্ন্লনত দকাপ-২৬ হিঠকত 
প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় দযছতয়া ২০৭০ চনলল 

ভাৰতৰ কািন্ ছনগম্ণ শণূ্ দৈাৱাৰ লক্্ৰ কথা দ�াষণা 
কছৰছিল দতছতয়া ছিশ্বই এই পেক্ক্পৰ প্ৰশংসা কছৰছিল। 
ছকন্তু দতছতয়া প্ৰধানমন্তীক্য় দকৱল লক্্ ছনধ ্াৰণ কৰাই 
নৈয়, এই দক্ত্ত কাযক্ৰী ি্ৱথিাও ৈাতত হলছিল। ইয়াৰ 
ফলশ্ৰুছতত এছতয়া দসৌৰ শক্তি তথা এই দক্ত্ত গক্ৱষণা 
কছৰ থকা প্ৰছতষ্ান মৰক’ম ইক্ডিয়া ছৰচািৰ্ দশৈতীয়া 
প্ৰছতক্িেন অনুসছৰ এক আশাি্ঞ্জক তথ্ স্পষ্ট কছৰক্ি। 
এই প্ৰছতক্িেন মক্ত দেশত দসৌৰ শক্তিৰ উৎপােন িকৃ্দ্ধ 
পাইক্ি। ২০২১ িিৰক্টাত দেক্শ ১০ ৈাজাৰ দমগাৱাট 
দসৌৰ উৎপােনৰ ক্মতা থিাপন কৰা হৈক্ি। এইক্িাৰত 
িাছষক্ ২১২ শতাংশ িকৃ্দ্ধ হৈক্ি। দসৌৰ শক্তিক্য় ২০২১ 
িষক্্টাত ছিজছুল িডিক্টাত ৬২ শতাংশ দযাগোন কছৰক্ি। 
এয়া এছতয়ালল লাভ পছৰমাণৰ সি ্াছধক। ছিগত িষক্্টাত 
িৈৃৎ দসৌৰ প্ৰকল্পত ৮৩ শতাংশৰ অংশীোছৰত্ব আছিল। 
এইক্িাৰত িাছষক্ ছৈচাপত ২৩০ শতাংশ িকৃ্দ্ধ হৈক্ি। 
এক্কেক্ৰ �ৰৰ মুধচত দসৌৰ দপক্নল থিাপন কৰা দক্ত্ত 
২০২১ িষক্্টাত ১৩৮ শতাংশ িকৃ্দ্ধ হৈক্ি।

আয়সু্মযান ভযাৰতৰ দ্ৈতযাদ্ধকযাৰীৰ মযাজত ৪৬ শতযাংশতলক দবদ্ছ মদ্ৈলযা

দেশৰ ৫০ দকাষ্টক্ৰা অছধক জনতাক 
িাছষক্ ৫ লাি টকাৰ স্াথি্ িীমাৰ সুছিধা 

কছৰ ছেয়া আচঁছন আয়সু্ান ভাৰত আক্জ দেশৰ 
েছৰদ্ দৰেণীৰ লগক্ত মছৈলা সকলৰ িাক্িও 
আশীি ্ােস্ৰূপ হৈ পছৰক্ি। এক নতুন অধ্য়ন 
অনসুছৰ ২০১৯ চনৰ অক্্ািৰ মাৈৰ পৰা ২০২১হল 
এই আচঁছনৰ লাভ দপাৱাসকলৰ ৪৬ শতাংশ 
মছৈলা। দম�ালয়, মছণপুৰ, নাগাক্লডি, ছমক্জাৰাম, 
ছিৈাৰ, চত্তীশগ়ি, দগাৱা, পুডুক্চৰী, লাক্াবিীপ 

আৰু দকক্ৰলাত  মছৈলা আয়সু্ান কাড ্ধাৰকৰ 
সংি্া দিছি। উক্ল্ি কৰাৰ প্ৰক্য়াজন আক্ি দয 
প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় ২০১৮ িষক্্টাত ছিশ্বৰ 
সিি্ৈৃৎ স্াথি্ আচঁছন ছৈচাক্প এই আয়সু্ান 
ভাৰত অছভযান  আৰম্ভ কছৰছিল। এছতয়া ছনৰন্ৰ 
এই আচঁছন সম্প্ৰসাছৰত হৈক্ি আৰু িতম্ান এই 
আচঁছনৰ হসক্ত দেশৰ প্ৰায় ২৭,৩০০ ি্ক্তিগত 
আৰু চৰকাৰী ছচছকৎসালয় সংযতুি হৈ আক্ি। এই 
আচঁছনৰ লাভ মছৈলাসকক্ল পায় আক্ি। n

ছিৈাৰৰ মুংক্গৰৰ ছনজৰ সমকৃ্দ্ধশালী ইছতৈাস আক্ি। এই ঠাইৰ 
ছশক্া, ি্াপাৰ, সংসৃ্ছত জনছপ্ৰয়। এই ঠাই ছিৈাৰৰ অন্তম 

পযট্ন থিান তথা তীথথ্িানক্িাৰৰ মাজত আক্ি। ছকন্তু েী� ্ সময়ৰ 
পৰা এিন েলঙৰ অভাৱৰ িাক্ি নাগছৰক্ক উত্তৰ ছিৈাৰ যািলল 
৭০ ছকতঃছমতঃ েলূৰত থকা দমাকামাৰ ৰাক্জন্দ্ৰপুৰ আৰু ৭৫ ছকতঃছমতঃ 
েলূৰত থকা ভগলপুৰৰ ছিৰেমশীলা েলঙৰ ি্ৱৈাৰ কছৰিলগীয়া 
ৈয়। এছতয়া এই সমস্া সমাধান দৈাৱাৰ পথত। ৬৯৬ দকাষ্ট টকা 
ি্য়সাক্পক্ক্ গংগা নেীৰ ওপৰত ছনম ্াণ দৈাৱা ১৪.৫ ছকতঃছমতঃ 
েী�ল দৰললাইন আৰু �াইপথ থকা েলক্ঙ এছতয়া সমস্াক্িাৰৰ 
সমাধান কছৰক্ি। এনএইচ ৩৩৩ছিৰ অন্গত্ এই েলং দকন্দ্ৰীয় 
পথ পছৰিৈন মন্তী নীছতন গাডকাৰীক্য় উক্বিাধন কক্ৰ। েলক্ঙক্ৰ 
যাত্া আৰম্ভ দৈাৱাৰ পািত এছতয়া মুংক্গৰ-িাগাছ়িয়াৰ মাজৰ 
েৰূত্ব এছতয়া ১০২ ছকতঃছমতঃ হ্াস দপাৱাৰ লগক্ত মুংক্গৰ-
দিগুসৰাইৰ মাজৰ েৰূত্ব এছতয়া ২০ ছকতঃছমতঃ হ্াস পাইক্ি। এই 
েলঙিনৰ ফলত মুংক্গৰৰ পৰা িগছ়িয়া তথা সৈৰসা যািলল 
প্ৰায় ৩ �ন্া আৰু দিগুসৰাই-সমষ্ষ্টপুৰ যািলল ৪৫ ছমছনট সময় 
ৰাছৈ হৈ পছৰক্ি। এই েলং ছনম ্াণ হৈ উঠাৰ ফলত এছতয়া ছিৈাৰৰ 
মুংক্গৰত থকা চডিী থিান (দেশৰ ৫২টা শক্তিপীঠৰ এটা), ঋছষ 
কুডি আৰু সীতা কুডি েশন্ৰ িাক্ি েশন্াথথীৰ সংি্া িকৃ্দ্ধ পাি।

সংদ্ক্ষপ্ত খবৰ

মুংদগৰৰ জনতযাৰ েীৰ ্ষদ্েনীয়যা েযাবী পপূৰণ হৈদছ
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ৰযাষ্ট্ৰ

ওছ়িশ্া ৰাজ্িক্ন ১ এছপ্ৰল তাছৰক্ি উৎকল 
ছেৱসৰ ৰূপত ৰাজ্িনৰ ৮৬ সংি্ক প্ৰছতষ্া 
ছেৱস পালন কছৰক্ি। এই ছেনক্টাৰ ছিক্শষত্ব 

এয়াই দয ১৯৩৬ চনত ভাষাৰ আধাৰত ওছ়িয়া ৰাজ্ 
তৎকালীন ছিৈাৰ, মাদ্াি দপ্ৰছসক্ডন্ী আৰু সংযুতি 
িংগৰ দকতক্িাৰ অঞ্লক হল গঠন কৰা হৈছিল। 
দতছতয়াৰ পৰা এই ছেনক্টাত উৎকল ছেৱস িা উৎকল 
ছেৱাশা পালন কৰা হৈ আছৈক্ি। ২০১১ চনত এই নাম 
ঔছ়িশ্া কৰা হৈক্ি। সম্াট অক্শাকৰ অছৈংসা নীছতৰ 
ছশক্া ছেয়া এই উৎকল প্ৰক্েক্শ দেশৰ স্াধীনতা 
আক্ন্দালনক্তা ছিক্শষ ভূছমকা গ্ৰৈণ কছৰ আছৈক্ি। 
১৮৫৭ চনৰ স্াধীনতা সংগ্ৰামক্ৰা ৪০ িিৰৰ পকূ্ি ্ 
ওছ়িশ্াৰ পছৱত্ ভূছমত ১৮১৭ চনত এক্ন এক সশস্ত্ৰ 
আক্ন্দালন হৈছিল ছয সংগ্ৰাক্ম ইংৰাজ শাসকৰ দভষ্ট 
থৰক িৰক কছৰ তুছলছিল। এই সংগ্ৰামক সকক্লাক্ৱ 
পাইক ছিক্দ্াৈ িুছল জাক্ন। দকৱল পাইক্কই নৈয়, 
ইয়াৰ উপছৰ গঞ্জম আক্ন্দালন, লাৰজা দকাল্ৈ 
আক্ন্দালনৰ পৰা চ্লপুৰ সংগ্ৰামলল ওছ়িশ্াৰ ভূছমত 
ছিক্েশী শাসকৰ ছিৰুক্দ্ধ ছিক্দ্াৈৰ অছগ্ন জ্বছল আছৈক্ি। 
মৈাত্মা গান্ীক্য় দযছতয়া দেশৰ স্াধীনতাৰ িাক্ি অছন্ম 
সংগ্ৰাম অি্াৈত ৰাছিছিল দতছতয়াও ওছ়িশ্াৰ দলাক 
ইয়াৰ হসক্ত সক্ৰেয়তাক্ৰ জছ়িত হৈ পছৰছিল। স্াধীনতা 
আক্ন্দালনৰ প্ৰছতক্টা সিভ্াৰতীয় আক্ন্দালন দযক্ন 
অসৈক্যাগ আক্ন্দালন, আইন অমান্ আক্ন্দালন, 

ভাৰত ত্াগ আক্ন্দালন আছেক্িাৰত ওছ়িশ্ৰ দলাক 
প্ৰত্ক্ আৰু সক্ৰেয়তাক্ৰ অংশগ্ৰৈণ কছৰছিল। 
পক্ডিত দগাপিনু্, আচায ্ ৈছৰৈৰ, ৈক্ৰকৃষ্ণ দমৈতাি, 
লক্ষ্ণণ নায়ক আছেৰ েক্ৰ অক্নক স্াধীনতা দসনানীক্য় 
আক্ন্দালনক্িাৰৰ দনতৃত্ব ছেছিল। ৰমা দেৱী, মালতী 
দেৱী, দকাছকলা দেৱী, ৰাণী ভাগ্ৱতী আছে অক্নক 
মছৈলাও স্াধীনতা আক্ন্দালনৰ হসক্ত ওতক্প্ৰাতভাক্ৱ 
জছ়িত হৈ আছিল। প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় কয় দয, 
“ওছ়িশ্া দেশৰ সাংসৃ্ছতক ছিছিধতাৰ এিন সম্পূণ ্ ছচত্ 
ৈয়। এই ঠাইৰ কলা, এই ঠাইৰ আধ্াত্ছমকতা, এই 
ঠাইৰ আছেিাসী সংসৃ্ছত সম্পূণ ্ দেশৰ ঐছতৈ্ ৈয়। এই 
কথাক্িাৰ সমূ্পণ ্ দেশত সম্প্ৰসাছৰত ৈ’ি লাক্গ, প্ৰচাৰ 
ৈ’ি লাক্গ।” ওছ়িশ্া প্ৰক্েশৰ ইছতৈাস অধ্য়ন কছৰক্ল 
এক্ন অক্নক দপ্ৰৰণামূলক কথা জাছনি পৰা যায়। 
ইমানক্িাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ িাক্িই আক্জ ওছ়িশ্া দেশৰ 
পূি ভাৰতৰ েুৱাৰমুি স্ৰূপ হৈ পছৰক্ি। ছিগত ৭ িিৰৰ 
দকন্দ্ৰৰ চৰকাৰৰ কথা আক্লাচনা কৰা ৈয় যছে দতক্ন্ 
দেছিিলল দপাৱা যায় দয এই ৰাজ্ত আন্তঃগাথঁছন তথা 
ঔক্ে্াছগক িডিত অক্নক কাম কৰা হৈক্ি। প্ৰধানমন্তী 
নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় কয় দয, “ওছ়িশ্াত ৰাষ্ট্ৰীয় �াইপথৰ 
আন্তঃগাথঁছনৰ কথা ৈওক িা সাগৰমালা প্ৰকল্পৰ কথা 
ৈওক িা ছশক্াৰ দক্ত্িনত আইআইষ্ট ভূৱক্নশ্বৰ 
আছেৰ প্ৰসংগ সকক্লা ছেশত ৰাজয়্িনৰ সি ্াঙ্ীন 
উন্নয়নৰ িাক্ি কাম কছৰ থকা হৈক্ি।” n

স্বযাধীনতযা সংগ্যামৰ আদ্ে ভপূ দ্মস্বযাধীনতযা সংগ্যামৰ আদ্ে ভপূ দ্ম
আকষণ্ীয় উপকূলীয় এক্লকা, মক্ন্দৰ, সুন্দৰ পযট্ন 

থিানৰ লগক্ত প্ৰায় েুক্ৈজাৰ িিৰ পুৰছণ সাংসৃ্ছতক 
আৰু ঐছতৈাছসক গুৰুত্ব থকা এিন ৰাজ্ হৈক্ি 

ওছ়িশ্া। এই ৰাজ্িক্ন দপৌৰাছণক কালৰ পৰাই দেশৰ 
সাংসৃ্ছতক আৰু আধ্ত্ছমক ছেশত গুৰুত্বপূণ ্ থিান 

েিল কছৰ আছৈক্ি। এই ঠাইক্ত সম্াট অক্শাকৰ 
হৃেয়ত দিৌদ্ধ ধমৰ্ িীজ দৰাপন হৈছিল। দকানাকৰ্ 
সযূ ্ মক্ন্দৰৰ পৰা আৰম্ভছণ কছৰ ভগৱান জগন্নাথৰ 
থিান দৈাৱাৰ লগক্ত সুস্ােু ৰসগুল্া আৰু ছচল্া হ্ে 

আছেক্িাক্ৰ ওছ়িশ্াক গছিত্ কৰাৰ লগক্ত দেশিাসীক্কা 
গছিত্ কছৰ আছৈক্ি। ওছ়িশ্য়াক আছম আৰু এটা 

কথাৰ িাক্ি জনা উছচত। ১৮১৭ চনত এই ঠাইত পাইক 
ছিক্দ্াৈ হৈছিল- এই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামক দেশৰ স্াধীনতাৰ 

ইছতৈাসৰ প্ৰথম সংগ্ৰাম িুছল অছভছৈত কৰা ৈয়...

উৎকল ছেৱস ছিক্শষ
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ছৈমাচল প্ৰক্েশৰ ছিমলাত ১৯২৮ চনৰ ১০ এছপ্ৰল 
তাছৰক্ি জন্ দৈাৱা দমজৰ ধন ছসং থাপা অষ্টম দগাি ্া 
ৰাইফলিৰ দিক্টক্লয়নত হসক্ত আছিল। দতওঁ ১৯৪৯ 

চনত অষ্টম দগাি ্া দৰক্জক্মন্ৰ কছমিনড অছধকাৰীৰ ৰূপত 
দযাগোন কছৰছিল। দকাৱা ৈয় দয ১৯৬১ চনত চীন দেশৰ 
ৰেমাগত আৰেমণাত্মক ছথিছতৰ পছৰক্প্ৰছক্টত ভাৰক্ত এক 
গুৰুত্বপূণ ্ ছসদ্ধান্ গ্ৰৈণ কছৰ ফৰৱাড ্ নীছত (আগ্ৰাসী নীছত) 
গ্ৰৈণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পািত চীনৰ ছেশত যক্থষ্ট পছৰমাক্ণ 
দসনা ছনক্য়াগ কৰা হৈছিল। দসনাৰ উচ্চস্ৰৰ পৰা এই ছনক্ে্শ 
হগছিল দয ছযক্কাক্না প্ৰকাক্ৰ ছতব্বত-লাডািৰ ছেশত থকা 
সীমান্ সুৰছক্ত কছৰ ৰাছিি লাছগি আৰু তেনৰুূপ দপংক্গাংগ 
হ্েৰ উত্তৰ পাৰৰ িৰুনাক দফাট্ৰ পৰা েছক্ণৰ িুশুললল দসনাৰ 
সুৰক্া নীছত স্পষ্ট আছিল। ইয়াৰ লগক্ত অক্নক কু্দ্ দপাষ্ট/
চকী হতয়াৰ কৰা হৈছিল। উক্ল্ি্ দয, ভাৰক্ত 
১৯৬২ চনৰ পূক্ি ্ ছচছৰক্জপ, ছচছৰক্জপ ১, 
ছচছৰক্জপ ২ নামৰ ছতছনটা গুৰুত্বপূণ ্ চকী 
ছনম ্াণ কছৰছিল। এই চকীত অষ্টম দগাি ্া 
দৰক্জক্মন্ক সুৰক্াৰ োছয়ত্ব ছেয়া হৈছিল। 
ছচছৰক্জপ-১ চকীৰ তত্বাৱধানত দমজৰ ধন 
ছসং থাপা আছিল। দতওঁৰ দনতৃত্বত প্ৰায় ২৮ 
গৰাকী দজাৱান পইন্ থ্ীনটথ্ী ৰাইফল আৰু 
ল�ু দমছিনগানৰ হসক্ত দমাতাক্য়ন আছিল। 
৬২ৰ ২০ অক্্ািৰ তাছৰক্ি চীনা হসন্ 
আৰেমণ কছৰছিল। এই আৰেমণৰ েটুালক 

প্ৰক্চষ্ট ধন ছসং থাপাই আৰু দতওঁৰ হসন্েক্ৰ ছিফল কক্ৰ। 
ছকন্তু তৃতীয়িাৰ চীনৰ হসন্ অছধক সুসস্জিত হৈ আৰেমণ 
কছৰছিল। এই আৰেমণ প্ৰায় আলঢ় �ন্া ধছৰ চছল আছিল। এই 
চকীৰ হসক্ত িছৈতঃ ছিশ্বৰ দযাগাক্যাগ ছিক্চ্ছন্ন হৈ পছৰছিল ছকন্তু 
ধন ছসং থাপা আৰু অষ্টম দগাি ্া দৰক্জক্মন্ৰ দসনাই যুজঁ ছে 
হগছিল। দমজৰ থাপাৰ একাছধক সৈক্যাগী শ্বৈীে হৈ পছৰছিল। 
ছকন্তু থাপা থমছক দৰাৱা নাছিল আৰু যুজঁ ছে হগছিল। অৱক্শষত 
দতওঁ ৰাইফলিৰ গুলী দশষ হৈ পছৰছিল। দতছতয়াও দতওঁ ক্ান্ 
নলৈ ছনজৰ িিু়িীিক্নক্ৰ যুজঁ ছেছিল আৰু একাছধক চীনা হসন্ 
ৈত্া কছৰিলল সক্ম হৈছিল। অৱক্শ্ দশষত দতওঁ শত্ৰুৰ ৈাতত 
ধৰা পছৰছিল। দতওঁক যদু্ধিন্দী ছৈচাক্প হল দযাৱা ৈয়। সকক্লাক্ৱ 
ভাছৱছিল দয দতওঁ ইছতমক্ধ্ মতুৃ্ হৈক্ি আৰু দসইিাক্িই চৰকাক্ৰ 
দতওঁক মৰক্ণাত্ক্তাৰভাক্ৱ পৰমিীৰ চৰে ছেয়াৰ প্ৰস্তুছত আৰম্ভ 

কছৰ ছেছিল। ছকন্তু যদু্ধিন্দী ছৈচাক্প দমজৰ ধন ছসং 
থাপাই এগৰাকী চীনা যৱুকৰ হসক্ত িনু্ত্বৰ সম্পক ্
থিাপন কছৰ �ৰলল িছুল এিন ছচষ্ঠ ছলছিছিল। এই 
ছচষ্ঠ দপাৱাৰ পািত দতওঁৰ �ৰ তথা গৈৃ ক্জলাত 
হুলথুিল লাছৈ হগছিল। দসনা ছিভাগক্কা িিৰ 
ছেয়া হৈছিল। ইয়াৰ চৰকাৰৰ প্ৰক্চষ্টাত দতওঁ যদু্ধ 
িন্দী ছৈচাক্প ১৯৬৩ চনৰ ১০ দম’ তাছৰক্ি মুক্তি 
পাইছিল। দতওঁৰ পৰমিীৰ চৰে িটঁাত সংক্শাধন 
কৰা হৈছিল, দসনাৰ পৰা দলফক্টক্নন্ কক্ণল্ 
ছৈচাক্প দতওঁ অৱসৰ হলছিল। ২০০৫ চনৰ ৫ 
দিক্প্্ৰ তাছৰক্ি দতওঁৰ মতুৃ্ ৈয়। n

ভাৰতীয় দসনা ছিভাগৰ দশৌয-্িীযৰ্ কথা সিজ্নছিছেত, দসনাৰ এই 
িীৰত্ব আৰু দেশক্প্ৰমৰ আৰঁত এক্ন দকতক্িাৰ সাৈসী দজাৱান, ছিষয়া 
আক্ি ছযসকলৰ সাৈছসকতাই দেশৰ ওপৰত অৈা সংকট ছনজৰ 
ওপৰত যুজঁ ছেছিল। দতওঁক্লাক্ক ছনজৰ জীৱনৰ প্ৰছত দনেৈ নকছৰ িা 
পছৰয়ালৰ প্ৰছত ছচন্া নকছৰ দকৱল দেশমাতৃৰ িাক্ি দসৱা আগিঢ়াই 
হগছিল। দতক্ন এগৰাকী িীৰ দসনা ছিষয়া আছিল পৰমিীৰ ধন ছসং 
থাপা। ১৯৬২ চনৰ ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ সময়ত থাপাৰ িীৰত্বৰ আি্ান 
সিজ্নছিছেত, সীমান্ত থকা এিন চকী দতওঁৰ নামত জনা যায়...

দমজৰ ধন দ্সং থযাপযা

জন্মঃ ১০ এদ্ৰিল, ১৯২৮    মৃতু্ঃ ৫ দছদপ্তম্বৰ, ২০০৫

পৰমিীৰ ধন ছসং থাপাব্জতিত্

দ্যগৰযাকীৰ অেম্ সযাৈস 
আৰু বীৰত্ই দেশদৰিমৰ 
নতুন আখ্যান দ্লদ্খদ্ছল

দতওঁ ক্ষযান্ত 
নলৈ দ্নজৰ 

খুখডীখদনদৰ 
যুঁজ দ্েদ্ছল 

আৰু একযাদ্ধক 
চীনযা হসন্ ৈত্যা 
কদ্ৰবলল সক্ষম 

হৈদ্ছল।
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ভাৰত ছিশ্বৰ এক্ন এক দিৌক্দ্ধক পছৰক্ৱশৰ অংশ ৈয় যাৰ মূল দকন্দ্ৰ িা অক্স্ত্ব এই দেশৰ েশন্ত 
নীছৈত হৈ আক্ি। এই েশন্ৰ আধাৰ ইয়াৰ আধ্াত্মিকতাত দসামাই আক্ি আৰু এই আধ্াত্মিক 
দচতনা এই দেশৰ নাৰীৰ শক্তিৰ মাজত আক্ি। এই কাৰণক্টাৰ িাক্িই নতুন ভাৰতৰ দকন্দ্ৰ নাৰী 

যক্থাছচত সন্ান লাভ কছৰিলল সক্ম হৈক্ি। এই সন্ানৰ িাক্ি দতওঁক্লাক দযাগ্। ৮ মাচ্ তাছৰক্ি 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মছৈলা ছেৱস উপলক্ক্ এই নাৰী শক্তিৰ স্ীকৃছত স্ৰূক্প ৰাষ্টপছত ৰামনাথ দকাছৱক্ন্দ 

২৯ গৰাকী মছৈলাক নাৰী শক্তি সন্ানক্ৰ সন্াছনত কক্ৰ...

সমগ্ৰ ছিশ্বই ৮ মাচ্ তাছৰক্ি মছৈলা ছেৱস ছৈচাক্প পালন 
কছৰ আছৈক্ি। মছৈলা ছেৱস ছৈচাক্প পালন কৰা দৈাৱাৰ 
অথ ্ এয়াই দয এই ছেনক্টাত মছৈলাৰ অসাধাৰণ যাত্া, 

অেম্ সাৈস, দপ্ৰৰণা, কমৰ্াক্জ আছেৰ ছিষক্য় চচ্া কৰা ৈয়। 
এই ছিক্শষ ছেনক্টাৰ প্ৰছত লক্্ ৰাছি ৰাষ্টপছত ৰামনাথ দকাছৱক্ন্দ 
ৰাষ্টপছত ভৱনত এক্ন দকইগৰাকীমান অসাধাৰণ মছৈলাক নাৰী 
শক্তি পুৰস্াৰ প্ৰোন কক্ৰ। সাংসৃ্ছতক, ৰাজলনছতক, সামাক্জক, 
অথল্নছতক তথা অন্ দকতক্িাৰ দক্ত্ত ছনজৰ পছৰচয় োষ্ঙ ধৰা 
এক্ন ২৯ গৰাকী দপ্ৰৰণাোয়ক মছৈলাক নাৰী শক্তি পুৰস্াৰ প্ৰোন 
কৰা ৈয়। ইয়াৰ পকূ্ি ্ ৭ মাচ্ তাছৰক্ি এই ছিক্জতাসকলৰ হসক্ত 
িাতা্লাপত ছমছলত হৈ প্ৰধনমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় কয়, “চৰকাৰ 
মছৈলাসকলৰ সম্ভাৱনাক্িাৰ মূত ্ৰূপ ছেয়াৰ ছেশত কাম কছৰিলল 
োয়ৱদ্ধ। চৰকাক্ৰ এক্ন দকতক্িাৰ নীছত গ্ৰৈণ কছৰ আক্ি ছযক্িাক্ৰ 
মছৈলাৰ মাজত নীছৈত হৈ থকা সম্ভাৱনাক্িাৰক ছিকছশত কৰাৰ 
িাক্ি সুছিধা কছৰ ছেক্য়। দতওঁ লগক্ত মছৈলাৰ সিলীকৰণৰ ওপৰত 
যক্থষ্ট গুৰুত্ব ছেক্য়।”
দ্বদ্ভন্ন দক্ষত্ত সফল মদ্ৈলযা
ছেয়া দৈাৱা এই সন্ানত ২০২০ িষৰ্ আৰু ২০২১ িষৰ্ িটঁা 
প্ৰাপকসকল আক্ি। নাৰী শক্তি পুৰস্াৰ ি্ক্তি তথা প্ৰছতষ্াক্ন 
সমাজৰ িাক্ি কৰা উক্ল্িনীয় অংশগ্ৰৈণৰ িাক্ি মছৈলা আৰু 
িাল্ ছিকাশ মন্তণালয়ৰ জছৰয়ক্ত প্ৰোন কৰা ৈয়। সামাক্জক 
জীৱনৰ দপ্ৰৰণা এই মছৈলাসকলৰ দকইগৰাকীমানৰ ছিষক্য় ছনউ 
ইক্ডিয়া সমাচাৰৰ পাতত...  

নযাৰী শজতিকনযাৰী শজতিক
অদ্ভন্নঅদ্ভন্ন

ছশশুকালৰ পৰা দনত্ৈীন ষ্টফনী িৰা়িৰ জন্ দচন্নাইত 
হৈছিল। দতওঁ ছশশু অৱথিাৰ পৰাই ছনজৰ ছেি্াংগতাক িাধাৰ 
প্ৰাচীৰ ৈ’িলল ছেয়া নাছিল। ছশশু অৱথিাক্ত পাচঁটালক ভাৰতীয় 
ভাষা সলসলীয়ালক দকাৱাৰ েক্তা অজন্ কৰা এই গৰাকী 
সাৈসী নাৰীক্য় অন্ ছশক্াক্ৰ সজাগ কৰাৰ ছেশত কাম 
কৰাৰ ছসদ্ধান্ গ্ৰৈণ কক্ৰ। দসই অনসুাক্ৰ দতওঁ দজ্াছতগম্য় 
ফাউক্ডিশ্বন নাক্মক্ৰ সংথিা থিাপন কছৰ আৰু দকক্ৰলাত 
দমািাইল লিাইডি সু্ল থিাপন কছৰ ২০০দৰা অছধক ছেি্াংগ 
ি্ক্তিক সিল কছৰ তুছলক্ি। 

টিফনী বৰযাড অন্ত্বই ছযগৰাকীক
িাধা ছে ৰাছিৱ দনাৱাছৰক্ল
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জম্-ুকাশ্ীৰৰ কুলগামৰ ছনিাসী নিীৰা আিটাৰ উচ্চ 
ছশক্াপ্ৰাপ্ নৈয়, দতওঁ আনছক ছিজ্ানীও নৈয় ছকন্তু দতওঁৰ 

উদ্াৱক্ন িলকছন তুছলক্ি। সাক্ৰতাৰ দক্ত্ত পািপৰা 
কুলগাম ক্জলাৰ কনীক্পাৰাৰ ছনিাসী েটুালক সন্ানৰ মাতৃ 
এই নাৰীক্য় ছিগত দকইটামান িিৰ ক্জলা প্ৰেষূণ ছনয়ন্তণ 

িডৰ্ কাযল্য়ত কাম কছৰ আক্ি। প্াষ্ষ্টক ছকেক্ৰ নষ্ট কছৰ 
দপলাি পাছৰ দসই ছিষয়ত দতওঁ ছচন্া চচ্া ২১-২২ িিৰৰ 

পূক্িই্ কছৰছিল। ১৪ িিৰৰ পূক্ি ্ দতওঁ সফল হৈ পছৰছিল। 
দিক্লগ দিক্লগ পোথ ্ ি্ৱৈাৰ কছৰ দতওঁ প্াষ্ষ্টক জ্বলাইছিল 

ছকন্তু এিাৰ দতওঁ দেছিক্ল প্াষ্ষ্টক িাইলল পছৰৱছতত্ হৈ 
পছৰক্ি। এই সুত্ ি্ৱৈাৰ কছৰ দতওঁ এছতয়া পছলছথনক 
িাইলল ৰূপান্ছৰত কছৰ প্াষ্ষ্টকক িাইঅ’ছডক্গ্ৰক্ডি’ল 

(হজছৱক ছিভংগনীয়) কছৰ তুছলক্ি।

ছচছকৎসা ছিজ্ানৰ ভাষাত ডাউন ছিক্ণ্ডাম হৈক্ি এক্ন এক 
ছথিছত, ছয অৱথিাত ছশশু মানছসক, শাছৰৰীক ছিকাশত পলম 
ৈয়। এই দিমাৰৰ ফলত শৰীৰৰ গঠন িা মন-মগজৰু ছিকাশ 
স্ছৱৰ হৈ পক্ৰ। ছকন্তু িায়’লী নন্দছকক্শাৰৰ দক্ত্ত এয়া 
দযন িাধা দকছতয়াও ৈ’ি দনাৱাছৰক্ল। দতওঁ এগৰাকী কথন 
নতৃ্ছশল্পী ছৈচাক্প এছতয়া সকক্লাক্ত জনাজাত হৈ পছৰক্ি। 
ভাৰত আৰু ছিক্েশক্তা নাম থকা িায়লী নন্দছকক্শাক্ৰ 
ডাউন ছিক্ণ্ডাম থকাৰ সময়ত সকক্লা প্ৰত্াহ্ান দনওছচ ৯ 
িিৰ িয়সৰ পৰা কথক নতৃ্ ছশছকিলল আৰম্ভ কছৰছিল। 
দতওঁ এছতয়া ১০০দৰা অছধক নতৃ্ কাযৰ্েমত অংশ হলক্ি 
আৰু দগ্াক্িল অছলস্ম্পয়াড ডান্ প্ৰছতক্যাছগতাত দতওঁ ব্ৰঞ্জৰ 
পেক লাভ কছৰিলল সক্ম ৈয়। দতওঁ ডাউন ছিক্ণ্ডামত 
পীছ়িত ৫০ষ্ট ছশশুক নতৃ্ৰ প্ৰছশক্ণ ছে আক্ি।

নছীৰযা আখিযাৰ
দতওঁৰ উদ্াৱক্ন প্াষ্ষ্টকক 

ছনছমষক্ত িাইলল ৰূপান্ছৰত কক্ৰ

ছযায়’লী ন্দ্কদশযাৰ
ডাউন ছিক্ণ্ডাক্মও যাক 
প্ৰছতছৈত কছৰি পৰা নাছিল

ছনিছৃত ৰায় ইক্টেল ইক্ডিয়াৰ মূল প্ৰিন্ক (কান্ট্ৰী দৈড) ৈয়। ইক্ন্ল ইক্ডিয়া হৈক্ি কস্ম্পউটাৰ 
উক্ে্াগৰ হসক্ত জছ়িত হৈ থকা এটা দকাম্পানী। ছিশ্বজছুৰ অছধকাংশ কস্ম্পউটাৰত ইক্ন্লৰ 
ছচপ ি্ৱৈাৰ ৈয়। ছনিছৃতক্য় এক্ন এক দিছমকডিাতিৰ ছনম ্াণ কছৰক্য যাৰ জছৰয়ক্ত কম 
পছৰমাণৰ ছিজছুল ি্ৱৈাৰ ৈয়। ৰাক্য় িতম্ান গ্ৰামাঞ্লত কাম কছৰ আক্ি। দতওঁ এক্ন এক 
পাইলট প্ৰকল্পত কাম কছৰ আক্ি যাৰ জছৰয়ক্ত ছিজছুল তাৰৰ মাধ্মত ইন্াৰক্নট সৰিৰাৈ 
কছৰি পাছৰ। এয়া সফল হৈ পছৰক্ল দেশত দযাগাক্যাগ ি্ৱথিা অছধক উন্নত হৈ পছৰি।

দ্নবৃদ্ত ৰযায়
ছিজছুলৰ তাৰ ি্ৱৈাৰ 

কছৰ ইন্াৰক্নট হল 
দযাৱাৰ প্ৰয়াস

নাৰী শক্তি সন্ানমদ্ৈলযা দ্েৱস
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জম্-ুকাশ্ীৰৰ ছনিাসী সন্্া ধৰ ছনক্জ এগৰাকী ছেি্াংগ 
দৈাৱাৰ িাক্ি চলা-ফুৰা কৰাৰ দক্ত্ত যক্থষ্ট অসুছিধাৰ 

সষৃ্ষ্ট হৈ আছৈছিল। দতওঁৰ দকৱল দসাৈঁাতিনক্ৈ কাম কছৰি 
পৰা অৱথিাত আক্ি। ইমানছিছন প্ৰত্াহ্ানৰ পািক্তা দতওঁ 
ছনজৰ ছশক্াজীৱন সুি্াছতক্ৰ সমাপ্ কছৰ িাছণজ্ শািাত 

নোতক্কাত্ক্তাৰ ছডগ্ৰী লাভ কছৰ এষ্ট চৰকাৰী চাকছৰ 
দযাগাৰ কছৰ হলক্ি। এছতয়া এই চাকছৰ কছৰ জীৱন ছনি ্াৈৰ 

িাট দমাকলাই দলাৱাৰ লগক্ত দতওঁ ছেি্াংগসকলৰ িাক্ি 
এক ছিক্শষ প্ৰছতষ্ান জম্ ুইনষ্ষ্টষ্টউড অৱ দজক্নক্ৰল 

এডুক্কশ্বন এডি ছৰৈাছিছলক্টশ্বন (ক্জগৰ) পছৰচালনা কছৰ 
আছৈক্ি। এই প্ৰছতষ্ানত িতম্ান ৭৫ ছেি্াংগজনক দতওঁ 
একােশ দৰেণী পযন্্ ছশক্া প্ৰোন কছৰ আক্ি। দতওঁ ইয়াৰ 

লগক্ত ছনজা উক্ে্াগত েিুীয়া ল’ৰা-দিাৱালী তথা প্ৰছতজন 
ছেি্াংগক �ৰুৱা ছশক্া প্ৰোন কছৰ আছৈক্ি।

ৰাছধকা হৈক্ি দকক্ৰলাৰ কডুনগলু্ৰৰ ছনিাসী। দসয়া 
সময় আছিল ২০১২ চনৰ ২৭ অক্্ািৰ। তাছমলনাডুৰ 
নাগাপষ্টিনমৰ কাষক্ত লাছগ থকা সাগৰত দকক্টেইন ৰাছধকা 
দমনক্ন ২১৮২৭ টনৰ দতল পছৰিাৈী দটংকাৰ জাৈাজ সুৱণ ্ 
স্ৰাজত আছিল। তীব্ৰ িৰষুণৰ লগক্ত সাগৰৰ িতাৈৰ গছত 
আছিল অতীৱ দিছি। েিুাৰলক জাৈাজৰ লংগৰ আতঁছৰ 
পছৰছিল। ৰেমাগতভাক্ৱ েটুা ছেনৰ িাক্ি এক্ন ছথিছত আছিল। 
২৯ অক্্ািৰ তাছৰক্ি িতৰ ছিভাগৰ পৰা এয়া জাছনি পৰা 
হগছিল দয শ্ৰীলংকাত নীলম ধুমুৈা আছৈক্ি গছতক্ক সুৱণ ্ 
স্ৰাজ সমুদ্ত দৈৰাই যাি। ছকন্তু জাৈাজৰ দকক্প্ইন ৰাছধকা 
দমননৰ িাক্ি দসয়া নৈ’ল আৰু জাৈাজ সুকলক্ম আছৈ 
কৃষ্ণাপটিনমৰ উপকূলত আছৈ ছথিছত হলছিল। এক্কেক্ৰ দতওঁ 
এিাৰ অন্ধ্ৰৰ কাকীনা়িাক্তা ৭ জনলক মািমৰীয়াক উদ্ধাৰ 
কছৰছিল।

সন্্যা ধৰ
ছেি্াংগৰ দসৱা হৈ পছৰক্ি 
দতওঁৰ িাক্ি জীৱনৰ দসৱা

ৰযাদ্ধকযা দমনন
প্ৰথম মছৈলা মাক্চ্ন্ দনভী 
দকক্প্ইন

নাৰী শক্তি সন্ানমদ্ৈলযা দ্েৱস

নাৰীৰ গুৰুত্ব সমাজত সোয় আক্ি। নাৰী অছিৈক্ন তথা 
নাৰীক সন্ান ছনছেয়ালক সমাজ প্ৰছতষ্ষ্ত ৈ’ি দনাৱাক্ৰ। 
িতম্ানৰ দকন্দ্ৰ চৰকাক্ৰ সমক্য় সমক্য় নাৰী সিলীকৰণৰ 
িাক্ি অক্নক আচঁছন গ্ৰৈণ কছৰ আছৈক্ি। প্ৰধানমন্তী 
আৱাস দযাজনা, সুকন্া সমকৃ্দ্ধ আচঁছন, উজ্জ্বলা আচঁছন, 
মুদ্া আচঁছন, জনধন আচঁছন, স্চ্ছ ভাৰত আছে ছিছভন্ন 
আচঁছনক্িাৰ মছৈলাৰ সিলীকৰণৰ ছেশত গুৰুত্বপণূ ্ 

আচঁছন ছৈচাক্প পছৰগছণত হৈ আছৈক্ি। মছৈলা ছেৱস 
উপলক্ক্ গুজৰাটৰ কচ্ছত জনতাক সক্্াধন কছৰ দতওঁ 
কয়, “আছম মাক্জ মাক্জ কওঁ দয নাৰী তুছম নাৰায়ণী। 
ছকন্তু আছম আৰু এটা কথা শুছনক্িা ঁদয নৰ মাক্ন পুৰুক্ষ 
কম ্ কছৰক্লক্ৈ নাৰায়ণ হৈ পছৰি পাক্ৰ! ছকন্তু নাৰীৰ 
দক্ত্ত ছক দকাৱা যায়, নাৰী তুছম নাৰায়ণী। চাওক, 
কথাষাৰ ছকমান গুৰুত্বপূণ।্” n

ৰিধযানমন্তীদয় ক’দল নযাৰী তুদ্ম নযাৰযায়ণীৰ মৈত্

পৰম্ৰযাগত দ্চদ্কৎসযা পদ্ধদ্তৰ
দ্বশ্বস্তৰীয় দকন্দ্ৰ গিনত মঞ্জুঞ্জু দ্ৰ
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नारी शक्ति सम्ान्हिला हिवस

দৰযাষণযাঃ দকন্দ্ৰীয় মন্তীমণ্ডদল ভযাৰত চৰকযাৰ 
আৰু দ্বশ্ব স্বযাস্থ্ সংস্থযা (ডযাদ্লিউএইচঅ’) মযাজত 
দৈযাৱযাৰ উলমৈতীয়যা চুজতি অনুসদ্ৰ গুজৰযািৰ 
জযামনগৰত ডযাদ্লিউএইচঅ’ দ্যাদবল দচন্যাৰ 
ফৰ দৰেদ্ডশ্ব’দনল দমদ্ডদ্চন (পৰম্ৰযাগত 
দ্চদ্কৎসযাৰ আন্তঃৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় দকন্দ্ৰ-দ্বশ্ব স্বযাস্থ্ 
সংস্থযা) স্থযাপন কৰযাৰ দক্ষত্ত অনদুমযােন 
জনযাইদছ।
ৰিভযাৱঃ আয়সু মন্তণালয়ৰ অধীনত জামনগৰত 
ডাছলিউএইচঅ’ দগ্াক্িল দচন্াৰ ফৰ দ্ছডশ্ব’দনল 
দমছডছচন (পৰম্পৰাগত ছচছকৎসাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 
দকন্দ্ৰ-ছিশ্ব স্াথি্ সংথিা) দকন্দ্ৰ থিাপন কৰা ৈ’ি। এয়া 
ছিশ্বৰ িাক্ি পৰম্পৰাগত ছচছকৎসা পদ্ধছতৰ একমাত্ 
দকন্দ্ৰ হৈ পছৰি। ইয়াৰ জছৰয়ক্ত আয়ুক্ি ্ছেক 
ছচছকৎসা পদ্ধছতৰ চচ্া তথা ইয়াৰ ছিকাশ সাধন 
কৰাৰ িাক্ি ছিক্শষ ি্ৱথিা দলাৱা ৈ’ি। ইয়াৰ লগক্ত 
এই ছচছকৎসা পদ্ধছতৰ প্ৰছশক্ণক্ৰা কাম এই দকন্দ্ৰৰ 
পৰা সম্ভৱ হৈ পছৰি। এই দকন্দ্ৰ ছনম ্াণৰ কাম 
যক্থাছচতভাক্ৱ কৰাৰ িাক্ি ছিক্শষ কছমট্ৰী গঠন কৰা 
হৈক্ি। ইয়াত ভাৰত চৰকাৰ তথা ছিশ্ব স্াথি্ সংথিাৰ 
সেস্ জছ়িত হৈ আক্ি।
দৰযাষণযাঃ ৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় ভপূ দ্ম মদু্ৰযাকৰণ দ্নগমক 
(এনএলএমদ্চ) দকন্দ্ৰ চৰকযাদৰ পপূণ ্ষ স্বযায়ত্দৰ 
গিন কৰযাৰ দ্নদে্ষশত অনদুমযােন জনযাইদছ। 
ইয়যাৰ ৰিযাৰদ্ম্ভক দশ্বয়যাৰ পুঁজজৰ পদ্ৰমযাণ হৈদছ 

৫ ৈযাজযাৰ দকযাটি িকযা আৰু ‘দপইড-আপ 
দশ্বয়যাৰ দকদ্পদিল’ হৈদছ ১৫০ দকযাটি িকযা। 
‘এনএলএমদ্চ’-দয় অদ্তদ্ৰতি ভপূ দ্ম সম্ে তথযা 
দকন্দ্ৰীয় ৰযাজহুৱযা খণ্ডৰ ৰিদ্তষ্যান আৰু চৰকযাৰী 
অদ্ভকৰণসমপূৈ(দ্চদ্পএছই)ৰ দ্নম ্ষযাণ সম্েৰ 
মদু্ৰযাকৰণৰ েযাদ্য়ত্ বৈণ কদ্ৰব।
ৰিভযাৱঃ ‘ছচছপএিই-সমূৈৰ ৈাতত ছিশাল পছৰমাণৰ 
আনুষংছগক প্ৰকৃছতৰ অি্ৱহৃত অথিা অদ্ধ ্
ি্ৱহৃত ভূছম তথা ছনম ্াণ সামগ্ৰী মজতু হৈ আক্ি। 
দকৌশলগত ছিমুদ্াকৰণ অথিা িন্ দ�াষণা কৰা 
ছচছপএিইসমৈূৰ অছতৰতি ভূছম সম্পে তথা 
আনুষংছগক সম্পেসমৈূৰ মুদ্াকৰণ দসইক্িাৰ 
সম্পেৰ মূল্ উে�াটনৰ িাক্ি গুৰুত্বপূণ ্ পেক্ক্প 
ছৈচাক্প পছৰগছণত ৈ’ি। এই পেক্ক্ক্প ছচছপএিই-
সমৈূৰ অদ্ধ ্ ি্ৱহৃত সম্পেসমৈূৰ উৎপােনশীল 
ি্ৱৈাৰ সম্ভৱ কছৰ তুছল ি্ক্তিগত িডিৰ ছিছনক্য়াগ 
আকছষত্ কৰা, নতুন অথল্নছতক কম-্কাডিক 
উৎসাছৈত কৰা, থিানীয় অথন্ীছতক উৎসাছৈত কৰা 
আৰু অথল্নছতক আৰু সামাক্জক আন্তঃগাথঁছন 
ছনম ্াণৰ িাক্ি ছিত্তীয় সমল উদ্ৱৰ দক্ত্ক্তা 
গুৰুত্বপণূ ্ ভুছমকা পালন কছৰি। ‘ছচছপএিই’সমূৈৰ 
লগক্ত অন্ান্ চৰকাৰী অছভকৰণসমূৈৰ হৈ ভূছম 
সম্পেৰ মুদ্াকৰণৰ োছয়ত্ব দপিাোৰী ভাক্ি সম্পােন 
কছৰি পৰালক ‘এনএলএমছচ’-ত প্ৰক্য়াজনীয় 
কাছৰকৰী ছিক্শষজ্তা আক্ৰাপ কৰা ৈ’ি। n

পৰম্ৰযাগত দ্চদ্কৎসযা পদ্ধদ্তৰ
দ্বশ্বস্তৰীয় দকন্দ্ৰ গিনত মঞ্জুঞ্জু দ্ৰ

পৰম্পৰাগত ছচছকৎসা পদ্ধছত স্াথি্ দসৱাৰ এক অন্তম অংগ। এই ছচছকৎসা ি্ৱথিা সুস্াথি্ িতা্ই ৰিাত গুৰুত্বপূণ ্ ভূছমকা 
পালন কছৰ আছৈক্ি। এই কাৰণক্টাৰ িাক্িই দকন্দ্ৰীয় দকছিক্নক্ট ডাছলিউএইচঅ’ দগ্াক্িল দচন্াৰ ফৰ দ্ছডশ্ব’দনল দমছডছচনৰ 

(পৰম্পৰাগত ছচছকৎসাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দকন্দ্ৰ-ছিশ্ব স্াথি্ সংথিা) দকন্দ্ৰ থিাপন কৰাৰ ছসদ্ধান্ত অনুক্মােন জনাইক্ি। ইয়াৰ 
লগক্ত ি্ক্তিগত িডিৰ ছিছনক্য়াগ তথা থিানীয় অথি্্ৱথিাক শক্তিশালী কৰাৰ িাক্ি প্ৰক্য়াগত নথকা আৰু উপাজন্ত অক্ম 

চৰকাৰী িডিৰ সম্পেৰ মুদ্াকৰণ কছৰ ৰাজৈ িকৃ্দ্ধৰ লক্্ক্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূছম মুদ্াকৰণ ছনগমক (এনএলএমছচ) এিছপছভ ছৈচাক্প 
গঠন কৰাৰ দক্ত্ত অনুক্মােন জনাইক্ি...

দকদ্বদনিৰ দ্সদ্ধযান্ত
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সুখময় আৰু মংগলময়
যযাত্যাৰ বযাদব দৰ’লত সুৰক্ষযা ‘কৱচ’

যাত্াৰ িাক্ি দৰ’লত সুৰক্া ‘কৱচ’
ভাৰতীয় দৰল ছিভাক্গ যাত্ীৰ িাক্ি সুগম 

পছৰিৈনৰ লগক্ত সুৰছক্ত যাত্াৰ ছনক্চিছত 
প্ৰোন কক্ৰ। এই কাৰণক্টাৰ িাক্িই 

এফাক্ল উন্নত আন্তঃগাথঁছনৰ জছৰয়ক্ত 
আধছুনকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ছেয়া 

হৈক্ি আৰু আনফাক্ল সুৰক্া প্ৰণালীক 
শক্তিশালী কৰাৰ িাক্ি ৰেমাগত ি্ৱথিা 

গ্ৰৈণ কছৰ অৈা হৈক্ি। এই পছৰকল্পনাৰ 
অধীনত দৰ’ল মন্তী অছশ্বনী হিষ্ণক্ৱ কৱচ 

সুৰক্া প্ৰণালীৰ পৰীক্ণ আৰু ছনৰীক্ণ 
কক্ৰ। এয়া দৰল সুৰক্াৰ এক স্ক্েশী 

সুৰক্া প্ৰণালী। এই সুৰক্া ি্ৱথিাই দৰল 
যাত্া আনন্দময় কছৰ তুছলি...

এটা সময় এক্নকুৱা আছিল দয প্ৰাক্য়ই ভাৰতীয় দৰ’লৰ 
েু�ট্নাৰ িিৰ িিৰ কাগজত শুছনিলল পাইছিল। ছকন্তু 
ছিগত দকইটামান িষত্ এইধৰণৰ �টনা যক্থষ্ট হ্াস 

পাইক্ি আৰু এই দক্ত্ত দৰ’ল ছিভাক্গ সম্পূণ ্ সুৰক্া প্ৰণালী 
উন্নত কছৰিলল সক্ম হৈক্ি। সুৰক্া ি্ৱথিাত ‘কৱচ’ৰ জছৰয়ক্ত 
ছনণ ্ায়ক আৰু থিায়ী ি্ৱথিা গ্ৰৈণ কছৰক্ি। এয়া স্ক্েশত ছিকাশ 
সাধন কৰা এক্ন এক সুৰক্া প্ৰণালী ৈয় যাৰ জছৰয়ক্ত েুিন 
ছিপৰীত ছেশৰ পৰা আছৈ থকা দৰ’ল মিুামুিী ৈ’দল ছনক্জই 
হৰ পছৰি। ৪ মাচ্ৰ ছেনািন এই ঐছতৈাছসক প্ৰণালীৰ পৰীক্ণ 
কৰা ৈয়। আৰু এই পৰীক্াৰ সময়ত স্য়ং দৰ’লমন্তী অছশ্বনী 
হিষ্ণয় গুল্াগুডাৰ পৰা ছিটছগড্ালল হগ আছিল আৰু দৰ’ল 
দিাডৰ্ অধ্ক্ তথা মুি্ পছৰচালন সঞ্ালক ছিটছগড্াৰ পৰা 
গুল্াগুডালল হগ আছিল। এটা সময়ত দযছতয়া েুক্য়ািন দৰ’ল 
মিুামুিী দৈাৱাৰ উপৰেম �ষ্টছিল দতক্ন সময়ত উন্নত সুৰক্া 
ি্ৱথিাক্ৰ  সঞ্ালন দৈাৱা ‘কৱচ’ দব্ৰছকং ি্ৱথিাই েুক্য়ািন দৰ’ল 
ৰিাই ছেছিল। এই উন্নত সুৰক্া ি্ৱথিাই এছতয়া দৰ’ল যাত্া 
অছধক সুৰছক্ত কছৰ তুছলি।

সুৰছক্ত ভাৰতীয় দৰ’লৰযাষ্ট্ৰ
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‘কৱচ’ৰ বযাদব দৰ’লৰ 
মযাজত সংৰষ ্ষ নৈয়
n  দৰলৰ সং�ষ ্ সুৰক্া প্ৰণালীৰ অধীনত 

যছে েুিন তীব্ৰক্িগী দৰ’ল ছিপৰীত ছেশৰ 
পৰা আছৈ আক্ি দতছতয়া দসই েুিন 
দৰলৰ মাজত 'কৱচ'ৰ িাক্ি সং�ষ ্ নৈ'ি।

n  ২০২২ িষক্্টাৰ দকন্দ্ৰীয় িাক্জটত কৱচ 
প্ৰযুক্তিৰ কথা দ�াষণা কৰা হৈছিল। 
ইয়াত দকাৱা হৈছিল দয ২০২২-২৩ 
িষক্্টাত দেশীয় ছিশ্ব স্ৰীয় প্ৰযুক্তিগত 
আৰু ক্মতা িকৃ্দ্ধ কৱচৰ অধীনত দৰল 
দনটৱক ্২০০০ ছকতঃছমতঃ সংযুতি হৈ 
পছৰি।

n  অনাগত ছেনক্িাৰত প্ৰায় ৩৪,০০০ 
ছকতঃছমতঃ দৰল দনটৱক ্কৱচৰ অধীনত 
আছৈি। কৱচ সকক্লাতলক কম 
িৰচী আৰু সম্পূণ ্ সুৰক্া স্ৰ-৪ 
(এিআইএল-৪) প্ৰমাছণত প্ৰযুক্তিক্িাৰৰ 
অন্তম ৈয়। ইয়াৰ লগক্ত এই প্ৰযুক্তি 
দেশীয় দৰল সামগ্ৰীৰ (প্ৰযুক্তি) ৰপ্াছনৰ 
িাট সুচল কছৰি।

কৱচৰ দ্বদশষত্
n  ছিপেৰ সময়ত সংক্কত অছতৰেম 

নকছৰি।
n  ড্াইভাৰ দমছশ্বন ইন্াৰক্ফজ 

(ছডএমআই), ল’দকা পাইলট, 
অপাক্ৰশ্বন কাম ইক্ডিক্কশ্বন দপক্নলত 
(এলছপঅ’ছচআইছপ) সংক্কত ছথিছত 
দেিুৱাৰ লগক্ত দৰলৰ ছথিছতও ি্তি কছৰ 
থাছকি।

n  অত্াছধক দ্ৰুত গছত প্ৰছতক্ৰাধ কছৰিলল 
স্য়ংক্ৰেয় দব্ৰছকং। দৰল দগটত উপছথিত 
দৈাৱাৰ লক্গ লক্গ, হুইক্চলক্টা স্য়ংক্ৰেয় 
ভাক্ৱ িাক্জিলল আৰম্ভ কছৰি।

n  কৱচ প্ৰণালীৰ িাক্ি েুটা ইক্ঞ্জনৰ 
মাজত সং�ষ ্ িন্ ৈ'ি। জৰুৰী কালীন 
পছৰছথিছতৰ সময়ত এি.ও.এি. িাতা্। 
দনটৱক ্মছনটৰ প্ৰণালীক্টাৰ জছৰয়ক্ত 
দৰল চলাচলৰ দকন্দ্ৰীভূত লাইভ ছনৰীক্ণ।

পুদণত ৰিধযানমন্তীৰ বিযাৰযা দমৰে’ দৰল 
দসৱযা উদবিযাধন
২০১৪ চনলল দকৱল দেশৰ ছেল্ী-এনছচআৰত দম্'ৰ ি্াপক 
সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল। দম্' দসৱা িাকী চৈৰসমূৈত অলপ 
অচৰপ আৰম্ভ হৈছিল, ছকন্তু আক্জ দেশৰ েুই ডজনক্ৰা 
অছধক চৈৰত, দম্' দসৱা ৈয় কাযক্্ম হৈক্ি িা দসানকাক্লই 
কাযক্্ম ৈ'ি। মৈাৰাষ্টক্ৰা ইয়াত অংশ আক্ি। মু্াই ৈওক, 
পুক্ন-ছপস্ম্প্ৰ-ছচঞ্ৱাড ৈওক, থাক্ন ৈওক, নাগপুৰ ৈওক, 
আক্জ মৈাৰাষ্টত দম্' দনটৱক ্অছত দ্ৰুত গছতত সম্প্ৰসাছৰত 
হৈক্ি। প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় ২০১৬ চনৰ ২৪ ছডক্চ্ৰ 
তাছৰক্ি পকু্ন দম্' দৰ'ল প্ৰকল্পৰ আধাৰছশলা থিাপন কছৰছিল 
আৰু ২০২২ চনৰ ৬ মাচ্ত দতওঁ এই প্ৰকল্পৰ উক্বিাধন কক্ৰ। 
ইয়াৰ ফলত পুক্নত যাতায়ত সৈজ ৈ'ি, প্ৰেষূণ আৰু যান-যটঁ 
েৰূ হৈ পছৰি। ইয়াৰ ফলত পুক্নৰ দলাকসকলৰ জীৱন সৈজ 
ৈ'ি। এই প্ৰকল্পক্টা হৈক্ি পুক্নত নগৰীয় গছতশীলতাৰ িাক্ি 
ছিশ্বমানৰ আন্তঃগাথঁছন প্ৰোন কৰাৰ এক প্ৰক্চষ্টা। এই প্ৰকল্পক্টা 
১১,৪০০ দকাষ্ট টকাক্ৰা অছধক ি্য়ত ছনম ্াণ কৰা হৈক্ি। 
প্ৰধানমন্তীক্য় ৩২.২ ছকক্লাছমটাৰ পকু্ন দম্' দৰ'ল প্ৰকল্পৰ 
মুঠ ১২ ছকক্লাছমটাৰ পথ উক্বিাধন কৰাৰ লগক্ত গাৰক্ৱৰ 
দম্' দষ্টচনত প্ৰেশন্ী উক্বিাধন আৰু পছৰেশন্ কক্ৰ। এক্ক 
সময়ক্ত দতওঁ তাৰ পৰা আনন্দনগৰ দম্' দষ্টচনলল দম্' যাত্া 
কক্ৰ আৰু ছশশুসকলৰ হসক্ত িাতা্লাপত ছমছলত ৈয়। এই 
সময়ক্িাৱাত দতওঁ ছনক্জ ষ্টকটও ছকছনছিল। অনুষ্ানত ভাষণ 
প্ৰোন কছৰ নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় প্ৰধানমন্তী-গছতশক্তি ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ 
দপ্নৰ ছিষক্য়ও মন্ি্ কক্ৰ।  n

এয়া দমাৰ দসৌভাগ্ দয আক্পানাক্লাক্ক দমাক 
পুক্ণ দম্’ দৰল দসৱাৰ আধাৰছশলা থিাপন 
কছৰিলল মাছতছিল আৰু এছতয়া উক্বিাধন 
কৰাৰ সুছিধাও ছেক্ি। ইয়াৰ অথ ্ এয়াই দয 
সময়মক্ত দ�াছষত প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূণ ্ কছৰি 
পৰা যায়।
নক্ৰন্দ্ৰ দমােী, প্ৰধানমন্তী।

সুৰছক্ত ভাৰতীয় দৰ’লৰযাষ্ট্ৰ
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সংকিৰ মযাজত স্বদেশত সকদলযা ভযাৰতীয়

ৰযাষ্ট্ৰ শজতিৰ ৰিদ্তদ্বম্ব

ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ অছভযানৰিচ্ছে দলখযা
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ছিশ্বৰ ছযক্কাক্না প্ৰান্ত থকা ভাৰতীয়সকল দেশৰ ৰাষ্টেতূৰ েক্ৰ ৈয়। নতুন ভাৰতৰ এই ছচন্াই প্ৰছতক্টা 
সংকটকালত, প্ৰছতক্টা জৰুৰীকালীন সময়ত দকৱল দেশৰ নাগছৰকক উদ্ধাৰ কছৰ অৈাৰ লগক্ত প্ৰছতক্টা 
ছিপেকালীন সময়ত সৈায় আগিঢ়াই সিল দনতৃত্ব গ্ৰৈণ কছৰক্ি। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত 
অি্াৈত থকা যুদ্ধৰ সময়ত দসই দেশত থকা ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰৰ িাক্ি দেশৰ চৰকাক্ৰ আৰম্ভ কৰা 
অপাক্ৰশ্বন গংগাই ৰাষ্টৰ শক্তি ছিশ্বৰ সম্িুত অছধক শক্তিশালী কছৰ তুছলক্ি। ইয়াৰ কাৰণ হৈক্ি ছিগত 
দকইটামান িিৰত ভাৰত চৰকাক্ৰ গ্ৰৈণ কৰা আগ্ৰাসী নীছতৰ হসক্ত আত্মছনভৰ্শীলতাৰ ছচন্া। এই 
সলছন দৈাৱা ছচন্াই পূিৰ্ ‘ছডক্ফক্ন্ৱ আৰু ছডক্পক্ডিন’ মাক্ন ৰক্ণাত্মক আৰু পৰছনভৰ্শীলতাৰ ছচন্াত 
পছৰৱতন্ সাধন কছৰ প্ৰছতক্টা সংকটকালত ছনজৰ শক্তিৰ পছৰচয় ছেিলল সক্ম হৈক্ি। ছিগত দকইটামান 
িষত্ দকাছভড লকডাউনৰ সময়ত ৈওক িা আফগাছনস্ান, চুোন, দয়ক্মন, দনপাল, ইক্ডিাক্নছিয়াৰ 
সংকটৰ সময়ত ৈওক, ভাৰত চৰকাক্ৰ ছিছভন্ন উদ্ধাৰ অছভযাক্নক্ৰ দেশৰ নাগছৰকক স্ক্েশলল অনাৰ 
লগক্ত ছনজৰ িছধত্ শক্তি প্ৰেশন্ কছৰিলল সক্ম হৈক্ি।

ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ অছভযানৰিচ্ছে দলখযা



16 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ এনৰিল, ২০২২

আছম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ শক্তি দসই দেশত দেছিিলল পাইক্িা।ঁ তাত আমাৰ 
ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা িািত দেছি দকাক্না এটা সুৰক্া চকীক্তই আমাৰ গা়িী ৰক্িাৱা দৈাৱা 
নাছিল। চৰকাৰৰ প্ৰয়াসত ইউক্ৰেইনত ভাৰতৰ ৰাষ্টেতূ আৰু দসই দেশৰ চৰকাক্ৰ 
আমাক সুৰছক্তভাক্ৱ উভতাই পক্ঠাৱাৰ ি্ৱথিা কছৰছিল। আছম থকা ঠাইৰ পৰা 

ছিমানিন্দৰলল অৈাৰ সময়ত আমাৰ িািিনত ছতছনৰঙী পতাকা দেছি দকাক্না এক 
সুৰক্া চকীক্ত হসন্ই আমাৰ গা়িী ৰক্িাৱা নাছিল।

কশীশ শম ্া আৰু অ’ছিমা (ইউক্ৰেইনৰ পৰা আছৈ ছিমলাত উপছথিত দৈাৱা ছশক্াথথী)

আছম আশা এছৰ ছেছিক্লা।ঁ দকছতয়াও ভৱা নাছিক্লা ঁদয স্ক্েশলল উভষ্ট যাি 
পাছৰম! ছকন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ সৈায়ত আছম উভষ্ট আছৈিলল সক্ম হৈক্িা।ঁ 
ক’দতা দকাক্না ধৰণৰ অসুছিধা দপাৱা নাছিক্লা।ঁ ইয়াৰ িাক্ি দমােী ডাঙৰীয়াক 

ধন্িাে জনাইক্িা।ঁ �ৰত ভগৱানৰ িাছৈক্ৰ অন্ কাক্ৰািাৰ নাম উচ্চাৰণ 
হৈক্ি যছে দসয়া দমােীজীৰ নাম উচ্চাছৰত হৈক্ি। দমােী ডাঙৰীয়াই আমাক 

উদ্ধাৰ কছৰ আছনক্ি। ছয সময়ত আমাৰ ছপতৃ-মাতৃ এক্কা কছৰি পৰা অৱথিাত 
নাছিল দসই সময়ত আপছুন আমাক উদ্ধাৰ কছৰক্ি।

ইউক্ৰেইনত আিদ্ধ হৈ পৰা 
ভাৰতীয় ছশক্াথথীৰ উদ্ধাৰৰ 

িাক্ি আৰম্ভ কৰা দৈাৱা অপাক্ৰশ্বন 
গংগাৰ অধীনত স্ক্েশলল উভষ্ট অৈা 
িাত্ী আগ্ৰাৰ সাক্ী ছসক্ঙ কয়, “আমাৰ 
ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ছক গুৰুত্ব দসয়া আছম 
ইউক্ৰেইনত িুক্জ পাইক্িা।ঁ দসই দেশত 

আমাৰ পতাকা আমাৰ কৱচ হৈ 
পছৰছিল।”

আছম ভয় িাইছিক্লা ঁছকন্তু 
ভাৰত চৰকাৰৰ সৈায়ত আছম 
সুৰছক্তভাক্ৱ দেশত উপছথিত 
হৈক্িা।ঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ 
গুৰুত্ব আছম উপলছধি কছৰক্িা।ঁ 
এক্ন পছৰছথিছতত দকৱল ভাৰত 
চৰকাক্ৰক্ৈ সৈায় কছৰি পাক্ৰ। 
আমাৰ কাগজক্িাৰ দসানকাক্ল 
পৰীক্া হৈ হগক্ি ছকন্তু অন্ 
দেশৰ ছশক্াথথীৰ েস্াক্ৱজ 
সৈক্জ পৰীক্া দৈাৱা নাই।

২৪ দফব্ৰুৱাৰী তাছৰক্ি দযছতয়া 
ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াই আৰেমণ 
কছৰছিল দতছতয়া এক্ন লাছগছিল 
দযন আছম আক্কৌ স্ক্েশ যািলল 
নাপাম। মতুৃ্ ওচৰৰ পৰা 
দেছিছিক্লা।ঁ ছকন্তু আছম গি ্ 
কক্ৰা ঁদয আছম ভাৰত দেশৰ 
নাগছৰক, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ 
ওপৰত আমাৰ দগৌৰৱ আক্ি। 
দকাৱা হৈছিল দয আক্পানাক্লাক্ক 
িািত পতাকা লগাই ছেয়ক, ৰুি 
হসন্ই দকাক্না িাধা ছনছেক্য়।

এগৰাকী িাত্ দৈমন্
পক়্িাৱাক্ল কয় দয,

“দযছতয়া আছম সীমান্ অছতৰেম 
কছৰছিক্লা ঁদতছতয়া আছম দেশৰ পতাকা 
দেছি স্ক্স্ৰ ছনশ্বাস এছৰছিক্লা।ঁ আমাৰ 
েতূাৱাসৰ দলাক পতাকাৰ হসক্ত ছথয় 

হৈ আছিল দসয়া আনন্দৰ সময় 
আছিল।”

দ্বদেশৰ ভপূ দ্মত ৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় পতযাকযা হৈ পদ্ৰদছ কৱচ
সংকটৰ সময়ত স্ক্েশত উপছথিত হৈ ছক ক’দল ভাৰতীয়ই...

-ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভষ্ট অৈা ছশক্াথথী 

ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ অছভযানৰিচ্ছে দলখযা
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দকাক্না িৰচ দনাক্লাৱালক 
চৰকাক্ৰ আমাক �ৰলল 
আছনক্ি। দিাৱা-দলাৱাৰ 
পৰা আৰম্ভ ইয়াত উপছথিত 
দৈাৱালল আমাৰ দকাক্না 
অসুছিধা দৈাৱা নাই। আছম 
দৰামাছনয়াত মাইনাি 
৫ ছডগ্ৰী দিছন্ক্গ্ৰডত 
এটা দকম্পত আছিক্লা।ঁ 
আৰু তাৰ পৰা স্ক্েশলল 
আছৈক্িা।ঁ

মই আিমা শ্বফীক, পাছকস্ানৰ 
নাগছৰক। এই সংকটৰ সময়ত 
দমাক ইউক্ৰেইনৰ পৰা �ৰলল 

অৈাৰ দক্ত্ত ভাৰতীয় 
েতূাৱাক্স সৈায় কছৰক্ি। মই 
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ 
দমােীক অক্শষ ধন্িাে 
জনাইক্িা।ঁ দতওঁ সৈক্যাগ 
অছিৈক্ন এয়া সম্ভৱ নৈয়।

ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ অছভযানৰিচ্ছে দলখযা
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ছনক্চিতভাক্ৱ এয়া সকক্লা ভাৰতীয়ৰ 
িাক্ি দগৌৰৱৰ কথা। ইউক্ৰেইন আৰু 
ৰাছিয়াৰ মাজত দৈাৱা যদু্ধিনৰ িাক্ি 
ইউক্ৰেইনত আিদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতীয় 

ছশক্াথথীসকলক সুৰছক্ত অৱথিাত উদ্ধাৰ কছৰ 
স্ক্েশলল অনাৰ িাক্ি যদু্ধৰ গছতত কাম কছৰ 
অপাক্ৰশ্বন গংগা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। স্ক্েশলল 
উভষ্ট অৈা ভাৰতীয় দলাক তথা ভাৰত চৰকাৰৰ 
সৈক্যাগত ছনজ গৈৃত উপছথিত ৈ’িলল সক্ম দৈাৱা 
প্ৰছতক্ৱশী ৰাষ্ট নাগছৰক্ক এই কথাক্টা এক্কমুক্ি 
স্ীকাৰ কছৰক্ি দয নতুন ভাৰতৰ দনতৃত্ব ছনজৰ 
নাগছৰকৰ সুৰক্াৰ িাক্ি োয়ৱদ্ধ আৰু ভাৰতীয় 
সত্বাৰ হসক্ত জছ়িত এই চৰকাক্ৰ ছনজৰ নাগছৰকক 
ছিশ্বৰ ছযক্কাক্না দেশক্তই সংকট অৈাৰ সময়ত 
উদ্ধাৰ কছৰ অনাৰ সাৈস আক্ি। এই কাৰণক্টাৰ 
িাক্িই ইউক্ৰেইনত সংকট আৰম্ভ দৈাৱাৰ পািক্তই 
ভাৰত চৰকাক্ৰ ছনজৰ নাগছৰকসকলক এই িুছল 
আশ্বাস ছেছিল, “ভাৰত চৰকাৰ আক্পানাক্লাকৰ 
হসক্ত সলেৱ আক্ি, ছনৰাশ দৈাৱাৰ প্ৰক্য়াজন 
নাই, ভাৰত চৰকাক্ৰ সকক্লা প্ৰক্চষ্টা ৈাতত হল 
আক্পানাক্লাকক উদ্ধাৰ কছৰি।” এই উদ্ধাৰ 
অছভযানৰ সময়ত ভাৰতীয় ছতছনৰঙী ৰাষ্ট্ৰীয় 
পতাকাৰ মান আৰু অছধক উন্নত হৈ পছৰছিল 
দযছতয়া উদ্ধাৰ অছভযানত ি্ৱৈাৰ দৈাৱা িািত 
জাতীয় পতাকা দেছি ৰুি দসনাই ছনজৰ ৰাস্া 
এছৰ ছেছিল। আৰু দকাক্না এিন সুৰক্া চকীক্তই 
ভাৰতীয় উদ্ধাৰ অছভযান েলক িাধা ছেয়া নাছিল। 
ৰুি আৰু ইউক্ৰেইনৰ যদু্ধৰ সময়ত ভাৰতীয় 
দনতৃত্বৰ েক্তাক্ৰ ভৰা কূটলনছতক সম্পকই্ সিল 
দনতৃত্বৰ কথা স্পষ্ট কছৰক্ি। চৰকাক্ৰ প্ৰছতশ্ৰুছত 
ছেয়া অনসুছৰ ভাৰতীয় ছশক্াথথীক উদ্ধাৰ কৰাৰ 
লগক্ত সুৰছক্ত অৱথিাত সকক্লাক্ক স্ক্েশলল 
আছনক্ি। ইউক্ৰেইনৰ পৰা আছৈ ছনজ �ৰত 
উপছথিত দৈাৱা এই ভাৰতীয়সকক্ল অপাক্ৰশ্বন 
গংগাৰ সুগম আৰু সৰল প্ৰক্ৰেয়াৰ প্ৰশংসা কৰাৰ 
লগক্ত ৰাষ্টক ধন্িাে জনায়।

প্ৰছতগৰাকী ছিক্েশত থকা ভাৰতীয় দলাক দেশৰ 
িাক্ি ছকমান গুৰুত্বপূণ ্ দসয়া এটা টুইট পছঢ়ক্ল 
িকু্জি পৰা যায়। ২০১৭ চনত তৎকালীন ছিক্েশ 
মন্তী সুষমা স্ৰাক্জ দকাক্না এগৰাকী ভাৰতীয়ই 
কৰা সৈায়ৰ আহ্ানৰ প্ৰছত সৈঁাছৰ জনায় হকছিল 
“যছেক্ৈ আপুছন মংগল গ্ৰৈক্টা থাক্ক দতক্ন্ দসই 
ঠাইক্তা ভাৰতীয় েতূাৱাক্স আক্পানাক সৈায় 
কছৰি।” ইউক্ৰেইন সংকটৰ সময়ত চক্লাৱা দৈাৱা 

‘অপযাদৰশ্বন গংগযা’

অপাক্ৰশ্বন গংগাৰ সৈায়ত আছম 
ইউক্ৰেইনৰ পৰা সৈস্ৰাছধক 
ভাৰতীয় দলাকক উদ্ধাৰ কছৰ 
আছনক্িা।ঁ আমাৰ দেশৰ সন্ানক 
সুৰছক্তভাক্ৱ উদ্ধাৰ কছৰ স্ক্েশলল 
অনাৰ িাক্ি দেশৰ চৰকাক্ৰ ছেক্ন-
ছনশাই কাম কছৰছিল। আক্জৰ এই 
সময়ত সকক্লা ভাৰতীয়ক এটা 
িাতা্ ছেক্ি, এই িাতা্ হৈক্ি দেশক 
অছধক শক্তিশালী কৰা, ভাৰতক 
আত্মছনভৰ্শীল কছৰ দতালা। এই 
সময় জাত-পাতৰ সমস্াৰ পৰা 
আতঁছৰ আছৈ ৰাষ্টৰ হসক্ত ছথয় 
দৈাৱাৰ সময়।
নক্ৰন্দ্ৰ দমােী, প্ৰধানমন্তী।

ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ অছভযানৰিচ্ছে দলখযা
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ইউক্ৰেইনত আিদ্ধ ভাৰতীয় 
দলাকৰ িাক্ি ছিক্শষ 

দৈল্পলাইন ন্ৰসৈ টুইটাৰ 
একাউন্ @opganga 

আৰম্ভ কৰা হৈক্ি।

ৰিধযানমন্তী দমযােী, চযাদ্ৰগৰযাকী দকন্দ্ৰীয় মন্তী
আৰু ‘িুপাৰ ৩০’দয় ছলছিক্ি ‘অপাক্ৰশ্বন গংগা’ৰ সফলতাৰ কাছৈনী

প্ৰধানমন্তী দমােীৰ েক্তাপূণ ্ 
আৰু শক্তিশালী দনতৃত্বৰ ফলত 
ছিশ্বস্ৰত ভাৰতৰ থিান যক্থষ্ট 
উচ্চ হৈক্ি। আক্জ ভাৰক্ত 
ছনজৰ সীমা আৰু নাগছৰকক 
সুৰক্া প্ৰোন কৰাৰ অক্থ ্ দকাক্না 
সংক্কাচ দনাক্ৈাৱালক পেক্ক্প 
গ্ৰৈণ কছৰি পাক্ৰ। ইয়াৰ প্ৰমাণ 
পুনৰিাৰ ৰুি-ইউক্ৰেইনৰ 
যুদ্ধৰ সময়ত দপাৱা হগক্ি। 
এই উদ্ধাৰ অছভযানত স্য়ং 
প্ৰধানমন্তীক্য় দনতৃত্ব িৈন কৰাৰ 
লগক্ত চাছৰগৰাকীলক দকন্দ্ৰীয় 
মন্তী আৰু ৈাংক্গৰীৰ ৰাজধানী 
িুডাক্পষ্টত থকা ভাৰতীয় ছিষয়াৰ 
িুপাৰ ৩০ েক্ল অপাক্ৰশ্বন 
গংগা সফল কছৰ তুছলক্ি।

যুদ্ধভূছমত প্ৰছতগৰাকী ভাৰতীয়ৰ প্ৰছত গুৰুত্ব
১৫ দফব্ৰুৱাৰী তাছৰক্ি কীক্য়ভত 
থকা ভাৰতীয় েতূাৱাক্স জাননী 
জাছৰ কছৰ ইউক্ৰেইন এছৰ যািলল 
ছনক্ে্শ ছেছিল। তাৰ পািক্তা 
ছতছনিনলক নতুন জাননী জাছৰ 
কৰা হৈছিল। ভাৰতীয়ক ছযমান 
দসানকাক্ল পাছৰ ইউক্ৰেইন এছৰ 
যািলল ছনক্ে্শ ছেয়া হৈছিল। ইয়াৰ 
উপছৰ প্ৰছতগৰাকী ভাৰতীয়ক এয়া 
দকাৱা হৈছিল দয ছযক্য় ছযক্কাক্না 
ঠাইক্তই ছকয় নাথাকক েতূাৱাসক 
নজক্নাৱালক নাযায় দযন! ইয়াৰ 
পািত ১ মাচ্ত কীক্য়ভ, ৩ মাচ্ত 
িাৰকীভ আৰু ৫ মাচ্ত চুমীত 
আিদ্ধ দলাকসকলৰ িাক্ি ছনক্ে্শনা 
জাছৰ কছৰছিল।

১৬ দফব্ৰুৱাৰী তাছৰক্ি দকন্দ্ৰ 
চৰকাক্ৰ ছিমান পছৰচালনাৰ 
হসক্ত জছৰত হৈ থকা 
ছিমান দকাম্পানীক্িাৰক 
ভাৰত-ইউক্ৰেইনৰ মাজত 
ছিমানৰ চলাচল িকৃ্দ্ধ 
কছৰিলল ছনক্ে্শ ছেছিল। ১৭ 
দফব্ৰুৱাৰী তাছৰক্ি ছিমান 
পছৰিৈন মন্তণালক্য় সকক্লা 
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অপাক্ৰশ্বন গংগাই এই কথাক্টা পুনৰাই স্পষ্ট কছৰ 
তুছলক্ি দয ছিপেত পৰা ভাৰতীয় নাগছৰকৰ উদ্ধাৰ 
অছভযানৰ দক্ত্ত দেশৰ চৰকাৰ দকছতয়াও পাি 
পছৰ নাথাক্ক। সকক্লা প্ৰকাৰৰ সমস্াৰ সমাধানৰ 
িাক্ি ভাৰত চৰকাৰ দকৱল সংকল্প দলাৱাই নৈয় 
লগক্ত দসই সংকল্প সমাধান কৰাৰ ছেশক্তা দনতৃত্বই 
কাম কছৰি পাক্ৰ। ২০২১ চনত আফগাছনস্ানত অৈা 

সংকটৰ সময়ত অপাক্ৰশ্বন দেৱী শক্তি, ২০২০ চনৰ 
দকাছভড পছৰছথিছত তথা লকডাউন ছথিছতৰ িাক্ি চক্লাৱা 
িক্ন্দ ভাৰত উদ্ধাৰ অছভযান, লাইফলাইন উ়িান 
ছমিন, সমুদ্ দসতুঁ তথা ২০১৬ চনত েছক্ণ চুডানত 
অপাক্ৰশ্বন সংকট দমািন, ২০১৫ চনত দয়ক্মনত 
অৈা সংকটৰ সময়ত অপাক্ৰশ্বন ৰাৈত, ২০১৫ চনৰ 
দনপাল ভূছমকম্পৰ সময়ত ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰ 

‘অপযাদৰশ্বন গংগযা’

প্ৰধানমন্তী দমােীৰ হসক্ত কক্থাপকথনৰ পািত মক্স্া আৰু কীক্য়ভৰ 
ছিষয়াসকক্ল মানৱীয় কছৰডৰ হতয়াৰ কছৰিলল ছনক্ে্শ ছেক্য়। যুদ্ধভূছম 
চছমৰ পৰা ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰাৰ িাক্ি ১২িন িািত মধ্ ইউক্ৰেইনৰ 
পৰা দপাল্াৱা হল দযাৱা ৈয়। অপাক্ৰশ্বন গংগাৰ অধীনত ভাৰত চৰকাক্ৰ 
ইউক্ৰেইনৰ একাছধক চৈৰ-নগৰৰ পৰা ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কক্ৰ।

৪ আৰু ৬ মাচ্ত সম্পন্ন দৈাৱা উচ্চস্ৰীয় হিঠকত প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় 
সকক্লা পছৰছথিছত পয ্াক্লাচনা কক্ৰ। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্টপছত ভ্লাছডছমৰ পুষ্টনৰ 
হসক্ত ছতছনিাৰ আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্টপছত দজক্লক্নস্ীৰ হসক্ত েুিাৰ কথা 
পাছত ভাৰতীয়সকলক ইউক্ৰেইনৰ পৰা উদ্ধাৰত সৈায় কছৰিলল আহ্ান জনায়।

প্ৰধানমন্তীৰ হসক্ত কক্থাপকথনৰ পািত েুক্য়ািন দেক্শ মানৱ কছৰডৰ 
হতয়াৰ কৰাৰ দপাষকতা কৰাৰ লগক্ত ৰাছিয়া িাৰক্কাভ আৰু চুছম আিদ্ধ হৈ 
থকা ভাৰতীয় ছশক্াথথীৰ উদ্ধাৰৰ িাক্ি যুদ্ধ ছিৰছতৰ দ�াষণা কক্ৰ। ইউক্ৰেইনৰ 
প্ৰছতক্ৱশী ৰাষ্ট হসক্ত প্ৰধানমন্তী দমােীক্য় ১২ িাৰ পযন্্ কথা পাক্ত।

দপাক্লডিৰ ৰাষ্টপছতৰ হসক্ত ইউক্ৰাপীয়ান ইউছনয়নৰ ৰাষ্টপছতৰ হসক্ত 
প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় আক্লাচনাত ছমছলত ৈয়। যুদ্ধভূছমৰ পৰা 
প্ৰছতক্ৱশী ৰাষ্টলল অৈা ভাৰতীয়ৰ িাক্ি ছভিাৰ প্ৰক্য়াজনীয়তা 
আতঁৰ কক্ৰ। ছিক্েশ মন্তী এি জয়শংকৰ প্ৰছতছনয়ত ৰুি 
আৰু ইউক্ৰেইনৰ লগক্ত দপাক্লডি, ৈাংক্গৰী, দৰামাছনয়া, 
মক্লাক্ডাভা আৰু দ্াক্ভকীয়াৰ ৰাষ্টেতূসকলৰ 
হসক্ত সম্পকত্ আছিল। ছিক্েশ মন্তণালক্য় 
প্ৰছতক্টা পেক্ক্প পযক্্ৱক্ণ কছৰ আছিল 
আৰু সকক্লা প্ৰছতক্িেন প্ৰধানমন্তীলল 
দপ্ৰৰণ কছৰছিল।

স্বয়ং ৰিধযানমন্তী 
নদৰন্দ্ৰ দমযােীদয় 
আঁতৰ কদ্ৰদ্ছল
সকদলযা বযাধযা
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দকদনলক সম্পূণ ্ষ হৈ পদ্ৰদ্ছল অপযাদৰশ্বন গংগযা 

২৩,০০০
দলাকক যদু্ধৰ সময়ক্িাৱাত স্ক্েশলল 
অনা হৈক্ি।
অপাক্ৰশ্বন গংগাৰ অধীনত ৯০িন ছিমানৰ চলাচল 
ৈয়। ইয়াৰ ছভতৰত ৭৬িন অসামছৰক ছিমান আৰু 
১৪িন ভাৰতীয় িায়ু দসনাৰ ছিমান অন্ভুত্ি হৈ আক্ি। 

১ মাচ্ তাছৰক্ি দকন্দ্ৰীয় 
মন্তী দজ্াছতৰাছেত্ 
ছসছন্য়া, ছভক্ক ছসং, 
ৈৰবিীপ ছসং পুৰী আৰু 
ছকক্ৰন ছৰক্জজকু্ৱ 
অপাক্ৰশ্বন গংগা 
পছৰচালনাৰ িাক্ি 
দপাক্লডি, দৰামাছনয়া, 
দ্াক্ভছকয়া, ৈাংক্গৰী 
আৰু দমালক্ডাভাত 
উপছথিত হৈছিল।

n ৈাংক্গৰীৰ ৰাজধানী িুডাক্পষ্টত ভাৰতীয় ছিক্েশ 
দসৱাৰ ৩০ জনলক যুৱ ছিষয়াক হল হতয়াৰ দৈাৱা 
কছমট্ৰীক্য় এটা কক্ন্টাল দকাঠা থিাপন কছৰছিল। 
১৫০দৰা অছধক ছিষয়া আৰু কাছৰকৰী দলাক্ক 
ছযসম্ভৱ ৈয় দসই ধৰক্ণ সৈায় আগিঢ়াইছিল।

n  ছিমান দসৱাৰ লগক্ত ভাৰতীয় িায়ু দসনাৰ ছচ-১৭ 
দগ্াৱমাষ্টৰৰ েক্ৰ ডাঙৰ ছিমান ভাৰতীয়ৰক 
উদ্ধাৰ কৰাৰ িাক্ি ি্ৱৈাৰ কৰা হৈছিল। 
যুদ্ধভূছমৰ পৰা অৈা সকক্লা ভাৰতীয় নাগছৰকক 
আেৰছণ জনািলল দকন্দ্ৰীয় মন্তী উপছথিত আছিল 
যাক্ত দতওঁক্লাক্ক মক্নািল লাভ কক্ৰ।

n  অপাক্ৰশ্বন গংগাৰ সুছিধাৰ িাক্ি চাছৰটালক েল 
গঠন কছৰ দতওঁক্লাকক দিক্লগ দিক্লগ োছয়ত্ব 
অপন্ কৰা হৈছিল। এটা েল সীমান্ত উপছথিত 
থাছক উদ্ধাৰ দৈাৱা ভাৰতীয়ক সৈায় কৰাৰ 
লগক্ত ছবিতীয়ক্টা েক্ল চৈৰত থকাৰ ি্ৱথিা 
কছৰ ছেছিল। তৃতীয়ক্টা েক্ল ছশক্াথথীসকলৰ 
িাক্ি িাে্য়ৰ ি্ৱথিা কছৰছিল। আৰু চতুথক্্টা 
েক্ল ছিমানিন্দৰলল ছনয়াৰ ি্ৱথিা কছৰ ছেছিল। 

স্ক্েশলল পক্ঠাৱাৰ িাক্ি সকক্লা েল সক্ৰেয় হৈ 
কাম কছৰছিল।

n  ভাৰতৰ লগক্ত িাংলাক্েশ, দনপাল আৰু 
ষ্টউক্নছিয়াৰ নাগছৰকক্কা দেক্শ উদ্ধাৰ কছৰছিল। 
ভাৰক্ত িাংলাক্েশৰ ৯ গৰাকী, দনপালৰ ৩ 
গৰাকী ছশক্াথথীক উদ্ধাৰ কছৰছিল। িাংলাক্েশৰ 
নাগছৰকক উদ্ধাৰ কছৰ হল অনাৰ িাক্ি প্ৰধানমন্তী 
দশ্বি ৈাছিনাই দমােীক ধন্িাে জনায়।

‘অপাক্ৰশ্বন গংগা’ৰ অধীনত প্ৰায়
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কছৰ স্ক্েশলল অনাৰ িাক্ি অপাক্ৰশ্বন হমত্ী িা 
ইক্ডিাক্নছিয়াত অৈা ভূছমকম্প-চুনামীৰ সময়ত টক্লাৱা 
দৈাৱা অপাক্ৰশ্বন সমুদ্ হমত্ী। ভাৰক্ত সোয় ‘প্ৰছতজন 
ভাৰতীয় ৈয় গুৰুত্বপূণৰ্’ মন্তক আক্পান কছৰ দেশৰ 
নােছৰকৰ সুৰক্াৰ িাক্ি িদ্ধপছৰকৰ হৈ আছৈক্ি। 
দকৱল এয়াই নৈয় ভাৰতৰ সিল দনতৃত্বই এছতয়া 
ছিক্েশত অৈা েকু্য ্াগৰ সময়ক্তা সৈায়ৰ ৈাত আগিঢ়াই 
আছৈক্ি। দমাজাছ্কত অৈা ধুমুৈাৰ সময়ত অপাক্ৰশ্বন 
সৈায়, দকাছভডৰ সময়ত শ্ৰীলংকা, িাংলাক্েশ, চীন, 
আক্মছৰকা যতুিৰাষ্ট, ম্ানমাৰ, মাোগাস্াৰ, েছক্ণ 
আফ্ৰকা আছে দেশৰ নাগছৰকসকলক সৈায় কছৰ 
মানৱতাৰ ধম ্ পালন কছৰক্ি।
জীৱনেযাদ্য়নী দ্মছন হৈ পদ্ৰদ্ছল অপযাদৰশ্বন গংগযা

যদু্ধৰ বিাৰা ক্ছতগ্ৰস্ দলাকসকলৰ মনস্ত্ব ছক 
হৈ পক্ৰ দসই কথাক্টা ভুতিক্ভাগী দলাকসকক্লক্ৈ 
িকু্জি পাক্ৰ। জীৱন আৰু মতুৃ্ৰ মাজক ি্ৱধান 
কছম আক্ৈ। এক সংকটপূণ ্ পছৰক্ৱক্শ মন মগজকু 
আৰেমণ কছৰ দতাক্ল। ৰাছিয়াই ছিগত ২৪ দফব্ৰুৱাৰী 
তাছৰক্ি ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আৰেমণ কৰাৰ পািত 
দসই দেশত আিদ্ধ হৈ পৰা প্ৰায় ২০ ৈাজাৰ ভাৰতীয় 

দকযাদ্ভডৰ সময়ত আৰম্ভ কৰযা দৈযাৱযা দ্মছন 
বদ্ ভযাৰত এদ্তয়যালল চৰকযাদৰ গ্ৈণ কৰযা 
সব ্ষবৃৈৎ উদ্ধযাৰ অদ্ভযযান আদ্ছল।

নতুন ভাৰতৰ শক্তিশালী িছি
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নাগছৰক-ছশক্াথথীৰ অৱথিাও তলথৱচ হৈ পছৰছিল। 
ইমান সংি্ক ভাৰতীয় নাগছৰক তথা ছশক্াথথীৰ মনৰ 
অৱথিা যদু্ধৰ সময়ক্িাৱাত ছক ৈ’ি পাক্ৰ দসয়া সৈক্জয় 
অনকু্ময়। দসই সময়ত সংিাে মাধ্মত প্ৰকাশ দপাৱা 
িাতছৰক্িাৰত যদু্ধৰ ভয়াৱৈ িছিিন আছৈছিল। যদু্ধৰ 
পূক্িই্ ভাৰতীয় নাগছৰকক তাৰ পৰা ওলাই আছৈিলল িা 
স্ক্েশ যািলল েতূাৱাসক্িাক্ৰ ছনক্ে্শনা জাছৰ কছৰছিল। 
তেনৰুূপ ভাৰতীয় েতূাৱাক্সও ২০ দফব্ৰুৱাৰীত ছনক্ে্শনা 
জাছৰ কছৰছিল। দসই সময়ত আনছক ভাৰত চৰকাৰৰ 
সৈক্যাছগতাত দকতক্িাৰ ভাৰতীয় স্ক্েশত উপছথিত 
হৈছিল। ছকন্তু ২৪ দফব্ৰুৱাৰী তাছৰক্ি যদু্ধৰ আৰম্ভছণ 
দৈাৱাৰ পািত প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় উচ্চ স্ৰীয় 
হিঠকৰ আক্য়াজন কছৰ এই কথা স্পষ্ট কছৰ ছেছিল দয 

ইউক্ৰেইনত আিদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতীয় নাছগৰকক উদ্ধাৰ 
কছৰ অনাক্টা ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰাথছমক োছয়ত্ব। ইয়াৰ 
লক্গ লক্গ অপাক্ৰশ্বন গংগাৰ নামত উদ্ধাৰ অছভযান 
আৰম্ভ হৈছিল আৰু ভাৰতীয়ৰ সৈায়ৰ িাক্ি দৈল্পলাইন 
ন্ক্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল।

সকক্লাক্ক সুৰছক্ত অৱথিাত �ৰলল অনাৰ 
উক্দেশ্ক্ৰ অপাক্ৰশ্বন গংগা আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু 

ইউদক্ইনৰ পৰযা অপযাদৰশ্বন গংগযাৰ 
অধীনত ১৮খন দেশৰ ১৪৭ নযাগদ্ৰকদকযা হল 
অনযা হৈদছ
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n দকাছভডৰ েক্ৰ শছতকাৰ অন্তম েুক্য ্াগপূণ ্ মৈামাৰীৰ 
সময়ত দযছতয়া সমগ্ৰ ছিশ্ব স্ধি হৈ পছৰছিল দতছতয়া 
দেশক্তা লকডাউন ছেয়া হৈছিল। দসই সময়ত ছিক্েশত 
আিদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰৰ িাক্ি ছমিন িক্ন্দ 
ভাৰত অছভযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল।

n  ২০২০ চনৰ ৫ দম’ তাছৰক্ি ছিক্েশ মন্তী এি জয়শংকক্ৰ 
টুইট কছৰ ছিক্েশত থকা ভাৰতীয় নাগছৰকসকলক দসই 
দেশৰ ভাৰতীয় েতূাৱাসৰ হসক্ত সম্পকত্ থাছকিলল 
আহ্ান জনাইছিল। প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীৰ দনতৃত্বত 
সম্পূণ ্ কাযি্্ৱথিা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। ছিক্েশ মন্তণালয়, 
গৈৃ মন্তণালয়, স্াথি্ আৰু পছৰয়াল কল্াণ মন্তণালয়ৰ 
হসক্ত ছিছভন্ন ৰাজ্ চৰকাৰ সংযতুি হৈ পছৰছিল। ৭ দম’ 
তাছৰক্ি ঐছতৈাছসক আৰু এছতয়ালল চলা সিি্ৈৃৎ উদ্ধাৰ 
অছভযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল।

n  িক্ন্দ ভাৰত ছমিনৰ জছৰয়ক্ত আকাশমাগক্্ৰ তথা সাগৰ 
পক্থক্ৰ অপাক্ৰশ্বন সমদু্ দসতুঁৰ জছৰয়ক্ত ভাৰতীয় 
দলাকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। প্ৰায় ৫০িনক্ৰা অছধক 
দেশৰ পৰা ভাৰতীয় দলাকক স্ক্েশলল অনা হৈছিল।

দ্নজৰ ৰৰ মযাদন স্বদেশলল অৈযা
সব ্ষবৃৈৎ অদ্ভযযান

দ্মছন 
বদ্ 
ভযাৰত

অপাক্ৰশ্বন সমদু্ দসতুঁৰ সময়ত ভাৰতীয় দনৌ 
দসনাৰ ঐৰাৱট, ক্ত্কাডি, জলশ্ব, দকশৰী আছে 

ছিছভন্ন জাৈাক্জ ২৩ ৈাজাৰ ছকতঃছমতঃতলকও অছধক 
যাত্া কছৰছিল। এই অছভযানত ৩,৯৯২ ভাৰতীয় 

নাগছৰকক সফলতাক্ৰ হল অনা হৈছিল।

দসই অনুসাক্ৰ যদু্ধৰ গছতত উদ্ধাৰ অছভযান চছলছিল। 
স্য়ং প্ৰধানমন্তীক্য় ভাৰতীয় ছশক্াথথীৰ উদ্ধাৰ অছভযানত 
ছিক্শষ গুৰুত্ব ছেছিল। দতওঁ হকছিল, “ইউক্ৰেইনত 
আিদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতীয় নাগছৰক তথা ছশক্াথথীৰ উদ্ধাৰ 
অছভযান আমাৰ প্ৰাথছমক োছয়ত্ব। ইউক্ৰেইনৰ পৰা 
ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰাৰ িাক্ি দেশিনৰ প্ৰছতক্ৱশী 
ৰাষ্টৰ হসক্ত সৈক্যাগ িকৃ্দ্ধ কৰা যাি।” প্ৰধানমন্তীক্য় 
প্ৰথম ছেনক্টাক্তই এই কথা স্পষ্ট কছৰ ছেছিল দয ছিপেৰ 
সময়ত ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ অছভযান দতওঁৰ চৰকাৰৰ 

প্ৰথম োছয়ত্ব। দকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়াসৰ ফলক্ত ২৬ 
দফব্ৰুৱাৰী তাছৰক্ি এই ছমিনৰ আৰম্ভছণ ৈয়। প্ৰথম 
অছভযানত ২১৯ জন দলাকক উদ্ধাৰ কছৰ হল অনা ৈয়। 

ছিক্েশৰ পৰা ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কছৰ হল 
অনা এয়া সিক্ালৰ সিি্ৈৃৎ অছভযান 

আছিল। এছতয়াও এই অছভযানৰ ষষ্েশ 
পয ্ায় চছল আক্ি। ইয়াৰ অধীনত ২০২২ 

চনৰ ৮ মাচ্লল ২ দকাষ্ট ৯৫ লাি ভাৰতীয়ক 
উদ্ধাৰ কছৰ অনা হৈক্ি।

মানৱীয় সৈায়ৰ অধীনত ভাৰক্ত ৯০ টন 
সাৈাযৰ্ সামগ্ৰী আৰু ঔষধ ইউক্ৰেইন আৰু 
প্ৰছতক্ৱশী দেশলল ছনয়াৰ ি্ৱথিা কছৰক্ি।
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এয়াৰ ইক্ডিয়াৰ এই ছিমান মু্াইত উপছথিত হৈছিল। 
এই ছমিনৰ মুি্ প্ৰত্াহ্ান এয়াই আছিল দয যদু্ধৰ 

ফলত ইউক্ৰেইনৰ ছিমানিন্দৰক্িাৰ িন্ হৈ পছৰছিল। 
এক্ন দপ্ৰক্াপটত ভাৰত চৰকাক্ৰ ছনজৰ নাগছৰকক 
উদ্ধাৰ কৰাৰ িাক্ি ইউক্ৰেইনৰ প্ৰছতক্ৱশী ৰাষ্টক্িাৰৰ 
ওপৰত ছনভা্ৰশীল ৈ’িলগীয়া হৈছিল। দৰামাছনয়া, 
ৈাংক্গৰী, দপাক্লডি, দ্াভাক গণতন্ত আছে দেশক 
ভাৰত চৰকাক্ৰ ছনজৰ দকন্দ্ৰ কছৰ লয়। দকাক্না 
ভাৰতীয় দযন দকাক্না ধৰণৰ অসুছিধা আৰু সুৰক্াৰ 
অভাৱত পক্ৰ তাৰ প্ৰছত ছিক্শষ গুৰুত্ব ছেয়া হৈছিল। 
ইয়াৰ িাক্ি প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় ছিক্শষ মানৱ 
দসৱাৰ ছচন্া ি্তি কছৰ চাছৰগৰাকীলক দকন্দ্ৰীয় মন্তী- 
দজয়্াছতৰাছেত্ ছসছন্য়া, ছকক্ৰন ছৰক্জজু, ছভক্ক ছসং 
আৰু ৈৰবিীপ ছসং পুৰীক এই দেশক্িাৰলল দপ্ৰৰণ কক্ৰ। 
প্ৰছতক্টা ঠাইত ২৪ �ন্্ৰীয়া দৈল্পলাইন ন্ৰ থিাপন কৰা 
ৈয়। ঠাক্য় ঠাক্য় ছশছৱৰ থিাপন কৰা ৈয়। এক্ক সময়ক্ত, 
ভাৰত চৰকাক্ৰ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ কতৃপ্ক্ৰ 
হসক্ত ছনৰন্ৰ দযাগাক্যাগ অি্াৈত ৰাছিছিল যাক্ত 
ভাৰতীয় নাগছৰকসকলক থিানান্ৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰেয়া 
মসণৃ ৈয়। ভাৰতৰ মন্তীসকক্ল যদু্ধছিধ্বস্ ইউক্ৰেইনৰ 
ছিষয়াসকলৰ হসক্ত সক্ৰেয়তাক্ৰ লাছগ আছিল। এই 
প্ৰক্চষ্টা চীন, দগ্ৰট ছব্ৰক্টইন, জাম ্ানী আৰু আন িহুক্তা 
দেশৰ প্ৰক্চষ্টাৰ তুলনাত ভাৰতীয় প্ৰক্চষ্টা সফল আছিল। 
এই সকক্লা কথাৰ পয ্াক্লাচনা স্য়ং প্ৰধানমন্তীক্য় কছৰ 
আছিল। এই অছভযানত আন দেশক্িাক্ৰ ভাৰতৰ হসক্ত 
ছযধৰক্ণ সৈক্যাছগতা কছৰক্ি দসয়া দযাৱা দকইিিৰমানত 
দেশৰ িছধত্ কূটলনছতক স্ন্ৰ ফলাফল। প্ৰধানমন্তী 
দমােীক্য় ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয় ছশক্াথথীসকলক 
সুৰছক্ত কছৰিলল দকইিাটাও পেক্ক্প গ্ৰৈণ কছৰছিল। 
দতওঁ দকৱল উচ্চ পয ্ায়ৰ হিঠক অনষু্ষ্ত কৰাই নৈয়, 
ভাৰতীয়সকলক �ৰূাই অনাৰ লক্্ সফলতাক্ৰ পূৰণ 
কৰাৰ িাক্ি চৰকাৰী ছিষয়া, ভাৰতীয় সম্প্ৰোয়, ছিক্েশী 
সংগঠন আৰু আধ্াত্ছমক গুৰুসকলৰ হসক্তও কথা 
পাছতছিল।

'অপাক্ৰচন গংগা'ৰ অধীনত ইউক্ৰেইনৰ 
ভাৰতীয়সকলৰ উদ্ধাৰৰ িাক্ি প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ 
দমােীক্য় ১ মাচ্ত িায় ু দসনাক্কা অংশ ল’িলল 
হকছিল। িায় ু দসনাৰ অংশগ্ৰৈক্ণ কম সময়ত 
অছধক সংি্ক দলাকক থিানান্ৰ কৰাৰ কথা সৈজ 
কছৰছিল। মানৱীয় সৈায় এইেক্ৰ েক্তাক্ৰ িকৃ্দ্ধ কৰাৰ 
িাক্ি এটা গুৰুত্বপূণ ্ পেক্ক্প আছিল। ভাৰতীয় 
িায় ু দসনাৰ ছচ-১৭ দগ্ািমাষ্টক্ৰ ২ মাচ্ৰ ৰাছতপৱুা 
ছেল্ীৰ পৰা দৰামাছনয়ালল উৰা মাছৰছিল। প্ৰধানমন্তী 
দমাডীক্য় এই অছভযান সন্দভক্্তা কয়, "ইউক্ৰেইনৰ 

সংকটৰ সময়ক্তা আক্পানাক্লাক্ক দেছিক্ি দয দকক্নলক 
অপাক্ৰচন গংগা চলাই ভাৰক্ত ইয়াৰ নাগছৰকসকলক 
যদু্ধ দক্ত্ৰ পৰা সুৰছক্ত কছৰক্ি। পছৃথৱীৰ িহুক্তা িৈৃৎ 
দেক্শ এক্ন কৰাৰ দক্ত্ত সমস্াৰ সনু্িীন হৈক্ি। ছকন্তু 
এয়া ভাৰতৰ িছধত্ প্ৰভাৱ দয আছম তাৰ পৰা ৈাজাৰ 
ৈাজাৰ ছশক্াথথীক স্ক্েশলল �ৰূাই আছনক্িা।"
ৰিদ্তদিযা পেদক্ষপত সংদবেশীল ভযাৰত চৰকযাৰ

ভাৰত চৰকাক্ৰ ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক 
উদ্ধাৰ কছৰ অনাৰ দক্ত্ত যক্থষ্ট সংক্িেশীলতাক্ৰ কাম 
কছৰছিল। প্ৰছতক্টা পেক্ক্পত আক্ৱগক গুৰুত্ব দকন্দ্ৰীয় 
দনতৃত্বই উদ্ধাৰ অছভযানৰ পযক্্ৱক্ণ কছৰছিল। মন 
কছৰিলগীয়া কথা দয দযছতয়া উদ্ধাৰ অছভযানৰ ছিমান 
আছৈ ভাৰতীয় ছিমান িন্দৰত উপছথিত হৈছিল দতছতয়া 
ভাৰত চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্তী অথিা ছিষয়া ছিমানিন্দৰত 
উপছথিত হৈছিল। দকন্দ্ৰীয় মন্তীসকক্ল এই ছশক্াথথীসকলক 
স্াগতম কছৰছিল। আৰু প্ৰছতক্টা ছিমানিন্দৰত িক্ন্দ 
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মাতৰত ধ্বছন শুছনিলল দপাৱা হগছিল। এয়া সকক্লা 
ছশক্াথথী তথা পছৰয়ালৰ িাক্ি সকাৈৰ কাম কছৰছিল।

ভাৰত চৰকাক্ৰ ২৪ �ন্্ৰীয়া দৈল্পলাইন আৰম্ভ কৰা 
তথা সূচাৰুৰূক্প চক্লাৱাৰ লগক্ত স্ক্েশত উপছথিত 
দৈাৱা প্ৰছতজন ভাৰতীয়ক সুকলক্ম �ৰলল ছনয়াক্ৰা 
ি্ৱথিা কছৰ ছেছিল। ষ্টকাকৰণ তথা আৰষ্টছপছচআৰ 
িাধা আতঁৰাই, ছিমান িন্দৰৰ পৰা িাক্িক্ৰ হল দযাৱা 
আছে ছিছভন্ন পেক্ক্প গ্ৰৈণ কছৰছিল। ভাৰত চৰকাৰৰ 
প্ৰছতজন মন্তী, সাংসক্ে ছিছভন্ন টুইটাৰ দৈডিল ি্ৱৈাৰ 
কছৰ উদ্ধাৰ দৈাৱা ছশক্াথথীসকলক মানছসক সকাৈ 
ছেয়াৰ দচষ্টা পছৰলছক্ত হৈক্ি। উক্ল্ি্ দয ৰাছিয়াত 

আক্মছৰকান দলনক্েনৰ দকাম্পানীক্িাৰৰ দসৱা িন্ 
দৈাৱাৰ পািক্তা দেশত ি’ছচক্য়ল ছমছডয়াত ভাৰত চৰকাৰ 
তথা প্ৰধানমন্তীৰ প্ৰশংসা চছলছিল। দলনক্েনৰ পথ িন্দ 
দৈাৱা সময়ক্ত Rupayৰ প্ৰচলন মন কছৰিলগীয়া কথা 
আছিল।
দকযাদ্ভড কযালৰ সময়দতযা সজক্য়

ভাৰত চৰকাৰ দকাছভডৰ েকু্য ্াগপূণ ্ সময়ক্তা 
সক্ৰেয়তাক্ৰ কাম কছৰছিল। অপাক্ৰশ্বন গংগাৰ জছৰয়ক্ত 
ভাৰত চৰকাৰৰ সৈায় কৰাৰ মক্নাভাৱ ইছতমক্ধ্ 
স্পষ্ট হৈ পছৰক্ি। ২০২০ চনৰ মাচ্ মাৈৰ দকাছভড 
আৰম্ভছণৰ পািক্তা ভাৰত চৰকাক্ৰ যক্থষ্ট সক্ৰেয়তাক্ৰ 

আইএিআইএিৰ ইৰাক আৰেমণৰ সময়ত ৪৬ গৰাকীলক 
ভাৰতীয় নাি ্ষ্টকছৰতৰ এিন ছচছকৎসালয়ত পণিন্ী কছৰ 
ৰিা হৈছিল। দসই সময়ত প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় এক 
উচ্চস্ৰীয় হিঠকৰ আক্য়াজন কছৰছিল। তৎকালীন ছিক্েশ মন্তী 
সুষমা স্ৰাক্জ সকক্লা প্ৰক্চষ্টা ৈাতত হলছিল। ২৫ জনু তাছৰক্ি 
এনএিএৰ অক্জৎ দডাভাল ইৰাকত উপছথিত হৈছিল। অৱক্শষত 
নািস্কলক উদ্ধাৰ কছৰ এিন িািৰ সৈাক্য়ক্ৰ ৈৰছিল চৈৰলল 
অনা ৈয়। এই নািস্কল ৫ জলুাই তাছৰক্ি ছেল্ীত উপছথিত ৈয়। 
দকক্ৰলাৰ অক্নক দলাকক্কা ইৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা ৈয়।

২০১৬ চনৰ সং�ষক্্ৰ জজছ্ৰত েছক্ণ চুডানত প্ৰায় ৬০০ 
ভাৰতীয় আিদ্ধ হৈ পছৰছিল। ভাৰত চৰকাক্ৰ এই দলাকসকলৰ 
উদ্ধাৰৰ িাক্ি অপাক্ৰশ্বন সংকটক্মাশ্বনৰ আৰম্ভছণ কছৰছিল। 
তৎকালীন ছিক্েশ ৰাজ্মন্তী ছভক্ক ছসং ছচ-১৭ দগ্ািমাষ্টাৰৰ 
সৈায়ত স্য়ং ৰাজধানী জিুাত উপছথিত ৈয়। ১৫৬ দলাক এই 
অছভযানৰ অধীনত এয়াৰছলফ্ট কছৰ উদ্ধাৰ কৰা ৈয়। ইয়াৰ 
ছভতৰত েুগৰাকী দনপালী নাগছৰক্কা আছিল। িাকী ভাৰতীয় 
দলাকসকলৰ একাংশ ছনক্ে্শনা লাভ কৰাৰ পািত আছৈছিল 
আৰু প্ৰায় ৩০০ দলাক ি্ৱসাছয়ক কাৰণত থাছক হগছিল।
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দযদ্তয়যা ইৰযাকৰ পৰযা ৪৬ ভযাৰতীয়
নযাছ্ষক হল অৈযা হৈদ্ছল

েদ্ক্ষণ চুডযানত অপযাদৰশ্বন সংকি দমযাশ্বন
১৫৬ দলযাকক স্বদেশলল অনযা হৈদছ

অপাক্ৰশ্বন দেৱী শক্তি

ছিগত িষত্ শাসনৰ পছৰৱতন্ দৈাৱাৰ ফলত 
আফগাছনস্ানৰ ৰাজলনছতক-সামাক্জক পট পছৰৱতন্ 
হৈছিল। দসই সময়ত কািলু ছিমানিন্দৰৰ ভয়াৱৈ 
িছি সকক্লাক্ৰ মনত আক্ি। দতক্ন সংকটপূণ ্ 
সময়ত ভাৰতীয় দলাকক উদ্ধাৰৰ িাক্ি অপাক্ৰশ্বন 
সংকটক্মাশ্বন আৰম্ভ কৰা হৈছিল।

১৭ আগষ্ট তাছৰক্ি প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় 
উচ্চস্ৰীয় হিঠক অনষু্ষ্ত কছৰ সকক্লা ভাৰতীয়ক 
স্ক্েশলল আছনিলল শৰণাপন্ন দৈাৱাৰ িাক্ি ইচু্ছক ছৈন্দ ু
আৰু ছশি আফগান নাগছৰকক উদ্ধাৰ অছভযানৰ 
ছনক্ে্শ ছেক্য়। ৪০িন ছিমান চলাচল কছৰ এই অছভযান 
আৰম্ভ হৈছিল।

ইয়াৰ জছৰয়ক্ত মুঠ ৬৬৯ দলাকক ভাৰতলল অনা 
ৈয়। ইয়াৰ ছভতৰত ৪৪৮ গৰাকী ভাৰতীয় আৰু ২০৬ 
গৰাকী আফগাছনস্ানৰ নাগছৰক আছিল। ৪৩৮ 
গৰাকী সৈ ৫৬৫ দলাকক আগষ্টৰ আৰম্ভছণৰ সময়ক্ত 
হল অনা হৈছিল। ইয়াৰ ছভতৰত একাংশক প্ৰথক্ম 
তাক্জছকস্ানলল থিানান্ৰ কৰা হৈছিল আৰু পািত 
তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কছৰ অনা হৈছিল।

আফগাছনস্ানৰ সংকটৰ সময়ত
�ৰত উপছথিত ৈয় ভাৰতীয় দলাক

ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ অছভযানৰিচ্ছে দলখযা



27নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ এনৰিল, ২০২২

পেক্ক্পক্িাৰ গ্ৰৈণ কছৰছিল আৰু ভাৰতীয় নাগছৰকক 
সকাৈ ছেছিল। দযছতয়া ছিশ্ব লকডাউনৰ পছৰছথিছতৰ 
উদ্ৱ হৈছিল দতছতয়া ভাৰতক্তা এক্কই অৱথিা হৈছিল। 
ছকন্তু ইয়াৰ মাজক্তা ভাৰত চৰকাক্ৰ ছনজৰ নাগছৰকৰ 
কথা পাৈছৰ দযাৱা নাছিল। আৰু দসক্য়ক্ৈ চৰকাক্ৰ ছিশ্বৰ 
ছিছভন্ন প্ৰান্ত আিদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতীয় নাগছৰকক 
উদ্ধাৰ কৰাৰ গুৰু োছয়ত্ব হলছিল। দসয়া সম্ভৱ হৈক্ি 
একমাত্ সিল দনতৃত্বৰ িাক্ি। সৈস্ৰাছধক ছিমানৰ 
জছৰয়ক্ত লক্াছধক ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰৰা লগক্ত 
দকাছভডৰ সময়ত ভাৰত চৰকাক্ৰ অন্ দেশক্তা যক্থষ্ট 
সৈায় কছৰ হথক্ি। এই কথাক্িাক্ৰ ভাৰতৰ িছধত্ শক্তিৰ 

কথা স্পষ্ট কক্ৰ।
ভযাৰত হৈদছ েযাদ্য়ত্শীল ৰযাষ্ট্ৰ

আক্জ ভাৰতিষৰ্ দেশৰ নাগছৰকসকলৰ িাক্ি 
ভৰসাৰ থিল হৈ পৰাৰ লগক্ত ছিক্েশত থকা ভাৰতীয় 
দলাকৰ িাক্ি গিৰ্ কাৰণ হৈ পছৰক্ি। ২০১৪ৰ পৰা 
আৰম্ভ কছৰ ২০২২হল ভাৰত চৰকাক্ৰ এক্ন একাছধক 
উদ্ধাৰ অছভযান ৈাতত হলক্ি ছযক্িাক্ৰ ভাৰত ৰাষ্টৰ 
শক্তিশালী ছথিছত তথা এিন োছয়ত্বশীল ৰাষ্ট দৈাৱাৰ 
কথা স্পষ্ট কক্ৰ। চুোন, দয়ক্মন, আফগাছনস্ন আৰু 
দশৈতীয়ালক ইউক্ৰেইন আছে এক্ন অক্নক উোৈৰণ 
আক্ি ছযক্িাক্ৰ ভাৰত চৰকাৰৰ োছয়ত্বশীল ছথিছত স্পষ্ট 
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৫ দয়দমনত অপযাদৰশ্বন ‘ৰযাৈত’দয়দমনত অপযাদৰশ্বন ‘ৰযাৈত’
দযছতয়া প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীৰ এটা দফানক্তই

মুকছল হৈছিল ভাৰতীয়সকলৰ উদ্ধাৰৰ িাট

গৈৃযুদ্ধত জৰুলা দয়ক্মনত ২০১৫ চনৰ মাচ্ মাৈত 
দচৌছে আৰৱ আৰু সৈক্যাগী দেক্শ দয়ক্মন েিল 
কৰাৰ িাক্ি দসনা দমাতাক্য়ন কক্ৰ। দসই সময়ত তাত 
আিদ্ধ হৈ থকা ৪ ৈাজাৰক্ৰা অছধক ভাৰতীয় দলাকক 
আৰু অক্নক ছিক্েশী নাগছৰকক উদ্ধাৰ কৰাৰ িাক্িই 
অপাক্ৰশ্বন ৰাৈতৰ আৰম্ভছণ কছৰছিল। উচ্চস্ৰীয় 
হিঠকৰ অন্ত প্ৰধানমন্তীৰ দমােীৰ হিঠকৰ দশষত 
দসই সময়ৰ ছিক্েশ মন্তী সুষমা স্ৰাক্জ আৰু ছিক্েশ 
ৰাজ্মন্তী দজক্নক্ৰল ছভক্ক ছসক্ঙ োছয়ত্ব লয়। এই 
উদ্ধাৰ অছভযানৰ কথা স্য়ং ছিক্েশ মন্তী সুষমা স্ৰাক্জ 
আছিয়ান সক্ন্লনত ি্তি কক্ৰ। স্ৰাক্জ হকছিল দয 
েুক্য ্াগৰ সময়ত ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰস্াৱ 
হল দতওঁ প্ৰধানমন্তী দমােীৰ ওচৰত উপছথিত হৈছিল 
আৰু হকছিল আক্পানাৰ দচৌছে আৰৱৰ শাসকৰ হসক্ত 
থকা ভাল সম্পকই্ ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ সৈজ কছৰ তুছলি। 
এই কথাত দমােীক্য় আৰৱৰ শ্বাৈক দফান কছৰ ভাৰতীয় 
উদ্ধাৰৰ িাক্ি সুছিধা কছৰ ছেয়া তথা দিামা িষণ্ ৰিািলল 
অনুক্ৰাধ জনায়। এই কথাত আৰৱৰ শাসক মাছন্ ৈয়। 
এক্ক সময়ক্ত দয়ক্মনৰ হসক্ত দযাগাক্যাগ থিাপন কৰা 
হৈছিল। প্ৰধানমন্তী দমােীৰ প্ৰক্চষ্টাৰ ফলক্ত দয়ক্মনৰ 
পৰা ভাৰতীয়ৰ উদ্ধাৰ অছভযান সফল হৈছিল।

৫৬০০ দলাকক এই অছভযানৰ সময়ত উদ্ধাৰ 
কৰা ৈয়। ইয়াৰ ছভতৰত ৪৬৪০ ভাৰতীয়সৈ  
৪১িন দেশৰ ৯৬০ গৰাকী নাগছৰক আছিল।

১৮িন ছিক্শষ ছিমান আৰু ছচ-১৭ 
দগ্ািমাষ্টৰৰ সৈায়ত চনা ছিমানিন্দৰৰ পৰা 
২৯০০ দলাকক এয়াৰছলফ্ট কৰা হৈছিল। 
অেন িন্দৰৰ পৰা ভাৰতীয় দনৌ-দসনাই 
১৬৭০ দলাকক তথা অন্ ঠাইৰ পৰা ৩৪৯ 
দলাকক উদ্ধাৰ কছৰছিল।
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দচৌছে আৰৱৰ পৰা ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কাযও্ এটা 
উোৈৰণ। ২০১৯ৰ ১৯ জনু তাছৰক্ি দচৌছেৰ েুটা 
দকাম্পানীৰ মাজত বিন্ দৈাৱাৰ ফলত শতাছধক 
ভাৰতীয় তাত আিদ্ধ হৈ পছৰছিল। প্ৰধানমন্তী 
নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় দলাৱা প্ৰক্চষ্টাৰ ফলত ১২০০ 
ভাৰতীয় স্ক্েশলল উভষ্ট আছৈছিল। ইয়াৰ ছভতৰত 
৫০০ দলাক পঞ্জাৱৰ আছিল। স্ক্েশলল উভষ্ট 
অৈা এই পঞ্জাৱৰ দলাক অন্সকক্ল প্ৰধানমন্তী 
নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক ধন্িাে জনায়। ছিক্েশৰ ছিপে 
কালত ভাৰত সোয় আগৰণুৱা আৰু এই দক্ত্ত 
সোয় সৈায়ৰ ৈাত আগিঢ়াই আছৈক্ি। চুনামী 
আৰু জ্বালামুিীৰ প্ৰাকৃছতক েুক্য ্াগৰ সম্িুীন 
দৈাৱা দটাংগাক অথল্নছতক সাৈায ্ প্ৰোন কছৰছিল। 
েুক্য ্াগ ি্ৱথিাপনা তথা নাগছৰকৰ পুনতঃসংথিাপনৰ 
িাক্ি ২লাি ডলাৰৰ সাৈায ্ ছেছিল। ২০১৮ চনক্তা 
দটাংগাক ভাৰক্ত সৈায় কছৰছিল। ইয়াৰ লগক্ত 
সংকটৰ সময়ত মালবিীপক্কা সৈায় কছৰছিল। 
উক্ল্ি্ দয চীন দেক্শ মালবিীপক সাৈায ্ ছে পািলল 
দসই সাৈাযৰ্ ধন �ূৰাই ছিচৰাৰ েক্ৰ কাম কৰাৰ 
ফলত ছিপেত পৰা মালবিীপক সৈায় কছৰিলল 
ভাৰক্ত ২৫ দকাষ্ট ডলাৰৰ (১৮৪০ দকাষ্ট টকা) 
ছিত্তীয় সাৈায ্ প্ৰোন কছৰছিল। এই সৈায় লাভ 
কছৰ দসই দেশৰ ৰাষ্টপছত ইব্ৰাছৈম মৈম্ে চাছলক্ৈ 
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক ধন্িাে জনায়। 
থাইক্লডিৰ লুআং গহ্ৰত ১৬ িিৰৰ অনুধ ্ ফুটিল 
েলৰ ১২টা হক ছশশু আৰু প্ৰছশক্ক আিদ্ধ 
হৈ পৰাৰ সময়ত ছিশ্বত দতালপাৰ লাছগছিল। 

ছিশ্বত এছতয়ালল চলা েুগম্ আৰু ভয়াৱৈ উদ্ধাৰ 
অছভযানত িকৃ্টইন, ফ্ৰান্, জাপান, আক্মছৰকাসৈ 
অক্নক দেক্শ ছনজৰ ছিক্শষজ্ দপ্ৰৰণ কছৰ উদ্ধাৰ 
অছভযানত ছিফল হৈছিল। দশষত থাইক্লডিৰ 
চৰকাক্ৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সৈায় ছিচাক্ৰ। ইয়াৰ 
পছৰক্প্ৰছক্টত ভাৰত চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ 
দমােীক্য় ভাৰতীয় অছভযন্াসকলক সৈায় কছৰিলল 
ছনক্ে্শ ছেছিল। ভাৰত চৰকাৰৰ ছনক্ে্শত মৈাৰাষ্টৰ 
সাংগছল ক্জলাৰ ছকক্ল ্াস্াৰৰ দৈভী ফ্াডপাম্প 
থাইক্লডিলল পক্ঠাৱা ৈয়। এই পাক্ম্প থাইক্লডিৰ 
গুৈাৰ পানীৰ স্ৰ হ্াস কক্ৰ। ইয়াৰ পািত উদ্ধাৰ 
অছভযান সুগম হৈ পক্ৰ। আৰু ছতছন ছেনৰ কক্ঠাৰ 
পছৰৰেমৰ অন্ত দিলুলৱসকল আৰু প্ৰছশক্কক 
সুৰছক্ত অৱথিাত উদ্ধাৰ কছৰিলল সক্ম ৈয়। 
ইয়াৰ লগক্ত ভাৰত চৰকাক্ৰ অলপক্ত শ্ৰীলংকাক্তা 
ছনম ্াণ কায ্ ৈাতত হলছিল। ৩৫০ ছমছলয়ন 
আক্মছৰকান ডলাৰৰ ি্য়ক্ৰ ছনম ্াণ দৈাৱা ৪০৪ �ৰ 
ভাৰতীয় মূলৰ দলাক্ক লাভ কছৰক্ি।        

কক্ৰ। 
এক্কেক্ৰ ছনজৰ প্ৰছতক্ৱশীৰ প্ৰছত োছয়ত্বশালী 

ভাৰক্ত দনপালত সৈায ্্ অছভযান চক্লাৱাৰ লগক্ত 
ইক্ডিাক্নছিয়াত উদ্ধাৰ অছভযান চলাইক্ি। দকাছভডৰ 
সময়ত দভকছচন হমত্ীৰ জছৰয়ক্ত ভাৰত চৰকাক্ৰ যক্থষ্ট 
োছয়ত্ব সৈকাক্ৰ কাম কছৰ অন্ ৰাষ্টক সৈায় কছৰক্ি। 
দভকছচন প্ৰোনৰ পৰা আৰম্ভ কছৰ উদ্ধাৰ আৰু সাৈায ্্ 
অছভযান- সকক্লাক্ত ভাৰত চৰকাক্ৰ োছয়ত্বসৈকাক্ৰ 
আৰু উছচত ধৰক্ণ পেক্ক্প গ্ৰৈণ কছৰক্ি। 

ছনতঃসক্ন্দক্ৈ ইউক্ৰেইনত অৈা সংকটৰ সময়ত এয়া 

ভাৰত চৰকাৰৰ শক্তিশালী ছথিছতৰ িাক্ি সম্ভৱ হৈ উষ্ঠক্ি 
দয আক্জ ভাৰত ৰাষ্টৰ নাগছৰক ছিশ্বত সুৰছক্ত। 
ছযক্কাক্না ছিপেৰ সময়ত ভাৰত চৰকাক্ৰ ছনজৰ 
শক্তিশালী দনতৃত্ব আৰু েক্ দনতাৰ সৈক্যাগত ছিশ্বৰ 
ছিছভন্ন প্ৰান্ত থকা ভাৰতীয় শাছন্ক্ৰ থাছকি পাছৰক্ি। 
ইউক্ৰেইনৰ যদু্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ 
শক্তি ছকমান দসয়া সকক্লাক্ৱ িকু্জ উষ্ঠক্ি। ভাৰক্ত 
িতম্ানৰ দনতৃত্বৰ সৈায়ত ছিশ্বত ছনজৰ শক্তিশালী 
ছথিছত ি্তি কৰাত সক্ম হৈক্ি আৰু এই কথাক্টাক হল 
নতুন ভাৰতত প্ৰছতজন ভাৰতীয়ই গি ্ কক্ৰ। n

সংকি কযালত দ্বশ্বৰ সৈযায়ৰ বযাদব সযাজ ুভযাৰত
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দ্েশত অন্ এক মঞ্চ
ৰযাষ্ট্ৰৰ দ্বকযাশক নতুন
বযাদজি দৱদ্বনযাৰ

সাধাৰণ িাক্জট দকৱল দেশৰ অথল্নছতক 
প্ৰক্য়াজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ েস্াক্ৱজ নৈয়, 
এয়া হৈক্ি সংস্াৰ আৰু সম্ভাৱনাক্িাৰৰ 
উছচত ি্ৱৈাৰ কছৰ ি্ক্তিগত িডিৰ হসক্ত 
দসতু থিাপন কৰা। এই েৃষ্ষ্টক্কাণক সাথক্ 
কৰাৰ িাক্ি প্ৰধানমন্তীক্য় কাম কছৰ থকাৰ 
ফলত ভাৰতৰ নৱছনম ্াণৰ ছচন্াই নতুন 
ছেশ লাভ কছৰক্ি। প্ৰধানমন্তীক্য় িাক্জটৰ 
কাযক্ৰীকৰণৰ িাক্ি অংশীোৰসকলৰ 
হসক্ত দৱছিনাৰৰ জছৰয়ক্ত আত্মছনভৰ্শীল 
ভাৰতৰ ছথিছত শক্তিশালী কছৰ হগক্ি।

দফব্ৰুৱাৰী মাৈৰ ১ তাছৰক্ি সংসেত সাধাৰণ িাক্জট 
উত্াপন দৈাৱাৰ পািত দফব্ৰুৱাৰী মাৈক্টাক্তই 
আধা ডজন্তলকও অছধক উক্ে্াগ িডিৰ 

প্ৰছতছনছধৰ হসক্ত িাক্জট কাযক্ৰীকৰণ সন্দভত্ আক্লাচনা 
কৰাৰ পািত মাচ্ মাৈক্টাক্তা প্ৰধানমন্তীক্য় িাকী িডিৰ প্ৰছতছনছধৰ 
হসক্তও দতওঁ দৱছিনাৰৰ মাধ্মত আক্লাচনা আগিঢ়াই ছনক্য়। 
এটা সময় এক্নকুৱা আছিল দয িাক্জট হতয়াৰ কৰা তথা সংসেত 
উত্াপন কৰাৰ পািত দসই সম্পকত্ ছিক্শষ আক্লাচনা দৈাৱা 
নাছিল। িাক্জট কাযক্ৰীকৰণৰ িাক্ি ছিক্শষ দকাক্না ধৰণৰ 
পেক্ক্প দেিা দপাৱা নলগছিল। ছকন্তু িতম্ানৰ চৰকাৰিক্ন 
এই দক্ত্ত েৃষ্ষ্টভংগী সলছন কছৰক্ি আৰু িাক্জটক ২০৪৭ 
চনৰ শতিষৰ্ ভাৰতৰ িাক্জট ছৈচাক্প হল দযাৱাৰ েৃষ্ষ্টভংগীক্ৰ 
েস্াক্ৱজ ছনম ্াণ কৰা হৈক্ি। এই েস্াক্ৱজৰ হসক্ত চৰকাক্ৰই 
নৈয়, ইয়াৰ হসক্ত দেশৰ নাগছৰক্কা ওতক্প্ৰাতভাক্ৱ জছ়িত হৈ 
আক্ি। এই ছচন্াক কাযক্ৰী কৰাৰ িাক্িই স্য়ং প্ৰধানমন্তীক্য় 
িাক্জটৰ অংশীোৰ সকক্লা িডিৰ ছৈতাছধকাৰীৰ হসক্ত 
দপানক্পাট্ৰীয়া আক্লাচনাত ছমছলত হৈ কাযক্ৰী পেক্ক্প গ্ৰৈণ 
কৰাৰ দক্ত্ত সি ্াছধক গুৰুত্ব ছেক্ি। দৱছিনাৰত প্ৰধানমন্তীৰ 
িাতা্লাপৰ ছকয়েংশ ইয়াত আগিক্ঢ়াৱা ৈ’লতঃ

আছম এয়া ছনক্চিত কছৰ আক্িা ঁদয 
িাক্জটৰ অধীনত সকক্লা অংশীোক্ৰ 

ছমছল ি্ক্তিগত, ৰাজহুৱা, ৰাজ্ চৰকাৰ, 
দকন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, চৰকাৰৰ ছিছভন্ন 

ছিভাগৰ হসক্ত একক্ত্ত হৈ ছসদ্ধান্ হল 
ছসদ্ধান্ক্িাৰ কাযক্ৰী কছৰি পাক্ৰা।ঁ এই 
কাযই্ চৰকাৰক ছসদ্ধান্ দলাৱাৰ প্ৰক্ৰেয়া 

সৰল কৰাত সৈায় কছৰি।

নক্ৰন্দ্ৰ দমােী, প্ৰধানমন্তী।
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দেশ আত্মদ্নভ্ষৰ দৈযাৱযাৰ 
আধযাৰ হৈদছ ৰিযুজতি

উৎপযােনৰ মপূল দকন্দ্ৰ দ্ৈচযাদপ 
ৰিদ্তষ্যা দৈযাৱযাৰ বযাদব পেদক্ষপ

প্ৰযুক্তি হৈক্ি দেশিাসীক শক্তিশালী কৰাৰ এক মাধ্ম, এয়া দেশক 
স্াৱল্ী কৰাৰ আধাক্ৰা ৈয়। ২ মাচ্ তাছৰক্ি 'প্ৰযুক্তি আধাছৰত উন্নয়ন' 
ছিষয়িস্তুৰ ওপৰত এক্কই কথাৰ পুনৰািতৃ্তি কছৰ প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ 
দমােীক্য় কয় "এই িিৰৰ িাক্জটক্তা এই েৃষ্ষ্টভংগী প্ৰছতফছলত হৈক্ি।"

এটা সময়ত ভাৰত ছিশ্বৰ সিি্ৈৃৎ িজাৰ আছিল। প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ 
দমােীৰ েৃষ্ষ্টভংগী অনুসৰণ কছৰ ভাৰত এছতয়া ছিশ্বৰ শীষ ্ ছনয়ন্তক 
দৈাৱাৰ ছেশত আগিাছঢ়ক্ি। ৩ মাচ্ত অনুষ্ষ্ত দৈাৱা িাক্জট দৱছিনাৰত 
প্ৰধানমন্তী দমােীক্য় পুনৰাই ভাৰতক ছিশ্বৰ উৎপােন শক্তি গৈৃ ছৈচাক্প 
গছঢ় তুছলিলল আহ্ান জনায়।

ৰিযুজতিৰ 
সৈযায়ত দ্বকযাশ

দমক ইন ইজণ্ডয়যা
ফৰ ে্যা ৱৰ্্ষ

n িাক্জটত ৫ক্জ দস্পক্ামৰ ছনলামৰ িাক্ি এক স্পষ্ট দৰাডক্মপ ছেয়া 
হৈক্ি আৰু শক্তিশালী ৫ক্জ পছৰক্ৱশ-প্ৰণালীৰ হসক্ত সম্পছকত্ 
ছডজাইন-আধাছৰত ছনম ্াণ ছপএলআই আচঁছনসমূৈ ইয়াৰ িাক্ি প্ৰস্াছৱত 
কৰা হৈক্ি।

n  িুক্দ্ধমত্তা, ভূ-ছিক্শষ প্ৰণালী, দড্ান, অধ-্পছৰিাৈী, মৈাকাশ প্ৰযুক্তি, 
ক্জক্নাছমক্স, ফাম ্াক্কালজী আৰু ৫ক্জ সম্পছকত্ পছৰষ্াৰ প্ৰযুক্তিৰ েক্ৰ 
উেীয়মান িডিক্িাৰ আক্জ দেশৰ অগ্ৰাছধকাৰ।

n  আছম গুৰুত্ব ছেি লাছগি দয আমাৰ ওচৰত জীৱনধাৰণৰ সৈজতাৰ িাক্ি 
প্ৰযুক্তি আক্ি। ইয়াৰ সি ্াছধক ি্ৱৈাৰ দকক্নেক্ৰ কছৰি পাছৰ। দকাছভডৰ 
সময়ত দভকছিন উৎপােক্ন আত্মছনভৰ্শীলতাৰ পছৰচয় ছেক্ি। আছম 
প্ৰছতক্টা দক্ত্ক্ত এই সফলতাৰ পুনৰািতৃ্তি কছৰি লাছগি।

n এইক্টা গ্ৰৈণক্যাগ্ নৈয় দয ভাৰতৰ েক্ৰ এিন দেশ দকৱল এিন 
িজাৰ হৈ ৰওক। দসক্য়ক্ৈ 'স্াৱল্ী ভাৰত' আৰু 'দমক ইন ইক্ডিয়া' 
সন্দভত্ এই িাক্জটত দলাৱা ছসদ্ধান্ক্িাৰ আমাৰ উক্ে্াগ আৰু আমাৰ 
অথন্ীছত েুক্য়াক্ৰ িাক্ি অছত গুৰুত্বপূণ।্ এয়া একছিংশ শছতকাৰ ভাৰতৰ 
প্ৰক্য়াজনীয়তা।

n  যুৱ আৰু প্ৰছতভাশালী জনসংি্াৰ জনগাথঁছনগত লাভ, গণতাছন্তক প্ৰণালী, 
প্ৰাকৃছতক সম্পেৰ েক্ৰ ইছতিাচক কাৰকৰ িলত, আমাক েৃঢ়তাক্ৰ দমক 
ইন ইক্ডিয়াৰ ছেক্শ আগিাছঢ়িলল উৎসাছৈত কৰা উছচত। যছে আছম ৰাষ্ট্ৰীয় 
সুৰক্াৰ পছৰছথিছতক্টা চাওঁ দতক্ন্ আত্মছনভৰ্শীলতা অছধক গুৰুত্বপূণ।্ 
ভাৰতীয় দকাম্পানীৰ সামগ্ৰীৰ িাক্ি দগৌৰৱাছবিত ৈওক আৰু দেশৰ 
গ্ৰাৈকসকলৰ িাক্িও দগৌৰৱৰ অনুভূছত প্ৰোন কৰক।
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দেশৰ শজতিশযালী অথ ্ষব্ৱস্থযাৰ 
বুদ্নয়যােৰ ৰিদ্তদ্বম্ব
শছতকাৰ আটাইতলক ডাঙৰ মৈামাৰীৰ মাজত ভাৰতীয় অথন্ীছতক্য় 
সংস্াৰৰ হসক্ত ছয গছত লাভ কছৰছিল দসয়া অি্াৈত আক্ি। ৮ মাচ্ত 
অংশীোৰসকলৰ হসক্ত িাতা্লাপ কছৰ প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় ভাৰতৰ 
প্ৰগছতক অছধক ত্বৰাছবিত কৰাৰ েৃষ্ষ্টভংগী প্ৰকাশ কক্ৰ।

বৈনক্ষম উন্নয়নৰ 
বযাদব শজতি

সংবৈনশীল অথ ্ষনীদ্ত
আৰু দ্বকযাশৰ বযাদব

দ্বত্ীয় দযযাগযান

n এই িিৰৰ িাক্জটত চৰকাক্ৰ দ্ৰুত ছিকাশৰ এই গছত অি্াৈত 
ৰাছিিলল দকইিাটাও পেক্ক্প গ্ৰৈণ কছৰক্ি। ছিক্েশী ছিছনক্য়াগৰ 
ৈাৰ, আন্তঃগাথঁছন ছিছনক্য়াগৰ ওপৰত কৰ হ্াস কৰা, ছগফ্টত ছচষ্ট, 
নতুন ছডএফআই আছে প্ৰছতষ্ানসমূৈ এই ছেশত এক পেক্ক্প।

n  এমএিএমই িডিক্টা শক্তিশালী কছৰিলল আমাৰ ওচৰত দকইিাটাও 
দমৌছলক পেক্ক্প দলাৱা হৈক্ি, আছম গ্ৰাম্ অথন্ীছতক্কা অস্ীকাৰ 
কছৰি দনাৱাক্ৰা।

n  পছৰক্ৱশ অনুকূল পছৰকল্পনাক্িাক্ৰা হল অনাৰ প্ৰক্য়াজনীয়তা আক্ি। 
দসউজীয়া ছিত্তীয় দযাগান আৰু আক্জ এক্ন নতুন ছেশৰ অধ্য়ন 
আৰু ৰূপায়ণ সময়ৰ প্ৰক্য়াজন।  n

দেশৰ ৰিদয়যাজনীয়তযাদবযাৰ 
আৰু আকযাংক্ষযাদবযাৰ পপূণ ্ষ 
কৰযাৰ বযাদব ৰিদচষ্যা
মাচ্ৰ ৪ তাছৰক্ি 'িৈনক্ম উন্নয়নৰ িাক্ি শক্তি' ছিষয় সন্দভত্ অনষু্ষ্ত 
িাক্জট দৱছিনাৰত প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় ভছৱষ্তৰ আশা-আকাংক্াৰ 
কথা কয় আৰু প্ৰক্য়াজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ িাক্ি অংশীোৰসকলৰ হসক্ত 
দযাগাক্যাগ গুৰুত্বপূণ ্ িুছল অছভছৈত কছৰ দতওঁ কয়, "িৈনক্ম শক্তিৰ উৎসৰ 
জছৰয়ক্তক্ৈ িৈনক্ম উন্নয়ন সম্ভৱ।''

n ২০৩০ চনৰ ছভতৰত আছম পৰম্পৰাগত শক্তিৰ ৫০ শতাংশ শক্তি 
অ-জীৱাশ্ শক্তিৰ পৰা আৈৰণ কছৰি লাছগি। ভাৰক্ত ছনজৰ িাক্ি 
ছয লক্্ ছনধ ্াৰণ কছৰক্ি দসয়া এক প্ৰত্াহ্ান ছৈচাক্প নৈয়, সুক্যাগ 
ছৈচাক্প চাি লাক্গ।

n  উচ্চ েক্তাসম্পন্ন দসৌৰ মছডউল ছনম ্াণৰ িাক্ি ১৯.৫০০ দকাষ্ট 
টকাৰ িাক্জট দ�াষণাই ভাৰতক দসৌৰ মছডউল আৰু সম্পছকত্ 
সামগ্ৰীৰ ছনম ্াণ আৰু গক্ৱষণা আৰু ছিকাশৰ দক্ত্ত এক দগালকীয় 
দকন্দ্ৰ ছৈচাক্প থিাপন কৰাত সৈায় কছৰি।
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ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰছতৰক্া ছিশ্বছিে্ালয়ৰযাষ্ট্ৰ

ক্ীডযা আৰু ৰিদ্তৰক্ষযা দক্ষত্ত
অৰিদ্তদৰযাধ্ ভযাৰত

নতুন ভাৰতৰ যুৱপ্ৰজন্ই আক্জ প্ৰছতক্টা অছভযানৰ োছয়ত্ব ছনক্জই 
গ্ৰৈণ কছৰক্ি। দসইকাৰক্ণ দকন্দ্ৰীয় চৰকাক্ৰ দতওঁক্লাকক প্ৰছতক্টা 
পেক্ক্পক্ত সমথন্ কছৰ আক্ি আৰু দতওঁক্লাকৰ উন্নছতৰ িাক্ি দচষ্টা 

কছৰ আক্ি। প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় ছিশ্বাস কক্ৰ দয “সফলতাৰ দকৱল এটা 
মন্ত আক্ি– েী�ম্্ােী পছৰকল্পনা আৰু ছনৰন্ৰ প্ৰছতশ্ৰুছত"। আক্জ চৰকাক্ৰ 
যুৱ প্ৰজন্ক প্ৰছতক্টা দক্ত্ত সকু্যাগ প্ৰোন কৰাৰ লগক্ত সমাক্নই উৎসাছৈত 
কছৰ আক্ি যাক্ত দতওঁক্লাক্ক আগিাছঢ় দযাৱাৰ িাক্ি ইন্ন লাভ কছৰি পাক্ৰ। 
ইয়াৰ উক্দেশ্ হৈক্ি দয আগন্তুক িিৰক্িাৰত এক শক্তিশালী আৰু সমদৃ্ধ 
ভাৰত গঢ়াত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ৰ অৱোন গুৰুত্বপূণ ্ হৈ থাক্ক।” ভাৰতৰ 
েক্ৰ এিন যুৱ দেশক ছেক ছনক্ে্শনা ছেয়াৰ দক্ত্ত আক্পানাক্লাক সকক্লা 
যুৱক-যুৱতীক্য় ছিক্শষ ভূছমকা পালন কছৰি লাছগি। দকৱল যুৱপ্ৰজন্ইক্ৈ 
শক্তিশালী ভাৰত ছনম ্াণ কছৰি পাছৰি, আৰু এই সংকল্প দলাৱা অথ ্ হৈক্ি এই 
ছেশত কাম কছৰ দযাৱা। প্ৰধানমন্তীৰ এই কথাক্িাক্ৰ নতুন ভাৰত গছঢ় দতালাত 
যুৱ শক্তিৰ ভূছমকা প্ৰছতফছলত কক্ৰ। নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় দশৈতীয়ালক গুজৰাট 
ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰছতৰক্া ছিশ্বছিে্ালয়ৰ প্ৰথম েীক্ান্ সমাক্ৰাৈ 
অনুষ্ানত ভাষণ প্ৰোন কৰাৰ লগক্ত এটা ভৱক্না দেশিাসীৰ নামত উৎসগ ্া 
কক্ৰ। এক্ক সময়ক্ত প্ৰধানমন্তীক্য় আৈক্মোিােত একােশ দিল মৈাকুম্ভৰ 
শুভাৰম্ভ কক্ৰ, এই সম্পকত্ দতওঁ কয় দয এয়া দকৱল দিল মৈাকুক্ম্ভই নৈয়, 
এয়া হৈক্ি গুজৰাটৰ যুৱ শক্তিৰ মৈাকুম্ভ।

দকাক্না এিন ৰাষ্টৰ প্ৰগছতৰ িাক্ি 
দেশৰ যুৱ প্ৰজন্ৰ সিলীকৰণ 

অতীৱ প্ৰক্য়াজনীয়। দকন্দ্ৰ 
চৰকাক্ৰ এফাক্ল যছে দেশৰ 

সুৰক্াৰ িাক্ি োয়ৱদ্ধতা ি্তি 
কছৰ আছৈক্ি দতক্ন্ আনফাক্ল 

যুৱ প্ৰজন্ক ৰেী়িা জগতত 
আগিাছঢ় দযাৱাৰ িাক্ি উৎসাছৈত 

কছৰ আছৈক্ি। দকৱল ইমাক্নই 
নৈয়, ভাৰত চৰকাক্ৰ এই দক্ত্ত 

ছিছভন্ন কাযও্ সমাধা কছৰক্ি। 
এই কথাক্িাক্ৰ সূচনা কছৰক্ি 
দয আগন্তুক ছেনক্িাৰত দিল 
আৰু প্ৰছতৰক্া িডিত ভাৰত 

অপ্ৰছতক্ৰাধ্ হৈ পছৰি...

ক্ীডযা জগতত হবপ্লদ্ৱক পদ্ৰৱত্ষন সযাধন কৰযা হৈদছ
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ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰছতৰক্া ছিশ্বছিে্ালয়ৰযাষ্ট্ৰ

ক্ীডযা জগতত ভযাৰতৰ ৰিগদ্ত
প্ৰধানমন্তী দমােীক্য় কয় দয- টছকঅ' অছলস্ম্পকত ভাৰক্ত প্ৰথমিাৰৰ 
িাক্ি ৭টা পেক লাভ কছৰক্ি। টছকঅ' দপৰাছলস্ম্পকক্তা দেশৰ 
দিললুৱসকক্ল এই অছভক্লি থিাপন কছৰ ১৯ টা পেক ক্জছকছিল। 
ছিগত ৭টা িিৰত ৰেী়িা িাক্জটত ৭০ শতাংশৰ িকৃ্দ্ধ হৈক্ি।

মছণপুৰ আৰু ছমৰাটত ৰেী়িা ছিশ্বছিে্ালয় থিাপন কৰা হৈক্ি। দমজৰ 
ধ্ান চান্দ ৰেী়িা ছিশ্বছিে্ালয়ও উত্তৰ প্ৰক্েশত আৰম্ভ ৈ'িলল হগ 
আক্ি।

প্ৰছশক্কসকলৰ িাক্ি উেগছনও যক্থষ্ট িকৃ্দ্ধ কৰা হৈক্ি। প্ৰছশক্ণত 
িহুক্তা শািা দযক্ন দমক্নজক্মটে, দ্ইনাৰ, িাে্ ছিক্শষজ্ তথা দিল 
দলিন আছেক্িাক্ৰ যুৱক-যুৱতীসকলক আকছষত্ কছৰ আছৈক্ি।

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰছতৰক্া প্ৰছতষ্ানৰ ছনম ্াণ 
পুছলচ, অপৰাধ স্ন্ীয় ন্ায় তথা 
সংস্ৰমূলক প্ৰশাসনৰ ছিছভন্ন ছিষয়ৰ 
গুণগত মানৰ পাঠোনৰ িাক্ি 
কৰা হৈছিল। চৰকাক্ৰ ৰাষ্ট শক্তি 
ছিশ্বছিে্ালয়ক উন্নীত কছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় 
প্ৰছতৰক্া ছিশ্বছিে্ালয়ৰ থিাপন 
কছৰছিল। এয়া গুজৰাট চৰকাৰৰ 
বিাৰা ২০১০ চনত প্ৰছতষ্া কৰা হৈক্ি। 
এয়া ২০২০ চনৰ অক্্ািৰৰ পৰা এই 
প্ৰছতষ্ানৰ সঞ্ালন আৰম্ভ হৈক্ি।

ৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় গুৰুত্ থকযা ৰিদ্তষ্যান হৈদছ ৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় ৰিদ্তৰক্ষযা দ্বশ্বদ্বে্যালয়

ক্ীডযা জগতত হবপ্লদ্ৱক পদ্ৰৱত্ষন সযাধন কৰযা হৈদছ

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰছতৰক্া ছিশ্বছিে্ালয়ত আৰক্ী আৰু অভ্ন্ৰীণ ছনৰাপত্তাৰ 
ছিছভন্ন দক্ত্ত ছডক্প্ামা দযক্ন আৰক্ী ছিজ্ান আৰু ি্ৱথিাপনা, 
দফৌজোৰী আইন আৰু ন্ায়, চাইিাৰ মক্নাছিজ্ান, তথ্ প্ৰযুক্তি, কৃক্ত্ম 
িুক্দ্ধমত্তা আৰু চাইিাৰ সুৰক্া, অপৰাধ অনুসন্ান, দকৌশলগত ভাষা, 
আভ্ন্ৰীণ প্ৰছতৰক্া আৰু ৰণনীছত, শাৰীছৰক ছশক্া আৰু ৰেী়িা, 
উপকূলীয় আৰু সামুছদ্ক সুৰক্াৰ ড্ক্ৰট স্ৰৰ পৰা পাঠ্ৰেম আক্ি। 
এছতয়ালল ১৮িন ৰাজ্ৰ ৮২২ গৰাকী ছশক্াথথীক্য় এই কাযস্ূচীক্িাৰত ছশক্া 
গ্ৰৈণ কছৰ আক্ি। গুজৰাটৰ গান্ীনগৰত এই ছিশ্বছিে্ালয়ক্িাৰ আক্ি।

ৰিদ্তৰক্ষযা দ্বশ্বদ্বে্যালয়ত দ্বদ্ভন্ন দ্বষয়ৰ দ্ডদপ্লযামযাৰ পৰযা 
আৰম্ভ কদ্ৰ গদৱষণযা পয ্ষন্ত পযাি্ক্ম আদছ

প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় 
১২ মাচ্ তাছৰক্ি গুজৰাটৰ 
আৈক্মোিােত একােশ দিল 
মৈাকুম্ভৰ শুভাৰম্ভছণ কক্ৰ। 
গুজৰাটৰ তৎকালীন মুি্মন্তী 
হৈ থকাৰ সময়ত ২০১০ চনত 
এই দিল মৈাকুম্ভৰ আৰম্ভছণ 
কছৰছিল। এই প্ৰক্চষ্টা ৰেী়িা 
জগতত হিপ্ছৱক পছৰৱতন্ 
সাধন কছৰক্ি। ৪৫ লািক্ৰা 
অছধক দিলুলৱক্য় ইয়াৰ অংশ 
গ্ৰৈণ কক্ৰ।

পূিক্্ত ভাৰতীয় দিল জগতত এটা িা েুটা দিলৰ ছিষক্য় 
আক্লাচনা কৰা হৈছিল। পৰম্পৰাগত দিলক্িাৰক 
অিক্ৈলা কৰা হৈছিল। ৰেী়িা জগতত স্ন্ীয় 
দলাকসকক্ল প্ৰাধান্ লছভছিল আৰু পাৰেছশত্াই গুৰুত্ব 
দপাৱা নাছিল। দিলুলৱসকক্ল অসুছিধাক্িাৰৰ হসক্ত যুজঁ 
ছে দিলত মক্নাছনক্ৱশ কছৰি পৰা নাছিল। ছকন্তু দসই 
সকক্লাক্িাৰ অসুছিধাৰ পৰা আতঁছৰ প্ৰকৃত দিলুলৱক্য় 
এছতয়া আকাশ চুিলল সক্ম হৈক্ি।
নক্ৰন্দ্ৰ দমােী, প্ৰধানমন্তী।
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পদ্ৰদৱশ সুৰক্ষযাৰ দক্ষত্ত
আশীব ্ষযাে হৈ পদ্ৰদছ

দফম ইজণ্ডয়যা আঁচদ্ন

ভাৰত চৰকাক্ৰ পছৰক্ৱশ সুৰছক্ত তথা স্চ্ছ কছৰ ৰিাৰ 
িাক্ি দসউজ ইন্নৰ বিাৰা চলা গা়িীৰ ছিৰেীত গুৰুত্ব 

ছে আছৈক্ি। এই প্ৰয়াসৰ অংশ স্ৰূক্প ভাৰত চৰকাক্ৰ 
অ-জীৱাশ্ ইন্নৰ প্ৰসাৰৰ িাক্ি ২০১৫ চনৰ ১ এছপ্ৰল 

তাছৰক্ি ইক্লকষ্্ক ম’ছিলীষ্ট ছমিনৰ অধীনত দফম 
ইক্ডিয়া আচঁছন আৰম্ভ কছৰছিল। এই আচঁছনৰ সফলতাৰ 

পািত দকন্দ্ৰ চৰকাক্ৰ ইয়াৰ ছবিতীয় পয ্ায়ও আৰম্ভ 
কছৰ ছেক্য়। ইয়াৰ ফলত আক্জ ছিছভন্ন গা়িী ছনম ্াণ 

দকাম্পানীক্য় িজাৰত ই-িাৈন মুকছল কছৰক্ি। দফম-২ 
আচঁছনৰ ছিক্শষত্বক্িাৰৰ িাক্ি আক্জ িাছণক্জ্ক ই-িাৈনৰ 

দক্ত্ত িাি, ্াক, দটক্ক্স আছেক্িাৰ িকৃ্দ্ধ পাইক্ি আৰু 
ইয়াৰ ফলত পছৰক্ৱশ সুৰক্া উন্নত হৈক্ি...

মৈাৰাষ্ট পুক্ণৰ ছনিাসী সাক্কক্ত দযছতয়া গা়িী 
ছকছনিলল মন দমছলছিল দতছতয়া স্াভাছৱকভাক্ৱই 
দোক্মাজাত আছিল দয দকানিন গা়িী ছকছনি! 

দপ্’ল দন ছডক্জলৰ? দতওঁৰ ছচন্াধাৰা এয়া আছিল দয 
ই-িাৈনৰ মূল্ যক্থষ্ট দিছি। ছকন্তু দফম ইক্ডিয়া আচঁছনৰ 
কথা জাছনিলল দপাৱাত দতওঁৰ ছচন্াধাৰা সলছন হৈছিল। 
এই আচঁছনৰ অধীনত ই-িাৈনৰ গা়িীৰ মূল্ত দতওঁ প্ৰায় 
১.২৫ লাি টকাৰ দৰৈাই পাইছিল। সাক্কক্ত এছতয়া ই-িাৈন 
ৰেয় কছৰ পছৰক্ৱশ সুৰক্াৰ ছেশত অছৰৈনা আগিঢ়াইক্ি। 
ছকয়ক্না ই-িাৈক্ন পছৰক্ৱশ প্ৰেষূণ নকক্ৰ।

পছৰক্ৱশ পছৰষ্াৰ আৰু সুৰছক্ত কছৰ ৰিাক্টা আক্জৰ 
সময়ৰ আহ্ান। ছকয়ক্না পছৰষ্াৰ পছৰক্ৱশ হৈক্ি স্াথি্কৰ 
জীৱনৰ আধাৰ। পথত চছল থকা দপ্'ল আৰু ছডক্জল 
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িাৈনৰ পৰা ছনগত্ দৈাৱা দধাৱঁাৰ কাৰণক্টাৰ িাক্ি আমাৰ 
স্াথি্ৰ ক্ছত ৈয়। দকৱল এয়াই নৈয়, ভাৰতত এই িাৈনৰ 
সংি্া দ্ৰুতগছতত িকৃ্দ্ধ দপাৱাৰ ফলত িাৰুৱা দতলৰ চছৈো 
িকৃ্দ্ধ পাই হগক্ি। ভাৰক্ত ছনজৰ প্ৰক্য়াজনৰ ৮৩ শতাংশ 
দতল আমোছন কক্ৰ। এক্ন পছৰক্প্ৰছক্টত দেশৰ দপ্’ল-
ছডক্জলত চলা গা়িীৰ সংি্া হ্াস কৰা তথা পছৰক্ৱশ 
সুৰক্াৰ ছেশত ছচন্াচচ্া কৰাক্টা প্ৰক্য়াজনীয় হৈ পছৰছিল। 
তাৰ পছৰক্প্ৰছক্টত ২০১৫ চনৰ ১ এছপ্ৰল তাছৰক্ি দেশত 
দফম ইক্ডিয়া আচঁছন আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই আচঁছনৰ 
সফলতাৰ প্ৰছত লক্্ ৰাছি ২০১৯ চনৰ ১ এছপ্ৰল তাছৰক্ি 
দফমৰ ছবিতীয় পয ্ায় আৰম্ভ কৰা হৈছিল। প্ৰথম আৰু 
ছবিতীয় পয ্ায়ৰ দফম ইক্ডিয়া আচঁছন ছতছন িিৰৰ ৈয় যছেও 
৩১ মাচ্, ২০২২ত দশষ ৈ’িলগীয়া দফম-২ক ৩১ মাচ্, 
২০২৪হল িকৃ্দ্ধ কৰা হৈক্ি। হিেু্ছতক িাৈনছনম ্াণ আৰু 
ি্ৱৈাৰৰ প্ৰচাৰ কৰা দফম ইক্ডিয়া আচঁছন (হিেু্ছতক িাৈনৰ 
দ্ৰুত ছনম ্াণ আৰু ি্ৱৈাৰৰ ছবিতীয় পয ্ায়) হৈক্ি ছিেু্তৰ 
বিাৰা চাছলত ৰাজহুৱা আৰু উলমৈতীয়া পছৰিৈন পদ্ধছত 
প্ৰস্তুত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ছেয়া। এই আচঁছনৰ অধীনত 
ছযসকক্ল ৰাজহুৱা পছৰিৈনৰ িাক্ি হিেু্ছতক িাৈন হতয়াৰ 
কক্ৰ আৰু গ্ৰাৈক্ক ৰেয় কক্ৰ সকক্লাক্ক উৎসাছৈত কৰা 
হৈক্ি। এই আচঁছনৰ অধীনত হিেু্ছতক িাৈন ছনম ্াণৰ 
ফলত ভাৰতীয় অক্টাক্মািাইল ছনম ্াতা সছমছতৰ (ছিয়াম) 
প্ৰছতক্িেন অনুসছৰ দেশত ছনযুক্তিৰ সংি্া িকৃ্দ্ধ দপাৱাৰ 
কথা উক্ল্ি কৰা হৈক্ি। n

n  িতম্ান দফম ইক্ডিয়া আচঁছনৰ ছবিতীয় পয ্ায়ৰ িাক্ি ১০,০০০ 
দকাষ্ট টকাৰ িাক্জট সৈায়ৰ হসক্ত ১ এছপ্ৰল, ২০১৯ৰ পৰা 
পাচঁ িিৰ িাক্ি ৰূপায়ণ কৰা হৈক্ি।

n  গধুৰ উক্ে্াগ মন্তালক্য় প্ৰায় ৮২৭ দকাষ্ট টকাৰ সমান্ৰালত 
১ দফব্ৰুৱাৰী, ২০২২ৰ ছভতৰত ছডমাডি ইনক্চছটেভৰ 
জছৰয়ক্ত দফম ইক্ডিয়া আচঁছন ছবিতীয় পয ্ায়ৰ অধীনত 
২,৩১,২৫৭িন হিেু্ছতক িাৈনক সাৈায ্ ছেক্ি।

n  মন্তালক্য় ছবিতীয় পয ্ায়ৰ দফম-ইক্ডিয়া আচঁছনৰ অধীনত 
২৫িন ৰাজ্/দকন্দ্ৰীয় শাছসত অঞ্লৰ ৬৮ িন চৈৰত 
২৮৭৭ টা চাক্জং্ দষ্টচন থিাপনৰ িাক্ি অনুক্মােন জনাইক্ি।

n  ছবিতীয় পয ্ায়ৰ লক্্ হৈক্ি ৭০৯০ িন ই-িাি, ৫ লাি 
ই-ছতছনচকীয়, ৫৫,০০০ ই-চাছৰচকীয়া যাত্ীিাৈী গা়িী 
আৰু ১০ লাি ই-েুচকীয়া িাৈনৰ চাছৈোৰ জছৰয়ক্ত সৈায় 
আগিক্ঢ়াৱা। ইয়াৰ উপছৰও আচঁছনিনৰ অধীনত চাক্জং্ 
আন্তঃগাথঁছন সষৃ্ষ্টত সৈায় কৰা ৈ'ি।

n  দফম ইক্ডিয়া আচঁছনৰ (হিেু্ছতক িাৈনৰ দ্ৰুত ছনম ্াণ আৰু 
ি্ৱৈাৰ) ছবিতীয় পয ্ায়ত ৰাজহুৱা পছৰিৈনৰ দক্ত্ত 
হিেু্ছতক িাৈন ছনম ্াণ কৰাৰ ওপৰত ছিক্শষ গুৰুত্ব ছেয়া 
হৈক্ি।

n  প্ৰায় ১৫৮ দকাষ্ট টকা ি্য়ৰ আন্তঃগাথঁছন পৰীক্া কৰা, 
হিেু্ছতক পছৰিৈন, দিটাৰীৰ গক্ৱষণাৰ িাক্ি 'উৎকষ ্ 
দকন্দ্ৰ' প্ৰকল্প থিাপনৰ িাক্ি অনুক্মােন জক্নাৱা হৈক্ি।

দফম-২হল মুি ১০,০০০ 
দকযাটি িকযাৰ বযাদজি সযাৈযায ্ষ

িতম্ান দেশত ৯,৬৬,৩৬৩ 
ই-িাৈন ভাৰতৰ পথত চলাচল 
কছৰ আক্ি। এই তথ্ িাৈনৰ 
দকন্দ্ৰীয় ছডক্জক্টল তথ্ৰ 
পৰা লাভ কৰা হৈক্ি। অৱক্শ্ 
ইয়াৰ ছভতৰত অন্ধ্ৰপ্ৰক্েশ, 
দতক্লংগানা, মধ্প্ৰক্েশ আৰু 
লাক্াবিীপৰ তথ্ নাই।

১৮,০০০ পৰযা ৩ লযাখ 
পযন্্ ৰাজসাৈায ্ ছেয়া হৈক্ি 
দফম-ইক্ডিয়াৰ অধীনত।

৯,৬৬,৩৬৩* 
ই-বযাৈন ভযাৰতৰ 
ৰযাস্তযাদবযাৰত আদছ।

ই-বযাৈনক উৎসযাদ্ৈত কৰযাৰ বযাদব দ্নৰন্তৰ ৰিয়যাস
n  চৰকাক্ৰ ২০২১ িষৰ্ ১২ দম’ তাছৰক্ি 

দেশত দিটাছৰৰ মূল্ হ্াস কৰাৰ িাক্ি 
উন্নত ৰসায়ন দকাষ (এছচছচ) ছনম ্াণৰ 
িাক্ি উৎপােনৰ হসক্ত জছ়িত হৈ 
থকা ইনক্চছটেভ (ছপএলআই) আচঁছনত 
অনুক্মােন জনাইক্ি। ইয়াৰ ফলত 
দিটাছৰৰ মূল্ হ্াস কছৰক্ল হিেু্ছতক 
িাৈনৰ ি্য় হ্াস ৈ'ি।

n  হিেু্ছতক িাৈনক্িাৰ অক্টাক্মািাইল 
আৰু অক্টা উৎপােনৰ িাক্ি 
উৎপােনৰ হসক্ত জছ়িত ইনক্চছটেভ 
(ছপএলআই) আচঁছনৰ অধীনত সামছৰ 
দলাৱা হৈক্ি। ইয়াক ২৫,৯৩৮ দকাষ্ট 
টকাৰ িাক্জট সমথন্ৰ হসক্ত ১৫ 
দিক্টে্ৰ, ২০২১ তাছৰক্ি পাচঁ িিৰৰ 

িাক্ি অনকু্মােন জক্নাৱা হৈছিল।
n  হিেু্ছতক িাৈনৰ ওপৰত ক্জএিষ্টৰ 

ৈাৰ ১২ শতাংশৰ পৰা ৫ শতাংশলল 
হ্াস কছৰ, হিেু্ছতক িাৈনৰ িাক্ি 
চাজা্ৰ/চাক্জং্ দষ্টচনৰ ক্জএিষ্ট ৈাৰ ১৮ 
শতাংশৰ পৰা ৫ শতাংশলল হ্াস কৰা 
হৈক্ি।

n  পথ পছৰিৈণ আৰু �াইপথ মন্তালক্য় 
দ�াষণা কছৰছিল দয দিটাৰী চাছলত 
িাৈনসমূৈক দসউজীয়া অনুজ্াপত্ 
দপ্ট ছেয়া ৈ'ি আৰু অনুমছতৰ 
প্ৰক্য়াজনীয়তাৰ পৰা দৰৈাই ছেয়া ৈ'ি।

n  পথ পছৰিৈণ মন্তালক্য় ৰাজ্সমৈূক 
হিেু্ছতক িাৈনৰ ওপৰত পথ কৰ 
দৰৈাই ছেিলল জাননী জাছৰ কছৰক্ি।

বযা
দজ

ি ই-িাৈনক উৎসাছৈত কছৰিলল দিটাৰী 
সালসলছন কৰা নীছতৰ দ�াষণা। ৫

০ ছমছলয়ন ছলটাৰ িাৰুৱা দতলৰ 
সঞ্য় হৈক্ি দফম-১ৰ সময়ত। (*৩১.০১.২০২২হল দপাৱা 

পছৰসংি্া)

দফম ইক্ডিয়াধ্বজিযাবযাৈক আঁচদ্ন
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দতদলংগানাৰ ছনজামািাে ক্জলাৰ এিন গাৱঁত 
িাস কৰা ৪৫ িিৰীয়া মুক্কু ছিে্াসাগৰৰ 
৭ একৰ ভূছম আক্ি আৰু কৃছষ আৰু কৃছষ-

ি্ৱসায়ত ২০ িিৰৰ অছভজ্তা আক্ি। দতওঁ ধান, মালক 
আৰু চয়ািীন শস্ দিছত কক্ৰ। মুক্কুক এছতয়া ই-এনএএম 
পক্ট্লৰ হসক্ত সংযুতি কৰা হৈক্ি। দপানপট্ৰীয়া ৰেয় আৰু 
ছিৰেীৰ পৰা যক্থষ্ট লাভ পাইক্ি আৰু দতওঁক্লাক্ক ২৪ �টোৰ 
ছভতৰক্ত উৎপাছেত সামগ্ৰীৰ মূল্ পাইছিল। ছনজৰ আনন্দ 
ি্তি কছৰ ছিে্াসাগক্ৰ হকছিল, “শস্ দিচাৰ ছেনািক্নই 
ধন লাভ কছৰিলল সক্ম হৈক্িা ঁ, এক্ন অছভজ্তা পূিক্্ত 
দৈাৱা নাছিল।” ইয়াৰ িাক্ি দতওঁ ই-নাম আৰু ক্জলা 
প্ৰশাসনক ধন্িাে জনায়। এক্কেক্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰক্েশৰ গুন্টুৰ 

ক্জলাৰ েুগ্ীৰালা গাৱঁ ২০১৭ চনৰ দম’ মাৈত ই-নামৰ 
হসক্ত সংযুতি হৈ পছৰছিল। কাযৰ্েমৰ অধীনত ই-নামৰ 
হসক্ত সংযুতি দৈাৱা অন্ধ্ৰপ্ৰক্েশৰ ১০িন িব্ী/িাে্(মডিী) 
িজাৰৰ মাজত এই গাওঁ আক্ি। ইয়াত এছতয়া সকক্লা 
দলন-দেন ই-নামৰ জছৰয়ক্ত ৈয় আৰু প্ৰছতছেক্ন পুৱা 
৯.৩০ ছমছনটৰ পৰা ১১ িজাৰ ছভতৰত অনলাইন ছনলাম 
ৈয়। ই-নামৰ হসক্ত সংযুতি দৈাৱাৰ পািত এই মডিীৰ দৰৈ-
ৰূপ যক্থষ্ট সলছন হৈক্ি আৰু ইয়াৰ ফলত কৃষকসকল 
যক্থষ্ট লাভাছবিত হৈক্ি। আক্জ দেশৰ দিছতয়কসকলৰ আয় 
িৃক্দ্ধ দপাৱা তথা দতক্িতসকক্ল উৎপাছেত কৃছষ সামগ্ৰীৰ 
উছচত িজাৰ দপাৱাৰ আৰঁত ই-নাম আক্ি। ইয়াৰ আৰম্ভছণ 
প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় ২০১৬ চনৰ ১৪ এছপ্ৰল তাছৰক্ি 

এক ৰযাষ্ট্ৰ-এখন বজযাৰৰ
ধযাৰণযাৰ আৰম্ভদ্ণ ই-নযাম
ই-নাম দকৱল আচঁছন নৈয়, এয়া হৈক্ি এক যাত্া, ইয়াৰ উক্দেশ্ 

হৈক্ি সকক্লা কৃষকক্ক লাভৰ অংশ ছেয়া আৰু দতওঁক্লাকৰ 
বিাৰা উৎপাছেত সামগ্ৰীৰ িজাৰ ছেয়া। ই-নামৰ জছৰয়ক্ত দেশৰ 

কৃষকসমাক্জ দকাক্না দিক্মজাছল দনাক্ৈাৱালক ছনজৰ কৃছষ উৎপােন 
ছিৰেী কৰাৰ সুছিধা পাইক্ি আৰু কৃছষ িডিত অছধক মক্নাছনক্ৱশ 
কৰাৰ িাক্ি উৎসাৈ পাইক্ি। ইয়াৰ ফলত এক ৰাষ্ট-এিন িজাৰৰ 

ধাৰণা ছিকছশত হৈক্ি...

ই-নামৰ ৬িিৰধ্বজিযাবযাৈক আঁচদ্ন
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২১িন মডিীৰ জছৰয়ক্ত কছৰছিল। এই ই-নামৰ উক্দেশ্ 
হৈক্ি কৃষকসকলক োলাল দৰেণীৰ পৰা ৰক্া কৰা আৰু 
দতওঁক্লাকৰ কষ্টৰ ধন উছচতমক্ত ছেয়া। যাক্ত কৃষক্ক অছধক 
ধন অজন্ কছৰি পাক্ৰ। লগক্ত দতওঁক্লাকৰ শস্ ছিৰেীৰ 
িাক্ি যাক্ত কাক্ৰা ওপৰত ছনভৰ্ কছৰি নালাক্গ আৰু দৰেতাই 
�ৰক্ত িছৈ দেশৰ ছযক্কাক্না প্ৰান্ৰ পৰা িজাৰ কছৰি পাক্ৰ। 
ই-এনএএম অথ ্াৎ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃছষ িজাৰ হৈক্ি এক অনলাইন 
ছিপণন পক্ট্ল ছযক্টা দেশৰ ছিছভন্ন কৃছষজাত সামগ্ৰী ছিৰেী 
কৰাৰ িাক্ি একক অনলাইন দ্ছডং দপ্টফম।্ ই-এনএএম 
পক্ট্লৰ মুি্ লক্্ হৈক্ি সমগ্ৰ ভাৰতৰ সকক্লা কৃছষজাত 
সামগ্ৰী ছিপণন সছমছতক (এছপএমছচ) একক দনটৱকৰ্ হসক্ত 
সংক্যাগ কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পয ্ায়ত কৃছষ উৎপােকসকলৰ 
িাক্ি এিন িজাৰ উপলধি কৰা, যাৰ ফলত িাছণজ্ৰ 
দলনক্েনত স্চ্ছতা ছনক্চিত কৰা ৈয়। কৃষকসকক্ল গুণগত 
মানৰ হসক্ত িাপ িুৱাই মূল্ লাভ কৰক আৰু কৃছষজাত 
সামগ্ৰীৰ িাক্ি 'এক ৰাষ্ট, এক িজাৰ'ৰ ধাৰণাক্টা ছিকছশত 
কৰাৰ দচষ্টা কৰা হৈক্ি। আক্জ দেশৰ ২১ িন ৰাজ্ আৰু 
দকন্দ্ৰীয় শাছসত অঞ্লৰ ১,০০০ মক্ডি(িজাৰ) ই-নামৰ হসক্ত 
সংযুতি হৈ আক্ি।

মুি মণ্ডী
১০০০

পঞ্ীকৃত 
ব্ৱসযায়ী

এফদ্পঅ’

একজত্ত 
অনুজ্যা

ৰযাজ্
২১

পঞ্ীকৃত 
কৃষক

২,১৯,৬৩৯

১,৭২,৮৯,৪৯৯

২,০৮৩

১,০৩,১৩৪

দেশৰ দ্যদকযাদনযা ৰিযান্তত খযাে্ উৎপযােন দ্বক্ীৰ সুদ্বধযা

ই-নযামৰ জদ্ৰয়দত কৃষকসকদল লযাভ অজ্ষন কদ্ৰদছ

(পছৰসংি্া ৮ মাচ্, ২০২২হল)

প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ 
দমােীক্য় ২০১৬ চনৰ ১৪ 
এছপ্ৰল তাছৰক্ি ২১ মক্ডিৰ 
হসক্ত ই-নাম আৰম্ভ 
কছৰছিল।

কৃষক্ক ছনক্জ ই-নামত 
পঞ্জীয়ন কছৰি পাক্ৰ।

কৃষক্ক ই-নামৰ 
জছৰক্য়ত ছনজৰ 
সামগ্ৰী আপক্লাড 
কছৰি পাক্ৰ আৰু 
দৰেতাই অনলাইন 
মাধ্মত দসয়া ৰেয় 
কছৰি পাক্ৰ।

সামগ্ৰীৰ ওজনৰ দজাি 
ল’িলল ইক্লক্’ছনক 
ওজন দজািা যন্ত 
ি্ৱৈাৰ কৰা ৈয়। 
দলনক্েনৰ িাক্ি ভীম 
(BHIM) অনলাইন 
ি্ৱথিা ি্ৱৈাৰ কৰা ৈয়।

পঞ্ীয়ন অনলযাইন দ্বক্ী ইদলকৰেদ্নক ওজনৰ 
দজযাখ 

কৃষক আৰু দৰেতাৰ মাজত দকাক্না 
মধ্থিতাকাৰী নাই। কৃষকসকলৰ লগক্ত, 
গ্ৰাৈকসকক্লও ইয়াৰ সমূ্পণ ্ লাভালাভ পািলল 
সক্ম হৈক্ি।

কৃষকসকক্ল সামগ্ৰীৰ িাক্ি ভাল মূল্ লাভ 
কক্ৰ। কৃষকসকক্ল িজাৰলল অৈাৰ সময় ৰাছৈ 
হৈ পছৰি।

কৃষকসকক্ল দতওঁক্লাকৰ ি্ৱসায়ৰ অগ্ৰগছত 
পক্ট্লত চাি পাক্ৰ। মূল্ৰ প্ৰকৃত ছনছিোৰ 
অগ্ৰগছত দতওঁক্লাকৰ দফানৰ এপত লাভ কক্ৰ।

কৃষকসকক্ল সময়মক্ত প্ৰছতক্টা মক্ডিৰ(িজাৰ) 
সমূ্পণ ্ তথ্ লাভ কক্ৰ। উৎপাছেত সামগ্ৰীৰ 
সষ্ঠক ছিৰেীৰ িাক্ি সুছিধা উপলধি।

কৃষকসকদল দতওঁদলযাকৰ 
উৎপযাদ্েত খযাে্ সযামগ্ীৰ উদ্চত 
মপূল্ পযাওক, বজযাৰ লযাভ কৰক 
তযাৰ বযাদব ৰিদচষ্যা অব্যাৈত আদছ। 
ই-নযাম দপ্লিফম ্ষৰ জদ্ৰয়দত দেশৰ 
সৈস্যাদ্ধক মণ্ডীক সংদযযাগ কৰযাৰ 
কযাম চদ্লব ধদ্ৰদছ। ইয়যাৰ ফলত 
দেশৰ দখদ্তয়দক দ্যদকযাদনযা ৰিযান্তৰ 
বজযাৰ পযাবলল সক্ষম হৈ পদ্ৰব। 
এই ব্ৱস্থযাত দকযাদনযা েযালযালৰ 
ৰিভযাৱ নযাথযাদ্কব।

নদৰন্দ্ৰ দমযােী, ৰিধযানমন্তী।

ধ্বজিযাবযাৈক আঁচদ্ন ই-নামৰ ৬িিৰ
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ছিশ্বস্ৰীয় মৈামাৰী দকাছভডৰ তৃতীয় দ�ৌ এছতয়া লাক্ৈ লাক্ৈ শাম কাষ্টক্ি। ছকন্তু চৰকাৰ এছতয়াও এই 
দক্ত্ত তৎপৰ হৈ আক্ি আৰু দসই অনুসাক্ৰ কাম কছৰ ষ্টকাকৰণৰ গছত িকৃ্দ্ধ কছৰক্ি। এই ছেশত 

গুৰুত্বসৈকাক্ৰ কাম কছৰ দকন্দ্ৰ চৰকাক্ৰ ১৬ মাচ্ৰ পৰা ১২-১৪ িিৰীয়া ল’ৰা-দিাৱালীৰ িাক্ি ষ্টকাকৰণ 
কাযস্ূচী আৰম্ভ কছৰক্ি। ছযসময়ত দকন্দ্ৰই ৰাজ্ চৰকাৰ আৰু দকন্দ্ৰীয় শাছসত এক্লকাৰ হসক্ত সমবিয়তা 

িতা্ই ছিনামূলীয়া দভকছচনৰ িাক্ি উৎসাৈ ছে আছৈক্ি ষ্ঠক দতক্ন সময়ক্ত দকাছভড পছৰছথিছত পয ্াক্লাচনাৰ 
িাক্ি প্ৰধানমন্তীক্য়ও সমীক্া হিঠক আক্য়াজন কছৰ আছৈক্ি...

১২ বছৰৰ উধ ্ষৰ ল’ৰযা-
দছযাৱযালীৰ বযাদবও দভকদ্চন

ৰাজথিানৰ দযাধপুৰ হৈক্ি মৰুভুছমৰ এক্লকা। 
এই এক্লকাত মছৈলা স্াথি্কমথীসকক্ল �ৰৰ 
পৰা দিাজ কাছঢ় ছনছে্ষ্ট থিানলল হগ দকাছভড 

ষ্টকাকৰণ কছৰ আছৈক্ি। কষ্ঠন পছৰছথিছতৰ মাজক্তা েৃঢ় 
ছিশ্বাক্স অসম্ভৱক্কা সম্ভৱ কছৰ দতালাৰ েক্ৰ দকাছভড 
ষ্টকাকৰণ দেশত সম্ভৱ হৈক্ি, ক্ীপ্ৰ গছতত হৈক্ি। দকাছভড 
ষ্টকাকৰণ সফল কৰাৰ িাক্ি মৰুভূছম ছক্া িৰফক্ৰ 
আৱছৰ থকা এক্লকা িা েুগম্ পাৈাৰীয়া এক্লকা, সকক্লাক্ত 
স্াথি্কমথীসকল উপছথিত হৈ দেশৰ নাগছৰকক দকাছভড 
দভকছচন প্ৰোন কছৰক্ি। উক্ল্ি্ দয ছিগত ১৪ মাচ্ পযন্্ 
দেশত দকাছভড ষ্টকাকৰণৰ সংি্া ১৮০ দকাষ্ট অছতৰেম 
কছৰক্ি। ইয়াৰ লগক্ত এছতয়া ১৬ মাচ্ৰ পৰা ১২-১৪ িিৰীয়া 
ল’ৰা-দিাৱালীৰ িাক্ি দকাছভড ষ্টকাকৰণ আৰম্ভ হৈ হগক্ি। 
ইয়াৰ লগক্ত ৬০ িিৰৰ উধৰ্ দলাকসকলৰ সতকত্ামূলক 
দভকছচক্না আৰম্ভ হৈ হগক্ি। দকন্দ্ৰীয় স্াথি্মন্তী মনসুি 
মান্দৱীয়াই ১২-১৪ িিৰৰ হকক্শাৰ আৰু ১৫-১৭ িিৰৰ 
দচমনীয়াসকলৰ লগক্ত ৬০ িিৰৰ ওপৰৰ দলাকসকলক 
িুষ্টাৰ দভকছচন দলাৱাৰ িাক্ি আহ্ান জনাইক্ি। আনৈাক্ত 
দেশত ষ্টকাকৰণ ক্ীপ্ৰ গছতত আগিাছঢ়ি ধছৰক্ি, ২০২২ 
িষৰ্ ১৪ মাচ্ পযন্্ ১৫ৰ পৰা ১৭ িিৰীয়া ৫,৫৮,৯২,৬০৫ 

ষ্টকাকৰণক হল ভ্ৰম সম্প্ৰসাছৰত 
দৈাৱা কথাক্টা আছম দকছতয়াও থিায়ী 

ৈ’ি ছেি নালাছগি। আছম প্ৰাক্য়ই 
এয়া শুছনিলল পাওঁ দয ষ্টকা দলাৱাৰ 
পািক্তা সংৰেমণ হৈ আক্ি, গছতক্ক 

দভকছচন দলাৱাৰ ছক প্ৰক্য়াজন? 
মাস্ক হলও এইধৰণৰ কথা িা ভ্ৰম 

সষৃ্ষ্ট কৰা ৈয়! আছম এইক্িাৰত গুৰুত্ব 
ছনছে দকাছভড ছিছধ মাছন চছলি লাক্গ।

নক্ৰন্দ্ৰ দমােী, প্ৰধানমন্তী।

দকাছভডৰ ছিৰুক্দ্ধ যুদ্ধস্বযাস্থ্

২২ মযাৈৰ পযাছত দকযাদ্ভডৰ হেদ্নক সংক্মণ ৩ ৈযাজযাৰদৰযা কম
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হকক্শাৰক প্ৰথম পাছল ছেয়া দৈাৱাৰ লগক্ত 
৩,৩৮,৮৩,৮৮০ হকক্শাৰক ছবিতীয় পাছল ছেয়া হৈক্ি। 
ভাৰতত ১৪ মাচ্লল দকাছভডৰ সক্ৰেয় সংৰেমণৰ 
সংি্া ৩৬,১৬৮ আছিল। এয়া ছিগত ৬৭৫ ছেনৰ 
ছভতৰত সি ্ছনম্ন। ইয়াৰ লগক্ত দসই ছেনক্টাত ২৪ 
�ন্াত ২,৫০৩টা নতুন সংৰেমণৰ �টনা আক্ৈ 
আৰু দসয়া ছিগত ৬৮০ ছেনৰ ছভতৰত সকক্লাতলক 
কম সংৰেমণৰ �টনা অৈা এটা ছেনৰ ছৈচাপ।

ৰিধযানমন্তীদয় উচ্চস্তৰীয় সমীক্ষযা হবিক 
অনুটষ্ত কদৰ
প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় দকাছভড-১৯ মৈামাৰী 
ছিক্শষত অমাইৰেন উৎপছৰৱতক্ৰ িতম্ান ছথিছত 
তথা দেশত চছল থকা ষ্টকাকৰণ কাযস্ূচী সম্পকত্ 
এক সমীক্ামূলক হিঠক অনুষ্ষ্ত কক্ৰ। ৯ মাচ্ 
তাছৰক্ি এই হিঠকৰ আক্য়াজন কৰা হৈছিল। এই 
হিঠকত ষ্টকাকৰণ কাযস্ূচীৰ দক্ত্ত দেশৰ 
ছনৰন্ৰ প্ৰয়াস, দকাছভডৰ নতুন উৎপছৰৱতক্ৰ 
পছৰক্প্ৰছক্টত ছচছকৎসালয়ক্িাৰত দৰাগীৰ কম 
সংি্া, সংৰেমণৰ মাত্া হ্াস দপাৱা আছে ছিছভন্ন 
কথা এই হিঠকত আক্লাচনা কৰা ৈয়। এই হিঠকৰ 
সমীক্াত এই কথাক্টা প্ৰছতপন্ন হৈক্ি দয মৈামাৰীৰ 
সময়ত দকন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্ৰ সমবিয়তাই দকাছভড 
ি্ৱথিাপনা সুসংগষ্ঠত কছৰ মৈামাৰীক ছনয়ন্তণ 
কৰাৰ দক্ত্ত সফল হৈক্ি আৰু দকন্দ্ৰই এই 
দক্ত্ত ছিক্শষ তৎপৰ হৈ কাম কৰাৰ কথা এই 
সমীক্া হিঠকত আক্লাচনা কৰা ৈয়। ইয়াৰ লগক্ত 
মৈামাৰীৰ ি্ৱথিাপনাৰ প্ৰশংসা ছিশ্ব স্াথি্ সংথিা, 
ৰাষ্টসং�, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্া ছনছধৰ লগক্ত ৈাভাড ্
ছিজক্নি সু্ক্লও কছৰক্ি। প্ৰধানমন্তীক্য় সকক্লাক্ক 
দকাছভড ছিছধ মাছন চলা তথা সকক্লাক্ক ষ্টকা 
গ্ৰৈণৰ িাক্ি আহ্ান জনাইক্ি।

১২-১৭ বছৰীয়যা দচমনীয়যাৰ বযাদব 
দকযাদভযাদভক্সৰ ব্ৱৈযাৰ
দেশৰ ঔষধ ছনয়ন্তক সংথিা চমুলক ছডছচক্জআইক্য় 
ছিৰাম ইনষ্ষ্টষ্টউড অৱ ইক্ডিয়াৰ দকাছভড-১৯ ষ্টকা 
দকাক্ভাক্ভক্সৰ সীছমত জৰুৰীকালীন ি্ৱৈাৰৰ 
দক্ত্ত অনুমছত প্ৰোন কছৰক্ি। এই দভকছচন 
মূলত ১২-১৭ িিৰৰ ল’ৰা-দিাৱালীৰ িাক্ি ছিকছশত 
কৰা হৈক্ি। ইয়াৰ মাজক্ত দকাছভড প্ৰছতক্ৰাধৰ িাক্ি 
নাক্কক্ৰ দলাৱা দভকছচনৰ পৰীক্া ১১ দফব্ৰুৱাৰী 
তাছৰক্ি এইমিত কৰা হৈক্ি। এই পৰীক্া এইমি 
সমছবিক্ত দেশৰ ৯িন ৈস্স্পতালত কৰা হৈক্ি। n

দৰল দ্বভযাদগ েবযাত পে্ষযা লদগযাৱযা
বযা কম্বল দ্েয়যা দ্নয়ম আৰম্ভ কদ্ৰদছ

উভটি আদ্ৈদছ দসই দ্েনদবযাৰ...

েিুযা বছৰৰ পযাছত আন্তঃৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় দ্বমযান
চলযাচলৰ সকদলযা বযাধযা আঁতদ্ৰদছ

দেশৰত দকাছভডৰ সংৰেমণৰ সংি্া হ্াস দপাৱাৰ 
পছৰক্প্ৰছক্টত তথা দকাছভড পছৰছথিছত উন্নত দৈাৱাৰ প্ৰছত 
লক্্ ৰাছি দৰল ছিভাক্গ েিাক্িাৰত কাক্পাৰ, ক্ল আছে 
ছেয়াৰ প্ৰথা পুনৰাই আৰম্ভ কৰাৰ লগক্ত পে্া লক্গাৱাৰ 
প্ৰছতিন্কতা আতঁৰ কছৰক্ি। এছতয়া দকাছভডৰ পকূ্ি ্ 
ছযধৰণৰ ছথিছত আছিল দসইধৰক্ণ কথাক্িাৰ ৈ’িলল আৰম্ভ 
কছৰক্ি। দকাছভড পছৰছথিছত সষৃ্ষ্ট দৈাৱাৰ পািত দৰলত 
দকাছভড ছিছধ অনুসছৰ িাে্ৰ দযাগান, কাক্পাক ছেয়াৰ 
ছনয়ম িন্ কছৰ ৰিা হৈছিল।

দকাছভড পছৰছথিছতৰ উন্নীতকৰণৰ প্ৰছত লক্্ ৰাছি দকন্দ্ৰীয় 
প্ৰায় েুটা িিৰৰ অন্ততঃ ২৭ মাচ্, ২০২২ৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 
ছিমান দসৱা পুনৰাই সাধাৰণ যাত্ীৰ িাক্ি আৰম্ভ কৰাৰ 
ছসদ্ধান্ হলক্ি। ছিশ্বজছুৰ দকাছভড ষ্টকাকৰণ িকৃ্দ্ধ তথা 
ষ্টকাকৰণক মান্তা ছেয়াৰ পািত তথা এই উক্ে্াগৰ 
হসক্ত জছ়িত হৈ থকা অংশীোৰসকলৰ হসক্ত আক্লাচনাৰ 
পািত ছিমান চলাচলৰ এই ছসদ্ধান্ দলাৱা হৈক্ি। উক্ল্ি্ 
দয দকাছভড সংৰেমণ িকৃ্দ্ধ দপাৱাৰ পছৰক্প্ৰছক্টত ২০২০ 
চনৰ ২৩ মাচ্ৰ পৰা দেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছিমান চলাচল িন্ 
কছৰ ৰিা হৈছিল। অৱক্শ্ ছিক্শষ কাযৰ্েমৰ অধীনত আৰু 
ভাৰতীয়সকলক দেশলল অনাৰ িাষ্টৰত জলুাই, ২০২০ৰ 
পৰা ৩৭িন দেশৰ মাজত ছিক্শষ ছিমান দসৱা চছল আছিল। 
অসামছৰক ছিমান পছৰিৈন মন্তী দজ্াছতৰাছেত্ ছসছন্য়াৰ 
মক্ত উক্ে্াগ িডিৰ দলাকৰ হসক্ত আক্লাচনা-ছিক্লাচনা কছৰ 
আৰু দকাছভড ছথিছতৰ ওপৰত পয ্াক্লাচনা কছৰ ২৭ মাচ্ৰ 
পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছিমান চলাচলৰ ছসদ্ধান্ দলাৱা হৈক্ি। 

দকাছভডৰ ছিৰুক্দ্ধ যুদ্ধস্বযাস্থ্
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েযাজণ্ড
গুজৰাটৰ নৱসাৰী ক্জলাৰ পৰা ১৬ ছকতঃছমতঃ 
আতঁৰত থকা োক্ডি দেশৰ স্াধীনতাৰ 
ইছতৈাসত সি ্াছধক চছচ্ত গাওঁ ৈয়। ছিগত 
৯২ িিৰৰ ছভতৰত এই গ্ৰামাঞ্ক্ল ছিশ্বত 
ছয পছৰচয় লাভ কছৰক্ি দসয়া অনন্। এই 
থিানক ভাৰতীয় স্াধীনতা আক্ন্দালনৰ তীথ ্ 
আি্া ছেি পাছৰ ছকয়ক্না এই ঠাইক্ত এমুষ্ঠ 
ছনমি হল িাপুজীক্য় হকছিল, “এই এমুষ্ঠ 
ছনমিৰ জছৰয়ক্ত মই ইংৰাজ শাসকৰ দভষ্ট 
থৰিৰক কৰাৰ প্ৰক্ৰেয়া আৰম্ভ কছৰক্িা”ঁ

ভযাৰতৰ স্বযাধীনতযাৰ 
তীথ ্ষ

ছনমিৰ ওপৰত ইংৰাজ চৰকাক্ৰ ছয অছধকাৰ হল আছিল 
দসয়া দশষ কছৰিলল মৈাত্মা গান্ীক্য় ছনমি আক্ন্দালন 
কছৰছিল। এই ছনমি আক্ন্দালন োক্ডি যাত্াক্ৰ আৰম্ভ কৰা 

হৈছিল। উক্ল্ি্ দয ভাৰতিষত্ পূিক্্ৰ পৰা পৰম্পৰাগত ধৰক্ণ ছনমি 
উৎপােনৰ কাম চছল আছৈছিল। ছকন্তু ইংৰাজ শাসক্ক এই ছনমি 
উৎপােনৰ প্ৰক্ৰেয়াক্টা ভাৰতীয় কৃষক িা উৎপােনকাৰীৰ পৰা 
ৈস্গত কছৰ এই দক্ত্ত ছনজৰ অছধকাৰ সূচনা কছৰ ভাৰতীয়ক্ক 
এই ছনমি ছকছনিলল িাধ্ কছৰছিল। ইংক্লডিৰ পৰা আমোছন 
কছৰ অনা ছনমি ভাৰতীয় উচ্চ োমত ছকছনিলল িাধ্ কছৰছিল। 
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১৯৩০ চনৰ ২ মাচ্ তাছৰক্ি লড ্ আৰছৱনক পত্ 
ছলছি গান্ীজীক্য় হকছিল, “ৰাজলনছতক েৃষ্ষ্টক্কাণৰ 
পৰা আমাৰ ছথিছত োসত্বৰ িাক্ে অন্ এক্কা নৈয়। 
আমাৰ সংসৃ্ছতৰ দভষ্ট নষ্ট কছৰ ছেয়া হৈক্ি। আমাৰ 
অস্ত্ৰ ৈস্গত কছৰ আমাৰ পুৰুষত্বত ৈাছন সাধন 
কৰা হৈক্ি।” ছনধ ্াছৰত কাযসূ্চীমক্ত ১৯৩০ চনৰ ১২ 
মাচ্ত সাৱৰমতী আৰেমৰ পৰা োক্ডিলল যাত্া আৰম্ভ 
হৈছিল। পুৱা ষ্ঠক ৬ িাক্জ ৩০ ছমছনটত গান্ীজীক্য় 
ছনজৰ অনুগামীসকলৰ হসক্ত োক্ডিলল যাত্া আৰম্ভ 
কছৰছিল। োক্ডিলল থকা ২৪১ মাইলৰ েৰূত্ব দতওঁ 
২৪ ছেনত দশষ কক্ৰ। এই আক্ন্দালন কাযস্চূী 
অংশ দলাৱা সকলৰ িাক্ি এিন প্ৰছতজ্া পত্ সাজ ু
কৰা হৈছিল আৰু তাত দকতক্িাৰ চত ্ছৈচাক্প ছলিা 
আছিল দয আক্ন্দালনত অংশ দলাৱা িাক্ি যছেক্ৈ 
দজল যািলগীয়া ৈয় দতক্ন্ তাৰ িাক্ি সকক্লা সাজ ু
তথা আক্ন্দালন কাযসূ্চীৰ িাক্ি সকক্লা ধৰণৰ কষ্ট 
সৈ্ কছৰিলল সাজ ুআছে কথা। ১৯৩০ চনৰ ৪ এছপ্ৰল 
তাছৰক্ি সকক্লা গান্ী সমছবিক্ত সকক্লা সত্াগ্ৰৈী 
োক্ডিত উপছথিত ৈয় আৰু ৫ এছপ্ৰল তাছৰক্ি শতাছধক 
গান্ীিােী সত্াগ্ৰৈীৰ উপছথিছতত োক্ডি সাগৰ 
উপকূলত মৈাত্মা গান্ীক্য় ছনমি আইন ভংগ কক্ৰ। 
এই কাযৰ্ পািত ইংৰাজ প্ৰশাসক্ক দতওঁ দগ্ৰপ্াৰ 
কক্ৰ। গান্ীক্য় হকছিল, “ত্াগ অছিৈক্ন লাভ কৰা 
স্ৰাজৰ মূল্ নাই। জনতাই অসীম ত্াগ স্ীকাৰ 
কছৰি লাক্গ দতছতয়া স্ৰাজ অথি্ৈ হৈ পক্ৰ।”

এই োক্ডি যাত্া ৯২ সংি্ক িাছষক্ীত প্ৰধানমন্তী 
নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় ২০২১ িষৰ্ ১২ মাচ্ তাছৰক্ি 
দেশত অমতৃ মক্ৈাৎসৱৰ আৰম্ভছণ কছৰছিল। 
দেশৰ স্াধীনতা আক্ন্দালনত দসনানীসকলৰ ত্াগ 
দেশিাসীক অৱগত কৰাৰ উক্দেশ্ক্ৰ এই অমতৃ 
মক্ৈাৎসৱ কাযসূ্চী ৈাতত দলাৱা হৈক্ি। এই অমতৃ 
মক্ৈাৎসৱ ছশতানত এইিাৰ পঢ়ক োক্ডি যাত্াৰ হসক্ত 
জছ়িত হৈ থকা দকইগৰাকীমান দসনানীৰ কথা। 

“বৃদ্ধ গযান্ী” মযাতংদ্গনী ৈযাজৰযা

মাতাংছগনী ৈাজৰা এগৰাকী প্ৰকৃত গান্ীিােী দনতা আছিল। দতওঁ 
যতঁৰত সূতা কাষ্ট িােী িস্ত্ৰ হতয়াৰ কছৰ দকৱল িােী িস্ত্ৰ ছপন্াৰ 

পৰা আৰম্ভ কছৰ সামাক্জক কামকাজ সকক্লাক্ত গান্ীিােী ছিচাৰধাৰাক্ৰ 
আগিাছঢ়ছিল। মছৈলা সিলীকৰণ তথা অন্ সামাক্জক ছেশক্িাৰত দতওঁ ইমান 
দিছি জনছপ্ৰয় হৈ পছৰছিল সকক্লাক্ৱ দতওঁ িদৃ্ধ গান্ী নাম ছেছিল। স্াধীনতা 
সংগ্ৰামী মাতংছগনী ৈাজৰাই এই কথাক্টা প্ৰছতপন্ন কছৰছিল দয দেশৰ ৈক্ক 
ত্াগ স্ীকাৰ কৰাৰ দকাক্না িয়স নাথাক্ক। সময় দতছতয়া ১৯৩০ চন আছিল, 
ছয সময়ত দতওঁ িাস কৰা গাৱঁিনৰ একাংশ যুৱক্ক স্াধীনতা আক্ন্দালনত 

অংশগ্ৰৈণ কৰাৰ কথা জাছন দতওঁ িুক্জি 
পাছৰছিল দয ছকেক্ৰ দেশত ইংৰাজ শাসক্ক 
ৰাজত্ব কছৰ আছিল। দতওঁ আইন অমান্ 
আক্ন্দালনত ৬০ িিৰ িয়সত অংশগ্ৰৈণ 
কছৰছিল। ইয়াৰ লগক্ত দতওঁ একাছধক 
আক্ন্দালনত অংশ হল আনৰ িাক্ি দপ্ৰৰণাৰ 
দস্ৰাত হৈ পছৰছিল। মৈাত্মা গান্ীৰ দনতৃত্বত 
চলা ছনমি আক্ন্দালনক্তা দতওঁ সক্ৰেয়তাক্ৰ 

অংশ হলছিল। অসৈক্যাগ আক্ন্দালন, আইন অমান্ আক্ন্দালন, ভাৰত 
ত্াগ আক্ন্দালনৰ সক্ৰেয় কমথী আছিল। ১৮৭০ চনৰ ১৯ অক্্ািৰ তাছৰক্ি 
মাতংছগনী ৈাজৰাৰ জন্ হৈছিল। দতওঁ এটা েছৰদ্ পছৰয়ালত জন্ হৈছিল। 
ছপতৃ কৃষক আছিল। দতওঁ দকাক্না ধৰণৰ আনুষ্াছনক ছশক্া লাভ কছৰিলল 
সক্ম দৈাৱা নাছিল। ১২ িিৰ িয়সক্ত ছিিাৈ পাশত আৱদ্ধ দৈাৱা মাতংছগনী 
ৈাজাৰাৰ স্ামী দতওঁ সৰু থাক্কাক্তই ছনধন হৈছিল। ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্াগ 
আক্ন্দালনৰ সময়ত মাতংছগনী ৈাজৰাই তামলুকত প্ৰায় ৬ ৈাজাৰ দলাকৰ 
দনতৃত্ব িৈন কছৰ আক্ন্দালন কাযস্ূচী চলাইছিল। দসই সময়ক্িাৱাক্তই দতওঁ 
অন্ এক আক্ন্দালনৰ দনতৃত্ব িৈন কছৰ থানা দ�ৰাও কাযস্ূচী ৈাতত হলছিল। 
ইংৰাজ প্ৰশাসক্ক দসই সময়ত ১৪৪ ধাৰা প্ৰৱতন্ কছৰ ৰাছিিল। ৈাতত 
ছতৰংগা হল আগিাছঢ় দযাৱা মাতংছগনী ৈাজৰাই ইংৰাজৰ গুলী িািলগীয়া 
হৈছিল। ৭২ িিৰত দেশৰ স্াধীনতা আক্ন্দালনত অংশ হল দতওঁ দেশৰ ৈক্ক 
প্ৰাণ ছেছিল। প্ৰধানমন্তী নক্ৰন্দ্ৰ দমােীক্য় ২০২১ চনৰ ১৫ আগষ্ট তাছৰক্ি লাল 
ছকল্াত ছেয়া ভাষণত মাতংছগনী ৈাজৰাক স্ৰণ কছৰছিল।      

জন্তঃ ১৯ অক্্ািৰ, ১৮৭০, মতুৃ্তঃ ২৯ দিক্প্্ৰ, ১৯৪২
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ৰাষ্টছপতা মৈাত্মা গান্ীক্য় দযছতয়া ছনমি আক্ন্দালন কাযস্চূী গ্ৰৈণ 
কৰাৰ ছসদ্ধান্ হলছিল দতছতয়া দসই আক্ন্দালনত দতওঁ মছৈলা 

আক্ন্দালনকাৰীক অন্ভুত্ি নকৰাৰ ছসদ্ধান্ হলছিল। মৈাত্মা গান্ীক্য় মছৈলাৰ 
ভূছমকা যতঁৰ চক্লাৱা তথা মেৰ দোকান িন্ কৰাৰ িাক্ি ছনধ ্াৰণ কছৰছিল। 

এই ছনক্ে্শনা দযছতয়া গান্ীিােী আেশক্্ৰ 
অনপু্ৰাছণত তথা প্ৰকৃত সত্াগ্ৰৈী কমলা 
দেৱী চক্টিাপাধ্াক্য় লাভ দতছতয়া আৰু দতওঁ 
হৰ থাছকি দনাৱাছৰক্ল। আৰু দতওঁ গান্ীক 
ছনক্জ সাক্াৎ কছৰ মছৈলা আক্ন্দালনকাৰীৰ 
অংশগ্ৰৈণৰ কথা আক্লাচনা কৰাৰ ছসদ্ধান্ 
লয়। আৰু দযছতয়া দতওঁ মৈাত্মা গান্ীক 
সাক্াৎ কছৰিলল সক্ম ৈয় দতছতয়া দতওঁ 
গান্ীক সকক্লা কথা িকু্জাৱাৰ লগক্ত ছনমি 
আক্ন্দালনত মছৈলা আক্ন্দালনকাৰীৰ 
অংশগ্ৰৈণ সুছনক্চিত কক্ৰ। মৈাত্মা গান্ীক্য় 
মছৈলা আক্ন্দালনকাৰীৰ অংশগ্ৰৈণৰ কথা 

উক্ল্ি কছৰ িক্্ত ছনমি সত্াগ্ৰৈৰ িাক্ি ৭জন সেস্ থকা এটা েল হতয়াৰ 
কক্ৰ। এই েলক্টাত কমলা দেৱী আৰু অৱছন্কািাই দগািক্লক অন্ভুত্ি কৰা 
হৈছিল। দকৱল দসয়াই নৈয়, মছৈলা আক্ন্দালনকাৰীৰ এই অংশগ্ৰৈক্ণ মূলত 
স্াধীনতা আক্ন্দালনত মছৈলাৰ অংশগ্ৰৈণ িকৃ্দ্ধ কছৰছিল। দতওঁ ইয়াৰ িাক্ি 
দজল িাষ্টিলগীয়া হৈছিল।

১৯০৩ চনৰ ৩ এছপ্ৰল তাছৰক্ি কণ ্াটকৰ মাংগক্লাৰত জন্ গ্ৰৈণ কৰা 
কমলা দেৱী চক্টিাপাধ্াক্য় লডিন ছিশ্বছিে্ালয়ৰ পৰা সমাজ ছিজ্ান ছিষয়ত 
ছডক্প্ামা হল ভাৰতলল উভছত আছৈছিল। দেশলল আছৈ দতওঁ স্াধীনতা 
সংগ্ৰামত অংশ দলাৱাৰ লগক্ত গান্ীিােী সংগঠন দসৱােলৰ হসক্ত জছ়িত 
হৈ পক্ৰ। কমলা দেৱীক্য় ১৯৩৬ চনত অনুষ্ষ্ত দৈাৱা মছৈলা কংক্গ্ৰিৰ 
অধ্ক্তা কক্ৰ। দতওঁ এগৰাকী দলছিকা ছৈচাক্পও জনাজাত আছিল। দতওঁ 
ছলিা দশষ ছকতাপ “স্াধীনতা দক ছলক্য় ভাৰতীয় মছৈলাৰ জংগ” ১৯৮২ চনত 
প্ৰকাশ পাইছিল। দতওঁ লগক্ত ৈস্ছশল্পী ছৈচাক্প এই ছশল্পৰ উত্ানৰ িাক্ি কাম 
কছৰছিল। কলা-সংসৃ্ছত তথা ৈস্ছশল্পত ছিক্শষ ৰাপ থকাৰ িাক্ি দতওঁ এই 
দক্ত্ত ছিক্শষভাক্ৱ জনা যায়। দতওঁ প্ৰক্চষ্টাক্ত ১৯৪৪ চনত ছেল্ীত ইক্ডিয়ান 
দনশ্ব’দনল ছথক্য়টাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল ছয পািলল ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্ ছিে্ালয় 
ছৈচাক্প জনা যায়। দতওঁক ১৯৫৫ চনত পদ্ম ভূষণ আৰু ১৯৮৭ চনত পদ্ম 
ছিভূষণক্ৰ সন্াছনত কৰা হৈছিল।

ভাৰতীয় স্াধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ 
এগৰাকী অগ্ৰণী সংগ্ৰামী আছিল 

ছগছৰৱৰধাৰী দচৌধৰুী। সৰু কালৰ পৰাই 
মৈাত্মা গান্ীৰ সংস্পশল্ল অৈা তথা দতওঁ 
বিাৰা অনুপ্ৰাছণত দৈাৱা ছগছৰৱৰধাৰী দচৌধৰুী 
গান্ীিােী আেশক্্ৰ পছৰচাছলত হৈ আছৈছিল। 
আইন অমান্ আক্ন্দালনত অংশ দলাৱাৰ 
লগক্ত দতওঁ ছনমি আইন ভংগ কৰাৰ 
িাক্ি দৈাৱা আক্ন্দালনক্তা অংশ হলছিল। 
দসই সময়ত দতওঁ িয়স মাক্থা ঁ ২০ িিৰ 
আছিল। মৈাত্মা গান্ী োক্ডি যাত্াৰ প্ৰভাৱ 
ইমাক্নই ি্াপক আছিল দয দসয়া ছিৈাৰলল 
সম্প্ৰসাছৰত হৈ পছৰছিল। দেশৰ অন্ প্ৰান্ত 
আক্ন্দালনকাৰীসকক্ল সাংক্কছতক ৰূপত 
োক্ডি যাত্াৰ আক্য়াজন কছৰছিল আৰু 
দজল িাষ্টছিল। ছিৈাৰৰ ছনিাসী ছগছৰৱৰধাৰী 
দচৌধুৰীৰ উপনাম কাছৰিাি ু আছিল। দতওঁৰ 
দজ্ষ্ ভাতৃ ৈছৰক্গাছিন্দ দচৌধৰুীৰ হসক্ত 
মৈাত্মা গান্ীৰ পত্ালাপ হৈছিল। দসই 
দপ্ৰৰণাৰ সূক্ত্ দতওঁ সাৱৰমতী আৰেমত 
উপছথিত হৈছিল। এই যাত্াত ছগছৰৱৰধাৰী 
ছিৈাৰৰ পৰা একমাত্ যাত্ী আছিল। দকাক্না 
এক সাক্াৎকাৰত ডাতঃ ৰাক্জন্দ্ৰ প্ৰসাক্ে 
দতওঁক হকছিল দয আপুছন ছিৈাৰৰ লাজ 
ৰক্া কছৰক্ি। ছগছৰৱৰধাৰীৰ মন মক্স্স্ত 
গান্ীজীৰ প্ৰভাৱ অপছৰসীম আছিল। োক্ডি 
যাত্াৰ পািৰ পৰা দতওঁ অছৈংসা নীছত আৰু 
িাপুৰ ভতি হৈ পছৰছিল। োক্ডি যাত্াত অংশ 
হল উভছত অৈাৰ পািত দতওঁ দকৱল িােী 
ধুছত পছৰধান কৰাৰ সলছন অন্ িস্ত্ৰ পছৰৈাৰ 
কছৰছিল আৰু আনছক দজাতা-দচক্ডিল 
ছপছন্িললও িাে ছেছিল। দতওঁৰ �ৰত থকা 
দেৱী-দেৱতাৰ িছিক্িাৰৰ লগক্ত মৈাত্মা 
গান্ীৰ ফক্টা ৰাছিছিল। ১৯৯০ চনৰ ১৮ 
আগষ্ট তাছৰক্ি দতওঁৰ মতুৃ্ হৈছিল।

কমলযা দেৱীঃ দ্নমখ 
সত্যাগ্ৈত মদ্ৈলযা 
অংশগ্ৈণকযাৰীৰ 
অংশগ্ৈণ সুদ্নজচিত 
কৰযা স্বযাধীনতযা সংগ্যামী

েযাজণ্ড যযাত্যাৰ 
সত্যাগ্ৈীসকলৰ দ্ভতৰত 

দ্বৈযাৰৰ পৰযা অৈযা 
দ্গদ্ৰৱৰধযাৰী দচৌধুৰী

জন্তঃ ৩ এছপ্ৰল, ১৯০৩। মতুৃ্তঃ ২৯ অক্্ািৰ, ১৯৮৮
জন্তঃ ১১ জানুৱাৰী, ১৯১১ মতুৃ্তঃ ১৮ আগষ্ট, ১৯৯০

কমলযা দেৱীদয় 
১৯৩৬ চনত 
অনুটষ্ত 
দৈযাৱযা মদ্ৈলযা 
কংদগ্ছৰ 
অধ্ক্ষতযা 
কদৰ

অমতৃ মক্ৈাৎসৱৰযাষ্ট্ৰ
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আজীৱন গান্ীিােী দনতা তথা অছৈংসা নীছতত ছিশ্বাস 
ৰিা প্াক্ৰ লাল নায়াৰ হৈক্ি দসইসকল ি্ক্তি ছযসকক্ল 

মৈাত্মা গান্ীৰ দনতৃত্বত চলা োক্ডি যাত্াত অংশ হলছিল। প্াক্ৰ 
লাল নায়াক্ৰ দেশৰ স্াধীনতা আক্ন্দালনত সক্ৰেয়তাক্ৰ অংশ 
গ্ৰৈণ কৰাৰ লগক্ত প্ৰছতক্টা পেক্ক্পত মৈাত্মা গান্ীক্য় প্ৰেশন্ 
কৰা পথত আগিাছঢ় হগছিল। দতওঁ েী� ্ সময়ৰ িাক্ি মৈাত্মা গান্ী 
ি্ক্তিগত সছচি ছৈচাক্পও কাম কছৰছিল। ১৮৯৯ চনত ছেল্ীত 
জন্গ্ৰৈণ কৰা নায়াক্ৰ পঞ্জাৱ ছিশ্বছিে্ালয়ৰ পৰা ছিএ ছডগ্ৰী লয় 
আৰু ১৯২০ চনত অসৈক্যাগ আক্ন্দালনত অংশ দলাৱাৰ সময়ত 
এমএ ছডগ্ৰী সম্পূণ ্ কছৰি দনাৱাছৰক্ল। ১৯৩১ চনত দতওঁ �ূৰণীয়া 
দমজক্মলত অংশ দলাৱাৰ িাক্ি মৈাত্মা গান্ীৰ হসক্ত লডিনত 
উপছথিত হৈছিল। দতওঁ মৈাত্মা গান্ীৰ হসক্ত িাম ্াও ভ্ৰমণ কছৰছিল। 
১৯৪৬ চনৰ সাম্প্ৰোছয়ক সং�ষৰ্ সময়ত দতওঁ মৈাত্মা গান্ীৰ 
হসক্ত িংগত উপছথিত হৈছিল। দনাৱািাছলত সম্প্ৰোছয়ক সং�ষ ্ 
প্ৰছতক্ৰাধ কৰাৰ িাক্ি দতওঁ দকতক্িাৰ কাযস্ূচীত অংশ হলছিল। 
স্াধীনতা সংগ্ৰামত অংশ দলাৱাৰ িাক্ি দতওঁ একাছধকিাৰ দজল 
িাষ্টছিল। দতওঁ মৈাত্মা গান্ীৰ ছচন্াধাৰাৰ বিাৰা অনপু্ৰাছণত হৈ 
গান্ী সন্দভত্ একাছধক ছকতাপ ৰচনা কছৰছিল। মৈাত্মা গান্ীক্য় 
আৰম্ভ কৰা ৈছৰজন শীষক্ আক্লাচনীক্ৰা সম্পােকৰ োছয়ত্ব পালন 
কছৰছিল। ১৯৮২ চনৰ ২৭ অক্্ািৰ তাছৰক্ি দতওঁৰ মতুৃ্ ৈয়।

ৰাষ্টছপতা মৈাত্মা গান্ীৰ দনতৃত্বত চলা োক্ডি যাত্াত সি ্াছধক 
৩২ সত্াগ্ৰৈী গুজৰাটৰ পৰা আছিল। এই সত্াগ্ৰাৈীসকলৰ 

অন্তম এজন আছিল িালজীভাই দগাছিন্দজী দেশাই। দসই সময়ত 
দতওঁৰ িয়স ৩৫ িিৰ আছিল। োডিী যাত্াত অংশ দলাৱাৰ িাক্ি 
আক্ন্দালনকাৰী ছনি ্াচন কৰাৰ দক্ত্ত মৈাত্মা গান্ীক্য় দকতক্িাৰ 
চতা্ৱলী আক্ৰাপ কছৰছিল দযক্ন আক্ন্দালনকাৰীসকল কক্ঠাৰ 
অনুশাসন মাছন চলা আৰু ছনয়মানুৱতথী ৈ’ি লাছগি। িালজীভাই 
দগাছিন্দজী দেশাইক্য় মৈাত্মা গান্ীক্য় িাছন্ ছেয়া ছনয়ম সূচাৰুৰূক্প 
পালন কছৰিলল সক্ম হৈছিল আৰু আক্ন্দালনকাৰীসকলৰ 
মাজত দতওঁৰ দিৌক্দ্ধক ছেশ জনছপ্ৰয় হৈছিল। দেশাইক্য় 
ইংৰাজী শুদ্ধলক ক’ি জনাৰ লগক্ত ইংৰাজী সাছৈত্ক্তা েিল 
আছিল। দতওঁ এটা সময়ত গুজৰাট কক্লজত ইংৰাজী সাছৈত্ 
পক্ঢ়াৱাইছিল। ১৯১৬ চনত কংক্গ্ৰি অছধক্ৱশনত অংশ দলাৱাৰ 
িাক্ি অনুমছত দনাক্পাৱাত দতওঁ অধ্পনাৰ চাকছৰৰ পৰা পেত্াগ 
কছৰছিল। মৈাত্মা গান্ী েছক্ণ আছফ্ৰকাৰ পৰা উভছত আছৈ 
দযছতয়া সাৱৰমতী আৰেমত থাছকিলল আৰম্ভ কছৰছিল দতছতয়াৰ 
পৰা দেশাই দতওঁক্লাকৰ সংস্পশল্ল আছৈ স্াধীনতা আক্ন্দালনত 
অংশগ্ৰৈণ কছৰছিল। ১৯২১ চনত দতওঁ দজল িাষ্টছিল। মেন 
দমাৈন মালৱীয়ৰ তত্বৱধনাত দযছতয়া িাৰাণসী ছৈন্দ ুছিশ্বছিে্ালয় 
থিাপন হৈছিল দতছতয়া দতওঁ তাত ছশক্কতা কছৰছিল।

অসৈদযযাগ আদ্যালন, েযাজণ্ড 
যযাত্যাৰ পৰযা দনযাৱযাখযালীৰ 

সংৰষ ্ষলল গযান্ীৰ হসদত থকযা 
 প্যাদৰ লযাল নযায়যাৰ

বযালজীভযাই দগযাদ্ব্জী দেশযাইঃ 
স্বযাধীনতযা আদ্যালনত অংশ 

দলযাৱযাৰ অদথ ্ষ অধ্যাপকৰ 
চযাকদ্ৰ ত্যাগ কৰযা ব্জতি

কস্তুৰবযা গযান্ীঃ বযাৎসল্ ভযাৱৰ বযাদব গযান্ীদয়ও ‘মযা’ বুদ্ল সদম্বযাধন কদ্ৰদ্ছল 

ৰাষ্টছপতা দমাৈনোস কৰমচান্দ গান্ীৰ পত্ী 
দৈাৱাৰ পািক্তা এগৰাকী প্ৰকৃত স্াধীনতা 

সংগ্ৰামী ছৈচাক্প পছৰচয় পািলল সক্ম দৈাৱা 
কস্তুৰিা গান্ীক্য় দেশৰ স্াধীনতাৰ িাক্ি দেক্ৈ-
দকক্ৈ িাষ্টছিল। এই নাৰীৰ অন্ৰত থকা িাৎসল্ 
ভাৱধাৰাৰ িাক্ি দতওঁক স্য়ং স্ামীক্য় িা (মাৰ 
গুজৰাট্ৰী প্ৰছতশব্দ) িুছল মাছতছিল। এগৰাকী 
পত্ীৰ ৰূপত মৈাত্মা গান্ী প্ৰছতছনয়ত সংগ ছেয়া 
তথা প্ৰছতক্টা কামত সৈায় কৰাৰ কস্তুৰিা গান্ীক্য় 
োক্ডি যাত্াৰ সময়ক্তা সক্ৰেয়তাক্ৰ অংশ হলছিল। 
কস্তুৰিা গান্ীক্য় স্ামীৰ সকক্লা কাম সূচাৰুৰূক্প কছৰছিল 
িাক্িই দতওঁ দেশৰ দসৱাত ছেক্ন-ছনশাই মক্নাছনক্ৱশ কছৰি 
পাছৰছিল। কস্তুৰিা গান্ীক্য় ১৯৩০ চনত িাৰক্ডাছলত দকৌই 
কৰ ন্ৈী আৰু ছনমি সত্াগ্ৰৈত অংশ হলছিল। ১৯৩২ 
চনত দতওঁ ইংৰাজ শাসকৰ বিাৰা দগ্ৰপ্াৰ হৈছিল। উক্ল্ি্ 
দয োক্ডি যাত্াৰ অন্ত মৈাত্মা গান্ীক দগ্ৰপ্াৰ কৰাৰ পািত 
আক্ন্দালন পছৰচালনা কৰাৰ সকক্লা োছয়ত্ব কস্তুৰিা গান্ীক্য় 

পালন কছৰছিল। দতওঁ আৰম্ভছণক্ত োক্ডি যাত্া 
অংশ দলাৱা নাছিল ছকন্তু মৈাত্মা গান্ীৰ দগ্ৰপ্াৰৰ 
পািত দতওঁ সক্ৰেয়তাক্ৰ এই আক্ন্দালনত অংশ 
দলাৱাৰ লগক্ত আক্ন্দালনকাৰীক সাৈস ছেছিল। 
দকাৱা ৈয় দয, অক্নক কথাত মৈাত্মা গান্ীৰ ছচন্াৰ 
উৎস কস্তুৰিা গান্ী আছিল। সত্াগ্ৰৈ আক্ন্দালনৰ 
সফলতা ছিষয়ত দতওঁ কস্তুৰিাৰ পৰা ছশক্া হলছিল। 
ছকয়ক্না ভাৰত অৈাৰ পকূ্ি ্ েছক্ণ আছফ্ৰকাত 
কস্তুৰিা গান্ীক্য় ছিিাৈ আইনৰ ছিক্ৰাছধতা কছৰ 
সত্াগ্ৰৈ আক্ন্দালন কছৰছিল আৰু সফলতা লাভ 

কছৰছিল। দতওঁ মছৈলাসকলক �ৰৰ িাছৈৰ ওলািলল দপ্ৰৰণা 
ছেছিল। উক্ল্ি্ দয অছত েক্তাক্ৰ �ৰৰ কামক্িাৰ কৰাৰ 
লগক্ত সামাক্জক কামকজত কস্তুৰিা গান্ী সুছনপুণ আছিল। 
১৮৬৯ চনৰ ১১ এছপ্ৰলত গুজৰাটৰ দপাৰিন্দৰত জন্গ্ৰৈণ 
কৰা কস্ৰিা গান্ীক্য় মাক্থা ঁ ১৪ িিৰ িয়সত মৈাত্মা গান্ীৰ 
হসক্ত ছিিাৈপাশত আৱদ্ধ হৈছিল আৰু ৭৪ িিৰ িয়সত ১৯৪৪ 
চনৰ ২২ দফব্ৰুৱাৰীত দতওঁৰ মতুৃ্ ৈয়। n

জন্তঃ ১১ এছপ্ৰল, ১৮৬৯   মতুৃ্তঃ ২২ দফব্ৰুৱাৰী, ১৯৪৪

অমতৃ মক্ৈাৎসৱৰযাষ্ট্ৰ
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ঔষধ ৰেয় কৰাৰ দক্ত্ত যছেক্ৈ সঞ্য় কছৰি পৰা যায় 
দতক্ন্ দসই সঞ্ক্য় আক্পানাৰ আয় সূচনা কক্ৰ। এই 
ছচন্াৰ আধাৰক্ত দকন্দ্ৰ চৰকাক্ৰ জন ঔষছধ দকন্দ্ৰ থিাপন 
কছৰছিল। আৰু এই ছমিনৰ অধীনত এছতয়া দেশত প্ৰায় 
চাক্ৰ আঠ ৈাজাৰক্ৰা অছধক জন-ঔষছধ দকন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰা 
হৈক্ি। এই দকন্দ্ৰক্িাৰত দৰাগীক্য় িজাৰ মূল্তলক ৫০-৯০ 
শতাংশ কম মূল্ত ঔষধ লাভ কছৰিলল সক্ম হৈক্ি।

ঔষধৰ দপ্ৰিক্ৰেপচন ৈাতত পৰাৰ ছপিত মানুৈৰ মনত 
একপ্ৰকাৰৰ আশংকা আছৈছিল দয ঔষধ ছকছনিলল 
ছকমান ধনৰ প্ৰক্য়াজন ৈ'ি? ছকন্তু এছতয়া জন ঔষছধ 

দকন্দ্ৰই দসই ছচন্া েৰূ কছৰক্ি। জন ঔষছধ দকন্দ্ৰই সাধাৰণ 
নাগছৰকৰ মনলল শাছন্ আছনক্ি। এই দকন্দ্ৰই জনতাৰ ধন ৰাছৈ 
কছৰক্ি আৰু সকক্লাক্ক সকাৈ ছেক্ি। ইয়াৰ ফলত জনতাৰ 
অন্ সুছিধাৰ লগক্ত সঞ্য় িকৃ্দ্ধ পাইক্ি। যছেক্ৈ আছম এই 
ছিত্তীয় িষৰ্ কথা উক্ল্ি কক্ৰা ঁ দতক্ন্ দেছিম দয জন ঔষছধ 
দকন্দ্ৰক্িাৰৰ পৰা ৮০০ দকাষ্টক্ৰা অছধক ঔষধ ছিৰেী হৈক্ি আৰু 
ইয়াৰ ফলত নাগছৰকৰ পাচঁ ৈাজাৰ দকাষ্ট টকাৰ সঞ্য় হৈক্ি। 
আৰম্ভছণৰ পৰা যছেক্ৈ এই সংি্া দচাৱা ৈয় দতক্ন্ এয়া ১৩ 
ৈাজাৰ দকাষ্ট ৈয়।

এই দকন্দ্ৰক্িাৰত মছৈলাসকক্ল এটকাত দিছনক্টৰী দনপছকন 
ছকছনিলল সক্ম হৈক্ি। এই দকন্দ্ৰক্িাৰৰ পৰা এছতয়ালল 
২১ দকাষ্টক্ৰা অছধক দিছনক্টৰী দনপছকন ছিৰেী হৈক্ি। এই 
পছৰসংি্াই মছৈলা আৰু দিাৱালীক্িাৰ জীৱন সুগম কছৰ 
তুছলক্ি। প্ৰধানমন্তীক্য় ৭ মাচ্ তাছৰক্ি জন ঔষছধ দকন্দ্ৰক্িাৰৰ 
মাছলক তথা ছৈতাছধকাৰীৰ হসক্ত আক্লাচনাত ছমছলত দৈাৱাৰ 
লগক্ত দকতক্িাৰ দলাকক সন্াছনক্তা কক্ৰ। দেশত ১ মাচ্ৰ পৰা 
সমগ্ৰ দেশত জন ঔষছধ সপ্াক্ৈা পালন কৰা হৈছিল। জন ঔষছধ 
দয জনতাৰ উপক্যাগী দসই কথাক্টাক প্ৰচাৰ কৰা হৈক্ি। n

সফলতযা কথযা দকযাৱযা পদ্ৰসংখ্যা

২০২৪-২০২৫হল ১০,৫০০ দকন্দ্ৰ দিালাৰ লক্্

২৪০
দজক্নছৰক 

ঔষধ।

চাক্জক্্কল, 
অন্ 

সামগ্ৰী।

৩১ জানুৱাৰী, 
২০২২হল 

দকন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰা 
হৈক্ি।

৮৬৭৫

 দকন্দ্ৰ চৰকাক্ৰ ককট্, ষ্টছি, িহুমূক্ত্তা, হৃেক্ৰাগ 
আছে দিমাৰৰ িাক্ি প্ৰক্য়াজনীয় ৮০০ ঔষধৰ মূল্ 
ছনয়ন্তণ কছৰক্ি।  

 দকন্দ্ৰীয় চৰকাক্ৰ ছসদ্ধান্ হলক্ি দয ি্ক্তিগত 
ছচছকৎসা মৈাছিে্ালয়সমূৈৰ অক্ধক্ আসনত 
চৰকাৰী ছচছকৎসা মৈাছিে্ালয়ৰ সমান মাচুল দলাৱা 
ৈ’ি।

 আয়ুস্ান ভাৰতত আওতাত আক্জ ৫০ দকাষ্টক্ৰা 
অছধক দলাক আক্ি। দযছতয়াৰ পৰা আচঁছন আৰম্ভ 
কৰা হৈক্ি দতছতয়াৰ পৰা এছতয়ালল ৩ দকাষ্টক্ৰা 
অছধক দলাক্ক ইয়াৰ লাভ ল’িলল সক্ম হৈক্ি।

স্বযাস্থ্ আন্তঃগযাথঁদ্নৰ শজতিশযালীকৰণ

১৪৫১

কম মপূল্ত েদ্ৰদ্ৰজনৰ বযাদব অদ্ধক মপূল্ৰ ঔষধ

জন ঔষছধ দকন্দ্ৰ হৈক্ি এক্ন দকন্দ্ৰ ছযক্য় ধন ৰাছৈ 
কছৰ জনসাধাৰণক সকাৈ প্ৰোন কছৰক্ি। ঔষধৰ 
প্ৰ-পত্ িন ৈাতত অৈাৰ ছপিত, মানুৈৰ মনত 
থকা ভয় দয ঔষধ ছকছনিলল ছকমান টকা িৰচ 
ৈ'ি? দসই ছচন্া এছতয়া হ্াস পাইক্ি।
নদৰন্দ্ৰ দমযােী, ৰিধযানমন্তী। 

ৰিধযানমন্তী জন ঔষদ্ধ দকন্দ্ৰ
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দ্মদ্ডয়যা কণ ্ষযাৰ
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জয়ন্তী
ডঃ ভতীমৰাও আম্বেদকাৰ

১৪ এপ্ৰিল
৪০ৰ দশকত প্বিততীয় প্িশ্বযুদ্ধ, ৪০ৰ দশকত প্বিততীয় প্িশ্বযুদ্ধ, 

শতীতল যুদ্ধৰ আৰম্ভপ্ি তথা শতীতল যুদ্ধৰ আৰম্ভপ্ি তথা 
ভাৰত প্িভাজনৰ চচ্া চপ্লপ্িল- ভাৰত প্িভাজনৰ চচ্া চপ্লপ্িল- 

ততম্ন সময়ম্িাৱাত ডঃ ততম্ন সময়ম্িাৱাত ডঃ 
আম্বেদকাম্ৰ ভাৰততীয় সত্াৰ আম্বেদকাম্ৰ ভাৰততীয় সত্াৰ 
তভটি স্াপন কপ্ৰপ্িল। ততওঁ তভটি স্াপন কপ্ৰপ্িল। ততওঁ 
যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ি্যৱস্াৰ গুৰুত্ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ি্যৱস্াৰ গুৰুত্ 
উপলপ্ধি কপ্ৰ তকন্দ্ৰ আৰু উপলপ্ধি কপ্ৰ তকন্দ্ৰ আৰু 

ৰাজ্যৰ মাজত সমণ্বয়তাম্ৰ ৰাজ্যৰ মাজত সমণ্বয়তাম্ৰ 
কাম কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ কাম কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ 

প্দপ্িল। আজজ আপ্ম ৰিপ্তম্িা প্দপ্িল। আজজ আপ্ম ৰিপ্তম্িা 
পদম্ষেপত গিতাপ্্ৰিক ি্যৱস্াৰ পদম্ষেপত গিতাপ্্ৰিক ি্যৱস্াৰ 
লাভ তদপ্িিলল পাইম্িা আৰু লাভ তদপ্িিলল পাইম্িা আৰু 
ইয়াৰ লগম্ত ততওঁ পািপৰা ইয়াৰ লগম্ত ততওঁ পািপৰা 
তৰেিতীৰ উন্নয়নৰ কথা প্চন্া তৰেিতীৰ উন্নয়নৰ কথা প্চন্া 

কৰাৰ লগম্ত তসই তৰেিতীৰ পৰা কৰাৰ লগম্ত তসই তৰেিতীৰ পৰা 
আগিাপ়্ি আপ্ি তদশৰ উন্নয়নৰ আগিাপ়্ি আপ্ি তদশৰ উন্নয়নৰ 

অংশতীদাৰ ি’ি পাপ্ৰ তসই অংশতীদাৰ ি’ি পাপ্ৰ তসই 
কথাম্িা ৰিপ্তপন্ন কপ্ৰপ্িল।কথাম্িা ৰিপ্তপন্ন কপ্ৰপ্িল।

নম্ৰন্দ্ৰ তমাদতী, ৰিধানম্ৰিতী।নম্ৰন্দ্ৰ তমাদতী, ৰিধানম্ৰিতী।
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