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স্া্ীনিা সংগ্াক্মর ইশিহাক্স এক অননযে কাশহশন  
দেলের ইবতহাস সংরক্ষে করা প্রবতটি দেে-জাবতর কত্তিযে। ঐবতহাবসক ঘিনাগুব্ 

আমালের ভবিষযেৎ পলের দ্রষ্া হলে ওলে। ২০২২ সাল্র ১৩ এবপ্র্ জাব্োনওো্া িাগ 
হতযোকালডের ১০৩ িছর পূে ্ত হলি। দসই বিষেটি মাোে দরলে অমতৃ মলহাৎসলির িছলর 

জাব্োনওো্া িাগ জাতীে স্বৃতলসৌধটিলক নি রূপোন করা হলেলছ এিং দসটির উল্াধন 
করা হলি। এই স্বৃতলসৌধটি জাবতর উলদেলে উৎসগ ্ত করা হলেলছ।  

জাশলযানওযালা বাগ: িশহেক্ের প্শি শ্রদ্ধার যযে 

 প্ক্বিদ্াক্র িশহে উ্ম শসংক্যর  প্ক্বিদ্াক্র িশহে উ্ম শসংক্যর 
মূশিয।মশূিয।

 দহশরক্িজ পক্ির দেওযালগুক্লা  দহশরক্িজ পক্ির দেওযালগুক্লা 
মুযেরাল ও ভাস্কয য দ্ারা সাজাক্না মুযেরাল ও ভাস্কয য দ্ারা সাজাক্না 
হক্যক্ি। হক্যক্ি। 

 জলকুক্ণ্ড িশহেক্ের প্শি শ্রদ্ধার যযে।   জলকুক্ণ্ড িশহেক্ের প্শি শ্রদ্ধার যযে।  

 জাশলযানওযালা বাগ হিযোকাক্ণ্ডর  জাশলযানওযালা বাগ হিযোকাক্ণ্ডর 
কাশহশন চারটি গযোলাশরক্ি উপথিাপন কাশহশন চারটি গযোলাশরক্ি উপথিাপন 
করা হক্ব। করা হক্ব। 

 বাগাক্নর দেওযাক্ল বুক্লক্ির  বাগাক্নর দেওযাক্ল বুক্লক্ির 
োগগুশল সংরক্ণ করা হক্যক্ি। োগগুশল সংরক্ণ করা হক্যক্ি। 

 দমাক্ থিল, অমর দজযোশি এবং  দমাক্ থিল, অমর দজযোশি এবং 
ধ্বজ মাস্তুল- এই দসৌ্গুশলর জনযে ধ্বজ মাস্তুল- এই দসৌ্গুশলর জনযে 
নিুন কক্র এলাকার পশরশ্ বৃন্দ্ধ নিুন কক্র এলাকার পশরশ্ বৃন্দ্ধ 
করা হক্যক্ি।করা হক্যক্ি।

 এই রিনার শববরণ জাশনক্য প্শিশেন  এই রিনার শববরণ জাশনক্য প্শিশেন 
‘লাইি অযোডি দিা’ অনুটঠিি হক্ব।‘লাইি অযোডি দিা’ অনুটঠিি হক্ব।

১৯১৯ সাক্লর ১৩ এশপ্ক্লর দসই ভযঙ্কর শেন! দসশেক্নর ওই েি শমশনক্ির 
নারকীয হিযোকাণ্ড আমাক্ের দেক্ির স্া্ীনিা সংগ্াক্মর এক অমর কাশহশন। 

জাশলযানওযালাবাগ স্ৃশিক্সৌ্টির সংস্কার সা্ন করা হক্যক্ি। এবং স্া্ীনিার 
৭৫ বিক্র দসটি জাশির উক্দেক্ি উৎসগ য করা হক্যক্ি।

নক্রন্দ্র দমােী, প্্ানমন্তী।   

জাশলযানওযালা বাগ জাশলযানওযালা বাগ 
জািীয সৃ্শিক্সৌ্টিরজািীয সৃ্শিক্সৌ্টির
নব রূপ নব রূপ 
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স্া্ীনিা সংগ্াক্মর ইশিহাক্স এক অননযে কাশহশন  
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ইউলরেলন যুদ্ধ পবরবথিবতর মলধযে ভারত নাগবরকলের উদ্ধার কলর 
এলন এক েৃষ্ান্ত থিাপন কলরলছ। ১৪-২৮ 

পবরলিে রক্ষার জনযে ভারত 
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দেলক ১৬ বকল্াবমিার েলূর 
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সূচনা কলরবছ্। ৪০-৪৩
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স্া্ীনিা সংগ্াক্মর আঁিুড়রর। ৬

বযেন্তিত্ব : পরমিীর দমজর ধন বসং োপা। ৭ 
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অবভন্ন!

    
বিলবের দয প্রালন্তই োকুক না দকন, প্রবতটি ভারতীে দেলের দগৌরি, সম্পে।  ফ্স্বরূপ, যেনই 

বিলবের দকাোও প্রাকৃবতক েলুয ্তাগ ঘবনলে আলস িা অনযে দেলের অভযেন্তরীে িা িাবহযেক ্ল্বের কারলে 
অবথির পবরবথিবত সটৃষ্ হে তেনই নতুন ভারত দসই নাগবরকলের উদ্ধালর সলচষ্ হে। প্রলতযেক ভারতীে 
এিং তালঁের সুরক্ষা দেলের কালছ গুরুত্বপূে ্ত। তালঁের বনরাপলে দেলে বফবরলে বনলে আসা হে। রাবেো-
ইউলরেন যলুদ্ধর ফল্ ইউলরেলন িসিাসকারী ভারতীে নাগবরকরা যেন বিপলে পলড়বছল্ন, তেন 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ২০,০০০ জলনরও দিবে মানষুলক উদ্ধার করার জনযে ‘অপালরেন গঙ্া’ শুরু 
কলরবছল্ন।   

প্রবতটি ভারতিাসী উপ্বধি কলরলছন দয ইউলরেলন আিলক োকা ছাত্রছাত্রীলের উদ্ধার করার জনযে 
সরকার কীভালি কাজ কলরলছ। ভারতীে নাগবরক এিং বিলবের অনযোনযে দেলের নাগবরকরাও ভারলতর 
প্রলচষ্া দেলেলছ এিং অনুভি কলরলছন। ইউলরেলন যলুদ্ধর পবরবথিবত দেলক হাজার হাজার ভারতীে 
ছাত্রলক বনরাপলে ভারলত বফবরলে এলনলছ ‘অপালরেন গঙ্া’। 

ভারত বচরকা্ সাহাযযেকারীর ভূবমকাে অিতীে ্ত হলেলছ। আন্তজ্তাবতক প্রবতশ্রুবত িজাে দরলেলছ। 
এই প্রবতশ্রুবতর ফল্ ভারত বনলজর দেলের নাগবরকলের পাোপাবে অনযোনযে দেলের নাগবরকলেরও 
উদ্ধার কলরবছ্। সাম্প্রবতক সমলে ভারত একাবধকিার প্রবতকূ্ পবরবথিবত দেলক দেলের নাগবরকলের 
বফবরলে এলনলছ। বকছু মাস আলগই আফগাবনস্ান দেলক ভারতীেলের উদ্ধার করা হলেবছ্। েবক্ষে 
সুোন এিং ইলেলমলনর সঙ্কলির সমলে ভারতীেলের সবরলে বনলে যাওো দহাক িা দনপা্, ইল্ালনবেো 
এিং দমাজাববিলক প্রাকৃবতক েলুয ্তালগর সমলে মানুষলক রক্ষা করা দহাক, ভারত সি ্তো অগ্রেী ভূবমকা 
পা্ন কলরলছ। এই কারলেই নতুন ভারলতর দনতৃলত্বর প্রবত ভারতীেলের এিং তরুেলের আথিা 
দিলড়লছ। একজন ভারতীে এেন বিলবের দযোলনই যান না দকন বতবন বনরাপে, তারঁা দেলের দেলক 
দসই সুরক্ষার অনুভূবত দপলেলছন। কীভালি নতুন ভারত তার নাগবরকলের সুরক্ষা বনন্চিত কলরলছ, 
দসই বিষেটি এিালরর প্রচ্ছে কাবহবন। 

এই সংেযোে িযেন্তিত্ব বিভালগ পরমিীর ধন বসং োপার আেযোন প্রকাে করা হলেলছ। জাব্োনওো্া 
িালগর নিরূপ, নারী েন্তির সম্ান, ই-নযোম বস্কম কৃষকলের জনযে আেীি ্তাে হলে উেলছ, ‘দফম ইন্ডিো’ 
বস্কম কীভালি পবরলিে সুরক্ষালক মজিতু করলছ তা এই সংেযোে থিান দপলেলছ। উৎক্ বেিস বনলে 
একটি বিলেষ প্রিন্ধও রলেলছ। এছাড়াও ১৩ এবপ্র্ ্িে সতযোগ্রলহর ৯১ িছর পূে ্ত হওোর স্রলে 
অমতৃ মলহাৎসলির পলি ্ত সতযোগ্রহীলের জীিন উপােযোন অন্তভু্ততি করা হলেলছ। 

অনযোনযে বিভালগ রলেলছ দকাবভলডর বিরুলদ্ধ ভারলতর ্ড়াই, বনরাপত্ার জনযে দর্ওলে ‘কিচ’, 
‘জন ঔষবধ’ দেলক সস্াে ওষুলধর প্রাপযেতা এিং সাধারে িালজলির জনযে একটি নতুন বেকবনলে্তেনা।

আপনালের গুরুত্বপূে ্ত মতামত পাোন এই টেকানাে- response-nis@pib.gov.in 
ধনযেিাোলন্ত,

সম্ােক্কর কলক্ম

জননী জন্মভূশমশ্চ স্গ যােশপ গরীযসী

( জযেীপ ভািনগর )
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এই পন্ত্রকাটির জনযে প্রেলমই আমার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাে করলত চাই। আপনালের 
ইলম্ কলর মতামত জানালতও েিু ভা্ 
্ালগ। ভারলতর সলঙ্ সম্পবক্তত তেযে 
এিং বস্কমগুব্ জানার জনযে এটি একটি 
অতযেন্ত সহােক পন্ত্রকা, বিলেষ কলর যারা 
প্রবতলযাবগতামূ্ক পরীক্ষার জনযে প্রস্তুবত 
বনলচ্ছন, তারঁা সিলচলে দিবে উপকৃত 
হলিন।

ganeshreigns1999@gmail.com

আমার এক িনু্ধ একিার আমালক 
বনউ ইন্ডিো সমাচার পন্ত্রকাটি 
পড়লত বেলেবছ্। পন্ত্রকাটি 
ভারত সরকালরর বিবভন্ন প্রকল্প 
এিং উলেযোলগর বিষলে আমালের 
অিবহত কলর। এই তেযেিহু্ 
পন্ত্রকাটি আমালের সু্কল্র 
বেক্ষােথী এিং বেক্ষকলের জনযেও 
উপকারী। এই পন্ত্রকাটির হাড্ত 
কবপ আমরা গ্রন্াগালর রােলত চাই। 
এর সািন্্রিপেন পাওোর পদ্ধবত 
সম্পলক্ত আমালের জানাল্, আমরা 
িাবধত োকি।

শ্রীশনিা দক টি 
sreenishabineesh@gmail.com

আবম এইমাত্র বনউ ইন্ডিো 
সমাচার পন্ত্রকার ১-১৫ মাচ্ত 
সংেযোটি পড়্াম। তেযেপেূ ্ত এই 
পন্ত্রকাে একাবধক সুব্বেত বনিন্ধ 
রলেলছ। আপনালের এই ে্গত 
কালজর জনযে অলনক ধনযেিাে।

ইমানকু্যল জন পযোট্াস
ejpatras@gmail.com

বনউ ইন্ডিো সমাচার পন্ত্রকাটি েিুই প্রলোজনীে এিং তেযেপেূ ্ত। আবম এর বনেবমত পােক, এমনবক আমার 
সংিােপত্র "ইকিা্- ই-কাশ্ীর"-এ এই পন্ত্রকার বনিন্ধ এিং মতামত প্রকাে কবর। ভারত সরকার ্ারা পবরচাব্ত 
বিবভন্ন বস্কম সম্পলক্ত এোলন সমস্ তেযে পাওো যাে, সাম্প্রবতক সমলে ঘলি চ্া একাবধক বিষে সম্পলক্ত আমরা 
অিবহত হই। পন্ত্রকাটি পড়ার পর মলন হে আপনালের পুলরা ে্ এলক সফ্ করলত একলযালগ কাজ কলরন। 
পন্ত্রকাটি একবেন অিেযেই দেলের অনযেতম দসরা পন্ত্রকাে পবরেত হলি। শুলভচ্ছা রই্। 

মহম্ে ইকবাল
Iqbalekashmir@gmail.com

ডাকবাক্স

দযাগাক্যাক্গর টেকানা: ২৭৮, িুযেলরা অফ আউিবরচ অযোডি কবমউবনলকেন,
ব্তীে ত্, সূচনা ভিন, নতুন বেবলি- ১১০০০৩

ইক্মল: response-nis@pib.gov.in 
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দবসরকাশর দমশডকযোল কক্লক্জর অক্্ যক 
আসক্ন সরকাশর কক্লক্জর মিই খরচ হক্ব বড় শসদ্ধাতে

বচবকৎসাোস্ত্র পড়লত আগ্রহী ্ক্ষাবধক বেক্ষােথীর 
স্বালে ্ত দকন্দ্রীে সরকার একটি গুরুত্বপেূ ্ত পেলক্ষপ 

গ্রহে কলরলছ। এেন দিসরকাবর দমবডকযো্ কল্লজর 
৫০% আসলন সরকাবর কল্লজর মলতাই েরচ হলি। 
৭ মাচ্ত জন ঔষবধ বেিস উপ্লক্ষযে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
দমােী বনলজই বিষেটি িুইি কলর জাবনলেলছন। এই 
নতুন বনলে্তবেকা আগামী বেক্ষািষ ্ত দেলক প্রলযাজযে 
হলি। দিসরকাবর বিবেবিেযো্ে ছাড়াও বডমড্  
বিবেবিেযো্লের দক্ষলত্রও এই বসদ্ধান্ত প্রলযাজযে হলি। 

দমধার বভত্তিদত দযাগযে বেক্ষােথীরা প্রেলম এই সলুযাগ 
পালিন। একিা বিষে ্ক্ষেীে দয গত সাত িছলর 
ভবিষযেলতর কো মাোে দরলে ভারত সরকার স্বাথিযে 
দক্ষত্রলক েন্তিো্ী করার জনযে একাবধক গুরুত্বপেূ ্ত 
বসদ্ধান্ত গ্রহে কলরলছ। অবতবরতি েরলচর দিাঝার জনযে 
দিসরকাবর দমবডকযো্ কল্লজ ভবত্ত হলত পারলছন 
না এমন বেক্ষােথীরা এেন স্বন্স্ পালিন। এছাড়াও, এটি 
বেক্ষােথীলের বিলেলের দমবডকযো্ কল্লজ যাওোর 
পবরিলত্ত ভারলত ভবত্ত হলত উৎসাবহত করলি।

শিল্পকক্ম যর জনযে দেরােনু সু্কক্লর এক পড়ুযার প্িংসা কক্রক্িন প্্ানমন্তী

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী দেলের তরুে প্রজন্ম বিলেষ 
কলর ছাত্রছাত্রীলের সলঙ্ মালঝ মালঝই কো িল্ 

তালের মলনাি্ িনৃ্দ্ধ কলরন। দসিা ‘মন 
বক িাত’ দহাক ‘পরীক্ষা দপ চচ্তা’ দহাক 
িা িযেন্তিগত আ্াপ আল্াচনা দহাক। 
উোহরেস্বরূপ ি্া দযলত পালর দেরােুলনর 
একােে দরেনীর ছাত্র অনুরাগ রালমা্ার 
বচটের উত্র দেওোর সমে, বতবন তার 
বেল্পকলম ্তর প্রেংসা কলরবছল্ন। অনুরাগ 
রালমা্া বেল্প ও সংসৃ্কবতর জনযে ২০২১ 
সাল্র প্রধানমন্তীর জাতীে বেশু পুরস্কালর 
ভূবষত হলেলছ। গত িছলরর বডলসবিলর 
অনুরাগ একটি বচত্র অঙ্কন কলরবছ্। 
বচত্রকম ্তটির প্রবতপােযে বছ্ ভারলতর 
স্বাধীনতার ৭৫তম িাবষ ্তকী উপ্লক্ষ 
পাব্ত অমতৃ মলহাৎসি। ছবি আকঁার পাোপাবে অনুরাগ 

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীলক জাতীে স্বাে ্ত সম্পবক্তত 
বিষেগুব্ বনলে একটি বচটেও ব্লেবছ্। অনুরালগর 

বচন্তাভািনা-আেে ্ত দেলে প্রধানমন্তী মুগ্ধ হন। 
বচটের উত্লর প্রধানমন্তী ব্লেলছন, ‘দতামার 
দ্োর মলধযেই দতামার আেে ্ত প্রবতফব্ত 
হলেলছ। দতামার আকঁা ছবিটির মলধযে ভারলতর 
স্বাধীনতার অমতৃ মলহাৎসলির জনযে বনি ্তাবচত 
প্রবতপােযেটি যোযেভালি প্রকাবেত হলেলছ। 
আমরা এিা দেলে েুি ভা্ ্াগ্ দয জাতীে 
স্বালে ্তর সলঙ্ জবড়ত বিষেগুব্ দতামালক 
এত কম িেলস ভাবিত কলরলছ। একজন 
োবেত্বেী্ নাগবরক বহসালি দেলের উন্নেলন 
তুবম দতামার ভূবমকা সম্পলক্ত সলচতন।” 
অনুরাগলক উৎসাবহত করলত তার আকঁা 
ছবিটি নলরন্দ্র দমােী অযোপ এিং ওলেিসাইি- 

narendramodi.in-এও আপল্াড করা হলেলছ। 

সংবাে সংক্ক্প
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শ্রীকৃষ্ণ দসিুর উদ্ািন; মুক্ঙ্র 
দিক্ক খাগশরযার েরূত্ব ১০০ 

শকক্লাশমিার কক্মক্ি

ভারি ২০২১ সাক্ল ১০,০০০ দমগাওযাি 
দসৌর ক্মিার দরকডয থিাপন কক্রক্ি

গ্াসলগালত অনুটঠিত বসওবপ-২৬ বিেলক প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
দমােী যেন ২০৭০ সাল্র মলধযে ভারলতর দনি-ন্জলরা 

স্লর দপৌঁছালনার ্ক্ষযেমাত্রা দঘাষো কলরবছল্ন, সারা বিবে 
দসই প্রস্ালির প্রেংসা কলরবছ্। বকন্তু প্রধানমন্তী শুধুমাত্র 
্ক্ষযেমাত্রা বনধ ্তারে কলরই দেলম যানবন, বতবন দসই ্ক্ষযে 
পূরলের জনযে বনবে্তষ্ পবরকল্পনাও প্রস্তুত কলরবছল্ন। জ্া্াবন 
দক্ষলত্রর গলিষো ও পরামে ্তক প্রবতঠিান ‘মারকম ইন্ডিো 
বরসালচ্ত ’র সি ্তলেষ প্রবতলিেনও দসই বচত্র ধরা পলড়লছ। দসই 
প্রবতলিেন অনুসালর ভারত ২০২১ সাল্ দরকড্ত ১০ হাজার 
দমগাওোি দসৌর ক্ষমতা থিাপন কলরলছ। িছলরর বহসালি তা 
২১২% িনৃ্দ্ধ দপলেলছ। প্রবতলিেলন উললিে করা হলেলছ ২০২১ 
সাল্র বডলসবিলরর দেলষ ভারলত রেমিধ ্তমান দসৌর ক্ষমতা 
প্রাে ৪৯,০০০ দমগাওোি বছ্। ২০২১ সাল্ বিেুযেৎ েন্তিলত 
দসৌর েন্তির অিোন বছ্ ৬২%, যা এেন পয ্তন্ত সিলচলে 
িহৃৎ অংে। গত িছলর দয সক্ িড় দসৌর প্রকল্পগুব্ প্রবতঠিা 
করা হলেবছ্ তার দেলক ৮৩% দসৌর েন্তি পাওো বগলেলছ। 
িছলরর বহসালি এটি ২৩০% িনৃ্দ্ধ দপলেলছ। প্রবতলিেলনর 
পবরসংেযোনগুব্ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর েৃটষ্ভবঙ্ এিং 
ভািনাও প্রবতফব্ত কলর, সাম্প্রবতক িালজি ওলেবিনালরর 
সমে বতবন িল্ন, “২০৩০ সাল্র মলধযে আমালের অ-জীিাশ্ 
জ্া্াবন উৎস দেলক েন্তির ক্ষমতার ৫০% অজ্তন করলত 
হলি। ভারত বনলজর জনযে দয ্ক্ষযেই বথির করুক না দকন, 
আমরা দসটিলক আর সমসযো বহসালি গেযে করবছ না।“

আযষু্ান ভারি দিক্ক উপকৃিক্ের মক্্যে ৪৬ িিাংক্ির দবশি মশহলা 

আেষু্ান ভারত প্রকলল্পর মাধযেলম দেলের 
৫০ দকাটিরও দিবে মানুষ প্রবত িছর 

পাচঁ ্ক্ষ িাকা পয ্তন্ত বিনামূল্যে বচবকৎসার 
সুবিধা পান। েবরদ্রলের পাোপাবে মবহ্ালের 
জীিলন এই প্রকল্প আেীি ্তাে স্বরূপ হলে উলেলছ। 
একটি নতুন সমীক্ষা অনুসালর, ২০১৯ সাল্র 
অল্াির দেলক ২০২১ সাল্র দসলটেবির পয ্তন্ত 
এই প্রকলল্পর সুবিধালভাগীলের মলধযে ৪৬.৭% 
মবহ্া। মবেপুর, নাগা্যোডি, বমলজারাম, বিহার, 
ছত্বতেগড়, দগাো, পুেুলচবর, ্াক্ষা্ীপ, 

দকরা্া এিং দমঘা্লে আেুষ্ান কাড্তধারীলের 
মলধযে পুরুষলের তু্নাে নারীর সংেযো দিবে। 
এোলন উললিেযে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ২০১৮ 
সাল্ বিলবের িহৃত্ম স্বাথিযে বিমা প্রকল্প বহসালি 
এটি শুরু কলরবছল্ন। এেন এই প্রকলল্পর 
পবরবধ সম্প্রসাবরত হলেলছ। প্রাে ২৭,৩০০০টি 
দিসরকাবর ও সরকাবর হাসপাতা্ এই প্রকলল্পর 
সলঙ্ যুতি। এই প্রকলল্পর অধীলন এমন ১৪১টি 
বচবকৎসা পদ্ধবত অন্তভু্ততি করা হলেলছ যা 
শুধুমাত্র মবহ্ালের জনযে প্রলযাজযে।  

বিহালরর মুলঙ্র তার সমদৃ্ধ ইবতহাস, বেক্ষা, সংসৃ্কবত এিং 
িাবেলজযের জনযে সুপবরবচত। এটি বিহালরর অনযেতম 

প্রবসদ্ধ পয ্তিন ও তীে ্তথিানও। আলগ উত্র বিহালর যাওোর 
জনযে দসোনকার িাবস্ালের ৭০ বকল্াবমিার েলূর দমাকামাে 
রালজন্দ্র দসতু এিং ৭৫ বকল্াবমিার েলূর ভাগ্পুর দেলক 
বিরেমবে্া দসতু িযেিহার করলত হত। জাতীে সড়ক ৩৩৩বি- 
এর অধীলন গঙ্া নেীর উপর ১৪.৫ বকল্াবমিার েীঘ ্ত দর্-
কাম-দরাড বরিজ এলসেস দরাড প্রকলল্পর মাধযেলম এই সমসযোর 
সমাধান করা হলেলছ। এর জনযে েরচ হলেলছ ৬৯৬ দকাটি িাকা। 
সম্প্রবত দকন্দ্রীে সড়ক ও পবরিহে মন্তী নীবতন গড়কবর এই 
দসতুর উল্াধন কলরলছন। দসতুলত যান চ্াচ্ শুরু হওোর 
ফল্ এেন মুলঙ্র দেলক োগবরোর মলধযে ১০২ বকল্াবমিার 
এিং মলুঙ্র-দিগুসরাইলের মলধযে ২০ বকল্াবমিার েরূত্ব হ্াস 
দপলেলছ। এর ফল্ মুলঙ্র দেলক োগবরো, সহরসা দযলত প্রাে 
বতন ঘন্া এিং দিগুসরাই সমন্স্পুর দযলত প্রাে ৪৫ বমবনি 
সমে িাচঁলি। বসদ্ধ েন্তিপীে চডেীথিান, ঋবষ কুডি এিং সীতা 
কুডি েে ্তন করলত আসা ভলতির সংেযো িনৃ্দ্ধ পালি। এছাড়াও, 
এটি মুলঙ্র এিং মুলঙ্র বিবেবিেযো্লের ঐবতহাবসক েুলগ ্ত 
পয ্তিলকর সংেযোও িনৃ্দ্ধ করলি।

মুক্ঙ্ক্রর মানুক্ষর বহু শেক্নর োশব পূরণ হক্যক্ি

সংবাে সংক্ক্প
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উবড়ষযো ১ এবপ্র্ তার ৮৭তম প্রবতঠিা বেিস ‘উৎক্ 
বেিস’ বহসালি উেযাপন করলছ। ভাষার বভত্বতলত 
১৯৩৬ সাল্ এই রাজযে বিহার, মাদ্রাজ দপ্রবসলডন্সি 

এিং িাং্া দপ্রবসলডন্সি বিন্চ্ছন্ন হলে উবড়ষযো নালম একটি 
পেৃক প্রলেে বহসালি গলড় উলেবছ্। দসই দেলক এই বেলন 
‘উৎক্ বেিস’ পাব্ত হে। ২০১১ সাল্ এর নাম পবরিত্তন 
কলর ওবড়ো করা হে। এই উৎকল্ই সম্াি অলোক 
অবহংসার নীবত গ্রহে কলরবছল্ন, ভারলতর স্বাধীনতা 
সংগ্রালমও এই থিালনর বিলেষ মাহাত্যে রলেলছ। ১৮৫৭ 
সাল্র বসপাবহ বিলদ্রালহর ৪০ িছর আলগ, ১৮১৭ সাল্ 
ওবড়োর পবিত্র ভূবমলত এক সেস্ত্র বিলদ্রাহ শুরু হলেবছ্, 
যা পূি ্ত ভারলত বরিটিে সাম্ালজযের বভতলক নাবড়লে বেলেবছ্। 
ইবতহালসর পাতাে এই বিলদ্রাহ পাইক বিলদ্রাহ নালম পবরবচত।

শুধু পাইক বিলদ্রাহ নে ওবড়োর মানুষ গঞ্াম আল্া্ন, 
্ারজা দকা্ আল্া্ন এিং সবি্পুর আল্া্ন-সহ দিে 
বকছু বরিটিে বিলরাধী সংগ্রালমর দনতৃত্ব বেলেলছ। এমনবক 
স্বাধীনতা আল্া্লনর দেষ পয ্তালে ওবড়ো এিং দসোনকার 
জনগে মহাত্া গান্ধীর দনতৃলত্ব অবহংসা আল্া্লনও 
গুরুত্বপেূ ্ত ভূবমকা পা্ন কলরবছ্। পন্ডিত দগাপিনু্ধ োস, 
আচায ্ত হবরহর, হলরকৃষ্ণ মহতাি এিং ্ক্ষ্মে নােক-সহ 
ওবড়োর অলনক স্বাধীনতা আল্া্লনর দনতারা অসহলযাগ 
আল্া্ন, ্িে সতযোগ্রহ, আইন অমানযে আল্া্লন 
মুেযে ভূবমকা গ্রহে কলরবছল্ন। রমা দেিী, মা্তী দেিী, 
দকাবক্া দেিী, রানী ভাগযেিতীর মলতা ওবড়োর দমলেরাও 
দেলের স্বাধীনতার জনযে ্ড়াই কলরলছন। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 

দমােী িল্ন, “ওবড়োর মলধযে আমালের দেলের সাংসৃ্কবতক 
বিবচলত্রযের এক সম্পূে ্ত বচত্র ধরা পলড়। এোনকার বেল্প, 
আধযোত্মিকতা এিং আবেিাসী সংসৃ্কবত সমগ্র দেলের ঐবতহযে। 
সমগ্র দেলের কত্তিযে হ্ এর সলঙ্ পবরবচত হওো এিং 
সংযুতি হওো।"

আপবন যবে ওবড়োর প্রাচীন ইবতহাস দেলেন তাহল্ 
এই রাজযেটির মলধযে সমগ্র ভারলতর ঐবতহাবসক েন্তি েুলঁজ 
পালিন। ি্া হে ইবতহাস িত্তমান এিং ভবিষযেলতর সম্ািনার 
সলঙ্ যতুি, যা আমালের ভবিষযেলতর পে দেোে। এই 
ভবিষযেৎ সম্ািনার ্ার উলন্মাচলনর জনযে আজ ওবড়ো পূি ্ত 
ভারলতর প্রলিে্ার হলে উলেলছ। গত সাত িছলর দকন্দ্রীে 
সরকার পবরকাোলমা উন্নেলন বিলেষ দজার বেলেলছ। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী িল্লছন, আজ ওবড়োে হাজার 
হাজার বকল্াবমিার জাতীে সড়ক বতবর হলচ্ছ, উপকূ্ীে 
মহাসড়ক বতবর হলচ্ছ। সাগরমা্া প্রকলল্পর জনযেও হাজার 
হাজার দকাটি িাকা িযেে করা হলচ্ছ। এবেলক বেল্প ও 
দকাম্পাবনগুল্ালক উৎসাবহত করার জনযে কাজ করা হলচ্ছ। 
দত্ দোধনাগার দহাক িা ইোন্ িালোবরফাইনাবর, ওবড়োে 
নতুন প্যোন্ থিাপন করা হলচ্ছ। একইভালি, ইস্াত বেলল্পর 
িহৃত্র সম্ািনালকও িাস্লি পবরেত করার দচষ্া করা হলচ্ছ। 
বেক্ষা দক্ষলত্র আইআইটি ভুিলনবের, আইআইএসইআর 
িাহরমপুর এিং আইআইএস-এর মলতা প্রবতঠিান গলড় 
উলেলছ। ওবড়োর সমদৃ্ধ ইবতহাস, তার সংসৃ্কবত, তার থিাপতযে 
বিভি, বেল্পক্ালক দেলের গন্ডে ছাবড়লে বিলেলে প্রসাবরত 
করলত হলি।  

স্া্ীনিা সংগ্াক্মর আঁিুড়ররস্া্ীনিা সংগ্াক্মর আঁিুড়রর
সমুদ্র বসকত, প্রাচীন কারুকায ্তমে মন্্র, বেল্পক্ার 
জনযে বিেযোত ওবড়ো। এছাড়াও সাংসৃ্কবতক ঐবতহযে 
এিং আকষ ্তেীে পয ্তিন থিান বহসালিও ওবড়োর বিলেষ 
গুরুত্ব রলেলছ। ওবড়ো প্রাচীন কা্ দেলক ভারলতর 
ইবতহালস একটি উললিেলযাগযে থিান েে্ কলর আলছ। 
এমনবক িত্তমান সমলেও এটি দেে গেলনর প্রবতটি 
দক্ষলত্র গুরুত্বপেূ ্ত ভূবমকা পা্ন কলরলছ। জগন্নাে 
ধাম বহসালি বিবে দজাড়া েযোবত এই রালজযের। এই 
ভূবমলতই সম্াি অলোক দিৌদ্ধ ধম ্ত গ্রহে কলরবছল্ন। 
দকানারলকর সূয ্ত মন্্র দেলক জগন্নাে মন্্র, বচল্া 
হ্ে দেলক বভতরকবেকা অভাোরনযে, ওবড়োে েে ্তনীে 
থিালনর তাব্কা েীঘ ্ততর। ১৮১৭ সাল্র ওবড়োে পাইক 
বিলদ্রালহর সূচনা হলেবছ্, যালক ভারলতর স্বাধীনতার 
ইবতহালস প্রেম সেস্ত্র সংগ্রামও ি্া হে...

রাষ্ট্র উৎক্ বেিস
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দমজর ধন বসং োপা বহমাচ্ প্রলেলের বসম্াে 
১৯২৮ সাল্র ১০ এবপ্র্ জন্মগ্রহে কলরবছল্ন। 
বতবন দসনািাবহনীর অষ্ম দগাে ্তা রাইলফ্স 

িযোিাব্েলন কবমেন ্াভ কলরন। বতবন ১৯৪৯ সাল্র আগলটে 
অষ্ম দগাে ্তা রাইলফল্ দযাগোন কলরবছল্ন। ি্া হে দয ১৯৬১ 
সাল্র নলভবিলর বচলনর রেমিধ ্তমান আগ্রাসলনর প্রবতন্রেো 
বহসালি ভারত অগ্রসর হওোর নীবত গ্রহে কলর। এরপর বচন 
সীমালন্ত িহৃৎ পবরসলর দসনা দমাতালেন করা হে। দসনািাবহনীলক 
দেওো বনলে্তলের অধীলন, বতব্বত দেলক ্াোে যাওোর প্রবতটি 
রাস্ালক সুরবক্ষত করলত হলেবছ্। একইভালি, পযোংগং হ্লের 
উত্র তীলর অিবথিত েুরনাক েগু ্ত দেলক েবক্ষলে চুশু্ পয ্তন্ত 
দসনািাবহনীর একই নীবত িজাে দরলেবছ্। দিে কলেকটি থিালন 
দছাি দপাটে বতবর করা হলেবছ্। ১৯৬২ সাল্ ইল্া-বচন যলুদ্ধর 
আলগ ভারত বসবরজাপ, বসবরজাপ ১ এিং বসবরজাপ ২ বহসালি 
বতনটি গুরুত্বপূে ্ত দপাটে গেন করা হলেবছ্। 
এই থিালন অষ্ম দগাে ্তা রাইলফ্স দমাতালেন 
বছ্। বসবরজাপ ১-এর দনতৃলত্ব বছল্ন দমজর 
ধন বসং োপা। ওই দপালটে দমাি ২৮ জন 
জওোন বছ্, অস্ত্র বহসালি বছ্ পলেন্ ৩০৩ 
রাইলফ্ এিং হা্কা দমবেনগান। ১৯৬২ 
সাল্র ২০ অল্াির বচলনর দসনািাবহনী 
আরেমে কলর। দমজর ধন বসং োপা এিং 
তার িযোিাব্েন েইুিার বচন বসলনযের আরেমে 
প্রবতহত কলর।

বচলনর বসনযে ে্ যেন তৃতীেিার আরেমে 
কলর তেন তারঁা প্রচুর পবরমালে এিং ভারী 
অস্ত্রেস্ত্র িযেিহার কলরবছ্। প্রাে আড়াই ঘণ্া 
ধলর তারঁা বসবরজালপ মি্তার ও কামান দেলক 

গুব্ িষ ্তে কলরবছ্। এর ফল্ িযোিাব্েলনর সলঙ্ দপাটেটির 
দযাগালযাগ সম্পেূ ্ত বিন্চ্ছন্ন হলে যাে। দগাে ্তা রাইলফ্লসর বসনযেরা 
আরেমে প্রবতহত করলত তালঁের ্ড়াই অিযোহত দরলেবছ্। 
দমজর োপার কলেকজন সহলযাদ্ধা েহীে হন। গুব্ ফুবরলে 
দগল্, বতবন তারঁ কুকবর বেলে বচবনক দসনালের সলঙ্ ্ড়াই 
চাব্লে যান। পাোপাবে বনলজর েল্র দসনালের মলনাি্ িনৃ্দ্ধ 
করলতও সলচষ্ হন। যলুদ্ধ িহু বচনা বসনযেলক হতযো কলরবছল্ন। 
বকন্তু অিলেলষ বতবন বচনা দসনালের কালছ পরাস্ হন এিং তালঁক 
যদু্ধিন্্ কলর বনলে যাে। অনযেবেলক সরকার ও দসনািাবহনীর 
ধারো হে বতবন েহীে হলেলছন। এমনবক সরকার তারঁ জনযে 
মরলোত্র পরম িীর চরে দঘাষো কলর। যদু্ধিন্্ অিথিাে 
বতবন অকেযে বনয ্তাতলনর বেকার হন। বকন্তু বতবন হা্ দছলড় 
দেনবন। িন্্ োকাকা্ীন সমলে বতবন একটি বচনা দছল্লক 
িনু্ধ পাবতলেবছল্ন। দমজর োপা যেন যলুদ্ধ যাওোর প্রস্তুবত 

বনলেবছল্ন দসই সমে তারঁ স্ত্রী সন্তানসম্িা 
বছল্ন। ওই বচনা দছল্টির সাহালযযে দমজর তারঁ 
পবরিারলক একটি বচটে পাোন। তারঁ পবরিার 
বচটে পাওোর পলরই দসনািাবহনীলক বিষেটি 
জানালনা হে। তারঁ মুন্তির জনযে সরকাবর পয ্তালে 
তৎপরতা শুরু হে। সিলেলষ বতবন বচলনর 
িন্্েো দেলক মুন্তি পান। ১৯৬৩ সাল্র ১০ 
দম বতবন ভারলত বফলর আলসন। ১২ দম বতবন 
দেরােলুন বনলজর িাবড়লত দপৌঁলছবছল্ন। তারঁ 
পরম িীর চরে পুরস্কালরর আলেলে প্রলোজনীে 
সংলোধন করা হলেবছ্। বতবন ভারতীে 
দসনািাবহনী দেলক দ্ফলিনযোন্ কলন ্্ত  
বহসালি অিসর গ্রহে কলরন। ২০০৫ সাল্র ৫ 
দসলটেবির বতবন পরল্াক গমন কলরন।  

ভারতীে দসনািাবহনী বনভথীকতা এিং জাবতর প্রবত বনঃস্বাে ্ত দসিার জনযে 
সুপবরবচত। প্রবতকূ্ পবরবথিবতর মলধযেও েত্রুলের দমাকালি্া কলরও 
দেলের সুরক্ষা বনন্চিত কলরন দসনািাবহনী। দমজর ধন বসং োপা সেস্ত্র 
িাবহনীর এমনই একজন দসনা আবধকাবরক বযবন তারঁ সাহবসকতা 
ও সামবরক িুন্দ্ধলক কালজ ্াবগলে দেেলক েত্রুলের দেলক রক্ষা 
কলরবছল্ন। ১৯৬২ সাল্র ভারত-বচন যলুদ্ধর সমে বতবন অসাধারে  
িীরত্ব প্রেে ্তন কলরবছল্ন। তার সাহবসকতার স্বীকৃবতস্বরূপ সীমালন্ত 
তারঁ নালম একটি দপালটের নামকরে করা হলেলছ।

দমজর ্ন শসং িাপা 

জন্ম- ১০ এশপ্ল, ১৯২৮ মৃিুযে- ৫ দসক্টেম্বর ২০০৫  

গুশল দিষ! কুকশর হাক্ি িত্রুক্ের 
দমাকাক্বলা কক্রশিক্লন

বযেন্তিত্বধন বসং োপা

গুশল ফুশরক্য দগক্ল, 
শিশন কুকশর শেক্য 
শচন দসনাবাশহনীর 

সক্ঙ্ লড়াই চাশলক্য 
যান। পািাপাশি 
শনক্জর েক্লর 

দসনাক্ের মক্নাবল 
বৃন্দ্ধ করক্িও 

সক্চষ্ হন। 
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“পূজা কলর দমালর ঊলর্ ্ত রাবেলি দস নবহ নবহ/ দহ্া কলর দমালর রাবেলি বপলছ দস নবহ নবহ/ যবে পালবে ্ত 
রালো দমালর সংকলি সম্পলে/ সম্বত োও যবে কটেন রিলত সহাে হলত/ পালি তলি তুবম বচবনলত দমালর।“ 

– বিবেকবি রিীন্দ্রনাে োকুলরর রবচত বচত্রাঙ্ো নতৃযেনালিযে বচত্রাঙ্ো এই কো িল্বছল্ন। অে ্তাৎ নারী তারঁ 
দযাগযেতাে প্রাপযে সম্ান অজ্তন করলত সক্ষম। সনাতন ভারতীে েে ্তলনও ি্া হলেলছ অবধকার দযাগযেতার 

উপর বনভ্তরেী্। ৮ই মাচ্ত আন্তজ্তাবতক নারী বেিস উপ্লক্ষযে ভারলতর িহু বিবেষ্ মবহ্ালের সম্ান জানালনা 
হলেলছ। রাষ্ট্রপবত রামনাে দকাবি্ ২৯ জন মবহ্ালক নারী েন্তি সম্ালন ভূবষত কলরলছন।

প্রবত িছর ৮ মাচ্ত সারা বিবে আন্তজ্তাবতক নারী বেিস 
উেযাপন কলর। এই বিলেষ বেনটি উেযাপলনর 
উলদেেযে হ্ সারা বিবে জলুড় মবহ্ালের অসামানযে 

কৃবতলত্বর কো প্রকাে করা, তালঁের সম্ালন ভূবষত করা। 
এই উপ্লক্ষযে রাষ্ট্রপবত রামনাে দকাবি্ রাষ্ট্রপবত ভিলন 
২৯ জন মবহ্ালক নারী েন্তি পুরস্কার প্রোন কলরলছন 
যারা সাংসৃ্কবতক, রাজননবতক, সামান্জক, অে ্তননবতক এিং 
অনযোনযে দক্ষলত্র বিলেষ ভূবমকা পা্ন কলরলছন। নারীর 
ক্ষমতােলন তালঁের অসামানযে অিোলনর জনযে এই সম্ালন 
ভূবষত করা হলেলছ। ৭ মাচ্ত এই পুরস্কার বিজেীলের সলঙ্ 
আ্াপচাবরতার সমে, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী িল্বছল্ন 
দয সরকার মবহ্ালের সাবি ্তক উন্নবতর ্লক্ষযে কাজ করলত 
প্রবতশ্রুবতিদ্ধ এিং দসই উলদেলেযে নীবত প্রস্তুত করা হলচ্ছ। 

দকউ সাপ উদ্ধাক্র দপাতি; দকউ আবার অক্নযের 
জীবন বাচঁাক্ি শনক্জর জীবক্নর ঝঁুশক দনন।
২০২০ এিং ২০২১ সাল্র জনযে ২৮টি পুরস্কার (এক এক 
িছলর ১৪টি কলর) প্রোন করা হলেবছ্। নারী ক্ষমতােন 
এিং সামান্জক ক্যোলে অিোলনর জনযে ভারলতর নারী ও 
বেশু উন্নেন মন্তক নারী েন্তি পুরস্কালর অবভবহত কলর। 
এমনই বকছু বিজেী নারীর গল্প এই বনিলন্ধ তুল্ ধরা হলেলছ। 

নারীক্ের নারীক্ের 
অশভবন্দনা অশভবন্দনা 

দচন্নাইলের িাবস্া টিফাবন রিার বেেি দেলকই অন্ধ বছল্ন। 
বকন্তু বতবন কেনই তারঁ োরীবরক প্রবতিন্ধকতালক সাফল্যের 
পলে িাধা হলত দেনবন। বেেলি পাচঁটি ভারতীে ভাষা আেত্ 
করার পলর, টিফাবন মানুষলক অন্ধত্ব সম্পলক্ত সলচতন করার 
বসদ্ধান্ত দনন। েৃটষ্ প্রবতিন্ধী গ্রামীে মবহ্ালের ক্ষমতােলনর 
জনযে, বতবন দকরা্াে দজযোবতগ ্তমাো ফাউলডিেন এিং একটি 
‘দমািাই্ লিাইডি সু্ক্’ প্রবতঠিা কলরন। বতবন ২০০ জলনরও 
দিবে অন্ধ িযেন্তিলক দরিই্, কম্ম্পউিার এিং অনযোনযে 
েক্ষতামূ্ক বিষে বেবেলেলছন। 

টিফাশন ব্রার
অন্ধত্ব িারঁ সাফক্লযের পক্ি বা্া হক্ি পাক্রশন

রাষ্ট্র নারী েন্তি সম্ান 
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জম্ ু ও কাশ্ীলরর কু্গালমর িাবস্া নাবসরা আেতার 
একজন বিজ্ঞানী িা বিজ্ঞালনর স্াতকও নন। পাোপাবে মবহ্া 
সাক্ষরতার বেক দেলক কু্গাম অনগ্রসর দজ্া বহসালি 
বিলিবচত হে। নাবসরা এই দজ্ারই কাবনলপারা গ্রালম িসিাস 
কলরন। েুই কনযোর জননী নাবসরা কলেক িছর ধলর েষূে 
বনেন্তে দিালড্ত কাজ করলছন। প্রকৃবতর েত্রু প্াবটেক কীভালি 
র্ংস করা যাে দসই বিষেটি ভাবিত কলরবছ্ তালঁক। ১৪ িছর 
আলগ বতবন প্রেম সাফ্যে অজ্তন কলরবছল্ন। বতবন বিবভন্ন 
ন্জবনস প্াবটেলকর উপর দরলে পবুড়লে দফ্লতন। একবেন 
বতবন ্ ক্ষযে করল্ন দয প্াবটেকটি পুলড় ছাই হলে দগলছ। এেন 
এই সূত্র িযেিহার কলর পব্বেনলক ছাইলে পবরেত করা যাে, 
যা পব্বেনলক িালোবডলগ্রলডি্ কলর দতাল্।

ডাউন বসনল্াম এমন একটি অিথিা দযোলন একটি বেশুর 
মানবসক এিং োরীবরক উভে দক্ষলত্র অক্ষমতা দেো যাে। 
এলত বেশুর োরীবরক বিকাে বি্ববিত হে, দসই সলঙ্ মুলের 
বিবেষ্যে এিং িনু্দ্ধিতৃ্তি বিকালে পাে ্তকযে ্বক্ষত হে। তলি সাোব্ 
ন্বকলোর তারঁ নালচ এই দরালগর প্রভাি দফ্লত দেনবন। সাোব্ 
একজন কেক নতৃযেবেল্পী বযবন ভারলত এিং বিলেলেও প্রেংবসত 
হলেলছন। ডাউন বসনল্াম বনলেই সাোব্র জন্ম হলেবছ্। সমস্ 
প্রবতকূ্তার বিরুলদ্ধ বতবন নে িছর িেলস কত্থক দেো শুরু 
কলরবছল্ন। তারপর দেলক বতবন একলোটিরও দিবে অনঠুিালন 
নতৃযে পবরলিেন কলরলছন। বতবন দগ্ািা্ অব্ম্ম্পোড নতৃযে 
প্রবতলযাবগতাে দরিাঞ্ পেক ন্জলতবছল্ন। ডাউন বসনল্ালম 
আরোন্ত এমন প্রাে ৫০ জন বেশুলক বতবন নাচ দেোন। 

সাযাশল নন্দশকক্িার 
আগাভাক্ন
ডাউন শসনক্্ামক্ক পরান্জি 
কক্রক্িন নাক্চর মক্চে 

ইলন্্ ইন্ডিোর প্রধান হল্ন বনভরুবত রাই। বিলবের িহৃত্ম কম্ম্পউিার বচপ 
দকাম্পাবনগুব্র মলধযে অনযেতম হ্ ইলন্্। বিলবের দিবেরভাগ কম্ম্পউিালর 
ইলন্্ বচপ িযেিহার করা হে। বনভরুবত এমন একটি দসবমকডিা্র বচপ বতবর 
কলরলছ যা েুি কম েন্তি েরচ কলর। বতবন গ্রামাঞ্চল্ ইন্ারলনি সংলযালগর 
জনযে েীঘ ্তবেন ধলর কাজ কলরলছন, দযোলন দযোলন বিেুযেৎ আলছ দসোলন 
বিেুযেবতক তালরর মাধযেলম গ্রালম সস্াে ইন্ারলনি দপৌঁলছ দেওোর কো ভালিন। 
ইলন্্ এটিলক িাস্লি পবরেত করার জনযে একটি পাই্ি প্রকল্প বতবর করলছ। 

শনভরুশি রাই
শবেযুেক্ির িাক্রর মা্যেক্ম 

ইন্ারক্নিক্ক সকক্লর কাক্ি 
দপৌঁক্ি দেওযার উক্েযোগ

নাশসরা আখিার
িারঁ উদ্াশবি দভষজ পশলশিনক্ক 

িাইক্য রূপাতেশরি কক্র

রাষ্ট্রনারী েন্তি সম্ান 
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বভন্নভালি সক্ষম সন্ধযো সাহাযযে ছাড়া হািঁলত 
পালরন না। একমাত্র তারঁ ডান হাতটি কাজ কলর। 
জম্ ু ও কাশ্ীলরর িাবস্া সন্ধযো িাবেজযে বিভালগ 
স্াতলকাত্র বডবগ্র অজ্তন কলরন। িত্তমালন বতবন 
সরকাবর চাকবর করলছন। চাকবর দেলক বতবন যা 
আে কলরন তাই বেলে একটি প্রবতঠিান চা্ান। এই 
প্রবতঠিালন িত্তমালন ৭৫ জন বেশুলক একােে দরেেী 
পয ্তন্ত পড়ালনা হে। সন্ধযো যেন বনলজ পড়ালোনা 
করলতন দসই সমে দেলক প্রাে ২০ িছর ধলর 
বনলজর িাবড়লত বনঃস্ব, েবরদ্র বেশুলের পড়ালনা 
শুরু কলরন। সন্ধযো বভন্নভালি সক্ষম বেশুলের 
সাহাযযে করলতও ইচু্ছক।

দকরা্ার দকাডুঙ্ালিলুরর িাবস্া রাবধকা। ঘিনাটি ২০১২ 
সাল্র ২৭ অল্ািলরর। ২১৮২৭ িন ওজলনর দতল্র িযোঙ্কার 
সুিে ্ত স্বরাজ তাবম্নাডু়র নাগাপটটিনাম উপকূ্ িরাির 
যান্চ্ছ্। দসই িযোঙ্কালরর কযোলটেন বছল্ন রাবধকা দমনন। 
প্রি্ দিলগ হাওো বেন্চ্ছ্। িাতালসর গবতলিগ বছ্ ৬০ নি। 
সমুলদ্র দে্নার মলতা েু্ বছ্ জাহাজটি। েিুার জাহালজর 
দনাঙর দভলঙ যাে। িানা েইু বেন এই রকম অিথিা বছ্। 
আিহাওো বিভাগ পূি ্তাভাস বেলেবছ্ দয ঘবূে ্তঝড় নী্ম ২৯ 
অল্াির শ্রী্ঙ্কার থি্ভালগ আছলড় পড়লি। সকল্ দভলিবছ্ 
জাহাজটি আিলক পড়লি। কযোলটেন দমনন জাহাজটিলক 
বনরাপলে কৃষ্ণপত্নলমর বেলক বনলে যান। একইভালি বতবন 
একিার সাতজন দজল্লক িাবঁচলেবছল্ন, যালঁের িেস বছ্ 
১৫ দেলক ৫০ এর দকাোে।  

সন্ধযো ্র
প্শিবন্ধীক্ের দসবা করা িারঁ 
জীবক্নর লক্যে হক্য উক্েক্ি

রাশ্কা দমনন
ভারক্ির প্িম মাক্চযন্ দনশভ 
কযোক্টেন

একজন নারী নীবত, সততা, বসদ্ধান্ত গ্রহে এিং দনতৃলত্বর 
ক্ষমতা প্রকাে কলরন। স্বাধীনতা আল্া্লনর সমেও 
ভারলত নারীরা স্বলেে দচতনা প্রসালর অগ্রেী ভূবমকা গ্রহে 
কলরবছল্ন। তারঁা সামান্জক, আবে ্তক, রাজননবতক, বেল্প 
ও প্রযনু্তি, বিজ্ঞান, অে ্তনীবত-সহ প্রবতটি দক্ষলত্র অিোন 
দরলেলছন। তাই দকন্দ্রীে সরকালরর প্রবতটি নীবতলত এেন 
মবহ্ালের অগ্রাবধকার দেওো হে। জন ধন দেলক শুরু 
কলর প্রধানমন্তী আিাস দযাজনা, টেযোডিআপ ইন্ডিো, মদু্রা 
দযাজনা, টোি্তআপ ইন্ডিো, উজ্জ্ব্া দযাজনা, সুকনযো 
সমনৃ্দ্ধ, মবহ্া স্ববনভ্তর দগাঠিঠী এিং স্বচ্ছ ভারত অবভযালনর 

মলতা প্রকল্পগুব্ মবহ্ালের ক্ষমতােলনর ্লক্ষযে 
উললিেলযাগযে পেলক্ষপ বহসালি প্রমাবেত হলেলছ। নারী বেিলস 
কলচ্ছ একটি দসবমনালর ভাষে বেলত বগলে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
দমােী িল্ন, “আমালের দিলে ি্া হলেলছ দয সক্ষম এিং 
ক্ষমতাবেত নারীরা দেেলক বেকবনলে্তেনা বেলত পারলিন। 
মালঝ মালঝ আমরা একিা কো িব্, নারী তুবম নারােেী! 
নারী বনলজই স্বেং েন্তি। তারঁাই েন্তির আধার। দয েন্তির 
সটৃষ্ দনই, অন্ত দনই দসই েন্তিলক তারঁা বনজ দেলহ ধারে 
কলরন! তালঁের প্রবতভা- বেক্ষা-মমতা-দস্হ তালঁের েন্তিরই 
বভন্ন রূপ!”    

প্্ানমন্তী ‘নারী িুশম নারাযণী’ মন্ত পুনব যযেতি কক্রক্িন 

রাষ্ট্র নারী েন্তি সম্ান 
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 শসদ্ধাতে: ভারি সরকার এবং শববে স্াথিযে সংথিার 
মক্্যে একটি চুন্তি স্াক্শরি হক্যক্ি। দকন্দ্রীয 
মশন্তসভা গুজরাক্ির জামনগক্র শববে স্াথিযে 
সংথিার ‘দ্াবাল দসন্ার ফর ট্যোশডিনাল 
দমশডশসন’ (ডবলএুইচও ন্জশসটিএম)  প্শিঠিার 
জনযে অনকু্মােন শেক্যক্ি।

  প্ভাব: আেষু মন্তলকর অধীলন ডি্এুইচও ন্জবসটিএম 
জামনগলর প্রবতটঠিত হলি। এটি ঐবতহযেিাহী ওষুলধর 
জনযে বিলবের প্রেম এিং একমাত্র ‘আউিলসাস ্ত দগ্ািা্ 
দসন্ার’ হলি। এটি বিবেিযোপী আেষু বচবকৎসা িযেিথিা 
প্রবতঠিা করলত, ঐবতহযেিাহী ওষুলধর বিষলে মানষুলক 
সলচতন করলত, স্বাথিযে সমসযোর সমাধান করলত সাহাযযে 
করলি। এর পাোপাবে ঐবতহযেিাহী ওষুলধর গুেমান, 
বনরাপত্া এিং কায ্তকাবরতা বনন্চিত করলি। ঐবতহযেিাহী 
ওষুলধর প্রাপযেতা, িযেিহার এিং প্রাসবঙ্ক প্রযুন্তিগত 
দক্ষলত্র মানেডে বতবর করলত সহােতা করলি। এটি 
বিলেষ ক্ষমতা-বনম ্তাে এিং প্রবেক্ষে কম ্তসবূচর 
উন্নেলনও সহােতা করলি। এই দকন্দ্রটি প্রবতঠিার 
জনযে প্রলোজনীে কায ্তরেম সমন্বে, পবরচা্না এিং 
পয ্তলিক্ষলের জনযে একটি দযৌে িাস্ক দফাস ্ত (দজটিএফ) 
গেন করা হলেলছ । এই দযৌে িাস্ক দফাস ্তটি ভারত 
সরকার, দজলনভাে ভারলতর থিােী বমেন এিং বিবে 
স্বাথিযে সংথিার প্রবতবনবধলের বনলে গটেত। 

 শসদ্ধাতে: নযোিনাল লযোডি মশনিাইক্জিন 
কক্প যাক্রিন (এনএলএমশস) ভারি সরকাক্রর 

সম্ণূ য মাশলকানা্ীন একটি সংথিা, এর প্ািশমক 
অনকু্মাশেি অংি মলূ্ন পাচঁ দকাটি এবং 
পশরক্িাশ্ি অংি মলূ্ন হল ১৫০ দকাটি 
িাকা। এনএলএমশস দকন্দ্রীয পাবশলক দসক্টর 
এন্ারপ্াইজ (শসশপএশস) এবং অনযোনযে সরকাশর 
সংথিাগুশলর উদ্বৃত্ত জশম এবং ভবন সম্ে 
নগেীকরণ করক্ব।

 প্ভাব: িত্তমালন প্রচুর পবরমালে অিযেিহৃত িা 
আংবেকভালি িযেিহৃত জবম এিং সম্পলের অবধকারী 
বসবপএবস। বসবপএসইগুব্র মূ্যে বনধ ্তারলের জনযে এই 
অবতবরতি জবম এিং অনািেযেক সম্পলের নগেীকরে 
গুরুত্বপূে ্ত। এনএ্এমবস এই সম্পেগুব্লক 
নগেীকরে করলি এিং পুলরা প্রন্রেো চ্াকা্ীন 
সমলে সহােতা প্রোন করলি। উৎপােলনর জনযে 
এই আংবেক-িযেিহৃত সম্পলের িযেিহার দিসরকাবর 
োলতর বিবনলোগলক উৎসাবহত করলি, থিানীে 
অে ্তনীবতলক চাঙ্া করলি এিং অে ্তননবতক ও সামান্জক 
পবরকাোলমার জনযে আবে ্তক সংথিালনর িযেিথিা করলি। 
বি্পু্ত বসবপএবস এিং সরকাবর মাব্কানাধীন বসবপএবস 
দেলক দকৌে্গত বিবনলোগ প্রন্রেোে এনএ্এমবস 
অবতবরতি জবম এিং ভিন সম্পেগুব্ অবধগ্রহে 
করলি। এটি এনএ্এমবস ্ারা পবরচাব্ত এিং 
নগেীকরে করা হলি। এটি বসবপএসইগুব্লক িন্ধ 
করা এিং দকৌে্গত বিবনলোলগর মাধযেম সহজ কলর 
তু্লি।   

ঐশিহযেবাহী ওষুক্্র জনযে ববশবেক দকন্দ্র 
থিাপক্নর অনুক্মােন

স্বাথিযে-যত্ন িযেিথিার একটি অনযেতম প্রধান স্ম্ হ্ ঐবতহযেিাহী ওষুধ। এটি সুস্বাথিযে ও সুথিতার প্রচার ও িজাে 
রাোর দক্ষলত্র গুরুত্বপূে ্ত ভূবমকা পা্ন কলর। এই কারলেই দকন্দ্রীে মবন্তসভা বিবে স্বাথিযে সংথিার ‘দগ্ািা্ 
দসন্ার ফর ট্যোবডেনা্ দমবডবসন’ (ডি্ুএইচও ন্জবসটিএম) প্রবতঠিার অনলুমােন বেলেলছ। একই সলঙ্ 

দিসরকাবর োলতর বিবনলোলগর জনযে অিযেিহৃত এিং আংবেকভালি িযেিহৃত সরকাবর সম্পেগুব্লক 
নগেীকরে করা হলি, থিানীে অে ্তনীবতলক চাঙ্া করার জনযে ‘নযোেনা্ ্যোডি মবনিাইলজেন কলপ ্তালরেন’ 

(এনএ্এমবস) প্রবতঠিার অনুলমােন দেওো হলেলছ। 

মশন্তসভার শসদ্ধাতে
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সুখকর এবং সুরশক্ি যাত্ার জনযে 
দরলওক্যর নিুন ‘কবচ’

আরামোযক ভ্রমণ অশভজ্ঞিা 
প্োক্নর পািাপাশি ভারিীয 

দরল যাত্ী শনরাপত্তাক্ক সক্ব যাচ্চ 
অগ্াশ্কার দেয। দসজনযে 
দরক্লর আ্ুশনকীকরক্ণর 

উপর দজার দেওযা হক্যক্ি, 
শনরাপত্তা বযেবথিাও উন্নি কক্র 

দিালা হক্চ্ছ। এই প্ন্রেযার 
অংি শহসাক্ব দরলমন্তী অশবেনী 

ববষ্ণব ‘কবচ’ বযেবথিার 
িত্তাব্ান কক্রন। দট্ক্নর 

শনরাপত্তা উন্নি করার জনযে 
এই দেিীয স্যংন্রেয দট্ন 

সুরক্া বযেবথিা পশরকল্পনা করা 
হক্যক্ি। এই বযেবথিা শু্ু দরল 

ভ্রমক্ণর আনন্দ বৃন্দ্ধ করক্ব 
িাই নয, যাত্া আরও শনরাপে 

কক্র িুলক্ব।

একিা সমে বছ্ যেন আমরা প্রােেই দট্ন েুঘ ্তিনার েির দপতাম। 
তলি সরকালরর প্রলচষ্াে এেন েুঘ ্তিনা অলনক কলমলছ। েুঘ ্তিনা 
অিসালনর ্লক্ষযে িত্তমালন ভারতীে দর্ ‘কিচ’ িযেিথিা গ্রহে 

কলরলছ। েবক্ষে-মধযে দর্ওলের গুলিাগুো এিং বচিবগড্া দর্ওলে 
দটেেনগুব্র মলধযে ৪ মাচ্ত ২০২২ তাবরলে ‘কিচ’ িযেিথিা পরীক্ষা করা 
হলেবছ্। পরীক্ষার সমে, দর্মন্তী অববেনী বিষ্ণি একটি স্বেংন্রেে দট্লন 
গুলিাগুো দেলক বচিবগড্া যান্চ্ছল্ন, অনযেবেলক দর্ দিালড্তর দচোরমযোন 
বভ.দক. ন্ত্রপে বচিবগড্া দেলক গুলিাগুো যান্চ্ছল্ন। পরীক্ষার সমে উভে 
দট্লনর ইন্ঞ্নই মুলোমুবে সংঘলষ ্তর পবরবথিবতর সম্েুীন হলেবছ্। এক 
মুহুলত্তর জনযে মলন হলেবছ্ এই িুন্ঝ দট্ন েুটির মুলোমুবে সংঘষ ্ত হলত 
চল্লছ, বকন্তু কিচ উভে দট্নলক ৩৮০ বমিার েরূলত্ব োবমলে বেলেবছ্। 
দ্ালকালমাটিভটি ইন্ঞ্নগুব্ও ্া্ আল্া অবতরেম কলর বকনা তা 
পরীক্ষা করা হলেবছ্; বকন্তু দেো যাে ‘কিচ’-এর জনযে স্বেংন্রেে দরিলকর 
প্রলোজন আলছ। ‘কিচ’একটি মাব্কানাধীন এটিবপ িযেিথিা যা ভারতীে 
বেলল্পর সহলযাবগতাে বরসাচ্ত বডজাইন এিং টেযোডিাড্তস অগ ্তানাইলজেন 
(আরবডএসও) বতবর কলরলছ। এটি দট্নগুব্লক অতযেবধক-ঝঁুবকপূে ্ত রেবসং 
বসগনযোল্ সংঘষ ্ত এড়ালত সাহাযযে কলর। চা্ক গবতসীমার মলধযে দট্ন বনেন্তে 
করলত িযেে ্ত হল্, এটি স্বেংন্রেেভালি দট্লনর ‘দরিবকং বসলটেম’দক সন্রেে 
কলর দতাল্। ‘কিচ’ িযেিহার কলর েুটি ইন্ঞ্লনর মলধযে সংঘষ ্তও প্রবতলরাধ 
করা সম্ি। ভারতীে দর্ওলে বিলবের িহৃত্ম পবরিহন দনিওোক্তগুব্র 
মলধযে অনযেতম প্রধান। এমন পবরবথিবতলত যাত্রীলের সুরক্ষা বনন্চিত করলত 
এিং ভ্রমে আন্োেক কলর তু্লত কিচ প্রস্তুত করা হলেলছ।

রাষ্ট্র সুরক্ষিত যাত্া
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কবক্চর কারক্ণ েটুি 
দট্ক্নর মক্্যে সংরষ য হক্ব না 

 ‘কিচ’-এ দট্লনর সংঘষ ্ত সুরক্ষা িযেিথিা 
রলেলছ এর ফল্ গবত বনবি ্তলেলষ যবে েুটি 
দট্ন বিপরীত বেক দেলক এলক অপলরর 
কালছ চল্ আলস, তাহল্ সুরক্ষা িযেিথিার 
কারলে সংঘষ ্ত এড়ালনা সম্ি হলি। 

      ২০২২ সাল্র দকন্দ্রীে িালজলিও কিলচর 
প্রযুন্তি সম্পলক্ত দঘাষো করা হলেবছ্। 

  আনুমাবনক ৩৪০০০ বকবম দর্পে এর 
অন্তভু্ততি হলি। কিচ হ্ সিলচলে 
সারেেী, এলত সম্পূে ্ত সুরক্ষা স্র ৪ 
(এসআইএ্-৪) প্রতযেবেত প্রযনু্তিগুব্ 
রলেলছ। এছাড়াও, এটি দর্ওলের জনযে 
দেেীে প্রযুন্তি রফতাবনর পে প্রেস্ 
করলি।

কবক্চর ববশিষ্যে 
 বিপজ্জনক পবরবথিবতলত বসগনযো্ রেবসং 

অবতরেম করলত দেেনা।   
  ্াইভার দমবেন ইন্ারলফস এিং দ্ালকা 

পাই্ি অপালরেন বকউমুল্টিভ 
ইন্ডিলকেন পযোলন্ যাত্রাপলে 
বসগনযো্গুব্র অিথিা জানাে 
এিং রেমাগত দট্ন চ্াচ্ বিষলে 
সাম্প্রবতকতম তেযে প্রোন কলর। 

  স্বেংন্রেে দরিক িযেিহার কলর অবতবরতি 
গবত এবড়লে চল্। 

  দগলির কাছাকাবছ চল্ দগল্ স্বেংন্রেে 
িাবঁের েব্দ সটৃষ্ হে। 

 কায ্তকরী কিচ বসলটেলম েুটি ইন্ঞ্লনর 
মলধযে সংঘষ ্ত এড়ালনা সম্ি হলি। 
জরুবর অিথিার সমে, একটি এসওএস 
িাত্তা পাোলনা হে। দনিওোক্ত মবনির 
বসলটেলমর মাধযেলম দট্ন চ্াচল্র 
তাৎক্ষবেক পয ্তলিক্ষে করা যাে।

প্্ানমন্তী পুক্ন দমক্ট্া দরক্লর 
সূচনা কক্রক্িন 

২০১৪ সা্ পয ্তন্ত দেলে শুধুমাত্র বেবলি-এনবসআর অঞ্চল্র মলধযে 
দমলট্ার িযোপক সম্প্রসারে হলেবছ্। দমলট্ার কাজ দিে কলেকটি 
েহলর শুরু হল্ও এেন সারা দেলে এক ডজলনরও দিবে েহলর 
দমলট্া দর্ শুরু হলত চল্লছ। মহারালষ্ট্রও দিে কলেকটি অঞ্চল্ 
দমলট্া দর্ চা্ু হলেলছ। মুবিাই, পুলন-বপম্পবর, বচঞ্চওোড়, 
োলন িা নাগপুর যাই দহাক না দকন, মহারালষ্ট্র দমলট্ার পবরবধ 
দ্রুত প্রসাবরত হলচ্ছ। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ২০১৬ সাল্র ২৪ 
বডলসবির পুলন দমলট্া দর্ প্রকলল্পর বভত্তিপ্রস্র থিাপন কলরবছল্ন। 
এই প্রকলল্পর উল্াধন করা হে ২০২২ সাল্র ৬ মাচ্ত। দমলট্া চা্ু 
হল্ পুলনলত যানজি কমলি, েষূে কমলি এিং িাবস্ালের যাত্রা 
সহজ হলি। প্রকল্পটির ্ক্ষযে পুলনলত বিবেমালনর নগর পবরিহন 
পবরকাোলমা প্রোন করা। পুলরা প্রকলল্পর জনযে আনুমাবনক েরচ 
হলেলছ ১১,৪০০ দকাটি িাকারও দিবে। ৩২.২ বকল্াবমিার েীঘ ্ত 
পুলন দমলট্া দর্ প্রকলল্পর মলধযে ১২ বকল্াবমিার রাস্ার উল্াধন 
করা হলেলছ। প্রধানমন্তী গড়ওোর দমলট্া দটেেলন প্রেে ্তনীর শুভ 
সূচনা কলরলছন। বতবন দসোন দেলক দমলট্ালত চলড় আন্নগর 
দমলট্া দটেেলন বগলে বেশুলের সলঙ্ কো িল্ন। এই অনুঠিালন 
প্রধানমন্তী-গবতেন্তি জাতীে মহাপবরকল্পনার কো উললিে কলর 
িল্ন, “আজলকর দ্রুত িধ ্তনেী্ ভারলত আমালের অিেযেই 
গবত এিং মাত্রা উভলের বেলকই নজর বেলত হলি। দস কারলেই 
আমালের সরকার প্রধানমন্তী-গবতেন্তি জাতীে মহাপবরকল্পনা 
বতবর কলরলছ৷” পুলন দমলট্া পবরচা্নাে দসৌর েন্তি িযেিহৃত হলি। 
এটি প্রবত িছর প্রাে ২৫ হাজার িন কাি ্তন ডাই অসোইড বনগ ্তমন 
দরাধ করলি।

আপনারা আমালক পুলন দমলট্ার বভত্তিপ্রস্র 
থিাপলনর জনযে আমন্তে জাবনলেলছন, 

আপনারা আমালক এই সম্ান বেলেলছন, 
আবম অবভভূত! এেন আমরা প্রকল্পগুব্ 

বনবে্তষ্ সমলে সম্পন্ন করলত পাবর।
নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী  

রাষ্ট্রসুরক্ষিত যাত্া
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সংকক্ির মক্্যে স্ক্েক্ি শফক্র এক্সক্িন প্ক্িযেক ভারিীয

জািীয িন্তির 
প্শিফলন
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ভারতীেরা বিলবের দয প্রালন্তই োকুক না দকন তালঁের সুরবক্ষত রাো সরকালরর অগ্রাবধকার। গত 
সাত িছলর বিলবের বিবভন্ন প্রালন্ত একাবধক অপ্রীবতকর পবরবথিবতলত ভারতীেরা সংকলির সম্েুীন 
হলেবছল্ন। বকন্তু সবুচবন্তত পবরকল্পনা এিং সম্পলের কায ্তকর িযেিহালরর পাোপাবে ভারত তার 
রেমিধ ্তমান আন্তজ্তাবতক প্রভালির পেূ ্ত স্যেিহার কলর দেলের নাগবরকলের বিপজ্জনক থিান 
দেলক স্বলেলে বফবরলে আনলত সফ্ হলেলছ। সম্প্রবত রাবেো-ইউলরেন যুদ্ধ শুরু হল্ ভারত 

সরকার ইউলরেলন আিলক পড়া ভারতীেলের বনরাপলে দেলে বফবরলে আনার ্লক্ষযে ‘অপালরেন 
গঙ্া’ শুরু কলরবছ্। বিগত কলেক িছলর ভারলতর বিলেে নীবতলত পবরিত্তন এলসলছ যা শুধুমাত্র 

সন্রেেতাই নে িরং স্ববনভ্তরতার ইবঙ্তও িহন কলর। ‘নরম ভািাপন্ন’ দেে, অতীলতর এই 
তকমাটি ভারত এেন আর বনলজর সলঙ্ যুতি রােলত চাে না। দকাবভলডর কারলে ্কডাউন দহাক 
িা আফগাবনস্ান, দনপা্, সুোন, ইলেলমন, ইল্ালনবেোর মলতা দেেগুব্র দয দকানও অোন্ত, 

বিপজ্জনক পবরবথিবতলত ভারত সরকার তার নাগবরকলের কালছ দপৌঁলছ বগলেলছ। 

জািীয িন্তির 
প্শিফলন
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আন্তজ্তাবতক দক্ষলত্র ভারলতর প্রভাি দয রেমিধ ্তমান তা প্রতযেক্ষ করা 
বগলেবছ্ যেন ভারতীেলের বনলে আসা জাতীে পতাকা ্াগালনা 

িাসগুব্ পরীক্ষা করার জনযে োমালনা হেবন। ইউলরেন দেলক 
বসম্াে দপৌঁছালনা েুই ছাত্র কাবেস েম ্তা এিং ওবেমা িল্ন, “ভারত 

সরকালরর প্রলচষ্াে ইউলরেলন ভারলতর রাষ্ট্রেতূ এিং দসোনকার 
সরকার আমালের বনরাপলে দেলে দফরত পাোলনার দচষ্া করবছ্। 

বেক্ষােথীলের বিমানি্লর বনলে যাওো িাসগুল্ালত ভারতীে পতাকা 
প্রেে ্তন করাে দসোলন দসনািাবহনীর তলিাবের জনযে িাসগুব্ োমােবন। 

“আমরা আিা দিক্ড় শেক্যশিলাম! ভাবক্ি পাশরশন দয আমরা 
ভারক্ি শফরক্ি পারব। শকন্তু ভারি সরকাক্রর সহাযিায আমরা 

শফরক্ি দপক্রশি। আমরা দকািাও দকাক্না সমসযোর সমু্খীন 
হইশন। ্নযেবাে প্্ানমন্তী। ভগবাক্নর পক্র বাশড়ক্ি যশে কারও 
নাম দনওযা হয, িক্ব িা হক্ব প্্ানমন্তী নক্রন্দ্র দমােীর নাম। 

আপশন এমন সমক্য আমাক্ের বাশঁচক্যক্িন যখন আমাক্ের বাবা-
মাও দকাক্না সাহাযযে করক্ি পারশিক্লন না।"

অপাক্রিন গঙ্ার 
অ্ীক্ন দেক্ি শফক্র 

আসা আগ্ার িাত্ সাক্ী 
শসং বক্লন, “আমরা ইউক্রেক্ন 

ভারক্ির পিাকার গুরুত্ব 
অনু্াবন কক্রশি। এটি 

দসখাক্ন ভারিীযক্ের ঢাল 
স্রূপ হক্য উক্েক্ি।"

“আমরা ভয দপক্যশিলাম 
শকন্তু ভারি সরকাক্রর 

সহাযিায শনরাপক্ে দেক্ি 
শফক্র আসক্ি দপক্রশি। 
জািীয পিাকার গুরুত্ব 

বুঝক্ি দপক্রশি। এই 
পশরশথিশিক্ি একমাত্ ভারি 

সরকারই সাহাযযে করক্ি। 
আমাক্ের নশি খুব দ্রুি যাচাই 

করা হক্যক্ি, দযখাক্ন অনযে 
দেক্ির শিক্ািথীক্ের নশিপত্ 

যাচাই করা হন্চ্ছল না।“  

“যখন ২৪ দফব্রুযাশর রাশিযা 
ইউক্রেন আরেমণ কক্রশিল, 

িখন মক্ন হক্যশিল দয 
আমরা আর ভারক্ি শফক্র 

দযক্ি পারব না। মৃিুযেক্ক খুব 
কাি দিক্ক প্িযেক্ কক্রশি। 
শকন্তু ভারক্ির বাশসন্দা বক্ল 
গশব যি, দিরঙা শনক্য গশব যি। 

শনক্েযি দেওযা হক্যশিল, 
বাক্স দিরঙ্া লাগাক্ি হক্ব, 
রাশিযার দকানও বসনযে স্পি য 

করক্ব না।

দহমতে পডওযাল 
নাক্ম এক িাত্ বক্লন, 

“আমরা যখন সীমাতে পার 
হলাম, িখন ভারিীয পিাকা 

দেক্খ স্ন্তি দপক্যশিলাম। 
েিূাবাক্সর কমথীরা পিাকা শনক্য 

আমাক্ের জনযে অক্পক্া 
করশিক্লন, আমরা শনন্শ্চতে 

হক্যশিলাম।“

শবক্েক্ির মাটিক্ি ন্ত্বণ য ত্াণকিযা হক্য উক্েক্ি
দেক্ি শফক্র আসার পক্র িাকঁ্ের প্শিন্রেযা জানুন 

ইউক্রেন দিক্ক শফক্র 
আসা েইু পড়ুযার 

বতিবযে

ভারতীেলের সুরক্ষাপ্চ্ছে শনবন্ধ
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আমরা শবনা খরক্চ বাশড়ক্ি 
শফক্র আসক্ি দপক্রশি। 

খাবার এবং অনযোনযে দকাক্না 
শবষক্যর জনযে আমাক্ের 
দকান অি য খরচ করক্ি 

হযশন। আমরা দরামাশনযার 
কযোক্ম্ মাইনাস পাচঁ শডশগ্ 

িাপমাত্ার মক্্যে শিলাম 
এবং িারপর বাশড় শফক্র 

আশস। কযোক্ম্ও খুব ভাক্লা 
বযেবথিা শিল।

 আশম আসমা িশফক, 
পাশকতিাক্নর বাশসন্দা। এই কটেন 
সমক্য আমাক্ক ইউক্রেন দিক্ক 
আমার বাশড়ক্ি শফশরক্য আনক্ি 

ভারিীয েিূাবাস আমাক্ক 
সব যাতেকরক্ণ সাহাযযে কক্রশিল। 
ইউক্রেন দিক্ক আমাক্ক উদ্ধার 

করার জনযে আশম ভারক্ির 
প্্ানমন্তী নক্রন্দ্র দমােীক্ক 

্নযেবাে জানাই।

ভারতীেলের সুরক্ষা প্চ্ছে শনবন্ধ
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ইউলরেন রাবেো যলুদ্ধর মলধযে ভারত ইউলরেলন 
আিলক পড়া ভারতীেলের উদ্ধার কলরলছ। 
যদু্ধ বির্স্ দেে দেলক নাগবরকলের উদ্ধার 
করলত দকন্দ্রীে সরকার অপালরেন গঙ্া 

শুরু কলরবছ্। ভারত শুধুমাত্র বনলজর দেলের 
নাগবরকলেরই রক্ষা কলরলছ তা নে, প্রবতলিেী 
দেেগুব্র নাগবরকলেরও বনরাপলে বফবরলে এলনলছ। 
ভারলতর এই অিথিান দেলক দিাঝা যাে, নাগবরকলের 
সুরক্ষাই ভারলতর অগ্রাবধকার। দয দকান পবরবথিবতলত 
দয দকান থিালন ভারত সি ্তো তার নাগবরকলের রক্ষা 
করলি।  

যেন ইউলরেলন যদু্ধ পবরবথিবত শুরু হলেবছ্, তেন 
দকন্দ্রীে সরকার ভারলতর নাগবরকলের কালছ একিা িাত ্তা 
দপৌঁলছ বেলেবছ্, এিং তা হ্... ‘হতাে হলিন না, আো 
হারালিন না, ভারত সি ্তো আপনালের সলঙ্ রলেলছ। 
ভারতীে পতাকার গুরুত্ব সহলজই অনমুান করা যাে দয 
যেন আমরা দেেলত পাই রাবেোর বসনযেে্ ভারলতর 
জাতীে পতাকা দেলে ভারতীে ছাত্রলের প্রবত সাহালযযের 
হাত িাবড়লে বেলেবছ্। নাগবরকলের সুরক্ষাে ভারত 
সরকার তার প্রবতশ্রুবত পূরে কলরলছ। িাস্িসম্ত 
েৃটষ্ভবঙ্ এিং সংকলির কায ্তকর িযেিথিাপনার মাধযেলম 
ভারত এই ্ড়াইলে জেী হলেলছ। অপালরেন গঙ্ার 
মাধযেলম ইউলরেন দেলক বনরাপলে দেলে বফলর আসার 
পর ভারতীে ছাত্র এিং পড়বে দেলের পডু়োরা 
ভারতলক ধনযেিাে জাবনলেলছ। তালঁের কোে এক নি 
ভারলতর বচত্র প্রবতফব্ত হলেলছ। 

দেলের কালছ প্রবতটি মানুলষর জীিনই মূ্যেিান। 
২০১৭ সাল্ তৎকা্ীন বিলেেমন্তী সুষমা স্বরালজর 
একটি িুইি দেলক এই কোটি ভা্ভালি দিাঝা যাে। 
২০১৭ সাল্র ৮ জনু একটি প্রলনের জিালি বতবন তারঁ 
িুইিার হযোলডিল্ জিাি বেলেবছল্ন  দয “আপবন 
যবে মঙ্্গ্রলহও আিলক পলড়ন, তাহল্ দসোলনও 
ভারতীে েতূািাস আপনালক সাহাযযে করলি।“ ইউলরেন 
সংকলির মলধযে পবরচাব্ত ‘অপালরেন গঙ্া’ প্রমাে 
কলরলছ দয নতুন ভারলতর দনতৃত্ব দকি্ প্রবতটি সমসযো 
কাটিলে উেলত েৃঢ়প্রবতজ্ঞ নে, তা সমাধান করার 
উপাে এিং সাহসও রলেলছ। ভারত বিবভন্ন বমেলনর 
মাধযেলম তার নাগবরকলের বিপজ্জনক থিান দেলক 
উদ্ধার কলর এলনলছ। এর একাবধক উোহরে রলেলছ। 
২০২১ সাল্ আফগাবনস্ান দেলক ভারতীেলের উদ্ধার 
জনযে ‘অপালরেন দেিীেন্তি’ পবরচা্না করা হলেবছ্, 
দকাবভলডর সমে বিলেে দেলক ভারতীে নাগবরকলের 
বফবরলে আনার ্লক্ষযে ‘িল্ ভারত বমেন’ চা্ ু
হলেবছ্। ‘্াইফ্াইন উড়ান বমেন’, ‘অপালরেন 

অপাক্রিন গঙ্া

‘অপালরেন গঙ্া’ বমেলনর মাধযেলম 
আমরা ইউলরেন দেলক হাজার হাজার 
ভারতীেলক বফবরলে আনলত দপলরবছ। 
যলুদ্ধর দেলে আমালের দছল্লমলেরা 

আিলক রলেলছ, সরকার তালঁের 
পূে ্ত বনরাপত্াে িাবড় দপৌঁলছ বেলত 

বেিারাত্র কাজ কলরলছ। আজলকর এই 
নিভারত প্রবতটি ভারতীেলক নতুন 
িাত্তা বেলচ্ছ। এই নি ভারত আরও 
েন্তিো্ী, স্ববনভ্তর। জাত-পালতর 

ঊলর্ ্ত উলে দছাি দছাি বিষলের ঊলর্ ্ত 
উলে এেনই দেলের পালে োডঁ়ালনার 

সটেক সমে।
নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী

ভারতীেলের সুরক্ষাপ্চ্ছে শনবন্ধ
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ইউলরেলন আিলক পড়া 
ভারতীেলের জনযে িুইিার 
অযোকাউন্ ‘@opganga’ এিং    
একটি বিলেষ দহল্প্াইন নবির 
চা্ু করা হলেবছ্।

‘অপাক্রিন গঙ্া’র সাফক্লযের শপিক্ন রক্যক্ি 
প্্ানমন্তী নক্রন্দ্র দমােী, চার দকন্দ্রীয মন্তী এবং 

‘সুপার ৩০’ েক্লর অবোন

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর েক্ষ ও 
িব্ঠি দনতৃলত্বর কারলে বিববেক 
পয ্তালে ভারলতর প্রবতপত্তি 
এিং ময ্তাো িনৃ্দ্ধ দপলেলছ। 
িত্তমান ভারত সরকার দেে 
এিং নাগবরকলের বনরাপত্ার 
জনযে বিনা ব্ধাে দয দকান 
পবরবথিবতলত এবগলে আলস। 
রাবেো-ইউলরেন যুলদ্ধর সমে 
আমরা দসই নতুন ভারলতর বচত্র 
দেেলত দপলেবছ। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমােী বনলজই পলুরা 
বমেলন সামলন দেলক দনতৃত্ব 
বেলেলছন, তারঁ সলঙ্ চার 
দকন্দ্রীে মন্তী এিং হালঙ্বরর 
রাজধানী িুোলপলটে ভারতীে 
আবধকাবরকলের বনলে গটেত 
‘সুপার ৩০’ ে্ সফ্ভালি 
এই উদ্ধারকায ্ত পবরচা্না 
কলরবছল্ন।

যুদ্ধ শবধ্বতি এলাকায প্শিটি 
ভারিীক্যর দখযাল রাখা

১৫ দফব্রুোবর ভারতীেলের 
ইউলরেন দছলড় যাওোর জনযে 
একটি পরামে ্ত জাবর কলর 
বকলেলভর ভারতীে েতূািাস। এর 
পলর আরও বতনটি পরামে ্ত জাবর 
করা হে, ইউলরেলন ভারতীে 
নাগবরক যারা রলেলছন বিলেষত 
ছাত্রলের অথিােীভালি চল্ যাওোর 
কো বিলিচনা করলত ি্া হে। 
প্রলতযেক ভারতীেলক ি্া হলেবছ্ 
েতূািাসলক না জাবনলে দকউ 
দযন দকাোও না যাে। এরপলর ১ 
মাচ্ত বকলেলভ, ৩ মাচ্ত োরবকলভ 
এিং ৪ মাচ্ত সুবমলত আিকা পড়া 
ভারতীেলের জনযে বিলেষ পরামে ্ত 
জাবর করা হলেবছ্।

১৬ দফব্রুোবর দকন্দ্রীে সরকার 
বিমান কতৃ ্তপক্ষ এিং বিমান 
সংথিাগুব্লক ভারত এিং 
ইউলরেলনর মলধযে উড়ালনর 
সংেযো িনৃ্দ্ধ করলত িল্বছ্। ১৭ 
দফব্রুোবর বিমান পবরিহন মন্তক 
এই উড়ানগুব্র উপর দেলক 
সক্ বনলষধাজ্ঞা তুল্ দনে। 
িাধযেতামূ্ক আরটিবপবসআর 
পরীক্ষাও িন্ধ কলর দেে।

ভারতীেলের সুরক্ষা প্চ্ছে শনবন্ধ
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সমুদ্রলসতু’, িা ২০১৬ সাল্ েবক্ষে সুোন দেলক ভারতীলের 
সবরলে আনলত ‘অপালরেন সংকি  দমাচন’ চা্ ু হলেবছ্ 
এিং ২০১৫ সাল্ ইলেলমন সংকলির সমে 'অপালরেন 
রাহাত’ পবরচা্না করা হলেবছ্। এছাড়াও, ২০১৫ সাল্ 
দনপাল্র ভোিহ ভূবমকলম্পর সমে নাগবরকলের উদ্ধার 
করলত ‘অপালরেন বমত্রী’ পবরচা্না করা হলেবছ্, িা 
ইল্ালনবেোে ভূবমকম্প-সুনাবমর সমে ‘অপালরেন সমুদ্র 

বমত্রী’র মাধযেলম ভারতীেলের বফবরলে আনা হলেবছ্, সারা 
বিবে জলুড় ভারলতর এই অবভযান প্রেংসা ্াভ কলরবছ্। শুধু 
তাই নে, ঝলড় বির্স্ দমাজাববিক দেলক ভারতীেলের উদ্ধার 
করার জনযে ভারত ‘অপালরেন সহােতা-১৯’ চা্ ু কলরবছ্ 
এিং দকাবভড মহামাবর চ্াকা্ীন, এটি দমাজাববিক, শ্রী্ঙ্কা, 
িাং্ালেে, বচন, আলমবরকা, মাোনমার, মাোগাস্কার, েবক্ষে 
আবরিকা-সহ অলনক দেলের নাগবরকলেরও উদ্ধার কলরবছ্। 

অপাক্রিন গঙ্া
ভারতীেলের সুরক্ষাপ্চ্ছে শনবন্ধ

প্রধানমন্তী দমােীর সলঙ্ আল্াচনার পর মলস্কা-বকলেলভর আবধকাবরকরা 
‘বহউমযোবনিাবরোন কবরলডার’ বতবরর বনলে্তে বেলেলছন। যুদ্ধবির্স্ সুবম 
দেলক ভারতীে বেক্ষােথীলের িালরাটি িালস কলর মধযে ইউলরেলনর দপা্তাভাে 
বনলে যাওো হে। ‘অপালরেন গঙ্া’র অধীলন ভারত দচরবনবহভ, সুবম, োরবকভ 
এিং মাবরউলপাল্ আিলক পড়া নাগবরকলের সবরলে বনলে দযলত দপলরবছ্।

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী বনলজই ৪ এিং ৬ মাচ্ত একটি উচ্চ-পয ্তালের 
বিেলক পবরবথিবত পয ্তাল্াচনা কলরবছল্ন। রাবেোর রাষ্ট্রপবত ভ্লাবেবমর 
পুবতলনর সলঙ্ বতনিার এিং ইউলরেলনর রাষ্ট্রপবত দজল্নবস্কর সলঙ্ 
েুিার কো ি্ার পলর, প্রধানমন্তী ইউলরেন দেলক ভারতীেলের বনরাপলে 
সবরলে বনলে আসার বিষলে তালঁের সহলযাবগতা প্রাে ্তনা কলরবছল্ন।

প্রধানমন্তীর সলঙ্ আল্াচনার পর উভে দেে 
‘বহউমযোবনিাবরোন কবরলডার’ বনম ্তালে সম্ত হে। এছাড়াও, 
রাবেো োরবকভ এিং সুবম দেলক ভারতীে ছাত্রলের সবরলে 
দনওোর সুবিধালে ্ত যুদ্ধবিরবত দঘাষো কলরলছ।

প্রধানমন্তী দমােী বনলজ দপা্যোলডির দপ্রবসলডন্ এিং ইউলরাপীে ইউবনেলনর 
দপ্রবসলডন্লের সলঙ্ কো িল্বছল্ন। যদু্ধ বির্স্ এ্াকা দেলক 
আসা ভারতীেলের জনযে প্রবতলিেী দেেগুব্ বভসার বনেমকাননু 
বনেন্তেমুতি কলরলছ। বিলেেমন্তী এস জেেঙ্কর রাবেো ও 
ইউলরেলনর রাষ্ট্রেতূলের পাোপাবে দপা্যোডি, হালঙ্বর, 
দরামাবনো, ম্লোভা এিং দ্াভাবকোর প্রোসলনর সলঙ্ 
অবিরাম দযাগালযাগ িজাে দরলেবছল্ন। বিলেে 
মন্তলক উপবথিত ে্টি প্রবতটি ধালপ অবভযানটি 
রেমাগত পয ্তলিক্ষে কলর। উদ্ধার অবভযালনর 
প্রবতটি বরলপাি্ত সরাসবর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
দমােীর কালছ পাোলনা হলেলছ।

প্্ানমন্তী শনক্জই 
সকল বা্া েরূ 
কক্রশিক্লন



21নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ এনরিল, ২০২২ 

অপাক্রিন গঙ্া: শনখুঁিভাক্ব পশরকশল্পি উদ্ধার অশভযান

২৩,০০০
অপালরেন গঙ্ার অধীলন ৯০টি বিমান 
চা্ালনা হলেবছ্। এর মলধযে দিসামবরক 
বিমান বছ্ ৭৬টি এিং ভারতীে 
বিমানিাবহনীর ১৪টি বিমান অন্তভু্ততি বছ্।

জন মানুষলক বফবরলে আনা হলেলছ।

 হালঙ্বরর রাজধানী িুোলপলটে একটি কলট্া্ রুম গলড় 
দতা্া হলেবছ্। এর োবেলত্ব বছল্ন ইন্ডিোন ফলরন 
সাবভ্তস- এর ৩০ জন তরুে আবধকাবরক। প্রবতটি সম্ািযে 
সহােতা প্রোলনর জনযে ১৫০ জলনর দিবে কম ্তকত্তা 
এিং কাবরগবর সহকারী সম্পূে ্তরূলপ বনযুতি বছল্ন। 

 বিমান সংথিাগুব্র পাোপাবে, ভারতীেলের সবরলে 
দনওোর জনযে ভারতীে িােুলসনার বস-১৭ দগ্ািমাটোর 
বিমান িযেিহার করা হলেবছ্। যুদ্ধ বির্স্ অঞ্চ্ দেলক 
প্রবতটি ভারতীের দেলে দফরা বনন্চিত এিং তালঁের 
মলনাি্ িনৃ্দ্ধ করলত দকন্দ্রীে মন্তীরা দসোলন উপবথিত 
বছল্ন।

  অপালরেন গঙ্া পবরচা্না করার জনযে চারটি ে্ গেন 
করা হলেবছ্ এিং তালের বিবভন্ন কালজর োবেত্ব দেওো 
হলেবছ্। একটি ে্ বিবভন্ন উপালে সীমালন্ত আসা 
দ্াকজলনর ওপর নজরোবর দরলে েহলর পাোলনার 
িযেিথিা করত। অনযে ে্টি েহলরর দ্াকজলনর জনযে 
আিাসলনর িযেিথিা কলরবছ্। এই কালজর জনযে ৪০টি 
থিান বনি ্তাচন করা হলেবছ্। তৃতীে ে্টি আগত 
মানুষলের জনযে বতন দি্া োিালরর িল্ািস্ কলরবছ্। 
বিমানি্লর একটি চতুে ্ত ে্ দমাতালেন করা হলেবছ্, 
দযটি কমাডি দসন্ারলক িল্ দেলি কতগুব্ বিমান 

উপ্ধি রলেলছ, কেন এিং কতজনলক দসই বিমালন 
বফবরলে বনলে যাওো হলি। 

  ভারলতর পাোপাবে িাং্ালেে, দনপা্ ও বতউবনবসোর 
নাগবরকলেরও উদ্ধার করা হলেবছ্। িাং্ালেলের ৯ 
জন বেক্ষােথী, দনপাল্র ৩ জন বেক্ষােথীলক বফবরলে 
বনলে আসা হলেলছ। ইউলরেন দেলক ৯ িাং্ালেবে 
নাগবরকলক বনরাপলে বফবরলে আনার জনযে প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমােীলক ধনযেিাে জাবনলেলছন িাং্ালেলের 
প্রধানমন্তী দেে হাবসনা।

১ মাচয দকন্দ্রীয মন্তী 
দজযোশিরাশেিযে 

শসশন্ধযা, শভ দক শসং, 
হরেীপ শসং পুশর 

এবং শকক্রন শরন্জজ ু
স্যং ‘অপাক্রিন 

গঙ্া’ খশিক্য 
দেখক্ি দপালযোডি, 

দরামাশনযা, 
দ্াভাশকযা, হাক্ঙ্শর 

এবং মলক্ডাভা 
শগক্যশিক্লন।

‘অপালরেন গঙ্া’র অধীলন যুদ্ধ বির্স্ ইউলরেন 
দেলক প্রাে
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সংকলির পবরবথিবতলত ‘অপালরেন গঙ্া’ একটি জীিন-
রক্ষাকারী বমেলন পবরেত হলেলছ। ২৪ দফব্রুোবর যেন 
রাবেো এিং ইউলরেলনর মলধযে যদু্ধ শুরু হলেবছ্, তেন 
দসোলন কুবড় হাজালরর দিবে ভারতীে নাগবরক আিলক 
পলড়বছল্ন। তালঁের মলধযে অবধকাংেই পডু়ো বছল্ন। তারঁা 
দয ভেংকর পবরবথিবতর মলধযে আিলক পলড়বছ্, আতলঙ্ক- 
েনু্চিন্তাে বছল্ন, দসই সক্ তেযে আমরা একাবধক গে 
মাধযেম এিং সামান্জক মাধযেম দেলক জানলত দপলরবছ্াম। 
রাবেো-ইউলরেলনর মলধযে রেমিধ ্তমান উত্তিজনার মলধযে 
ভারত সরকার সতক্ততামূ্ক িযেিথিা গ্রহে শুরু কলরলছ। যদু্ধ 
শুরুর আলগই ইউলরেলনর ভারতীে েতূািাস ১৫ দফব্রুোবর 
নাগবরকলের জনযে প্রেম পরামে ্ত জাবর কলরবছ্। এরপর 

বনেবমত িুইি ও পরামলে ্তর মাধযেলম নাগবরকলের সতক্ত 
করা হলেবছ্। ২০ দফব্রুোবর নতুন কলর একটি পরামে ্ত 
জাবর করা হে, দসোলন ি্া হে ‘ভারতীে নাগবরকরা দযন 
অবি্লবি ইউলরেলনর রাজধানী বকলেভ দছলড় চল্ যান’। 
ভারত সরকালরর সতক্তিাত্তা দপলে এই সমলের মলধযে বকছু 
নাগবরক দেলে বফলর আলসন। ২৪ দফব্রুোবর যদু্ধ শুরু হল্ 

দকাশভক্ডর সময ‘শমিন বক্ন্দ 
ভারি’ শুরু হক্যশিল, যা এখনও 
পয যতে সবক্চক্য বড় ত্াণ শমিন শিল।

একটি িশবক্ি সহস্র িব্দ প্কাশিি হয
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প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী একটি উচ্চ-পয ্তালের বিেক কলরন। 
দসোলন বতবন একটি বিষে স্ষ্ কলরন দয প্রলতযেক ভারতীে 
নাগবরকলক বনরাপলে দেলে বফবরলে আনাই সরকালরর 
অগ্রাবধকার। ইবতমলধযে ইউলরেলন আিলক োকা নাগবরকলের 
জনযে ভারত পরামে ্ত এিং দহল্প্াইন নবির চা্ ু কলরবছ্। 
সক্লক আবোস দেওো হে দয সিাইলক বনরাপলে সবরলে 
দনওোর জনযে বিকল্প িযেিথিা করা হলচ্ছ।

প্রলতযেক ভারতীেলক বনরাপলে বফবরলে আনার ্লক্ষযে 
‘অপালরেন গঙ্া’ বমেন শুরু হলেবছ্। প্রধানমন্তী উচ্চ 
পয ্তালের বিেলক ভারতীে বেক্ষােথীলের বনরাপত্া ও সবরলে 
দনওোর ওপর দজার দেন। বতবন িল্ন, “ইউলরেলন 
আিলক পড়া বেক্ষােথীলের বনরাপত্া ও তালঁের উদ্ধার করা 

অগ্রাবধকার। ছাত্রলের সবরলে দনওোর কাজ ত্বরাবন্বত করলত, 
ইউলরেলনর প্রবতলিেী দেেগুব্র সলঙ্ আরও সহলযাবগতা 
িাড়ালনা হলি।" প্রেম দেলকই, বতবন স্ষ্ জাবনলেবছল্ন দয 
কটেন সমলে ভারতীেলের দেলে বফবরলে আনাই তারঁ েীষ ্ত 
অগ্রাবধকার। যলুদ্ধর প্রেম বেলনই , প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী 
রাবেোর রাষ্ট্রপবত ভ্লাবেবমর পুবতন এিং ইউলরেলনর রাষ্ট্রপবত 
ভল্াবেবমর দজল্নবস্কর সলঙ্ দফালন কো িল্বছল্ন। 

অপাক্রিন গঙ্ার অ্ীক্ন আোক্রাটি 
দেক্ির ১৪৭ জন নাগশরকক্ক 
ইউক্রেন দিক্ক উদ্ধার করা হক্যশিল।
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n  দকাবভলডর কারলে সারা বিলবে এক অভূতপূি ্ত পবরবথিবত 
সটৃষ্ হলেবছ্, ভারলতও কলোর ্কডাউন দঘাষো 
করা হলেবছ্, তেন দকন্দ্রীে সরকার বিলেে দেলক 
ভারতীেলের দেলে বফবরলে আনলত বমেন িল্ ভারত 
শুরু কলরবছ্।

n  বিলেে মন্তী এস জেেঙ্কর ২০২০ সাল্র ৫ দম িুইি 
কলর জানান দয সক্ ভারতীে বিলেলে েুে্তোগ্রস্ 
অিথিাে রলেলছন তারঁা দযন দসোনকার েতূািালসর সলঙ্ 
দযাগালযাগ কলরন। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর দনতৃলত্ব 
সম্পূে ্ত কম ্তপবরকল্পনা প্রস্তুত করা হলেবছ্। এই বমেলনর 
সলঙ্ বিলেে মন্তক, স্বরাষ্ট্র মন্তক, স্বাথিযে ও পবরিার 
ক্যোে মন্তক-সহ বিবভন্ন রাজযে সরকারও জবড়ত বছ্। 
এই ঐবতহাবসক এিং সি ্তকাল্র সিলচলে িড় বমেনটি 
২০২০ সাল্র ৭ দম শুরু হলেবছ্।

n  িল্ ভারত বমেলন আকােপে এিং অপালরেন সমুদ্র 
দসতুলত সমুদ্রপে িযেিহার করা হলেবছ্। প্রেম পয ্তালে 
উপসাগরীে িা গ্ফ্  দেেগুব্ দেলক এিং তারপলর 
আরও পঞ্চােটিরও দিবে দেে দেলক ভারতীেলের উদ্ধার 
করা হলেবছ্।

দকাশভড অশিমাশরর মক্্যে 
শপ্যজনক্ক রক্র শফশরক্য আনক্ি 

সবক্চক্য বড় শমিন 

শমিন 
বক্ন্দ 
ভারি

অপালরেন সমুদ্র দসতুর সমে ভারতীে দনৌ 
জাহাজ জ্বে, ঐরািত, োেু্ত্ এিং মাগার 
২৩০০০ বকল্াবমিালরর দিবে পে অবতরেম 
কলরবছ্। এই বমেলনর মাধযেলম ৩৯৯২ জন 

ভারতীেলক বফবরলে আনা হলেবছ্।

ভারতীেলের বনরাপলে প্রতযোিত্তলনর জনযে বতবন সি ্তপ্রকার 
দচষ্া কলরবছল্ন। দেষ পয ্তন্ত দকন্দ্রীে সরকালরর প্রলচষ্ার 
ফল্ ২৬ দফব্রুোবর এই বমেনটি শুরু হলেবছ্। বমেলনর 
অধীলন এোর ইন্ডিোর বিমান ২১৯ জন যাত্রীলক বনলে মুবিাই 
দপৌঁলছবছ্।

বমেলনর সিলচলে িড় অসুবিধা বছ্ ইউলরেলনর আকােপে 
িন্ধ কলর দেওো। এমন পবরবথিবতলত, ভারত ইউলরেলনর 
প্রবতলিেী দেে- দরামাবনো, হালঙ্বর, দপা্যোডি এিং দ্াভাক 
প্রজাতলন্তর মাধযেলম দেলের নাগবরকলের বফবরলে আনার 

িযেিথিা কলরবছ্। উদ্ধার অবভযান সহজতর করার ্লক্ষযে 
চার দকন্দ্রীে মন্তী- হরেীপ বসং পুবর, দজযোবতরাবেতযে বসবন্ধো, 
বকলরন বরন্জজ ুএিং দজনালর্ বভ দক বসং এই দেেগুব্লত 
বগলেবছল্ন।

এটি বছ্ বিলেে দেলক ভারতীেলের বফবরলে 
আনার সিলচলে িড় বমেন, যা এেনও চ্লছ। 
িত্তমালন এই বমেলনর দষাড়েতম পি ্ত চ্লছ। 
২০২২ সাল্র ৮ মাচ্ত পয ্তন্ত ২ ্ক্ষ ৯২ হাজার 
উড়ালনর মাধযেলম ২ দকাটি ৯৫ ্ক্ষ ভারতীেলক 
অনযে দেে দেলক বফবরলে আনা সম্ি হলেলছ।

মানশবক সহাযিা শহসাক্ব ভারি ইউক্রেন 
এবং এর প্শিক্বিী দেিগুশলক্ক ৯০ িন 
ত্াণ সামগ্ী এবং ওষু্ পাটেক্যক্ি। 
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একটি ২৪ ঘন্া দহল্প্াইন চা্ ু করা হলেবছ্ এিং 
দিে কলেকটি কযোম্পও থিাপন করা হলেবছ্। ভারতীে 
নাগবরকলের উদ্ধার প্রন্রেোটি যালত বনবি ্তলনে সম্পন্ন হে তার 
জনযে ভারত রাবেো এিং ইউলরেন কতৃ ্তপলক্ষর সলঙ্ সমালন 
দযাগালযাগ দরলেবছ্। যদু্ধবির্স্ ইউলরেলন ভারলতর মন্তী 
ও কম ্তকত্তালের সন্রেেতা এিং আন্তবরক প্রলচষ্া মাবক্তন 
যতুিরাষ্ট্র, বচন, দগ্রি বরিলিন, জাম ্তাবন এিং অনযোনযে অলনক 
দেলের দচলে দিবে কায ্তকর বছ্।

নাগবরকলের উদ্ধার করার কালজ ভারত সন্রেেভালি 
জবড়ত বছ্। নাগবরকলের উদ্ধারকাজ যালত দ্রুত এিং 
সুথিভালি সম্পন্ন করা যাে দসই কারলে প্রধানমন্তী বনলজ 
এই অবভযান পয ্তলিক্ষে করার সমে সংবলিষ্ দেলের 
রাষ্ট্রপ্রধানলের সলঙ্ দযাগালযাগ কলরবছল্ন। ভারত 
এই দেেগুব্র কাছ দেলক েৃঢ় সমে ্তন দপলেলছ যা গত 
কলেক িছলর ভারলতর রেমিধ ্তমান কূিননবতক প্রভালির 
ইবঙ্ত দেে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ইউলরেলন আিলক 
পড়া ভারতীে ছাত্রলের উদ্ধালর একাবধক পেলক্ষপ গ্রহে 
কলরবছল্ন। এই বমেন সফ্ভালি সম্পন্ন করার জনযে 
বতবন শুধুমাত্র উচ্চ-পয ্তালের বিেকই কলরনবন, সরকাবর 
কম ্তকত্তা, ভারতীে পডু়ো, বিলেেী সংথিার সলঙ্ রেমাগত 
দযাগালযাগ দরলেবছল্ন।

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ১ মাচ্ত ‘অপালরেন গঙ্া’-এর 
অংে বহসালি ইউলরেন দেলক ভারতীেলের সবরলে দনওোর 
প্রলচষ্া দজারোর করলত বিমান িাবহনীলক অপালরেলন দযাগ 
বেলত িল্বছল্ন। বমেলন বিমানিাবহনী যতুি হওোে অল্প 
সমলের মলধযে সি ্তাবধক সংেযেক মানুষলক উদ্ধার করা সম্ি 
হলেবছ্। মানবিক সহােতা আরও িনৃ্দ্ধ করা হলেবছ্।

ভারতীে িােলুসনার বস-১৭ দগ্ািমাটোর বিমানটি ১ মাচ্ত 
সকাল্ বেবলি দেলক দরামাবনোর উলদেলেযে যাত্রা কলর। 
অপালরেন গঙ্ার দপ্রক্ষাপলি প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী 
িল্ন, “আপনারা দেলেলছন, অপালরেন গঙ্ার অধীলন 
কীভালি ভারত তার নাগবরকলের বনরাপলে যদু্ধলক্ষত্র দেলক 
উদ্ধার কলর এলনলছ। অলনক িড় দেে এই কাজ করলত 
অসুবিধার সম্েুীন হলেলছ। বকন্তু ভারলতর রেমিধ ্তমান 
প্রভালির কারলেই আমরা হাজার হাজার বেক্ষােথীলক তালঁের 
মাতৃভূবমলত বফবরলে আনলত সক্ষম হলেবছ।”
সরকার প্শিটি পেক্ক্ক্প সংক্বেনিীল শিল

যদু্ধ-বির্স্ অঞ্চ্ দেলক বফলর আসার পর নাগবরকলের 
মলধযে আথিার অনভূুবত বফবরলে আনলত দকন্দ্রীে সরকার 
তালঁের অভযেে ্তনা জানালত দকন্দ্রীে মন্তীলের বিমানি্লর 
পাটেলেবছ্। ফল্ বেক্ষােথীলের মলনাি্ িনৃ্দ্ধ দপলেবছ্। 
বিবভন্ন ছবি এিং বমবডোে তালঁের িতিিযে দেলক দসই 
মলনাভাি ধরা পলড়লছ। িল্ মাতরম দ্াগান দেওোর সমে 
ছাত্রলের উচ্ছাস তুলঙ্ বছ্।

ভারত সরকার সাহালযযের হাত িাবড়লে বেলেলছ এিং একটি 
েিু স্ষ্ িাত্তা বেলেলছ দয ভারত সরকার প্রবতটি সংকলি তার 
নাগবরকলের পালে োবঁড়লেলছ। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর সলঙ্ 
তালঁের কলোপকেলনর পর অলনক ছাত্র জাবনলেলছন দয তারঁা 
এিং তালঁের পবরিালরর সেসযেরা এেন বনন্চিত। প্রলতযেলক 
বনরাপে রলেলছ। দেে দয সটেক দনতৃলত্ব রলেলছ, এই ঘিনাই 
তার প্রমাে। নাগবরকলের সুবিধার জনযে সরকালরর তরলফ 
একটি পেৃক িুইিার হযোলডি্ শুরু করা হলেবছ্, এছাড়াও 
িাবড়লত বফলর আসা বেক্ষােথীলের পবরিালরর সালে দেো করার 
জনযে থিানীে প্রোসবনক কম ্তকত্তালের পাোলনা, ভ্রমলের জনযে 
দকাবভড পরীক্ষা এিং টিকাোলনর েংসাপত্র দেলক অিযোহবত 
এিং এমনবক বিমানি্র দেলক নামার পর িাবড় যাওোর 
জনযে দর্ওলের সলঙ্ দযাগালযাগ, এইরকম পেলক্ষপ গ্রহে 
করা হলেবছ্। ইউলরেন সংকলির কারলে রাবেোে মাবক্তন 
দপলমন্ দকাম্পাবনগুল্ার কায ্তরেম ক্ষবতগ্রস্ হলেলছ। যবেও 
ভারত তার েন্তিো্ী দপলমন্ বসলটেলমর জনযে প্রেংবসত 
হলেলছ এিং ইউলরেলনর আরেমলের প্রবতিালে রাবেোর উপর 

ভারতীেলের সুরক্ষা প্চ্ছে শনবন্ধ
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আর�োপিত পিরেধোজ্ো� কো�রে গুগল পি, অ্োিল পি কোজ 
ক�ো বন্ধ কর� পির়েও ‘রুরি’ পির়ে টুইটোর� প্রবেতো লক্্ ক�ো 
পগর়েপিল।
ক�োভিড অভিমোভিি সময় িোিতিি উদ্োি প্রতেষ্ো 
প্রশংসনীয় ভিল

২০২০ সোরল� মোর্চ মোরস যখি পকোপিড অপতমোপ� সো�ো 
পবরবে আঘোত পেরিপিল, তখি িো�ত স�কো� তো� িোগপ�করি� 
পিপ�র়ে আিরত পকোি পরষ্ো� কসু� কর�পি। এমিপক পবরিপি 
িোগপ�ক�ো যোরত পিজ পিরি প্রত্োবত্চি ক�রত িোর�ি তো� 
পক্ররেও অগ্রেী িূপমকো গ্রেে কর�পিল। িো�রত� এই িূপমকো 
সো�ো পবরবে প্রিংপসত ের়েপিল। পকোপিরড� সম়ে অরিক 
পিরি লকডোউি আর�োি ক�ো ের়েপিল, পবরিরি আটরক 

থোকো লক্ লক্ িোগপ�করক উদ্ো� ক�ো� জি্ িো�ত ‘বরদে 
িো�ত পমিি’ শুরু কর�পিল। ২০২১ সোরল� ১৯ পসরটেম্ব� 
িয ্চন্ত উিলব্ধ তথ্ অিসুোর� ৩৪ েোজোর��ও পবপি উডোরি 
৪৪ লরক্�ও পবপি িো�তী়েরক পিরি পিপ�র়ে আিো ের়েপিল। 
এই পমিরি� মোধ্রম পরি, ই�োি, ইতোপল এবং জোিোরি� মরতো 
পিিগুপল পথরক পকবল িো�তী়েরি�ই সপ�র়ে পিও়েো ে়েপি, 
আ�ও িিটট�ও পবপি পিরি� িোগপ�করি�ও িো�ত উদ্ো� 
কর�পিল। পকোপিরড� সম়ে িো�ত ১৫০টট�ও পবপি পিরি 
প্রর়েোজিী়ে ওেধু স�ব�োে কর�পিল, পবরবে� অি্োি্ পিরি 
কর�োিো� টটকো পপ্র�ে কর� মোিবরসবো়ে এক িৃষ্োন্ত স্োিি 
কর�রি। এই কো�রেই ব্োজজরল� �োষ্ট্রিপত টুইটোর� িো�তরক 
িবিিরুে ‘েিুমোি’ বরল উরলেখ কর�পিরলি, অি্পিরক 
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৪৬ জন িোিিীয় নোস ্সত� ইিো� 
কেত� ভিভিতয় আনো হতয়ভিল 

অপোতিশন সং�টতমোেন দভষিণ সুদোন 
কেত� ১৫৬ জনত� ভিভিতয় এতনতি 

 গত বি� তোপলবোি�ো যখি আিগোপিস্োি িখল 
কর�পিল, তখি সো�ো পববে কোবুল পবমোিবদের�� 
করুে িৃি্ প্রত্ক্ কর�পিল। এমি সংকরট� 
িপ�পস্পতরত পসখোরি আটরক িডো িো�তী়েরি� 
পিপ�র়ে আিো� জি্ ‘অিোর�িি পিবী িজতি’ 
শুরু ের়েপিল। 

   প্রধোিমন্তী ির�ন্দ্র পমোিী ১৭ আগস্ট একটট উচ্চ-
িয ্চোর়ে� ববঠক কর�ি এবং সমস্ত িো�তী়েরি� 
পিরি পিপ�র়ে আিো� পিরি্চি পিি, আশ্র়েপ্রোথথী 
পেদে ু এবং পিখরি�ও আিগোপিস্তোি পথরক 
সপ�র়ে পিও়েো ে়ে। ৪০টট পবমোরি� সোেোরয্ 
অপিযোি শুরু ে়ে। 

   এই পমিরি� অধীরি পমোট ৬৬৯ জিরক িো�রত 
আিো ের়েরি। এ� মরধ্ ৪৪৮ জি িো�তী়ে 
এবং ২০৬ আিগোি িোগপ�ক �র়েরিি। 
আগরস্ট� শুরুরত ৪৩৮ জি িো�তী়ে-সে 
পমোট ৫৬৫ জিরক িো�রত আিো ের়েপিল। 
এরি� মরধ্ অরিকরকই প্রথরম কোবুল পথরক 
তোজজপকস্তোরি� �োজধোিী িুিোিরব পির়ে যোও়েো 
ে়ে। এ�ির� এ়েো� ইজডি়েো এবং এ়েো� পিোস ্চ 
পস-১৭ প্োবমোস্টো� তোরঁি� পসখোি পথরক 
এ়েো�পলিট কর� িো�রত পির়ে আরস।

আিগোপিস্োি পথরকও িো�তী়ে�ো 
পির� এরসপিরলি ই�োরক আইএসআইএস েোমলো� সম়ে পতকপ�রত একটট 

েোসিোতোরল জপগি�ো ৪৬ জি িো�তী়ে িোস ্চরক িেবজদে 
কর�পিল। প্রধোিমন্তী ির�ন্দ্র পমোিী পস পবের়ে একটট 
উচ্চিয ্চোর়ে� ববঠক কর�ি। তৎকোলীি পবরিিমন্তী সেুমো স্ব�োজ 
িোস ্চরি� কীিোরব মুতি ক�ো যো়ে পসই পবের়ে সম্োব্ সকল উিো়ে 
পিরবপিরলি। ২৫ জিু জোতী়ে পি�োিত্ো উিরিষ্ো অজজত 
পডোিোল পিরজ ই�োরক পগর়েপিরলি। অবরিরে বোরস� ব্বস্ো 
কর� িোস ্চরি� ই�পবল িের� পির়ে আসো ে়ে। িোস ্চরি� িলটট ৫ 
জলুোই পিপলে পিৌঁিোি। পক�োলো� অরিক আটরক িডো মোিুেরক 
যুদ্পবধ্বস্ত ই�োক পথরকও সপ�র়ে পির়ে আসো ের়েপিল।

২০১৬ সোরল প্রো়ে ৬০০ জি িো�তী়ে িপক্ে সিুোরি আটরক 
িরডপিরলি। সুিোরি পসই সম়ে পবর্োেীরি� সরগি পস 
পিরি� পসিো� লডোই শুরু ের়েপিল। িো�ত স�কো� তোরঁি� 
সপ�র়ে পির়ে আসো� জি্ অিোর�িি সংকটরমোরি শুরু 
কর�পিল। তৎকোলীি পবরিি প্রপতমন্তী পি পক পসং পিরজ পস-
১৭ প্োবমোস্টো� পির়ে �োজধোিী জবুো়ে পিৌঁরিপিরলি। এই 
অিোর�িরি� সম়ে ১৫৬ জিরক এ়েো�পলিট কর� পিপ�র়ে 
আিো ের়েপিল। তোরঁি� মরধ্ িুইজি পিিোরল� িোগপ�ক 
পিরলি। িো�রত� ি�োমি ্চ জোপ� েও়েো� সরগি সরগি পকিু মোিুে 
পিরজ�োই পির� এরসপিল, ৩০০ জি ব্বসোপ়েক উরদেরি্ 
পসখোরি পথরক পগর়েপিরলি।

অপোতিশন কদবী শক্তি 

িো�তী়েরি� স�ুক্োপ্রচ্ছদ ভনবন্ধ
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রাষ্ট্রসংঘ, বিবে স্বাথিযে সংথিাও ভারলতর প্রেংসা কলরলছ।
ভারি, এক োশযত্বিীল দেি

েন্তিো্ী দকন্দ্রীে দনতৃলত্বর প্রলচষ্াে সারা বিলবে আজ 
ভারলতর প্রভাি রেমিধ ্তমান। গত কলেক িছলর ভারতীেরা 
বিলবের দয প্রালন্তই আিলক পডু়ক না দকন ভারত তার 
নাগবরকলের দসোন দেলক উদ্ধার কলর বনলে এলসলছ। 
২০১৫ সাল্ যদু্ধ-বির্স্ ইলেলমন দেলক ভারতীেলের সবরলে 
দনওোর জনযে ২০১৫ সাল্র মাচ্ত-এবপ্র্ ‘অপালরেন রাহাত’ 
পবরচা্না করা হলেবছ্। এর অধীলন, ভারত সরকার ৬৭১০ 
জনলক উদ্ধার কলরবছ্, যার মলধযে ৪৭৪৮ জন ভারতীে এিং 
১৯৬২ জন বিলেবে নাগবরক বছল্ন। দস সমেও ইলেলমলনর 

অভযেন্তরীে পবরবথিবতর অিনবত দেলে ১৯ এিং ১৫ মাচ্ত 
ভারতীে নাগবরকলের ইলেলমন পবরতযোগ করার পরামে ্ত 
দেওো হলেবছ্। পবরবথিবতর অিনবত হওোর পর, ভারত 
নাগবরকলের উদ্ধালর একাবধক দকৌে্ গ্রহে কলরবছ্। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী দসৌবে আরলির রাজার সলঙ্ও কো 
িল্লছন। ভারলতর বিলেে মন্তক একটি গুরুত্বপূে ্ত ভূবমকা 
পা্ন কলরলছ এিং আিলক পড়া নাগবরকলের সুবিধার জনযে 
একটি দহল্প্াইন নবির চা্ ুকলর। এই বমেলন বিমান িাবহনী, 
সামুবদ্রক জাহাজ এিং িাবেন্জযেক বিমানও যতুি বছ্। বনলজর 
দেলের নাগবরকলের ছাড়াও ভারত আরও ৪৮টি দেলের 
নাগবরকলের উদ্ধার করলত সাহাযযে কলরলছ।

ম
াচ

য ২
০১

৫ ইক্যক্মক্ন অপাক্রিন রাহাি ইক্যক্মক্ন অপাক্রিন রাহাি 
প্্ানমন্তী নক্রন্দ্র দমােী ভারিীযক্ের দেক্ি 

প্িযোবিযক্নর পি প্িতি কক্রশিক্লন
২০১৫ সাল্র মালচ্ত দসৌবে আরি এিং তার বমত্র দেেরা 
ইলেলমলন সামবরক হস্লক্ষপ শুরু কলর, শুরু হে েীঘ ্ত 
গহৃযুদ্ধ। এই সমলে দসোলন আিলক পড়া চার হাজালররও 
দিবে ভারতীে এিং িহু বিলেবে নাগবরকলক উদ্ধার করলত 
ভারতীে সেস্ত্র িাবহনী অপালরেন রাহাত শুরু কলরবছ্। 
উচ্চ পয ্তালের বিেলকর পর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর 
বনলে্তলে তৎকা্ীন বিলেেমন্তী সুষমা স্বরাজ এিং বিলেে 
প্রবতমন্তী দজনালর্ বভ দক বসং উদ্ধার অবভযালনর োবেত্ব 
বনলেবছল্ন।
আবসোন সলম্্লনর সমে বিলেেমন্তী সুষমা স্বরাজ 
বনলজই অপালরেলনর প্রবতটি মুহতূ ্ত িে ্তনা কলরবছল্ন। 
বতবন িল্বছল্ন দয বতবন প্রধানমন্তী দমােীর কালছ 
বগলেবছল্ন এিং তালঁক পরামে ্ত দেন দয এই পবরবথিবতলত 
দসৌবে রাজার সলঙ্ তারঁ দসৌহাে্তযেপূে ্ত সম্পক্ত ভারলতর 
সহােক হলি। ভারতীেলের সবরলে বনলে আসার জনযে 
প্রধানমন্তী দসৌবে রাজার কালছ সাহাযযে প্রাে ্তনা কলরবছল্ন।
বতবন এক সপ্তালহর জনযে প্রবতবেন সকা্ ৯িা দেলক 
১১িা পয ্তন্ত দিামা হাম্া িন্ধ করলত রান্জ হন। এর পলর, 
ইলেলমন সরকালরর সলঙ্ দযাগালযাগ করা হলেবছ্, 
এলডন ি্র এিং সানা বিমানি্র দো্ার অনুলরাধ করা 
হলেবছ্ যালত নাগবরকলের এক সপ্তালহর মলধযে ন্জিুবতলত 
বনলে যাওো সম্ি হে।

এই অশভযাক্ন দমাি ৫৬০০ জনক্ক উদ্ধার 
করা হক্যশিল। এর মক্্যে ৪৬৪০ জন ভারিীয 
এবং ৪১টি দেক্ির ৯৬০ জন নাগশরক শিক্লন।

১৮টি শবক্িষ শবমান এবং শস-১৭ দ্াবমাস্ার 
শবমাক্নর সাহাক্যযে সানা শবমানবন্দর দিক্ক 
২৯০০ জনক্ক এযারশলফি করা হক্যশিল। 
ভারিীয দনৌবাশহনী এক্ডন বন্দর দিক্ক ১৬৭০ 
জনক্ক, অনযে জাযগা দিক্ক ৩৪৯ জনক্ক 
সশরক্য শনক্য এক্সশিল।

ভারতীেলের সুরক্ষা প্চ্ছে শনবন্ধ
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একইভালি দনপাল্ ভোিহ ভূবমকলম্পর পলর ভারত 
২০১৫ সাল্র ২৫ এবপ্র্ এনবডআরএফ ে্ পাটেলেবছ্। 
এই বিপয ্তে দমাকালি্া িাবহনী ছে ঘন্ার মলধযে দসোলন 
দপৌঁলছ বগলেবছ্। ভারত দনপা্লক প্রাে ৬৭ বমব্েন মাবক্তন 
ড্ার আবে ্তক সহােতা প্রোন কলরলছ। এই ভূবমকলম্পর 
কারলে দনপাল্ আিলক পড়া ভারতীেলের উদ্ধালরর 
জনযে ‘অপালরেন বমত্রী’ চা্ ু করা হলেবছ্। ২০১৬ সাল্ 
েবক্ষে সুোলন বিলদ্রাহী এিং দসনালের মলধযে ্ড়াই শুরু 
হল্ ভারত তার নাগবরকলের বফবরলে আনলত ‘অপালরেন 
সংকিলমাচন’ শুরু কলরবছ্। এই অবভযালন ১৫৩ জন 
ভারতীে এিং েুইজন দনপাব্ নাগবরকলক উদ্ধার করা 

হলেবছ্। ২০১৯ সাল্র ঝলড়র সমে দমাজাববিলক ভারত 
মানবিক সহােতা প্রোন কলরলছ এিং ১৯২ জলনরও দিবে 
মানুষলক উদ্ধার কলরলছ। ভূবমকম্প ও সুনাবমলত বির্স্ 
ইল্ালনবেো দেলক মানষুলের উদ্ধালরর জনযে ‘অপালরেন 
সমুদ্রনমত্রী’ চা্ ু করা হলেবছ্। একইভালি ২০২১ সাল্, 
আফগাবনস্ালন আিলক পড়া ভারতীেলের উদ্ধার করলত 
‘অপালরেন দেিী েন্তি’ পবরচা্না করা হলেবছ্। শ্রী্ঙ্কাে 
ইটোলরর সমে সন্তাসিােী হাম্ার পর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
দমােীই প্রেম বিবেলনতা বযবন দস দেলে বগলেবছল্ন। 
শ্রী্ঙ্কার নেটি রালজযে ভারলতর জরুবর অযোবুিল্সি পবরলষিা 
এেনও উপ্ধি রলেলছ। 

২০১৯ সাল্র ১৯ জনু দকন্দ্রীে সরকার দসৌবে 
আরলি আিলক পড়া ভারতীেলের  স্বলেলে বফবরলে 

আনলত সফ্ হে। েুই সংথিার মলধযে ্ল্বের কারলে 
েত েত ভারতীে দসৌবে আরলি আিলক পলড়বছল্ন। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর দনতৃত্বাধীন সরকালরর 
উলেযোলগ ১২০০ ভারতীেলক দেলে বফবরলে আনা 
হলেলছ। এর মলধযে প্রাে ৫০০ জন পাঞ্াবি বছল্ন। 
বনরাপলে দেলে বফরলত দপলর পাঞ্াবিরা প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমােীর প্রেংসা কলরলছন। ‘িসুনধি কুিুবিকলম’র 
দচতনাে, ভারত সুনাবম এিং অগ্যুেৎপালতর কারলে 
ক্ষবতগ্রস্ দিাঙ্ালক তাৎক্ষবেক ত্রাে, পুনি ্তাসন এিং 
পুনগ ্তেলনর জনযে েুই বমব্েন ড্ার আবে ্তক সহােতা 
প্রোন কলরলছ। ২০১৮ সাল্ ঘবূে ্তঝড় গীতার কারলে 
িযোপক ক্ষেক্ষবত হলেবছ্, দসই সমলেও ভারত 
দিাঙ্ালক সাহাযযে কলরবছ্। সংকলির সমলেও ভারত 
ম্্ীপলক সাহাযযে কলরবছ্। ম্্ীপ একসমে 
বচলনর ঋলের ফালঁে আিলক পলড়বছ্। দেেটি যালত 
দ্রুত অে ্তননবতক সংকি কাটিলে উেলত পালর তার 
জনযে ভারত ২৫০ বমব্েন ড্ার (১৮৪০ দকাটি িাকা) 
আবে ্তক সহােতা প্রোন কলরবছ্। দপ্রবসলডন্ ইরিাবহম 
দমাহাম্ে দসাব্হ আবে ্তক সাহালযযের জনযে ভারত 
ও প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর প্রবত কৃতজ্ঞতা প্রকাে 
কলরলছন।

আলরকটি ঘিনার কো এোলন ি্লত হে। 
োই্যোলডির োম ্ ুোং গুহাে অনূর্ ্ত-১৬ ফুিি্ েল্র 
১২ জন বকলোর এিং দকাচ আিলক পলড়বছল্ন। 
বিলবের অনযেতম ঝঁুবকপেূ ্ত ত্রাে ও উদ্ধার অবভযালন 
বরিলিন, রিাসি, জাপান, আলমবরকা-সহ অলনক দেে 

বিলেষজ্ঞ পাোল্ও ফুিি্ ে্লক উদ্ধার করলত 
তারঁা িযেে ্ত হে। এরপরই োই্যোডি সরকার ভারত 
সরকালরর কালছ সাহাযযে দচলেবছ্। দকন্দ্রীে সরকার 
তৎক্ষোৎ ভারতীে প্রলকৌে্ীলের উদ্ধার অবভযালন 
দযাগ দেওোর বনলে্তে দেে। ভারত সরকালরর বনলে্তলে, 
মহারালষ্ট্রর সাংব্ দজ্াে অিবথিত বকরল্াস্কর গ্রুপ 
দেলক ভারী ‘দকবিএস ফ্াড পাম্প’ পাোলনা হলেবছ্। 
ভারত দেলক দকবিএস ফ্াড পাম্প োই্যোলডি 
দপৌঁছালনার পর গুহার জল্র স্র ধীলর ধীলর কমলত 
শুরু কলর। জল্র স্র দনলম যাওোে ডুিুবরলের পলক্ষ 
উদ্ধার অবভযান চা্ালনা সহজ হে। বতন বেলনর 
অলিান্ত পবররেলমর পলর সক্ বকলোর ও দকাচলক 
উদ্ধার করা হে। ভারত সম্প্রবত শ্রী্ঙ্কার চা িাগালন 
কাজ করা ভারতীে িংলোে্ভূত িযেন্তিলের জনযে ৪০৪টি 
িাবড় বনম ্তাে কলর বেলেলছ, এর জনযে েরচ হলেলছ প্রাে 
৩৫০ বমব্েন মাবক্তন ড্ার। এটি বছ্ ভারলতর অনযে 
দেলে সিলচলে িড় গহৃ প্রকল্প। শ্রী্ঙ্কাে িসিাসরত 
ভারতীে িংলোে্ভূত তাবম্রা দিবেরভাগই চা এিং 
রািার িাগালন কাজ কলরন।  

ভারি অনযে দেিগুশলক্কও সাহাযযে কক্রক্ি

ভারতীেলের সুরক্ষাপ্চ্ছে শনবন্ধ
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বাক্জি ওক্যবশমনার

সাধারে িালজি এেন আর শুধু দেলের আবে ্তক 
চাবহো পূরে, তার বহসািবনকালের গন্ডের মলধযে 
আিলক দনই। এর মাধযেলম দিসরকাবর োত এিং 
সংস্কার ও সুলযালগর মলধযে দসতুিন্ধন হলেলছ। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর েৃটষ্ভবঙ্র ফল্ই তা 
সম্ি হলেলছ। এই ভািনা ভারলতর নিবনম ্তালের 
বচন্তাধারালক নতুন বেো দেলি। প্রধানমন্তী দমােী 
‘স্ববনভ্তর ভারত’ গেলনর ভািনাে িালজলির বিধান 
বনলে বিবভন্ন দক্ষলত্রর অংেীোবরলের সলঙ্ সরাসবর 
আল্াচনা কলরলছন।  

১্া দফব্রুোবর দেলের সাধারে িালজি উপথিাপলনর 
পর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী দফব্রুোবর এিং মালচ্তর 
শুরুলত দেড় ডজন দস্লরর প্রবতবনবধলের সলঙ্ 

মতবিবনমে কলরলছন। িালজি ওলেবিনালরর মাধযেলম 
বতবন অিবেষ্ দস্রগুব্র অংেীোবরলের সলঙ্ মত 
বিবনমে কলরন। একিা সমে বছ্ যেন দেলের িালজি 
বতবর ও দপে করার পর মানুষ ভুল্ দযত। যাইলহাক, 
িত্তমান সরকালরর নতুন বচন্তা সংসেীে ইবতহালস একটি 
বনেে ্তন থিাপন কলরলছ। এই সরকালরর ্ক্ষযে হ্ এমন 
এক দেে গলড় দতা্া দযোলন সিলচলে দিবে গুরুত্ব 
পালি সাধারে নাগবরকরা। এই রূপকল্পটি িাস্িােলনর 
জনযে, বিবভন্ন দস্লরর অংেীোবরলের সলঙ্ সরাসবর 
মতবিবনমে করার জনযে েীষ ্ত দনতৃত্ব, অে ্তাৎ প্রধানমন্তীর 
পয ্তালে একটি উলেযোগ চা্ু করা হলেবছ্। বনউ ইন্ডিো 
সমাচার পন্ত্রকার আলগর সংেযোে প্রধানমন্তীর িালজি 
ওলেবিনার বসবরলজর একটি অংে প্রকাবেত হলেলছ। 
ছেটি দস্লরর প্রধানমন্তীর বিেলকর অংেবিলেষ এই 
সংেযোে পডু়ন। 

আমরা বনন্চিত করার দচষ্া করবছ দয 
সরকাবর, দিসরকাবর রাজযে সরকার, 

দকন্দ্রীে সরকার এিং বিবভন্ন সরকাবর 
বিভাগ-সহ সমস্ অংেীোবররা কীভালি 

যত তাড়াতাবড় সম্ি ন্জবনসগুব্ 
শুরু করা যাে, তা বনধ ্তারে করা। 

এটি সরকালরর পলক্ষ বসদ্ধান্ত 
গ্রহলের প্রন্রেোলক সহজতর করলি। 

িাস্িােলনর পবরকল্পনাও কায ্তকর হলি।“ 
নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী 

দেি শবকাক্ির 
নিুন মচে

অে ্তননবতক অগ্রগবত বাক্জি ওক্যবশমনার
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প্রযুন্তিই দেলের স্বেংসম্পূে ্ততার 
বভত্তি

উৎপােন দকন্দ্র বহসালি গলড় 
দতা্ার উলেযোগ

n  এক সমে ভারত শুধুমাত্র বিলবের িহৃত্ম িাজার বহসালি পবরবচত বছ্। 
যাইলহাক, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর "দমক ইন ইন্ডিো ফর েযে ওোর্্ত" 
এর েৃটষ্ভবঙ্র ফল্ ভারত এেন বিলবের েীষ ্ত রপ্তাবনকারক দেেগুব্র 
মলধযে অনযেতম। প্রধানমন্তী দমােী ৩ মাচ্ত একটি িালজি ওলেবিনালর 
ভারতলক বিলবের উৎপােন েন্তিলত পবরেত করার জনযে তারঁ আহ্ান 
পুনি ্তযেতি কলরবছল্ন।

n  ভারলতর মলতা একটি দেলের জনযে বনছক িাজার হলে োকা কামযে 
নে। ফ্স্বরূপ, এই িালজলি "স্ববনভ্তর ভারত" এিং "দমক ইন ইন্ডিো" 
সংরোন্ত বসদ্ধান্তগুব্ আমালের বেল্প এিং অে ্তনীবত উভে দক্ষলত্রর 
জনযেই গুরুত্বপূে ্ত হলে উলেলছ। একুে েতলকর ভারলতও দমক ইন 
ইন্ডিো কযোলম্পন প্রলোজনীে।

প্যুন্তি শভত্তিত্তিক 
উন্নযন

শবক্বের জনযে 
‘দমক ইন ইন্ডিযা’

n  িত্তমান ভারলত পবৃেিীর সিলচলে দিবে তরুেতরুেী রলেলছন, 
তালঁের প্রবতভা, িুন্দ্ধ, উলেযোগলক কালজ ্াবগলে আমালের "দমক 
ইন ইন্ডিো" অবভযানলক আরও দজারোর করলত হলি। জাতীে 
বনরাপত্ার দক্ষলত্র স্বেংসম্পূে ্ততা সিলচলে দিবে গুরুত্বপেূ ্ত। 
দেলে বতবর পেযে বনলে আমালের গি ্ত করা উবচৎ এিং ভারতীে 
গ্রাহকলের মলধযে দসই দিাধ জাবগলে তু্লত হলি।

n  দসলক্ষলত্র অিেযেই আন্তজ্তাবতক মান িজাে রােলত হলি এিং 
বিবে জলুড় প্রবতলযাবগতা করলত হলি।

n  িালজলি ফাইভ-ন্জ দস্কট্াম বন্াম করার ব্লুবপ্রন্ দেওো 
হলেলছ পাোপাবে নকো বভত্তিক উৎপােলনর জনযে বপএ্আই 
বস্কমগুব্ প্রস্াি করা হলেলছ, যা একটি েন্তিো্ী ফাইভ-ন্জ 
িযেিথিার সলঙ্ যুতি।

n  আজ দেলের অগ্রাবধকার হ্ সম্ািনাপূে ্ত দস্রগুব্ দযমন 
িুন্দ্ধমত্া, ন্জও-দস্বেো্ বসলটেম, দ্ান, দসবম-কডিা্র, 
দস্স দিকলনা্ন্জ, ন্জলনাবমসে, ফাম ্তাবসউটিকযো্স এিং 
ফাইভ-ন্জ।

n  আমালের জীিনযাত্রার মান উন্নত করলত আমরা কীভালি 
প্রযুন্তি িযেিহার কবর তার উপর দজার বেলত হলি। দকাবভলডর 
প্রলকালপর মলধযে ভারত অলনযের  উপর বনভ্তরেী্ না দেলক 
বনলজই টিকা প্রস্তুত কলরলছ। প্রবতটি দস্লরই এই সাফ্যে 
অজ্তন করলত হলি।

বাক্জি ওক্যবশমনার অে ্তননবতক অগ্রগবত

প্রযুন্তি এমন একটি মাধযেম যার মাধযেলম নাগবরকরা সি্ 
হলে ওলেন এিং এটি দেলের স্বেংসম্পূে ্ততার বভত্বতও িলি। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ২ মাচ্ত "প্রযনু্তি বভত্তিক উন্নেন" 
প্রবতপালেযে একই সংকল্প পুনি ্তযেতি কলরলছন, বতবন িল্ন, 
“চ্বত িছলরর িালজলি একই েৃটষ্ভবঙ্ প্রবতফব্ত হলেলছ।“
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ভবিষযেত আকাঙ্কা এিং চাবহো 
অজ্তলনর পে

িন্তি শবকাক্ির 
জনযে অশবরাম 
প্ক্চষ্া 

n উচ্চ-েক্ষ দসৌর মবডউ্ বতবরর জনযে িালজলি ১৯.৫ হাজার 
দকাটি িাকা িরাদে করা হলেলছ। এর ফল্ ভারত গলিষো 
ও উন্নেন, উৎপােন, দসৌর মবডউ্ এিং দসই সম্পবক্তত 
পেযেগুব্র উন্নেলনর জনযে একটি বিবেিযোপী দকন্দ্র হলে উেলি।

n এই িছলরর িালজলি িযোিাবর অে্িে্ নীবত এিং 
ইন্ারঅপালরটিং টেযোডিালড্তর বিধানও রলেলছ৷ এটি ভারলত 
বিেুযেবতক গাবড়র িযেিহালরর সলঙ্ সম্পবক্তত সমসযোগুব্লক 
সহজ কলর তু্লি।

n প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ৪ মাচ্ত "সুথিােী উন্নেলনর জনযে 
েন্তি" বিষেক একটি িালজি ওলেবিনার চ্াকা্ীন ভবিষযেৎ 
আকাঙ্কা এিং চাবহো পূরলের জনযে অংেীোবরলের সলঙ্ 
আ্াপচাবরতা কলরবছল্ন। দসোলন বতবন িল্ন “দকি্মাত্র 
সথুিােী েন্তি উৎলসর মাধযেলমই সুথিােী উন্নেন সম্ি।”

n ২০৩০ সাল্র মলধযে আমালের েন্তির মলধযে ৫০% আসলি 
অ-জীিাশ্ েন্তি উৎস দেলক। ভারত বনলজর জনযে দয ্ ক্ষযেগুব্ 
বনধ ্তারে কলরলছ ; ভারত তা পূরে করলি।

প্রিনৃ্দ্ধ এিং উেীেমান 
অে ্তনীবতর জনযে অে ্তােন 

েতাব্দীর সিলচলে িড় মহামাবরর মলধযেও সংস্কালরর মাধযেলম 
ভারতীে অে ্তনীবত দয গবত অজ্তন কলরবছ্ তার ধারা 
এেনও অিযোহত রলেলছ। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ৮ মাচ্ত 
অংেীোবরলের সলঙ্ মতবিবনমে কলরন, ভারলতর অগ্রগবতলক 
আরও ত্বরাবন্বত করার জনযে তারঁ েৃটষ্ভবঙ্ তুল্ ধলরন।

ভারক্ির অি যননশিক 
অগ্গশির একটি 

সাক্যে

n  চ্বত িালজলি সরকার দ্রুত প্রিনৃ্দ্ধর এই গবত অিযোহত রােলত দিে 
বকছু পেলক্ষপ গ্রহে কলরলছ। বিলেবে বিবনলোলগর প্রিাহ,পবরকাোলমা 
বিবনলোলগর উপর কর হ্াস, বগফি্  বসটি, নতুন প্রবতঠিান দযমন 
বডএফআইএস, দসই ্লক্ষযে গহৃীত নতুন পেলক্ষপ।

n গ্রামীে অে ্তনীবতলক চাঙ্া করার পাোপাবে এমএসএমই দক্ষত্রলক 
েন্তিো্ী করলত দিে বকছু উলেযোগ গ্রহে করা হলেলছ। 
পবরলিেিান্ধি প্রকল্পগুল্ালক ত্বরাবন্বত করলত হলি। সিুজ অে ্তােন 
এিং এই জাতীে নতুন বেকগুব্ অধযেেন এিং িাস্িােন করলত 
হলি।   

অে ্তননবতক অগ্রগবত বাক্জি ওক্যবশমনার
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রেীড়া এবং প্শিরক্ায ভারি 
আর পরশনভযরিীল িাকক্ব না 

নি ভারলতর তরুে তরুেীরা আজ সক্ প্রচারাবভযান সফ্ 
করার োবেত্ব বনলজলের কালঁধ তুল্ বনলচ্ছ। এই কারলেই 
দকন্দ্রীে সরকার প্রবতটি পেলক্ষলপ তালঁের সমে ্তন করলছ 

এিং তালঁের সাবি ্তক উন্নবতর ্লক্ষযে কাজ করলছ। দকন্দ্রীে সরকার 
বিবোস কলর দয ‘সাফল্যের একটিই মন্ত, এিং তা হ্ েীঘ ্তলমোেী 
পবরকল্পনা এিং অি্ অঙ্ীকার’। আজ সরকার প্রবতটি দক্ষলত্র 
যুিকলের সুলযাগ বনন্চিত করলছ। আগামী িছরগুব্লত একটি 
েন্তিো্ী ও সমদৃ্ধো্ী ভারত গলড় তু্লত তালঁের অংেগ্রহে িনৃ্দ্ধ 
করার দচষ্া করলছ। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী িল্লছন "ভারলতর মলতা 
একটি তরুে দেেলক বেকবনলে্তেনা দেওোর দক্ষলত্র যিু সম্প্রোলের 
িড় ভূবমকা রলেলছ। শুধুমাত্র যুিকরাই ভবিষযেৎ বনম ্তাে করলত পালরন 
এিং তালক সফ্ কলর তু্লত তারঁা বনঠিা এিং সংকলল্পর সলঙ্ কাজ 
কলরন।" প্রধানমন্তীর এই কোগুল্া নতুন ভারত গড়লত যুিেন্তির 
ভূবমকা তুল্ ধলর। প্রধানমন্তী সম্প্রবত তারঁ গুজরাত সফলরর সমে 
রাষ্ট্রঠীে রক্ষা বিবেবিেযো্লের প্রেম সমািত্তলন ভাষে বেলেলছন এিং 
এর একটি ভিন জাবতর উলদেলেযে উৎসগ ্ত কলরলছন। প্রধানমন্তী 
আহলমোিালে একােে ‘দে্ মহাকুলম্’র উল্াধন কলরবছল্ন। এই 
সম্পলক্ত বতবন িল্বছল্ন দয এটি দকি্ একটি দে্ মহাকুম্ নে, 
এটি গুজরালতর যিু েন্তির একটি মহাকুম্ও িলি।

দয দকান দেলের উন্নবতর জনযে 
দেলের তরুেতরুেীলের োরীবরক 

ও মানবসকভালি সুথি োকা েুিই 
জরুবর। দেলের বনরাপত্া িযেিথিা 

দজারোর করার জনযে চাপমতুি 
প্রবেক্ষে কায ্তরেম এিং সুথিতার 

উপর নজর বেলত হলি। এই 
বিষেগুব্ মাোে দরলে দকন্দ্রীে 

সরকার একবেলক দযোলন দেলের 
সুরক্ষাে প্রবতশ্রুবতিদ্ধ, অনযেবেলক 

তরুেতরুেীলের দে্াধু্াে 
উৎসাবহত করলত বনরন্তর প্রলচষ্া 

চাব্লে যালচ্ছ। শুধু তাই নে 
সরকার সারা দেলে দে্াধু্ার 

প্রসালরর জনযে সামবগ্রক েৃটষ্ভবঙ্ 
বনলে কাজ করলছ।

রেীড়া প্চাক্র ববপ্লশবক পশরবিযন

রাষ্ট্রঠীে রক্ষা বিবেবিেযো্ে রাষ্ট্র
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ভারক্ির শচত্তাকষ যক রেীড়াক্কৌিল প্েি যন 
 দিাবকও অব্ম্ম্পলক প্রেমিার ভারত সাতটি পেক ন্জলতলছ। 

ভারলতর তরুে দেল্াোড়রা দিাবকও পযোরাব্ম্ম্পলকও ১৯টি 
পেক ন্জলতলছন। গত ৭ িছলর রেীড়া িালজি ৭০% িনৃ্দ্ধ করা 
হলেলছ।

 মবেপুর এিং বমরালি রেীড়া বিবেবিেযো্ে প্রবতটঠিত হলেলছ। 
িহু প্রবতঠিালন ‘রেীড়া পােযেরেম’ চা্ু করা হলচ্ছ। উত্রপ্রলেলে 
‘দমজর ধযোনচােঁ দস্াি্তস ইউবনভাবস ্তটি’দতও দে্াধু্ াে 
উচ্চবেক্ষা শুরু করলত চল্লছ।

 দেল্াোড়লের পাোপাবে দকাচলের জনযে প্রলোেনা 
উললিেলযাগযেভালি িনৃ্দ্ধ দপলেলছ। দকাবচং, মযোলনজলমন্, 
ডালেটিবেোন, ‘দস্াি্তস রাইটিং’ ইতযোবের মলতা বিবভন্ন দক্ষত্র 
রলেলছ। এই দক্ষলত্র তরুেতরুেীলের আগ্রহ িনৃ্দ্ধ পালচ্ছ।

পুব্ে, দফৌজোবর বিচার, এিং সংলোধনমূ্ক 
প্রোসলনর বিবভন্ন দক্ষলত্র উচ্চমালনর প্রবেবক্ষত 
দ্াকিল্র প্রলোজন দমিালত রাষ্ট্রঠীে রক্ষা 
বিবেবিেযো্ে প্রবতটঠিত হলেবছ্। সরকার ‘রক্ষা 
েন্তি বিবেবিেযো্ে’দক উন্নীত কলরলছ এিং রাষ্ট্রঠীে 
রক্ষা বিবেবিেযো্ে নালম একটি জাতীে পবু্ে 
বিবেবিেযো্ে প্রবতঠিা কলরলছ। গুজরাত সরকার ২০১০ 
সাল্ এটি প্রবতঠিা কলরবছ্। এই বিবেবিেযো্েটি 
জাতীে গুরুলত্বর একটি প্রবতঠিান। ২০২০ সাল্র 
অল্ািলর এই বিবেবিেযো্লের কায ্তরেম শুরু হলেলছ। 
বিবেবিেযো্েটি বেল্প, িুন্দ্ধমত্া এিং সম্পলের িযেিহার 
কলর দিসরকাবর োলতর সলঙ্ সমন্বে গলড় তু্লি। 
এিং পুব্ে ও বনরাপত্া সম্পবক্তত বিবভন্ন দক্ষলত্র 
উৎকষ ্ত দকন্দ্র গলড় তু্লি।

রাষ্ট্র্রীয রক্া শববেশবেযোলয: জািীয গুরুক্ত্বর একটি প্শিঠিান

রেীড়া প্চাক্র ববপ্লশবক পশরবিযন

রাষ্ট্রঠীে রক্ষা বিবেবিেযো্লে (আরআরইউ) পুব্ে বিজ্ঞান ও িযেিথিাপনা, 
দফৌজোবর আইন ও বিচার, সাইিার সাইলকা্ন্জ, তেযে প্রযুন্তি, 
কৃন্ত্রম িুন্দ্ধমত্া এিং সাইিার বনরাপত্া, অপরাধ তেন্ত, দকৌে্গত 
ভাষা, অভযেন্তরীে প্রবতরক্ষা এিং দকৌে্, োরীবরক বেক্ষা এিং 
রেীড়া, উপকূ্ীে এিং সামুবদ্রক বনরাপত্া-সহ বিবভন্ন বিষলে পড়ালনা 
হে। অভযেন্তরীে বনরাপত্ার বিবভন্ন দক্ষলত্র বডলপ্ামা দেলক ড্লরি 
দ্লভ্ পয ্তন্ত পড়ার সুলযাগ রলেলছ। িত্তমালন আোলরাটি রালজযের 
৮২২ জন বেক্ষােথী এই বিষেগুব্লত নবেভুতি হলেলছন। ‘নযোেনা্ 
্ ইউবনভাবস ্তটি’, ‘বডলফসি ইউবনভাবস ্তটি’ এিং ‘ফলরনবসক সালেসি 
ইউবনভাবস ্তটি’র মলতা দিে কলেকটি বিবেবিেযো্ে গান্ধীনগলর অিবথিত। 

আরআরইউ শবশভন্ন দক্ক্ত্ শডক্প্লামা দিক্ক 
ডক্টক্রি তির পয যতে পশরচালনা কক্র 

প্্ানমন্তী নক্রন্দ্র দমােী 
গুজরাক্ির আহক্মোবাক্ে 
২০২২ সাক্লর ১২ মাচয একােি 
‘দখল মহাকুক্ভে’র উক্দ্া্ন 
কক্রশিক্লন। গুজরাক্ির 
িৎকালীন মুখযেমন্তী 
িাকাকালীন নক্রন্দ্র দমােীর 
দনিৃক্ত্ব ২০১০ সাক্ল এই 
মহাকুভে শুরু হক্যশিল। এটি 
গুজরাক্ির রেীড়াজগক্ি 
ববপ্লশবক পশরবিযন এক্নশিল। 
এক্ি ৩৬টি সা্ারণ রেীড়া ও 
২৬টি পযোরা-দস্পািযস অতেভুযতি 
রক্যক্ি। ৪৫ লক্ক্র দবশি 
দখক্লাযাড় শনবন্ধন কক্রক্িন।

আলগ ভারলত মাত্র েু-একটি দে্ার আবধপতযে 
বছ্। দেলের প্রাচীন ঐবতহযেিাহী দে্াগুব্ 
অিলহব্ত বছ্। দে্াধু্ াে স্বজনপ্রীবত প্রলিে 
কলরবছ্ এিং দেল্াোড় বনি ্তাচলন স্বচ্ছতার চরম 
অভাি দেো বগলেবছ্। সমসযো দমাকাবি্াে 
আমালের রেীড়াবিেলের অলনক সমে এিং েন্তি 
অপচে হলেলছ। দসই েৃেযে দেলক দিবরলে এলস 
আজ ভারলতর দেল্াোড়রা এক স্বচ্ছ আকাে 
বনম ্তাে করলত দপলরলছন।
-নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী  

রাষ্ট্রঠীে রক্ষা বিবেবিেযো্ে রাষ্ট্র
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পশরক্বি সংরক্ক্ণ 
সহাযিা

দফম ইন্ডিযা পশরকল্পনা 

পবরলিলের সুরক্ষার জনযে ভারত সরকার 
পবরষ্ার জ্া্ানী চাব্ত যানিাহন দকনার 
প্রচার করলছ। ভারত সরকার পবরলিে িান্ধি 
যানিাহন প্রচালরর ্ক্ষযে বনলে ২০১৫ সাল্র 
১ এবপ্র্ প্রেমিার ‘বিেুযেবতক গবতেী্তা 
বমেলন’র অধীলন ‘দফম ইন্ডিো’ প্রকল্প চা্ু 
কলরবছ্। এই বস্কলমর সাফল্যের পলর সরকার 
দফম বস্কলমর ব্তীে পি ্ত দঘাষো কলরলছ। 
এর ফল্ এেন অলনক সংথিা িাজালর 
বিেুযেবতক যানিাহন চা্ু করলছ। দফম-২ 
নীবতর সুবিধার কারলে, আজ িাবেন্জযেক 
োলত িাস, ট্াক এিং িযোন্সের মলতা বিেুযেবতক 
যানিাহলনর প্রচার করা হলচ্ছ।

মহারালষ্ট্রর পলুনর িাবস্া সালকত। বতবন যেন গাবড় 
দকনার বসদ্ধান্ত বনলেবছল্ন, তেন বতবন িুজলত 
পারবছল্ন না দপলট্া্ নাবক বডলজ্চাব্ত গাবড় 

বকনলিন। বতবন দভলিবছল্ন একটি বিেুযেবতক গাবড় বকনলত 
অলনক অে ্ত েরচ হলি, যা তারঁ সালধযের অতীত। যাইলহাক দফম 
ইন্ডিো বস্কলমর সাহালযযে বতবন গাবড়র েরলচ প্রাে ১.২৫ ্ ক্ষ িাকা 
সারেে করলত সক্ষম হলেবছল্ন। এই বস্কলমর সাহালযযে সালকত 
একটি পবরলিে িান্ধি বিেুযেবতক গাবড় বকনলত পারলিন। 
পবরলিেলক পবরষ্ার ও বনরাপে রাো আমালের কত্তিযে। কারে 
সুথি পবরলিে একটি সথুি জীিনধারার বভত্বত। রাস্াে দপলট্া্ 
ও বডলজ্ গাবড় দেলক দধােঁা বনগ ্তত হে তার কারলে িােুেষূে 
হে। আমালের স্বালথিযের উপর এর ক্ষবতকারক প্রভাি পলড়। শুধু 
তাই নে গত এক েেলক ভারলত দপলট্া্ এিং বডলজ্চাব্ত 
গাবড়র সংেযো দ্রুত িনৃ্দ্ধ দপলেলছ। এর ফল্ দতল্র চাবহো 
দমিালত প্রাে ৮৩% দত্ বিলেে দেলক আমোবন করলত হত। 

ফ্যোগশিপ শস্কম দফম ইন্ডিো
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এইরকম পবরবথিবতলত যালত দপলট্া্ এিং বডলজ্ 
িযেিহার কম হে এমন যানিাহলনর সংেযো িনৃ্দ্ধ করলত, 
রেমিধ ্তমান দতল্র িযেিহার হ্াস করলত এিং িােুেষূে 
বনেন্তে করলত দকন্দ্রীে সরকার ২০১৫ সাল্র ১ 
এবপ্র্ দফম ইন্ডিো বস্কম চা্ু কলরবছ্। এই বস্কলমর 
সাফল্যের পবরলপ্রবক্ষলত ২০১৯ সাল্র ১ এবপ্র্ দফম-
এর ব্তীে পয ্তাে শুরু হলেবছ্। প্রােবমকভালি, ব্তীে 
পলি ্তর সমেসীমা বতন িছর বনধ ্তারে করা হলেবছ্, 
সমেসীমা বছ্ ৩১ মাচ্ত ২০২২ পয ্তন্ত। বকন্তু পলর 
বসদ্ধান্ত দনওো হে দয বস্কলমর ব্তীে পলি ্তর দমোে 
েুই িছর িাবড়লে ৩১ মাচ্ত ২০২৪ পয ্তন্ত করা হলি। 
দফম ইন্ডিো বস্কলমর ব্তীে পলি ্ত বিেুযেবতক যানিাহন 
বতবর ও িযেিহার প্রচালরর জনযে জনসাধারলের মলধযে 
প্রচালরর উপর বিলেষ গুরুত্ব দেওো হলেলছ। উপরন্তু, 
এই বস্কলমর অধীলন গে পবরিহলনর জনযে বিেুযেবতক 
যানিাহলনর বনম ্তাতা এিং দরেতালের প্রলোেনার 
িযেিথিা করা হলেলছ। দফম ইন্ডিো বস্কলমর অধীলন 
বিেুযেবতক যানিাহন বতবর হল্ দেলে কম ্তসংথিালনর 
সলুযাগ িনৃ্দ্ধ পালি। দসাসাইটি অফ অলিালমািাই্ 
মযোনুফযোকচারাস ্ত অফ ইন্ডিো (বসোম)-এর একটি 
বরলপাি্ত অনুসালর গাবড় বেল্প প্রবতটি ট্ালকর জনযে ১৩ 
জন, প্রবতটি গাবড়র জনযে ৫ জন, প্রবতটি বতন চাকা 
বিবেষ্ যালনর জনযে চারজন এিং প্রবত েুই চাকা বিবেষ্ 
যালনর জনযে একজন দ্াক প্রলোজন হে। 

 দফম ইন্ডিো বস্কলমর ব্তীে পয ্তােটি ২০১৯ সাল্র ১ এবপ্র্ 
দেলক শুরু হলেবছ্। পাচঁ িছলরর দমোলের জনযে দসই কাজ 
িাস্িাবেত হলচ্ছ, এর জনযে িালজলি দমাি ১০,০০০ দকাটি 
িাকা সহােতা পাওো বগলেলছ।

 ভারী বেল্প মন্তক চাবহো প্রলোেনার মাধযেলম ২,৩১,২৫৭টি 
বিেুযেবতক যানলক সমে ্তন কলরলছ। দফম ইন্ডিো বস্কলমর 
ব্তীে ধালপ ২০২২ সাল্র ১ দফব্রুোবর পয ্তন্ত েরচ হলেলছ 
৮২৭ দকাটি িাকা।

 দফম ইন্ডিো বস্কলমর ব্তীে ধালপর অধীলন মন্তক ২৫টি 
রাজযে এিং দকন্দ্রোবসত অঞ্চল্র ৬৮টি েহলর ২৮৭৭টি 
চান্জ্তং দটেেন অনুলমােন কলরলছ৷

 ব্তীে ধালপর ্ক্ষযে হ্ ৭০৯০টি ই-িাস, ৫ ্ক্ষ ই-বরি 
হুই্ার, ৫৫,০০০ ই-দফার-হুই্ার যাত্রীিাহী গাবড় এিং ১০ 
্ক্ষ ই-িু-হুই্ালরর চাবহো িনৃ্দ্ধ কলর সহােতা প্রোন করা। 
উপরন্তু এই পয ্তালে চান্জ্তং পবরকাোলমার উন্নবত করা হলি।

 দফম (ফাটোর অযোডপেন অযোডি মযোনুফযোকচাবরং অফ 
হাইবরিড অযোডি ইল্কটট্ক দভবহলক্) ইন্ডিো প্রকলল্পর 
ব্তীে পয ্তালে জনসাধারলের এিং অনযে পবরিহনগুব্র 
বিেুযেতােলনর উপর দজার দেে।

 পরীক্ষামূ্ক পবরকাোলমা, বিেুযেতাবেত পবরিহন, িযোিাবর 
প্রলকৌেল্র উন্নত গলিষোর জনযে একটি উৎকষ ্ত দকন্দ্র 
প্রবতঠিার জনযে প্রাে ১৫৮ দকাটি িাকার প্রকল্প অনুলমােন 
করা হলেলছ।

দফম-২ দমাি ১০,০০০ দকাটি 
িাকার সহাযিা দপক্যক্ি 

িত্তমালন সারালেলে রাস্াে 
৯৬৬৩৬৩টি বিেুযেবতক গাবড় 
রলেলছ। এই গাবড়গুব্ সম্পলক্ত বিেে 
তেযে িাহন-৪-এ উপ্ধি রলেলছ। তলি 
অন্ধ্রপ্রলেে, মধযেপ্রলেে, দতল্ঙ্ানা 
এিং ্ক্ষ্ীলপর গাবড়গুব্ সম্পলক্ত 
বিেে তেযে এোলন দনই, কারে এই 
রাজযেগুব্ দকন্দ্রীভূত িাহন-৪ এর 
সলঙ্ যুতি নে। 

দফম ইন্ডিো বস্কলমর অধীলন 
ই-িাহনগুব্লত ১৮০০০ দেলক বতন 
্ক্ষ িাকা ভতু ্তবক দেওো হলচ্ছ।

(বিেুযেবতক গাবড়র সংেযো ৩১-০১-
২০২২ পয ্তন্ত)

৯৬৬৩৬৩টি

ববেযুেশিক গাশড়র শবকাক্ির জনযে পেক্ক্প 

বা
ক্জ

ি ই-যানবাহক্নর প্চার করক্ি 
বযোিাশর অেলবেল নীশি 
দরাশষি হক্যক্ি।

দফম ইন্ডিযা-১ পচোি শমশলযন 
শলিার জ্ালাশন সাশ্রয কক্রক্ি। 

 ২০২১ সাল্র ১২ দম সরকার দেলে 
িযোিাবরর োম কমালনার জনযে 
দেেীেভালি ‘অযোডভাসিড দকবমব্রি 
দস্’ বতবরর জনযে দপ্রাডাকেন ব্ঙ্কড 
ইনলসনটিভ অনলুমােন কলরলছ। 
িযোিাবরর োম কমল্ বিেুযেবতক গাবড়র 
োমও কমলি।

 দপ্রাডাকেন ব্ঙ্কড ইনলসনটিভ বস্কলমর 
আওতাে অলিালমািাই্ এিং স্বেংন্রেে 
উপাোনগুব্র জনযে ২০২১ সাল্র ১৫ 
দসলটেবির পাচঁ িছলরর জনযে ২৫,৯৩৮ 
দকাটি িাকা িালজি িরাদে অনুলমাবেত 
হলেলছ।

 বিেুযেবতক গাবড়র উপর ন্জএসটি হার 
১২% দেলক কবমলে ৫% করা হলেলছ 

এিং বিেুযেবতক গাবড়র জনযে চাজ্তার/
চান্জ্তং দটেেলনর হার ১৮% দেলক 
কবমলে ৫% করা হলেলছ।

 সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক মন্তলকর 
মলত িযোিাবর চাব্ত যানিাহনগুব্লক 
সিুজ ্াইলসসি দপ্ি দেওো হলি এিং 
অনুমবতপলত্রর প্রলোজনীেতা দেলক 
ছাড় দেওো হলি।

 সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক 
মন্তক একটি বিজ্ঞবপ্ত জাবর কলর, 
দসোলন রাজযেগুব্লক ‘অফ-দরাড 
িযোসে’ পবরলোধ দেলক বিেুযেবতক 
যানিাহনগুব্লক ছাড় দেওোর পরামে ্ত 
দেওো হে। এটি বিেুযেবতক গাবড়র 
প্রােবমক েরচ কমালত সাহাযযে করলি।

বিযমাক্ন সারাক্েক্ি

ববেযুেশিক গাশড় রক্যক্ি।
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ই-এনএএম এর মা্যেক্ম ‘এক 
দেি এক বাজার’ ্ারণার শবকাি

কৃষকলের মলধযে ই-এনএএম মঞ্চটি েুি জনবপ্রে হলে উেলছ। এর ফল্ কৃষকরা 
অন্াইন পেযে বিন্রের সুবিধা পান। এেন কৃষকরা কৃবষ পেযে বিন্রের উপাে 
পবরিত্তন কলরলছন। কৃবষপলেযের জনযে এই ‘অন্াইন দট্বডং’ মঞ্চটি িযেিহার 

কলর কৃষকরা দকালনা অবতবরতি েরচ ছাড়াই স্বচ্ছভালি প্রবতলযাবগতামূ্ক এিং 
্াভজনক মূ্যে পালচ্ছন। ফল্ তালঁের আে িনৃ্দ্ধ হলেলছ, তারঁা বনলজরাও অলনক 
সুলযাগসুবিধা পালচ্ছন। এর সালে, মানসম্পন্ন সামঞ্সযেপেূ ্ত মূ্ যে উপ্বধি প্রোলনর 

উপর দজার দেওো হে। কৃবষ পলেযের জনযে "এক দেে এক িাজার" ধারোটি 
বিকালের উপরও দজার দেওো হে।

মুক্লু  বিেযোসাগর দতল্ঙ্ানার বনজামিাে দজ্ার 
এক গ্রালমর িাবস্া। িছর পেঁতাবলিলের মুক্লু  
প্রাে সাত একর জবমর মাব্ক। েীঘ ্ত ২০ িছর 

ধলর দস কৃবষ ও কৃবষ িযেিসার সলঙ্ যতুি। বতবন ধান, ভুটিা 
এিং সোবিন চাষ কলরন। িত্তমালন বতবন ই-এনএএম 
দপাি্তাল্ দযাগ বেলেলছন। বতবন সরাসবর রেে এিং 
বিরেে িযেিথিার ফল্ ভা্ ্াভ কলরন এিং ২৪ ঘন্ার 
মলধযে তারঁ উৎপাবেত পলেযের জনযে অে ্ত দপলে যান।

মকু্লু  িল্ন, “ফস্ বিন্রের বেলনই িাকা পাওো যাে, 
এমন অবভজ্ঞতা আলগ কেলনা হেবন।“ এই অভািনীে 
্ালভর জনযে বতবন ই-এনএএম এিং দজ্া প্রোসনলক 
ধনযেিাে জানান। একইভালি, অন্ধ্রপ্রলেলের গুন্িুর 
দজ্ার েবুগিরা্া গ্রাম ২০১৭ সাল্র দম মালস ই-এনএএম 

মলঞ্চ দযাগোন কলরবছ্। অন্ধ্রপ্রলেলের েেটি মান্ডির 
মলধযে এটি কম ্তসবূচর ব্তীে পলি ্ত ই-এনএএম মলঞ্চর 
আওতাে আলস। এই মান্ডিলত প্রবতবেন সকা্ সালড় 
নেিা দেলক এগালরািার মলধযে অন্াইলন বন্াম পি ্ত 
চল্।

ই-এনএএম মলঞ্চর সলঙ্ যতুি হওোে মান্ডিগুব্ এেন 
সমূ্পে ্তরূলপ পবরিবত্তত হলেলছ, ফল্ কৃষকরা উপকৃত 
হলচ্ছন। আজ যবে দেলে কৃষকলের আে িনৃ্দ্ধ পাে এিং 
তারঁা দকালনা ঝালম্া ও সমসযো ছাড়াই তালঁের উৎপাবেত 
পেযে অন্াইলন বিন্রে করলত পালরন, তলি ি্লতই হে 
তা সম্ি হলেলছ ই-এনএএম এর কারলে। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমােী ২০১৬ সাল্র ১৪ এবপ্র্ এই বস্কম চা্ু 
কলরবছল্ন। প্রােবমকভালি আিটি রালজযের ২১টি মন্ডি 

ফ্যোগশিপ শস্কম ই-এনএএম 
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নক্রন্দ্র দমােী, প্্ানমন্তী   

এর অন্তগ ্তত বছ্। ই-এনএএম-এর অনযেতম প্রধান ্ক্ষযে 
হ্ মধযেস্বত্বলভাগীলের হাত দেলক কৃষকলের রক্ষা করা। 
কৃষকরা যালত সি ্তাবধক ্াভ করলত পালরন দসই কারলে 
সরাসবর রেে-বিরেলের সুবিধার জনযে একটি মঞ্চ প্রোন 
করা। ফল্ কৃষকলের আর ফস্ বিন্রের জনযে কারও উপর 
বনভ্তর করলত হেবন এিং দরেতারাও দেলের দয দকানও প্রান্ত 
দেলক দকনাকািা করলত পারলছন। ই-এনএএম হ্ ভারলত 
কৃবষ পলেযের জনযে একটি অন্াইন দট্বডং প্যোিফম ্ত।

ই-এনএএম দপাি্তাল্র মূ্ উলদেেযে হ্ ভারলতর সমস্ 
কৃবষ উৎপােন িাজার কবমটিলক একটি একক দনিওোলক্ত 
সংযতুি করা। িযেিসাবেক দ্নলেলন স্বচ্ছতা বনন্চিত করার 
জনযে জাতীে স্লর কৃবষ উৎপােনকারীলের জনযে একটি 
একক িাজার গলড় দতা্া। এর মাধযেলম কৃষকরা যালত 
উৎপাবেত পলেযের মান অনযুােী উপযতুি মূ্যে পাে তা 
বনন্চিত করা হে। কৃবষপলেযের জনযে "এক দেে, এক িাজার" 
ধারোটি বিকাে করাও এর অনযেতম উলদেেযে। িত্তমালন 
দেলের একুেটি রাজযে এিং দকন্দ্রোবসত অঞ্চল্র ১০০০ 
মান্ডি ই-এনএএম -এর সলঙ্ যতুি হলেলছ। ভারত সরকার 
কৃষকলের জীিনযাত্রার মান উন্নত করলত এিং ই-এনএএম 
-এর মলতা উদ্ািনী উলেযোলগর মাধযেলম তালঁের জীিনলক 
সমনৃ্দ্ধো্ী কলর তু্লত িদ্ধ পবরকর। 

দমাি মান্ডি
১০০০

শনবশন্ধি
বযেবসাযী

এফশপও

ইশন্ক্গ্ক্িড 
লাইক্সন্স

শস্কক্ম অতেগ যি 
রাজযে

২১

শনবশন্ধি কৃষক

২,১৯,৬৩৯ 

২০৮৩ 

১,০৩,১৩৪ 

জািীয কৃশষ বাজার ২০১৬ সাক্লর ১৪ এশপ্ল শুরু হক্যশিল 

ই-এনএএম দিক্ক কৃষকক্ের সুশব্া 

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী 
২০১৬ সাল্র ১৪ এবপ্র্ 
আিটি রালজযের ২১টি মন্ডিলক 
একীভূত কলর ই-এনএএম চা্ু 
কলরবছল্ন।

কৃষকরা বিনামূল্যে 
ই-এনএএম দপাি্তাল্ বনিন্ধন 
করলত পারলিন।

কৃষকরা সমস্ ই-এনএএম 
মান্ডির িযেিসােীলের কালছ 
তালঁের কৃবষ পেযে বিন্রের 
জনযে পলেযের বিেে বিিরেী 
অন্াইলন আপল্াড করলত 
পালরন এিং িযেিসােীরা 
দয দকানও থিান দেলক 
ই-এনএএম-এ তা দকনার জনযে 
প্রস্াবিত মূ্ যে বেলত পালরন।

ওজলন স্বচ্ছতা আনলত ই-এনএএম 
মলঞ্চ বন্াম ডালকর পলর 
কৃষকলের পলেযের সটেকভালি 
ওজন করার জনযে বিেযুেবতন 
ওজন দস্ক্ িযেিহার করা হলেলছ। 
কৃষকলের অে ্তপ্রোন করলত 
িযেিসােীরা ‘বভম’ দপলমন্ সুবিধা 
িযেিহার কলর দমািাই্ দফালনর 
মাধযেলমই িাকা পাোলত পারলিন।

ববেযুেশিক দস্কল 

কৃষক ও দরেতালের মলধযে দকানও মধযেস্বত্বলভাগী োকলি না। এলত কৃষলকর পাোপাবে 
গ্রাহকরাও উপকৃত হলিন। কৃষকরা তালের উৎপাবেত পলেযের উপযুতি োম পালিন। 
উৎপাবেত পেযে বিন্রের জনযে তালঁের আর িাজালর দযলত হলি না, সমলের সারেে 
হলি। দমািাইল্র মাধযেলম কৃষকরা তালঁের পেযে দকাোে যালচ্ছ দেেলত পারলিন এিং 
বনকিিতথী মন্ডিলত পলেযের তাৎক্ষবেক মূ্ যেও জানলত পারলিন। কৃষকরা সমেমলতা 
প্রবতটি মান্ডির সম্পূে ্ত তেযে পান। 

‘ই-এনএএম’-এর ্ক্ষযে হ্ সক্ 
কৃষকলের উপকার সাধন করা 
এিং তারঁা দয পদ্ধবতলত কৃবষ পেযে 
বিন্রে কলরন, তার পবরিত্তন করা। 
‘ই-এনএএম’এর মাধযেলম, আমালের 
কৃষকরা দকালনা অবতবরতি 
েরচ ছাড়াই স্বচ্ছ পদ্ধবতলত 
প্রবতলযাবগতামূ্ক মূ্যে পান।

শনবন্ধন অনলাইক্ন শবন্রে

ফ্যোগশিপ শস্কমই-এনএএম 

পবরসংেযোন ৮ মাচ্ত , ২০২২ অনসুালর 

১,৭২,৮৯,৪৯৯
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সারা বিবে জলুড় দকাবভড-১৯ অবতমাবরর তৃতীে তরঙ্ ধীলর ধীলর ম্ান হলচ্ছ। তলি সরকার 
সমূ্পে ্তরূলপ প্রস্তুত রলেলছ এিং সারা দেলে টিকাকরলের পবরবধ সম্প্রসাবরত করার ্লক্ষযে কাজ 

করা হলচ্ছ। ভারত দ্রুত সি ্তজনীন টিকাকরলের ্লক্ষযে এবগলে চল্লছ এিং বেশুলের জনযে 
টিকাও বতবর করলছ। দেেিযোপী টিকাকরে অবভযালনর অংে দকন্দ্রীে সরকার বহসালি রাজযে এিং 
দকন্দ্রোবসত অঞ্চ্গুব্লত বিনামূল্যে দকাবভড টিকা সরিরাহ কলর চল্লছ। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 

দমােী পবরবথিবতর উপর নজর রােলত পয ্তাল্াচনা বিেলক অংেগ্রহে করলছন। 

রাজথিালনর দযাধপুর দেলক বকছু েলূর মরুভূবম অঞ্চল্র 
মবহ্া স্বাথিযেকমথীরা দহঁলি দহঁলি মানুলষর িাবড় িাবড় 
বগলে দকাবভড টিকা বেলেলছন। তালঁের এই মানবসকতা 

দেলক দিাঝা যাে দয ্ক্ষযে যত কটেনই দহাক না দকন, ভারলতর 
আজ তা অজ্তন করলত িদ্ধপবরকর। দকাবভলডর সমেকাল্ 
এই স্বাথিযেকমথীরা সমস্ প্রবতকূ্তা সত্্বেও টিকাকরে অবভযান 
অিযোহত দরলেবছল্ন। পাহাড়, নেী, মরুভূবম দকানও দভৌলগাব্ক 
সীমািদ্ধতা তালঁের বনরস্ করলত পালরবন, এিং তালঁের অলিান্ত 
পবররেলমর কারলেই দেে আজ টিকাকরলে ১৮০ দকাটির গন্ডে 
অবতরেম করলত দপলরলছ। ১৬ মাচ্ত দেলক ১২-১৪ িছর িেবস 
বকলোরবকলোরীলের দকাবভড টিকা দেওো শুরু হলেলছ। তাছাড়াও 
৬০ িছলরর দিবে িেবস সমস্ নাগবরকরা এেন সতক্ততামূ্ক 
দডাজ গ্রহে করলত পারলিন। বেশুরা বনরাপে োকল্ দেেও 
বনরাপে োকলি। এই জনযেই দকন্দ্রীে স্বাথিযেমন্তী মনসুে মডিবভো 
বেশু দেলক ৬০ িছলরর দিবে িেবস, পবরিালরর সক্লক টিকা 
গ্রহলে উৎসাবহত কলরলছন। ২০২২ সাল্র ১৪ মাচ্ত পয ্তন্ত, ১৫-
১৭ িছর িেবস ৫,৫৮,৯২,৬০৫ জন বকলোর-বকলোরী টিকার 
প্রেম দডাজ দপলেলছ, অপরবেলক ৩,৩৮,৮৩,৮৮০ জন বকলোর-
বকলোরী দকাবভড টিকার ব্তীে দডাজ দেওো দপলেলছ। ১৪ মাচ্ত 
পয ্তন্ত ভারলত সন্রেে দকাবভড দরাগীর সংেযো বছ্ ৩৬,১৬৮ জন, 
যা প্রাে ৬৭৫ বেন পলর ভারলত দকাবভলডর সন্রেে দরাগীর সংেযোে 
সি ্তবনম্ন বছ্। একই সমলে ২৪ ঘণ্াে ২৫০৩টি নতুন দকস বরলপাি্ত 
করা হলেলছ, যা গত ৬৮০ বেলনর মলধযে সি ্তবনম্ন বছ্। দরাগ দেলক 

১২ বিক্রর ঊধ্ব য 
বযশসক্ের জনযে 
টিকাকরণ শুরু হক্যক্ি  

২২ মাক্স সব যশনম্ন বেশনক দরাগীর সংখযো 

টিকা সম্ক্কয ভুল িিযে 
িড়াক্নার দযক্কান প্ক্চষ্াক্ক 
আমাক্ের অবিযেই প্শিক্রা্ 
করক্ি হক্ব। অক্নক সময 
আমরা শুশন দয টিকা িাকা 
সত্ত্বেও অক্নক্ক সংরেমক্ণর 

শিকার হক্চ্ছন, িাহক্ল 
লাভ কী? মাস্ক অকায যকর 
বক্লও গুজব রক্িশিল। 

এ্রক্নর গুজব দ্রুি বন্ধ করা 
প্ক্যাজন। 

নক্রন্দ্র দমােী, প্্ানমন্তী 

দকাবভলডর বিরুলদ্ধ ্ড়াই স্াথিযে
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দসলর ওোর হার বছ্ ৯৮.৭২%। 

প্্ানমন্তী উচ্চ পয যাক্যর পয যাক্লাচনা ববেক্ক 
সভাপশিত্ব কক্রক্িন

দকাবভড-১৯ অবতমাবর, বিলেষত ওবমরেন ভযোবরলেন্ 
এিং দেলের টিকাকরলের পবরবথিবত পয ্তাল্াচনা করলত 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ৯ মাচ্ত একটি উচ্চ-পয ্তালের 
বিেলক সভাপবতত্ব কলরন। বিেলকর সমে দকাবভড-
১৯-এর বিবেিযোপী পবরবথিবত এিং ভারলত দকাবভলডর 
প্রলকাপ সম্পলক্ত একটি বিেে উপথিাপনা করা হলেবছ্। 
ভারলতর চ্মান টিকাকরে অবভযান, কলরানার নতুন 
রূলপ আরোন্ত হলে কতজন দরাগীলক হাসপাতাল্ 
ভবত্ত হলত হলছ, দরালগর তীরিতা এিং মতুৃযের হার হ্ালসর 
দক্ষলত্র টিকার কায ্তকাবরতা বিললিষলের উপর দজার 
দেওো হলেলছ। বিেক দেলক দেলক দিাঝা যাে দকন্দ্রীে 
সরকালরর সন্রেে এিং সহলযাবগতামূ্ ক প্রলচষ্া 
দকাবভড সংরেমলের বিস্ার দরালধ কায ্তকর িযেিথিাপনা 
গ্রহে কলরবছ্। আরও একটি বিষে উললিে করা হলেলছ 
দয বিবে স্বাথিযে সংথিা, রাষ্ট্রসংঘ, আন্তজ্তাবতক মুদ্রা 
তহবি্, হাভ্তাড্ত বিজলনস সু্ক্ এিং ইনবটেটিউি ফর 
কম্ম্পটিটিভলনস-এর প্রবতলিেলন মহামাবর দমাকালি্া 
এিং টিকাকরে অবভযালন ভারলতর প্রলচষ্ার প্রেংসা 
করা হলেলছ। প্রধানমন্তী জনগেলক দকাবভড বিবধবনলষধ 
এিং দকাবভড যোযে আচরে অনুসরে করার অনুলরাধ 
কলরলছন। পাোপাবে টিকা গ্রহলের জনযে সক্লক 
আহ্ান জাবনলেলছন।

১২-১৭ বির বযশসক্ের জনযে কক্ভাভযোক্স 
অনকু্মাশেি

ভারলতর বসরাম ইনবটেটিউি দকাবভলডর বিরুলদ্ধ 
এই কলভাভযোসে টিকা প্রস্তুত কলরলছ। ভারলতর ্াগ 
কলট্া্ার দজনালর্ (বডবসন্জআই) দকাবভড-এর 
উপর একটি বিলেষজ্ঞ কবমটির সুপাবরলের বভত্বতলত 
জরুবর পবরবথিবতলত দকাভাভযোসে িযেিহালরর অনুলমােন 
বেলেলছ। এই টিকা ১২ দেলক ১৭ িছর িেবস বেশুলের 
জনযে বতবর করা হলেলছ। এটি দেলের চতুে ্ত অযোবন্-
দকাবভড ভাইরাস ভযোকবসন যা ১৮ িছলরর কম িেবস 
নাগবরকলের জনযে দেলে উপ্ধি রলেলছ। অনযেবেলক 
দকাবভলডর বিরুলদ্ধ সুরক্ষার জনযে ‘নযোসা্ ভযোকবসলন’র 
িুটোর দডালজর ট্াো্ ১১ দফব্রুোবর দেলক শুরু 
হলেলছ। এই ট্াো্টি বেবলির এমস-সহ সারা দেলের 
নেটি হাসপাতাল্ পবরচাব্ত হলচ্ছ। ট্াোল্ শুধুমাত্র 
১৮ িছলরর দিবে িেবস নাগবরকলের অন্তভু্ততি করা হলি, 
এর জনযে ১০০ জনলক বনি ্তাবচত করা হলি। এছাড়াও, 
যারা উভে দডাজ গ্রহে কলরলছন তারঁাও ট্াোল্ অংে 
বনলত পালরন। 

পুরক্না শেন শফক্র এক্সক্ি: দরলওক্য দট্ক্নর শভিক্র 
কম্বল এবং পেযার উপর শনক্ষ্াজ্ঞা িুক্লক্ি 

েইু বির পর আতেজযাশিক উড়াক্নর উপর দিক্ক 
শনক্ষ্াজ্ঞা িুক্ল দনক্ব ভারি

সারা দেলে দকাবভলড নতুন কলর আরোলন্তর সংেযো 
হ্াস দপলেলছ, পবরবথিবতর রেমাগত উন্নবত হওোে 
দর্ওলে অবি্লবি চাের, কবি্ এিং দট্লন পে্তার 
উপর বনলষধাজ্ঞা তুল্ দনওোর বসদ্ধান্ত বনলেলছ। 
প্রাক-দকাবভড সমলের মলতা এই সুবিধাগুব্ আিার 
চা্ু করা হলচ্ছ। দকাবভড-১৯-এর সংরেমে রুেলত 
দকাবভড বিবধবনলষধ চা্ু করা হলেবছ্, দসই দপ্রবক্ষলত 
মানযে পবরচা্ন বিবধ (এসওবপ) জাবর করা হলেবছ্। 
দসই কারলে এতবেন দট্লন যাত্রীলের িযেিহালরর জনযে 
চাের, কবি্ দেওো হন্চ্ছ্ না।

দকাবভলডর আরোলন্তর সংেযো হ্াস পাওোর দকন্দ্রীে 
সরকার েুই িছর পর ২৭ মাচ্ত , ২০২২ দেলক আন্তজ্তাবতক 
বিমান সংথিাগুব্লক পুনরাে চা্ু করার বসদ্ধান্ত বনলেলছ। 
বিবেিযোপী দকাবভড প্রবতলরাধ টিকার স্বীকৃবত এিং বেল্প 
প্রবতবনবধলের সলঙ্ পরামে ্ত করার পলর, সরকার এই 
বসদ্ধান্ত গ্রহে কলরলছ। দকাবভলডর সংরেমে দরাধ করার 
জনযে সরকার ২০২০ সাল্র ২৩ মাচ্ত তাবরলে ভারলত 
বনধ ্তাবরত আন্তজ্তাবতক উড়ানগুব্র যাতাোত থিবগত 
করার বসদ্ধান্ত বনলেবছ্। যাইলহাক ২০২০ সাল্র জু্ াই 
দেলক ‘এোর িাি্ ্ ’ িযেিথিার অধীলন ভারত এিং ৩৭টি 
দেলের মলধযে বিলেষ আন্তজ্তাবতক উড়ানগুব্ যাতাোত 
করবছ্। দকাবভড সংরেমে হ্াস পাওোে এিং বেল্প 
অংেীোবরলের সলঙ্ আল্াচনার পলর দিসামবরক বিমান 
পবরিহন মন্তী দজযোবতরাবেতযে বসবন্ধো ২০২২ সাল্র 
২৭ মাচ্ত দেলক আন্তজ্তাবতক উড়ান পবরলষিা পুনরাে 
চা্ু করার বসদ্ধান্ত বনলেলছন। এই বসদ্ধালন্তর ফল্ 
‘এোর িাি্ ্ ’ িযেিথিাও সবরলে দেওো হলেলছ। যাইলহাক, 
আন্তজ্তাবতক ভ্রমলের সমে দকাবভড প্রবতলরালধ দকন্দ্রীে 
স্বাথিযে মন্তলকর বনলে্তবেকা কলোরভালি দমলন চ্লত হলি। 

দকাবভলডর বিরুলদ্ধ ্ড়াই স্াথিযে
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গুজরালতর নভসাবর দজ্া দেলক ১৬ বকল্াবমিার 
েলূর অিবথিত ডান্ডি। ভারলতর স্বাধীনতা 

আল্া্লনর অনযেতম গুরুত্বপূে ্ত ঘিনা হ্ মহাত্া 
গান্ধীর ্িে সতযোগ্রহ। এটি ভারলতর স্বাধীনতা 

আল্া্লনর "তীে ্তযাত্রা"। আলমোিালের সিরমতী 
আরেম দেলক ডান্ডি অবভযান শুরু কলর ২৪ বেলন 

২৪০ মাই্ পে পালে দহঁলি ডান্ডি গ্রালম এলস 
সমলুদ্রর জ্ দেলক দেেীে পদ্ধবতলত ্িে প্রস্তুত 

কলরন মহাত্া গান্ধী।  

ভারক্ির স্া্ীনিা 
অজযক্নর িীি যযাত্া

যেন বরিটিেরা ্িলের উপর কর আলরাপ 
করার একটি আইন পাস কলর, তেন মহাত্া 
গান্ধী সারা দেলে ্িে সতযোগ্রহ আল্া্লনর 

দনতৃত্ব দেন। যালক আমরা ডান্ডি অবভযান িা আইন 
অমানযে আল্া্ন িব্। ১৯৩০ সাল্র ৪ দম মধযেরালত 
মহাত্া গান্ধীলক অনিধভালি ্িে উৎপােলনর জনযে 
দগ্রফতার করা হলেবছ্। ডান্ডি পেযাত্রার সমাবপ্ত 
হলেবছ্ আইন অমানযে কলর। পবরোলম বরিটিে সরকার 
আল্া্নকারীলের দগ্রফতার কলর। বকন্তু বিপ্িীরা 
সবহংস প্রবতিাে জানানবন। ফল্, বিবেেরিালর বরিটিে 
সরকালরর ভারত-োসন নীবত এিং অতযোচার বনলে 
তীরি সমাল্াচনা শুরু হে। এর পবরলপ্রবক্ষলত সরকার 
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দেলের জনতালক স্বােত্োসন দেওোর 
কো ভািলত োলক। দসই কারলেই অলনক 
ঐবতহাবসক িল্ োলকন দয দেলের 
স্বাধীনতা প্রাবপ্তর সসু্ষ্ বভত হ্ এই 
ডান্ডি পেযাত্রা।

গান্ধীজী তারঁ এই যাত্রাে োকা সক্ 
কমথীলের দিলছ বনলেবছল্ন এিং বতবন 
প্রলতযেলকর সাক্ষাৎকার বনলেবছল্ন। এই 
িযেন্তিলের মলধযে সিলচলে িেস্ক বছল্ন 
মহাত্া গান্ধী তেন তারঁ িেস বছ্ ৬১ 
িছর। দসই যাত্রার সি ্তকবনঠি সেসযে 
বছল্ন ১৬ িছর িেবস বিট্ঠ্ ্ী্াধর 
েক্কর। ি্া হে দয মহাত্া গান্ধী যেন 
ডান্ডিলত বগলেবছল্ন তেন পঞ্চাে 
হাজালররও দিবে মানুষ এই অবহংস 
্িে সতযোগ্রলহ দযাগ বেলেবছ্ এিং 
যাত্রার সমে বতবন প্রবত দসামিার নীরি 
উপিাসও পা্ন কলরন। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমােী মহাত্া গান্ধীর ডান্ডি মালচ্তর 
৯১তম িাবষ ্তকীলত ঐবতহাবসক অমতৃ 
মলহাৎসি কম ্তসূবচর সূচনা কলরবছল্ন। 
যারা ভারলতর স্বাধীনতার জনযে তালঁের 
জীিন উৎসগ ্ত কলরবছল্ন, তালঁের প্রবত 
রেদ্ধা জাবনলে ২০২১ সাল্র ১২ মাচ্ত 
৮০ জন িযেন্তি ডান্ডি যাত্রা কলরবছল্ন। 
স্বাধীনতার অমতৃ মলহাৎসলির এই পলি ্ত 
ডান্ডি অবভযান এিং ্িে সতযোগ্রলহর 
সলঙ্ যুতি সংগ্রামীলের সম্পলক্ত জানুন।

মািশঙ্নী হাজরা: গান্ধীবুশড় নাক্ম পশরশচি শিক্লন

মাতবঙ্নী হাজরা বছল্ন একজন প্রকৃত গান্ধীিােী। বতবন বনলজই চরকাে 
সুলতা কািলতন, োবের দপাোক পবরধান করলতন এিং সি ্তান্তকরলে 

মানলুষর দসিাে বনলজলক বনলোন্জত কলরবছল্ন। মাতবঙ্নী হাজরা 
মবহ্ালের মলধযে আত্সম্ান- আত্সলচতনতা জাগ্রত কলরবছল্ন। বতবন 
সাধারে মানুলষর কালছ এত জনবপ্রে বছল্ন দয তালঁক সকল্ ‘গান্ধীিবুড়’ িল্ 
ডাকলতন।  

বতবন মহাত্া গান্ধীর অসহলযাগ, আইন অমানযে এিং ভারত ছালড়া 
আল্া্লনর সলঙ্ও যতুি বছল্ন। এই মহীেসী নারী ১৮৭০ সাল্র ১৯ 
অল্ািলর অবিভতি দমবেনীপুর দজ্ার তম্লুকর বনকিিতথী দহাগ্া 
গ্রালম জন্মগ্রহে কলরবছল্ন। তারঁ িািা একজন েবরদ্র কৃষক বছল্ন, ফল্ 
বিেযো্লের বেক্ষা দেলক বতবন িন্ঞ্চত হলেবছল্ন। োবরলদ্রযের কারলে মাত্র ১২ 

িছর িেলস তারঁ বিলে হলে বগলেবছ্, ১৮ িছর 
িেলস বতবন বিধিা হন। 

মাতবঙ্নী হাজরার তেন ৬০ িছর িেস, বতবন 
তারঁ কঁুলড়ঘর দেলক েঙ্খ িান্জলে আইন অমানযে 
আল্া্লনর বমবছ্লক স্বাগত জাবনলেবছল্ন।  
১৯৪২ সাল্ ভারত ছালড়া আল্া্লনর সমে, 
মাতবঙ্নী তম্লুক ৬০০০ সমে ্তলকর দনতৃত্ব 
বেলেবছল্ন, যালের দিবেরভাগই মবহ্া বছল্ন। 

১৯৪২ সাল্র ২৯ দসলটেবির, পাচঁটি দোভাযাত্রা এবগলে চ্্ তম্কু 
অবধকার করলত। মাতবঙ্নী একটি বমবছ্ বনলে োনার বেলক এবগলে চল্ন। 
বমবছ্ েহলরর উপকলঠে দপৌঁছল্ রাজপুব্ে ভারতীে েডেবিবধর ১৪৪ 
ধারা জাবর কলর এিং বনলে্তে দেে সমালিে দভলঙ দেওোর।  দসই আলেে 
অমানযে কলরন মাতবঙ্নী হাজরা এবগলে চল্ন, পুব্ে গুব্ চা্াে মাতবঙ্নী 
হাজরালক। পুব্লের গুব্ প্রেলম তারঁ পালে ্াগলতই হালতর োেঁটি মাটিলত 
পলড় যাে। এরপর ব্তীে িলু্লির আঘালত িা-ঁহাতিা নলুে পলড়। তার পলর 
তারঁ বেলক দধলে আলস তৃতীে িলু্ি। কপা্বিদ্ধ দসই িলু্লির আঘালত তার 
দেহ মাটিলত ্টুিলে পলড় তি ু বতবন প্রবতজ্ঞািদ্ধ, জাতীে পতাকাটি তেনও 
তারঁ হালতর মুলোে ধরা। মাতবঙ্নী হাজরার অবিবোসযে সাহস, উেযেম এিং 
স্বাধীনতার আকাঙ্কা সমগ্র দেলের সামলন একটি েৃষ্ান্ত থিাপন কলরলছ।

জন্ম- ১৯ অল্াির ১৮৭০, মতুৃযে- ২৯ দসলটেবির ১৯৪২  
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মহাত্া গান্ধী যেন বরিটিেলের ্ারা প্রিবত্তত ্িে আইলনর প্রবতিালে 
ডান্ডি অবভযান করার বসদ্ধান্ত গ্রহে কলরবছল্, তেন বতবন দসই যাত্রাে 

মবহ্ালের অন্তভু্ততি কলরনবন। বতবন বসদ্ধান্ত বনলেবছল্ন দয মবহ্ারা চরকা 
দকলি এিং মলের দোকান দঘরাও কলর আল্া্লন গুরুত্বপূে ্ত ভূবমকা 
পা্ন করলি। এই সংিাে কম্া দেিী চলটিাপাধযোলের কালছ দপৌঁছল্, বতবন 
তা উলপক্ষা করলত পালরনবন। বতবন স্বেং গান্ধীজীর সলঙ্ দেো কলরন এিং 
মবহ্ালের অংেগ্রহলে রান্জ করান। বতবন বিবোস করলতন দয মবহ্ালের 
"্িে সতযোগ্রলহ" অংে দনওো উবচত।

বিেলক কম্া দেিী মহাত্া গান্ধীলক 
দিাঝালত সক্ষম হন দয এই আল্া্লন 
মবহ্ালের অন্তভু্ততি করা উবচৎ, পরিতথীকাল্ 
এটি ঐবতহাবসক বসদ্ধান্ত বহসালি প্রমাবেত হে। 
মহাত্া গান্ধী মবহ্ালের অংেগ্রহলের সম্বত 
বেল্, কম্ালেিী এিং অিবন্তকািাই দগােল্-
সহ সাতজলনর একটি ে্ দিালবিলত ্িে 
সতযোগ্রলহর দনতৃত্ব দেওোর জনযে গেন করা 
হলেবছ্। এই আল্া্লন বতবন সন্রেেভালি 
অংেগ্রহে কলরবছল্ন। ফল্ ্িে আইন 
্ঙ্ঘলনর জনযে তালঁক দগ্রফতার করা হে। 

কম্ালেিী চলটিাপাধযোে ১৯০৩ সাল্র ৩ এবপ্র্ কে ্তািলকর মযোঙ্াল্ালর 
জন্মগ্রহে কলরবছল্ন। বতবন ভারলত বফলর আসার আলগ ্ডিন বিবেবিেযো্ে 
দেলক সামান্জক বিজ্ঞালন বডলপ্ামা অজ্তন কলরন। ভারলত আসার পর, বতবন 
গান্ধীিােী সংগেন "দসিাে্"-এ দযাগ বেলে ভারতীে স্বাধীনতা সংগ্রালমর 
সলঙ্ যতুি হন। ১৯৩৬ সাল্, বতবন সি ্তভারতীে মবহ্া সলম্্লনর সভাপবত 
বনি ্তাবচত হন। বতবন একজন বিবেষ্ দ্বেকাও বছল্ন, ভারলত নারী অবধকার 
বনলে বনিন্ধ ব্লেবছল্ন। তারঁ দেষ িই ‘ইন্ডিোন উইলমন’স ওোর ফর 
ইন্ডিলপলডিসি’ প্রকাবেত হলেবছ্ ১৯৮২ সাল্। শুধু তাই নে, কম্ালেিী 
ভারতীে হস্বেল্প এিং তাতঁলক পুনরুজ্জীবিত করার দক্ষলত্র গুরুত্বপূে ্ত 
ভূবমকা পা্ন কলরবছল্ন। এই কারলে তালঁক তাতঁ হস্বেলল্পর "মা" বহসালিও 
অবভবহত করা হে। বতবন হস্বেল্প এিং সমিাে আল্া্লন সন্রেে ভূবমকা 
গ্রহে কলরবছল্ন, পাোপাবে নািক, বেল্প, বেলেিার, সঙ্ীত এিং পুতু্বেলল্পর 
প্রচালরর জনযে দিে কলেকটি জাতীে প্রবতঠিালনর প্রচার কলরবছল্ন। তারঁ 
প্রলচষ্ার ফল্  ইন্ডিোন নযোেনা্ বেলেিার, িত্তমালন নযোেনা্ সু্ক্ অফ 
্ামা নালম পবরবচত, ১৯৪৪ সাল্ প্রবতটঠিত হলেবছ্। বতবন ১৯৫৫ সাল্ 
পদ্মভূষে এিং ১৯৮৭ সাল্ পদ্মবিভূষে সম্ান পান।

ভারতীে স্বাধীনতা সংগ্রামী 
বগবরিরধারী দচৌধুরী, অল্প িেলস 

মহাত্া গান্ধীর সলঙ্ সাক্ষাৎ কলরন। বতবন 
তারঁ সারা জীিন ধলর গান্ধীজীর দেোলনা 
সতযে ও অবহংসার পলে চল্বছল্ন। 
মহাত্া গান্ধী কতৃ ্তক বনি ্তাবচত সতযোগ্রহীলের 
একজন বছল্ন বগবরিরধারী দচৌধুরী। 
বতবন আইন অমানযে আল্া্লনর সমে 
বরিটিে আইন ভঙ্ কলরবছল্ন। ডান্ডি 
পেযাত্রাে বিহালরর একমাত্র িযেন্তি বছল্ন 
বগবরিরধারী। এক বিেলক ডঃ রালজন্দ্র 
প্রসাে তালঁক িল্বছল্ন, ‘তুবম বিহালরর 
ময ্তাো রক্ষা কলরছ’। এই যাত্রাে দযাগ 
দেওোর সমে তারঁ িেস বছ্ মাত্র ২০ 
িছর। স্বাধীনতার জনযে বরিটিেলের বিরুলদ্ধ 
্ড়াইলে বতবন মহাত্া গান্ধীর অনগুামী 
বছল্ন। শুধু তাই নে, বতবন আল্া্লনর 
অবহংস ও গান্ধীিােী নীবত দমলন চল্ন 
এিং ডান্ডি অবভযানলক সফ্ করলত পূে ্ত 
সহলযাবগতা কলরন। মহাত্া গান্ধীর ডান্ডি 
অবভযালনর ফল্ এই আল্া্ন দ্রুত 
বিহালরর অলনক অংলে ছবড়লে পলড়বছ্। 
িহু মানষু প্রতীকীভালি ্িে আইন ভঙ্ 
কলর দগ্রফতার হলেবছল্ন। বগবরিরধারী 
দচৌধুরী কাবরিাি ু নালম পবরবচত বছল্ন। 
এিা বিবোস করা হে দয মহাত্া গান্ধীর 
সলঙ্ দেো করলত বতবন তারঁ িড় ভাই 
হবরলগাবি্ দচৌধুরীর প্রলচষ্াে সিরমতী 
আরেলম দপৌঁলছবছল্ন। বগবরিরধারী মন ও 
মনলন গান্ধীন্জর িযোপক প্রভাি বছ্। ডান্ডি 
যাত্রা দেলক বফলর আলসন শুধুমাত্র একটি 
োবের ধুবত পলর, তারঁ সলঙ্ অনযে দকান 
দপাোক িা চপ্প্ বছ্ না। শুধু তাই নে, 
তারঁ িাবড়লত দেি-দেিীর পাোপাবে মহাত্া 
গান্ধীর একটি প্রবতকৃবত রাো হলেবছ্। 

কমলাক্েবী চক্্াপা্যোয: 
লবণ সিযোগ্ক্হ 
মশহলাক্ের অতেভুযতি 
করক্ি মহাত্া গান্ধীক্ক 
রান্জ কশরক্যশিক্লন 

শগশরবর্ারী দচৌ্ুরী: 
ডান্ডি অশভযাক্ন শবহাক্রর 
একমাত্ সিযোগ্হী

জন্ম- ৩ এবপ্র্, ১৯০৩ মতুৃযে- ২৯ অল্াির, ১৯৮৮ 

জন্ম- ১১ জানেুাবর, ১৯১১ মতুৃযে- ১৮ আগটে, ১৯৯০ 

কমলা দেবী 
চক্্াপা্যোয দেিক্ক 
স্া্ীন করক্ি 
ভারক্ির বাইক্র 
রাজননশিক সংক্যাগ 
বিশর করশিক্লন, 
১৯৩৬ সাক্ল, শিশন 
সব যভারিীয মশহলা 
সক্ম্লক্নর সভাপশি 
শনব যাশচি হন।
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দপোলর্া্ নাোর আজীিন গান্ধীিােী বছল্ন। মহাত্া গান্ধীর 
ডান্ডি অবভযালন অংেগ্রহেকারীলের মলধযে বতবন অনযেতম 

বছল্ন। বতবন মহাত্া গান্ধীর িযেন্তিগত সবচি হওোর পাোপাবে 
বতবন স্বাধীনতা সংগ্রালম সন্রেেভালি অংেগ্রহে কলরবচল্ন। সারা 
জীিন মহাত্া গান্ধীর পে অনসুরে কলরবছল্ন। বেবলিলত ১৮৯৯ 
সাল্ দপোলর্াল্র জন্ম হলেবছ্। বতবন পাঞ্াি বিবেবিেযো্ে 
দেলক বিএ পরীক্ষাে উত্ীে ্ত হন। বকন্তু অসহলযাগ আল্া্লন 
দযাগ দেওোর জনযে ১৯২০ সাল্ এমএ পড়া দছলড় দেন। ১৯৩১ 
সাল্ দপোলর্া্ দগা্লিবি্ সলম্্লনর জনযে মহাত্া গান্ধীর 
সলঙ্ ্ ডিলন যান। বতবন িাম ্তা এিং সাই্ন সফলরও মহাত্া গান্ধীর 
সঙ্ী বছল্ন। ১৯৪৬ সাল্ ভারলত যেন সাম্প্রোবেক োঙ্া শুরু 
হে, তেন বতবন মহাত্া গান্ধীর সলঙ্ িাং্া এিং অনযোনযে থিালন 
বগলেবছল্ন। দনাোো্ীলত সাম্প্রোবেক সম্প্রীবত পুনরুদ্ধালর 
বতবন প্রেংসনীে কাজ কলরবছল্ন। স্বাধীনতা সংগ্রালমর সমে 
বতবন সাত-আিিার দগ্রফতার হন। এছাড়াও, বতবন মহাত্া গান্ধীর 
বচন্তাভািনা এিং জীিন সম্পলক্ত গলিষো এিং বিবভন্ন দ্োল্বে 
কলরলছন। বতবন হবরজন (মহাত্া গান্ধী এই সাপ্তাবহক পন্ত্রকা  শুরু 
কলরবছল্ন) পন্ত্রকা সম্পােনা করলতন। বতবন বছল্ন একজন 
প্রকৃত ইবতহাসবিে। মহাত্া গান্ধীর জীিন ও েে ্তন সহলজ িযোেযো 
কলরবছল্ন। ১৯৮২ সাল্র ২৭ অল্াির দপোলর্া্ নাোলরর 
মতুৃযে হে।

মহাত্া গান্ধীর দনতৃলত্ব যেন ডান্ডি অবভযান শুরু হলেবছ্, 
তেন গুজরালত সিলচলে দিবে সংেযেক সতযোগ্রহী বছল্ন 

(৩২)। দসই সতযোগ্রহীলের একজন বছল্ন ভা্ন্জভাই 
দগাবি্ন্জ দেোই। িুন্দ্ধেীপ্ত দগাবি্ন্জ েুি সহলজই এই 
যাত্রার জনযে বনি ্তাবচত হলেবছ্। বতবন ইংলরন্জলত অতযেন্ত 
সাি্ী্ বছল্ন, বতবন গুজরাি কল্লজ ইংলরন্জ সাবহতযে 
পড়ালতন। ১৯১৬ সাল্ কংলগ্রস অবধলিেলন দযাগোলনর 
অনুমবত প্রতযোেযোত হওোর পলর বতবন চাকবর দছলড় দেন। 
মহাত্া গান্ধী েবক্ষে আবরিকা দেলক বফলর আসার পর বতবন 
সিরমতী আরেলম োকলতন। এোলনই ভা্ন্জভাই গান্ধীজীর 
সালে দেো কলরন এিং স্বাধীনতা সংগ্রালম দযাগ দেওোর 
বসদ্ধান্ত দনন। বতবন স্বাধীনতা সংগ্রালম অংেগ্রহলের জনযে 
১৯২১ সাল্ ভা্ন্জভাই দগ্রফতার হন। ভা্ন্জভাই দিনারস 
বহ্ ুবিবেবিেযো্লে ছাত্রলের পড়ালতন এিং ১৯২০ সাল্র পর 
আহলমোিালে গুজরাত বিেযোপীে থিাবপত হল্ বতবন দসোলন 
পড়ালনা শুরু কলরন। শুধু তাই নে বতবন গান্ধীর বচন্তাধারা 
দেলক অনপু্রাবেত িহু িইও অনিুাে কলরবছল্ন। ‘েবক্ষে 
আবরিকাে সতযোগ্রলহর ইবতহাস’ অনুিালেও ভা্ন্জভাইলের 
অিোন অনস্বীকায ্ত। বতবন সিরমবতলত গান্ধীর আরেলমর 
সালেও জবড়ত বছল্ন। দসোলনই বতবন মহাত্া গান্ধীর ‘ইেং 
ইন্ডিো’ পন্ত্রকা সম্পােনাে সহােতা কলরবছল্ন।

মহাত্া গান্ধীর বযেন্তিগি সশচব 
দপযাক্রলাল নাযারও ডান্ডি 
যাত্ায অংি শনক্যশিক্লন

ভালন্জভাই দগাশবন্দন্জ দেিাই: 
স্া্ীনিা সংগ্াক্মর জনযে শিক্কিার 
কাজ দিক্ড় শেক্যশিক্লন

কস্তুরবা গান্ধী: বাপু িাকঁ্ক "বা" বক্ল সক্ম্বা্ন করক্িন

জাবতর জনক দমাহনোস করমচােঁ গান্ধীর স্ত্রী 
হওোর পাোপাবে বতবন স্বাধীনতা সংগ্রালমর 

একজন গুরুত্বপূে ্ত মবহ্া দনত্রী বহলসলি বনলজর 
পবরচে বতবর কলরবছল্ন।১৮৬৯ সাল্র ১১ এবপ্র্ 
কস্তুরিার জন্ম হে। তারঁ িািা বছল্ন গুজরালির 
দপারি্লর িযেিসােী দগাকু্োস কাপাবডো। 
তারঁ ১৪ িছর িেলস মহাত্া গান্ধীর সলঙ্ বিিাহ 
হে। গান্ধীজী বনলজ কস্তুরিা গান্ধীর ্ারা এতিাই 
প্রভাবিত হলেবছল্ন দয বতবন তালঁক "িা" িল্ 
ডাকলতন। এমনবক ডান্ডি অবভযালনর সমেও, কস্তুরিা মহাত্া 
গান্ধীলক সম্পূে ্ত সমে ্তন কলরবছল্ন। এ কারলেই িাপু দেলের 
স্বাধীনতার জনযে বেনরাত ্ড়াইলে বনলজলক উৎসগ ্ত করলত 
দপলরবছল্ন। ১৯৩০ সাল্ কস্তুরিা "দনা িযোসে" প্রচারাবভযালন 
এিং িারলোব্লত ্িে সতযোগ্রলহও অংে গ্রহে কলরবছল্ন। 
১৯৩২ সাল্ বতবন দগ্রফতার হন। ডান্ডি যাত্রার পলর যেন 
মহাত্া গান্ধীলক দগ্রপ্তার করা হলেবছ্, তেন কস্তুরিা গান্ধীই 

জনগেলক উৎসাবহত কলরবছল্ন। বকন্তু বতবন 
বনি ্তাবচত ডান্ডি সতযোগ্রহীলের মলধযে বছল্ন না। এই 
সমে বতবন বনরন্তর আল্া্নকারীলের সমে ্তন 
কলরবছল্ন, মহাত্া গান্ধীর থিান পূরে করার জনযে 
যোসাধযে দচষ্া কলরবছল্ন। কস্তুরিা মহাত্া গান্ধীর 
আলগ সতযোগ্রহ পরীক্ষাে সফ্ হলেবছল্ন িল্ মলন 
করা হে। প্রকৃতপলক্ষ, মহাত্া গান্ধীর েবক্ষে আবরিকা 
সফলরর সমে, কস্তুরিা গান্ধী দেলের বিিাহ আইলনর 
বিরুলদ্ধ একটি সতযোগ্রলহর দনতৃত্ব বেলেবছল্ন। বতবন 

এই সতযোগ্রলহ সফ্ও হলেবছল্ন। ফল্ মবহ্ারা ঘলরর গন্ডের 
িাইলর আসার জনযে অনুপ্রাবেত কলরবছ্। শুধু তাই নে, স্ত্রী 
বহলসলি কস্তুরিা গান্ধী যোযেভালি বনলজর পবরিালরর োবেত্ব 
পা্ন কলরবছল্ন। কস্তুরিার মাো মমতা আচরলে মুগ্ধ হলে 
মহাত্া গান্ধী িল্বছল্ন, আবম কস্তুরিার কাছ দেলক অবহংসার 
পাে বেলেবছ। কস্তুরিা গান্ধী ১৯৪৪ সাল্র ২২ দফব্রুোবর ৭৪ 
িছর িেলস পরল্াক গমন কলরন।  

জন্ম- ১১ এবপ্র্, ১৮৬৯ মতুৃযে- ২২ দফব্রুোবর ১৯৪৪ 

স্বাধীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভারি@৭৫
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সা্ারণ মানুষ উপকৃি হক্যক্িন

ভবিষযেলত স্বাথিযে সংকি দমাকালি্াে দকন্দ্রীে সরকার 
রেমাগত স্বাথিযে পবরকাোলমালক েন্তিো্ী করলছ। 
এই বমেলনর অংে বহসালি, সারা দেলে ৮৬৭৫টি 
জনঔষবধ দকন্দ্র থিাপন করা হলেলছ। এই দকলন্দ্র 
সকল্ িাজার মূল্যের দেলক ৫০-৯০ েতাংে কম 
োলম ওষুধ বকনলত পালরন।

দরাগ আলরালগযের জনযে বচবকৎসলকর কালছ দজলতই 
হলি। বকন্তু বচবকৎসক পরামে ্ত অনুযােী ওষুধ 
বকনলত দগল্ িহু মানষু বিপলে পরলতন, 

সকল্র কালছ দসই পবরমাে অে ্ত োলক না। এেন জন ঔষবধ 
দকন্দ্র গলড় ওোর ফল্ দসই উল্লগর অিসান হলেলছ। জন 
ঔষবধ দকন্দ্র েরীলরর বচবকৎসা করল্ও মলনর বচবকৎসা কলর। 
এলক্ষলত্র সিলচলে গুরুত্বপূে ্ত বেক হ্ দয অলে ্তর সারেে হে, মানষু 
স্বন্স্ পাে। স্বালথিযের জনযে মানষুলক আ্াো কলর অলে ্তর সংথিান 
করলত হেনা। এই অে ্তিছলরর পবরসংেযোন অনসুালর, জন ঔষবধ 
দকন্দ্রগুব্র মাধযেলম ৮০০ দকাটি িাকারও দিবে মূল্যের ওষুধ বিন্রে 
হলেলছ। েবরদ্র ও মধযেবিত্ মানষুরা জনঔষবধ দকন্দ্রগুব্র মাধযেলম 
প্রাে ৫০০০ দকাটি িাকা সারেে করলত দপলরলছন। যবে এই প্রকল্প 
শুরু হওোর পর দেলক সমস্ সঞ্চে দযাগ করা হে, তাহল্ দেো 
যালি দমাি দযাগফ্ ১৩,০০০ দকাটি িাকার সীমা স্ে ্ত কলরলছ।

এই দকন্দ্রগুব্ দেলক মবহ্ালের জনযে এক িাকাে সযোবনিাবর 
নযোপবকনও পাওো যাে। এেনও পয ্তন্ত এই দকন্দ্রগুব্ দেলক ২১ 
দকাটিরও দিবে সযোবনিাবর নযোপবকন বিন্রে হলেলছ। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমােী ৭ মাচ্ত জনঔষবধ দকলন্দ্রর মাব্ক এিং প্রকলল্পর 
সুবিধালভাগীলের সলঙ্ িাকযো্াপ কলরন। দজলনবরক ওষুলধর 
িযেিহার এিং জনঔষবধ প্রকলল্পর উপকাবরতা সম্পলক্ত মানুষলক 
সলচতন করলত ১ মাচ্ত দেলক জন ঔষবধ সপ্তাহ পা্ন করা হলচ্ছ। 
এর প্রবতপােযে হ্ ‘জনঔষবধ-জন উপলযাগী’। 

২৪০টি
দজক্নশরক 

ওষু্  
সান্জযকাল 
সংরোতে 
শনবন্ধ

৮৬৭৫টি

 প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর দনতৃত্বাধীন সরকার কযোসিার, 
যক্ষ্মা, ডাোলিটিস এিং হৃেলরালগর মলতা দরালগর 
বচবকৎসাে িযেিহৃত ৮০০ টিরও দিবে ওষুলধর োম 
বনেন্তলে দরলেলছ।

 দকন্দ্রীে সরকার বসদ্ধান্ত বনলেলছ দয দিসরকাবর 
দমবডকযো্ কল্লজর অলধ ্তক আসলন সরকাবর 
দমবডকযো্ কল্লজর সমান েরলচই পড়া যালি।

 আেুষ্ান ভারত প্রকলল্প এেন ৫০ দকাটিরও দিবে মানুষ 
অন্তভু্ততি হলেলছন। এই প্রকলল্পর সূচনা দেলক বতন 
দকাটিরও দিবে মানুষ উপকৃত হলেলছন।

স্াথিযে পশরকাোক্মা মজবুি 
করার ্ারা অবযোহি 

জনঔষবধ দকন্দ্রগুব্ শুধুমাত্র ওষুলধর সমসযোর 
সমাধান কলর তাই নে উল্লগরও অিসান কলরলছ। 

এেন আর মানুষলক ওষুলধর োম বনলে ভািলত হেনা। 
দপ্রসন্রেপেলন দ্ো ওষুলধর োম বনলে মানুলষর 

েঙ্কাও দকলি বগলেলছ।
নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী 

১৪৫১
পশরসংখযোক্নই সাফলযে প্কাশিি হয 

জনঔষশ্ 
দকন্দ্র, ১ 
জানযুাশর 

২০২২ পয যতে 

জনঔষশ্ দকন্দ্র 

২০২৪-২০২৫ সাক্লর মক্্যে ১০,৫০০টি দকন্দ্র দখালার লক্যে 
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শমশডযা কন যার 
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চল্লিশের দেশে ল্বিতীয় চল্লিশের দেশে ল্বিতীয় 
ল্িশ্বযুদ্ধ, ঠাণ্া যুদ্ধ এিং ল্িশ্বযুদ্ধ, ঠাণ্া যুদ্ধ এিং 
দদেভাগশে দেন্দ্র েশর দদেভাগশে দেন্দ্র েশর 
দিল্েরভাগ আশ�াচনা দিল্েরভাগ আশ�াচনা 

দেন্দ্রীভূত হশয়ল্ি�, এিং দেন্দ্রীভূত হশয়ল্ি�, এিং 
দেই েমশয়ই ডঃ আশবেদের দেই েমশয়ই ডঃ আশবেদের 
ভারতশে এে েূশরে গাথঁার ভারতশে এে েূশরে গাথঁার 
দচষ্া েশরল্িশ�ন। ল্তল্ন দচষ্া েশরল্িশ�ন। ল্তল্ন 

যুক্তরাষ্ট্রীয় োঠাশমার গুরুত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় োঠাশমার গুরুত্ব 
তুশ� ধশরল্িশ�ন এিং দদশের তুশ� ধশরল্িশ�ন এিং দদশের 

উন্নল্তর জন্য দেন্দ্র ও উন্নল্তর জন্য দেন্দ্র ও 
রাজ্যগুল্�শে যাশত এেেশগে রাজ্যগুল্�শে যাশত এেেশগে 
োজ েশর তার উপর দজার োজ েশর তার উপর দজার 
ল্দশয়ল্িশ�ন। আজ আমরা ল্দশয়ল্িশ�ন। আজ আমরা 

োেশনর েমস্ত দষেশরে োেশনর েমস্ত দষেশরে 
যুক্তরাষ্ট্রীয় ি্যিস্া গ্রহণ েশরল্ি যুক্তরাষ্ট্রীয় ি্যিস্া গ্রহণ েশরল্ি 
যাশত দেউ ল্পল্িশয় না পশেন। যাশত দেউ ল্পল্িশয় না পশেন। 
ল্েন্তু েিশচশয় গুরুত্বপূণ ্ণ হ� ল্েন্তু েিশচশয় গুরুত্বপূণ ্ণ হ� 
ডঃ িািা োশহি আশবেদের ডঃ িািা োশহি আশবেদের 

আজও আমার মশতা �ষে �ষে আজও আমার মশতা �ষে �ষে 
মানুশের োশি অনুশরেরণা, মানশুের োশি অনশুরেরণা, 

ল্িশেেত যারা অনগ্রের দরেণীর ল্িশেেত যারা অনগ্রের দরেণীর 
অন্তভু্ণক্ত।অন্তভু্ণক্ত।

নশরন্দ্র দমাদী, রেধানমন্তী। নশরন্দ্র দমাদী, রেধানমন্তী। 

জয়ন্তীজয়ন্তী
ডঃ ভীমরাও আশবেদেরডঃ ভীমরাও আশবেদের
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