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পযানীৰ সংৰক্ষণঃ আবম পানীৰ সংৰক্ষণ, পুনঃ ি্যৱৈাৰ, িৰৰুণৰ পানী সংৰক্ষণ আবদ বিবিন্ন পন্াৰৰ মূলত পানীৰ 
সিু্যৱস্াপনা তথা ি্যৱৈাৰৰ ওপৰত বিৰশৰ গুৰুত্ব বদয়াৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা আৰে। মুপট্টমৰ শ্ৰী নাৰায়ৰণ গৰমৰ বদনৰিাৰত 
পশু-পক্ষীক মাটটৰ িাচনত পানী বদ আবৈৰে, অৰুণ কৃষ্ণমূবত ্ষৰয় বনজৰ অঞ্চলৰটাৰ পুখুৰী তথা জলশয়ৰিাৰ চাফা কৰাৰ 
কামত ি্যস্ত আৰে, মৈাৰাষ্ট্ৰৰ বৰাৈন কাৰলই বচবৰ থকা পুৰবণ কঁুৱাৰিাৰ পবৰস্াৰ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদৰে। আনৈাৰত 
পুৰীৰ ৰাহুল মৈাৰাণাই বদওিাৰৰ বদওিাৰৰ পুৰীৰ তীথ ্ষ স্ানৰিাৰত সগ প্াটটিক সংগ্ৰৈ কবৰ পবৰস্াৰ কৰাৰ কাম কবৰ আৰে।

আয়সুঃ পৰম্পৰাগত বচবকৎসা ি্যৱস্া আয়ুৰৰ প্ৰিাৱ বিশ্বত বনৰতৌ িকৃ্দ্ পািলল ধবৰৰে। এবতয়া আয়ুস উৎপাদন খণ্ড 
প্ৰায় ১.৪ লাখ বকাটট টকালল িকৃ্দ্ পাইৰে। আনৈাৰত উদ্াৱনৰ বক্ষত্ৰত কবপৱা, বনৰৰাগ ষ্ট্ৰ্ৰীট আৰু অৰত্ৰয় ইন’বিশ্বন 
টিাট্ষআপৰিাৰৰ নাম কবৰিলল সক্ষম সৈৰে।

স্যাস্্ঃ স্াস্্যখণ্ডক সল সজাগতা সটৃটি কৰাৰ িাৰি ৭ এবপ্ৰল তাবৰৰখ বিশ্ব স্াস্্য বদৱস পালন কবৰি। বিগত সপ্াৈত কটাৰত 
আৰয়াক্জত এখন বৰাগ সক্মিলনত ১১৪ বদশৰ প্ৰবতবনবধৰয় অংশ সল নতুন বিশ্ব বৰকৰ্ষ স্াপন কবৰৰে।

ৰপ্যাদ্নত অদ্িললখঃ িাৰৰত অলপৰত ৪০০ বিবলয়ন ৰলাৰৰ ৰপ্াবনৰ সূচক অবতক্ৰম কবৰ অবিৰলখ ৰচনা কবৰৰে। এয়া 
বনক্চিতিাৰৱ িাৰতৰ আত্মবনি্ষৰশীলতা আৰু সামথ ্ষৰ পবৰচয়। এবতয়া বদশৰ সামগ্ৰী বিশ্বৰ সকৰলা স্ানৰতই লাি কবৰিলল 
সক্ষম সৈ পবৰৰে। লাৰাখৰ বিশ্বপ্ৰবসদ্ এবপ্ৰৰকাট ৰুিাইত লাি কবৰি, লগৰত তাবমলনাৰুৰ পৰা পৰ�াৱা কলৰ বচপৰো লাি 
কবৰি। নতুন নতুন সামগ্ৰী বদশৰ কৃবৰজাত উৎপাদন এবতয়া সকৰলাৰত উপলব্ধ।

কু্ষদ্ৰ  ব্যব্যৱসযায় আৰু সজমঃ বজম পৰট্ষলৰ চৰকাৰৰ বলনৰদন িকৃ্দ্ কৰাই নৈয়, এই ি্যৱস্াই সমগ্ৰ বদশত বক্ৰতা-বিৰক্ৰতাৰ 
চাবৈদা িকৃ্দ্ কবৰৰে, ি্যৱসায় িকৃ্দ্ কবৰৰে। ২০২১-২২ বিত্ীয় িৰ ্ষত ১ লাখ বকাটট টকাৰ সামগ্ৰী বকনা-বিচা সৈৰে।

স্চ্ছতযাঃ স্চ্ছতাৰ ওপৰত বিৰশৰ গুৰুত্ব বদ আৈক আবম সকৰলাৰৱ পানী বৰাদ্া বৈাৱাৰ সংকল্প লওঁ।

এক িযাৰত-সৰেষ্ঠ িযাৰতঃ গুজৰাটৰ বপাৰিন্দৰত অনটুঠিত মাধৱপুৰ বমলা এক িাৰত-বৰেঠিা িাৰতৰ সমাগমস্লী ৈয়। 
পক্চিমৰ সসৰত পিূৰ সম্পক্ষ দৰশ ্ষাৱা এই বমলাত িগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিিাৈ পূূিৰ ৰাণী ৰুক্মিনীৰ লগত বৈাৱা কথাৰটা প্ৰদশ ্ষন 
কৰা ৈয়।

কন্যা দ্শক্ষযাঃ মৈাত্মা ফুৰল আৰু সাবৱত্ৰীিাঈ ফুৰলই বিদ্যালয় খবুল মবৈলা বশক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদবেল। সমাজৰ প্ৰগবতৰ 
িাৰি নাৰী বশক্ষাৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা আৰে।

পদ্ম সন্যানঃ পদ্ম িটঁা অনুঠিানত িািা বশৱানন্দক বনচিয় বদবখবেল। ১২৬ িেৰীয়া ি্যক্তিগৰাকীৰ স্ফু বত ্ষ বদবখ বমাৰ লগৰত 
সকৰলা আচবৰত সৈ পবৰবেৰলা।ঁ বতওঁক প্ৰণাম।

সম্পণ ্ণ মন কী বযাত শুদ্নবলল এই দ্কউআৰ 
সকযাড সকেন কৰক। 

সেদ্তয়যা ৰিদ্তগৰযাকী িযাৰতবযাসী সলযালকলৰ 
বযালব সিযালকল হৈ পলৰ সতদ্তয়যা সলযালকলক 
স্যালবল সৈযাৱযাৰ সক্ষত্ৰত সদদ্ৰ নৈয়।

মন কী বযাত   বমাদী ২.০ (৩৪নং খণ্ড, ২৭ মাচ্ষ , ২০২২)

বদৰশ ৰাঙৰ পদৰক্ষপ বকবতয়া গ্ৰৈণ কৰৰ, বৰবতয়া সৰপানতলক সংকল্প বিবে শক্তিশালী ৈয়। বৰবতয়া এই সংকল্প বসক্দ্ৰ িাৰি 
বদৰন-বনশাই বনঠিাসৈকাৰৰ প্ৰৰচটিা (#প্ৰয়াস) গ্ৰৈণ কৰা ৈয় বতবতয়া বদৰশ সফলতা প্ৰত্যক্ষ কৰৰ। বশৈতীয়ালক বদৰশ ৰপ্াবনৰ 
বদশত অবিৰলখ স্াপন কৰাৰ কথাই ৈওক িা কু্ষদ্ৰ ি্যৱসায়ীৰ সৈায়ৰ িাৰি প্ৰৰকু্তিৰতুি চৰকাৰী মঞ্চ স্াপন কৰা, পানীৰ সংৰক্ষণৰ 
িাৰি বিৰশৰ পদৰক্ষপ, স্চ্ছতা আৰু স্াস্্যৰ লগৰত আয়ৰুৰ (পৰম্পৰাগত বচবকৎসা) ক্ৰমাগত িবধ ্ষত প্ৰিাৱ। এয়া সৈৰে বসই নতুন 
িাৰত বৰখন িাৰতিৰ ্ষত শক্তিশালী সংকল্পৰিাৰ পূৰণ কবৰিলল কৰা প্ৰৰচটিাই সফলতা লাি কবৰিলল বনক্চিতিাৰৱ সক্ষম সৈৰে। 
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰ মাৰৈকীয়া বৰবৰঅ’ িাত্ষালাপৰ বকয়দংশ আৰপাৰলাকৰ িাৰি আগিৰ়াৱা ৈ’লঃ
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ধ্বজ্যাবযাৈক আঁচদ্ন সখল’ ইক্ডিয়যাঃ  
পপপৰিদ্তিযালবযালৰ লযাি কদ্ৰলছ

পদ্ৰচয়, সদু্বধযা

স্যাধীনতযাৰ অমৃত মলৈযাৎসৱ
িযাৰতৰ স্যাধীনতযা আল্যালনৰ 

বযালব সেদ্তয়যা শতযাদ্ধক বীৰ 
সসনযানীলয় ৰিযাণ আহুদ্ত দ্দদ্ছল

বযালজটত গদ্ত, ৰযাষ্ট্ৰৰ ৰিগদ্ত

ৰিচ্ছদ সলখযা
িাৰজট বৱবিনাৰৰ মাধ্যমত ি্যক্তিগত খণ্ড আৰু অন্যান্য অংশীদাৰৰ সসৰত প্ৰধানমন্তীৰ 
সি�ক অনটুঠিত সৈৰে ৰাৰত চৰকাৰ নৈয়, বদশৰ প্ৰবতজন নাগবৰৰক িাৰজটৰ লাি পাি 
পাৰৰ। ১৬-১৯

দ্িতৰৰ পৃষ্ঠযালবযাৰত...

প্ৰবতিা আৰু সম্াৱনা সন্ানৰ কাৰ ্ষসূচী 
বখল’ ইক্ণ্ডয়াৰ ৬ িেৰ। ৩৮-৩৯

সংদ্ক্ষপ্ খবৰ। ৬-৭

মদ্ৈলযা সবলীকৰণৰ সিটট শক্তিশযালী কৰযা ব্ক্তি

‘খযাদ্ সুৰক্ষযা’ আৰু সকন্দীয় কম ্ণচযাৰীৰ কথযা

িযাৰতীয় ঐদ্তৈ্লবযাৰ পুনৰযাই সদশৰ ৈযাতত

পৰীক্ষযালবযাৰ উৎসৱ ৈ’সল সসইলবযাৰ আন্ময় ৈয়

দ্ৈংসযা আৰু অৰযাজকতযাৰ দ্বৰুদ্যাচৰণ আমযাৰ কত্ণব্

ৰিগদ্তৰ সংগী

সলদ্ন সৈযাৱযা জীৱনলবযাৰ

নতুন িযাৰতৰ পদ্ম

সকযাদ্িড দ্বদ্ধ দ্শদ্থল

গুৰুকুল পৰম্পৰযাৰ কথযা

প়ক িাৰতৰত্ন ধৰণ্ডা বকশৱ কৰি ্ষৰ কথা। ৮

বকবিৰনট বসদ্াতিৰিাৰ। ৯

অৰষ্ট্ৰবলয়াৰ পৰা অৈা ২২৮ অমলূ্য ঐবতৈ্য। ১০-১১

পৰীক্ষাৰ চচ্ষাত প্ৰধানমন্তীৰয় বদৰল পৰীক্ষাৰ মন্ত। ১২-১৪

শ্ৰীশ্ৰী ৈবৰচন্দ্ৰ �াকুৰৰ ২১১সংখ্যক জয়তিীত প্ৰধানমন্তী। ১৫

িাৰত-জাপান চতুদ্ষশ শীৰ ্ষ সক্মিলন। ৩০-৩১

মধ্যপ্ৰৰদশত ৫.২৫ লাি বৈতাবধকাৰীলল �ৰ। ৩২-৩৩

ৰাষ্ট্ৰপবতৰ দ্াৰা পদ্ম পুৰস্াৰ প্ৰদান। ৩৪-৩৫

বকাবিৰৰ বিৰুৰদ্ চবল থকা ৰুদ্খনৰ বশৈতীয়া খিৰ। ৩৬-৩৭

এেক্জবিবপ গুৰুকুলৰ কাৰ ্ষসূচীত প্ৰধানমন্তী। ৪০    

গ্যামযাঞ্চলৰ জনৰিদ্তদ্নদ্ধৰ সংকল্পলৰ সমকৃ্দ্
পঞ্চায়তীৰাজ বদৱসত প্ৰধানমন্তীৰয় বদয়া িাৰণৰ আধাৰত বিৰশৰ বলখা। ৪-৫

স্াধীনতাৰ অমতৃ মৰৈাৎসৱ বশতানত 
এইিাৰ প়ক মবণপুৰৰ বখাংৰজাম আৰু 

ঔব়িশ্যাৰ বসনানীৰ কথা... ৪১-৪৪

১৩ টযা িযাষযাত উপলব্ধ দ্নউ 
ইক্ডিয়যা সমযাচযাৰ পদ়্িবলল 
এই দ্লংকলল েযাওঁক-

দ্নউ ইক্ডিয়যা সমযাচযাৰৰ 
পুৰদ্ণ সংকেৰণ পদ়্িবলল-

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

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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সম্পযাদক
জয়দীপ িযাটনযাগৰ,  
মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান,
বপ্ৰে ইনফ'ৰৰমশ্বন িু্যৰ'
নতুন বদল্ী 

ৰূপযাংকনকত্ণযা 
বদি্যা তলৱাৰ
অিয় গুপ্া

িযাষযা সম্পযাদকসকল
বশাবণত কুমাৰ বগাস্ামী (অসমীয়া),
সুবমত কুমাৰ (ইংৰাজী),
অবনল বপৰটল (গুজৰাট্ৰী),
নাবদম আৈৰমদ (উদু্ষ ),
বিনয়া বপ.এে.(মালায়লম),
বপৌলমী ৰবক্ষত(িাংলা)
ৈবৰৈৰ পাণ্ডা (ওব়িয়া)
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उद्यमेन हि हिध्यन्ति का्यायाहि न मनोरथैः। 
न हि िुपतिस्य हिंिस्य प्रहिशन्ति मुखे मृगा:।

অথ ্ষাৎ উদ্যমৰ জবৰয়ৰতৰৈ কাৰ ্ষ সফল ৈয়, বকৱল মনৰ ইচ্ছাৰ িলত নৈয়। বৰদৰৰ শুই থকা বসংৈৰ 
ওচৰলল ৈবৰণ বনৰজ নাৰৈ তাৰ িাৰি বসংৈই পবৰৰেম কবৰি লাবগি।

সাদৰ নমস্াৰ।

সাধাৰণ িাৰজটৰ কথাই ৈওক িা অন্য আচঁবনৰিাৰক কাৰ ্ষকৰী কৰাৰ কথাই ৈওক, সংকল্পৰিাৰ সাথ ্ষক 
কৰাৰ িাৰি পবৰৰেম কৰাৰটাৰৱই বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ নীবতৰিাৰৰ আধাৰ ৈয়। স্াধীনতাৰ পােৰ পৰা সংসদৰ 
মক্জয়াত িাৰজট উত্াপন কৰা তথা এই সম্পক্ষত িাৰজট উত্াপনৰ পূৰি ্ষ বিজ্ঞজনৰ সসৰত আৰলাচনা 
কৰাৰ পৰম্পৰা আবেল। বকন্তু বৰ সময়ত বদৰশ স্ণ ্ষময় কাল তথা স্াধীনতাৰ এটা শবতকাৰ কথা আৰলাচনা 
কবৰৰে বতৰন সময়ত সংকল্পৰিাৰ িাস্তৱাবয়ত কৰাৰ বক্ষত্ৰত বকৱল িাৰজট পূি ্ষাৰলাচনাই কথাৰিাৰ সম্ৱ 
কবৰ তুবলি বনাৱাৰৰ। ইয়াৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় স্াধীনতাৰ স্ণ ্ষময় কালৰ স্প্ন সাথ ্ষক 
কৰাৰ প্ৰৰচটিাৰৰ এক নতুন পৰম্পৰা আৰম্ কবৰৰে। এই পৰম্পৰা সৈৰে িাৰজটৰ পােত বৈতাবধকাৰীৰ সসৰত 
আৰলাচনা আৰু সমণ্বয়। িাৰজট সংস্াৰৰ সসৰত এই নতুন পৰম্পৰাই আশানুৰূপ ফলাফল বদখুৱািলল 
সক্ষম সৈৰে। বিগত িৰ ্ষৰ দৰৰ এইিৰ ্ষৰতা প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় িাৰজটৰ ব�াৰণাৰিাৰ কাৰ ্ষকৰী কৰাৰ 
বক্ষত্ৰত িাৰজট কাৰ ্ষকৰীকৰণৰ অংশীদাৰসকলৰ সসৰত িাৰজট ব�াৰণাৰ প্ৰথম ক্ত্ৰমাবসকত বমবলত সৈ 
অবধকাংশ ব�াৰণা কাৰ ্ষৰক্ষত্ৰত িাস্তৱাবয়ত কৰাৰ িাৰি কাম আৰম্ কৰা সৈৰে।

২০৪৭ চনৰ স্ণ ্ষময় িাৰতৰ িাৰি বৰদৰৰ সাধাৰণ িাৰজটক প্ৰবতিেৰৰ আগি়াই বনয়া সৈৰে ট�ক 
বতৰনদৰৰ িাৰজট অংশীদাৰৰ সসৰত বৈাৱা আৰলাচনাক বিস্তাবৰত কবৰ প্ৰধানমন্তীৰয় ২০২২-২৩ বিত্ীয় 
িৰ ্ষৰ সাধাৰণ িাৰজটক প্ৰায় এক ৰজন খণ্ডত বিিতি কবৰ প্ৰায় ৪০ ৈাজাৰৰৰা অবধক বৈতাবধকাৰীৰ 
সসৰত মন্ন কৰৰ। ইয়াৰ উৰদেশ্য সৈৰে সম্াৱনাৰিাৰৰ উবচত ি্যৱৈাৰ কবৰ ৰাজহুৱা আৰু ি্যক্তিগত খণ্ডৰ 
মাজত বিকাশৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বসতু বনম ্ষাণ কৰা। ইয়াৰ জবৰয়ৰত উৰদ্যামী িাৰতীয় ি্যৱসায়ীসকৰল বনজৰ স্ৰদশী 
উৎপাবদত সামগ্ৰীৰ ওপৰত গি ্ষ কবৰি পাৰৰ আৰু উপৰিাতিাইও বপ্ৰৰণা লাি কৰক। সকৰলাৰৰ প্ৰৰচটিাত 
(#সিকাপ্ৰয়াস) বকদৰৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশৰ মৈত্বপূণ ্ষ অংশ সৈ পবৰৰে তাৰ ওপৰত বিৰলেৰণ কবৰ এইিাৰৰ প্ৰচ্ছদ 
বলখা সতয়াৰ কৰা সৈৰে।

এই সংখ্যাত পঞ্চায়তীৰাজ ি্যৱস্াৰ শক্তিশালীকৰণ আৰু এই বক্ষত্ৰত বলাৱা বৈাৱা প্ৰৰচটিাৰ ওপৰত বিৰশৰ 
বলখা, বখল’ ইক্ণ্ডয়া আচঁবনৰ জবৰয়ৰত ক্ৰী়িা খণ্ডত বিপ্ৱ, বিশ্ব ঐবতৈ্য বদৱস উপলৰক্ষ িাৰতৰ পৰা বিশ্বৰ 
বিবিন্ন প্ৰাতিলল চুবৰ সৈ বৰাৱা ঐবতৈ্যৰিাৰ পুনৰাই বদশলল �ূবৰ অৈাৰ বগৌৰৱপূণ ্ষ বলখা আৰে। ইয়াৰ লগৰত 
িাৰত ৰত্নৰৰ সমিাবনত ৰাঃ ধৰণ্ডা বকশৱ কৰি্ষ, অমতৃ মৰৈাৎসৱ বশতানত বিপ্ৱ বৈাৱা �াইৰিাৰক স্মৰণ, 
িাৰত-জাপান সম্পক্ষৰ শক্তিশালীকৰণ আৰু লগৰত অন্যান্য বনয়মীয়া বশতানৰিাৰ আৰে। আৰপানাৰলাৰক 
বনউ ইক্ণ্ডয়া সমাচাৰ পব় থাকক আৰু আমালল পৰামশ ্ষৰিাৰ response-nis@pib.gov.in সল বপ্ৰৰণ 
কৰক।

অসমীয়যা, ইংৰযাজী, দ্ৈ্ীৰ লগলত অন্ ১০ টযা িযাষযাত দ্নউ 

ইক্ডিয়যা সমযাচযাৰ পদ়্িবলল/ডযাউনললযাড কদ্ৰবললঃ
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

সম্পযাদকীয় কলম...

( জয়দীপ িযাটনযাগৰ )
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সকললযা তথ্ৰ িযাডিযাৰ হৈলছ “দ্নউ ইক্ডিয়যা সমযাচযাৰ”
পানীৰয়ই আমাৰ জীৱনৰ আধাৰ ৈয় আৰু এই কথাৰটাক সুবিস্তাৰৰৰ বিৰলেৰণ 
কবৰ বনউ ইক্ণ্ডয়া সমাচাৰৰ ১৬-৩১ মাচ্ষৰ সংস্ৰণৰ প্ৰচ্ছদ বলখাই উবচত 
তথ্য আগি়াইৰে। এই বিৰয়ত বকন্দ্ৰীয় মন্তী গৰজন্দ্ৰ বসং বশখাৱটৰ বিৰশৰ 
বলখাও প্ৰশংসনীয়। ইন্াৰৰনশ্ব’বনল বৈবপিৰনে বৰ’ৰ সন্দি্ষত অৰনক মুখলল 
ৈাবঁৈ অৈা, প্ৰৰুক্তিগত িস্ত্ৰ উৰদ্যাগৰ খণ্ডত আত্মবনি্ষৰশীলতাৰ আৰম্বণ, 
জলিায়ু ন্যায় সৈৰে পবৰৰৱশ সংৰক্ষণৰ বিকল্প, মৈাৰদৱী িম ্ষাৰ জীৱন পবৰচয় 
উৰল্খনীয় আবেল। এই পৰৰকীয়া আৰলাচনী প্ৰকৃতাথ ্ষত তথ্যৰ িাণ্ডাৰ।

সচৌধুৰী শক্তি দ্সং
shaktisinghadv@gmail.com 

আললযাচনীখন অত্্ আকষ ্ণণীয় 
আৰু উপলেযাগী
বনউ ইক্ণ্ডয়া সমাচাৰৰ ১৬-৩১ মাচ্ষ সংখ্যাত 
পানীৰ সুি্যৱস্াপনা সন্দি্ষত পব়ৰলা।ঁ 
আৰপানাৰলাকৰ দ্াৰা প্ৰকাবশত এই আৰলাচনী 
ৰৰথটি সৰল বৈাৱাৰ লগৰত তথ্য সমদৃ্ সৈৰে। 
ইয়াৰ জবৰয়ৰত প্ৰবতৰটা িগ ্ষৰ পা�কৰৰেণী 
উপকৃত ৈ’ি পাবৰৰে। এৰনই চািলল গ’বল 
ইয়াৰ প্ৰবতৰটা সংখ্যা বনজৰ মাজৰতই পণূ ্ষ 
বকন্তু এই সংখ্যাৰটাৰ োয়ািাদৰ মীৰা-মৈাৰদৱী 
িম ্ষা শীৰ ্ষক বলখাৰটা পব় আপ্ত সৈ পবৰৰো।ঁ 
মৈাৰদৱী িম ্ষা আক্জৰ মবৈলাসকলৰ িাৰি 
বপ্ৰৰণা ৈয়। মৈাৰদৱী িম ্ষাৰ জীৱন গাথঁাই 
সকৰলাৰক অনপু্ৰাবণত কবৰিলল সক্ষম।

সঞ্জয় কযালযা
sanjay_kala7s@rediffmail.com 

শুদ্ খবৰ থকযা আললযাচনী হৈলছ 
“দ্নউ ইক্ডিয়যা সমযাচযাৰ”
বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সসৰত জব়িত সৈ থকা 
তথ্যৰিাৰৰ বিৰৰয় জাবনিলল আকৰ ্ষণীয় আৰু 
সৰল আৰলাচনী সৈৰে বনউ ইক্ণ্ডয়া সমাচাৰ। 
এয়া সৈৰে বসইৰিাৰ তথ্য বৰৰিাৰ বকাৰনা এক 
সময়ত সকৰলাৰৰ প্ৰৰয়াজনত আৰৈ। বিবিন্ন 
খণ্ডৰ ইমানবখবন তথ্য এটা �াইৰত বপাৱাৰ 
ি্যৱস্া বৈাৱাৰ িাৰি বনউ ইক্ণ্ডয়া সমাচাৰ এখন 
িাল আৰলাচনীৰূৰপ বিৰিবচত সৈ পবৰৰে। 
আবম এই আৰলাচনীৰ জবৰয়ৰত সকৰলা তথ্য 
লাি কৰৰা ঁিাৰি এয়া িাল লাৰগ।

হশললন্দ কুমযাৰ সচযাদ্ন।

নযাৰীৰ শক্তিৰ ওপৰত আধযাদ্ৰত সংখ্যালটযা আকষ ্ণণীয় আদ্ছল
প্ৰবতখন বদশৰ দুখন পাবখ থাৰক। এখন সৈৰে নাৰী আৰু আনখন সৈৰে পুৰুৰ। বকাৰনা এখন বদশৰ উন্নয়ন বকৱল 
এখন পাবখৰ চালনাৰ দ্াৰা সম্ৱ নৈয়। মবৈলাসকল বিকাশৰ মুখ্য আধাৰ ৈয়। বতওঁ পবৰয়াল, সমাজ আৰু বদশৰ 
প্ৰগবতত মুখ্য িূবমকা পালন কৰৰ। বনউ ইক্ণ্ডয়া সমাচাৰৰ ১-১৫ মাচ্ষ , ২০২২ৰ মবৈলা বিৰয়ক সংখ্যাৰটা আকৰ ্ষণীয় 
সৈৰে। এই সংখ্যাৰ িাৰি বনউ ইক্ণ্ডয়া সমাচাৰৰ সমূৈ সদস্যক ধন্যিাদ জনাইৰে।

বীলৰন্দ দ্বশ্বকম ্ণযা। 
virendrakbpl@gmail.com   

সু্ৰ ৰিচ্ছদ আললযাকদ্চত্ৰ তথযা দ্নবন্ধ
এই সংখ্যাৰটাত মই মূলত প্ৰচ্ছদ পঠৃিাত থকা প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰ পানী বদ থকা ফৰটাখন িাল লাবগৰে। এই সংখ্যাত 
োয়ািাদৰ মীৰা শীৰ ্ষক মৈাৰদৱী িম ্ষাৰ জীৱন সন্দি্ষত বলখাৰটা ৰৰথটি আকৰ ্ষণীয় সৈৰে। ইয়াৰ লগৰত প্ৰধানমন্তী বমাদীৰ 
দ্াৰা নদী সংৰৰাগীকৰণৰ আচঁবন সন্দি্ষত জাবনিলল পাইৰো।ঁ আৰপানাৰলাকৰ সম্পূণ ্ষ দলৰটাক ধন্যিাদ জনাইৰো।ঁ

শ্ৰীলগযাপযাল শ্ৰীবযাস্তৱ
shrigopal6@gmail.com

সেযাগযালেযাগৰ টিকনযা আৰু ই-সমইলঃ বকা�া নং-২৭৮, িু্যৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ এণ্ড ক’বমউবনৰকশ্বন, 
বদ্তীয় মৈলা, সূচনা িৱন নতুন বদল্ীঃ ১১০০০৩। সমইল- response-nis@pib.gov.in

পত্ৰযালযাপ...
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মই পঞ্চায়তৰাজ বদৱসৰ শুৰিচ্ছা জনাইৰো।ঁ 
পঞ্চায়তৰাজ বদৱসৰ এই বদনৰটা গ্ৰামাঞ্চলৰ 
িাৰতিৰ ্ষৰ নৱবনম ্ষাণৰ সংকল্পৰিাৰ 
িাস্তৱাবয়ত কৰাৰ বক্ষত্ৰত এক মৈত্বপূণ ্ষ বদন। 

এয়া লগৰত পূজনীয় মৈাত্মা গান্ীৰ স্প্ন পূৰণ কৰাৰৰা 
এটা বদন বকয়ৰনা বতওঁ সকবেল “িাৰতৰ পবৰচয়, িাৰতৰ 
গাৱঁৰিাৰত আৰে”, এই সংকল্পক আবম িাৰৰ িাৰৰ আওৰাই 
থাবকি লাবগি। মৈাত্মা গান্ীৰয় গ্ৰাম্য স্ৰাজৰ কল্পনা 
কবৰবেল। ‘গ্ৰাম উদয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ উদয়’, এই বিচাৰৰ আমাক 
উদ্ফুদ্ কবৰ ৰাবখৰে। িাপুজীৰয় সদায় গ্ৰামাঞ্চলৰ বিকাশ 
আৰু আত্মবনি্ষৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ কথা উৰল্খ কবৰ আবৈৰে। 
২০২৩ চনৰ আগটিলল বদৰশ স্াধীনতাৰ অমতৃ মৰৈাৎসৱ 
পালন কবৰি। আবম িাপুজীৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ স্প্নক 
পণূ ্ষ কবৰি লাৰগ। এৰন বপ্ৰক্ষাপটত পঞ্চায়তৰাজ বদৱসৰ 
এই বদনৰটা আমাৰ গাওঁ পঞ্চায়তৰিাৰৰ অংশগ্ৰৈণ আৰু 

গ্যাম্ জনৰিদ্তদ্নদ্ধৰ সংকল্পলৰ 
সম্ভৱ হৈ পদ্ৰব সমকৃ্দ্

ৰিধযানমন্তী
নলৰন্দ সমযাদী

গ্যাম পঞ্চযায়ত আমযাৰ 
গণতন্তৰ উলমৈতীয়যা 
শক্তি। আমযাৰ 
ইয়যাত সকযাৱযা হৈলছ, 
‘সংঘমূলম মৈযাবলম্’। 
অথ ্ণযাৎ বৃৈৎ শক্তিৰ 
সকন্দদ্ব্ ুউলমৈতীয়যা 
শক্তিত নীদ্ৈত হৈ 
থযালক।

সংসদীয় গণতন্তত বলাকসিাৰ গুৰুত্ব বৰমান, 
গ্ৰাম পঞ্চায়তৰৰা বসমাৰনই গুৰুত্ব আৰে। 
ৰবদৰৈ বলাকসিাই বদশৰ িবৱৰ্যৎ বনধ ্ষাৰণ 
কৰৰ বতৰতি গ্ৰাম পঞ্চায়ৰত গ্ৰামাঞ্চলৰ িবৱৰ্যৎ 
বনধ ্ষাৰণ কৰৰ। ৰাষ্ট্ৰপবত মৈাত্মা গান্ীৰয় 
সকবেল, “গাৱঁত স্চ্ছতা, গাৱঁত বশক্ষা, গাৱঁত 
আৰৰাগ্য়, গাওঁ অসম্পশৃ্যতাৰ পৰা মুক্তি, 
গাৱঁত কম ্ষসংস্াপন, স্াৱলম্ীতাৰ মূল আধাৰ 
সৈৰে গাওঁ।” বিগত বকইটামান িেৰৰ বিতৰত 
অৰতিাদয়াৰ বসদ্াতিৰিাৰ সাথ ্ষক কবৰ বশৰৰজন 
ি্যক্তিলল আচঁবনৰিাৰৰ সল বৰাৱাৰ কামৰিাৰৰ 
পঞ্চায়তৰিাৰত শক্তিশালী কবৰ তুবলৰে। 
পঞ্চায়তী ৰাজ বদৱস ২৪ এবপ্ৰল তাবৰৰখ পালন 
কৰা ৈয়। এই উপলৰক্ষ প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ 
বমাদীৰ িাৱধাৰা প্ৰকাশ কৰা সৈৰে...

পঞ্চায়ত ৰাজ বদৱস ২৪ এবপ্ৰলৰযাষ্ট্ৰ
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এই পঞ্চায়তৰিাৰৰ কবৰ থকা অসাধাৰণ কামকাজৰিাৰ 
পৰ ্ষাৰলাচনা কৰা, িুক্জ বপাৱা আৰু বসইৰিাৰ প্ৰশংসা 
কৰাৰ বদন ৈয়। আমাৰ বদশৰ প্ৰগবত আৰু সংসৃ্বতৰ 
বনতৃত্ব বকৱল আমাৰ গাৱঁৰিাৰৰ কবৰৰে। ইয়াৰ িাৰিই 
আক্জ বদৰশ বনজৰ প্ৰবতৰটা নীবত আৰু প্ৰৰচটিাত গাওঁ 
এৰলকাক গুৰুত্ব বদ কাম কবৰৰে। আমাৰ এয়াই প্ৰৰচটিা 
বৰ বদশৰ গাওঁ শক্তিশালী ৈওক, আত্মবনি্ষৰশীল সৈ 
পৰক। ইয়াৰ িাৰি পঞ্চায়তক বিৰশৰ গুৰুত্ব বদয়া সৈৰে, 
িূবমকা িকৃ্দ্ কৰা সৈৰে। ইয়াৰ অংশ স্ৰূৰপ চৰকাৰৰ 
গ্ৰামাঞ্চলক শক্তিশালী কৰাৰ িাৰি �ৰ, বশৌচালয়, স্াস্্য 
বসৱা, �ৰৰ �ৰৰ নলৰ জবৰয়ৰত পানী, স্াবমত্ব আচঁবনৰ 
সৈায়ত িূবমৰ বৰক্জৰটলকৰণ, উলমৈতীয়া বসৱা বকন্দ্ৰ, 
লক্ষাবধক গাৱঁলল ব্ৰৰৰিণ্ড ইন্াৰৰনট বসৱা, পথ আৰু 
বৰলৰ জবৰয়ৰত বৰাগাৰৰাগ ি্যৱস্া উন্নত কৰাৰ িাৰি 
বিৰশৰ পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কৰা সৈৰে। স্াধীনতাৰ ৭২ িেৰৰ 
পােৰতা গ্ৰামাঞ্চলৰ মাতৃ-িগ্ীসকৰল বখালা �াইত বশৌচ 
কৰাৰ বি়িম্না তথা বখাৱা পানীৰ িাৰি �ৰৰ পৰা দৰূলল 
বৰাৱাৰ কটি বিৰলাপ কৰাৰ বক্ষত্ৰত চৰকাৰৰ পদৰক্ষপ 
গ্ৰৈণ কবৰ বশৌচাগাৰ বনম ্ষাণ কবৰ মুকবলত বশৌচ মতুি 
িাৰত গ় বদয়াৰ প্ৰৰচটিা ৈাতত বলাৱাৰ সমাতিৰাললক 
২০২৪ চনলল �ৰৰ �ৰৰ পানী বৰাগানৰ সবুনক্চিবতৰ 
িাৰি কাম কবৰ আৰে।
বকবতয়ািা বকবতয়ািা গ্ৰামাঞ্চলৰ বিকাশৰ কথা 
আৰলাচনা ৈ’বল িাৰজটৰ কথা আৰলাচনা ৈয়। এটা 
সময় আবেল বৰবতয়া িাৰজটৰ ধন মুকবল বনাৰৈাৱাৰ 
িাৰি উন্নয়ন স্বৱৰ সৈ পবৰবেল বকন্তু এবতয়া এই কথাৰটা 
আৰলাচনা ৈয় বৰ িাৰজটৰ ধন ক’ত বকৰনলক খৰচ ৈয়, 
বকমান পবৰমাণত খৰচ সৈৰে। িাৰজটৰ ধন সট�কিাৰৱ 
ি্যয় সৈৰে বন নাই?
মই বৰবতয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্তী বৈচাৰপ কাৰ ্ষবনি ্ষাৈ কবৰ 
আবেৰলা ঁবতবতয়া এটা �টনাই বমাক ৰৰথটি আৰলাব়িত 
কবৰবেল। গুজৰাটৰ বখ়িা ক্জলাৰ কথা, চদ্ষাৰ িল্ৱ িাই 
বপৰটলৰ গৈৃ ক্জলাৰ কথা। ইয়াৰ এখন গাৱঁৰ পঞ্চায়ত 
প্ৰধানৰ আসনখন মবৈলাৰ িাৰি সংৰবক্ষত আবেল। এই 
কথাৰটাৰ িাৰি গাওঁিাসীৰয় এই বসদ্াতি সল বপলাৰল 
বৰ পঞ্চায়তৰ সকৰলা সদস্য মবৈলা বকয় নৈওক! 
বসৰয়ৰৈ বকাৰনা পুৰুৰ সদস্যই পঞ্চায়ত বনি ্ষাচনৰ 
িাৰি প্ৰবতদ্ক্ন্দতা আগিৰ়াৱা নাবেল। গবতৰক সকৰলা 
মবৈলা সদস্য বনি ্ষাবচত সৈ পবৰল। ২০০৫ বন ২০০৬ 
চনৰ কথা আবেল বসয়া, পঞ্চায়তত জয়ী বৈাৱাৰ পােত 
পঞ্চায়ত প্ৰধানসৈ অন্য সদস্যসকৰল বমাক সাক্ষাৎ 
কবৰিলল আবৈবেল। পঞ্চম বৰেণীলল প়া পঞ্চায়ত 
প্ৰধানক মই প্ৰশ্ন কবৰবেৰলা ঁ বৰ গাওঁ বকৰনলক চলািা, 
বতবতয়া প্ৰধাৰন উত্ৰ বদবেল, আবম বিচাৰৰা ঁবৰ গাৱঁত 

এজৰনা দবৰদ্ৰ বলাক নাথাকক। এই কথাই বমাক বচতিাৰ 
বখাৰাক বদবেল। এই ধৰণৰ বচতিাই গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়ন 
সম্ৱ কবৰ বতাৰল। গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ পৰা নগৰ-চৈৰ 
সৈ ৰাষ্ট্ৰ উন্নয়ন সম্ৱ সৈ পবৰি িুবল আবম আশািাদী।
পঞ্চযায়তত মদ্ৈলযাৰ সংৰক্ষণৰ কথযালটযা দ্বশ্বৰ বযালব 
দ্বস্ময়কৰ
বদশত প্ৰায় ৩১ লাখ পঞ্চায়ত প্ৰবতবনবধ আৰে। ইয়াৰৰ 
অবধকাংশ সৈৰে মবৈলা। এই মবৈলাসকৰল বনতৃত্ব 
সলৰে। মবৈলাৰ সংৰক্ষণৰ বক্ষত্ৰত বদৰশ বিৰশৰ 
গুৰুত্বপণূ ্ষ বসদ্াতি ইবতপূৰি ্ষ সল বপলাইৰে। বিৰদশত 
বৰবতয়াই িাৰতৰ পঞ্চায়ত ি্যৱস্াৰ চচ্ষা ৈয় বতবতয়া 
সকৰলাৰৱ এই কথাৰটাত আচবৰত ৈয় বৰ বকদৰৰ বদশৰ 
ৰাজলনবতক বপ্ৰক্ষাপটত মবৈলাসকলক বিৰশৰ গুৰুত্ব 
বদয়া সৈৰে। অৱৰশ্য আবম বদশত বকবতয়ািা শুবনিলল 
পাওঁ বৰ মবৈলা পঞ্চায়ত প্ৰধানৰ আৰঁ সল বতওঁৰ স্ামীৰয় 
পঞ্চায়ত চলাই আৰে, সুবিধা সল আৰে। এয়া অনুবচত। 
মবৈলাসকলক সুবিধা বদি লাৰগ, বতওঁৰলাকৰ বনতৃত্বত 
গাৱঁৰিাৰত পবৰৱত্ষন আবৈি।
আলপযানযাললযালক সংকল্প লওক, িযাৰত চৰকযালৰ 
সৈযায় কদ্ৰব
মই এই কথাৰটা িাৰৱা বৰ বদশত এৰন এগৰাকীও 
পঞ্চায়ত কমমী বনালায় বৰৰয় এয়া বনবিচাৰৰ বৰ বতওঁ 
কৰা কাম িবৱৰ্যৎ প্ৰজমিই মনত নাৰাখক! গবতৰক 
মই পঞ্চায়ত প্ৰবতবনবধৰ এই বচতিাধাৰাক শক্তিশালী 
কবৰি বিচাৰৰা ঁবৰ বতওঁৰলাৰক সংকল্প লওক আৰু বসয়া 
সম্পূণ ্ষ কৰাৰ িাৰি কাম কবৰ ৰাওক। এই প্ৰক্ক্ৰয়াত 
িাৰত চৰকাৰ সদায় বতওঁৰলাকৰ লগত আৰে। আবম 
বৰখন গাৱঁত জমি সৈৰো ঁবসই মাতৃিূবমৰ উন্নবত বৈাৱাৰটা 
আবম সকৰলাৰৱ বিচাৰৰা।ঁ মৈাত্ম গান্ীৰয় িাৰতৰ গাওঁ 
এৰলকাৰিাৰৰ উন্নয়নৰ িাৰি সদায় কাম কবৰবেল।
সদশৰ সকললযা গযাওঁ হৈ পদ্ৰব আত্মদ্নি্ণৰ
িাৰত চৰকাৰৰ িত্ষমান সল থকা বিবিন্ন পদৰক্ষপৰিাৰৰ 
বদশৰ গ্ৰামাঞ্চলক আত্মবনি্ষৰ কৰাৰ বদশত পদৰক্ষপ 
গ্ৰৈণ কবৰ আবৈৰে। এই বক্ষত্ৰত গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ 
িূবমকাও গুৰুত্বপণূ ্ষ। পঞ্চায়ত ি্যৱস্া শক্তিশালী সৈ 
পবৰৰল বদশৰ গণতন্তও অবধক শক্তিশালী সৈ পবৰি। 
ই-গ্ৰাম স্ৰাজ পৰট্ষৰল পঞ্চায়ত ৰাজ ি্যৱস্া সকৰলা 
কামৰ বৈচাপ কবৰ আৰে, ইয়াৰ ফলত কামৰিাৰত 
পাৰদবশ ্ষতা িকৃ্দ্ পাইৰে। n

(এই দ্বলশষ সলখযা ৰিধযানমন্তী নলৰন্দ সমযাদীলয় পঞ্চযায়তৰযাজ 
দ্দৱস উপললক্ষ পবূ ্ণলত দ্দয়যা িযাষণৰ পৰযা সংগ্ৈ কদ্ৰ দ্লখযা 
হৈলছ।)

পঞ্চায়ত ৰাজ বদৱস ২৪ এবপ্ৰলৰযাষ্ট্ৰ
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বকাবিৰৰ দৰৰ শবতকাৰ অন্যতম িয়াৱৈ মৈামাৰীৰ 
সমৰয় বৰবতয়া বিশ্বৰ িাৰি ৰৰথটি প্ৰত্যাহ্ানৰ সটৃটি 

কবৰবেল বতৰন সময়ত িাৰৰত দৰুৰ ্ষাগৰ সময়ত উপায় সন্ানৰ 
পথত ি্যস্ত সৈ বকাবিৰ প্ৰত্যাহ্ানাক আত্মবনি্ষৰশীলতাৰ মন্তৰৰ 
পৰািূত কবৰবেল। নতুন লক্ষ্য বনধ ্ষাৰণ কৰা ৈয়, নতুন সংকল্প 
বলাৱা ৈয় আৰু তাৰ পবৰণামত ২০২১-২২ বিত্ীয় িৰ ্ষ বশৰ বৈাৱাৰ 
পূৰি ্ষই বদৰশ ৰপ্াবনৰ বক্ষত্ৰত ৪০০ বিবলয়ন (১ বিবলয়নঃ ১০০ 
বকাটট) ৰলাৰৰ লক্ষ্য অবতক্ৰম কবৰ সগৰে। িাৰৰত কবৰ অৈা 
ৰপ্াবনৰ ইবতৈাসত এয়া এক ৰাঙৰ কৃবতত্ব। বকাবিৰ মৈামাৰীৰ 
সময়ত প্ৰধানমন্তী বমাদীৰ আত্মবনি্ষৰশীলতাৰ বমেনৰ অধীনত 
বতওঁ সকৰলা অংশীদাৰৰ সসৰত বপানপট্ৰীয়ালক িাত্ষালাপত 
বমবলত সৈবেল। বতওঁ বকৱল িাৰতীয় ি্যৱসায়ীসকলৰ লগৰতই 
নৈয় বিৰদশত থকা িাৰতীয় বমেনৰ সসৰতও কৰথাপকথনত 
বমবলত সৈবেল। প্ৰায় ২০০ খন বদশত সৈ থকা ি্যৱসায়ৰ ওপৰত 
বতওঁৰ নজৰ আবেল। িাবণজ্য আৰু উৰদ্যাগ মন্তী পীয়ৰু বগাৰৱৰল 
এই বক্ষত্ৰত বনৰতিৰ বনৰীক্ষণ কবৰ প্ৰায় প্ৰবত সপ্াৈৰত ৰপ্াবন 
কৰা ি্যৱসায়ীসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাবৰবেল। এই লক্ষ্য 
প্ৰাবপ্ৰ িাৰি বদশৰ সম্াৱনা থকা ৰাজ্যৰিাৰ প্ৰথৰম বচবনিত কৰা 
সৈবেল আৰু ৪৮০ খন ক্জলাক ৰপ্াবন বনটৱক্ষৰ সসৰত সংৰুতি 
কৰা সৈবেল বৰৰিাৰৰ উৎপাবদত সামগ্ৰী বিৰদশত প্ৰৰয়াজন ৈয়।

৪০০ দ্বদ্লয়ন ডলযাৰ
ৰপ্যাদ্নৰ লক্ষ্ ৰিযাদ্প্

আত্মদ্নি্ণৰ িযাৰতৰ দ্দশত গুৰুত্বপূণ ্ণ পদলক্ষপ

শীষ ্ণৰ ৫ ৰপ্যাদ্ন 
সযামগ্ী 

ইক্জিবনয়াবৰং সামগ্ৰী।

বপট্ৰ’বলয়াম সামগ্ৰী।

ৰত্ন আৰু অলংকাৰ।

সজবৱক/অলজবৱক সাৰ।

ঔৰধ আৰু ফাম ্ষা সামগ্ৰী।

শীষ ্ণৰ ৫ আমদযাদ্ন 
কৰযা সদশ

আৰমবৰকা ৰুতিৰাষ্ট্ৰ।

সংৰুতি আৰৱ এবমৰৰটে।

চীন।

িাংলাৰদশ।

বনদাৰৰলণ্ড।

িাৰৰত প্ৰথমিাৰৰ িাৰি সামগ্ৰী ৰপ্াবনৰ 
৪০০ বিবলয়ন ৰলাৰৰ লক্ষ্য পূণ ্ষ কবৰৰে। এই 
সফলতাৰ িাৰি মই আমাৰ কৃৰক, বশবপনী, 
এমএেএমই, বনম ্ষাতা আৰু ৰপ্াবনকত্ষা সকলক 
অবিনন্দন জনাইৰো।ঁ আমাৰ আত্মবনি্ষৰশীল 
িাৰত ৰাত্ৰাত এয়া এক গুৰুত্বপণূ ্ষ মাইলৰ খুটঁট।
নলৰন্দ সমযাদী, ৰিধযানমন্তী।

ক্জ-ই-এম পলট্ণলত এটযা বছৰত অদ্িললখ ১ লযাখ সকযাটট টকযাৰ অড্ণযাৰ

এসময়ত চৰকাৰী বিিাগৰিাৰত ক্ৰয়-বিক্ৰয় প্ৰক্ক্ৰয়াক 
দুনমীবতৰ বকন্দ্ৰ বৈচাৰপ গণ্য কৰা সৈবেল। এবতয়া বসই 

অপিাদ আতঁৰ সৈৰে। ২০১৬চনৰ আগটিত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ 
বমাদীৰ পাৰদবশ ্ষতাৰ দৃটটিিংগীৰৰ চৰকাৰী ই-মাৰক্ষট বপ্চ 
(গৱণ ্ষৰমন্ ই-মাৰক্ষটৰপ্চ) পৰট্ষল আৰম্ সৈবেল। সকৰলা 
চৰকাৰী ক্ৰয়ত এই পৰট্ষলৰ ি্যৱৈাৰ িাধ্যতামূলক কৰা 
বৈাৱাৰ ফলত এবতয়া বদশৰ বৰৰকাৰনা বকাণৰ পৰা এজন 
ি্যৱসায়ী িা বনম ্ষাতাইও ইয়াত সামগ্ৰী বিক্ৰী কবৰিলল বনজৰক 
পজিীয়ন কবৰি পাৰৰ। এই কু্ষদ্ৰ পদৰক্ষপ এবতয়া মাইলৰ খুটঁট 
সৈ পবৰৰে। এই িৰ ্ষত ক্জ-ই-এম পৰট্ষলত ১ লাখ বকাটট টকাৰ 
সি ্ষমু� অৰ্ষাৰ লাি কৰা সগৰে। প্ৰধানমন্তীৰয় এই কথাৰটাত 

সন্তুটটি ি্যতি কবৰ টুইট কবৰৰে, “বিগত িৰ ্ষতলক এইিৰ ্ষৰ 
পবৰসংখ্যা ৰৰথটি উন্নত। ক্জ-ই-এম বপ্টফম ্ষ বিৰশৰত কু্ষদ্ৰ, 
ল�ু আৰু মজলীয়া উৰদ্যাগখণ্ডক শক্তিশালী কবৰ আবৈৰে। 
মু� অৰ্ষাৰৰ ৫৭ শতাংশ এই খণ্ডৰ পৰাই আবৈৰে।” তথ্য 
অনুসবৰ, ২০১৬-১৭ বিত্ীয় িৰ ্ষত ক্জ-ই-এম পৰট্ষলত ৪,২৯৯ 
পজিীয়ন বৈাৱা বিৰক্ৰতা আবেল, বৰ ২০২০-২১িৰ ্ষত প্ৰায় 
১৪ লাখ আৰু পৰৱতমী িেৰত ৪০ লাখ অবতক্ৰম কবৰবেল। 
বক্ৰতাৰ সংখ্যাও ২০২০-২১ িৰ ্ষৰ ৫২,০০০ ৰ পৰা ২০২১-
২২ িৰ ্ষত ৫৯,০০০ অবতক্ৰম কবৰবেল। লগৰত, প্ৰথমিাৰৰ 
িাৰি, ১৬০ শতাংশ িকৃ্দ্ৰ সসৰত, ২০২১-২২ বিত্ীয় িৰ ্ষত এই 
মঞ্চত ১ লাখ বকাটট টকাৰ অবধক অৰ্ষাৰ লাি কৰা সৈৰে।
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নদীৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত দ্বলশষ গুৰুত্ব দ্দলছ সকন্দ চৰকযালৰ, ১৩খন নদী তযাদ্লকযািুতি

বিশ্বত সি্যতাৰ বিকাশ নদীৰ কাৰৰত সৈৰে। নদীৰ 
আৰশ-পাৰশ গ় সল উ�া সি্যাতাৰ বিস্তৃবত 

সৈৰে। এই নদীৰিাৰৰ পৰাই ইবতৈাসৰ সটৃটি সৈৰে 
ৰবদ এই নদীৰিাৰৰ ওপৰত বনি্ষৰ কবৰৰয়ই আক্জও 
বিশ্বৰ মানৱ সি্যতা িবত ্ষ আৰে। িাৰতিৰ ্ষৰতা এই 
কথাৰটা বিন্ন নৈয়। বকন্তু আধুবনকতাৰ ধামখুমীয়াত 
নদীৰিাৰৰ বনজৰ প্ৰকৃত স্ৰূপ বৈৰুৱািলল আৰম্ 
কবৰৰে। ইয়াৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ নদীৰ 
সংৰক্ষণৰ িাৰি বিৰশৰ পদৰক্ষপ বলাৱাৰ বৰা-জা কবৰৰে। ২০১৪ 
চনত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় নমামী গংৰগৰ জবৰয়ৰত 
গংগা নদীৰ সংৰক্ষণৰ পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কবৰবেল, আৰু এবতয়া 
বেলম, বচনাি, ৰািী, ি্যাস, সতলজু, ৰমুনা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, লনুী, 

নম ্ষদা, বগাদািৰী, মৈানদী, কৃষ্ণা আৰু কাৰৱৰীৰ 
সংৰক্ষণৰ বসদ্াতি সলৰে। ১৪ মাচ্ষ তাবৰৰখ বকন্দ্ৰীয় 
পবৰৰৱশ, িন আৰু জলিায় ু পবৰৱত্ষন মন্তী িূৰপন্দ্ৰ 
ৰাদৱ, বকন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্তী গৰজন্দ্ৰ বসং বশখাৱৰট 
এই সন্দি্ষত বিশদ আৰলাচনা কৰাৰ লগৰত পবৰকল্পনা 
ৰগুুত কবৰৰে। এই নদীসমূৰৈ বদশৰ ১৮,৯০,১১০ িগ ্ষ 
বকঃবমঃ নদী কাৰৰীয়া এৰলকাক সামবৰ লয় আৰু এয়া 
বদশৰ মু� বিৌগবলক এৰলকাৰ ৫৭.৪৫ শতাংশ। এই 

১৩ খন নদীৰ দৰুয়াকাৰৰ প্ৰায় ২০ ৈাজাৰ বকাটট টকাৰ ি্যয়ৰৰ 
িকৃ্ষৰৰাপন কৰা ৈ’ি। ইয়াৰ ফলত ১০ িেৰত ৫০.২১ বমবলয়ন 
টন কাি ্ষন ৰাই অক্াইৰ বশাধন সৈ পবৰি। পবৰৰৱশ সুৰক্ষাৰ 
বক্ষত্ৰত এয়া গুৰুত্বপূণ ্ষ পদৰক্ষপ।

বযাৰযাণসী-সগযাৰখপুৰৰ মযাজত 
সপযানপটীয়যা দ্বমযান সসৱযা

বশশুৰ ৈাতত থকা পুতলা বকৱল বখলাৰ সামগ্ৰীৰয়ই নৈয়, 
বসয়া সৈৰে বশশুৰ মনস্তত্ব বিকাশৰ এক আবৈলা। 

শাৰীবৰক আৰু মানবসক বিকাশৰ বদশত পুতলাই গুৰুত্বপূণ ্ষ 
িূবমকা পালন কৰৰ। এই উৰদ্যাগৰটাত বিৰদশী পুতলাৰ 
আবধপত্য আবেল। িাৰৰত বদশৰ িজাৰৰ িাৰি পুতলা িবৈঃ 
ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমদাবন কবৰিলগীয়া সৈবেল। বকন্তু প্ৰধানমন্তী 
বৈচাৰপ দাবয়ত্ব গ্ৰৈণ কৰাৰ পােত নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় এই বক্ষত্ৰত 
বিৰশৰ উৰদ্যাগ সলৰে আৰু এই পুতলা উৰদ্যাগ খণ্ডত বদশীয় 
উৰদ্যাগৰ প্ৰাধান্য িকৃ্দ্ পাইৰে। প্ৰধানমন্তীৰয় বনজৰ মন কী 
িাত বৰবৰঅ অনঠুিানত ২০২০চনৰ জনু আৰু আগটিত পুতলা 
খণ্ডত িাৰতক আত্মবনি্ষৰশীল ৈ’িলল আহ্ান জনায়। এই 
বক্ষত্ৰত বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বদশীয় উৰদ্যাগক সৈায় কবৰিলল 
বিৰশৰ পদৰক্ষপ বৰৰন টয়কাথন, টয় বফয়াৰ, টয় ক্াটিাৰ 
আবদ বনম ্ষাণৰৰ উদগবন বদৰয়। ইয়াৰ ফলত প্ৰবতিেৰৰ পুতলাৰ 
আমদাবন হ্াস পািলল ধবৰৰে বকয়ৰনা বদশত উৎপাদন িাব়ৰে। 
বলাকসিাত িাবণজ্য মন্তণালৰয় বদয়া তথ্যমৰত ২০১৮-১৯ িৰ ্ষত 
পুতলাৰ আমদাবন ৭,১২৫ বকাটট বৈাৱাৰ বিপৰীৰত ২০২১-২২ত 
(জানৱুাৰীলল) এয়া ২,৬৫৫ বকাটট টকালল হ্াস পাইৰে।

িািা বিশ্বনাথৰ িূবম িাৰাণসী আৰু িািা বগাৰখনাথৰ 
িূবম বগাৰখপুৰক এবতয়া বিমান বসৱাৰ জবৰয়ৰত 

সংৰৰাগ কৰা সৈৰে। উত্ৰ প্ৰৰদশৰ এই দুখন প্ৰাচীন 
আৰু ঐবতৈাবসক চৈৰৰ মাজত বিমান বসৱা ২৭ মাচ্ষত 
আৰম্ ৈয়। এই বসৱা 'উ়িান' আচঁবনৰ অধীনত আৰম্ 
ৈয়। দুৰয়াখন চৈৰৰ মাজৰ দৰূত্ব এবতয়া মাত্ৰ ২০ বমবনটত 
অবতক্ৰম কবৰি পৰা সৈৰে। উ়িান আচঁবনৰ অধীনত 
সৰু নগৰ-চৈৰক বিমানৰৰ সংৰৰাগ কৰাৰ কাম চবল 
আৰে। বৰাৱা ৫ িেৰত উ়িান আচঁবনৰ অধীনত ৪০৯টা 
বিমানপথ আৰু ৬৬টা বিমানিন্দৰ পবৰচালনা কৰা 
সৈৰে আৰু ইয়াৰ পৰা ৯০লাখৰৰা অবধক বলাক উপকৃত 
সৈৰে। এই আচঁবনৰ অধীনত ১ লাখ ৭৫ ৈাজাৰৰৰা অবধক 
বিমান পবৰচালনা কৰা সৈৰে। অসামবৰক বিমান পবৰিৈন 
মন্তালৰয় ২০২৫চনৰ বিতৰত উ়িান আঞ্চবলক সংৰৰাগ 
আচঁবনৰ অধীনত ১০০০ নতুন বিমান পথ আৰু বদশৰ মু� 
বিমানিন্দৰৰ সংখ্যা ১০০ সল িকৃ্দ্ কৰাৰ িাৰি অন্য ৩৪টা 
নতুন বিমানিন্দৰ বনম ্ষাণৰ পবৰকল্পনা কবৰৰে।  n

আত্মদ্নি্ণৰ সৈযাৱযাৰ দ্দশত পুতুলযা উলদ্যাগ

৪ বছৰত ৬২ শতযাংশ হ্যাস 
পযাইলছ পুতলযাৰ আমদযাদ্ন
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মৈাৰাষ্ট্ৰ ৰত্নাবগবৰ ক্জলাৰ বশ্বৰাৱলী গাৱঁত ৰাঃ 
বধাৰণ্ড বকশৱ কৰি্ষৰ জমি ১৮৫৮ চনৰ ১৮ 
এবপ্ৰল তাবৰৰখ সৈবেল। ১৮৮১ চনত বমটট্ৰক 

পৰীক্ষা উত্ীণ ্ষ বৈাৱাৰ পােত বতওঁ মুম্াইৰ এলবফনটিন 
কৰলজত নামিবত্ষ কৰৰ। ১৮৯১ চনত বতওঁ পুৰণৰ প্ৰবসদ্ 
ফাগু ্ষেন কৰলজত গবণত বিৰয় প়ািলল আৰম্ কৰৰ। 
বসই সময়ত বদশত স্াধীনতা আৰন্দালন 
কাৰ ্ষসূচী আৰম্ সৈ পবৰবেল। কৰি্ষ ৰাজা 
ৰামৰমাৈন ৰায়, ইশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, বিষু্ণ 
শাস্ত্ৰী, পক্ণ্ডত ৰমািাঈ আৰু বজ্যাবতৰাৱ 
ফুৰলৰ দৰৰ সমাজ সংস্াৰকসকলৰ 
সংস্পশ ্ষলল আৰৈ। ইয়াৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত 
বতওঁ নাৰী বশক্ষা বিৰশৰত বিধৱাৰ বস্বত 
উন্নত কৰাৰ কামত ব্ৰতী সৈ পৰৰ। উৰল্খ্য 
বৰ মাৰথা ঁ ১৪ িেৰ িয়সত বতওঁৰ বিিাৈ 
ৰাধািাঈৰ লগত সৈবেল। বকন্তু সতিান 
প্ৰসৱৰ সময়ত ১৮৯১ চনত ৰাধািাঈৰ মতুৃ্য 
ৈয়, এই �টনাই বধাৰণ্ড কৰি্ষৰ জীৱনত বিৰশৰ প্ৰিাৱ 
বপলায়।

ইয়াৰ বপেত কৰি্ষই িাল্য বিিাৈ, কম িয়সত গি্ষধাৰণ 
আবদৰ লগৰত বশশু-বিধৱাৰ দৰৰ বিৰয়ৰ ওপৰত কাম 
কৰাৰ লগৰত ১৮৯৩ চনত বতওঁ বিধৱা পুনঃ বিিাৈৰ িাৰি 
কবমটট গ�ন কৰৰ। উদাৈৰণৰ িাৰি বতওঁ বনৰজই িনু্ৰ 
বিধৱা িগ্ী গৰুিাইৰ সসৰত বিয়া ৈয়। ইয়াৰ িাৰি কৰি্ষক 
সমাজৰ পৰা িবৈষ্াৰ কৰা ৈয়। ইয়াৰ বপেত, বতওঁ 
পুৰণৰ বৈংগৰন �াইত বিধৱাসকলৰ িাৰি বদশৰ প্ৰথমখন 
বিদ্যালয় আৰম্ কৰৰ। কৰি্ষৰ বিধৱা বিৌ পাি ্ষতী অ�ৱাৰল 

এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম োত্ৰী আবেল। ইয়াৰ পােত বতওঁ 
১৯০৭ চনত পৰুণত মবৈলা বিদ্যালৰয়া স্াপন কৰৰ। কৰি ্ষৰ 
প্ৰচাৰ ইমাৰনই িকৃ্দ্ পাইবেল বৰ বতওঁৰ কথা বসই সময়ত 
দবক্ষণ আবৰিকাত থকা মৈাত্মা গান্ীৰয় বনজৰ সাপ্াবৈক 
কাকত “ইক্ণ্ডয়ান অবপবনয়নত” বলবখবেল। ১৯১৪ চনত 
বতওঁ বনজৰ চাকবৰৰ পৰা অি্যাৈবত সল সম্পূণ ্ষৰূৰপ 

সামাক্জত কামকাজত মৰনাবনৰৱশ কৰৰ। 
জাপানৰ টবকঅ’ত মবৈলাৰ বিশ্ববিদ্যালয় 
থকাৰ কথা শুবন বতওঁ িাৰতিৰ ্ষৰতা মবৈলাৰ 
বিশ্ববিদ্যালয় বখালাৰ িাৰি মন িাৰন্ আৰু 
বসই উৰদেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুকঁ্জৰ িাৰি 
বদশ-বিৰদশ ভ্ৰমণ কৰৰ। প্ৰায় ২.৫ লাখ 
টকাৰৰ বতওঁ বিশ্ববিদ্যালয় স্াপনৰ কাম 
আৰম্ কৰৰ ৰবদও ধনৰ অিাৱত বসয়া 
স্তবৱৰপ্ৰায় সৈ পবৰবেল। বকন্তু উৰদ্যাগপবত 
বি�্�লদাস দাৰমাদৰ �াকৰাসীৰয় এই 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূণ ্ষ কৰাৰ িাৰি ১৫ লাখ 

টকা বদৰয়। মাত্ৰ ৫ জন বশক্ষাথমীৰ সসৰত ১৯১৬চনত এই 
বিশ্ববিদ্যালয় আৰম্ ৈয়। আক্জ ২৬খন কৰলজৰ সসৰত 
এই বিশ্ববিদ্যালয় সৈস্াবধক বশক্ষাথমী আৰে। কৰি্ষই মবৈলা 
বশক্ষা, সিলীকৰণৰ লগৰত জাবতৰিদ কুপ্ৰথাৰ বিৰুৰদ্ও 
মাত মাবতবেল। গ্ৰামাঞ্চলত বশক্ষাৰ প্ৰচাৰৰ িাৰি বতওঁ 
মৈাৰাষ্ট্ৰ গ্ৰাম প্ৰাথবমক বশক্ষা সবমবত গ�ন কবৰবেল। এই 
সবমবতৰয় ৪০খৰনা অবধক প্ৰাথবমক বিদ্যালয় খবুলবেল। 
১৯৫৫ চনত বতওঁ িাৰত চৰকাৰৰ পদ্মবিিূৰণ িটঁা প্ৰদান 
কৰৰ। ১৯৫৮ চনত বতওঁ বদশৰ সৰি ্ষাচ্ছ সমিান িাৰত ৰত্ন 
লাি কবৰবেল।  n

সমযাজৰ পৰযা বদ্ৈকৃেত হৈও দ্েগৰযাকীলয়
মদ্ৈলযা সবলীকৰণৰ সিটট শক্তিশযালী কদ্ৰদ্ছল

মৈাৰাষ্ট্ৰৰ এখন সৰু গাওঁ মুৰুদত এবদন ৰৰথটি উৎসাৈ আবেল। িৰৰাদাৰ ৰজাৰ 
এজন প্ৰবতবনবধৰয় চৈৰখনৰ প্ৰবতজন ব্ৰাহ্মণক ১০ টকা দবক্ষণা বদ আবেল। এই 
�াইৰৰ বনিাসী বকশৱ পতি কৰি্ষৰ ৰাঙৰ পুত্ৰ বিকুৰৱ বৰবতয়া এই কথা শুবনবেল 
বতবতয়া বতওঁ দবক্ষণা ল’িলল ৰািলল মাকক বজাৰ বদবেল। বতবতয়া বতওঁৰ 
মাৰক সকবেল, এটা সময় এৰনকুৱা আবেল বৰবতয়া আমাৰ পবৰয়াৰল িৰৰাদাৰ 
মৈাৰাজাক ঋণ বদবেল। আবমও দবক্ষণা ল’িলল আৰম্ কবৰৰল আমাৰ স্াবিমান 
ক’ত থাবকি। বসই সময়ত বতওঁ শাতি সৈ পবৰবেল বকন্তু আত্মসমিানৰ বশকবন 
লাি কৰা এই বকৰশাৰ পােলল ৰাঃ বধাৰণ্ড বকশৱ কৰি্ষ নাৰমৰৰ বিখ্যাত সৈ পৰৰ 
আৰু বৰগৰাকীৰয় মবৈলা সিলীকৰণৰ িাৰি বনজৰ জীৱন উেগ ্ষা কবৰবেল।

ৰাঃ বধাৰণ্ড বকশৱ কৰি্ষব্ক্তিত্ব

জন্ঃ ১৮ এদ্ৰিল, ১৮৫৮, মৃতু্ঃ ৯ নলৱম্বৰ, ১৯৬২

সতওঁ িযাৰতবষ ্ণলতযা 
মদ্ৈলযাৰ দ্বশ্বদ্বদ্যালয় 

সখযালযাৰ বযালব 
মন বযালন্ধ আৰু 
সসই উলদেশ্ 

দ্বশ্বদ্বদ্যালয়ৰ 
পুঁক্জৰ বযালব সদশ-
দ্বলদশ ভ্ৰমণ কলৰ
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দ্সদ্যা্ঃ সমযাজৰ দদ্ৰদ্ৰ আৰু দবু ্ণল সৰেণীৰ ৰিদ্ত 
লক্ষ্ ৰযাদ্খ ৰিধযানমন্তী নলৰন্দ সমযাদীৰ অধ্ক্ষতযাত 
অনটুষ্ঠত সকন্দীয় সকদ্বলনলট ৰিধযানমন্তী গদ্ৰব 
কল্যাণ অন্ন সেযাজনযাৰ ম্যাদ আৰু ৬ মযাৈ অথ ্ণযাৎ 
২০২২ৰ সছলটেম্বৰলল বৃক্দ্ কৰযাৰ দ্সদ্যা্ হললছ।

ৰিিযাৱঃ খাদ্য সুৰক্ষা আচঁবনৰ অধীনত স্ািাবৱক 
সংৰক্ষণৰ উপবৰও প্ৰবতজন বৈতাবধকাৰীক প্ৰবত মাৰৈ 
৫ বকৰলাগ্ৰাম বিনামূলীয়া খাদ্য বদয়া ৈ'ি। ২০২২ৰ 
বেৰটেম্ৰলল ৮০,০০০ বকাটট আৰু ২৪৪ এলএমটট 
খাদ্যশস্য আিণ্টন কৰা সৈৰে।

n ২০২০ৰ এবপ্ৰলৰ বপেত বপএম-গৰীৱ কল্যাণ আচঁবন 
বিশ্বৰ সি ্ষিৈৃৎ খাদ্য সুৰক্ষা কাৰ ্ষসচূী বৈচাৰপ ৰূপাবয়ত 
সৈ আবৈৰে। এই আচঁবনৰয় সমগ্ৰ বদশৰ ৮০ বকাটট 
বলাকক লািাববিত কবৰৰে।

n এই আচঁবনৰ অধীনত খৰচ প্ৰায় ৩.৪০ লাখ বকাটট 
টকাৰ পবৰসংখ্যা অবতক্ৰম কবৰি আৰু খাদ্য 
বিনামূলীয়া খাদ্যসামগ্ৰীৰ আিন্ন ১,০০৩ এলএমটট 
সৈৰে।

n বদশৰ প্ৰায় ৫ লাখ সুলি মূল্যৰ বদাকানত প্ৰৰৰাজ্য 
এক ৰাষ্ট্ৰ, এক বৰচন কাৰ্ষ আচঁবনৰ মাধ্যমত বৰৰকাৰনা 
প্ৰিাসী ৰেবমৰক বিনামূলীয়া খাদ্যসামগ্ৰী লাি কবৰি 
পাৰৰ।

n দ্সদ্যা্ঃ মৰযাপযাট সখদ্তয়কসকলক উন্নত 
পযাদ্ৰৰেদ্মকৰ লযািযালযাি দ্নক্চিত কৰযাৰ বযালব 
২০২২-২৩ দ্বত্ীয় বষ ্ণৰ বযালব সকঁচযা মৰযাপযাটৰ 
এমএছদ্প বকৃ্দ্ৰ বযালব অনলুমযাদন।

n ৰিিযাৱঃ এয়া মানসম্পন্ন মৰাপাট আৈঁৰ প্ৰচাৰৰ বদশত 
এক পদৰক্ষপ বৰৰয় মৰাপাট বখবতয়কসকলৰ িাৰি 
িজাৰ সুৰক্ষাৰ সসৰত উন্নত উপাজ্ষন বনক্চিত কবৰি।

n ২০২২-২৩ বিত্ীয় িৰ ্ষৰ িাৰি বকঁচা মৰাপাট 
(টটবৰএন3ৰ সমতুল্যৰ পৰা টটবৰ5 বগ্ৰৰ)ৰ নূন্যতম 
সমথ ্ষন মূল্য প্ৰবত কুইন্ল ৪৭৫০ টকা বনধ ্ষাৰণ কৰা 
সৈৰে। এয়া উৎপাদনৰ গ়ি ি্যয়ত ৬০.৫৩শতাংশ 
লাি বনক্চিত কবৰি।

দ্সদ্যা্ঃ সকন্দীয় চৰকযাৰৰ কম ্ণচযাৰীসকলৰ লগলত 
সপঞ্চনযাৰৰ বযালব মলূ্বৃক্দ্ িযাত্যাৰ অদ্তদ্ৰতি 
দ্কক্স্ত মকুদ্ল কদ্ৰবলল অনলুমযাদন জলনযাৱযা হৈলছ। 
এয়যা ০১ জযানৱুযাৰী, ২০২২ৰ পৰযা কযাে ্ণকৰী ৈ'ব 
আৰু মলূ দৰমৈযা/সপঞ্চনৰ ৩১%ত ৩% বকৃ্দ্ কৰযা 
হৈলছ।

ৰিিযাৱঃ ইয়াৰ ফলত প্ৰায় ৪৭.৬৮লাখ বকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 
কম ্ষচাৰী আৰু ৬৮.৬২লাখ বপঞ্চনাৰ লািাববিত ৈ’ি। 
এই বৰএৰ অনুৰমাদনৰ ফলত ৰাজৰকাৰত িেবৰ 
৯,৫৪৪.৫০ বকাটট টকাৰ প্ৰিাৱ পবৰি। n

খযাদ্ আঁচদ্নৰ জদ্ৰয়লত খযাদ্ সুৰক্ষযা সদু্নক্চিত,
সকন্দীয় কম ্ণচযাৰীক ৩ শতযাংশ দ্ডএ বৃক্দ্ৰ উপৈযাৰ

িাৰতৰ শক্তি ইয়াৰ প্ৰবতজন নাগবৰকৰ শক্তিত নীবৈত আৰে। বকাবিৰৰ সময়ত 
বৰবতয়া এই এৰকজন বলাক সংকটত আবেল, বকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৮০ বকাটট বলাকক 
বিনামূলীয়া খাদ্যসামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ িাৰি 'প্ৰধানমন্তী গৰীৱ কল্যাণ অন্ন বৰাজনা' 

আৰম্ কবৰবেল। এবতয়া বকবিৰনৰট আচঁবনখন ২০২২ চনৰ বেৰটেম্ৰলল আৰু 
৬মাৈলল িকৃ্দ্ কৰাৰ বসদ্াতি সলৰে। চৰকাৰৰ এই বসদ্াতিৰ দ্াৰা বদশৰ ৮০ বকাটটৰৰা 
অবধক বলাৰক আগৰ দৰৰ ইয়াৰ সুবিধা ল'িলল সক্ষম ৈ'ি। আনৈাৰত ২০২২-২৩িৰ ্ষৰ 
িাৰি বকঁচা মৰাপাটৰ এমএেবপ িকৃ্দ্ তথা ৪৭ লাখ বকন্দ্ৰীয় কম ্ষচাৰী আৰু ৬৮ লাখ 

বপঞ্চনৰিাগীৰ বৈতাৰথ ্ষ মূল্যিকৃ্দ্ সকাৈ িাট্টা (বৰএ) িকৃ্দ্ৰ বসদ্াতি বলাৱা সৈৰে।

সকদ্বলনটৰ দ্সদ্যা্



10 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩০ এনৰিল, ২০২২

বদবশ আক্জ সকৰলা িাধাক সৈৰজ প্ৰত্যাহ্ান 
জনায় আবৈৰে। সীমাতিত উলং�ন, 
সম্প্ৰসাৰণৰ মৰনািাৱক ধমবক তথা 

বদশৰ বিতৰত থকা বিক্চ্ছন্নতািাদী শক্তিৰ উত্ানক 
দমন কৰাৰ বক্ষত্ৰত চৰকাৰৰ উবচত প্ৰতু্যত্ৰ বদ 
আবৈৰে। অন্যফাৰল বদশৰ অি্যতিৰত দাবৰদ্ৰতা, 
অন্যায়, বিদিাৱৰ বিৰুৰদ্ আৰন্দালন চবলৰে আৰু 
আত্মবনি্ষৰশীলতাৰ মন্তৰৰ এক নতুন িাৰত বনম ্ষাণৰ 
বদৰশ চৰকাৰ অগ্ৰসৰ সৈৰে। ইয়াৰ মাজৰত এটা কথাৰ 
সৰৱ চচ্ষা চবলি ধবৰৰে। িাৰতীয় বপৌৰাবণক ইবতৈাসৰ 
স্াক্ষৰ িৈন কৰা ঐবতৈাবসক কীবত ্ষবচনিৰিাৰ এসময়ত 
বদশৰ পৰা চুবৰ সৈ অন্য ৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী কৰা সৈবেল এবতয়া 
বসইৰিাৰ পুনৰাই বদশলল অনাৰ ি্যৱস্া এই চৰকাৰৰ 
কবৰি ধবৰৰে। এয়া প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰ আস্াৰ 
প্ৰতীক বৰ ২০১৪ চনৰ পৰা এবতয়ালল এৰন ২২৮টা 

িযাৰতীয় ঐদ্তৈ্লবযাৰ
পুনৰযাই িযাৰতৰ িূদ্মত

দ্বশ্ব ঐদ্তৈ্ দ্দৱস (১৮ এদ্ৰিল) দ্বলশষ

বদশৰ বপৌৰাবণক ইবতৈাস অবত শক্তিশালী। বদশৰ 
চুৰক বকাৰণ এৰন অৰনক িাস্ৰ ্ষ বশল্প তথা প্ৰাচীন 

মবূত ্ষ আৰে বৰৰিাৰৰ বদশৰ প্ৰাচুৰ ্ষৰ কথা ি্যতি 
কৰাৰ লগৰত মান সম্পন্ন সংসৃ্বতৰ কথা ি্যতি 

কৰৰ। বকন্তু দিু্ষাগ্যৰ কথা এয়াই বৰ প্ৰাচীন কালৰ 
এই মূবত ্ষসমূৈ বিবিন্ন সময়ত দুসৃ্বতকাৰীৰ দ্াৰা 
চুবৰ সৈ আবৈৰে আৰু িবৈঃ ৰাষ্ট্ৰলল সগৰে। এক 

সময় আবেল বৰবতয়া এইৰিাৰ পুনৰাই বদশৰলল 
অনাৰ চচ্ষা পৰ ্ষতি বৈাৱা নাবেল, বকন্তু ২০১৪ চনৰ 

পােত এই মূবত ্ষসমূৈৰ সসৰত জব়িত সৈ থকা 
আস্াৰ চচ্ষা বৈাৱাৰ লগৰত চুবৰ বৈাৱা এই মূবত ্ষৰিাৰ 
পুনৰাই বদশলল �ূৰাই অনাৰ প্ৰৰচটিা আৰম্ সৈৰে। 

২১ মাচ্ষত অৰষ্ট্ৰবলয়াৰ প্ৰধানমন্তীৰ সসৰত বৈাৱা 
সি�কত এই বিৰৰয় আৰলাচনা কৰা ৈয়...

ঐবতৈ্যৰ প্ৰত্যাৱত্ষনসংকৃেদ্ত

ৰিধযানমন্তীৰ বিযাৰযা মদূ্ত্ণলবযাৰৰ 
নীদ্ৰক্ষণৰ দ্িদ্ডঅ’ চযাবলল এই 
দ্কউ আৰ সকযাড সকেন কৰক।
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িহুমূলীয়া কীবত ্ষবচনি সফলতাৰৰ বদশলল �ূৰাই অনা 
সৈৰে। ২০১৩ চনলল বসয়া মাৰথা ঁ১৩টা মূবত ্ষ আবেল। 
বকন্তু এবতয়া আৰমবৰকা ৰুতিৰাষ্ট্ৰ, বনদাৰৰলণ্ড, 
ৰিান্স, কানাৰা, বেংগাপুৰ আৰু জাম ্ষানীৰ দৰৰ অন্য 
বকতৰিাৰ বদৰশ বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মৰনািাৱ অনুধাৱন 
কবৰিলল সক্ষম সৈৰে আৰু মূবত ্ষৰিাৰৰ স্ৰদশ 
ৰাত্ৰা সম্ৱ সৈ পবৰৰে। ২১ মাচ্ষত িাৰত-অৰষ্ট্ৰবলয়া 
সক্মিলনৰ ট�ক আগৰত ইয়াৰ এক উদাৈৰণ বদখা 
সগবেল, বৰবতয়া অৰষ্ট্ৰবলয়াই িাৰতক ২৯টা মূল্যৱান 
ঐবতৈ্য �ূৰাই বদবেল। প্ৰধানমন্তীৰ কাৰ ্ষালৰয় জৰনাৱা 
মৰত, এইৰিাৰ মুখ্যতঃ- বিৰশৰ বশল, মাি ্ষল, ব্ৰজি, 
বপতলৰ মূবত ্ষ, কাগজৰ িাস্ৰ ্ষ আৰু বচত্ৰ বখাবদত কৰা 
সামগ্ৰী আৰে। অৰষ্ট্ৰবলয়াৰ পৰা অৈা এই প্ৰাচীন মূবত ্ষ 
আৰু গুৰুত্বপূণ ্ষ িস্তুৰিাৰ উৎস ৰাজস্ান, গুজৰাট, 
মধ্য প্ৰৰদশ, উত্ৰ প্ৰৰদশ, তাবমলনাৰু, বতৰলংগানা 
আৰু পক্চিম িংগৰ ৈয়। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় 
এই ২৯ টা পুৰাতত্ব সামগ্ৰী পবৰদশ ্ষন কৰৰ। এই 
প্ৰাচীন ঐবতৈ্যত আৰে– বশৱ আৰু বতওঁৰ বশৰ্যসকল, 
শক্তিৰ উপাসনা, িগৱান বিষু্ণ আৰু বতওঁৰ ৰূপ, সজন 
পৰম্পৰা, বচত্ৰ আৰু আলংকাবৰক সামগ্ৰী। খ্ীটিপূি ্ষ 
নৱম শবতকাৰ পুৰবণ এই কীবত ্ষবচনিৰিাৰ বদশলল 
অৈাৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত প্ৰধানমন্তীৰয় কয়, “এই মূবত ্ষৰিাৰ 
বদশলল অনাৰটা িাৰত মাতৃৰ প্ৰবত আমাৰ দাবয়ত্ব ৈয়। 
এই মূবত ্ষৰিাৰৰ সসৰত আমাৰ িাৱনা জবৰত সৈ আৰে, 
িাৰতৰ ৰেদ্া জবৰত সৈ আৰে। লগৰত এই কথা 
িাৰতৰ প্ৰবত সলবন বৈাৱাৰ বিশ্ব ধাৰণাক প্ৰবতফবলত 
কৰৰ।”

২০১৪ চনত শাসনলল অৈাৰ বপেত বমাদী চৰকাৰৰ 
প্ৰৰচটিাত বচালা শাসকসকলৰ সময়ৰ শ্ৰী বদৱীৰ ধাতুৰ 
মূবত ্ষ আৰু বমৌৰ ্ষ ৰুগৰ বটৰাৰকাটাৰ মবৈলাৰ মূবত ্ষ 
অতিিু্ষতি সৈ আৰে। ইয়াৰ লগৰত অন্য ২৪টা বিখ্যাত 
প্ৰাচীন ঐবতৈ্য �ূৰাই অনা সৈৰে, ইয়াৰ বিতৰত 
১৬টা আৰমবৰকাৰ পৰা, ৫ টা অৰষ্ট্ৰবলয়াৰ পৰা আৰু 
কানাৰা, জাম ্ষানী আৰু বেংগাপুৰৰ পৰা এটালক মূবত ্ষ 
অনা সৈৰে। এই মূবত ্ষৰিাৰৰ বিতৰত িাহুিলীৰ ধাতুৰ 
মূবত ্ষ আৰু নটৰাজৰ এটা মূবত ্ষও আৰে।

২০১৪ চনৰ পােৰ পৰাই প্ৰাচীন ঐবতৈ্য �ূৰাই 
অনাৰ এই ঐবতৈাবসক পদৰক্ষৰপ বদশৰ জনতাৰ গি ্ষ 
িৃক্দ্ কবৰৰে। বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ প্ৰৰচটিাৰ ফলত পূৰি ্ষ 
চুবৰ সৈ অন্য বদশক বিক্ৰী বৈাৱা এই মূবত ্ষৰিাৰ পুনৰাই 
স্ৰদশলল �ূবৰ অৈাৰ ফলত িাৰত মান িৃক্দ্ পাইৰে। n

আলমদ্ৰকযা েুতিৰযাষ্ট্ৰৰ পৰযা ১৫৭টযা মদূ্ত্ণ আদ্ৈলছ
বিগত িৰ ্ষৰ বেৰপ্ম্ৰ মাৈত আৰমবৰকা ৰুতিৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণৰ 
পােত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় ১৫৭টা িাৰতীয় 
বপৌৰাবণক কীবত ্ষবচনি লগত সল আবৈবেল। এইৰিাৰ 
কীবত ্ষবচনি চুবৰ অথিা অলিধ িাবণজ্যৰ জবৰয়ৰত বদশৰ 
পৰা িাবৈৰলল বনয়া সৈবেল। বকন্তু বসয়া আৰমবৰকাৰ 
প্ৰশাসৰন জব্দ কবৰ সলবেল। আৰমবৰকা ৰুতিৰাষ্ট্ৰই 
বসইৰিাৰ উিটাই বদয়াৰ বসদ্াতি গ্ৰৈণ কবৰবেল। 
পুৰাতত্ব আৰু বশল্পকলাসমূৈ আৰমবৰকা ৰুতিৰাষ্ট্ৰৰ 
দ্াৰা িাৰতলল �ূৰাই পৰ�াৱাৰ বসদ্াতিক প্ৰধানমন্তী 
বমাদীৰয় প্ৰশংসা কবৰবেল। এই ১৫৭টা কীবত ্ষবচনিৰ 
বিতৰত দশম শবতকাৰ মূবত ্ষৰ লগৰত দ্াদশ শবতকাত 
বনমমীত উৎকৃটি ব্ৰজিৰ ৮.৫ বেবন্বমটাৰ নটৰজাৰ মবূত ্ষৰ 
লগৰত অন্যান্য মূবত ্ষ আৰে।

িযাৰতলল আদ্ৈলছ চুদ্ৰ সৈযাৱযা ১৪৭টযা ৰিযাচীন সযামগ্ী
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদী চৰকাৰৰ প্ৰৰচটিাৰ িাৰি 
অৰষ্ট্ৰবলয়াৰ বকনিৰাত থকা ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বগলাৰীৰয় ১৪ টা 
প্ৰাচীন ঐবতৈ্যৰ সামগ্ৰী িাৰতলল �ূৰাই বদয়াৰ বসদ্াতি 
সলৰে। এই ১৪টা গুৰুত্বপণূ ্ষ বশল্পকলাৰ বিতৰত ব্ৰজি 
আৰু বশলৰ িাস্ৰ ্ষৰ লগৰত আৰলাকবচত্ৰ আৰে। চুবৰ 
বৈাৱা এই সামগ্ৰীৰ মূল্য ৩০ লাখ ৰলাৰ িুবল বকাৱা 
সৈৰে।

ঐবতৈ্যৰ প্ৰত্যাৱত্ষনসংকৃেদ্ত
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এয়া বকতৰিাৰ বলাকৰ িাৰি আচবৰত ৈ’িলগীয়া কথা বৰ বিশ্বৰ অন্যতম ি্যস্ত তথা জনবপ্ৰয় 
ৰাজনীবতবিদ প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় বনজৰ জীৱনৰ অবিজ্ঞতাৰিাৰ বশক্ষাথমীৰ সসৰত 

আৰলাচনা কবৰিলল সময় উবলয়াই লয়। প্ৰবতিেৰৰ পৰীক্ষাৰ িাৰি প্ৰস্তুবত চৰলাৱা বশক্ষাথমী আৰু 
বতওঁৰলাকৰ অবিিাৱক আৰু বশক্ষকৰ সসৰত এগৰাকী িনু্, পথ-প্ৰদশ ্ষক বৈচাৰপ বশক্ষাথমীৰ 

সসৰত বপানপট্ৰীয়া সংিাদৰ আৰয়াজন কবৰ আবৈৰে। এইিাৰৰা পূি ্ষৰ দৰৰ পৰীক্ষা বপ চচ্ষাৰ পঞ্চম 
সংস্ৰণ ১ এবপ্ৰল তাবৰৰখ নতুন বদল্ীৰ তালৰকাটৰা বটিবৰয়ামত অনটুঠিত ৈয়...

বৰে ঠিত্বক বচবনিত কৰা তথা বকাৰনা এক বস্বতৰ 
সসৰত বমাকাবিলা কৰাৰ প্ৰস্তুবতক জবুখ বচাৱাৰ 
িাৰিই পৰীক্ষা অনুটঠিত কৰা ৈয়। পৰীক্ষাই 

আমাৰ দুি ্ষলতাৰিাৰৰ লগৰত শক্তিৰিাৰৰ পবৰচয় বদৰয়। ৰবদৰৈ 
পৰীক্ষাৰিাৰৰ অক্স্তত্ব নাথাবকৰলৰৈঁৰতন বতৰতি জীৱনত আগিাব় 
বৰাৱাৰ বক্ষত্ৰত ৰৰথটি অসুবিধাৰ সটৃটি ৈ’লৰৈঁৰতন! বকন্তু একাংশ 
বশক্ষাথমী এৰন আৰে বৰসকল পৰীক্ষাৰ নামত ৈতাশ আৰু 
উৎকটঠিত সৈ পৰা বদখা ৰায়। মনত ৰখা দৰকাৰ বৰ পৰীক্ষা সৈৰে 
জীৱন গ়াৰ সুবিধা, এয়া ৈতাশ বৈাৱাৰ প্ৰক্ক্ৰয়া নৈয়। ‘পৰীক্ষা বপ 
চচ্ষাৰ’ পঞ্চম সংস্ৰণত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় কয়, “ৰবদৰৈ 
প্ৰবতৰৰাবগতা নাই বতৰতি জীৱনৰ বকাৰনা অথ ্ষ নাথাৰক। আবম 
প্ৰবতৰৰাবগতাৰিাৰক আমন্তণ জনাি লাৰগ। জীৱনক আগুৱাই 
বনয়াৰ বক্ষত্ৰত এয়া এক উৎকৃটি মাধ্যম। আক্জ ৰবদ প্ৰবতৰৰাবগতা 
বিবে সৈৰে বতৰতি সুবিধাৰিাৰৰা িকৃ্দ্ পাইৰে।”

জীৱনত ৰবদ আনন্দ উপৰিাগ কবৰি বিচৰা বতৰতি 
বনজৰ মাজত এক বকাৱাবলট্ৰীৰ বিকাশ কবৰি লাৰগ, তাৰ 
িাৰি প্ৰৰচটিা ৈাতত ল’ি লাৰগ। গুণৰ পূজাৰী সৈ পৰাৰ 
বচটিা কৰাৰ লগৰত মনত ঈৰ ্ষাৰ িাৱ জাগ্ৰত ৈ’িলল বদি 
নালাৰগ। ঈৰ ্ষাই আমাক সৰু কবৰ বপলায় আৰু আবম 

বকবতয়াও আগিাব়ি বনাৱাৰা সৈ পৰৰা।ঁ জীৱনত সফল 
বৈাৱাৰ িাৰি সৎ আৰু সামথ ্ষিান ি্যক্তিক সমিান কবৰিলল 
বশকা। পৰীক্ষা বপ চচ্ষাৰ জবৰয়ৰত বমাৰৰা লাি ৈয়, এই 

অনুঠিাৰন বমাৰ সামথ ্ষ িকৃ্দ্ কবৰৰে।
নলৰন্দ সমযাদী, ৰিধযানমন্তী।

পৰীক্ষযালবযাৰক আকষ ্ণণীয় কদ্ৰপৰীক্ষযালবযাৰক আকষ ্ণণীয় কদ্ৰ
উপলিযাগ্ কদ্ৰ সতযালযাৰ ৰিলচষ্যাউপলিযাগ্ কদ্ৰ সতযালযাৰ ৰিলচষ্যা

পৰীক্ষযা সপ চচ্ণযা

ৰিধযানমন্তীৰ সম্পূণ ্ণ সলম্বযাধন 
শুদ্নবলল এই দ্কউআৰ 
সকযাড সকেন কৰক
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সম্পূণ ্ষ দুটা িেৰ বকাবিৰ প্ৰত্যাহ্ানৰ মাজত িাচু্ষৰৱল 
মাধ্যমত এই পৰীক্ষা বপ চচ্ষা অনুটঠিত সৈ আবৈবেল। 
এইিাৰৰ অনঠুিান দুটা িেৰৰ পােত প্ৰত্যক্ষিাৰৱ 
নতুন বদল্ীত অনুটঠিত সৈৰে আৰু প্ৰধানমন্তীৰয় 
বশক্ষাথমী, অবিিাৱক আৰু বশক্ষকসমাজৰ উপবস্বতত 
এই পৰীক্ষা বপ চচ্ষাত িাত ্ষালাপাত বমবলত ৈয়। প্ৰায় 
আল় �ন্া সময় অনুটঠিত বৈাৱা এই পৰীক্ষা বপ চচ্ষা 
অনুঠিানত সৈস্াবধক বশক্ষাথমীক প্ৰধানমন্তীৰয় সৰম্াধন 
কৰৰ আৰু বতওঁৰলাকৰ বপানপট্ৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্ৰ বদৰয়।
দ্নজৰ পৰীক্ষযা হল থযাকক, দ্দশ দ্বচযাদ্ৰ পযাব

প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় কয় বৰ বকবতয়ািা বনজৰ 
পৰীক্ষাও লওক। এই সম্পক্ষত বমাৰ বকতাপ এক্াম 
ৱাবৰয় ্ষচৰতা বলখা আৰে। বকবতয়ািা পৰীক্ষাৰক লক্ষ্য 
কবৰ এখন বচট� বলখা বৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰবত বতামাৰ িয় 
নাই। তুবম বনৰজ পৰীক্ষা পৰীক্ষা ল’িা। পৰীক্ষাক সল 
বতামাৰ বকাৰনা িয় নাই এই কথাৰটা বলখা। বনজৰ 
জনা-িুজা কথাবখবন অন্য িনু্ৰ সসৰত আৰলাচনা কৰা, 
বতবতয়া বদবখিা তুবম অবধক বশবকি পাবৰো। 

পৰীক্ষযাৰ অনুিৱক শক্তিশযালী কদ্ৰ তুলক

পৰীক্ষাক সল বকাৰনা ধৰণৰ দুঃবচতিা মনত ৰাবখৱ 
নালাৰগ। পৰীক্ষাক উৎসৱ িুবল ধবৰ ল’ি লাৰগ। 
পৰীক্ষা সৈৰে জীৱনৰ সৈজ অংশ। গবতৰক পৰীক্ষাক 
সল বকাৰনা ধৰণৰ প্ৰবতক্ৰীয়া মনত ৰাবখৱ নালাৰগ। 
এয়া জীৱনৰ এৰকা এৰকাটা ঢাপ। ইয়াত িবৈ থকা 
সকৰলাৰৱ পৰীক্ষা বদৰে গবতৰক বচতিা বকৈৰ? গবতৰক 
বতামাৰলাৰক পৰীক্ষাক উপৰিাগ কৰা।

সমস্যা মযাধ্ম নৈয়, মনলৈ!

বৰবতয়া বতামাৰলাৰক অনলাইন ক্াে কৰা বতবতয়া 
বতামাৰলাৰক প্ৰকৃতাথ ্ষত প়া বন ৰীল বচাৱা? বৰবতয়া 
বতামাৰলাক ক্ােত থাকা বতবতয়াও এৰন পবৰবস্বত 
ৈয় বৰ বতামাৰ শৰীৰ, চকু বৰেণীৰকা�াত আৰে বকন্তু 
বতামাৰ মন অন্য ক’ৰিাত আৰে। বসৰয়ৰৈ মাধ্যম 

বকাবিৰৰ প্ৰত্যাহ্ানৰ পােত ২ িেৰৰ অতিত িাচু্ষৰৱলৰ
সলবন বশক্ষাথমীৰ সসৰত প্ৰধানমন্তীৰ বপানপট্ৰীয়া িাত ্ষালাপ

দ্শক্ষযাথথীক ৰিধযানমন্তীলয় ক’সল- এখন দ্চটি দ্লখযা,
“দ্ডলয়ৰ এক্যাম! মই সতযামযাক ৈৰুৱযাম।”

প্ৰধানমন্তীৰয় ক’বল বৰ বমবৰৰটশ্বনৰ বকাৰনা ধৰণৰ ফমু ্ষলা িা 
বিজী নাথাৰক। আপবুন বনৰজই বসই কথা বচতিা কবৰি লাবগি বৰ 
আপবুন বকানৰিাৰ কথাৰ দ্াৰা ক্ষবতগ্ৰস্ত সৈৰে, ৈতাশ সৈৰে। 
বনজৰ ৈতাশাৰ প্ৰকৃত কাৰণ উদ্াৱন কৰক। বনজৰ বিৰলেৰণ 
বনৰজই কৰা, অন্য ি্যক্তিৰ ওপৰত বনি্ষৰশীল সৈ নপবৰি। বনজৰ 
ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক দুৰয়াটা বদশ বিৰলেৰণ কবৰ বসইমৰত 
মৰনাবনৰৱশ কবৰি লাৰগ। বনজক িালদৰৰ বচবন পািলল সক্ষম 
ৈ’বল অন্যৰ পৰা বমাটটৰিশ্বনৰ প্ৰৰয়াজন নাই। বনজৰ মাজৰ দৃ় 
বিশ্বাস সটৃটি কৰক ৰাৰত বমাৰ জীৱনত বৰ সমস্যাই নাৈক বকয় 
বসয়া মই সম্পূণ ্ষৰূৰপ বনমূ ্ষল কবৰ বপলাম। মন কবৰি বৰ এগৰাকী 
বদি্যাংগৰ শৰীৰত অৰনক অসুবিধা থাৰক বকন্তু বসই অসুবিধা বতওঁ 
মন দৃ় বিশ্বাসৰৰ আতঁৰ কবৰ সুন্দৰ জীৱন ৰাপন কৰৰ।

প্ৰধানমন্তীৰয় কয় বৰ, প্ৰবতজন ি্যক্তিৰয় এয়া িাৰৱ বৰ 
কথাৰিাৰ বমাৰ মনত নাথাৰক, মই কথাৰিাৰ পাৈবৰ ৰাওঁ। 
বকন্তু বকবতয়ািা এৰনকুৱাও ৈয় বৰ পৰীক্ষাত এৰন প্ৰশ্ন 
আবৈৰে বৰৰিাৰ অলপৰত প়া নাবেলা বকন্তু প্ৰশ্নৰিাৰৰ 
উত্ৰত িালদৰৰ বলবখি পাবৰো। এয়া এইকাৰৰণ ৈয় 
বকয়ৰনা বিৰয়ৰটা বৰসময়ত পব়বেলা বতবতয়া খৰবচ মাবৰ 
পব়বেলা। এই বক্ষত্ৰত ধ্যানৰ গুৰুত্ব অপবৰসীম। ইয়াত 
বকাৰনা বিজ্ঞান নাই, বিৰয় এটাত সমস্ত ধ্যান বকন্দ্ৰীয় কৰা 
বৈাৱাৰ ফলত বসয়া দী�লীয়া সময়ৰ িাৰি মনত থাৰক। 
স্মবতশক্তি জীৱনৰ সসৰত জব়িত সৈ থাৰক বকৱল পৰীক্ষাৰ 
িাৰি নৈয়।

দ্দল্ীৰ সকন্দীয় দ্বদ্যালয় জনকপুৰীৰ ছযাত্ৰ হবিৱ কলনৌজীয়যা, 
জয়পুৰৰ সকযামল আৰু ওদ়্িশ্যাৰ পৰযা অদ্িিযাৱক সুক্জত 
ৰিধযালন সুদ্ধলল দ্কদলৰ দ্শক্ষযাথথীক সৰিৰণযা দ্দব পযাদ্ৰ?

নলমযা এপ্-ত গযায়ত্ৰী ছলক্নযাই আৰু চচ্ণযাৰ সময়ত সতললংগযানযাৰ 
দ্শক্ষযাথথীলয় ৰিশ্ন কলৰ- সেদ্তয়যা দ্শক্ষলক দ্শকযায় সতদ্তয়যা আদ্ম 
বুক্জ পযাওঁ দ্কন্তু সকইদ্দনমযান পযাছত সৈযাৱযা পৰীক্ষযাত আদ্ম 
কথযালবযাৰ পযাৈদ্ৰ েযাওঁ?

ৰিধযানমন্তীৰ মন্ত- দ্নজৰ মযাজত দ্বচৰযা ৈতযাশযাৰ কযাৰণ

আপুদ্ন সেলনকুৱযা ৈয় সসইধৰলণ জীৱনলটযা উপলিযাগ কৰক

পৰীক্ষা বপ চচ্ষাৰযাষ্ট্ৰ
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বকবতয়াও সমস্যা ৈ’ি বনাৱাৰৰ। সমস্যা সৈৰে মনৰটা।

সেযাগ্ সৈযাৱযাৰ বযালব পদ়্িলল পদ্ৰণযামৰ কথযা দ্চ্যা কদ্ৰব 
নযালযালগ

মই এই কথাৰটা মাবন নলওঁ বৰ আবম পৰীক্ষাৰ িাৰি পব়ি 
লাৰগ, িুলৰটা বসইবখবনৰত সৈ ৰায়। মই এই পৰীক্ষাৰ িাৰি 
পব়ম, বসইৰটা পৰীক্ষাৰ িাৰি পব়ম! ইয়াৰ অথ ্ষ এয়া বৰ 
বতাৰমালাৰক পব় থকা নাই িৰঞ্চ বসই উপায় বিচাবৰ ফুবৰো 
ৰাৰ জবৰয়ৰত বতামাৰলাকৰ কাম সৈজ সৈ পৰক। ইয়াৰ 
সলবন বনজক বৰাগ্য কবৰ তুবলিৰ িাৰি প়া উবচত। বনজৰ 
উপৰুতি কবৰ বতালাৰ িাৰি পব়ৰল পবৰণামৰ বচতিা কবৰি 
নালাৰগ। পৰীক্ষাৰ িাৰি প্ৰস্তুত বৈাৱাৰ সলবন বনজক বৰাগ্য, 

বশবক্ষত তথা বকাৰনা বিৰয়ৰ সম্পূণ ্ষ জ্ঞান আৈৰণৰ িাৰি 
পব়ি লাৰগ।

অনলযাইনত লযাি কৰযা তথ্ অফলযাইনত ব্ৱৈযাৰ কৰযা

আক্জ আবম বৰক্জৰটল মাধ্যমৰ সৈায়ত সকৰলা তথ্য 
অবত সৈৰজ লাি কবৰিলল সক্ষম সৈৰো।ঁ অনলাইনক 
আবম এটা সুবিধা বৈচাৰপ গণ্য কবৰি লাৰগ, সমস্যা বৈচাৰপ 
নৈয়। অনলাইন আৰু অফলাইনৰ সামজিস্যতাত আবম 
বিৰয়ৰিাৰৰ গিীৰতালল ৰািলল সক্ষম ৈওঁ। বমািাইলত 
প্ৰবতৰটা মুৈতূ ্ষ বসামাই থকাৰ বৰ আনন্দ বতামাৰলাৰক লাি 
কৰা বসয়া বতামাৰলাৰক জীৱনৰ প্ৰবতৰটা বিৰয়ৰ মাজত 
বসামাই থাবকও লাি কবৰি পাৰা। n

পৰীক্ষযাৰ পৰযা আঁতদ্ৰ সমযাজ আৰু পদ্ৰলৱশৰ কথযা
নতুন ৰিজন্ই অনযাগত দ্দনলবযাৰ সু্ৰ কৰযাৰ 

বযালব দ্কধৰলণ অদ্ৰৈনযা আগব়িযাব পযালৰ?
গ্যামযাঞ্চল এললকযাত কন্যা স্যানৰ দ্বকযাশৰ বযালব 
দ্ক কদ্ৰব লযালগ এই সম্পক্ণত পথ ৰিদশ ্ণন কৰক?

প্ৰধানমন্তীৰ উত্ৰ- সমূ্পণ ্ষ বিশ্ব এবতয়া বগালকীয় উত্াপৰ 
বিৰয়ৰটাৰ দ্াৰা বচতিাবক্টি। আবম আমাৰ আবৈিলগীয়া প্ৰজমিৰ 

িাৰিও কত্ষি্য আৰু দাবয়ত্ব পালন কবৰি লাবগি। এয়া বকাৰনা 
এক চৰকাৰী বনয়মৰ দ্াৰা নৈ’ি। ৰবদৰৈ আবম সকৰলাৰৱ 
(বশক্ষাথমী সমবণ্বৰত) �ৰৰিাৰত এিাৰৰ িাৰি ি্যৱৈাৰ বৈাৱা 
প্াটটিক িন্ কবৰ বদওঁ বতৰতি এই কামৰটা পবৰৰৱশৰ িাৰি 

গুৰুত্বপূণ ্ষ িুবল বিৰিবচত সৈ পবৰি। 

প্ৰধানমন্তীৰ উত্ৰ- পূি ্ষতলক এবতয়া বচতিাধাৰাত পবৰৱত্ষন 
আবৈৰে। কন্যা সতিানৰ উন্নয়ন অবিৈৰন সমাজৰ বিকাশ সম্ৱ 
নৈয়। সমাজৰ পুত্ৰ আৰু কন্যা িবুল বিদাৰিদ থাবকি নালাৰগ। 
ৰাণী অৈল্যিাঈৰ পৰা ৰাণী লক্ষীিাঈলল অৰনক উদাৈৰণ 
আৰে। আক্জ ক্ৰী়িাংগনৰ পৰা আৰম্ কবৰ বিজ্ঞান, প্ৰৰকু্তি, 
বিাৰ্ষ পৰীক্ষা সকৰলাৰত কন্যা সতিাৰন িাল ফলাফল বদখৱুািলল 
সক্ষম সৈৰে।

বপতৃ-মাতৃসকৰল বনজৰ জীৱনত কবৰি 
বিচাবৰবেল বকন্তু কবৰি বনাৱাবৰৰল বসইৰিাৰ 
সতিানৰ ওপৰত জাবপ বদি বিচাৰৰ। বতওঁৰলাৰক 
বিচৰাৰটা সতিাৰন কবৰ বদখুৱাি পাবৰি িবুল 
বসই বদশত প্ৰৰচটিা ৈাতত সল থাৰক। আনবক 
বশক্ষৰকও বনজৰ সু্লখনৰ উদাৈৰণ বদ 
বশক্ষাথমীৰ ওপৰত বৈঁচা প্ৰৰয়াগ কবৰ থাৰক। 
আবম বকন্তু বশক্ষাথমীৰ বকৌশলৰিাৰ িকু্জ বপাৱাৰ 
বচটিা নকৰৰা,ঁ ইয়াৰ ফলত সতিান িুল বদশত 
সগ থাৰক। সতিানৰিাৰত িকু্জিলল বচটিা কৰক। 
প্ৰবতৰটা বশশুৰ বনজা এক বিৰশৰত্ব থাৰক। 
আত্মীয় তথা বশক্ষাৰ তুলাচনীত বসয়া বজাখা 
িস্তু নৈয়, সতিানৰ বনজৰ প্ৰবতিা থাৰক আৰু 
বসই প্ৰবতিা অনসুবৰ বতওঁ আগিাব় ৰায়। এয়া 
প্ৰকৃতাথ ্ষত বপতৃ-মাতৃৰ বদাৰ বৰ বতওঁৰলাৰক 
সতিানৰ বকৌশল বচনাতি কবৰি বনাৱাবৰ বনজৰ 
ইচ্ছা-আকাংক্ষাৰিাৰ জাবপ বদৰয়।

মযাতৃ-দ্পতৃৰ দবু ্ণলতযা,
দ্েলয় স্যানৰ স্প্নলবযাৰ
অনুধযাৱন কদ্ৰব সনযাৱযালৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বশক্ষা নীবত চমুলক এনইবপৰয় ি্যক্তিত্ব 

বিকাশৰ িাৰি বিৰশৰ উপাদান বদৰে। আবম বৰমান 
িালদৰৰ এনইবপক িকু্জ পাম বসমান িালদৰৰ 
আমাৰ লাি ৈ’ি। মই ইয়াৰ জবৰয়ৰত বশক্ষক 
সমাজক অনুৰৰাধ জনাওঁ বৰ আৰপানাৰলাৰক 
এনইবপৰ সফল কাৰ ্ষকৰীকৰণৰ িাৰি বিৰশৰ 
পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কৰক। বশক্ষাৰ নীবত বনধ ্ষাৰণ কৰাৰ 
বক্ষত্ৰত বিশ্বৰ বকাৰনা এখন বদৰশ বকজাবন ইমান 
সংখ্যক বলাকক অতিিু্ষতি কৰা নাবেল। ২০১৪ 
চনত মই বৰবতয়া সবুিধা লাি কবৰৰো ঁবতবতয়া 
প্ৰবতৰটা স্তৰৰ বলাকৰ সসৰত বব্ৰইন-বটিাৰবমং 
কৰা সৈৰে তাৰ পােত বৰবখবন সংৰশাবধত ৰূপত 
বপাৱা সগৰে বসয়া আৰকৌ বিৰশৰজ্ঞৰ পৰামশ ্ষ সল 
আগি়া সৈৰে। ১৫-২০ লাখ পৰামশ ্ষ আৰলাচনা-
বিৰলাচনা কৰাৰ বশৰত নতুন বশক্ষা নীবতৰ 
খচৰা প্ৰস্তুত সৈৰে। এই বশক্ষা নীবতৰয় আগন্তুক 
বদনৰিাৰত বদশৰ বশক্ষা খণ্ডত বিৰশৰ পবৰৱত্ষন 
আবনি িবুল আশা কৰা সৈৰে। এই বক্ষত্ৰত বশক্ষক 
সমাজৰ িূবমকাও গুৰুত্বপূণ ্ষ।    

ৰযাষ্ট্ৰীয় দ্শক্ষযা নীদ্ত কযাে ্ণকৰী 
কৰযাৰ বযালব দ্শক্ষলক পথ 
সৈজ কৰক

পৰীক্ষা বপ চচ্ষাৰযাষ্ট্ৰ
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দ্ৈংসযা আৰু অৰযাজকতযাৰ দ্বলৰযাধ
আমযাৰ কত্ণব্

সকৰলা বলাক এৰকলগ সৈ বৰবতয়া ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰগবতত অংশগ্ৰৈণ 
কৰৰ বতবতয়া আবম সকৰলাৰৰ অতিিু্ষক্তিকৰণৰ জবৰয়ৰত 
শক্তিশালী সমাজৰ বনম ্ষাণৰ বদশত আগিাব় বৰাৱা ৈয়।  

প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় ২৯ মাচ্ষত শ্ৰী শ্ৰী ৈবৰচিন্দ্ৰ �াকুৰৰ ২১১ 
সংখ্যক জয়তিীত পক্চিম িংগৰ শ্ৰীধাম �াকুৰনগৰ, �াকুৰিা়িীত 
আৰয়াক্জত মতুৱা ধম ্ষ মৈাৰমলা ২০২২ সৰম্াধন কবৰ কয়, 
“ৰাজলনবতক গবতবিবধৰিাৰত অংশ বলাৱাৰটা আমাৰ সকৰলাৰৰ 
কত্ষি্য। এয়া আমাৰ গণতাবন্তক অবধকাৰ। বকন্তু ৰাজলনবতক 
বিৰৰাধৰ িাৰি ৰবদ বকাৰনা ি্যক্তি িা সমূৈক বৈংসা িা ধমক বদ স্তব্ধ 
কৰাৰ বচটিা কৰৰ বতৰতি বসয়া অন্যজনৰ ৰাজলনবতক অবধকাৰৰ 
ৈনন ৈয়। বসৰয়ৰৈ এয়া আমাৰ কত্ষি্য বৈাৱা উবচত বৰ সমাজত 
ৰবদৰৈ বৈংসা-অৰাজকতা আৰে বতৰতি বসইৰিাৰৰ বিৰৰাধ কৰা 
উবচত।” প্ৰকৃতাথ ্ষত িাৰতীয় সংবিধাৰন আমাক অৰনক অবধকাৰ 
প্ৰদান কবৰ আবৈৰে। বসই অবধকাৰৰিাৰ আবম বতবতয়াৰৈ সুৰবক্ষত 
ৰাবখৱ পাবৰম, বৰবতয়া আবম আমাৰ কত্ষি্যৰিাৰ বনঠিাৰৰ পালন 
কবৰম। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় ২০২১ৰ মাচ্ষ মাৈত িাংলাৰদশৰ 
অ’ৰাকাক্ন্দ �াকুৰিা়িী সগবেল আৰু শ্ৰী শ্ৰী গুৰুচন্দ �াকুৰজীৰ 
লগৰত মৈান মতুৱা পৰম্পৰাক ৰেদ্াৰৰ নমন কবৰবেল। 
সযামযাক্জক-ধমথীয় আল্যালনৰ জদ্ৰয়লত হৈদ্ছল মতুৱযা ধম ্ণৰ 
জন্

শ্ৰী শ্ৰী ৈবৰচন্দ্ৰ �াকুৰৰ বদশৰ স্াধীনতাৰ পূৰি ্ষ অবিিাক্জত িংগৰ 
উৎপীব়িত, বনপীব়িতসকলৰ িাৰি জীৱন উৎসগ ্ষা কবৰ বদবেল। 
সমাজৰ িক্ঞ্চতজনৰ সৈায়ৰ িাৰি শ্ৰী শ্ৰী ৈবৰচন্দ্ৰ �াকুৰৰ আৰম্ 
কৰা ধমমীয় তথা সামাক্জক আৰন্দালন ১৮৬০ চনত অ’ৰাকাক্ন্দৰ 
(এবতয়া িাংলাৰদশত) পৰা আৰম্ কবৰবেল আৰু বসয়া বশৰত 
মতুৱা ধম ্ষ স্াপন কৰাৰ বৰাৰগবদ সম্পন্ন সৈবেল। এই িৰ ্ষত অবখল 
িাৰতীয় মতুৱা মৈাসং�ৰ দ্াৰা মতুৱা ধম ্ষ মৈাৰমলা ২৯ মাচ্ষৰ পৰা 
৫ এবপ্ৰল তাবৰখলল অনুটঠিত ৈয়। সামাক্জক ন্য়ায় আৰু কল্যাণৰ 
িাৰি বনজৰ জীৱন উৎসগ ্ষা কৰা শ্ৰী শ্ৰী ৈবৰচন্দ্ৰ �াকুৰৰ ২১১ 
সংখ্যক জয়তিী ২৯ মাচ্ষ , ২০২২ত পালন কৰা ৈয়।

মতুৱযা পৰম্পৰযাক স্মৰণ কৰযাৰ বযালব মতুৱযা ধম ্ণ সমলযা

মতুৱা ধম ্ষ বমলাৰ জবৰয়ৰত মতুৱা পৰম্পৰাৰ আৰলাচনা কৰা ৈয়। 
এয়া বসই প্ৰমূল্যৰিাধৰ প্ৰবত আস্া ি্যতি কৰাৰ কথা বৰৰিাৰৰ বিটট 
শ্ৰী শ্ৰী ৈবৰচন্দ্ৰ �াকুৰৰ ৰাবখবেল। এই বমলা এক প্ৰকাৰ চািলল 
গ’বল এক িাৰত-বৰেঠি িাৰত িাৱধাৰাক শক্তিশালী কৰৰ। সমাজ 
শক্তিশালী কৰাৰ সুবিধা ৈয়।

িাৰতৰ নাগবৰক বৈচাৰপ আমাৰ 
সকৰলাতলক ৰাঙৰ কত্ষি্য সৈৰে ৰাষ্ট্ৰ 
প্ৰথমৰ নীবত। ৰাষ্ট্ৰৰ আগত এৰকা নাই। 
আমাৰ প্ৰবতৰটা কাম ৰাষ্ট্ৰক প্ৰথমত ৰাবখ 
কবৰি লাৰগ। বৰৰকাৰনা পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ 
কৰাৰ পূৰি ্ষ আবম ৰাষ্ট্ৰ কল্যাণৰ কথা 
বচতিা কবৰি লাৰগ। ইয়াৰ লগৰত সমাজত 
ৰবদৰৈ বকাৰনা ি্যক্তিৰ উৎপী়িন সৈ 
আৰে বতৰতি বসই সময়ত আবম মাত 
মতাৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা আৰে বকয়ৰনা 
এই পদৰক্ষপ সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰবত 
আমাৰ কত্ষি্য...

মতুৱা ধম ্ষ মৈাৰমলাৰযাষ্ট্ৰ

ৰিধযানমন্তীৰ সলম্বযাধন 
শুদ্নবলল এই দ্কউআৰ 
সকযাড সকেন কৰক
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বযালজটত গদ্ত,
সকললযালৰ ৰিগদ্ত

এটা সময় আবেল বৰবতয়া িাৰজট প্ৰস্তুত বৈাৱা সংসদত উত্াপন বৈাৱাৰ 
পােত সকৰলাৰৱ ইয়াৰ কথা পাৈবৰ সগবেল। বকন্তু সংসদীয় ইবতৈাসত ২০২১ 
িৰ ্ষৰটা এৰন এক পবৰৱত্ষন সৈ আবৈল বৰ িাৰজটৰ চচ্ষা এবতয়া সম্পূণ ্ষ বিত্ীয় 
িৰ ্ষৰটাত সৈ থাৰক। পৰম্পৰা ৰক্ষা কবৰ এইিাৰৰা প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় 

বদশৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা আৰু সম্াৱনাৰিাৰক সট�ক বদশ বদয়াৰ লক্ষ্যৰৰ ি্যক্তিগত 
খণ্ড আৰু অন্য সকৰলা অংশীদাৰৰ সসৰত সি�কত বমবলত সৈ এখন মঞ্চ বদৰয় 
ৰাৰ জবৰয়ৰত চৰকাৰ আৰু জনতাৰ অংশীদাবৰত্বৰৰ বদশৰ স্াধীনতাৰ শতিৰ ্ষৰ 

(২০৪৭ত) দস্তাৰৱজ সতয়াৰ ৈওক...  

#সবকযাৰিয়যাস
সকললযালৰ ৰিয়যাস

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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“আৰপানাৰলাক সকৰলাৰৱ জাৰন বৰ আবম বিগত দুটা 
িেৰৰ পৰা এক পৰম্পৰাৰ আৰম্বণ কবৰৰো।ঁ িাৰজট আবম 
এটা মাৈৰ পূৰি ্ষ সংসদৰ মক্জয়াত পবৰৰৱশন কবৰৰো।ঁ এক 
এবপ্ৰল তাবৰখৰ পৰা িাৰজট কাৰ ্ষকৰী ৈয় গবতৰক দুটা মাৈ 
প্ৰস্তুবতৰ িাৰি বপাৱা ৰায়। আবম এই প্ৰয়াস কবৰ আৰো ঁবৰ 
িাৰজটৰ আওতালল সকৰলা অংশীদাৰ বৰৰন ি্যক্তিগত, 
ৰাজহুৱা, বকন্দ্ৰ-ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগৰত সকৰলা চৰকাৰী 
বিিাগ আৈক আৰু বতওঁৰলাৰক িাৰজটৰ ব�াৰণাৰিাৰ 
কাৰ ্ষকৰী কৰাৰ িাৰি বসানকাৰল কাম আৰম্ কবৰ বদয়ক। 
এই কাৰ ্ষক্ৰমত আৰপানাৰলাকৰ পৰামশ ্ষই িাৰজটক 
অবধক সফলতাৰৰ কাৰ ্ষক্ষম কৰাৰ িাৰি সৈায় কবৰি।”

প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰ এই কথাই এটা কথা ষ্পটি 
কৰৰ বৰ বদশৰ চৰকাৰ িাৰজটৰ কাৰ ্ষকৰীকৰণ 
আৰু জনতাৰ কল্যাণৰ িাৰি দায়ৱদ্। িাৰজটৰ 
বিবিন্ন খণ্ডক এক ৰজ্ষনৰৰা অবধক িাগত 

বিিতি কবৰ প্ৰধানমন্তীৰয় বৈতাবধকাৰী, অংশীদাৰৰ 
সসৰত িাত্ষালাপাত বমবলত সৈৰে। ৰাষ্ট্ৰৰ সফলতাৰ িাৰি 
সকৰলাৰৰ প্ৰয়াসত ৰাষ্ট্ৰ কল্যাণৰ িাৰি দী� ্ষম্যাদী পবৰকল্পনা 
ৰুগুত কৰা সৈৰে। সংসদীয় ইবতৈাসত এয়া গুৰুত্বপণূ ্ষ 
বৰ চৰকাৰৰ সংসদৰ মক্জয়াত সাধাৰণ িাৰজট উত্াপন 
কবৰৰয়ই দাবয়ত্ব সামৰা নাই। সংসদত এমাৈৰ পূৰি ্ষ িাৰজট 
পবৰৰৱশন কৰা আৰু এই িাৰজটৰ ব�াৰণা, বসদ্াতি, 
পবৰকল্পনাৰিাৰ কাৰ ্ষকৰী কৰাৰ িাৰি স্য়ং শীৰ ্ষ বনতৃত্ব 
প্ৰধানমন্তীৰয় বৈতাবধকাৰী, অংশীদাৰৰ সসৰত িাত্ষালাপত 
বমবলত সৈ কাৰ ্ষকৰীকৰণৰ ওপৰত বিৰশৰ গুৰুত্ব বদৰে। 
বিগত িৰ ্ষৰ পৰা এই পৰম্পৰা অি্যাৈত আৰে। উৰদ্যাগ 
জগতৰ বলাকসকলৰ সসৰত সমণ্বয় স্াপন কৰাৰ পৰা 
আৰম্ কবৰ জনতাৰ আশা-প্ৰত্যাশাৰিাৰ প্ৰবতফবলত কৰৰা 
িাৰি বৰাৱা িৰ ্ষৰ িাৰজটৰ পৰা আৰম্ বৈাৱা এই পৰম্পৰাৰ 
লক্ষ্য দী� ্ষম্যাদী। ইয়াৰ লক্ষ্য সৈৰে বদশৰ স্াধীনতাৰ 
শতিৰ ্ষত প্ৰবতজন নাগবৰক আত্মবনি্ষৰশীল সৈ উ�ক, 
নতুন িাৰত শক্তিশালী অথ ্ষনীবতৰৰ আগিা়ক।

বকাবিৰৰ সময়ত িাৰজটৰ পােত অংশীদাৰ-
বৈতাবধকাৰীৰ সসৰত সি�ক বৰক্জৰটল মাধ্যমত সৈ আবৈৰে 
বসৰয়ৰৈ ইয়াক 'িাৰজট বৱবিনাৰ' িুবল নামকৰণ কৰা 
সৈবেল। এয়া এক প্ৰকাৰৰ িাৰজটৰ পােত অংশীদাৰসকলৰ 
সসৰত আৰলাচনা আৰু সমবিয়ৰ এক কাৰ ্ষকৰী নতুন 
পৰম্পৰা বৈচাৰপ বিৰিবচত সৈ আবৈৰে। ইয়াত বকন্দ্ৰ-
ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰবতবনবধৰ লগৰত উৰদ্যাগী, কু্ষদ্ৰ-ল�ু আৰু 
মজলীয়া উৰদ্যাগ, ৰপ্াবনকত্ষা, বিশ্বস্তৰীয় বিবনৰয়াগকাৰী, 
টিাট্ষআপ জগতৰ উৰদ্যাগীসকল জব়িত সৈ আৰে। প্ৰবতখন 
বৱবিনাৰৰ সময়ত বিস্তৃত বপৰনল আৰলাচনা আৰু বিৰয়-

৫.৪%
ক্জদ্ডদ্পৰ ৈযাৰ 
অল্যাবৰ-দ্ডলচম্বৰ 
২০২১ ক্ত্ৰমযাদ্সকত

৮.৫%
হল ক্জদ্ডদ্পৰ অনুমযান 
এই দ্বত্ীয় বষ ্ণত
অথ ্ণলনদ্তক সমীক্ষযাৰ 
মলত।

বযালজট কযাে ্ণকৰীকৰণৰ 
ওপৰত উলদ্যাগ জগত 
আৰু চৰকযাৰৰ মযাজত 
বযালজট সৱদ্বনযাৰৰ লগলত 
িৰষযাৰ আৰম্ভদ্ণ।

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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আধাবৰত “বব্ৰক-আউট” (বনৰতিৰ) অবধৰৱশন অনটুঠিত 
ৈয়। এই বৱবিনাৰৰিাৰৰ জবৰয়ৰত চৰকাৰৰ একাবধক 
মূল্যৱান পৰামশ ্ষ লাি কবৰৰে বৰৰিাৰ িাৰজট ব�াৰণাৰ 
কাৰ ্ষকৰী ৰূপায়ণত সৈায় কবৰি।
সংবযাদ আৰু সমণ্বলয় লযাি কদ্ৰলছ গদ্ত

িাৰজটৰ পােত বৈতাবধকাৰীৰ সসৰত সংিাদ আৰু 
সমণ্বয়ৰ পৰম্পৰাৰ পৰা বৰ এক ধনাত্মক পবৰৰৱশৰ উদ্ৱ 
সৈৰে বসয়া বিগত িৰ ্ষৰ িাৰজৰট এক উদৈাৰণ বৈচাৰপ 
প্ৰবতঠিা লাি কবৰৰে। বকয়ৰনা বিগত িৰ ্ষৰ িাৰজটত 
ব�াবৰত সকৰলা পবৰকল্পনা, ব�াৰণা বিত্ীয় িৰ ্ষ সমাপ্ 
বৈাৱাৰ আগলল কাৰ ্ষকৰী সৈৰে। বিগত িৰ ্ষত ব�াবৰত 
বকতৰিাৰ ব�াৰণা বৰৰন- বিকবচনৰ িাৰি ৩৫ ৈাজাৰ 
বকাটট টকাৰ ি্যৱস্াপনা, স্াস্্য খণ্ডত বৰক্জৰটল ি্যৱস্াৰ 
গুৰুত্ব িকৃ্দ্, সু্লৰিাৰত পুটটি অবিৰান অন্য পাচঁ িেৰৰ 
িাৰি িকৃ্দ্ কৰা, জল জীৱন বমেন, উজ্জ্বলা ২.০, অমতৃ 
২.০, স্চ্ছ পবৰৰৱশৰ িাৰি ব্ৰেপ নীবতৰ কাৰ ্ষকৰীকৰণ, 
িাৰত বনবি ্ষবনৰয়াজনৰ বকন্দ্ৰ বৈচাৰপ গব় তুবলিলল ১৩ টা 
খণ্ডত প্ৰায় ২ লাখ বকাটট টকাৰ বপএলআই আচঁবন, ৭খন 
বটক্টাইল পাক্ষৰ পদৰক্ষপ, ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় মুদ্ৰকৰণ পাইপলাইন, 
�াইপথ, বৰল, জলপথ, বিজবুল বৰাগান, চৈৰৰ আতিঃগাথঁবন 
বনম ্ষাণ আবদ সকৰলা বক্ষত্ৰৰ িাৰি প্ৰধানমন্তী গবতশক্তি 
আচঁবন, নূন্যতম সমথ ্ষন মূল্যত কৃবৰ সামগ্ৰীৰ ক্ৰয়, কৃবৰ 
আতিঃগাথবনত গুৰুত্ব, স্ামীত্ব আচঁবনৰ বিস্তাৰ, এখন 
বদশ-এখন সুলি মূল্যৰ বদাকানৰ কাৰ্ষ আচঁবনৰ বিস্তাৰ, 
ই-ৰেম পৰট্ষলৰ শ্ৰীিকৃ্দ্, বদশত ১০০ সসবনক সু্ল বখালাৰ 
পদৰক্ষপ, বলৈত বকন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বকৌশল বিকাশৰ 
লগৰত নূন্যতম চৰকাৰ-সি ্ষাবধক শাসনৰ অধীনত নতুন 
পদৰক্ষপৰিাৰ বিত্ীয় িৰ ্ষ বশৰ বৈাৱাৰ বতবন মাৈৰ পূৰি ্ষ 
কাৰ ্ষকৰী সৈৰে।
নতুন িযাৰতৰ বযালজটক নতুন দ্দশ

পূি ্ষৰত িাৰজট বৰবতয়া কাৰ ্ষকৰী কৰাৰ সময় সৈবেল 
বতবতয়া বম’ মাৈ বশৰ বৈাৱাৰ লৰগ লৰগ িৰৰুণ আৰম্ 
সৈবেল, বৰ জলুাই-আগটি-বেৰটেম্ৰললৰক আতিঃগাথঁবনৰ 
সসৰত জব়িত সৈ থকা সকৰলা কাম িন্ কবৰ ৰাবখবেল। 
ৰবদও এবপ্ৰলৰ পৰা জনুললৰক থকা সময় আতিঃগাথঁবনৰ 
বদশৰ পৰা অবত গুৰুত্বপণূ ্ষ। এবতয়া বসৰয়ৰৈ এমাৈ 
আগৰত িাৰজট বৈাৱাৰ ফলত এবপ্ৰল-জনুলল বতবন মাৈৰ 
ি্যৱৈাৰ কবৰ দ্ৰুত গবতত কাম কৰা সৈৰে। চৰকাৰৰ মৰত 
বৰবতয়া নতুন িাৰজট ১ এবপ্ৰলৰ পৰা কাৰ ্ষকৰী কৰা ৈয় 
বতবতয়া সকৰলা আচঁবন বসই বদনৰটাৰ পৰা আগিাব়ি 
লাৰগ আৰু বফব্ৰুৱাৰী-মাচ্ষ প্ৰস্তুবতৰ িাৰি ৰাবখি লাৰগ। 
চৰকাৰৰ এই প্ৰস্তুবতৰ ফলস্ৰূৰপ দুৰৰ ্ষাগৰ সময়ৰ বপেত 
অৈা ঐবতৈাবসক িাৰজট 'নতুন িাৰত'ৰ বিটট শক্তিশালী 

সকৰলাৰৰ সসৰত সকৰলাৰৰ 
বিকাশ, সকৰলাৰৰ বিশ্বাস, 
সকৰলাৰৰ প্ৰয়াস, এই 
িাৰজটৰতা সকৰলাৰৰ 
প্ৰয়াস ৰৰথটি প্ৰৰয়াজনীয়। 
িাৰজট- এয়া বকৱল সংখ্যাৰ 
দবলল নৈয়। ৰবদৰৈ আবম 
িাৰজট সট�ক িাৰৱ, সট�ক 
সময়ত ৰূপায়ন নকৰৰা ঁ
বতৰতি আমাৰ সীবমত 
সম্পদৰ পৰাও ৰৰথটি 
পবৰৱত্ষন আবৈি পাৰৰ। এয়া 
বতবতয়াৰৈ সম্ৱ সৈ পবৰি 
বৰবতয়া িাৰজটক সল বক 
কবৰি লাৰগ বসয়া সকৰলাৰৰ 
মনত স্পটি সৈ পবৰি।
নলৰন্দ সমযাদী, ৰিধযানমন্তী।

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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কবৰিলল আৰু িাৰতক এক অথ ্ষলনবতক মৈাশক্তি বৈচাৰপ 
গব় বতালাৰ িাৰি এক দৃটটিনন্দন দস্তাৰিজ বৈচাৰপ উদ্ৱ 
সৈৰে।
েুৱ িযাৰতৰ স্ণ ্ণময় স্প্নৰ নতুন সম্ভযাৱনযা

িাৰতৰ ৰুৱ প্ৰজমি বদশৰ িবৱৰ্যতৰ কণ ্ষধাৰ বৈাৱাৰ 
লগৰত ৰাষ্ট্ৰ বনম ্ষাতাও ৈয়। এই বচতিাৰ আধাৰৰতই 
সাধাৰণ িাৰজটত বশক্ষাৰ সসৰত জব়িত পাচঁটা বদশত 
বিৰশৰ গুৰুত্ব বদয়া সৈৰে। এইৰিাৰৰ বিতৰত সকৰলাৰৰ 
িাৰি গুণগত বশক্ষা প্ৰদান, বকৌশল বিকাশ, নগৰ 
পবৰকল্পনা আৰু অলংকৰণ, বশক্ষা আৰু জ্ঞানৰ সসৰত 
জব়িত প্ৰবতঠিানক আতিঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পৰ ্ষায়ৰ িাৰি বনম ্ষাণৰ 
িাৰি প্ৰস্তুবত আৰু প্ৰৰুক্তিৰ ি্যৱৈাৰ কবৰ উন্নত বশক্ষা 
প্ৰদানত বিৰশৰ গুৰুত্ব। বশক্ষাৰ বিস্তাৰ সৈ পৰক, বশক্ষাৰ 
জবৰয়ৰত ক্ষমতা িকৃ্দ্ পাওঁক আৰু িাৰতত বিশ্বস্তৰীয় 

বিশ্ববিদ্যালয় স্াপন কৰাৰ লগৰত এবনৰমশ্বনৰ জগতত 
নাম উজ্বল কৰা আবদৰিাৰৰা বসই পাচঁটা বদশৰ অতিিু্ষতি 
সৈ আৰে। িাৰতত বকাবিৰৰ পূি ্ষৰ পৰাই বৰক্জৰটল 
খণ্ডত কাম চবল আবেল আৰু তাৰ িাৰিই বকাবিৰৰ দৰৰ 
দুৰৰ ্ষাগপণূ ্ষ বস্বতৰ সময়ৰতা বকাৰনা কাৰ ্ষ স্তবৱৰ সৈ পৰা 
নাবেল। িাৰতৰ বচতিা সৈৰে আধবুনক বশক্ষাক সি ্ষাবধক 
গুৰুত্ব বদয়া আৰু এই বক্ষত্ৰত বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সকৰলা 
বদশত কাৰ ্ষকৰী পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কবৰ আবৈৰে। ইয়াৰ 
বিতৰত বৰক্জৰটল বশক্ষাৰ অধীনত ই-বিদ্যা, ৱান ক্াে-
ৱান বচৰনল, বৰক্জৰটল কম ্ষশালা, বৰক্জৰটল বিশ্ববিদ্যালয় 
আবদ পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কবৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ িাৰতিৰ ্ষলল তথা 
সমাজৰ প্ৰবতৰটা িগ ্ষৰ বশক্ষাথমীলল উন্নত বশক্ষা বনয়াৰ 
ি্যৱস্া কৰা সৈৰে।

ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বৰক্জৰটল বিশ্ববিদ্যালয় সৈৰে িাৰতীয় বশক্ষা 

আবম এই বক্ষত্ৰত কৃৰকসকলৰ মাজত সজাগতা িকৃ্দ্ৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদি 
লাবগি। বতওঁৰলাকক সৈৰজ এই কথাৰটা িুজাি লাবগি বৰ প্ৰবত ১-২ িেৰৰ মূৰকত 
বতওঁৰলাৰক বনজৰ কৃবৰ িূবমৰ পৰীক্ষা কৰৰ আৰু বসই অনুসবৰ মাটটৰ িাৰি বক 
দৰৱৰ প্ৰৰয়াজন ৈ’ি, বকানৰটা সাৰৰ প্ৰৰয়াজন ৈ’ি বসয়া কবৰৰল সিজ্ঞাবনক 
দৃটটিিংগী িকৃ্দ্ পাি। এয়া আৰপানাৰলাৰক জনা উবচত বৰ আমাৰ ৰৱু বিজ্ঞানীসকৰল 
বনন’ ফাটট্ষলাইজাৰ বিকবশত কবৰৰে। এই উদ্াৱন বগম বচজিাৰ সৈ পবৰি।
নলৰন্দ সমযাদী, ৰিধযানমন্তী।

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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ি্যৱস্াত এক অবিনৱ প্ৰয়াস। বিশ্ববিদ্যালয়ত আসনৰ 
সংখ্যা কম বৈাৱাৰ বিৰয়ৰটা সমাধান কৰাৰ িাৰি বকন্দ্ৰ 
চৰকাৰৰ বিৰশৰ গুৰুত্ব বদৰে আৰু এই বক্ষত্ৰত কাম কবৰ 
আৰে। বিশ্বস্তৰীয় বৰক্জৰটল বিশ্ববিদ্যালৰয় লাবন ্ষ আৰু 
বৰ-লাবন ্ষঙৰ সকৰলা প্ৰৰয়াজনীয়তা পূৰণ কবৰি। মানবসক 
বিকাশত মাতৃিাৰাৰ গুৰুত্বৰ কথা উপলবব্ধ কবৰ একাবধক 
ৰাজ্যত বমবৰৰকল আৰু অবিৰাবন্তক বশক্ষা মাতৃিাৰাত 
বদয়াৰ ি্যৱস্া কৰা সৈৰে। ইয়াৰ িাৰি বিৰশৰ ই-কনৰটন্ 
(পা�) সতয়াৰ কৰা সৈৰে। িাৰতীয় সাংৰকবতক িাৰাৰতা 
এৰনকুৱা পা�্যক্ৰম কৰা সৈৰে। ইয়াৰ ফলত বদি্যাংগ 
বশক্ষাথমী লািাবণ্বত সৈ পবৰি।

বকাবিৰৰ পােত পবৰবস্বত অধ্যয়ন কবৰ বকৌশল বদয়াৰ 
মানবসকতাৰৰ তথা আত্মবনি্ষৰশীল কৰাৰ িাৰি বৰক্জৰটল 
ইক’বেৰটিম ফ’ৰ বস্বলং এণ্ড লাইিলীহুৰ (DESH STACK-
ই-পৰট্ষল) আৰু ই-বকৌশলৰ কম ্ষশালা আৰম্ কৰা 
সৈৰে। এই পদৰক্ষপত পৰ ্ষটন, ব্ান, এবনৰমচন-কাটু্ষন, 
প্ৰবতৰক্ষা সামগ্ৰীৰ দৰৰ উৰদ্যাগৰিাৰৰ দক্ষ বলাক পাি। 
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় এই উৰদেশ্যৰ িাৰি বশক্ষা খণ্ডৰ 
অংশীদাৰসকলৰ সসৰত িাত্ষালাপ কবৰবেল।

িাৰতৰ দৰৰ এখন বদশত এসময়ত নালন্দা, তক্ষশীলা, 
িল্বিৰ দৰৰ ৰাঙৰ বশক্ষানুঠিান আবেল বসই িাৰতৰত 
আক্জ বশক্ষাথমীসকৰল বিৰদশলল পব়িলল সগ আৰে। বকন্তু 
এবতয়া বকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লক্ষ্য সৈৰে প্ৰাক-প্ৰাথবমকৰ 
পৰা স্াতৰকাত্ৰ সলৰক এক ি্লুবপ্ৰণ্ট সতয়াৰ কৰা বৰ 
একবিংশ শবতকাৰ সসৰত খাপ খায়। বসৰয়ৰৈ সসবনক 
বিদ্যালয়ৰকা ৰাজহুৱা-ি্যক্তিগত অংশীদাবৰত্বৰ অধীনত 
সম্প্ৰসাবৰত কৰা সৈৰে। ৰবদ আবম এই িাৰজটলল লক্ষ্য 
কৰৰা,ঁ স্াধীনতাৰ অমতৃ মৰৈাৎসৱ কালত ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বশক্ষাৰ 
পবৰৰপ্ৰবক্ষতত এক শক্তিশালী বিটট স্াপন কৰা সৈৰে।
গ্যামযাঞ্চললল সযামদ্গ্ক দ্বকযাশৰ ৰিযাণ ৰিদ্তষ্ঠযা

স্াধীনতাৰ অমতৃকালৰ িাৰি এখন নতুন িাৰতৰ 
সংকল্প সকৰলাৰৰ প্ৰৰচটিাৰ ফলত সম্ৱ সৈ পবৰি। 
সকৰলাৰৰ প্ৰৰচটিাত সকৰলাৰৰ উন্নয়ন সম্ৱ ৈয়। প্ৰবতজন 
ি্যক্তি, প্ৰবতৰটা বৰেণী, প্ৰবতৰটা অঞ্চৰল উন্নয়নৰ সম্পূণ ্ষ 
লািালাি পাি। বসৰয়ৰৈ বিগত সাত িেৰত বকন্দ্ৰীয় 
চৰকাৰৰ বদশৰ প্ৰবতজন নাগবৰক, প্ৰবতৰটা খণ্ডত গুৰুত্ব 
বদৰে। চৰকাৰৰ বদশৰ গাৱঁৰিাৰত পকী �ৰ, বশৌচালয়, 
ৰন্ন বগে, বিদু্যৎ বৰাগান ধবৰ দবৰদ্ৰ বলাকসকললল পানী-
�ৰ-ৰাস্তাৰ দৰৰ বমৌবলক সুবিধাৰিাৰ বদ ৰৰথটি সফলতা 
অজ্ষন কবৰৰে। চৰকাৰৰ লক্ষ্য সৈৰে সমাজৰ সকৰলা 
বৰেণীৰ ওচৰলল আচঁবনৰিাৰ সল বৰাৱা। এই লক্ষ্য প্ৰাবপ্ৰ 
িাৰি সাধাৰণ িাৰজটত গ্ৰাম্য িাৰতৰ প্ৰবত বিৰশৰ গুৰুত্ব 
বদয়া সৈৰে। িাৰজটত প্ৰধানমন্তী আৱাস বৰাজনা, গ্ৰাম্য 
পথ আচঁবন, জল জীৱন বমেন, উত্ৰ-পিূ ্ষাঞ্চলৰ সসৰত 

ৰিেুক্তি আৰু 
আ্ঃগযাথঁদ্নৰ
সৈায়ত সলবন সৈ 
পবৰি গাওঁৰ েবি

n গ্ৰামাঞ্চলত অপটটৰকল ফাইিাৰ লৰগাৱাৰ কাম 
২০২৫সল সম্পূণ ্ষ সৈ পবৰি।

n  পূৰি ্ষাত্ৰ গাওঁ এৰলকাত উন্নয়নৰ িাৰি বপএম 
বিকাশ আচঁবন ৰুগুত কৰা সৈৰে।

n  ইউবনক িূখণ্ড পবৰচয় সংখ্যাৰ (ইউএলবপআইএন) 
কাম ১৩খন ৰাজ্যত সৈ সগৰে, বিত্ীয় িৰ ্ষ ২০২২-
২৩ৰ বশৰলল সমগ্ৰ বদশত ইউএলবপআইএন বদয়াৰ 
লক্ষ্য।

n  স্ামীত্ব আচঁবনৰ অধীনত ২০২৫সল বদশৰ প্ৰবতখন 
গাৱঁৰ িূবম ব্ানৰ জবৰয়ৰত সমীক্ষা কবৰ বৰক্জৰটল 
বৰকৰ্ষ সতয়াৰ কৰাৰ লক্ষ্য ৰখা সৈৰে। ১.১০ লাখ 
গাওঁ এৰলকাত ব্ান সমীক্ষা।

৩.৮
বকাটট নতুন নল সংৰৰাগ গ্ৰামাঞ্চলৰ 
পবৰয়ালৰিাৰত এই বিত্িৰ ্ষ ২০২২-

২৩ত বদয়া ৰাি, ৰাৰ িাৰি ৬০ ৈাজাৰ 
বকাটটৰ িাৰজট ধাৰ ্ষ কৰা সৈৰে।

িাইৰব্ৰন্ বিৰলজৰ জবৰয়ৰত সলবন সৈ 
পবৰি সীমাতিৰ গাওঁৰিাৰৰ আতিঃগাথঁবন, 
বিগত িৰ ্ষৰ ২৫০০ বকাটটৰ তুলনাত 
এইিাৰ ৩৫০০ ধাৰ ্ষ কৰা সৈৰে।

িযাইলৰেন্ট দ্িললজ

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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आवरण कथा नया भारत, नई परंपरा 

উন্নত বৰাগাৰৰাগ, গাওঁসমূৈত ব্ৰৰৰিণ্ড সংৰৰাগৰ িাৰি 
আচঁবন ৰূপায়নৰ ি্যৱস্া কৰা সৈৰে। প্ৰথমিাৰৰ িাৰি 
বিৰশৰ 'সীমাতিৱতমী গাওঁৰ িাৰি িাইৰব্ৰণ্ট বিৰলজ'ৰ 
কাৰ ্ষসূচী ব�াৰণা কৰা সৈৰে। বপএম-বৰিাইনৰ জবৰয়ৰত 
উত্ৰ-পূিৰ ৰাজ্যসমূৈত বনধ ্ষাবৰত সময়সীমাৰ বিতৰত 
উন্নয়নমূলক আচঁবনৰ ১০০শতাংশ লািালাি বনক্চিত 
কৰাৰ িাৰি কাম কৰা সৈৰে।

এৰন বপ্ৰক্ষাপটত এই খণ্ডৰ সসৰত জব়িত সৈ থকা 
বৈতাবধকাৰীৰ সসৰত প্ৰধানমন্তীৰয় িাত ্ষালাপ কবৰ বদশৰ 
গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰবত বতওঁৰ থকা দাবয়ত্বৰিাধ প্ৰবতপন্ন কবৰৰে। 
গ্ৰামাঞ্চলৰ িূবমৰ বৰকৰ্ষৰ বৰক্জৰটলকৰণ, স্ামীত্ব 
আচঁবন, ইউআইবৰ বপনৰ দৰৰ অবিনৱ পদক্ষৰপা বকন্দ্ৰই 
গ্ৰৈণ কবৰৰে। ইয়াৰ ফলত গ্ৰামাঞ্চলত আতিঃগাথঁবনৰ 
কাম উন্নত সৈৰে আৰু ি্যৱসাবয়ক কাৰ ্ষকলাপ িকৃ্দ্ 

বদৰশ িবধ ্ষত পদৰক্ষপ

সনক্ট সজলনলৰশ্বন

এদ্গ্কযালচযাৰৰ

১.৩২ 

ৰসায়ন মতুি প্ৰাকৃবতক বখবতত 
গুৰুত্ব, প্ৰথম পৰ ্ষায়ত গংগা নদীৰ 
কাৰৰ কাৰৰ পাচঁ বকঃবমঃ পৰ ্ষতি 
এৰলকাৰ িূবমত বখবত।

ৰিযাকৃদ্তক সখদ্ত

লাখ বকাটট কৰা সৈৰে কৃবৰ আৰু 
কল্য়াণ মন্তণালয়ৰ িাৰজট বিগত 
িৰ ্ষৰ ১.২৩ লাখ বকাটটৰ তুলনাত।

সমীক্ষা, িূবমৰ বৰকৰ্ষ তথা বৰক্জৰটলকৰণ তথা 
কীটনাশকৰ প্ৰৰয়াগৰ িাৰি ব্ানৰ ি্যৱৈাৰ কৰা সৈৰে। 
বপবপবপ ি্যৱস্াৰ জবৰয়ৰত কৃৰকক উন্নত প্ৰৰুক্তিৰ আৰু 
ৈাই-বটক বসৱা প্ৰদান। কৃবৰ টিাট্ষআপৰ সৈায়ৰ িাৰি 
বিৰশৰ পুকঁ্জ। ৯.১ লাখ বৈক্টৰ িূবমৰ বকন-বিতৱা নদী 
সংৰৰাগ প্ৰকল্পত কাম আৰম্ ৈ’ি।

ৰিেুক্তিৰ সৈযায়ত দৰূ ৈ’ব বযাধযালবযাৰ

1. গংগাৰ দুৰয়াপাৰৰ ৫বকঃবমঃ পৰ ্ষতি এৰলকাত 
প্ৰাকৃবতক বখবত।

2. কৃবৰ আৰু িাবগচাত আধুবনক প্ৰৰুক্তি কৃৰকলল 
আগিৰ়াৱা ৈ’ি।

3. খাদ্যৰ িাৰি ি্যৱৈাৰ বৈাৱা বতলৰ আমদাবন হ্াস 
কবৰিলল পাম অইল বমেনৰ আৰম্বণ।

4. কৃবৰ উৎপাদনৰ পবৰিৈনৰ িাৰি বপএম গবতশক্তিৰ 
জবৰয়ৰত লক্জটটিকৰ সৈায়।

5. কৃবৰৰ জাৱৰ তথা অন্যান্য জাৱৰ বনস্াশনৰ িাৰি 
তথা জাৱৰৰ পৰা শক্তি আৈৰণৰ জবৰয়ৰত কৃৰকৰ 
আয় িকৃ্দ্ত গুৰুত্ব।

6. কৃৰকৰ সৈায়ৰ িাৰি বদশৰ বৰৰ লাখৰৰা অবধক 
ৰাক�ৰত বিংবকং সুবিধা।

7. কৃবৰ গৰৱৰণা-শক্তিৰ সসৰত জব়িত পা�্যক্ৰমত, 
মানৱ সম্পদ বিকাশত আধুবনক সময় অনুসবৰ 
পবৰৱত্ষন।

১৬
৩ লাখ কৃৰকক বদয়া ৈ’ি ২.৩৭ লাখ 

বকাটট টকাৰ নূন্যতম সমথ ্ষন মূল্য 
পবৰৰশাধ।

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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পাইৰে। প্ৰবত�ৰলল পকী �ৰ সবুনক্চিতকৰণৰ িাৰি 
এইিাৰৰ সাধাৰণ িাৰজটত ৮০ লাখ নতুন �ৰ বনম ্ষাণৰ 
লক্ষ্য ৰখা সৈৰে। বদশৰ ৬খন চৈৰত লাইট ৈাউেৰ দৰৰ 
প্ৰৰুক্তিৰ ি্যৱৈাৰ কৰা সৈৰে। গ্ৰামীণ িাৰতক িুবনয়াদী 
সুবিধা বদয়াৰ িাৰি জল জীৱন বমেনৰ অধীনত প্ৰায় ৪ 
বকাটট নতুন সংৰৰাগ বদয়াৰ লক্ষ্য িাৰজটত ৰখা সৈৰে। 
প্ৰধানমন্তীৰয় কয় বৰ এই লক্ষ্য প্ৰাবপ্ৰ িাৰি সকৰলাৰৰ 
সৈৰৰাবগতাৰ আৱশ্যক ৰাৰত ২০২৪ চনৰ বিতৰত �ৰৰ 
�ৰৰ নলৰ জবৰয়ৰত বখাৱাপানী ৰাি পাৰৰ।

গাৱঁসমূৈত ব্ৰৰৰিণ্ড থকাৰ প্ৰৰয়াজনীয়তাৰ কথা উৰল্খ 
কবৰ প্ৰধানমন্তীৰয় কয় বৰ এই পদৰক্ষৰপ বকৱল বৰক্জৰটল 
সংৰৰাগ শক্তিশালী কৰাই নৈয়, দক্ষ ৰুৱক-ৰুৱতীৰ এক 
িৈৃৎ বনটৱক্ষ সটৃটি কবৰি। এই পৰীক্ষাৰ জবৰয়ৰত সকৰলা 
ৰাক�ৰক মূল বিংবকং ি্যৱস্ালল অনাৰ ি্যৱস্া কৰা সৈৰে, 
ৰাৰত বিত্ীয় অতিিু্ষক্তিৰ িাৰি আৰম্ কৰা জন ধন বৰাজনা 
১০০শতাংশ বলাকৰ ওচৰলল সল ৰাি পাবৰ।

এই বিত্ীয় অতিিু্ষক্তিৰয় মবৈলাসকলক অথ ্ষলনবতক 
বসদ্াতিত অংশীদাৰ কবৰ তুবলৰে। বকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 
পদৰক্ষপ সৈৰে গ্ৰাম্য অঞ্চলত অবধক সংখ্যক টিাট্ষআপ সটৃটি 
কৰা। এই টিাট্ষৰিাৰত ি্যক্তিগত খণ্ডৰ িূবমকা গুৰুত্বপণূ ্ষ। 
আকাংক্ষাৰ ক্জলাৰিাৰৰ দৰৰ প্ৰধানমন্তীৰয় ২০২২ চনত 
গাওঁসমৈূত প্ৰবতৰৰাবগতামূলক উন্নয়নৰ ওপৰৰতা গুৰুত্ব 
আৰৰাপ কবৰৰে।
৭টযা সূত্ৰলৰ কৃদ্ষ খডিক সনক্ট সজলনলৰশ্বন হল দ্নয়যাৰ 
পদলক্ষপ

িত্ষমানৰ বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কৃৰকৰ আয় িকৃ্দ্ কৰা, কৃবৰ 
কম ্ষত খৰচ কম কৰা, শস্যৰ পৰা িজাৰলল কৃৰকক 
আধুবনক সুবিধা প্ৰদান কৰাৰটা মূল লক্ষ্য বৈচাৰপ সলৰে। 
বসৰয়ৰৈ বৰাৱা সাত িেৰত, িহুৰতা নতুন প্ৰণালী সটৃটি 
কৰা সৈৰে। মাত্ৰ ৬ িেৰত, কৃবৰ িাৰজট িহুগুৰণ িকৃ্দ্ 
পাইৰে, আনৈাৰত কৃৰকসকলৰ িাৰি কৃবৰ ঋৰণা ৭ িেৰত 
আল় গুণ িকৃ্দ্ কৰা সৈৰে। আনবক বকাবিৰৰ কট�ন 
সময়ৰতা, ৩ বকাটট কু্ষদ্ৰ কৃৰকক বিৰশৰ অবিৰান চলাই 
বকৰাণ বক্ৰবৰট কাৰ্ষ (বকবচবচ) সুবিধাৰ সসৰত সংৰুতি 
কৰা সৈবেল। এই সকৰলা পদৰক্ষপৰ িাৰি কৃৰকসকৰল 
প্ৰবত িেৰৰ অবিৰলখ স্াপন কবৰ আৰে আৰু আনবক 
নূন্যতম সমথ ্ষন মূল্যৰতা ক্ৰয়ৰ নতুন অবিৰলখ স্াপন 
কবৰ আৰে। সজবৱক কৃবৰৰ প্ৰচাৰৰ িাৰি, সজবৱক সামগ্ৰীৰ 
িজাৰ এবতয়া ১১,০০০ বকাটট টকালল িকৃ্দ্ সৈৰে। ইয়াৰ 
ৰপ্াবনও েয় িেৰত ২০০০ বকাটট টকাৰ পৰা ৭০০০ 
বকাটট টকাতলক অবধক িকৃ্দ্ পাইৰে। এবতয়া চৰকাৰৰ 
এই কৃবৰ সংস্াৰসমূৈ ধাৰািাবৈকতাৰৰ সম্প্ৰসাবৰত কৰাত 
বনৰয়াক্জত সৈ আৰে। কৃবৰক আধবুনক আৰু স্মাট্ষ কবৰ 
তুবলিলল এই িেৰৰ সাধাৰণ িাৰজটত সাতটা উপায়ৰ 

বিশ্বত লাৰৈ লাৰৈ প্ৰাকৃবতক 
সম্পদ তথা অন্য সাধনৰিাৰ 
হ্াস পািলল ধবৰৰে। এৰন 
বপ্ৰক্ষাপটত চক্ৰ অথ ্ষনীবত 
সময়ৰ আহ্ান আৰু এয়া 
সদনক্ন্দন জীৱনৰ অংশ 
বৈাৱাৰটা অৱশ্যম্াৱী সৈ 
পবৰৰে। আমাৰ িাৰি 
প্ৰবতৰটা খণ্ডত উদ্াৱন 
ৰৰথটি প্ৰৰয়াজনীয়। বদশৰ 
ি্যক্তিগত খণ্ডক বিশ্বাস বদওঁ 
বৰ চৰকাৰ আৰপানাৰলাকৰ 
প্ৰৰচটিাৰ লগত আৰে।

নলৰন্দ সমযাদী, ৰিধযানমন্তী।
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প্ৰবতৰক্ষা ি্যয়ৰ বক্ষত্ৰত 
িাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় 
স্ানত আৰে।

ৰিদ্তৰক্ষযা ব্য়

পৰামশ ্ষ বদয়া সৈৰে। (িাকচ চাওক-পঠৃিা ২১) এইৰিাৰত 
প্ৰাকৃবতক কৃবৰৰ িাৰি কবৰৰৰ, গৰৱৰণা, দক্ষতা বিকাশৰ 
দৰৰ পবৰৱত্ষন অতিিু্ষতি সৈ আৰে।

প্ৰধানমন্তীৰয় সকৰলা অংশীদাৰক কয় বৰ, 
প্ৰাকৃবতক কৃবৰৰ লািালাি কৃবৰ বিজ্ঞান বকন্দ্ৰ আৰু 
কৃবৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূৰৈ জনসাধাৰণৰ ওচৰলল সল 
বৰাৱাৰ িাৰি কাম কবৰ আৰে। বতওঁ বকৰাণ বিকাশ 
বকন্দ্ৰৰিাৰক এৰকাখনলক গাওঁ দত্ক গ্ৰৈণ কবৰিলল 
আহ্ান জনায় আৰু কৃবৰ বিশ্ববিদ্যালৰিাৰৰ ১০০-৫০০ 
কৃৰকক প্ৰাকৃবতক কৃবৰৰ বদশত সল বৰাৱাৰ লক্ষ্য বনধ ্ষাৰণ 
কবৰিলল কয়। বতওঁ লগৰত কয় বিৰদশী বকাম্পানীৰিাৰৰ 
সুস্াস্্যৰ বিজ্ঞাপন বদ বিৰদশী সামগ্ৰী বদশিাসীক বিক্ৰী 
কবৰ আৰে। বকন্তু এই বিৰদশী খাদ্য সমাগ্ৰীতলক অবধক 
উন্নত খাদ্য সামগ্ৰী বদশত বপাৱা ৰায়, ইয়াৰ কৃৰৰক 
উৎপাদন কৰৰ। বসৰয়ৰৈ প্ৰধানমন্তীৰয় বিাৰকল ফৰ 
বলাৰকলৰ অধীনত এই স্ানীয় উৎপাদনৰ প্ৰচাৰৰ িাৰি 
সকৰলাৰক আহ্ান জনায়। বকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বকন-বিটৱা 
সংৰৰাগৰ দৰৰ নদীক সংৰৰাগ কবৰ কু্ষদ্ৰ জলবসঞ্চন, 
কৃবৰ জলবসঞ্চন শক্তিশালী কৰাৰ িাৰি কৰপ ্ষাৰৰট বিশ্বক 

আগিাব় আবৈিলল আহ্ান জনায়। এৰক সময়ৰত 
চৰকাৰৰ বদশৰ খাদ্যৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা অধ্যয়ন কবৰ 
আৰু কৃৰকসকলৰ সসৰত আগতীয়ালক এক চুক্তি 
সতয়াৰ কবৰ শস্য উৎপাদনৰ প্ৰসাৰৰ িাৰি ি্যক্তিগত 
খণ্ডৰ সৈৰৰাবগতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰৰাপ কবৰৰে। 
নৰা আৰু অন্যান্য কৃবৰজাত আৱজ্ষনাৰ ি্যৱস্াপনাত 
ি্যক্তিগত খণ্ডৰ অংশগ্ৰৈৰণা গুৰুত্বপণূ ্ষ িুবল অবিবৈত 
কবৰ চৰকাৰৰ এই বক্ষত্ৰত বিৰশৰ পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কবৰ 
থকাৰ কথা প্ৰধানমন্তীৰয় উৰল্খ কবৰৰে। এই িাৰজট 
বৱবিনাৰৰ জবৰয়ৰত অংশীদাৰসকলৰ সসৰত িাত্ষালাপ 
কবৰ প্ৰধানমন্তীৰয় কয় বৰ িাৰতত খাদ্য প্ৰক্ক্ৰয়াকৰণ 
আৰু ইথানলত বিবনৰয়াগ অবত আশাি্যজিক সৈ পবৰৰে। 
চৰকাৰৰ ইথানলৰ ২০ শতাংশ বমৰেণৰ লক্ষ্য সলৰে। 
২০১৪ চনৰ আগৰত, ৰ'ত ১-২ শতাংশ ইথানল বলিক্ণ্ডং 
সৈবেল বসয়া এবতয়া প্ৰায় ৮ শতাংশ সৈৰে। চৰকাৰৰ 
ইথানল বমৰেণ িকৃ্দ্ কবৰিলল ৰৰথটি উদগবন বদৰে ৰাৰত 
ি্যৱসায়ীসকল এই খণ্ডৰতা আগিাব় আৰৈ।

কৃবৰ খণ্ডত আধবুনকতা প্ৰদান কবৰ অন্য এক পৰ ্ষায়লল 
বনয়াৰ িাৰি বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বিৰশৰ পদৰক্ষপৰিাৰ গ্ৰৈণ 

ৰাষ্ট্ৰ লক্ষ্যৰ আধাৰ
আত্মবনি্ষৰ

ৰিদ্তৰক্ষযা 
খডি

৫.২৫
লাখ বকাটট টকাৰ িাৰজট 
আিন্ন কৰা সৈৰে প্ৰবতৰক্ষা 
মন্তণালয়ৰ িাৰি, এয়া মু� 
িাৰজটৰ ১৩.৩১%।
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n প্ৰবতৰক্ষা িাৰজটত ২০২১-২২ৰ 
িাৰজট অনুমানতলক ৪৬,৯৭০ 
বকাটট টকাৰ (৯.৮২শতাংশ) িকৃ্দ্।

n  প্ৰবতৰক্ষা বসৱাৰ মূল ি্যয়ৰ 
অধীনত মু� আিন্ন ২০১৩-১৪ৰ 
৮৬,৭৪০ বকাটট টকাৰ পৰা িকৃ্দ্ 
সৈ ২০২২-২৩ত ১.৫২ লাখ বকাটট 
টকা সৈৰে। ৯ িেৰত এই িকৃ্দ্ 
৭৬ শতাংশ ৈয়।

n  সাধাৰণ িাৰজট ২০২২-২৩ত 
সশস্ত্ৰ িলৰ আধুনীবককৰণৰ পৰা 
পবৰিধ ্ষনৰ িাৰি পুকঁ্জৰ আিন্ন 
১.৫২ লাখ বকাটট টকা কৰা সৈৰে। 
এয়া বিগত িৰ ্ষৰ তুলনাত ১২.৮২ 
শতাংশতলকও অবধক।

n  এই বিত্ িৰ ্ষত প্ৰবতৰক্ষা ক্ৰয় 
িাৰজটত ৬৮ শতাংশ �ৰুৱা 
উৰদ্যাগৰ িাৰি কৰা সৈৰে, এয়া 
বিগত িৰ ্ষত ৫৮ শতাংশ আবেল।

n  সাগৰ সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ 
িাৰি িাৰতীয় বনৌৰসনাৰ মূল 
িাৰজটত ৪৪.৩১ শতাংশৰ িকৃ্দ্।

n  গৰৱৰণা তথা উন্নয়ন খণ্ড উৰদ্যাগ, 
টিাট্ষ আপ আৰু বশক্ষা খণ্ডৰ 
িাৰি বখালাৰ প্ৰস্তুবত, অনুসন্ান-
গৰৱৰণাৰ িাৰজট ২৫ শতাংশ 
বনধ ্ষাৰণ কৰা সৈৰে।

n  সকৰলা পৰ ্ষৰৱক্ষণৰ িাৰি এক 
নীবৰক্ষণ বনকায়(আমৰব্ৰলা) 
স্াপন।
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কবৰ আবৈৰে।
ৰযাষ্ট্ৰ শক্তিৰ আধযাৰ হৈলছ আত্মদ্নি্ণৰশীল ৰিদ্তৰক্ষযা 
খডি

স্াধীনতাৰ সময়ত িাৰতৰ প্ৰবতৰক্ষা খণ্ড শক্তিশালী 
আবেল বকন্তু কালক্ৰমত এয়া দুি ্ষল সৈ পবৰবেল। ইয়াৰ 
পবৰৰপ্ৰবক্ষটত িাৰৰত হৃত বগৌৰৱ �ূৰাই অনাৰ িাৰি 
বিৰশৰ পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কবৰৰে। ৰপ্াবনৰ সলবন আমদাবনৰ 
ওপৰত বিবে বনি্ষৰশীল সৈ পৰা িাৰতীয় প্ৰবতৰক্ষা খণ্ডক 
এবতয়া আত্মবনি্ষৰশীল কৰাৰ িাৰি গুৰুত্ব বদয়াৰ লগৰত 
িাৰতীয় সামবৰক উৎপাদন বিৰদশী ৰপ্াবন কৰাৰ ওপৰত 
বিবে গুৰুত্ব বদয়া সৈৰে। এইিাৰৰ িাৰজটৰতা এই সন্দি্ষত 
বিৰশৰ ব�াৰণা কৰা সৈৰে। বসই অনুসবৰ বদশৰ বিতৰৰতই 
সামবৰক উৎপাদন সি ্ষাবধক কবৰ বদশক আত্মবনি্ষৰশীল 
কবৰ বতালাৰ িাৰি প্ৰধানমন্তীৰয় বৱবিনাৰৰ মাধ্যমত 
অংশীদাৰসকলৰ সসৰত কথা ৈয় বকয়ৰনা এইিাৰৰ 
িাৰজটত ৬৪ শতাংশ বকৱল �ৰুৱা উৎপাদনৰ িাৰি ৰখা 
সৈৰে। প্ৰবতৰক্ষা মন্তণালৰয় এবতয়ালল ৩০৯ টা সামগ্ৰীৰ 
(সামবৰক) সূচী জাবৰ কবৰৰে বৰৰিাৰ �ৰুৱা উৎপাদনকাৰীৰ 
পৰা ক্ৰয় কবৰি লাবগি। শীৰৰে অন্য এখন সূচীও জাবৰ 
ৈ’ি। ইয়াৰ জবৰয়ৰত ইবতমৰধ্য ৫৪ ৈাজাৰ বকাটট টকাৰ 
স্ৰদশী সামগ্ৰীৰ ক্ৰয়ৰ িাৰি চুক্তি স্াক্ষবৰত সৈৰে আৰু 
৪.৫ লাখৰৰা অবধক মূল্যৰ সামগ্ৰীৰ চুক্তি বিবিন্ন পৰ ্ষায়ত 
সৈৰে। প্ৰবতৰক্ষা খণ্ডত িাৰতৰ আত্মবনি্ষৰশীলতাৰ 
ওপৰত গুৰুত্ব বিবিন্ন পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কৰা সৈৰে। চাইিাৰ 
আক্ৰমণ প্ৰবতবৈত কৰাৰ বক্ষত্ৰৰতা িাৰৰত পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ 
কবৰৰে। বিগত ৬ িেৰত িাৰতীয় প্ৰবতৰক্ষা সামগ্ৰীৰ 
ৰপ্াবন েগুণ িকৃ্দ্ সৈৰে। ইয়াৰ লগৰত ৭৫খনৰৰা অবধক 
বদশক স্ৰদশত বনমমীত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ তথা সামবৰক সামগ্ৰী 
ৰপ্াবন কৰা সৈৰে। বিগত ৭টা িৰ ্ষত ৩৫০বৰা অবধক 
উৎপাদনকাৰীক অনুজ্ঞা (লাইৰেন্স) বদ সামবৰক উৎপাদন 
বদশত িকৃ্দ্ কৰাৰ িাৰি পদৰক্ষপ বলাৱা সৈৰে। প্ৰবতৰক্ষা 
কবৰৰৰ বনম ্ষাণ কবৰ চৰকাৰী উৰদ্যাগত প্ৰবতৰক্ষা খণ্ডত 
আত্মবনি্ষৰশীলতাৰ বদশত িাৰত আগিাব়ি ধবৰৰে।
স্যাস্্ খডিৰ ওপৰত সমগ্ দৃটষ্লকযাণ

িাৰতীয় স্াস্্য খণ্ডৰ গুৰুত্ব বকমান বসয়া বকাবিৰ 
মৈামাৰীৰ সময়ত িাৰুলকৰয় উপলবব্ধ কৰা সগৰে। িাৰত 
চৰকাৰৰ বকাবিৰ মৈামাৰীৰ সময়ত বৰাগৰ উপশমৰ 
ওপৰত বিৰশৰ গুৰুত্ব বদবেল। ইয়াৰ লগৰত িসলুধৱ 
কুটুম্কমৰ িাৱধাৰাৰৰ অনপু্ৰাবণত সৈ বকাবিৰ দুৰৰ ্ষাগৰ 
পৰা ৰক্ষা কৰাৰ িাৰি বিৰদশী ৰাষ্ট্ৰক সৈায় কবৰৰে। ইয়াৰ 
পােত স্ৰদশী টটকাকৰণৰ বৰাৰগবদ িাৰত ৰাষ্ট্ৰই অৰনক 
বিৰদশী ৰাষ্ট্ৰক সৈায় কবৰৰে। এবতয়া বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ 
মৰনািাৱ সৈৰে বদশৰ সকৰলা প্ৰাতিৰত উন্নত স্াস্্য 

n আয়ুস্মান িাৰত বৰক্জৰটল বমেনৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 
বৰক্জৰটল স্াস্্য ইক’বচৰটিমৰ মুকবল বপ্টফম ্ষ 
আৰম্ সৈ পবৰি।

n  মানসম্পন্ন পৰামশ ্ষৰ িাৰি ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বটবল বমৰন্ল 
স্াস্্য প্ৰ’গ্ৰামৰ জবৰয়ৰত দৰূ সৈ পবৰি দুঃবচতিা।

n  বমেন শক্তি, বমেন িাৎসল্য, সক্ষম অংগনিা়িী 
আৰু পটুটি ২.০ৰ আৰম্বণ।

n  ২ লাখ অংগনিা়িীক সক্ষম অংগনিা়িীলল উন্নীত 
কৰা ৰাি।  

ৱযান ইক্ডিয়যা
ৱযান সৈল্থল্থ

৮৬,২০০
বকাটট টকা আিন্ন কৰা সৈৰে 

এই বিত্ িৰ ্ষৰ স্াস্্য িাৰজটৰ িাৰি, 
বিগত িৰ ্ষতলক এয়া ১৬% বিবে।

আয়ুস মন্তণালয়ৰ িাৰি 
৩০৫০ বকাটট টকা আিন্ন 
কৰা সৈৰে। বিগত িৰ ্ষতলক 
এয়া ২.৬৯ শতাংশ অবধক।

বযালজট

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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আতিঃগাথঁবন সতয়াৰ কৰা। বকৱল চৈৰাঞ্চলৰতই নৈয়, 
গ্ৰামাঞ্চলৰতা সম্পূণ ্ষ বচবকৎসাৰ আতিঃগাথঁবন বনম ্ষাণৰ 
িাৰি বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বসদ্াতি সলৰে। ইয়াৰ িাৰি চৰকাৰৰ 
সমগ্ৰ দৃটটিৰকাণ স্াস্্যখণ্ডৰ প্ৰবত ঢাল খাইৰে। বৰাগৰ 
উপশমৰ লগৰত বৰাগৰ উৎস অনুসন্ান কৰাৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব বদয়া সৈৰে। ইয়াৰ িাৰি স্চ্ছ িাৰত বমেন, বফট 
ইক্ণ্ডয়া, জল জীৱন বমেন, পুটটি আচঁবন, বমেন ইন্দ্ৰধনুশ, 
আয়ুস্মান িাৰতৰ দৰৰ আচঁবন সকৰলা নাগবৰকলল বনয়াৰ 
িাৰি পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কৰা সৈৰে।

বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ স্াস্্য খণ্ডত সামবগ্ৰকতা অনাৰ িাৰি 
বতবনটা বিন্দতু বিৰশৰ গুৰুত্ব বদৰে- বসইৰকইটা সৈৰেঃ 
প্ৰথমঃ আধুবনক বচবকৎসাৰ সসৰত জব়িত সৈ থকা 
আতিঃগাথঁবন আৰু মনাৱ সম্পদৰ বিস্তাৰ, বদ্তীয়ঃ আয়ুৰৰ 
দৰৰ পৰম্পৰাগত বচবকৎসা পদ্বতক অবধক গৰৱৰণা 
আৰু নাগবৰকৰ স্াস্থ্য় বসৱাৰ সসৰত জব়িতকৰণ, আৰু 

তৃতীয়ঃ আধুবনক আৰু িবৱৰ্যতৰ প্ৰৰুক্তিৰ সৈায়ত বদশৰ 
প্ৰবতজন নাগবৰকক সৈজ-সুলি স্াস্্য বসৱা আগিৰ়াৱা। 
এইৰিাৰৰ িাৰি সাধাৰণ িাৰজটত বিৰশৰ প্ৰাধান্য বদয়া 
সৈৰে। এখন িাৰত-এটা স্াস্্য বসৱাৰ অতিগ ্ষত ক্জলা, 
লিক আৰু গাওঁ পৰ ্ষায়ত গম্ীৰ বিমাৰৰ শুশ্ৰুৰাৰ িাৰি 
আতিঃগাথঁবনৰ বনম ্ষাণত ি্যক্তিগত আৰু অন্যান্য খণ্ডক 
জব়িত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদয়া সৈৰে।

উন্নত স্াস্্য আতিঃগাথঁবনৰয় বকৱল বৰাগৰ উপশম 
কৰাই নৈয়, স্াস্্য বসৱাৰ সুবিধা সটৃটি কবৰ কম ্ষসংস্াপন 
িকৃ্দ্ত গুৰুত্ব বদৰয়। বকৌশলী স্াস্্য কমমী সতয়াৰ কৰাৰ 
িাৰি িাৰজটত স্াস্্য বশক্ষা আৰু মানৱ সম্পদ সটৃটিত 
অবধক গুৰুত্ব বদৰে। চৰকাৰৰ ঔৰধ উৎপাদনৰ িাৰিও 
বপএলআই আচঁবন আৰম্ কবৰৰে। স্াস্্য খণ্ডক আগি়াই 
বনয়াৰ িাৰি প্ৰৰুক্তিৰ ি্যৱৈাৰৰ ওপৰত বিৰশৰ গুৰুত্ব বদয়া 
সৈৰে। বকাবিৰ টটকাকৰণৰ ি্যৱস্াপনাৰ িাৰি বনম ্ষাণ 

গদ্তশক্তি
১০৭ লাখ বকাটট টকাৰৰ
সলবন ৈ’ি আতিঃগাথঁবনৰ 
বচৰৈৰা

িুবনয়াদী স্তৰত পবৰকল্পনাৰিাৰৰ িাৰি ক্ষমতাৰ 
বনম ্ষাণ, বপবপবপ মৰৰলত ২টা স্ানত মাল্্ৰী 
মৰৰল লক্জটটিক পাক্ষ বনম ্ষাণৰ িাৰি ট�কা।

২৫,০০০ ৪০০
বকঃবমঃ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় �াইপথ 

বনম ্ষাণ সৈ পবৰি ২০২২-
২৩ বিত্ীয় িৰ ্ষত।

নতুন প্ৰৰুক্তিৰ িৰন্দ 
িাৰত এক্ৰপ্ৰে 
শক্তি।

n  বিশ্বস্তৰীয় আধুবনক িুবনয়াদী আতিঃগাথঁবনৰ িাৰি ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 
মাটিাৰ বপ্ন বপএম গবতশক্তিক উৎসাৈ বদয়াৰ িাৰি ৭টা 
কাৰক- বৰল, পথ, বিমান, মালিস্তু পবৰিৈন, জলপথ আৰু 
লক্জটটিক ি্যৱস্াপনাক অতিিু্ষতি কৰা সৈৰে।

n ইউবনফাইৰ লক্জটটিক ইন্াৰৰফচ বপ্টফম ্ষ আৰু 
অৰপনে’চ্ষ মবিবলট্ৰী মবিবলট্ৰী বটিকৰ বনম ্ষাণ।

n ৰাক আৰু বৰল বনটৱক্ষৰ একত্ৰীকৰণ বৈাৱাৰ ফলত এটা 
বটিচন-এটা উৎপাদনৰ ফলত স্ানীয় উৰদ্যাগৰ শ্ৰীিকৃ্দ্ সম্ৱ 
সৈ পবৰি।

n মাবল্-মৰৰল লক্জটটিকৰ সুবিধাৰ িাৰি ১০০ কাৰগ ্ষা টাবম ্ষৰনল 
স্াপন কৰা ৈ’ি।

n বদশীয় বিশ্বস্তৰীয় উৎপাদন আৰু ক্ষমতা িকৃ্দ্ৰ কৱচৰ 
অধীনত বৰল মাগ ্ষ বনটৱক্ষত ২ ৈাজাৰ বকঃবমঃ সংৰৰাগ সৈ 
পবৰি।

n চৈৰাঞ্চল পবৰিৈন তথা বৰল বটিচনৰিাৰৰ মাজত 
িহুতৰপীয়া সংৰৰাগ।

n ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বৰাপৰৱজ বিকাশ বৰাজনাৰ অধীনত ৬০ বকঃবমঃ 
সদ� ্ষ্যৰ বৰাপৰৱ পবৰকল্পনাৰ িাৰি ট�কা বদয়া ৰাি।

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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বৈাৱা পৰট্ষৰল বিশ্বত আশ্বৰ ্ষ সটৃটি কবৰবেল। বকা-উইনৰ 
জবৰয়ৰত বকাবিৰ ি্যৱস্াপনা কৰা িাৰতিৰ ্ষক সকৰলাৰৱ 
প্ৰশংসা কবৰবেল। এবতয়া আয়সু্মান িাৰত বৰক্জৰটল 
বমেনৰ জবৰয়ৰত স্াস্্যখণ্ডত প্ৰৰুক্তিৰ ি্যৱৈাৰ কবৰ আমূল 
পবৰৱত্ষন সাধন কৰাৰ িাৰি বিৰশৰ ি্যৱস্া গ্ৰৈণ কৰা সৈৰে।

স্াস্্য খণ্ডৰ বৈতাবধকাৰীৰ সসৰত বৈাৱা সি�কত 
প্ৰধানমন্তীৰয় সকৰলাৰক এটা গুৰুত্বপূণ ্ষ আহ্ান জনায়, 
বতওঁ কয় বমবৰৰকল বশক্ষাৰ িাৰি বদশৰ পৰা অৰনক 
বশক্ষাথমী বিৰদশলল ৰাত্ৰা কৰৰ। বিৰদশত িাৰাৰ সমস্যাৰ 
সসৰত ৰুজঁ বদ বশক্ষাথমীসকৰল বমবৰৰকল বশক্ষা ল’িলগীয়া 
ৈয়। ইয়াৰ লগৰত অবধক পবৰমাণৰ বদশীয় মুদ্ৰা বিৰদশলল 
ৰায়। ইয়াৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত ি্যক্তিগত খণ্ডই এই বিৰয়ত বচতিা 
কৰাৰ লগৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰও িূবম প্ৰদান কবৰ িাল নীবত 
গ্ৰৈণ কবৰ বমবৰৰকল, ফাম ্ষা , নাবে ্ষং আবদ খণ্ডত বদশৰতই 
উন্নত বমবৰৰকল বশক্ষা প্ৰবতঠিান স্াপন কবৰ বদশৰ 
বশক্ষাথমীক স্ৰদশৰত ৰাবখৱ লাৰগ।
গদ্তশক্তিঃ একদ্বংশ শদ্তকযাৰ নতুন িযাৰত

বদশত এক পৰম্পৰা িাৈাল আবেল বৰ বৰবতয়া বৰধৰৰণ 
প্ৰৰয়াজন ৈয় বসইধৰৰণ আতিঃগাথঁবনৰ কাম ৈয়। অথ ্ষাৎ 
টুকুৰা টুকুৰালক আৱশ্যকীয়তা অনুসবৰ কামৰিাৰ সৈ 
থাবকবেল। ইয়াৰ ফলত বকন্দ্ৰ, ৰাজ্য, নগৰ বনগম, বনকায়, 
তথা স্ানীয় পৰ ্ষায়ত বিৰলৰগ বিৰলৰগ কাম বৈাৱাৰ ফলত 
বদশৰ ৰৰথটি বলাকচান সৈবেল। বৰলৰ কাম ৈওক িা �াইপথৰ 
কাম ৈওক িা পানী বৰাগানৰ কাম ৈওক, সামজিস্যতাৰ 
অিাৱত কৰা কামৰকই িাৰৰ িাৰৰ কবৰিলগীয়া বৈাৱাৰ 
ফলত সময় আৰু ধনৰ অপচয় সৈবেল। বিবিন্ন বিিাগৰ 
মাজত কামৰিাৰৰ বকাৰনা জাননী নলগবেল িাৰি সকৰলাৰৱ 
বনজৰ ধৰৰণ কাম কবৰবেল, ফলত ৱক্ষ ইন প্ৰৰগ্ৰেৰ ফলক 
সকৰলাৰৰ িাৰি স্ািাবৱক সৈ পবৰবেল। এই গবতৰৰাধ বশৰ 
কৰাৰ িাৰিই বপএম গবতশক্তিৰ আৰম্বণ কৰা সৈৰে। ইয়াৰ 
ফলত কাম বলৰৈমীয়া বৈাৱাৰ জজিাল নাইকীয়া সৈ পবৰৰে। 
বপএম গবতশক্তিৰ বিতৰত ৪০০বৰা অবধক ৰাটা বলয়াৰ 
আৰে। ইয়াৰ জবৰয়ৰত িত্ষমান চবল থকা আতিঃগাথঁবনৰ 
বিৰৰয় জনা ৰায় তথা িনাঞ্চল, িূবম, ঔৰদ্যাবগক সম্পদৰ 
বিৰৰয় তথ্য আৰে। 

গবতশক্তি ইনৰিাৰ বনম ্ষাণ প্ৰকৃতাথ ্ষত ি্যক্তিগত আৰু 
ৰাজহুৱা অংশীদাবৰত্বৰ জবৰয়ৰত সম্পূণ ্ষ সৈ পবৰি। 
প্ৰধানমন্তী বমাদীৰয় কয় বৰ, “এবতয়া এৰন লাৰগ বৰ বৰৰিাৰ 
�াইত অপটটৰকল ফাইিাৰ ৈ’ি, বসইৰিাৰ �াইত উন্নয়ন 
সম্ৱ সৈ পবৰি। ইয়াৰ অথ ্ষ এয়াই বৰ আতিঃগাথঁবনৰয় 
সমাজত দৰূত্বৰ সটৃটি নকৰৰ, িৰঞ্চ উন্নয়নৰ নতুন সজৱ-
ি্যৱস্া সটৃটি কৰৰ। এই কথাৰটাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদ গবতশক্তি 
মাটিাৰ বপ্নৰ পৰা আবম লািাবণ্বত সৈ পবৰম।”

মই আৰপানাৰলাক 
সকৰলাৰক অনুৰৰাধ জনাও 
বৰ এয়া বদশ িক্তিৰ কাম 
ৈয়। এয়া বদশ বসৱাৰ 
কাম ৈয়। আৈক আবম 
সকৰলাৰৱ লাি বকমান 
ৈ’ি, বকৰনলক ৈ’ি বসয়া 
পােত বচতিা কবৰম। মই 
আৰপানাৰলাক সকৰলাৰক 
বনমন্তণ জনাইৰো।ঁ মই সুখী 
বৰ আমাৰ বসনািাবৈনীৰ 
বতবনওটা অংগ ৰৰথঠি 
উৎসাৈৰৰ এই কাম কবৰ 
আৰে। এই সুবিধা আমাৰ 
ি্যক্তিগত খণ্ডৰ বলাকসকৰল 
বৈৰুৱাি নালাৰগ।
নলৰন্দ সমযাদী, ৰিধযানমন্তী।
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ৰিেুক্তিৰ জদ্ৰয়লত উন্নয়নত ক্ষীৰিতযা
বকাৰনা এখন সমাজ আৰু অথ ্ষি্যৱস্াক প্ৰিাৱশালী 

বৈচাৰপ সতয়াৰ কবৰ তুবলিলল চাবৰটা স্তম্ৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা 
আৰে। প্ৰথমঃ বিজ্ঞান আৰু প্ৰৰুক্তি। বদ্তীয়ঃ নাগবৰক 
সমাজ, ৰাৰ িাৰি বশক্ষা, কৃবৰ, চাকবৰ, পবৰিৈনৰ দৰৰ 
সুবিধাৰিাৰ। তৃতীয়ঃ উৰদ্যাগ- বৰৰয় সামগ্ৰী উৎপাদন 
কবৰ নাগবৰকৰ ওচৰলল বনৰয়। চতুথ ্ষঃ চৰকাৰ। বিজ্ঞান 
আৰু প্ৰৰুক্তিৰ সসৰত চলা এই চাবৰটা উপাদাৰন বদশৰ 
অথ ্ষনীবত আৰু বিকাশ সুবনক্চিত কৰৰ। স্াধীনতাৰ পােত 
এই খণ্ডৰিাৰত বিকাশ সৈবেল বকন্তু সংগট�তিাৰৱ বৈাৱা 
নাবেল তাৰ ফলত আশানুৰূপ ফলাফল লাি কবৰি পৰা 
বৈাৱা নাবেল। এবতয়া ইয়াৰ শুধৰবণৰ িাৰি বিৰশৰ ি্যৱস্া 
গ্ৰৈণ কৰা সৈৰে আৰু সকৰলাৰৰ সসৰত, সকৰলাৰৰ 
উন্নয়নৰ আৰু সকৰলাৰৰ বিশ্বাসৰ সৈায়ত প্ৰধানমন্তী 
নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় বিৰশৰ তৎপৰতাৰৰ কাম কবৰিলল আৰম্ 
কবৰৰে। অৰতিাদয়াৰ বসদ্াতি কাৰ ্ষকৰী কবৰ অবতিম 
ি্যক্তিলল চৰকাৰৰ সকৰলা কল্যাণকামী পদৰক্ষপ সল 
বৰাৱাৰ িাৰি নীবত আৰু পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কবৰ থকা সৈৰে।       

িত্ষমানৰ শবতকাৰটাক প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় 

বটৰকৰ মাৰন প্ৰৰুক্তিৰ ৰুগ িুবল অবিবৈত কবৰ আবৈৰে। 
সাধাৰণ নাগবৰকক সিল কৰাৰ লগৰত আত্মবনি্ষৰশীল 
বৈচাৰৰ গ় বদয়াৰ বক্ষত্ৰত প্ৰৰুক্তিৰ প্ৰিাৱ অপবৰসীম। 
বিশ্বত প্ৰৰুক্তিগত বদশত বৰৰিাৰ নতুন প্ৰৰুক্তিৰ উদ্াৱন সৈ 
আৰে বসইৰিাৰৰ বক্ষত্ৰত িাৰৰতও আত্মবনি্ষৰশীলতাৰ 
বদশত আগিাব়ি লাৰগ। সাধাৰণ িাৰজটত এই বক্ষত্ৰত 
বিৰশৰ গুৰুত্ব বদয়া সৈৰে। নতুন প্ৰৰুক্তিগত খণ্ড বৰৰন 
এআই, ব্ান, বেবম কণ্ডাক্টৰ, মৈাকাশ প্ৰৰুক্তি, ফাইি-
ক্জ আবদত গুৰুত্ব বদয়াৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা আৰে। 

স্াস্্য খণ্ডৰ সসৰত জব়িত সৈ থকা সামগ্ৰীৰ বনম ্ষাণ 
তথা বগবমং-এবনৰমশ্বন খণ্ডক অগ্ৰগবত বদয়া, টিাট্ষ আপ 
ি্যৱস্াক শক্তিশালী কৰা, জাৱৰ বনস্াশন তথা প্ৰৱন্ন 
আবদৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদয়া সৈৰে। বনম ্ষাণ খণ্ডৰ ১৪ টা 
খণ্ডত প্ৰায় ২ লাখ বকাটট টকাৰ বপএলআই আচঁবনৰ 
সৈায়ত বিকাশৰ লগৰত ৬০ লাখ নতুন কম ্ষসংস্াপন 
সটৃটি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদয়া সৈৰে।
িযাৰতৰ সযামথ ্ণঃ সমক ইন ইক্ডিয়যা-সমক ফৰ দ্যা ৱৰ্্ণ

এটা সময় এৰনকুৱা আবেল বৰ সময়ত িাৰত বকৱল 
বিশ্বৰ িাৰি িজাৰ বৈচাৰপ গণ্য কৰা সৈবেল। বকন্তু 

n  টিাট্ষআপৰ িাৰি কৰ বৰৈাই আৰু এটা 
িেৰলল িকৃ্দ্ কৰা সৈৰে। 

n  সাি ্ষৰিৌম বশক্ষাৰ লগৰত বৰক্জৰটল 
বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গবণত তথা বিজ্ঞানৰ 
িাৰি ৭৫০ িাচু্ষৰৱল পৰীক্ষাগাৰৰ সৈায়ত 
বশক্ষাথমীৰ লাি।

n  বদশত বটিক ই-পৰট্ষল আৰম্ কৰা সৈৰে। 
বকৌশল তথা আজীবৱকাৰ িাৰি লাি।

n  এই বিত্ীয় িৰ ্ষৰটাত এমৰিৰৰৰ বচপ তথা 
িবৱৰ্যতৰ প্ৰৰুক্তিৰ ই-পােৰপাট্ষ ি্যৱস্া।

n  িাৰতীয় বৰজাি্ষ বিংৰক বলিাকৰচইন আৰু 
অন্য কাবৰকৰী প্ৰৰুক্তিৰ ি্যৱৈাৰ কবৰ 
বৰক্জৰটল ৰুপী এই িৰ ্ষৰ পৰা আৰম্ কৰা 
ৈ’ি।

n  আটট্ষবফবচৰয়ল ইবন্বলৰজঞ্চ, িূ-স্ানীয় 
প্ৰণালী আৰু ব্ান, বেবমকণ্ডাক্টৰ, 
জীন’বমক্ আৰু ফাম ্ষা আবদ নতুন উৰদ্যাগ 
খণ্ডৰ বিকাশৰ িাৰি চৰকাৰৰ বিৰশৰ 
গুৰুত্ব বদৰে।

ৰিেুক্তিৰ
জবৰয়ৰত এবতয়া ৈ’ি

উন্নয়ন

উন্নত সেযাগযালেযাগ

দ্ডক্জলটল সবংদ্কং ইউদ্নট

উন্নত বৰাগাৰৰাগ আৰু ৈাইস্পীৰ বনটৱক্ষ 
৫ ক্জ ২০২২-২০২৩ত আৰম্ সৈ পবৰি। 
বস্পকট্ৰামৰ বনলাম ২০২২ত আৰম্ ৈ’ি।

বদশৰ বনধ ্ষাবৰত িাবণক্জ্যক বিংকৰিাৰৰ 
জবৰয়ৰত ৭৫খন ক্জলাত ৭৫ বৰক্জৰটল বিংবকং 
ইউবনটৰৰ বৰক্জৰটল বপৰমন্ৰ শ্ৰীিকৃ্দ্।

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় বমক ইন ইক্ণ্ডয়া-বমক ফৰ 
দ্যা ৱৰ্্ষৰ দৃটটিৰকাণৰৰ এবতয়া িাৰতক বিশ্বৰ অন্যতম 
ৰপ্াবনকত্ষা বৈচাৰপ প্ৰবতঠিা কবৰৰে। প্ৰধানমন্তীৰয় 
িাৰতৰ উৎপাদনৰ বকন্দ্ৰবিন্দ ু কবৰ বতালাৰ িাৰি 
সকৰলাৰক আহ্ান জনাইৰে। বদশৰ ৰুৱ প্ৰজমি, সম্াৱনা 
আৰু সম্পদৰ সৈায়ত িাৰৰত বনজৰ উৎপাবদত সামগ্ৰী 
বিশ্বৰ িজাৰলল পৰ�াৱাৰ ক্ষমতা আৰে িুবল প্ৰধানমন্তীৰয় 
বিশ্বাস কৰৰ আৰু বসই িাৰিই এই বদশত কাম সৈ আৰে।

প্ৰধানমন্তীৰ এই বিশ্বাসৰ পবৰণবতত বদৰশ অলপৰত 
৪০০ বিবলয়ন ৰলাৰ মূল্যৰ সামগ্ৰী ৰপ্াবন কবৰ অবিৰলখ 
ৰচনা কবৰৰে। উৎপাদন খণ্ডত িাৰতৰ ক্জবৰবপত 
১৫ শতাংশ অংশীদাবৰত্ব আৰে। এৰন বপ্ৰক্ষাপটত 
প্ৰধানমন্তীৰয় িবৱৰ্যতৰ িাৰি দুটা মন্ত বদৰেঃ প্ৰথম- 
ৰপ্াবনৰ কথা সদায় বচতিা কৰা, আৰু বদ্তীয়ঃ িাৰতৰ 
প্ৰৰয়াজনীয়তাৰিাৰ পূৰণ কৰাৰ িাৰিও বচতিা। 

বকৱল সামগ্ৰী বনম ্ষাণৰ বক্ষত্ৰৰত নৈয়, স্চ্ছ শক্তি 
খণ্ডৰতা িাৰৰত বিৰশৰ কাম কবৰ আৰে। ৰান িাৈনৰ 
বক্ষত্ৰত ৈওক িা িৈনক্ষম উন্নয়নৰ বক্ষত্ৰত ৈওক, 
বদশৰ উৎপাদন খণ্ডই বসউজ বিশ্ব িাস্তৱাবয়ত কৰাৰ 
িাৰি কাম কবৰ আৰে। প্ৰধানমন্তীৰ মৰত বদৰশ বনজৰ 
প্ৰৰয়াজনীয়তাবখবন বনৰজ উৎপাদন কবৰ ল’ি পাবৰি 
লাৰগ। ইয়াৰ িাৰি বতওঁ বদশিাসীক বিাৰকল ফৰ 
বলাৰকল বৈাৱাৰ িাৰিও আহ্ান জনাইৰে। বতওঁ কয় বৰ 
বদশীয় বকাম্পানীৰিাৰৰ উৎপাবদত সামগ্ৰীৰিাৰক সল 
কম ্ষচাৰীৰ লগৰত স্ৰদশী বক্ৰতা গবি ্ষত বৈাৱা উবচত। 
এমএেএমই খণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ িাৰি িাৰজটত 
বিৰশৰ গুৰুত্ব বদয়া সৈৰে।
শক্তি খডিঃ উন্নয়নক দ্নৰ্ৰতযা দ্দয়যা ৰিয়যাস

ৰাষ্ট্ৰ প্ৰগবতত শক্তি খণ্ডৰ িূবমকা ৰৰথটি আৰে। 
বকয়ৰনা ইয়াৰ সসৰত জীৱনৰ সুগমতা (ইজ অৱ বলবিং) 
আৰু ি্যৱসায়ৰ সুগমতা (ইজ অৱ বিজৰনে) জব়িত 
সৈ আৰে। ইয়াৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ শক্তি 
খণ্ডত উপবস্বত (reach), সুদৃ়কৰণ (Reinforce), সংস্াৰ 
(Reforms) আৰু নিীকৰণ শক্তিক (Renewal Energy) 
মূল মন্ত বৈচাৰপ অবিবৈত কবৰৰে। িৈনক্ষম উন্নয়নৰ 
সসৰত িাৰৰত শক্তি খণ্ডত িাল প্ৰদশ ্ষন কবৰ আবৈৰে। 
গ্ােৰগা সক্মিলনত প্ৰধানমন্তীৰয় িাৰণ বদ ২০৭০ চনৰ 
বিতৰত িাৰৰত শণূ্য কাি ্ষন বনগ ্ষমণৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ কবৰি 
িুবল ব�াৰণা কবৰবেল। পবৰৰৱশ সুৰক্ষাৰ বসই প্ৰবতশ্ৰুবতৰ 
লগৰত প্ৰধানমন্তীৰয় অ-জীৱাশ্ম ইন্নৰ ি্যৱৈাৰ বদশত 
িকৃ্দ্ কৰাৰ লক্ষ্যৰৰ বিবিন্ন নীবত গ্ৰৈণ কবৰৰে। বসৌৰ 
শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদ িাৰজটত এই বিৰয়ত ি্যৱস্া ৰখা 
সৈৰে। বদশত বিশ্বৰ বসৌৰ শক্তিৰ বকন্দ্ৰ বৈচাৰপ প্ৰবতঠিা 
কৰাৰ িাৰি পদৰক্ষপ িাৰজটত উৰল্খ আৰে। ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 

n উচ্চ ক্ষমতা আৰু বসৌৰ মবৰউলেৰ বনম ্ষাণৰ িাৰি 
১৯,৫০০ বকাটট টকাৰ অবতবৰতি আিন্ন।

n  তাপ বিদু্যৎ প্ৰকল্পত ৫-৭ শতাংশ িাইঅ’মােৰ 
ি্যৱৈাৰ কবৰ ৩৮ এমএমটট কাি ্ষন ৰাবৈ।

n  বসৌৰ শক্তিৰ উৎপাদৰনৰৰ কৃৰকৰ িাৰি আয়ৰ 
ি্যৱস্া। স্ানীয় বলাকৰ িাৰি কম ্ষসংস্ান।

n  কয়লাৰ িাস্পীয়কৰণ তথা উৰদ্যাগ খণ্ডৰ িাৰি 
কয়লাক ৰসায়নলল সলবন কৰাৰ িাৰি ৪টা পাইলট 
পবৰকল্পনা আৰম্।

n  কৃবৰ খণ্ডৰ সসৰত জব়িত সৈ থকা অনুসূবচত জাবত 
আৰু জনজাবতৰ বলাকৰ িাৰি চৰকাৰী সাৈাৰ ্ষ।

n  বসউজ প্ৰকল্প তথা বসৌৰ শক্তিৰ ি্যৱৈাৰৰ িাৰি 
বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বিৰশৰ গুৰুত্ব বদৰে।

শক্তি খডি
বিকাশৰ িাৰি
বনৰতিৰ প্ৰৰচটিা

২০৭০
সল শণূ্য কাি ্ষন বনগ ্ষমণৰ লক্ষ্য পূণ ্ষ 

কৰাৰ িাৰি প্ৰধানমন্তীৰ লক্ষ্য।

২০৩০ চনলল ২৮০ 
বগগাৱাটৰ বসৌৰ ক্ষমতা 
স্াপন কৰাৰ িাৰি বিৰশৰ 
পদৰক্ষপ।

মৈত্বপূণ ্ণ লক্ষ্

ৰিচ্ছদ সলখযা
নতুন িযাৰত, নতুন পৰম্পৰযা
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ৈাই্’বজন বমেনৰ অধীনত বদশত গ্ৰীণ ৈাই্’বজন 
বকন্দ্ৰ প্ৰবতঠিাৰ িাৰি ি্যক্তিগত খণ্ডৰ অংশগ্ৰৈণ আৰু 
গৰৱৰণাৰ ওপৰত বিৰশৰ গুৰুত্ব বদয়া বদখা সগৰে। 
িাৰৰত বিগত বকইটামান িৰ ্ষত পবৰৰৱশ সুৰক্ষা আৰু 
উন্নয়নৰ মাজত সামজিস্যতা ৰাবখৱলল প্ৰৰচটিা অি্যাৈত 
ৰখাৰ লগৰত এই বক্ষত্ৰত পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কবৰ আবৈৰে। 
উৰল্খ্য বৰ ২০১৪ চনত নতুন চৰকাৰ অৈাৰ সময়ত 
বদশত এলইবৰ িাল্বৰ মূল্য ৩০০-৪০০ টকা আবেল বকন্তু 
এই বক্ষত্ৰত পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কবৰ উৎপাদন িকৃ্দ্ত গুৰুত্ব 
বদয়া ৈয় আৰু অবত কম সময়ৰ বিতৰৰত এই িাল্বৰ 
মূল্য ৭০-৮০ টকালল হ্াস কৰা ৈয়। বদশজবুৰ উজালা 
আচঁবনৰ অধীনত ৩৭ বকাটট এলইবৰ িাল্ব বিতৰণ কৰা 
ৈয়। ইয়াৰ ফলত ২০ ৈাজাৰ বকাটট টকাৰ বিজবুল মাচুৰলা 
ৰাবৈ ৈয়। কাি ্ষণ বনগ ্ষমন ৪ বকাটট টন হ্াস পায়। কয়লা 
বগেীয়কৰণৰ িাৰি চাবৰটালক পাইলট প্ৰকল্প চৰলাৱা ৈয়।
দ্বত্ীয় ব্ৱস্যাত আমূল পদ্ৰৱত্ণন

শবতকাৰ অন্যতম মৈামাৰী বকাবিৰৰ সময়ত বদৰশ 
িাৰুলকৰয় প্ৰিাবৱত সৈবেল। বকাবিৰ পবৰবস্বতৰয় বদশৰ 
অথ ্ষনীবতত প্ৰিাৱ বপলাইবেল। বকাবিৰৰ পােত এবতয়া 
বদশৰ অথ ্ষনীবতৰ চকা পুনৰাই �ূবৰিলল আৰম্ কবৰৰে। 
ইয়াৰ প্ৰবত লক্ষ্য ৰাবখ বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এইিাৰৰ িাৰজটত 
বিৰশৰ পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কৰা বদখা সগৰে। ইয়াৰ অধীনত 

বিৰদশী পুকঁ্জৰ প্ৰিাৈক উৎসাবৈত কৰা, আতিঃগাথঁবনমূলক 
বিবনৰয়াগৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদয়া, কৰ হ্াস কৰা আবদ 
পদৰক্ষপৰিাৰ আৰে। বিত্ীয় খণ্ডত বৰক্জৰটল ি্যৱস্াৰ 
প্ৰৰয়াগত গুৰুত্ব বদ বদশৰ ৭৫খন ক্জলাত ৭৫টা বৰক্জৰটল 
বিংবকং বকন্দ্ৰ তথা বকন্দ্ৰীয় বিংক বৰক্জৰটল কাৰৰন্সীৰয় 
(বচবিবৰবচ) নতুন িাৰতৰ দৃটটিিংগীক প্ৰবতফবলত কৰৰ। 
আত্মবনি্ষৰ িাৰত অবিৰান ৈওক িা বপএম গবতশক্তি 
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় মাটিাৰৰপ্ন, অন্য বদশৰ ওপৰত বনি্ষৰশীলতা কম 
কৰা আবদ বদশত চৰকাৰৰ কাম কবৰ আৰে। বৈতাবধকাৰীৰ 
সসৰত বৈাৱা সি�কত প্ৰধানমন্তীৰয় এয়া বিৰশৰ গুৰুত্ব বদ 
কয় বৰ বফনৰটক, এবগ্ৰৰটক, বমবৰৰটক আৰু বকৌশল 
বিকাশৰ বদশত আগ নািাৰ় বতবতয়ালল ঔৰদ্যাবগক বিপ্ৱ 
৪.০ সম্ৱ সৈ নুট�ৱ। বতওঁ আশা ি্যতি কৰৰ বৰ বিত্ীয় 
সংস্াৰ সৈায়ত িাৰৰত বনজৰ লক্ষ্যত উপনীত ৈ’ি 
পাবৰি। 

বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বদশৰ ৰুৱ প্ৰজমিৰ শক্তিৰৰ স্ণ ্ষময় িৰ ্ষৰ 
সংকল্পৰিাৰ প্ৰবতিেৰৰ আগি়াই বনৰে। এৰন বপ্ৰক্ষাপটত 
িাৰজট বৱবিনাৰৰ ৰূপত প্ৰবতজন বৈতাবধকাৰী িা 
অংশীদাৰৰ সসৰত সংিাদ কৰাৰ পৰম্পৰাই বৰসময়ত 
ি্যক্তিগত খণ্ডৰ মাজত বিশ্বাসৰ িাৱ শক্তিশালী কবৰৰে 
আৰু অন্যফাৰল চৰকাৰী আচঁবনৰিাৰ কাৰ ্ষৰক্ষত্ৰত 
ৰূপাবয়ত কৰাৰ বক্ষত্ৰত সৈায় লাি কবৰৰে। এয়া নতুন 
িাৰতৰ সিপ্বৱক পদৰক্ষপ বৈচাৰপ বিৰিবচত সৈৰে। n

n  বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এমএেএমইৰ িাৰি ৬,০০০ বকাটট টকাৰ 
কাৰ ্ষক্ৰম ব�াৰণা কবৰৰে, ইয়াৰ ফলত কম ্ষসংস্াপন অবধক 
িকৃ্দ্ পাি।

n  ৰাঙৰ উৰদ্যাগ, এমএেএমই আৰু কৃৰকৰ িাৰি নতুন বৰল 
লক্জটটিকে ি্যৱস্া আৰম্ কৰাৰ ওপৰত বিৰশৰ গুৰুত্ব। 
উৎপাবদত সামগ্ৰী িজাৰ তথা বক্ৰতাৰ ওচৰলল বৰাৱাৰ বদশত 
বিৰশৰ গুৰুত্ব।

সমক ইন ইক্ডিয়যা
সমক ফৰ দ্যা 

ৱৰ্্ণ
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জাপানৰ সসৰত িাৰতৰ সম্পক্ষই শীৰ ্ষ স্ান অবধকাৰ 
কবৰৰে। ২০১৪ চনৰ পােত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ 
বমাদীৰয় বিৰদশ ভ্ৰমণ কবৰ জাপান ৰাত্ৰা কবৰবেল। 

দৰুয়াখন বদশৰ মাজত প্ৰবতিেৰৰ শীৰ ্ষ সক্মিলন অনুটঠিত সৈ 
আবৈৰে। ১৯ মাচ্ষত অনটুঠিত চতুদ্ষশ িাৰত-জাপান শীৰ ্ষ সক্মিলনত 
অংশ ল’িলল আবৈ ফুবমঅ বকবশদা বদল্ীত উপবস্ত সৈবেল। 
সক্মিলনখনত বকইিাটাও বদ্পাবক্ষক বিৰয়ৰ ওপৰত আৰলাচনা 
কৰা ৈয়, এই সি�ক বকাবিৰ-১৯ পবৰবস্বত আৰু বকতৰিাৰ �ৰুৱা 
বিৰয়ৰ িাৰি বিগত চাৰৰ চাবৰ িেৰ পলমলক অনটুঠিত সৈৰে। 
ৈায়দৰািাদ ৈাউচত নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় প্ৰধানমন্তী বকবেদাক সাক্ষাৎ 
কৰৰ। সিৰদবশক সবচি ৈৰ ্ষিধ ্ষন শংৃগলাৰ মৰত প্ৰধানমন্তী বমাদী 
আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্তীৰয় ৰাবেয়া আৰু ইউৰক্ৰইনৰ মাজত 
চবল থকা সং�াত আৰু মানৱীয় সংকটৰ বিৰৰয় আৰলাচনা কৰৰ। 
দৰুয়াজৰন সমস্যাৰ শাবতিপূণ ্ষ সমাধানৰ ওপৰত বজাৰ বদৰয়। এৰক 
সময়ৰত দুৰয়াখন বদৰশ অথ ্ষলনবতক, িাবণজ্য আৰু শক্তি খণ্ডৰক 
ধবৰ বদ্পাবক্ষক সম্পক্ষ শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদৰয়। 
অথ ্ষপূণ ্ষ কৰথাপকথনৰ অতিত দৰুয়াখন বদশৰ মাজত েয়খন চুক্তি 
স্াক্ষবৰত ৈয়। জাপাৰন ২০১৪ চনত কৰা বিবনৰয়াগ ইনৰচবণ্টি 
অংশীদাবৰত্বৰ অধীনত িাৰতত ৩.২ লাখ বকাটট টকাৰ বিবনৰয়াগৰ 
লক্ষ্য ব�াৰণা কৰৰ।

উন্নয়নৰ সংগী
িযাৰত-জযাপযানৰ চতুদ্ণশ বযাদ্ষ ্ণক শীষ ্ণ সক্ন্লন

িগৱান িুদ্ৰ পৰা আৰম্ কবৰ বনতাজীৰ 
আজাদ বৈন্দ বফৌজ, বমৰা বজাতা বৈ্যই 

জাপানীৰ পৰা সল আধুবনক ৰুগৰ বমৰট্ৰা 
বৰললল, গা়িী আৰু টটবি বমবচনৰ পৰা 

বশৈতীয়ালক িুৰলট বৰল গা়িীলল জাপানৰ 
সসৰত িাৰতৰ সম্পক্ষই বিৰশৰ স্ান 

দখল কবৰ আবৈৰে। ২০১৪ চনৰ পােত 
আৈৰমদািাদ-মুম্াই উচ্চ বিগৰ বৰলৰ 

পােত বকাৱাৰ বগাটৰ জবৰয়ৰত জাপানৰ 
সসৰত িাৰতৰ বিৰশৰ সম্ন্ অবধক 

শক্তিশালী সৈৰে। দাবয়ত্ব গ্ৰৈণ কৰাৰ 
পােত জাপানৰ প্ৰধানমন্তী ফুবমঅ বকবশদা 

দুৰয়া বদশৰ চতুদ্ষশ িাবৰ ্ষক শীৰ ্ষ সক্মিলন 
অংশ ল’িলল আবৈ সম্পক্ষ অবধক 

কটকট্ৰীয়া কবৰ তুবলৰে...

িাৰত-জাপানদ্বশ্ব

ৰিধযানমন্তীৰ সলম্বযাধন 
শুদ্নবলল এই দ্কউ আৰ 
সকযাড সকেন কৰক
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িাৰত আৰু অৰষ্ট্ৰবলয়া এই দুৰয়াখন বদৰশ দী� ্ষসময়ৰ 
পৰা বসৌৈাদ্ষ্যপূণ ্ষ সম্পক্ষ আৰু প্ৰগবতৰ ৈৰক কাম 
কবৰ আবৈৰে। বদ্পাবক্ষক িাবণজ্য, বকৌশলগত 
প্ৰৰচটিা, বশক্ষাথমী বিবনময় কাৰ ্ষসূচী, িৈনক্ষম উন্নয়নৰ 
িাৰি থকা প্ৰবতশ্ৰুবতৰয় িাৰত-অৰষ্ট্ৰবলয়াৰ সম্পক্ষক 
অবধক গবতশীল কবৰ তুবলৰে। বৰসময়ত বিশ্বৰ 
পবৰবস্বত দ্ৰুতগবতত সলবন সৈ আৰে বতৰন সময়ত 
িাৰত-প্ৰশাতি মৈাসাগৰীয় অঞ্চল আৰু িাৰত-
অৰষ্ট্ৰবলয়াৰ বকৌশলগত অংশীদাবৰত্বৰ আৰু অবধক 
গুৰুত্বপণূ ্ষ সৈ পৰৰ। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদী আৰু 
স্ট মবৰেৰন ২১ মাচ্ষত িাচু্ষৰৱল সক্মিলনত অংশ 
সল আৰলাচনাত বমবলত সৈবেল। দুৰয়া বনতাই ২০২০ 
চনৰ জনু মাৈত অনুটঠিত প্ৰথম িাচু্ষৰৱল সক্মিলনৰ 
সময়ত বৈাৱা অগ্ৰগবতত সন্তুটটি প্ৰকাশ কৰৰ। তদুপবৰ 
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় দুৰয়া বদশৰ মাজত 
িকৃ্দ্ বৈাৱা সম্পক্ষত সন্তুটটি ি্যতি কৰৰ। এই বদ্তীয় 
সক্মিলনত অংশ সল নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় কয়, “আক্জ 
দুৰয়াখন বদশৰ মাজত এক প্ৰবতঠিানগত ি্যৱস্া স্াপন 
কৰা সৈৰে। আমাৰ সৈৰৰাবগতা চুক্তিত কম সময়ত 
উৰল্খনীয় প্ৰগবত সৈৰে। বকাৱাৰৰতা আমাৰ মাজত 
িাল সৈৰৰাবগতা আৰে।”

িযাৰত-অলষ্ট্ৰদ্লয়যাঃ দ্বিতীয় িযাচু্ণলৱল শীষ ্ণ সক্ন্লন

মুতি-স্তন্ত িযাৰত-ৰিশযা্
এললকযা আমযাৰ দযাদ্য়ত্বঃ সমযাদী

আক্জৰ সময়ত বৰবতয়া 
সমূ্পণ ্ষ বিশ্ব গম্ীৰ সংকটৰ 
মাৰজৰৰ আগিাব়ৰে বতৰন 
সময়ত িাৰত আৰু জাপানৰ 
মাজত �বনঠি সম্পক্ষ বৈাৱাৰটা 
প্ৰৰয়াজনীয়। শীৰ ্ষ সক্মিলনত 
আবম বনজৰ বনজৰ িতিি্য 
ৰখাৰ লগৰত ইউৰক্ৰইনত 
ৰাবেয়াৰ দ্াৰা বৈাৱা আক্ৰমণ 
সন্দি্ষত আৰলাচন কৰা 
ৈয়। আতিঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় আইনৰ 
অধীনত আবম শাবতিপণূ ্ষ 
সমাধান বিচাবৰৰো।ঁ দুৰয়া 
বদৰশ মতুি িাৰত-প্ৰশাতি 
খণ্ডৰ িাৰিই প্ৰৰচটিা ৈাতত 
বলাৱা উবচত। মই টবকঅ’ত 
অনুটঠিত ৈ’িলগীয়া বকাৱাৰ 
শীৰ ্ষ সক্মিলনৰ িাৰি 
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীক 
আমন্তণ জনাৰলা।ঁ

প্ৰগবত, সমকৃ্দ্ আৰু 
অংশীদাবৰত্ব সৈৰে িাৰত 
আৰু জাপানৰ মাজৰ 
সম্পক্ষৰ আধাৰ। আবম 
২০১৪ চনত বনধ ্ষাবৰত ৩.৫ 
টট্ৰবলয়ন জাপানী বয়ন 
বিবনৰয়াগৰ লক্ষ্য প্ৰাবপ্ 
কবৰৰো।ঁ এবতয়া আবৈিলগীয়া 
পাচঁটা িৰ ্ষত ৫ টট্ৰবলয়ন 
জাপানী বয়নৰ (৩ লাখ ২০ 
ৈাজাৰ বকাটট টকা) নতুন 
লক্ষ্য বনধ ্ষাৰণ কৰা সৈৰে। 
িাৰৰত বিগত বকইটামান 
িৰ ্ষত বিৰশৰ ি্যৱসাবয়ক 
সংস্াৰ সাধন কবৰৰে। 
ইজ অৱ ৰুবয়ং বিজৰনেত 
উন্নয়ন সাধন কবৰৰে। আবম 
জাপানৰ িাৰি িাৰতত উবচত 
ি্যৱসাবয়ক পবৰৰৱশ বদয়াৰ 
িাৰি প্ৰবতশ্ৰুবতৱদ্।

ৰিধযানমন্তী সমযাদীলয় ৰিধযানমন্তী দ্কদ্ছদযাক 
চ্নলৰ দ্নদ্ম ্ণত 'কৃষ্ণ পংখী' উপৈযাৰ দ্দলয়

িযাৰত আৰু জযাপযানৰ সম্পক্ণ গুৰুত্বপণূ ্ণ

নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় জাপানৰ প্ৰধানমন্তী ফুবমঅ বকবেদাক 
'কৃষ্ণ পংখী' উপৈাৰ বদৰয়। এয়া বিশুদ্ চন্দন কা�ৰ 
পৰা প্ৰস্তুত কৰা আৰু ইয়াত কলাত্মক ধৰৰণ কৃষ্ণৰ 

বিবিন্ন িঙ্ী বদখুওৱা সৈৰে।

এই িেৰৰটাত িাৰত-জাপাৰন কূটলনবতক সম্পক্ষৰ ৭০সংখ্যক 
িাবৰ ্ষকী উদৰাবপত সৈৰে। পবৰৱত্ষনশীল বগালকীয় সমীকৰণৰ 
মাজত িাৰত আৰু জাপান বকৱল অথ ্ষনীবতৰতই নৈয়, গুৰুত্বপূণ ্ষ 
বকৌশলগৰতা বদশৰতা অংশীদাৰ। িাৰত-প্ৰশাতি মৈাসাগৰীয় 
অঞ্চলত বনৰাপত্া বনক্চিত কৰাৰ িাৰি দুৰয়াখন বদশ আৰমবৰকা 
ৰুতিৰাষ্ট্ৰ আৰু অৰষ্ট্ৰবলয়াৰ সসৰত বকাৱাৰ সংগ�নৰ সদস্য। n

িাৰত-জাপানদ্বশ্ব
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দ্পএম আৱযাস আঁচদ্ন গ্যাম্

সলদ্ন হৈলছ জীৱন... সেদ্তয়যা
বক্ঞ্চতজলনও লযাি কলৰ দ্নজৰ ঘৰ

কট�ন �াণ্ডাৰ বদনৰকইটা ৈওক িা িাবৰৰাৰ 
সময়... িক্ঞ্চতসকলৰ জীৱন দুবি ্ষসৈ আবেল। 
বকন্তু বপএম আৱাস বৰাজনাৰ পােত এবতয়া 

দাবৰদ্ৰ বৰেণীৰ বলাৰকও বনজৰ �ৰ লাি 
কবৰৰে। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় এই 

িক্ঞ্চতসকলৰ দুখ উপলবব্ধ কবৰ ২০১৪ চনত 
বৰ প্ৰধানমন্তী আৱাস আচঁবন আৰম্ কবৰবেল 

তাৰ অধীনত ২০২২ চনৰ ২৪ মাচ্ষলল ২ 
বকাটট ৩২ লাখৰৰা অবধক পকী �ৰ বনম ্ষাণ 

সৈ উট�ৰে। ইয়াৰ বিতৰত ২ বকাটট �ৰৰ 
মাবলকীস্ত্ব মবৈলাৰ নামত বদয়া সৈৰে। বনজৰ 
�ৰ লাি কৰাৰ এই মৈত্বপূণ ্ষ আচঁবনৰ অধীনত 

২৯ মাচ্ষ তাবৰৰখ মধ্যপ্ৰৰদশত ৫ লাখৰৰা 
অবধক পবৰয়ালক �ৰৰ চাবি প্ৰদান কৰা ৈয়...

মধ্য প্ৰৰদশৰ বনিাসী িালা�াটৰ লাজিী লিকৰ 
জমানাৰ দুগৰাকী কন্যা আৰে। এৰন 
অৱস্াত �ৰৰ বৰ দুৰৱস্া বসয়া বদখাজৰনৰৈ 

িুক্জি পাবৰি। থাবকিলল �ৰ বনাৰৈাৱা সৈ পবৰৰল 
কন্যা সতিানৰ সসৰত বতওঁৰ বকৰন অৱস্া সৈ পবৰি! 
বকন্তু বতৰন বৈাৱাৰ পৰা বতওঁ ৰক্ষা পাৰল। জমানাই 
কয়, বমাদী চৰকাৰ নথকাৰৈঁৰতন বতওঁৰ জীৱন অন্য 
ৈ’লৰৈঁৰতন! বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সৈৰৰাগত বতওঁৰ �ৰ 
এবতয়া পকী সৈ পবৰৰে। থকাৰ সুৰক্ষা িকৃ্দ্ পাইৰে। 
বদৱসৰ িগৱতি বদৱীও সুখী বৰ িৰৰুণত আৰু এবতয়া 
বকাৰনা সমস্যা নৈ'ি। এৰন কাবৈনী বদশৰ প্ৰায় 
প্ৰবতখন ৰাজ্য আৰু ক্জলাৰ পৰা আবৈৰে। বৰৰিাৰ 
মানুৰৈ ধবৰ সলবেল বৰ জীৱন এবতয়া ফুটপাথ আৰু 
জপুুৰীত পাৰ সৈ ৰাি, বসইসকৰল এবতয়া চৰকাৰৰ 
এটা সুখী �ৰৰ চাবি লাি কবৰৰে। প্ৰধানমন্তী আৱাস 
বৰাজনাই দবৰদ্ৰ বলাকসকলৰ ৰত্ন লয় বৰসকৰল �ৰ 
এটা প্ৰাপ্ কৰক, বতওঁৰলাৰকও বতওঁৰলাকৰ জীৱনৰ 
িাকী প্ৰৰয়াজনীয়তা পূৰণ কৰৰ। এই আচঁবনৰ লগত 

বপএম আৱাস আচঁবনৰযাষ্ট্ৰ

ৰিধযানমন্তীৰ সলম্বযাধন 
শুদ্নবলল এই দ্কউ 
আৰ সকযাড সকেন কৰক
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আমাৰ প্ৰৰচটিা এয়াই বৰ স্াধীনতাৰ 
অমতৃ কালত আবম সকৰলা সুবিধা 
প্ৰবতজন বৈতাবধকাৰীলল সল ৰাি 
পাৰৰা।ঁ আবম আচঁবনৰিাৰৰ পূণ ্ষ 
সফলতাৰ িাৰি অৈৰৈ কাম 
কবৰ আৰো।ঁ গ্ৰামাঞ্চলত বৰখন 
আচঁবনৰ বৰসকল বৈতাবধকাৰী 
থাবকি বতওঁৰলাকক অবধকাৰৰিাৰ 
বতওঁৰলাকৰ �ৰলল বনয়াৰ িাৰি কাম 
কবৰ থকা সৈৰে। ইয়াৰ লাি এয়াই 
বৰ ইয়াৰ ফলত বকাৰনা দুনমীবত 
নৈয় আৰু প্ৰবতখন আচঁবনৰ লাি 
প্ৰবতজন বৈতাবধকাৰীৰয় উবচত 
ধৰৰণ পাি।

নলৰন্দ সমযাদী , প্ৰধানমন্তী।

বশৌচাগাৰ বনম ্ষাণ, বসৌিাগ্য আচঁবনৰ অধীনত বিজবুল 
সংৰৰাগ, উজালা আচঁবনৰ অধীনত এলইবৰ িাল্ব, উজ্জ্বলা 
আচঁবনৰ অধীনত ৰন্ধ্ৰন বগেৰ সংৰৰাগ, �ৰ �ৰ জল 
আচঁবনৰ অধীনত বখাৱাপানীৰ বৰাগান ধৰা সৈৰে। ইয়াৰ 
অথ ্ষ এয়াই বৰ �ৰ এটা লাি কৰাৰ পােত দবৰদ্ৰজৰন িাকী 
প্ৰৰয়াজনৰিাৰৰ িাৰি চৰকাৰী কাৰ ্ষালয় ৰাি নালাৰগ আৰু 
সকৰলা সুবিধা এৰকিাৰৰতই লাি কবৰিলল সক্ষম সৈৰে। 
বকাবিৰৰ সময়ৰতা এই গবত ৰুদ্ বৈাৱা নাবেল।

মধ্য প্ৰৰদশত 'গৈৃ প্ৰৰিশম' কাৰ ্ষসূচীৰ জবৰয়ৰত এৰন 
৫.২৫ লাখ বৈতাবধকাৰীক �ৰৰ চাবি বদয়া সৈবেল। প্ৰধানমন্তী 
নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় বনৰজই এই সময়ৰোৱাত বকইিাজৰনা 
বৈতাবধকাৰীৰ সসৰত িাত্ষালাপ কবৰবেল। লগৰত অনঠুিানত 
প্ৰধানমন্তীৰয় কয়, "দবৰদ্ৰজনক সিল কবৰ তুবলৰল বতবতয়া 
বতওঁৰলাৰক দাবৰদ্ৰতাৰ বিৰুৰদ্ ৰুজঁ বদিলল সাৈস পায়। 
চৰকাৰৰ সৎ প্ৰৰচটিা, শক্তিশালী দবৰদ্ৰৰলাকৰ প্ৰৰচটিা বৰবতয়া 
একক্ত্ৰত ৈয় বতবতয়া দাবৰদ্ৰতা পৰাক্জত ৈয়।" অনঠুিানত 
িাৰণ প্ৰদান কবৰ প্ৰধানমন্তীৰয় কয়, "দবৰদ্ৰ বলাকসকলক 
পকী �ৰ বদয়াৰ এই অবিৰান বকৱল চৰকাৰী আচঁবন নৈয়, 

এয়া সৈৰে দবৰদ্ৰ বলাকক আত্মবিশ্বাস বদয়াৰ প্ৰবতশ্ৰুবত। 
দবৰদ্ৰৰলাকক দাবৰদ্ৰতাৰ পৰা উবলয়াই অনা, বতওঁৰলাকক 
দাবৰদ্ৰতাৰ বিৰুৰদ্ ৰুকঁ্জিলল সাৈস বদয়াৰ এইৰটা প্ৰথম 
পদৰক্ষপ। বৰবতয়া দবৰদ্ৰৰলাকৰ এটা �ৰ থাৰক বতবতয়া 
বতওঁৰলাৰক বশশুৰ বশক্ষা, প়াশুনা আৰু অন্যান্য কামত 
মৰনাৰৰাগ বদিলল সক্ষম ৈয়। বৰবতয়া দবৰদ্ৰসকৰল �ৰ লাি 
কৰৰ বতবতয়া বতওঁৰ জীৱনত বস্ৰতা আৰৈ। এই বচতিাধাৰাৰ 
সসৰত, আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্তী আৱাস বৰাজনাক সি ্ষাবধক 
অগ্ৰাবধকাৰ বদৰে।" লগৰত প্ৰধানমন্তীৰয় কয় বৰ, "এই চৰকাৰ 
অৈাৰ পূি ্ষৰত বৰৰিাৰ চৰকাৰ আবৈবেল, বতবতয়া বসইৰিাৰ 
কাৰ ্ষকালত মাত্ৰ বকইলাখ মান �ৰ বনম ্ষাণ কৰা সৈবেল। 
এবতয়া আমাৰ চৰকাৰৰ ২.৫ বকাটটতলকও অবধক �ৰ বনম ্ষাণ 
কবৰৰে, ইয়াৰ বিতৰত প্ৰায় দুই বকাটট �ৰ গাওঁৰিাৰত আৰে। 
প্ৰধানমন্তী আৱাস বৰাজনাৰ অধীনত বনম ্ষাণ কৰা �ৰৰিাৰৰ 
বিতৰত প্ৰায় দুই বকাটট �ৰত মবৈলাসকলৰ মাবলকীস্ত্বৰ 
অবধকাৰ আৰে। এই অবধকাৰৰ মবৈলাসকলক সিল কবৰৰে। 
দুিেৰীয়া ক’বৰানা কালত �ৰৰ অথ ্ষলনবতক বসদ্াতিৰিাৰত 
মবৈলাৰ অংশগ্ৰৈণ শক্তিশালী কবৰৰে।" n

সুখৰ গৈৃ ৰিলৱশম্
২,৩২,৪৩,৭৪০ ২.২৯

২.২৮

পকী ঘৰৰ দ্নম ্ণযাণ
২৪ মযাচ্ণ , ২০২২হল

বকাটটৰৰা অবধক 
বৈতাবধকাৰীৰ 
পজিীয়ন

বকাটটৰৰা অবধক 
�ৰ স্ীকৃত।

২০২২ৰ বিতৰত 
িুবনয়াদী সুবিধাৰ সসৰত 
২.৯৫ বকাটট পকী �ৰৰ 
বনম ্ষাণৰ লক্ষ্য।
বৰৰিাৰ �ৰ বনম ্ষাণ 
সৈৰে তাৰৰ প্ৰায় ২ 
বকাটটৰ মাবলকীস্ত্ব 
মবৈলাক প্ৰদান।

িাৰজটত ৮০ লাখ 
নতুন �ৰ বনম ্ষাণৰ 
িাৰি পুকঁ্জৰ 
আিন্ন।

বপএম আৱাস আচঁবনৰযাষ্ট্ৰ
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নতুন িযাৰতৰ 

পদ্ম 
এবতয়া বদশ সলবন সৈৰে, পুৰবণ ি্যৱস্াৰিাৰৰা সলবন সৈৰে। এই পবৰৱত্ষন এবতয়া পদ্ম িটঁা 

অনঠুিানৰতা বদবখিলল বপাৱা সগৰে। ৰাষ্ট্ৰপবত িৱনৰ ঐবতৈাবসক দৰিাৰ ৈলত বৰবতয়া ৰাষ্ট্ৰপবত, 
প্ৰধানমন্তী, উপ-ৰাষ্ট্ৰপবত আৰু অন্যান্যৰক ধবৰ বদশৰ গুৰুত্বপূণ ্ষ ি্যক্তিসকৰল পদ্ম িটঁা 

প্ৰদানৰ সময়ত একক্ত্ৰত ৈয় বতবতয়া বকৰমৰাৰ বলেে আৰু ৈাত চাপবৰৰ মাজত বৰৰ কাৰপ ্ষটত 
অসাধাৰণ কাম কৰা অবত সাধাৰণ বচৰৈৰাৰ মানৈুৰিাৰৰ উপবস্বত বদবখিলল বপাৱা সগৰে। 

পবৰৱবত্ষত বৈাৱা িাৰতিৰ ্ষ এয়া নতুন সময়, সাধাৰণ বলাৰক কবৰ থকা অসাধাৰণ কামৰিাৰক 
এবতয়া স্ীকৃবত বদয়া সৈৰে। এই িৰ ্ষত সি ্ষমু� ১২৮ পদ্ম সমিান বদয়া সৈৰে। ইয়াৰ বিতৰত ৪জনক 

পদ্ম বিিূৰণ, ১৭জনক পদ্ম িূৰণ আৰু ১০৭জনক পদ্মশ্ৰী সমিান বদয়া সৈৰে।

১২৬ িেৰীয়া িািা বশৱানন্দৰ বফটৰনে এবতয়া 
বদশিাসীৰ চচ্ষাৰ বিৰয়। িািা বশৱানন্দ আক্জ 
বতওঁতলক চাবৰগুণ কম িয়সৰ বলাকতলকও বিবে 
বফট। িািা বশৱানন্দৰ জীৱৰন আমাক সকৰলাৰক 
বপ্ৰৰণা বদৰয়। বৰাগৰ প্ৰবত বিৰশৰ ৰাপ থকা িািা 
বশৱানৰন্দ সুস্্য-সিল জীৱন জীয়াই আৰে। পদ্ম 
িটঁা বলাৱাৰ আগমুৈতূ ্ষত বতওঁ প্ৰধানমন্তীক বশৰ 
নমন কবৰ বসৱা জনাৰৱাৰ সময়ত প্ৰধানমন্তীৰয়ও 
মূৰ বদাৱাই বতওঁক বসৱা কৰৰ।

পদ্ম পুৰস্াৰৰযাষ্ট্ৰ

পদ্ম বঁটযা চযাবলল এই 
দ্কউআৰ সকযাড 
সকেন কৰক
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গ’ণ্ড বচত্ৰকলাক বিশ্বি্যাপী স্ীকৃবত বদয়া 
দগু ্ষা িাই বি্যাম মূলতঃ মধ্য প্ৰৰদশৰ 
বদৰন্দাৰীৰ এখন সৰু গাওঁ িৰিাসপুৰৰ 
বনিাসী। পদ্ম সমিানৰ িাৰি বতওঁ কৃতজ্ঞতা 
প্ৰকাশ কবৰৰে।

বৈমাচলৰ বলাক সংসৃ্বতৰ সংৰক্ষণৰ 
িাৰি বিখ্যাত বলাকবশল্পী বিদ্যানন্দ সলৰক 
পদ্মশ্ৰীৰৰ সমিাবনত কৰা সৈৰে। বতওঁ কয় বৰ 
চৰকাৰৰ প্ৰকৃত বলাকৰ সন্ান কবৰ পুৰস্াৰ 
প্ৰদান কবৰৰে।

পজিাৱৰ বলাক সংগীতৰ পৰম্পৰাক 
আগি়াই বনয়া সুৰ সম্াজ্ঞী মবল্কা 
গুৰমীতক মৰৰাৰণাত্ৰিাৰৱ পদ্মিূৰণ সমিান 
বদয়া ৈয়। বতওঁৰ জীয়ৰী বগ্াৰীৰয় ইয়াৰ িাৰি 
প্ৰধানমন্তীক ধন্যিাদ বদৰয়।

জম্-ুকাশ্মীৰত সীবমত সম্পদৰৰ সমৰ 
বশক্ষাৰ প্ৰবতঠিান চৰলাৱা ফাবেল আলী ৰৰক 
পদ্মশ্ৰী সমিান বদয়া ৈয়। িটঁা লাি কবৰ 
ফাবেৰল কয় বৰ ইয়াৰ জবৰয়ৰত ৰুৱ প্ৰজমিই 
বপ্ৰৰণা লাি কবৰি।

পদ্ম পুৰস্াৰৰযাষ্ট্ৰ
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সশষ হৈলছ
বযাধযা-দ্নলষধ

দুটা িেৰৰ পূৰি ্ষ অৈা শবতকাৰ অন্যতম মৈামাৰী বকাবিৰৰ ফলত জনজীৱন স্তব্ধ 
সৈ পবৰবেল। এই মৈামাৰীৰ কুপ্ৰিাৱত চৰকাৰৰ অৰনক িাধা-বনৰৰধৰ নীবত-বনৰদ্ষশনা 
বদিলল িাধ্য সৈ পবৰবেল। বকবতয়ািা কৰ�াৰ বকবতয়ািা সামান্য নৰম ৈ’বলও চৰকাৰী 
িাধা-বনৰৰধ, প্ৰবতিন্কতা অৰনক আবেল। বকন্তু চৰকাৰী সমৰয়াবচত বসদ্াতি আৰু 
টটকাকৰণৰ ক্ষীপ্ৰতাৰ ফলত চৰকাৰৰ ৩১ মাচ্ষৰ পৰা সকৰলা িাধা-বনৰৰধৰ বনয়ম 

আতঁৰাই বদয়াৰ বনৰদ্ষশনা জাবৰ কবৰৰে। অৱৰশ্য মাস্ আৰু সামাক্জক দৰূত্বৰ 
উপৰদশমূলক বনৰদ্ষশনা িাৈাল আৰে...    

 ৰযাষ্ট্ৰ বকাবিৰৰ বিৰুৰদ্ ৰুদ্

শবতকাৰ অন্যতম মৈামাৰীৰ 
বিৰুৰদ্ চবল থকা ৰুজঁখন 
অবতিম পৰ ্ষায়ত উপবস্ত 
বৈাৱাৰ উপক্ৰম �টটৰে। 
বকাবিৰৰ সদবনক সংক্ৰমণ 
হ্াস পািলল ধৰাৰ ফলত 
এবতয়া চৰকাৰৰ নীবত 
বনয়মৰিাৰত ৰৰথটি বশবথলতা 
আবনৰে। ইয়াৰ লগৰত 
ক্ৰমাগতিাৰৱ চবল থকা 
বিকবচন কাৰ ্ষসচূীৰ ফলৰতা 
পবৰবস্বত ৰৰথটি সলবন সৈৰে। 
বজ্যঠিজনৰ লগৰত এবতয়া 
১২-১৭ িেৰ িয়সীয়া বচমনীয়া/
সকৰশাৰৰ টটকাকৰৰণা চবল 
থকাৰ ফলত পূি ্ষৰ পবৰবস্বত 
এবতয়া নাই। চৰকাৰৰ ৩১ মাচ্ষৰ 
পৰা সকৰলা বকাবিৰ িাধা-
বনৰৰধ আতঁৰ কৰাৰ বসদ্াতি 
সলৰে। এবতয়া আতিঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 
অসামবৰক বিমান চলাচৰলা 
বনয়মীয়ালক চবল আৰে।
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ৰবদওিা বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ৩১ মাচ্ষৰ পৰা বকাবিৰৰ সসৰত 
জব়িত সৈ থকা সকৰলা িাধা-বনৰৰধ নাইকীয়া কৰাৰ বসদ্াতি 

সলৰে তথাবপ এয়া উপৰদশমূলক বৰ এবতয়াও বকাবিৰ 
বৰাৱা নাই, গবতৰক সাৱধান বৈাৱা উবচত। বকাবিৰৰ বিবিন্ন 
উৎপবৰৱত্ষৰক বিবিন্ন �াইত অসুবিধাৰ সটৃটি কবৰ আবৈৰে। 
বৰাগৰ উৎপবৰৱত্ষকৰিাৰৰ ৰূপ সলাই �াৰয় �াৰয় সংক্ৰমণ 

িকৃ্দ্ কৰাৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত আবম বকাবিৰ বিবধ মাবন চলাৰটা 
প্ৰৰয়াজনীয় সৈ পবৰৰে। ৈাত বধাৱা, সামাক্জক দৰূত্ব মাবন 

চলা, মাস্ পবৰধান কৰা আবদ কামৰিাৰ কবৰ থকাৰটা 
উপৰদশমূলক িবুল বিৰিচনা কৰা সৈৰে। উৰল্খ্য বৰ ২০২০ 

চনৰ ২৪ মাচ্ষ তাবৰৰখ বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বকাবিৰ সম্ন্ীয় নীবত-
বনৰদ্ষশনা জাবৰ কবৰবেল আৰু এয়া দিুেৰৰ অতিত ২০২২ 
চনৰ ৩১ মাচ্ষ তাবৰখৰ পৰা সম্পণূ ্ষিাৰৱ বশবথল কৰা সৈৰে। 
অৱৰশ্য বকন্দ্ৰই এবতয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰিাৰক বনৰদ্ষশনা বদৰে 

বৰ ৰবদৰৈ ৰাজ্যৰ বকাৰনা প্ৰাতিত বকাবিৰ সংক্ৰমণ িকৃ্দ্ ৈয় 
বতৰতি এই বক্ষত্ৰত ৰথাবিবৈত ি্যৱস্া গ্ৰৈণ কবৰি পাৰৰ।

বদশত ২৯ মাচ্ষ পৰ ্ষতি ১৮৩.৫৩ বকাটটৰৰা অবধক টটকাকৰণ 
সমূ্পণ ্ষ সৈৰে। এৰকদৰৰ ১২-১৪ িেৰীয়াৰ মাজত ১.৩৬ 
বকাটটৰৰা অবধক সকৰশাৰৰ টটকাকৰণৰ প্ৰথম পাবল বদয়া 
সৈৰে। এই িগ ্ষৰ সকৰশাৰৰ িাৰি টটকাকৰণ ১৬ মাচ্ষ , ২০২২ৰ 
পৰা আৰম্ সৈবেল। আনৈাৰত িাৰতিৰ ্ষত বকাবিৰৰ সক্ক্ৰয় 
সংক্ৰমণ হ্াস পাইৰে। এয়া এবতয়া হ্াস সৈ ১৫,৩৭৮ পাইৰে। 
ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ ৈাৰ ০.০৪ শতাংশ পজিীয়ন কৰা বৈাৱাৰ 
লগৰত সুস্্যতাৰ ৈাৰ ৯৮.৭৫ শতাংশ আবেল। আনৈাৰত, 
১৫-১৭ িেৰীয়া িয়সৰ ৫০ শতাংশতলক অবধক বচমনীয়াৰ 
সমূ্পণ ্ষ টটকাকৰণ সৈ সগৰে। বকাবিৰৰ টটকা সকৰলাৰৰ িাৰি 
২০২১ চনৰ ২১ জনুৰ পৰা আৰম্ কৰা সৈবেল। টটকাকৰণ 
অবিৰানৰ গবতক ক্ষীপ্ৰতা বদয়াৰ িাৰি বিকবচনৰ বৰাগান 
অবধক বনয়মীয়া কবৰ ৰখা সৈৰে। ইয়াৰ লগৰত বিকবচনৰ 
বৰাগান তথা উৎপাদনৰ বক্ষত্ৰত িাৰৰত প্ৰশংসনীয় পদৰক্ষপ 
গ্ৰৈণ কবৰৰে আৰু ১৫০বৰা অবধক বদশক বিকবচন বৰাগান 
ধবৰ গুৰুত্বপূণ ্ষ িূবমকা পালন কবৰৰে। n

সকযাদ্িড এদ্তয়যাও সম্পূণ ্ণিযালৱ
দ্নমূ ্ণল সৈযাৱযা নযাই, গদ্তলক সযাৱধযান!

সমগ্ সদশত টটকযাকৰণৰ লক্ষ্লৰ
তীৰে গদ্তত চদ্ললছ সিকদ্চন অদ্িেযান

সৰল সসৱযাত পুনৰযাই দ্বতৰণ কৰযা হৈলছ কম্বল, চযাদৰ
বকাবিৰৰ িাৰি বৰলত কাৰপাৰ, কম্ল তথা চাদৰ বদয়াৰ 
বনয়ম সলবন কৰা সৈবেল। বকাবিৰ পবৰবস্বতৰ উত্ৰণৰ 
িাৰি বৰল বিিাৰগ পুনৰাই বৰল দিাত পদ্ষা লৰগাৱা, কাৰপাৰ 
বৰাগান ধৰা তথা টাৰৱল-কম্ল আবদ বদয়াৰ ি্যৱস্া আৰম্ 
কবৰৰে। বকাবিৰৰ পূৰি ্ষ বৰ ি্যৱস্া আবেল বসয়া এবতয়া 
পুনৰ �ূবৰ আবৈৰে। অৱৰশ্য একাংশ সংিাদ মাধ্যমত এই 
িাতবৰ প্ৰকাশ পাইৰে বৰ বৰল বিিাৰগ বনৰদ্ষশনা অনুসবৰ 

সকৰলা বৰলত কাৰপাৰৰ বৰাগান ধৰা নাই। এই সন্দি্ষত 
বৰল বিিাৰগ স্পটি কবৰৰে বৰ বনৰদ্ষশনা অনুসবৰ পৰ ্ষায়ক্ৰৰম 
বৰলৰিাৰত কাৰপাৰ-কম্ল বৰাগান ধৰাৰ বনয়ম প্ৰৱত্ষন সৈ 
আৰে বকয়ৰনা দিুেৰ কাল কাৰপাৰৰিাৰ ি্যৱৈাৰ বনাৰৈাৱাৰ 
ফলত নটি সৈ পবৰৰে। বসৰয়ৰৈ নতুন কাৰপাৰ ক্ৰয় 
কবৰ সম্পূণ ্ষিাৰৱ পুনৰাই আগৰ অৱস্ালল ৰািলল আৰু 
বকইটামান বদন লাবগি।   

বকাবিৰৰ বিৰুৰদ্ ৰুদ্ৰযাষ্ট্ৰ

৭০৭ বদনৰ পােত ৩০ মাচ্ষত ১৫ ৈাজাৰৰৰা কম 
সক্ক্ৰয় সংক্ৰমণৰ �টনা পজিীয়ন সৈৰে।

টটকাকৰণ আৰম্ বৈাৱাৰ ৪৩৯ বদনৰ পােত 
বদশত ১৮৩.৮২ বকাটটৰৰা অবধক টটকা বদয়া 
সৈৰে।

িাৰতৰ পৰা আতিঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় িাবণক্জ্যক বিমান ৰাত্ৰী 
বসৱা ২৭ মাচ্ষ , ২০২২ৰ পৰা পুনৰাই আৰম্ কৰা 
সৈৰে। স্াস্্য আৰু পবৰয়াল কল্যাণ মন্তণালয়ৰ 
নীবত-বনৰদ্ষশনা অনুসবৰ বিমান পবৰিৈন আৰম্।

সকযাদ্িডৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনযা হ্যাস পযাইলছ

২২ মযাচ্ণ  ১,৫৮১

২৩ মযাচ্ণ  ১,৭৭৮

২৪ মযাচ্ণ  ১,৯৩৮

২৫ মযাচ্ণ  ১,৬৮৫

২৬ মযাচ্ণ  ১,৬৬০

২৭ মযাচ্ণ  ১,৪২১

২৮ মযাচ্ণ  ১,২৭০

২৯ মযাচ্ণ  ১,২৫৯
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ৰিদ্তিযালবযালৰ লযাি কদ্ৰলছ
উদ্চত মঞ্চ, সদু্বধযা

প্ৰবতগৰাকী ি্যক্তিৰ জীৱনত ক্ৰী়িাই বিৰশৰ প্ৰিাৱ বিস্তাৰ কৰৰ। ক্ৰী়িাৰ মৈত্ব এগৰাকী ি্যক্তিৰ 
চবৰত্ৰত প্ৰবতফবলত ৈয়। বৰসকল ি্যক্তিৰয় বনয়মীয়ালক বখল বখৰল বতওঁৰলাকৰ ি্যক্তিত্বৰ গ�ন 

শক্তিশালী ৈয়, বনতৃত্ব বলাৱাৰ ক্ষমতা িকৃ্দ্ পায়, মানবসক দৃ়তা িকৃ্দ্ পায়। িাৰতৰ ক্ৰী়িা 
জগতত এক আমূল পবৰৱত্ষন সাধন কবৰিৰ িাৰি বখল’ ইক্ণ্ডয়াৰ দৰৰ পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ কৰা 

সৈৰে। ২০১৬ চনৰ ২২ এবপ্ৰল তাবৰৰখ আৰম্ বৈাৱা বখল’ ইক্ণ্ডয়া আচঁবনৰয় বদশৰ ক্ৰী়িা খণ্ডত 
বিৰশৰ িূবমকা পালন কবৰিলল সক্ষম সৈৰে।

ৈাবৰয়ানাৰ োেৰ ক্জলাৰ বনিাসী মনু িাকৰ 
অবত কম সময়ৰ বিতৰত বদশৰ ক্ৰী়িা 
খণ্ডত এক পবৰবচত ি্যক্তি সৈ পবৰৰে। 

বখল’ ইক্ণ্ডয়াৰ জবৰয়ৰত উজবল উ�া মনু িাকৰৰ 
২০১৭ চনত ক্ত্ৰিান্দ্ৰমত আৰয়াক্জত ৬১ সংখ্যক 
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় শ্িুটটং বচম্ম্পয়নবশ্বপত মবৈলাৰ ১০ বমটাৰ 
বপটিল শাখাত সফলতা লাি কবৰ চচ্ষালল আবৈবেল। 
২০১৮ চনৰটাত বখল’ ইক্ণ্ডয়াৰ অধীনত অনটুঠিত সু্ল 
বগমত মবৈলাৰ ১০ বমটাৰ এয়াৰ বপটিল শাখাত উজবল 
উট�বেল। এৰকদৰৰ ২০১৮ চনৰ এই প্ৰবতৰৰাবগতাত ১০ 
বমটাৰ এয়াৰ বপটিল শাখাত স্ণ ্ষ পদক জয় কবৰ উত্ৰ 
প্ৰৰদশৰ বমৰাটৰ বসৌৰি বচৌধুৰী কম সময়ৰত উন্নত 
প্ৰদশ ্ষন আগি়ািলল সক্ষম ৈয়। এৰকদৰৰ বদ্ি্যাংশ 
বসং পাৱাৰ মূলত বখল’ ইক্ণ্ডয়াৰ জবৰয়ৰত আগিাব় 

আবৈৰে। আক্জৰ তাবৰখত মনু িাকৰ, বসৌৰি বচৌধুৰী, 
বদ্ি্যাংশ বসং পাৱাৰৰ ৰবদৰৈ ক্ৰী়িা জগতত বনজৰ 
নাম কবৰ আৰে বতৰতি বসয়া একমাত্ৰ বখল’ ইক্ণ্ডয়া 
আচঁবনৰ িাৰি সম্ৱ সৈ উট�ৰে। এই বখল’ ইক্ণ্ডয়া 
আচঁবনৰ মুখ্য উৰদেশ্য সৈৰে বখলুলৱৰ প্ৰবতিা সু্লীয়া 
অৱস্াৰত বচনাতি কৰা আৰু তাৰ পােত বতওঁৰলাকক 
উন্নত প্ৰবশক্ষণ-আধুবনক সুবিধা প্ৰদান কবৰ আগি়াই 
বনয়া। ক্ৰী়িা জগতৰ উন্নত আতিঃগাথঁবনৰ িাৰি কাম 
কৰাৰটাও এই বখল’ ইক্ণ্ডয়াৰ অংশস্ৰূপ। আক্জ বদশ 
বখলুলৱসকলৰ ওচৰলল বৰাৱাৰ িাৰি বচটিা কবৰ আৰে, 
তাৰ িাৰি গ্ৰামাঞ্চলৰিাৰৰতা বিৰশৰ গুৰুত্ব বদ আবৈৰে। 
প্ৰবতিা সকৰলাৰত আৰে, চৰকাৰৰ বখল’ ইক্ণ্ডয়াৰ 
জবৰয়ৰত এই প্ৰবতিাক বচনাতি কবৰ আতিঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 
পৰ ্ষায়ৰ িাৰি সাজ ুকবৰ আৰে।

সখল’ ইক্ডিয়যা

 আঁচদ্ন বখল’ ইক্ণ্ডয়া
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এই বযালজটত ৪৮ শতযাংশৰ বৃক্দ্
n  িাৰজটত বখল’ ইক্ণ্ডয়া আচঁবনৰ িাৰি 
৯৭৪ বকাটট টকাৰ আিন্ন কৰা সৈৰে। 

এয়া ২০২১-২২ৰ তুলনাত ৪৮.০৯ 
শতাংশৰ িকৃ্দ্। চৰকাৰৰ ৩১৬৫.৫০ 

বকাটট ি্যয়ৰ বৈচাপৰৰ পঞ্চদশ বিত্ীয় 
আৰয়াগৰ অধীনত বখল’ ইক্ণ্ডয়া আচঁবনক 

আগি়াই বনয়াৰ বসদ্াতি বলাৱা সৈৰে।

সখলপথযাৰৰ দ্বকযাশ

বযাদ্ষ ্ণক সখল ৰিদ্তলেযাদ্গতযা

ক্ৰী়িযা আ্ঃগযাথঁদ্নৰ 
ব্ৱৈযাৰ, উন্নয়ন

ৰিদ্শক্ষণত সংকেযাৰ

ৰযাক্জ্ক স্তৰত সখল’ ইক্ডিয়যা সকন্দ

ৰিদ্তিযাৰ সন্ধযান-দ্বকযাশ

কুেলীয়যা দ্শক্ষযাথথীৰ দ্ফটলনছ

দ্দব্যাংগসকলৰ বযালব ক্ৰী়িযা

স্লদশী ক্ৰী়িযাক উৎসযাৈ

ক্ৰী়িযা একযালডমীক সৈযায়

মদ্ৈলযাৰ বযালব সখল

শযাদ্্-উন্নয়নৰ বযালব সখল

সু্লীয়া পৰ ্ষায়ৰ পৰা কৰলজ পৰ ্ষতি 
প্ৰবতিা সন্ান সৈৰে। বখল’ ইক্ণ্ডয়া সু্ল 
বগমে, বখল’ ইক্ণ্ডয়া য়থু বগমে, বখল’ 
ইক্ণ্ডয়া ইউবনিাবে ্ষট্ৰী বগমে অনটুঠিত ৈয়।

ৈকী বট্ৰক, টাফ্ষ, ক্জম, ফুটিল টাফ্ষ, 
ইৰন্দাৰ ৈল, ক্ৰী়িা বৈাৰটল আবদ দৰৰ 
আতিঃগাথঁবনৰ উন্নয়ন কৰা সৈৰে।

প্ৰবশক্ষকক প্ৰবতিা সন্ানৰ িাৰি 
প্ৰবশক্ষণ।

এথবলট সকলক প্ৰবশক্ষণ বদয়াৰ পৰা 
আৰম্ কবৰ অন্যান্য সুবিধা প্ৰদান কবৰি 
পৰা ৰায় তাৰ িাৰি ৰাজ্যৰিাৰত বখল’ 
ইক্ণ্ডয়া বকন্দ্ৰ স্াপন কৰা সৈৰে। 

খণ্ড বৈচাপত প্ৰবতিা সন্ানৰ কাম কৰা 
সৈৰে ৰাৰত ক্জলা আৰু লিক পৰ ্ষায়ত 
প্ৰবতিাৰ সন্ান ৈওক। পৰট্ষৰলা আৰম্ 
কৰা সৈৰে।

কম িয়সৰ বশক্ষাথমীৰ শাৰীবৰক বিকাশ 
আৰু প্ৰবতিা বিকাশৰ িাৰি প্ৰবশক্ষণৰ 
ি্যৱস্া কৰা সৈৰে। বখল’ ইক্ণ্ডয়া বমািাইল 
এপ্ আৰম্ কৰা সৈৰে।

িাৰতীয় বপৰা-এথলীটসকৰল উন্নত প্ৰদশ ্ষন 
আগি়ািলল সক্ষম সৈৰে। বখল’ ইক্ণ্ডয়া 
কাৰ ্ষক্ৰমৰ অধীনত বদি্যাংগসকলৰ ক্ৰী়িা 
প্ৰবতিা উন্নত কৰাৰ িাৰি বিৰশৰ পদৰক্ষপ 
গ্ৰৈণ কৰা সৈৰে।

মলখম্, বৰাগাসনৰ দৰৰ পৰম্পৰাগত 
িাৰতীয় বখলৰিাৰত প্ৰাধান্য বদয়া সৈৰে। 
বদশৰ ১৯ টা স্ানত এক িাৰত-বৰেঠি 
িাৰত প্ৰবতৰৰাবগতা।

বখল একাৰৰমীৰিাৰক উন্নত 
আতিঃগাথঁবনৰ সসৰত সবুিধা প্ৰদান কৰা 
সৈৰে। বখলৰ সুবিধাই নতুন প্ৰবতিা সটৃটি 
কবৰৰে।

ইয়াৰ জবৰয়ৰত ক্ৰী়িা খণ্ডত মবৈলাৰ 
অংশগ্ৰৈণৰ ওপৰত বিৰশৰ গুৰুত্ব 
প্ৰদান কৰা সৈৰে। বিবিন্ন স্ানত বিৰশৰত 
বোৱালীৰ িাৰি ক্ৰী়িা বশবিৰ।

জম্-ুকাশ্মীৰত বখল’ ইক্ণ্ডয়া শীতকালীন 
বগমচ আৰয়াজন কৰা ৈয়। বকন্দ্ৰ শাবসত 
প্ৰৰদশ লাৰাখত এই আৰয়াজন কৰা 
সৈবেল।

১৪,৫৯৫

সদশত ক্ৰী়িযা আ্ঃগযাথঁদ্ন

৩৮ ২৬৭২০০৮
২০১৪

২০১৪
২০২০

সখল’ ইক্ডিয়যাই ৰিদ্তিযা সন্ধযান কদ্ৰলছ
n ২০২১ চনলল বখল’ ইক্ণ্ডয়া সু্ল বগমচৰ ৩টা সংস্ৰণ, 

বখল’ ইক্ণ্ডয়া বিশ্ববিদ্যালয় বগমচৰ ১ টা সংস্ৰণ আৰু 
শীতকালীন বগমচৰ ২ টা সংস্ৰণ আৰয়াক্জত সৈৰে।

n ইয়াৰ জবৰয়ৰত প্ৰবতিাশালী বখলুলৱসকৰল জলপাবন 
লাি কৰাৰ লগৰত উন্নত-আধুবনক আতিঃগাথঁবনত 
প্ৰবশক্ষণ লাি কৰাৰ সুবিধা পাইৰে। বখাৱা-বলাৱাৰ পৰা 
আবদ কবৰ সকৰলা সুবিধাৰ লগৰত মাৰৈকত ১০ ৈাজাৰ 
টকা িাট্টা বদয়া ৈয়। n

সখল’ ইক্ডিয়যা আৰু ৰযাষ্ট্ৰীয় ৰিদ্তিযা সন্ধযান
প্ৰকৃত সম্াৱনাৰিাৰৰ সন্ান প্ৰক্ক্ৰয়া সৈজ কবৰ বতালাৰ িাৰি বকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বখল’ ইক্ণ্ডয়াৰ দৰৰ পদৰক্ষপ গ্ৰৈণ 

কবৰৰে। ২০১৬ চনত আৰম্ বৈাৱা এই বখল’ ইক্ণ্ডয়া অবিৰাৰন তৃণমূল পৰ ্ষায়ৰ পৰা বখললুৱ বনি ্ষাবচত কবৰ অবলম্ম্পক 
প’বৰয়ামলল বনয়াৰ বদশত বিৰশৰ িূবমকা পালন কবৰ আবৈৰে। বখল’ ইক্ণ্ডয়াক ১২টা বক্ষত্ৰত বিিতি কৰা সৈৰে।

 আঁচদ্ন বখল’ ইক্ণ্ডয়া
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গুৰুকুল পৰম্পৰযাত নীদ্ৈত হৈ আলছ
“সব ্ণজন দ্ৈতযায়, সব ্ণজন সুখযায়”ৰ 

মৈযানুিযাৱতযা

িাৰতৰ ইবতৈাসত পিূ ্ষৰৰ পৰা সতি-
মৈতিসকলৰ লগৰত িক্তি আৰন্দালনৰ 
গুৰুত্ব আবেল। এই ধমমীয় গুৰুসকৰল তথা 

বতওঁৰলাকৰ বনতৃত্বত অি্যাৈত থকা িক্তি আৰন্দালৰন 
স্াধীনতা সংগ্ৰামৰ আধাৰবশলা স্াপন কবৰবেল। 
িত্ষমানৰ বপ্ৰক্ষাপটৰতা এইৰিাৰৰ িূবমকা আৰে। ২০ 
মাচ্ষ তাবৰৰখ প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় আৈৰমদািাদৰ 
স্ামীনাৰায়ণ গুৰুকুল বিশ্ববিদ্যা প্ৰবতঠিানম্ 
(এেক্জবিবপ) গুৰুকুলৰ িাৱ-িন্দনা কাৰ ্ষসূচীত অংশ 
সল এইদৰৰ কয়, “গুৰুকুল পবৰয়াৰল স্াধীনতাৰ অমতৃ 
মৰৈাৎসৱ আৰু অমতৃ কালত অৱদান আগি়ািলল 
আগিাব় আবৈি পাৰৰ।” এই অনুঠিানৰটাত শাস্ত্ৰী জী 
মৈাৰাজৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাবৰত 'শ্ৰী ধম ্ষজীৱন 
গাথঁা'ৰ ৬টা খণ্ড মুকবল কৰা ৈয়। বকৱল এয়াই 

নৈয় প্ৰধানমন্তীৰয় গুৰুকুল পবৰয়ালক ৰাসায়বনক 
সাৰৰ সলবন প্ৰাকৃবতক কৃবৰ পদ্বতৰৰ বখবত কবৰিলল 
সকৰলাৰক উৎসাবৈত কবৰিলল আহ্ান জনায়। 

ৰিধযানমন্তী নলৰন্দ সমযাদীৰ িযাষণৰ দ্কছু অংশঃ

n শাস্ত্ৰীজীৰ জীৱনত এক অবিৰত সাধনা, তপস্যা 
আৰে। তাৰৰই পবৰণাম স্ৰূৰপ ইমান সময়ৰ পােৰতা 
শাস্ত্ৰীজী মৈাৰাজ আমাৰ মাজত উপবস্ত। শৰীৰৰৰৰ 
উপবস্ত আৰে, আত্মিক স্ৰূৰপৰৰ উপবস্ত আৰে।

n আত্মবনি্ষৰতা, আবম আমাৰ িবৰৰ ওপৰত, আমাৰ 
আৱশ্যকতাৰ িাৰি আমাৰ শক্তিৰ ওপৰত বথয় সৈ 
থাবকি লাবগি, বতবতয়াৰৈ বদশ বথয় সৈ থাবকি। 
আত্মবনি্ষৰ িাৰত অবিৰানক শাস্ত্ৰীজী মৈাৰাজৰ 
পৰা বপ্ৰৰণা সল আগুৱাই বনি পাৰৰা।

প্ৰাচীন িাৰতৰ গুৰুকুল পৰম্পৰাৰ কথা 
সি ্ষজনবিবদত। এই পৰম্পৰাত গুৰুৰ ওচৰলল 
প্ৰবতৰটা িগ ্ষৰ বশৰ্যৰ আগমন �টটবেল আৰু 
বতৰনদৰৰ বতওঁৰলাৰক বশক্ষাগ্ৰৈণ কবৰ জ্ঞান 
অজ্ষন কবৰবেল। মূলত “সি ্ষজন বৈতায়, সি ্ষজন 
সুখায়”ৰ িাৱাথ ্ষ নীবৈত সৈ থকা এই পৰম্পৰাই 
সমাজত ধমমীয়, সাংসৃ্বতক আৰু সামাক্জক 
বপ্ৰৰণা প্ৰদান কবৰবেল। এই পৰম্পৰাই বদশত 
আত্মবনি্ষৰশীলতা মৰনািাৱ সটৃটি কৰাৰ লগৰত 
উন্নয়নৰ বদশত আগি়াই বনবেল... 

 ৰযাষ্ট্ৰ গুৰুকুল পৰম্পৰা

ধবৰত্ৰী আইক সকৰলা ৰসায়বনক সাৰৰ বিাজাৰ পৰা মুক্তি বদয়ক, আৰপানাৰলাকৰ ইয়াত 
বগাশালাও আৰে। প্ৰাকৃবতক বখবতৰ বৰ পদ্বত আৰে বসয়া সকৰলা গুৰুকুলত বশৰকাৱা 
ৈয়। গুৰুকুলৰ পৰা সপ্াৈত গাৱঁলল ৰাওক, গাৰঁৱ গাৰঁৱ সগ প্ৰৰত্যক কৃৰকক বশকাওক বৰ 
ফাটট্ষলাইজাৰ, বকবমৰকল, ঔৰধৰ প্ৰৰয়াজন নাই। মই মাবনৰো বৰ গুজৰাট আৰু বদশৰ 
ৰাঙৰ বসৱা ৈ'ি, আৰু শাস্ত্ৰীজী মৈাৰাজৰ প্ৰবত সট�ক ৰেদ্াজিবল ৈ'ি।

- নলৰন্দ সমযাদী, ৰিধযানমন্তী।
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িযাৰতৰ স্যাধীনতযাৰ বযালব সেদ্তয়যা
শতযাদ্ধলক বীলৰ ৰিযাণ আহুদ্ত দ্দদ্ছল
িাৰতৰ স্াধীনতা বকৱল এটা বদন িা এজন ি্যক্তিৰ সংগ্ৰামৰ ফলাফল নাবেল। বদশৰ স্াধীনতা আবেল 
অসংখ্যজনৰ ত্যাগ আৰু দী� ্ষবদনীয়া সংগ্ৰামৰ ফলাফল। প্ৰায় ২০০ িেৰৰ দাসত্বৰ সময়ৰোৱাত অৰনকিাৰ 
এৰনকুৱা মুৈতূ ্ষ আবৈবেল বৰবতয়া বব্ৰটটে শাসনৰ বিৰুৰদ্ বিৰদ্ৰাৈ সৈবেল। বব্ৰটটৰে বসইৰিাৰ কৰ�াৰ ৈাৰতৰৰ 
দমন কবৰিলল বচটিা কবৰবেল আৰু এই সংগ্ৰামৰিাৰত অসংখ্য বসনানীৰয় জীৱন ত্যাগ কবৰবেল। িাৰতৰ 
স্াধীনতাৰ ইবতৈাসত মবণপুৰৰ বখাংৰজাম আৰু উবৰৰ্যাৰ বকওনোৰত এৰক সং�ৰ ্ষৰ সাক্ষী আবেল...

ৰাষ্ট্ৰৰ িাৰি বৰসকৰল আত্মিবলদান বদৰয় বসই 
বলাকসকৰল অমৰত্ব লাি কৰৰ। বতওঁৰলাক 
বপ্ৰৰণা সৈ প্ৰবতৰটা প্ৰজমিক উৎসাবৈত কবৰ 

আবৈৰে। িাৰতীয় স্াধীনতা আৰন্দালনৰতা এৰন অৰনক 
িীৰৰ কথা আবম পাওঁ। িাৰতীয় স্াধীনতা মূলত বতবনটা 
ধাৰাৰ সংৰুতি প্ৰয়াসৰ ফলত সম্ৱ সৈৰে। এই বতবনটা 

ধাৰা সৈৰে অবৈংসা তথা সত্যাগ্ৰৈ আৰন্দালন, বিপ্ৱৰ 
আৰন্দালন আৰু জন-জাগৰণ আৰন্দালন। এই বতবনটা 
ধাৰাই বতবনৰঙী পতাকাৰ বতবনওটা ৰং প্ৰবতফবলত কবৰ 
আবৈৰে। ২৩ মাচ্ষৰ শ্বৈীদ বদৱস উপলৰক্ষ বিৰক্টাবৰয়া 
বমম'বৰৰয়ল ৈলত বিপ্ৱী ইক্ণ্ডয়া বগৰলৰী (িাকচ 
চাওক) উৰদ্াধন কৰৰাৰঁত প্ৰধানমন্তীৰয় কয়, "আমাৰ 

সখযাংলজযামৰ এংললযা-মদ্ণপুৰ েুদ্ আৰু সকওনঝযাৰ দ্বলদ্ৰযাৈ

অমতৃ মৰৈাৎসৱৰযাষ্ট্ৰ

ৰিধযানমন্তীৰ সলম্বযাধন 
শুদ্নবলল এই দ্কউআৰ 
সকযাড সকেন কৰক
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অমতৃ মৰৈাৎসৱৰযাষ্ট্ৰ

পতাকাৰ বগৰুৱা ৰৰঙ বিপ্ৱৰ ধাৰা কথা কয়, িগা ৰঙ 
সত্যাগ্ৰৈ আৰু অবৈংসাৰ বসাতঁৰ প্ৰতীক, বসউজীয়া 
ৰৰঙ সটৃটিশীল প্ৰৱণতাৰ বসাতঁক প্ৰবতফবলত কৰৰ আৰু 
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পতাকাৰ বিতৰত থকা নীলা চক্ৰক মই িাৰতৰ 
সাংসৃ্বতক বচতনাৰ প্ৰতীক বৈচাৰপ গণ্য কৰৰা।ঁ আক্জ 
আবম নতুন িাৰতৰ িবৱৰ্যৰতা পতাকাৰ বতবনটা ৰঙত 
বদবখিলল পাইৰো।ঁ বগৰুৱা ৰৰঙ এবতয়া আমাক কত্ষি্য 
আৰু ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় সুৰক্ষাৰ অনুৰপ্ৰৰণা বদৰয়। শুকলাই 'সিকা 
সাথ, সিকা বিকাশ, সিকা বিশ্বাস' আৰু বসউজীয়া 
ৰৰঙ আক্জ পবৰৰৱশ সুৰক্ষা, নিীকৰণৰৰাগ্য শক্তিৰ 
িাৰি িাৰতৰ িৈৃত্ৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতীক বৈাৱাৰ লগৰত নীলা 
চক্ৰৰটাৰৱ আক্জ নীলা অথ ্ষনীবতৰ কথা ি্যতি কৰৰ।" 
১৮ মাচ্ষত মালায়ালম সদবনক কাকত মাথৰুিূবমৰ 
(মাতৃিূবম) শতিাবৰ ্ষকী িৰ ্ষ উদৰাপন (িাকচ চাওক) 

উৰদ্াধন কবৰ প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ বমাদীৰয় পুনৰ এিাৰ 
স্াধীনতা আৰন্দালনৰ ত্যাগৰ সংগ্ৰাম সন্দি্ষত কয়, 
"স্ৰাজৰ িাৰি স্াধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত আবম 
আমাৰ জীৱন উৎসগ ্ষা কৰাৰ সুৰৰাগ বপাৱা নাবেৰলা।ঁ 
অৱৰশ্য, এই অমতৃ কাৰল আমাক শক্তিশালী, উন্নত 
আৰু সামবগ্ৰক িাৰত গব় বতালাৰ বদশত কাম কৰাৰ 
সৰুৰাগ প্ৰদান কবৰৰে। বৰৰকাৰনা বদশৰ বিকাশৰ 
িাৰি িাল নীবত সটৃটি কৰাৰটা এটা বদশ।" স্যাধীনতযাৰ 
অমৃত মলৈযাৎসৱ দ্শতযানত এইবযাৰ প়িক দটুযা এলন 
সংঘষ ্ণৰ কযাদ্ৈনী দ্ে ইদ্তৈযাসৰ পৃষ্ঠযাত পযাবলগীয়যা 
গুৰুত্ব নযাপযালল। দ্কন্তু এই দইু দ্বলদ্ৰযালৈ ইংৰযাজৰ 
সিটট কঁপযাই তুদ্লদ্ছল। প়িক মদ্ণপুৰৰ সখযাংলজযাম 
আৰু উদ্ৰষ্যাৰ সকওনঝযাৰত সৈযাৱযা স্যাধীনতযা 
সংগ্যামৰ কযাদ্ৈনী... 

বিপ্ৱী ইক্ণ্ডয়া বগৰলৰীৰ জবৰয়ৰত চৰকাৰৰ পক্চিম িংগৰ 
সমদৃ্শালী সাংসৃ্বতক আৰু ঐবতৈাবসক ঐবতৈ্যক 
সংৰক্ষণৰ প্ৰবতশ্ৰুবতৰ প্ৰমাণ। এই বগৰলৰীত স্াধীনতা 
সংগ্ৰামত অংশ বলাৱা বিপ্ৱী আৰু বব্ৰটটে ঔপবনৰৱবশক 
শাসনৰ বিৰুৰদ্ কৰা সশস্ত্ৰ প্ৰবতিাদ প্ৰদশ ্ষন কৰা 
সৈৰে। এই নতুন বগৰলৰীৰ উৰদেশ্য সৈৰে ১৯৪৭চনলল 
স্াধীনতা আৰন্দালনৰ �টনাৰিাৰৰ এক সামবগ্ৰক 
দৃটটিিংগী প্ৰদান কৰাৰ লগৰত বিপ্ৱীসকলৰ িূবমকাৰ 
ওপৰত আৰলাকপাত কৰা। বিপ্ৱী ইক্ণ্ডয়া বগৰলৰীত 
আৰন্দালনক গবত প্ৰদান কৰা ৰাজলনবতক আৰু বিৌক্দ্ক 
পঠৃিিূবমক প্ৰদশ ্ষন কবৰৰে।

দ্িল্যাদ্ৰয়যা সমম’দ্ৰলয়ল ৈলত
দ্বপ্লৱী িযাৰত সগললৰী

মৈযাত্মযা গযান্ধীৰ আদশ ্ণলৰ অনৰুিযাদ্ণত 
হৈ মযাতৃিূদ্মৰ জন্ হৈদ্ছল
মৈাত্মা গান্ীৰ আদশ ্ষৰ দ্াৰা অনুপ্ৰাবণত সৈ বদশৰ 
স্াধীনতা আৰন্দালনত গুৰুত্বপূণ ্ষ পালন কৰাৰ উৰদেশ্যৰৰ 
মাতৃিূবম কাকতৰ জমি সৈবেল। ১৯২৩ চনৰ ১৮ মাচ্ষ 
তাবৰৰখ মাতৃিূবম আৰম্ সৈবেল। ৰবদৰৈ আবম ইবতৈাস 
চাওঁ বতৰতি বদবখম বৰ স্াধীনতা সংগ্ৰামৰ মৈান ি্যক্তি 
বকাৰনা এক কাকতৰ সসৰত জব়িত সৈ আৰে। বলাকমান্য 
বতলৰক 'বকশৰী' আৰু 'মৈাৰট্টা', স্ামী বিৰিকানন্দৰ 
সম্পক্ষ 'প্ৰিদু্ িাৰত' আৰু মৈাত্মা গান্ী 'ইয়ং ইক্ণ্ডয়া', 
'নৱজীৱন' আৰু বতওঁ 'ৈবৰজন'ৰ সসৰত জব়িত আবেল। 
বকৰালাৰ পৰা প্ৰকাবশত মালায়ালম সদবনক মাতৃিূবম 
বকবপ বকশৱ বমনৰন প্ৰবতঠিা কবৰবেল।
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স্যাধীনতযাৰ বযালব মদ্ণপুৰৰ সখযাংলজযামত সসনযানীলয় 
সযাৈলসলৰ দ্ৰেটটছ সযাম্যাজ্ৰ দ্বৰুলদ্ েুঁজ দ্দদ্ছল

সখযাংলজযাম েদু্ 
স্মযাৰক পদ্ৰসৰ
বখাংৰজাম ৰুদ্ স্মাৰক মবণপুৰৰ বথৌিাল 
ক্জলাৰ বখাংৰজামত আৰে। ১৮৯১ চনৰ 
এংৰলা-মবণপুৰী ৰদু্ত ইংৰাজৰ বিৰুৰদ্ 
িীৰত্বৰৰ ৰুজঁ বদয়া িীৰ সসবনকক ৰেদ্াজিবল 
বদয়াৰ িাৰি এই বসৌধ বনম ্ষাণ কৰা ৈয়। ২৩ 
এবপ্ৰলত বখাংৰজাম বদৱস পালন কৰা ৈয়। 
এইিাৰ এয়া ১৩১ সংখ্যক িাবৰ ্ষকী।

মবণপুৰৰ বখাংৰজাম সৈৰে বসই �ুকুৰা �াই বৰ �াইত 
বিপ্ৱীসকলৰ ৰুৰঁজ িটৃটে সাম্াজ্যৰ বিটট থৰক 
িৰক কবৰ তুবলবেল। ১৮৯১ চনত সং�টটত বৈাৱা 

এংৰলা-মবণপুৰ ৰুদ্ বদশৰ ইবতৈাসৰ অন্যতম গুৰুত্বপণূ ্ষ 
�টনা। বব্ৰটটে ঔপবনৰৱবশক শাসকৰ বিৰুৰদ্ বৈাৱা ৰুদ্ত 
মবণপুৰৰ অৰনক বলাৰক মাতৃিূবমৰ মৰ ্ষাদা, সমিানৰ 
িাৰি ৰুজঁ বদবেল আৰু সাি ্ষৰিৌমত্ব ৰক্ষা কবৰিলল বনজৰ 
জীৱন ত্যাগ কবৰবেল। বসই বদনৰিাৰত বকাৱা সৈবেল 
বৰ বব্ৰটটে সাম্াজ্যৰ 'সূৰ ্ষ বকবতয়াও অস্ত নাৰায়'। বসই 
সময়ত মবণপুৰৰ দৰৰ এখন সৰু ৰাজ্যই বব্ৰটটেৰ বিৰুৰদ্ 
ৰুজঁ বদয়াৰ অথ ্ষ পৰাজয়ৰ িাবৈৰৰ আন এৰকা নাবেল। 
বকন্তু  সাৈসী মবণপুৰী বৰাদ্াসকৰল ৈাৰ মাবন বলাৱা 
নাবেল। বব্ৰটটে চৰকাৰৰ আৰম্বণৰৰ পৰা মবণপুৰক বনজৰ 
বনয়ন্তণত ৰাবখি বিচাবৰবেল, বকন্তু এয়া সম্ৱ সৈ উ�া 
নাবেল। এৰন পবৰবস্বতত বব্ৰটটৰে ১৮৯০ চনৰ ২২ মাচ্ষত 
মবণপুৰলল ৪০০ বগাখ ্ষা সসন্য বপ্ৰৰণ কৰৰ আৰু ১৮৯১ চনৰ 
২৪ মাচ্ষত মবণপুৰৰ কাংলা প্ৰাসাদ সসন্যই আক্ৰমণ কৰৰ।

বব্ৰটটেসকলৰ এই আক্ৰমণৰ ফলত িহু বলাক বনৈত 
ৈয় আৰু মবণপুৰী আৰু বব্ৰটটে বসনাৰ মাজত সশস্ত্ৰ 
সংগ্ৰাম আৰম্ ৈয়। ইংৰাজ বসনাৰ ওচৰত আধবুনক 
অস্ত্ৰ আৰু বিামা থকাৰ সময়ত মবণপুৰী বসনাৰ ওচৰত 
বকৱল পৰম্পৰাগত ঢাল আৰু তৰৰাৱাল আবেল। বকন্তু 
মবণপুৰী বসনাই সাৈসৰৰ ৰুজঁ বদ বব্ৰটটে সসন্যক প্ৰথম 
পৰ ্ষায়ত আত্মসমপ ্ষণৰ িাৰি িাধ্য কবৰবেল। বকন্তু বদ্তীয় 
পৰ ্ষায়ত বব্ৰটটৰে বতবনওফালৰ পৰা মবণপুৰ আক্ৰমণ 
কৰৰ। মবণপুৰী বসনাই ৰৰথটি িীৰত্বৰৰ ৰুকঁ্জবেল ৰবদও 
১৮৯১ চনৰ ২৩ এবপ্ৰলত বখাংৰজামত অৰনক িীৰ বৰাদ্াৰ 
শ্বৈীদৰ পােত মবণপুৰৰ ৈাৰ মাবনবেল। স্াধীনতা সংগ্ৰামৰ 
ইবতৈাসত আটাইতলক িয়ংকৰ ৰুদ্ বৈচাৰপ বিৰিবচত এই 
ৰুদ্ মবণপুৰৰ বখাংৰজামৰ বখিা পাৈাৰত সৈবেল। এবতয়া 
বসই বদনৰটাক বখাংৰজাম বদৱস বৈচাৰপ পালন কৰা ৈয়। 
১৮৯১ চনৰ ২৭ এবপ্ৰলত ৰুদ্ সমাপ্ বৈাৱাৰ পােত বব্ৰটটৰে 
মবণপুৰক বনজৰ বনয়ন্তণলল আবনবেল। ৰুদ্ৰ অতিত 
বব্ৰটটে চৰকাৰৰ বিপ্ৱীসকলৰ বিৰুৰদ্ বগাচৰ চলাইবেল 
আৰু বতওঁৰলাকক মতুৃ্যদণ্ড বদবেল। ১৮৯১ চনৰ ১৩ 
আগটিত ৰাজকুমাৰ টটৰকন্দ্ৰক্জত আৰু আন চাবৰজনক 
বব্ৰটটৰে ফাচঁী বদবেল। কুলচন্দ্ৰক অন্য ২২জনৰ সসৰত 

আন্দামান দ্ীপলল বপ্ৰৰণ কবৰ শাক্স্ত বিৈা সৈবেল। বকাৱা ৈয় 
বৰ ৰুদ্ত মবণপুৰী বিপ্ৱীৰ সাৈস বদবখ বব্ৰটটে স্তবম্ত সৈ 
পবৰবেল। িাৰতীয় ৰাজ্যসমূৈক বব্ৰটটে সাম্াজ্যত একক্ত্ৰত 
কৰাৰ কাম ১৭৫৭ চনৰ পলাশীৰ ৰুদ্ৰ পৰা আৰম্ সৈবেল 
আৰু বখাংৰজামৰ ৰুদ্ৰ জবৰয়ৰত সমাপ্ সৈবেল। এই ৰুদ্ৰ 
বপেত মবণপুৰ িাৰতীয় উপমৈাৰদশত বব্ৰটটে সাম্াজ্যৰ 
অধীনলল অৈা অবতিম খন ৰাজ্য সৈ পবৰবেল। এই ৰুদ্ক 
১৮৯১ চনৰ এংৰলা-মবণপুৰ ৰুদ্ িুবল বকাৱা ৈয়। তদানীতিন 
ৰাষ্ট্ৰপবত প্ৰণৱ মুখাজমীৰয় ২০১৬ চনৰ ২৩ এবপ্ৰল তাবৰৰখ 
মবণপুৰৰ বখাংৰজামত এই বখাংজং ৰুদ্ স্মাৰক উৰদ্াধন 
কবৰবেল।

অমতৃ মৰৈাৎসৱৰযাষ্ট্ৰ
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সকওনঝযাৰত িূইয়যা আৰু জয়ুযাং জনজযাতীয় দ্বলদ্ৰযালৈ
ইংৰযাজসকলৰ সটযাপদ্ন ৈৰণ কদ্ৰদ্ছল

সকওনঝযাৰ 
সংগ্যামৰ সৃ্মদ্ত
ওব়িশ্যাৰ বসইসময়ৰ বকওনোৰ 
ৰাজ্যৰ ৰাজকীয় মৈল। এই প্ৰাসাদৰ 
পৰাই বিৰদ্ৰাৈ আৰম্ সৈবেল। 
ৰবদওিা এই আৰন্দালনৰ ফলাফল 
ইংৰাজৰ পক্ষত সগবেল বকন্তু বসই 
বিৰদ্ৰাৰৈ সমগ্ৰ িাৰতিৰ ্ষত প্ৰিাৱ 
বপলাইবেল। 

ঔ
ব়িশ্যাৰ বকওনোৰত বৈাৱা বিৰদ্ৰাৰৈ বব্ৰটটে শাসকক 
কট�ন প্ৰত্যাহ্ান বদয়াৰ লগৰত বতওঁৰলাকক 
ি্যবতি্যস্ত কবৰ তুবলবেল। দৰাচলৰত, ইংৰাজ 

চৰকাৰৰ বকওনোৰৰ িূইয়া আৰু জয়ুাং বলাকসকলৰ ইচ্ছা 
আৰু ৰীবত-নীবতৰ বিৰুৰদ্ এজন নতুন ৰজাক বসংৈাসনত 
প্ৰবতঠিা কবৰবেল। ইংৰাৰজ বসই ৰজাৰ মাধ্যমত শাসন চলাি 
বিচাবৰবেল আৰু এই কথাৰটা প্ৰজাৰ পেন্দ নৈ’ল। ১৮৬৮ 
চনৰ ২১ এবপ্ৰলত ৰত্ন আৰু নন্দা নাইকৰ বনতৃত্বত জয়ুাং 
আৰু িূইয়া বলাকসকৰল অস্ত্ৰ-ধাৰণ কবৰ ইংৰাজ আৰু 
নতুন ৰজাৰ বশাৰণৰ বিৰুৰদ্ বিৰদ্ৰাৈ আৰম্ কবৰ বদবেল। 
ৰত্ন নাইৰক িটৃটেৰ বিৰুৰদ্ বকওনোৰত আৰন্দালনৰ 
বনতৃত্ব বদবেল। ১৮২০  চনত বকওনোৰ ক্জলাৰ তাৰাপুৰ 
গাৱঁত ৰত্নাৰ জমি সৈবেল। িূইয়া জনজাতীয় সমাজৰ 
পৰা ৰত্ন নায়ক আৰু ধৰণীধৰ নাইক আবেল আৰু এই 
আৰন্দালনত নন্দ নাইক, নন্দ প্ৰধান, িাি ু নাইক, দশৰবথ 
কঁুৱৰ, পদু নাইকৰ দৰৰ বলাকসকল সংগী আবেল। এই 
বিৰদ্ৰাৈ বব্ৰটটে শাসন আৰু স্ানীয় ৰজাৰ অত্যাচাৰ আৰু 
অন্যায়ৰ বিৰুৰদ্ আবেল।

১৮৬৮ চনৰ ২৮ এবপ্ৰলত বিৰদ্ৰাৈীসকৰল বকওনোৰ 
ৰজাৰ প্ৰাসাদত প্ৰৰৱশ কৰৰ আৰু ৰজাৰ লগৰত দীৱানৰক 
ধবৰ বতওঁৰ ১০০ জন সসবনক আৰু সমথ ্ষকক অপৈৰণ 
কৰৰ। ইয়াৰ পােৰতই িটৃটে চৰকাৰৰ আৰন্দালনৰটা দমন 
কৰাৰ বসদ্াতি লয় আৰু ১৮৬৮ চনৰ ৭ বম’ তাবৰৰখ 
জনজাতীয় বলাকসকলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কবৰ লয়। 
এইিাৰ আৰন্দালন উত্প্ সৈ পৰৰ। জনজাতীয় বিৰদ্ৰাৈীৰয় 
ৰজাৰ দীৱানক ৈত্যা কৰৰ। এই �টনাৰ পােত ইংৰাৰজ 
অবিৰান তীব্ৰ কবৰ জনজাতীয় এৰলকাত থকা �ৰৰিাৰত 
অবগ্ সংৰৰাগ কবৰ লটু-পাত কৰৰ। ইংৰাজ বিৰয়া ৰাবলিউ 
ৈাইেৰ বনতৃত্বত চলা এই অবিৰান িয়াৱৈ আবেল। ৈাইৰে 
এই স্াধীনতা আৰন্দালনকাৰীসকলক এইিবুল আহ্ান 
জনায় বৰ বতামাৰলাৰক আত্মসমপ ্ষন কৰা নতুিা সকৰলাৰক 
ৈত্যা কৰা ৈ’ি। বকন্তু আৰন্দালনকাৰীসকৰল বতওঁৰ 
কথা নশুুবনৰল আৰু চাইিাচা আৰু বকওনোৰৰ মাজৰ 
পথ সংৰৰাগ বিক্চ্ছন্ন কবৰৰল। এৰন পবৰবস্বতত বব্ৰটটৰে 
বচাটা নাগপুৰৰ পৰা বকওনোৰলল কবমেনাৰ কৰণ ্ষল ই 
টট ৰাল্নক পট�য়াইবেল, বকন্তু জনু মাৈৰ গৰম আৰু 
পাৈাৰীয়া অঞ্চলৰ িাৰি বতওঁ আৰন্দালন স্লীত উপবস্ত ৈ'ি 
বনাৱাবৰৰল। এৰন পবৰবস্বতত বব্ৰটটৰে চুিৰুীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা 

আৰু িৈৃৎ সসন্যিাবৈনীৰ সৈায়ত এই বিৰদ্ৰাৈ দমন কবৰিলল 
আৰম্ কৰৰ। চুিৰুীয়া ৰাজ্য িানাই, ময়ৰূিজি, পল্াৈাৰা 
আৰু বঢঙ্ানালৰ পৰা সসন্য বপ্ৰৰণৰ প্ৰক্ক্ৰয়া আৰম্ কৰা 
সৈবেল। কটক আয়তুি টট ই ৰামৈাঞ্চাক বকওনোৰলল বপ্ৰৰণ 
কৰা সৈবেল বৰৰয় আৰন্দালনকাৰীসকলক আত্মসমপ ্ষণ 
কবৰিলল সকবেল, বকন্তু ৰত্ন নাইৰক আত্মসমপ ্ষণ নকৰাৰ 
আৰু বশৰললৰক ৰুজঁ বদয়াৰ বসদ্াতি সলবেল। বপেত, ৰত্ন 
নায়ক আৰু নন্দ নায়ক দৰুয়াজৰন িূইয়া সম্প্ৰদায়ক ৰক্ষা 
কবৰিলল আত্মসমপ ্ষণৰ বসদ্াতি সলবেল। বতওঁৰলাকক িটৃটৰে 
ফাচঁী বদবেল। আৰন্দালনকাৰীক সমথ ্ষন কৰা ৰাণী বিষু্ণবপ্ৰয়া 
বদৱীৰকা বব্ৰটটৰে কাৰাগাৰলল বপ্ৰৰণ কবৰবেল।

অমতৃ মৰৈাৎসৱৰযাষ্ট্ৰ
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আয়সু্মযান িযাৰত দ্দৱস

দ্নম ্ণল আৰু স্যাস্্বযান

আয়ুস্মান িাৰত 
স্াস্্য আৰু কল্যাণ 

বকন্দ্ৰ স্াপন কৰা সৈৰে। 
এইৰিাৰত বটবলৰফান 
বসৱাৰ জবৰয়ৰত 
বচবকৎসা পৰামশ ্ষ লাি 
কবৰি পাৰৰ।

১লযাখ

দবৰদ্ৰজনলল স্াস্্য সুবিধা, স্াস্্য 
কল্যাণৰ লগৰত স্াস্্য িীমা বদয়াৰ 
উৰদেশ্যৰৰ ২০১৮ চনত প্ৰধানমন্তী 
জন-আৰৰাগ্য আয়ুস্মান িাৰত 
আচঁবন আৰম্ কৰা সৈবেল। বিশ্বৰ 
সি ্ষিৈৃৎ এই স্াস্্য আচঁবনৰ এই 
দুটা লক্ষ্য পূণ ্ষ কৰাৰ উৰদেশ্যৰৰ 
প্ৰবতিেৰৰ আয়ুস্মান িাৰত বমেন 
বদৱস পালন কৰা সৈ আবৈৰে। 
এই আচঁবনৰ অধীনত সামাক্জক-
অথ ্ষলনবতক জাবত গণনাৰ তথ্যৰ 
আধাৰত বদশৰ বিবিন্ন প্ৰাতিত 
সস্তীয়া বচবকৎসা বসৱা বদয়া 
বৈাৱাৰ লগৰত ৫০ বকাটটৰৰা 
অবধক বলাকক ৫ লাখ টকা পৰ ্ষতি 
বিনামূলীয়া স্াস্্য িীমা বদয়াৰ 
লক্ষ্যৰৰ চৰকাৰ আগিাব়ৰে।

১৭,৮৬,৯৭,২৩৫ 
আয়ুস্মান কাৰ্ষ বদয়া সৈৰে আচঁবন আৰম্ বৈাৱাৰ 

পৰা ২১ মাচ্ষ , ২০২২সল।

আমাৰ বদশৰ অৰধ ্ষক সংখ্যক নাগবৰৰক এই কথাৰটা বচতিা 
কবৰ তত বপাৱা নাবেল বৰ ৰবদৰৈ বতওঁৰলাক বকাৰনা বৰাগত 

আক্ৰাতি সৈ পৰৰ বতৰতি বক ৈ’ি? বৰাগীৰ শুশ্ৰুৰা কবৰি 
বন পবৰয়ালৰ িাত-দাইলৰ বচতিা কবৰি? বদশৰ দবৰদ্ৰ 

তথা মধ্যিগমীয় বৰেণীক এই আচঁবনৰয় বিৰশৰিাৰৱ সৈায় 
কবৰৰে। এবতয়া আয়সু্মান িাৰত বৰক্জৰটল বমেনৰ অধীনত 

বৰক্জৰটল বপ্টফম ্ষৰতা ইয়াৰ বিস্তাৰ সাধন কৰা সৈৰে।”
নলৰন্দ সমযাদী, ৰিধযানমন্তী।

ৈযাদঁ্ৈৰৈযাদঁ্ৈৰ

(৩০ এদ্ৰিল)

সৈল্পলযাইন নম্বৰ
১৪৫৫৫
অথবযা

১৮০০-১১১-৫৬৫

৩,১১,২৭,৭৫০ 
বলাৰক বচবকৎসালত

িবত্ষ সৈ এই আচঁবনৰ
সুবিধা সলৰে।

কযাদ্ৈনীলবযাৰকযাদ্ৈনীলবযাৰ
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