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”েখন রিয়িযেে িারিীে স্ানীে িয়্যের রিচার 
েয়রন, িখন িা অপ্ি দ্রুি কদয়শর সীমা 
অপ্িক্রম েয়র আতেে্ষাপ্িে হয়ে ওয়ে” 

  েল সংরষ্্: আমালের জ্ পুনি ্বযেিহার, চেক ডযোম বনম ্বাে, িষৃ্টির জ্ সংগ্রহ এিং জ্ সংরক্ষলের জনযে িযেক্তিগত প্রলেটিার 
উপর সমানভালি চজার বেলত হলি। গ্ররীষ্মকাল্ পশুপাবিরা যালত পানরীয় জল্র অভালি কটি না পায় চসজনযে চকরা্ার মূপট্টম 
শ্রী নারায়েন মাষ্ির পাত্র বিব্ করার কাজ কলর েল্লেন। অরুে কৃষ্ণমূবত্ব এ্াকায় পুকুর ও হ্রে পবরষ্ার করার প্রোর 
ো্ালছেন। মহারাল্রে শত শত কূপ সংরক্ষলের জনযে প্রোর ো্ালছেন চরাহন কাল্। ওব়িশার পুররীর রাহু্ মহারানা প্রবত রবিিার 
চভারলি্া পুররীর তরীর ্বস্ানগুব্লত যান এিং চসিালন জলম রালক প্াবটিক আিজ্বনা পবরষ্ার কলরন।

  আেরু: আয়ষু উৎপােন বশল্প প্রায় এক ্ক্ষ েবলিশ হাজার চকাষ্ি িাকায় চপৌঁলেলে, অর ্বাৎ এই িালত সম্ািনা ক্রমাগত িকৃ্ধি 
পালছে। কাবপভা, নরীলরাগ-ব্রিি এিং আলত্রয় ইলনালভশলনর মত আয়ষু টিাি্বআপগুব্ গল়ি উলেলে। 

  স্াস্যে: স্াস্যে সম্পলক্ব সলেতনতা প্রসালরর ্ লক্ষযে আমরা ৭ এবপ্র্ ‘বিশ্ব স্াস্যে বেিস’ উেযাপন করি। গত সপ্ালহ ১১৪ষ্ি চেলশর 
নাগবরকরা কাতালর অনুষ্ঠিত একষ্ি চযাগ অনঠুিালন অংশগ্রহে কলর এক নতুন বিশ্ব চরকড্ব স্াপন কলরলেন।

  ষু্দ্র বযেবসােী এবং কেম: চজম চপাি্বা্ শুধুমাত্র সরকালরর ক্রয় প্রক্ক্রয়ালক পবরিত্বনই কলরবন িরং সারা চেলশ চক্রতা ও 
বিলক্রতালের ক্ষমতায়ন কলরলে। চজম-এর আলরকষ্ি কৃবতত্ব হ্ চয ২০২১-২২ আবর ্বক িেলর এক ্ক্ষ চকাষ্ি িাকারও চিবশ 
মূল্যের পেযে সংগ্রহ করা হলয়লে।

  িপ্রছেন্নিা: বশশুরা আমালের পবরছেন্নতা অবভযানলক সফ্ কলরলে। আমালের উবেত জল্র পুনি ্বযেিহালর মলনালযাগ 
চেওয়া। আসুন আমরা জ্লযাধিা হওয়ার অঙ্রীকার কবর।

  এে িারি করেষ্ঠ িারি: পূি ্ব চরলক পক্চিম, উত্তর চরলক েবক্ষে পয ্বন্ত ভারলতর বিবেত্রযে ভারতলক ঐকযেিধি কলরলে। 
গুজরালতর চপারিন্দলর মাধিপুর চম্া এক ভারত চরেঠি ভারত- এর যরাযর উোহরে। কবরত আলে, হাজার হাজার িের 
আলগ ভগিান শ্রীকৃলষ্ণর সলঙ্ উত্তর-পূলি ্বর রাজকনযো রুক্মিেরীর  বিলয় হলয়বে্। এই বিিাহ চপারিন্দলরর মাধিপুর গ্রালম সম্পন্ন 
হলয়বে্ আর চসই বিিালহর প্রতরীক বহলসলি আজও ওই জায়গায় মাধিপুর চম্া অনুষ্ঠিত হয়।

  নারী প্শষ্া: মহাত্া চজযোবতিা ফুল্ এিং সাবিত্ররীিাই ফুল্ চমলয়লের জনযে বিেযো্য় স্াপন কলরবেল্ন। মবহ্ালের বশবক্ষত 
করা এিং তালঁের ক্ষমতায়লন তারঁা গুরুত্বপূে ্ব ভূবমকা পা্ন কলরবেল্ন। বশশুকনযোলের বশক্ষার উপর নজর চেওয়া হলয়লে, 
বিলশষত চযসি চমলয়রা বশক্ষা গ্রহলের সুলযাগ চরলক িক্চিত হয়। 

  িদ্ম সম্ান: সমগ্র চেশিাসরী পদ্ম সম্ান অনঠুিালন িািা বশিানন্দ মহাশয়লক চেলিলেন। ১২৬ িেলরর িলৃধির প্রােশক্তি চেলি 
সিাই বনচিয়ই আমার মলতা অিাক হলয়লেন। এক প্লকর মলধযে চেিা্াম বতবন নন্দরী মুদ্ায় প্রোম শুরু করল্ন। আবমও 
িািা বশিানন্দ মহাশয়লক প্রোম জানা্াম।

  প্বপ্লবী িারি: চেলশ ‘স্াধরীনতার অমতৃ মলহাৎসি’ এিন জনগলের অংশগ্রহলের আলরকষ্ি নতুন উোহরে হলয় উেলে। 
কলয়কবেন আলগ ২৩চশ মাে্ব শহরীে বেিলস চেলশর বিবভন্ন প্রালন্ত নানা অনুঠিালনর আলয়াজন করা হয়। একই বেলন, ক্কাতার 
বভল্াবরয়া চমলমাবরয়াল্ ‘বিপ্িরী ভারত’ গযো্াবর জাবতর উলদেলশ উৎসগ ্ব করা হলয়লে। ভারলতর বেরস্মরেরীয় বিপ্িরীলের প্রবত 
রেধিা জ্াপন করা হলয়লে এই অননযে গযো্াবরলত। সুলযাগ চপল্ অিশযেই ঘুলর আসলিন।

৩৪ তম পি ্ব, ২৭ মাে্ব ২০২২ মন প্ে বাি ২.০ 

মন প্ে বাি শুনয়ি প্েউআর কোড স্যোন েরুন।

স্লনের চেলয় সংকল্প যবে চিবশ েৃঢ় হয় তলিই চেশ তরা জাবতর উন্নবত সম্ি। সংকল্প সাধলনর জনযে যবে 
আন্তবরক প্রলেটিা করা হয়, তিন চসই সংকল্প সার ্বক হলয় ওলে। রফতাবনর ্ক্ষযেমাত্রা অজ্বলনর সাম্প্রবতক 
চরকড্ব চহাক িা চোি চোকানোরলের জনযে একষ্ি আধবুনক প্রযুক্তিসম্পন্ন সরকাবর মচি প্রস্তুত করা, জ্ 
সংরক্ষলের প্রলেটিা িা পবরছেন্নতা-স্ালস্যের উন্নবত, বিলশ্ব ভারলতর প্রােরীন ঐবতহযেিাহরী আয়ুলষর প্রভাি িকৃ্ধি 
চহাক, সক্ বিষলয় চেশ েৃঢ় পেলক্ষপ গ্রহে করা হলছে। প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী ‘মন বক িাত’ অনঠুিালন 
এই গুরুত্বপেূ ্ব বিষয়গুব্র উপর তারঁ বেন্তাভািনা সকল্র সলঙ্ ভাগ কলর বনলয়লেন। সারাংশ:
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ফ্যোগপ্শি প্স্ম
কখয়লা ইন্ডিো:
কখলার রিচার

িারয়ির স্াধীনিার েনযে শি 
শি মানুর প্নয়ের েীবন উৎসগ ্ষ 

েয়রপ্িয়লন।

বায়েি কদয়শর অগ্রগপ্ির সূচনা েয়রয়ি 

িালজি ওলয়িবমনালরর মাধযেলম প্রধানমন্তরী চিসরকাবর 
চক্ষত্র এিং অনযে অংশরীোবরলের সলঙ্ মত বিবনময় 
কলরলেন। ১৬-২৯

প্িিয়রর িািাে 

েয় িের পেূ ্ব হ্ ‘চিল্া 
ইক্ডিয়া’ কম ্বসূবের। ৩৮-৩৯ 

এই সংিযোয় স্াধরীনতার অমতৃ 
মলহাৎসি বিভালগ মবেপুলরর 
িংলজাম এিং ওব়িশার 
চকওনঝালর স্াধরীনতা সংগ্রালমর 
গল্প প়ুিন। ৪১-৪৪  

রিছেদ 
প্নবন্ধ 

োিীে িঞ্ায়েি রাে প্দবস : গ্রাম 
প্রবতবনবধলের সংকলল্পর মাধলমই গ্রালম সমকৃ্ধি 
আসলি। ৪-৫ 

সংিাে সংলক্ষপ। ৬-৭

বযেন্তিবে: ধন্দ চকশি কালভ্ব। ৮ 

মবন্তসভার বসধিান্ত। ৯ 

প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্ররীগুব্র ভারলত প্রতযোিত্বন। 
১০-১১ 

পররীক্ষা চপ েে্বা। ১২-১৪ 

শ্রী শ্রী হবরোেঁ োকুলরর ২১১তম জন্মিাবষ ্বকরী 
উপ্লক্ষযে প্রধানমন্তরীর ভাষে। ১৫

ইলন্দা-জাপান ১৪তম িাবষ ্বক সলম্্ন। ৩০-৩১ 

বপএম আিাস চযাজনা গ্রামরীে। ৩২-৩৩

জনগলের পদ্ম। ৩৪-৩৫

কোপ্িয়ডর প্বরুয়ধে লোই: বিবধবনলষলধর 
অিসান। ৩৬-৩৭ 

‘সি ্বজন বহতয়’ গুরুকু্ ঐবতলহযের অংশ হলয় 
উলেবে্। ৪০ 

স্াধীনিার অমৃি ময়হাৎসব 

এখন কিয়রাটি িারাে 
উিলব্ধ প্নউ ইন্ডিো 

সমাচার িেয়ি প্লিে েরুন

বনউ ইক্ডিয়া সমাোলরর 
আক্বাইভ সংস্করে প়িলত 

বলিক করুন

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

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

িষ ্ব ২, িণ্ড ২০ ১৬-৩০ এবপ্র্, ২০২২

সম্াদে
েেদীি িািনগর, 
মুিযে মহাবনলে্বশক,
চপ্রস ইনফরলমশন িুযেলরা,
নতুন বেবলি

িপ্রেল্পে 
বেিযো তল্ায়ার,
অভয় গুপ্

িারা সম্াদে
সুবমত কুমার (ইংলরক্জ),
অবন্ পযোলি্ (গুজরাবত),
নাবেম আহলমে (উেু্ব ),
চশাবেত কুমার চগাস্ামরী (অসবময়া), 
বিনয়া বপ এস (মা্ায়্ম),
চপৌ্মরী রবক্ষত (িাং্া),
হবরহর পাণ্ডা (ওব়িয়া)

বপ্রষ্ঠ িরামশ ্ষ সম্াদে
সয়তোর েুমার

বপ্রষ্ঠ সহােে িরামশ ্ষ সম্াদে
প্বয়িার শম ্ষা

সহােে িরামশ ্ষ সম্াদে
চন্দন েুমার কচৌধুরী

বপ্রষ্ঠ িপ্রেল্পে 
শযোম েুমার প্িওোপ্র,
রবীন্দ্র েুমার শম ্ষা 

প্নউ ইন্ডিোপ্নউ ইন্ডিো

সমাচারসমাচার

রিোপ্শি ও মুপ্দ্রি: সয়িযেন্দ্র রিোশ, মহা বনলে্বশক, বিওবস িুযেলরা অফ আউিবরে এিং কবমউবনলকশন
মুদ্র্: আরািলিরী বপ্রন্াস ্ব অযোডি পািব্শাস ্ব প্রাইলভি ব্বমলিড, ডবলিউ-৩০, ওি্া ইডিাব্রিয়া্ এবরয়া চফজ-২,নয়া বেবলি- ১১০০২০ 

কোগায়োয়গর টেোনা এবং ই-কমল রুম নম্বর: ২৭৮, িুযেলরা অফ আউিবরে অযোডি কবমউবনলকশন, ববিতরীয় ত্, সূেনা ভিন,
নতুন বেবলি- ১১০০০৩ ইয়মল: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825
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অবভনন্দন!  

উদযেয়মন প্হ প্সধযেন্স্ত োে ্ষযোপ্্ ন ময়নারথৈঃ। নপ্হ সুপ্তসযে প্সংহসযে রিপ্বশপ্তে ময়ুখ মৃগাঃ॥

ইছোয় না হয় কাজ উেযেম বিহলন; মগৃ নাবহ পলশ স্প্ বসংলহর িেলন। পবররেম বিনা প্রাবপ্ 
চনই। অর ্বাৎ হবরে চযমন ঘুমন্ত বসংলহর মলুি পল়ি না, বসংহলকও তার জনযে কলোর পবররেম 
করলত হলি। 

সাধারে িালজি চহাক িা অনযোনযে প্রকলল্পর িাস্তিায়ন, বসধিান্তগুব্ উপ্বধি করার জনযে 
কলোর পবররেমই সরকালরর নরীবতর ত্তিত্ততি হলয় উলেলে। স্াধরীনতার পর েরীঘ ্ব সময় ধলর 
সাধারে িালজি চপশ করার এিং বনবে্বটি এ্াকার মানুলষর মতামত চশানার ররীবত বে্। চেশ 
যিন স্াধরীনতার শতিলষ ্ব নতুন চেশ গল়ি চতা্ার সংকল্প বনলয়লে, তার জনযে আমালের 
একষ্ি নতুন পর বনধ ্বারে করলত হলি। প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী একষ্ি নতুন বনয়ম প্রবতঠিা 
কলরলেন: "িালজলির পলর অংশরীোবরলের সলঙ্ আ্াপ এিং সমন্বয়।" িালজি সংস্কালরর 
পাশাপাবশ, গত িের চরলক এই নতুন ঐবতহযে বঘলর উৎসাহ চেিা বগলয়লে। অর ্বিের চশষ 
হওয়ার বতন মাস আলগ চিবশরভাগ সাধারে িালজি চঘাষো হলয়বে্। 

২০৪৭ সাল্ ভারলতর স্াধরীনতা ্ালভর শতিষ ্ব পূে ্ব হলি। চসই সমলয়র মলধযে ‘চসানার 
ভারত’ গল়ি চতা্ার ্লক্ষযে প্রস্তুবত চনওয়া হলছে। চসই কারলে প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী 
২০২২-২৩ সাল্র সাধারে িালজিলক প্রায় ডজন িালনক অংলশ ভাগ কলরলেন এিং ৪০ 
হাজালররও চিবশ অংশরীোবরলের সলঙ্ করা িল্লেন। এর ্ক্ষযে হ্ উলেযোতিালের তালঁের 
চেশরীয় পেযে বনলয় গি ্ব করার সুলযাগ চেওয়া এিং উপলভাতিালের অনপু্রাবেত করা এিং 
সরকাবর ও চিসরকাবর িালতর মলধযে উন্নয়লনর একষ্ি জাতরীয় চসতু বতবর করা। এই চক্ষলত্র 
‘সকল্র প্রয়াস’ করীভালি এিন চেলশর উন্নয়লন একষ্ি গুরুত্বপেূ ্ব উপাোন হলয় উলেলে, 
এিালরর প্রছেে বনিলধে চসই বিষয়ষ্ি স্ান চপলয়লে।

এই সংিযোয়, পচিালয়ত রাজ িযেিস্া এিং এষ্িলক শক্তিশা্রী করার প্রলেটিা, চিল্া ইক্ডিয়া 
প্রকলল্পর মাধযেলম চেলশর ক্ররী়িালক্ষলত্রর বিকাশ, বিশ্ব ঐবতহযে বেিলস ঐবতহযে সংরক্ষলের গল্প 
এিং ভারত চরলক েুবর হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক দ্িযে বফবরলয়  বনলয় আসার বিষলয় বনিধে রলয়লে। 
এই সংিযোয় ভারতরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ ধন্দ চকশি কালভ্ব, অমতৃ মলহাৎসলির পলি ্ব বিপ্িরীলের 
ভূবমকা, ইলন্দা-জাপান িাবষ ্বক সলম্্ন, চকাবভড বিবধর অিসান বিষলয় প্রিধে রলয়লে।

আপনার গুরুত্বপেূ ্ব মতামত আমালের ইলম্ মারফৎ জানান : response-nis@pib.gov.in  

ধনযেিাোলন্ত, 

এখন কিয়রাটি িারাে উিলব্ধ প্নউ ইন্ডিো 
সমাচার িেয়ি প্লিে েরুন

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

সম্াদয়ের েলয়ম

( েেদীি িািনগর )
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ইলমল্র মাধযেলম আমালক "বনউ ইক্ডিয়া 
সমাোর" পক্ত্রকাষ্ি পাোলনার জনযে আবম 

আপনালের কালে কৃতজ্। ১৬ চফব্রুয়াবরর 
সংিযোয় একুশ শতলকর নতুন েশলকর ববিতরীয় 

িালজি সম্পলক্ব বিস্তাবরত তরযে চজলন িুি 
ভা্ ্াগ্। মাননরীয় প্রধানমন্তরী শ্রী নলরন্দ্র 
চমােরী েরূেশশী বেন্তাধারার মাধযেলম ভারতলক 

পুনগ ্বেলনর চয অঙ্রীকার কলরলেন, তা 
২০২২ সাল্র িালজলি ্ক্ষেরীয়। অর ্বমন্তরী 

শ্রীমবত বনম ্্ব া সরীতারমন তারঁ িালজি নবরলত 
‘স্াধরীনতার শতিলষ ্ব ভারত’ -এই ধারোষ্ির 

উত্াপন কলরলেন। 
shaktisinghadv@gmail.com

আবম ইউবপএসবস পররীক্ষার জনযে 
প্রস্তুবত বনক্ছে, এিং আমার প়িালশানার 
চক্ষলত্র ‘বনউ ইক্ডিয়া সমাোর’ পক্ত্রকাষ্ি 

িুি জরুবর এিং সহায়ক িল্ মলন 
কবর। করীভালি এই পক্ত্রকার পুরালনা 

সংস্করেগুব্র পাওয়া যালি, চস বিষলয় 
জানাল্ উপকৃত হই।

 amituppin21@gmail.com

আপনালের পক্ত্রকার বিলশষত্ব হ্ 
চকন্দ্ররীয় সরকালরর বস্কম সম্পবক্বত 

তরযেগুব্লক িুি আকষ ্বেরীয় এিং সহজ 
উপালয় িযোিযো করা। এই পক্ত্রকার মাধযেলম 
আমরা এক জায়গায় সরকালরর বস্কমগুব্ 

বিষলয় সমস্ত তরযে পাই। পক্ত্রকার 
বনিধেগুব্ মলন োগ চকলি যায়।

- শশয়লন্দ্র েুমার সপ্ন

জ্ আমালের জরীিলনর সিলেলয় 
প্রলয়াজনরীয় পোর ্ব। সুঠি জ্ িযেিস্াপনার 
মাধযেলম চেলশ িযোপক পবরিত্বন এলসলে। 

"বনউ ইক্ডিয়া সমাোর" পক্ত্রকার ১৬-
৩১ মাে্ব সংিযোয় এই বিষয়ষ্ির উপর 

আল্াকপাত করা হলয়লে। এই বিষলয় 
চকন্দ্ররীয় জ্শক্তি মন্তরী গলজন্দ্র বসং 

চশিাওয়ালতর বিলশষ বনিধেষ্ি প্রশংসনরীয়।
কচৌধুরী শন্তি প্সং

১৬-৩১ মাে্ব সংিযোর প্ররম পাতায় প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীর জ্ বনলিেলনর েবিষ্ি অতযেন্ত মলনাগ্রাহরী বে্। 
মরীরালেিরী িম ্বালক বনলয় চ্িা বনিধেষ্িও িুি ভা্ চ্লগলে। আপনার পলুরা ে্লক এর জনযে ধনযেিাে জানাই। 

শ্রীয়গািাল শ্রীবাস্তব
shrigopal6@gmail.com

ডােবাক্স

কোগায়োয়গর টেোনা: ২৭৮, িুযেলরা অফ আউিবরে অযোডি কবমউবনলকশন,
ববিতরীয় ত্, সেূনা ভিন, নতুন বেবলি- ১১০০০৩

ইয়মল: response-nis@pib.gov.in 
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আবম সক্লক পচিালয়ত রাজ বেিলসর শুলভছো জানালত 
োই। এই গুরুত্বপূে ্ব বেলন গ্রামরীে ভারলতর নিবনম ্বালের 
জনযে বসধিান্তগুব্ পুনি ্বযেতি করা যালি। এষ্ি মহাত্া 

গাধেরীর স্নেগুব্লক উপ্বধি করার একষ্ি গুরুত্বপূে ্ব সুলযাগ, কারে 
বতবন িারিার ভারলতর গ্রামাচিল্র উন্নবতর করা, তালের স্বনভ্বরতার 
করা িল্লেন। মহাত্া গাধেরী গ্রাম স্রালজর ধারো বেলয়বেল্ন। গ্রাম 
উেয় চরলক রাল্রের উেয়- মহাত্া গাধেরী আমালের এই পর প্রশস্ত করলত 
অনপু্রাবেত কলরবেল্ন। সিসময় গ্রালমর উন্নয়ন ও স্য়ংসমূ্পে ্বতার করা 
ি্লতন। আমালের চেশ ২০২৩ সা্ পয ্বন্ত "স্াধরীনতার অমতৃ মলহাৎসি" 
উেযাপন করলি। আমালের অিশযেই িাপুর "গ্রাম উন্নয়লনর" স্নেলক 
িাস্তিাবয়ত করলত হলি। 

আমালের গ্রাম পচিালয়তগুব্র অিোন এিং অসাধারে কালজর 
স্রীকৃবত, উপ্বধি এিং প্রশংসা করার একষ্ি আেশ ্ব বেন হ্ এই পচিালয়ত 
রাজ বেিস। আমালের গ্রাম সিসময় আমালের চেলশর অগ্রগবত এিং 
সংসৃ্কবতর অগ্রভালগ বে্। চস কারলেই আজ সক্ নরীবত ও প্রলেটিায় 
গ্রামলক চকলন্দ্র চরলি চেশ এবগলয় যালছে। আধুবনক ভারলতর গ্রামগুব্লক 
সক্ষম এিং স্য়ংসমূ্পে ্ব করা আমালের ্ক্ষযে। এলত পচিালয়লতর ভূবমকা 
িকৃ্ধি করা হলছে। পচিালয়তলক নতুন ক্ষমতা প্রোন করা হলয়লে। গ্রালমর 
সাবি ্বক উন্নবতর জনযে, আমালের সরকার প্রবতষ্ি পবরিালরর জনযে চকি্ 
পাকা িাব়ি, চশৌোগার, স্াস্যে পবরলষিা এিং কল্র জল্র সংলযাগই 
প্রোন করলে না, পাশাপাবশ জবমর মাব্কানা প্রকল্প, সাধারে পবরলষিা 

গ্রায়মর েনরিপ্িপ্নপ্ধয়দর সংেয়ল্পর 
মাধযেয়মই সমৃন্ধে আসয়ব 

প্রধানমন্তরী 
নয়রন্দ্র কমাদী

আমায়দর গ্রাম 
িঞ্ায়েিগুপ্ল 
আমায়দর গ্িয়্রের 
কেন্দ্রপ্বন্দয়ুি 
রয়েয়ি। আমায়দর 
কদয়শ সংহপ্ির 
কেন্দ্রপ্বন্দ ুপ্হয়সয়ব 
োে েয়র। আমরা 
োপ্ন, ‘সংঘমূলম 
মহাবলম’। অৈ ্ষাৎ 
সব ্ষয়রেষ্ঠ শন্তির 
কেন্দ্র হয়ছে সংগেন 
বা সংহপ্ি।

চেলশর জনযে চ্াকসভার যতিা গুরুত্ব, গ্রালমর জনযে 
গ্রামসভার গুরুত্ব ততিাই। চ্াকসভা যবে চেলশর ভবিষযেৎ 
বনধ ্বারে কলর, গ্রামসভা গ্রালমর ভবিষযেৎ বনধ ্বারে কলর। 
মহাত্া গাধেরী ি্লতন- গ্রালমর পবরছেন্নতা, গ্রালম বশক্ষা, 
গ্রালম স্াস্যে, গ্রালম অস্ৃশযেতা চরলক মুক্তি, গ্রালম কম ্বসংস্ান, 
স্বনভ্বরতা গ্রামলক স্বনভ্বর করার চমৌব্ক পেলক্ষপ। গত 
কলয়ক িেলর, অলন্তযোেলয়র নরীবত অনুসরে কলর গ্রালমর তরা 
সমালজর চশষ প্রালন্ত রাকা িযেক্তির কালে প্রকল্পগুব্র সুবিধা 
চপৌঁলে চেওয়া হলয়লে। তাই চকন্দ্ররীয় সরকালরর েৃষ্টিভবঙ্ 
হ্ গ্রাম পয ্বন্ত সি ্বাত্ক এিং অন্তভু্বক্তিমূ্ক উন্নয়ন যা 
পচিালয়ত রালজর ক্ষমতায়ন ো়িা সম্ি নয়। ২৪ এবপ্র্ 
পচিালয়ত রাজ বেিস। এই বেনষ্ি বনলয় প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র 
চমােরীর ভািনার করা জানুন।  

পচিালয়ত রাজ বেিস ২৪ এবপ্র্ রাষ্ট্র
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চকন্দ্র, ব্রডিযোডি হাই-স্স্ড ইন্ারলনি িযেিস্ারও প্রে্ন 
করলে। চর্ চযাগালযালগর কাজও ে্লে।

স্াধরীনতার ৭২ িের পলর আমালের চেলশর মা 
চিালনলের উন্মতুি স্ালন চশৌেকম ্ব করলত হত, িাব়ি চরলক 
মাইল্র পর মাই্ চহঁলি বগলয় পানরীয় জ্ বনলয় আসলত 
হত। এিন চসই েঃুসময় চকলি বগলয়লে। ৭২ িেলর চেলশর 
যত িাব়িলত ক্ সংলযাগ স্াপন করা হলয়লে, ৩০ মালস 
তার চেলয় প্রায় ববিগুে সংিযেক পবরিালর জ্ সরিরাহ 
করা হলয়লে। গ্রালমর উন্নয়লনর করা উেল্ অবধকাংশ 
মানুষ িালজি বনলয় আল্ােনা কলরন। একিা সময় বে্ 
যিন িালজলির ফল্ সমসযো চেিা বেলত পারত, বকন্তু 
আজ িালজি বনলয় মানলুষর মলধযে উলবিগ কম। আজলকর 
বেন্তার বিষয় হ্ িালজলির তহবি্ করীভালি সষ্েক সমলয় 
সষ্েক চ্ালকর মাধযেলম স্ছেতা ও সততার সলঙ্ িযেিহার 
করা যায়। আবম যিন গুজরালতর মুিযেমন্তরী বে্াম, তিন 
একিা ঘিনা বিলশষভালি আমার মলন োগ চকলিবে্। 
এষ্ি চিো চজ্ার করা, চযিালন সে্বার পযোলি্ জন্মগ্রহে 
কলরবেল্ন। এিালন একষ্ি গ্রালম পচিালয়ত প্রধালনর 
আসন মবহ্ালের জনযে সংরবক্ষত বে্। গ্রামিাসরীরা 
িল্বেল্ন সি সেসযেপলে চকন মবহ্ারা রাকলিন না? 
নাররীলের জনযে সংরক্ষে এক-তৃতরীয়াংশ হওয়া সত্ত্বিও সক্ 
সেসযেপে মবহ্া ্াভ কলরবেল্ন। তারঁা সকল্ আমার 
সলঙ্ ২০০৫ িা ২০০৬ সাল্ চেিা করলত এলসবেল্ন। 
প্রধান মবহ্া বযবন বেল্ন বতবন তারঁ েল্র মলধযে সিলরলক 
চিবশ বশবক্ষত বেল্ন। বতবন পচিম চরেেরী অিবধ প়িালশানা 
কলরবেল্ন। আবম যিন ক্জজ্াসা কর্াম চয আগামরী 
পােঁ িের গ্রামষ্ি করীভালি পবরোব্ত হলি, তিন প্রধান 
উত্তর বেলয়বেল্ন, ‘আমরা োই গ্রালম  চযন চকউ গবরি না 
রালক।‘ আমার মলন হয় না চয চকানও সরকার, পচিালয়ত, 
চপৌরসভা িা মহানগর চপৌরসভা এক জায়গায় বসধিান্ত 
বনলয়লে চয আমরা আমালের গ্রালম এমন প্রকল্প ো্াি 
যালত গ্রালম চকানও মানুষ েবরদ্ না রালকন। পচিালয়তগুব্ 
যবে এই ভািনালক সঙ্রী কলর এবগলয় চযলত পালর, তলি 
তারঁা কমপলক্ষ পােঁজনলক েবরদ্তা চরলক মুতি করলত 
পারলিন। সুতরাং, করী পবরিত্বন হলি তা বিলিেনা করুন। 
িালজলির চেলয় সংকলল্পর মাধযেলম এই কাজগুল্া সম্পন্ন 
হলি। 

িঞ্ায়েিগুপ্ল সরিঞ্ সংসৃ্প্ি কৈয়ে মতুি হয়েয়ি  

পচিালয়তগুব্ সরপচি সংসৃ্কবত চরলক মুক্তি চপলয়লে। 
চেলশর ৩১ ্ক্ষ পচিালয়ত প্রবতবনবধর এক-তৃতরীয়াংলশরও 
চিবশ স্ান অবধকার কলর রলয়লেন মবহ্ারা। ভারলত 
পচিালয়ত িযেিস্ায় মবহ্ালের জনযে সংরক্ষে চেলি 
বিলশ্বর অনযে চেশগুব্ অিাক হয়, তালঁের কালে এিা 
িিুই আচিয ্বজনক চয রাজননবতক প্রক্ক্রয়া এিং বসধিান্ত 

গ্রহলে মবহ্ালের এত ি়ি ভূবমকা পা্ন কলরন। আলগ 
সরপচি ি্লত পুরুষলের চিাঝান হত, বকন্তু এিন মবহ্ারা 
চসই োবয়ত্ব সাম্ান, মবহ্ারা সমান সুলযাগ চপলয়লেন। 
মবহ্ালের সুলযাগ বেল্ তারঁা সমূ্পে ্ব োবয়ত্ব সহকালর 
চসই কাজ কলরন। আমালের মা-চিালনরা পরম ক্ষমতার 
অবধকাররী। তারঁাই এই সরপচি সংসৃ্কবত বনমূ ্্ব  করলত 
পারলিন।

এেটি অঙ্ীোর: সরোর আিনার িায়শ ৈােয়ব 

আবম বিশ্বাস কবর চয চকানও পচিালয়ত প্রধান িা 
পচিালয়ত প্রবতবনবধ তারঁ কালজর মাধযেলম ভবিষযেত প্রজলন্মর 
কালে স্মরেরীয় হলয় রাকলত োইলিন। আবম চেলশর সমস্ত 
পচিালয়লতর জনপ্রবতবনবধলের করা শুনলত োই। আবম 
সমস্ত পচিালয়লতর জনপ্রবতবনবধলের আশ্বস্ত করলত 
োই চয তারঁা চয বসধিান্তই গ্রহে করুক না চকন, ভারত 
সরকার চসগুব্ িাস্তিায়লন আপনালের সলঙ্ কালঁধ কাধঁ 
বমব্লয় ে্লি। আমরা চয গ্রালম জন্মগ্রহে কলরবে চসই 
জন্মস্ালনর প্রবত রেধিাশরী্ হওয়া উবেত। চয গ্রালম মহাত্া 
গাধেরী জন্মগ্রহে কলরবেল্ন চসই গ্রালমর চ্ালকরা সি ্বো 
তালঁক গি ্ব করলিন, তারঁা ি্লিন ‘আবম চসই গ্রালমরই 
িাবসন্দা চযিালন মহাত্া গাধেরী জন্মগ্রহে কলরবেল্ন।‘ 
আমরা গ্রালমর জন্মবেন উেযাপন করলত পাবর। চসিালন 
একষ্ি পবরকল্পনার পাশাপাবশ পারস্বরক সম্ান রাকা 
উবেত। চসই সালর একান্ত আপন চিাধ! গ্রালমর বশবক্ষত যিু 
সম্প্রোয় এিন গ্রালমর উন্নয়লন মলনাবনলিশ করলি। এর 
ফল্ গ্রালমর চেহারা-চেতনায় িে্ আসলি। 

গ্রামগুপ্ল স্েংসমূ্্ ্ষ হয়ে উেয়ব, সমস্ত োয়ের 
উির নের রাখয়ব।

স্বনভ্বরতার ধারো ভারলত িহু শতাব্রী ধলর বিেযেমান 
বে্, বকন্তু আজলকর পবরিবত্বত পবরবস্বত আমালের আরও 
একিার স্বনভ্বর হওয়ার করা মলন কবরলয় বেলয়লে। গ্রাম 
পচিালয়তগুব্ এলত গুরুত্বপূে ্ব ভূবমকা পা্ন কলরলে। 
পচিালয়ত িযেিস্ার শক্তি যত চিবশ হলি, গেতলন্তর শক্তি তত 
চিবশ হলি এিং উন্নয়লনর সুফ্ সমালজর সক্ িযেক্তির 
কালে চপৌঁোলি। পচিালয়ত রাজ িযেিস্ার অনযেতম ্ক্ষযে 
হ্ সংসৃ্কবতলক স্ছে করা। একইভালি, স্ামরীত্ব প্রকল্প এিং 
ই-নাম গ্রামগুব্লক স্বনভ্বর হলত সাহাযযে করলি। আমালের 
গ্রাম পচিালয়তগুব্ আমালের গেতলন্তর ঐকযেিধি শক্তির 
চকন্দ্রবিন্দলুত রলয়লে। আমালের গেতলন্ত সংহবত বহসালি 
কাজ কলর। আমরা জাবন "সংঘমূ্ম মহাি্ম"। অর ্বাৎ 
সি ্বলরেঠি শক্তির চকন্দ্র হলছে সংগেন িা সংহবত। 

(িঞ্ায়েি বযেবস্া সম্য়ে্ষ রিধানম্রেী নয়রন্দ্র কমাদীর 
িারয়্র উির প্িত্তি েয়র এই প্নবন্ধ প্লপ্খি হয়েয়ি) 
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চকাবভড অবতমাবরর কারলে সারা বিলশ্ব এক অভূতপূি ্ব 
পবরবস্বতর সষৃ্টি হলয়বে্। এই বিপয ্বয় চমাকালি্া 

করার জনযে প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী ভারতলক স্বনভ্বর কলর 
চতা্ার সংকল্প গ্রহে কলরবেল্ন। এই কষ্েন সময়লক বতবন 
সুলযালগ পবরেত কলরবেল্ন। এর ফল্ ভারত ২০২১-২২ অর ্ব 
িের চশষ হওয়ার নয় বেন আলগ রফতাবনলত ৪০০ বিব্য়ন 
ড্ালরর ঐবতহাবসক স্তর অবতক্রম কলরলে। ভারলতর 
রফতাবনর ইবতহালস এষ্িই সলি ্বাচ্চ চরকড্ব। ভারত এর আলগ 
২০১৮-১৯ সাল্ ৩৩০ বিব্য়ন ড্ার রফতাবন ্ক্ষযেমাত্রা 
পূরে কলরবে্। পবরসংিযোন অনুসালর, ভারত প্রবতবেন গল়ি 
এক বিব্য়ন ড্ার মূল্যের রফতাবন কলর। চকাবভড মহামাবর 
ে্াকা্রীন প্রধানমন্তরী স্বনভ্বর ভারত বমশলনর অংশ বহসালি 
বিশ্বজলু়ি সমস্ত অংশরীোবরলের সলঙ্ সরাসবর চযাগালযাগ 
কলরবেল্ন। বতবন শুধু ভারতরীয় িযেিসায়রীলের কালেই নয়, 
সারা বিলশ্বর সামলন ভারতরীয় বমশলনর েৃষ্টিভবঙ্ উপস্াপন 
কলরবেল্ন। বতবন প্রায় েুলশাষ্ি চেলশ ে্মান িযেিসার উপর 
নজর চরলিবেল্ন। িাবেজযে ও বশল্পমন্তরী পরীযূষ চগালয়্ও এই 
বিষয়ষ্ি পয ্বলিক্ষে করবেল্ন। চয সি এ্াকার পেযে অনযেত্র 
প্রলয়াজন হলি, এমন ৪৮০ষ্ি চজ্া রফতাবন চনিওয়ালক্বর 
সলঙ্ যুতি বে্। বিলশ্বর সমস্ত চেশ চরলক পলেযের োবহো 
এল্ই আমালের িযেিসায়রীরা তা পূরে করলিন।

৪০০ প্বপ্লেন ডলার অৈ ্ষ রফিাপ্নর 
লষ্যেমাত্া অন্ে্ষি হয়েয়ি

স্প্নি্ষর িারি প্নম ্ষায়্র োত্াে এেটি গুরুবেিূ্ ্ষ মাইলফলে 

ইক্জিবনয়াবরং পেযে

চপল্াব্য়ামজাত পেযে 

মূ্যেিান রত্ন এিং গহনা

বজি এিং অনজি
রাসায়বনক 

ওষুধ এিং ফাম ্বাবসউষ্িকযো্ 

আলমবরকা 

সংযুতি আরি আবমরশাবহ

বেন

িাং্ালেশ 

চনোর্যোডি 

এই িারি ৪০০ প্বপ্লেন ডলায়রর ি্যে 
রফিাপ্নর লষ্যেমাত্া অে্ষন েয়রয়ি। 
এই সাফয়লযের েনযে আপ্ম আমায়দর 
েৃরে, িাপঁ্ি, এমএসএমই, প্নম ্ষািা এবং 
রফিাপ্নোরেয়দর অপ্িনন্দন োনাই। 
স্প্নি্ষর িারি গেয়নর িয়ৈ আমায়দর োত্াে 
এটি এেটি গুরুবেিূ্ ্ষ মাইলফলে।
- নয়রন্দ্র কমাদী, রিধানম্রেী

এে বিয়র কেম অড্ষায়রর েনযে এে লষ্ কোটি িাো কিয়েয়ি

একিা সময় বে্ যিন সরকাবর েফতরগুব্লক 
েুনশীবতর আতুঁ়িঘর িল্ মলন করা হত। কু্ষদ্ িযেিসায়রী 

ও তালঁের উৎপাবেত পেযেগুব্ িাজালর আসলত পারত 
না। প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী োবয়ত্ব গ্রহলের সময় চরলকই 
স্ছেতার েৃষ্টিভবঙ্লক সঙ্রী কলরবেল্ন। বতবন ২০১৬ 
সাল্র আগলটি গভন ্বলমন্ ই-মালক্বিলপ্স (চজম) মচি 
ো্ু কলরন। চেলশর চযলকানও জায়গা চরলক চযলকালনা 
িযেিসায়রী িা প্রস্তুতকারকরা এই চপাি্বাল্র মাধযেলম পেযে 
বিক্ক্র করার জনযে বনিধেন করলত পালরন। এই পেলক্ষপ 
গ্রহলের ফল্ মচিষ্ি একষ্ি উললিিলযাগযে মাই্ফ্ক 
অজ্বন কলরলে। এই িের চজম চপাি্বাল্ চমাি অড্বার 

এক ্ক্ষ চকাষ্ি িাকা। এলত আনন্দ প্রকাশ কলর 
প্রধানমন্তরী িুইি কলরন, গত িেলরর তু্নায় এিা িুিই 
ভাল্া প্রিকৃ্ধি। তরযে অনুযায়রী ২০১৬-১৭ অর ্ব িেলর চজম 
চপাি্বাল্ ৪২৯৯ জন বিলক্রতা বনিবধেত বে্। ২০২০-২১ 
সাল্ চসই সংিযোই চিল়ি ১৪ ্ক্ষ হলয়লে, এিং পলরর 
িেলর ৪০ ্লক্ষর গক্ণ্ড অবতক্রম কলরলে। ২০২০-২১ 
অর ্বিেলর চক্রতার সংিযো বে্ ৫২০৬৯ জন। ২০২১-২২ 
অর ্বিেলর চসই সংিযো িকৃ্ধি চপলয় ৫৯,১৩০ জন হলয়লে। 
এই প্ররমিার চজম মলচি প্রাপ্ অড্বারগুব্ ২০২১-২২ 
অর ্বিেলর এক ্ক্ষ চকাষ্ি িাকা অবতক্রম কলরলে। এষ্ি 
১৬০ শতাংশ িকৃ্ধির প্রবতফ্ন ঘিায়। 

করেষ্ঠ িাচঁটি দ্রবযে রিৈম িাচঁটি কদশ 

সংবাদ সংয়ষ্ি
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আলমবরকা 

সংযুতি আরি আবমরশাবহ

বেন

িাং্ালেশ 

চনোর্যোডি 

পৃবরিরীর প্রােরীন সভযেতাগুব্ নেরীলক চকন্দ্র কলরই 
গল়ি উলেবে্। আজও আমালের চেলশর 

িহু মানুষ বেনক্ন্দন কাজ, জরীবিকার জনযে নেরীর 
উপর বনভ্বরশরী্। বকন্তু তা সত্ত্বিও এমন অলনক 
নেরী আলে চযগুল্া ধরীলর ধরীলর তালের আস্ রূপ 
হারালছে। গঙ্া নেরীলক পুনরুজ্রীবিত করার জনযে 
২০১৪ সাল্ প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী নমাবম গলঙ্র 
প্রকলল্পর মাধযেলম একাবধক উলেযোগ গ্রহে কলরবেল্ন, এিন 
ক্ঝ্ম, বিপাশা, বিতস্তা, শতদ্রু, েন্দ্রভাগা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, ্ুবন, 
নম ্বো, চগাোিররী, মহানেরী, কৃষ্ণা এিং কালিররীলক পুনরুজ্রীবিত 
করা হলি। িনায়লনর মাধযেলম এসি নেরী সংরক্ষলের একষ্ি 
বিস্তাবরত প্রকল্প প্রবতলিেন (বডবপআর) প্রকাশ করা হলয়লে। 

চকন্দ্ররীয় পবরলিশ, িন এিং জ্িায়ু পবরিত্বন মন্তরী 
ভূলপন্দ্র যােি এিং জ্শক্তি মন্তরী গলজন্দ্র বসং 
চশিাওয়াত ১৪ মাে্ব একষ্ি বিশে প্রকল্প প্রবতলিেন 
প্রকাশ কলরলেন। এই নেরীগুব্ সক্ম্ব্তভালি চমাি 
১৮,৯০,১১০ িগ ্ব বকবম এ্াকা জলু়ি অিবস্ত, যা চেলশর 
চভৌলগাব্ক এ্াকার ৫৭.৪৫%। ভারলতর চতলরাষ্ি 
নেরীর েুই ধালর গাে ্ াগালনা হলি। এই গােগুব্ পরিতশী 

১০ িেলর ৫০.২১ বমব্য়ন িন কাি ্বন ডাই অক্াইড চশাষে 
করলত সহায়তা করলি। এই নেরীগুব্লক তালের উপনেরী িরাির 
প্রাকৃবতক, কৃবষ, শহুলর এিং িনায়লনর হস্তলক্ষলপর জনযে প্রস্তাি 
করা হলয়লে। প্রকল্পষ্ি ভারলতর িনভূবম ৭৪১৭ িগ ্ব বকল্াবমিার 
পয ্বন্ত িকৃ্ধি করলত পালর। 

কখলনা আমদাপ্ন চার বিয়র 
৬২% হ্াস কিয়েয়ি

উোন বারা্সী-কগারষ্িুরয়ে 
সংেুতি েয়রয়ি

চি্না বশশুলের হালত শুধু বিলনােলনর মাধযেমই 
নয়, তালের শাররীবরক ও মানবসক বিকালশও 

গুরুত্বপূে ্ব ভূবমকা পা্ন কলর। যাইলহাক, আধুবনক এিং 
উদ্ািনরী চি্নাগুব্র োবহো ক্রমিধ ্বমান হল্ও বিলেলশর 
চি্নাগুব্ একলেষ্িয়াভালি ভারলতর চি্না িাজার েি্ 
কলর চরলিবে্। ২০২০ সাল্র জনু এিং আগলটি প্রধানমন্তরী 
নলরন্দ্র চমােরী ‘মন বক িাত’ অনঠুিালন চি্না িালত ভারতলক 
স্বনভ্বর হওয়ার আহ্ান জাবনলয়বেল্ন। বনরাপে চি্না 
চরলক শুরু কলর ভারলতর ঐবতহযেিাহরী চি্না, চি্না চম্া, 
িয়কযোরন এিং প্রলয়াজনরীয় সহায়তা-সহ চি্না লিাটিার 
বতবরর প্রোলরর সমস্ত প্রলেটিার ফল্ ভারলত বিলেবশ চি্না 
আমোবন ক্রমাগত হ্রাস চপলয়লে। চ্াকসভায় িাবেজযে 
মন্তলকর চেওয়া একষ্ি উত্তর অনুসালর, ২০১৮-১৯ সাল্ 
ভারত ৭১২৫ চকাষ্ি িাকার চি্না আমোবন কলরবে্, 
২০২০-২১ সাল্ চসই অঙ্ক ৪০২৭ চকাষ্ি িাকায় চনলম 
এলসলে। ২০২১-২২ অর ্বিেলরর জনযে (জানযু়াবর পয ্বন্ত) 
২৬৫৫ চকাষ্ি িাকার চি্না আমোবন করা হলয়লে। 

িািা বিশ্বনালরর ভূবম িারােসরী এিং িািা চগারক্ষনালরর 
ভূবম চগারক্ষপুর এিন বিমান পবরলষিার মাধযেলম 

সংযুতি হলয়লে। উত্তরপ্রলেলশর এই েুষ্ি প্রােরীন ও 
ঐবতহাবসক শহলরর মলধযে ২৭ মাে্ব উ়িান পবরলষিা শুরু 
হলয়লে। ‘উ়িান’ প্রকলল্পর অধরীলন এই পবরলষিা শুরু 
হলয়লে। এর ফল্ েুই শহলরর মলধযে েরূত্ব এিন মাত্র ২০ 
বমবনলি অবতক্রম করা যালি। এষ্ি ্ক্ষেরীয় চয ‘উ়িান’ 
প্রকলল্পর মাধযেলম চোি এিং নতুন শহরগুব্লক বিমান 
পবরলষিার মাধযেলম সংযতুি করার উলেযোগ চনওয়া হলছে। 
গত পােঁ িেলর উ়িান প্রকলল্পর অধরীলন ৪০৯ষ্ি পলর এিং 
৬৬ষ্ি বিমানিন্দর পবরোব্ত হলয়লে এিং ৯০ ্লক্ষরও 
চিবশ মানুষ এই প্রকল্প চরলক উপকৃত হলয়লেন। এই 
প্রকলল্পর অধরীলন এক ্ক্ষ ৭৫ হাজালরর চিবশ বিমান যাত্রা 
কলরলে। চিসামবরক বিমান পবরিহন মন্তক ২০২৫ সাল্র 
মলধযে ৩৪ষ্ি নতুন বিমানিন্দর বতবর করার পবরকল্পনা 
করলে, উ়িান আচিব্ক সংলযাগ প্রকলল্পর অধরীলন ১০০০ 
নতুন রুি গেন করা হলি।    

সরোর আরও কিয়রাটি নদীয়ে িুনরুজ্ীপ্বি েরয়ব

কখলনা প্শল্প আত্মপ্নি্ষর হয়ে উয়েয়ি 

সংবাদ সংয়ষ্ি
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ধন্দ চকশি কালভ্ব ১৮৫৮ সাল্র ১৮ এবপ্র্ মহারাল্রের 
রত্নাবগবর চজ্ার চশরাভাব্ গ্রালম একষ্ি বনম্নবিত্ত পবরিালর 
জন্মগ্রহে কলরবেল্ন। ১৮৮১ সাল্ মযোষ্্কুল্শন 

পররীক্ষায় উত্তরীে ্ব হলয় বতবন মুম্াইলয়র এ্বফনলটিান কল্লজ ভবত্ব 
হন। ১৮৯১ সাল্ বতবন পুনার বিিযোত ফাগু ্বসন কল্লজ গবেত 
বিষলয় প়িালশানা শুরু কলরন। এষ্ি এমন একষ্ি সময় বে্ 
যিন সারা চেলশ নানা চক্ষলত্র বিপ্বিক পবরিত্বন হক্ছে্। ধন্দ 
চকশি কালভ্ব রাজা রামলমাহন রায়, ঈশ্বরেন্দ্র বিেযোসাগর, বিষু্ণ 
শাস্তরী, পক্ণ্ডত রমািাই এিং চজযোবতরাও ফুল্র মলতা 
মহান সংস্কারকলের সলঙ্ চেিা কলরবেল্ন। তালঁের 
বেন্তাভািনার বিারা ধন্দ চকশি কালভ্ব প্রভাবিত হন এিং 
চেলশর মবহ্ালের, বিলশষ কলর বিধিালের অিস্ার 
উন্নবতর জনযে কাজ করার প্রবতশ্রুবত চেন। ধন্দ চকশি 
কালভ্ব ১৪ িের িয়লস রাধািাইলক বিিাহ কলরন। ১৮৯১ 
সাল্ সন্তান প্রসলির সময় রাধারাইলয়র মতুৃযে হয়। এই 
িযেক্তিগত চশাক ধন্দ চকশি কালভ্বর উপর গভরীর প্রভাি 
চফল্বে্।

এরপলর ধন্দ চকশি শুধুমাত্র িা্যেবিিাহ িা বকলশাররীলি্ায় 
অন্তঃসত্তা হওয়ার কারলে সটৃি সমসযোগুব্র মলতা বিষয়গুব্ 
বনলয়ই আল্ােনা কলর চরলম যানবন, আরও একাবধক বিষলয় 
সরি হলয়বেল্ন। যাইলহাক চেলশর সামলন েৃটিান্ত স্াপলনর জনযে 
বতবন তারঁ িধুের বিধিা চিান গঙু্িাইলয়র সলঙ্ বিিাহ িধেলন 
আিধি হলয়বেল্ন। এরপলর বতবন পুলনর বহংলনলত বিধিালের 
জনযে চেলশর প্ররম বিেযো্য় প্রবতঠিা কলরন। সমাজ চরলক ধন্দ 
চকশিলক িবহষ্ার করা হয়। তারঁ বনকি আত্রীয় বিধিা পাি ্বতরী 
আরাওয়াল্ ওই বিেযো্লয়র প্ররম োত্ররী বেল্ন। ১৯০৭ সাল্ 
বতবন পুনায় চমলয়লের জনযে একষ্ি আিাবসক মবহ্া বিেযো্য় 
প্রবতঠিা কলরন।

ধন্দ চকশি কালভ্বর কালজর সলঙ্ পবরবেত হওয়ার পর মহাত্া 
গাধেরী বনলজই তারঁ সাপ্াবহক পক্ত্রকা ‘ইক্ডিয়ান ওবপবনয়লন’ 
তারঁ সম্পলক্ব ব্লিবেল্ন। গাধেরীক্জ তিন েবক্ষে আবরিকায় 
বেল্ন, বকন্তু তা সত্ত্বিও কালভ্বর কালজর প্রশংসা কলর মতামত 
জাবনলয়বেল্ন। ১৯১৪ সাল্ কালভ্ব তার োকবর চরলক ইস্তফা চেন 
এিং বনলজলক সমূ্পে ্বরূলপ তারঁ সংগেলনর কালজ বনলয়াক্জত 
কলরন। জাপালন চিাবকওর ‘উইলমন ইউবনভাবস ্বষ্ি’ সম্পলক্ব জানার 
পর বতবন ভারলত শুধুমাত্র মবহ্ালের জনযে একষ্ি বিশ্ববিেযো্য় 

ো্ ু করার বসধিান্ত চনন এিং এর জনযে তহবি্ 
সংগ্রলহর জনযে বিলেশ ভ্রমে কলরন। কালভ্ব প্রায় 
আ়িাই ্ক্ষ িাকা অনুোন বেলয় বিশ্ববিেযো্লয়র 
বভত্ততি স্াপন কলরবেল্ন, বকন্তু তহবিল্র অভালির 
কারলে কাজষ্ি মাঝপলর িধে হলয় যায়।

এমন পবরবস্বতলত মুম্ইলয়র বিিযোত বশল্পপবত 
বিে্োস োলমাের োকুরবে এই বিশ্ববিেযো্লয়র 
জনযে ১৫ ্ ক্ষ িাকা োন কলরন। এর পলর, োকুরবের 
মালয়র সম্ালন বিশ্ববিেযো্লয়র নাম পবরিত্বন কলর 

"শ্রীমতরী নাবরিাই োলমাের োকুরবে মবহ্া বিশ্ববিেযো্য়" রািা হয়। 
এই বিশ্ববিেযো্য়ষ্ি ১৯১৬ সাল্ মাত্র পােঁজন মবহ্া বশক্ষারশী বনলয় 
পর ে্া শুরু কলরবে্। বকন্তু আজ এই বিশ্ববিেযো্লয়র ২৬ষ্ি 
কল্লজ হাজার হাজার োত্ররী অধযেয়ন করলেন। বশক্ষার পাশাপাবশ 
ধন্দ চকশি জাতপালতর বিষমযে বনলয়ও সরি বেল্ন। গ্রালম বশক্ষার 
প্রসালরর জনযে বতবন ‘মহারা্রে গ্রাম প্রারবমক বশক্ষা কবমষ্ি’ প্রবতঠিা 
কলরন, যা ধরীলর ধরীলর বিবভন্ন গ্রালম েবলিশষ্ি প্রারবমক বিেযো্য় ো্ু 
কলর। সক্ মানুষ চয সমান, তা চিাঝালনার জনযে বতবন "সমতা 
সংঘ"ও প্রবতঠিা কলরবেল্ন। ১৯৫৫ সাল্ বতবন "পদ্মবিভূষে" 
সম্ান পান। ১৯৫৮ সাল্ তালঁক চেলশর সলি ্বাচ্চ সম্ান "ভারত 
রত্ন" পুরস্কালর ভূবষত করা হয়।  

নারী ষ্মিােয়নর অগ্রদিূ  
একবেন চোট্ট শহর মুরুলে উত্ততিজনা েব়িলয় পল়ি। িলরাোর প্রবতবনবধ 
মহারাজ গায়কওয়া়ি শহলরর প্রলতযেক ব্রাহ্মেলক েশ িাকা েবক্ষো 
বেলয়বেল্ন। এই শহলরই বে্ চকশিপন্থ কালভ্বর পবরিারও। পবরিালরর ি়ি 
চেল্ বভকু এই করা শুলন তার মালক েবক্ষো গ্রহলের জনযে পরী়িাপরীব়ি কলর। 
বকন্তু তারঁ মা প্রতযোিযোন কলর িল্বেল্ন, আমালের পবরিার আলগ িলরাোর 
মহারাজলক িাকা ধার বেলয়বে্। আমরা যবে েবক্ষো গ্রহে শুরু কবর তাহল্ 
আমালের আত্সম্ালনর করী হলি? বভকু অসন্তুটি হলয়বে্। অনযেবেলক তার 
চোি ভাই ধন্ডু মলনালযাগ বেলয় এই আল্ােনা শুনবে্। বশশলি ধন ড্ু  তারঁ 
মালয়র কাে চরলক চয বশক্ষা চপলয়বেল্ন, তা আজরীিন মলন চরলিবেল্ন। 
পরিতশীকাল্ বতবন ড্র ধন্দ চকশি কালভ্ব বহসালি বিিযোত হলয় ওলেন, 
নাররীর ক্ষমতায়লনর জনযে বতবন তারঁ সমগ্র জরীিন উৎসগ ্ব কলরবেল্ন।
েন্ম- ১৮ এপ্রিল ১৮৫৮ মৃি্যে- ৯ নয়িম্বর, ১৯৬২ 

বযেন্তিবে ডঃ ধন্দ চকশি কালভ্ব

কবটি বাচঁাও-কবটি 
িোও এবং নারী 

ষ্মিােন সম্প্ে্ষি 
কেন্দ্রীে সরোয়রর 

প্স্মগুপ্ল মপ্হলায়দর 
কনিৃবোধীন 

প্বোয়শর প্িত্তি 
স্ািন েরয়ি। 
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প্সধোতে: সমায়ের দপ্রদ্র এবং দবু ্ষল করে্ীর 
অবস্ায়নর েৈা মাৈাে করয়খ রিধানম্রেী নয়রন্দ্র 
কমাদীর কনিৃয়বে কেন্দ্রীে মপ্্রেসিা রিধানম্রেী 
গপ্রব েলযো্ অন্ন কোেনার কমোদ আরও িে 
মায়সর েনযে বৃন্ধে েয়রয়ি, সমেসীমা ২০২২ 
সায়লর কসয়টেম্বর িে ্ষতে বাোয়নার অনুয়মাদন 
প্দয়েয়ি। 

 রিিাব: িােযে বনরাপত্তা প্রকলল্পর অধরীলন সাধারে 
চকািা ো়িাও প্রবতষ্ি সুবিধালভাগরী প্রবত মালস 
বিনামূল্যে ৫ বকল্াগ্রাম চরশন পালিন। এই কারলে 
চসলটেম্র ২০২২ পয ্বন্ত ৮০,০০০ চকাষ্ি িাকা এিং 
২৪৪ এ্এমষ্ি িােযেশসযে িরাদে করা হলয়লে। 

  ২০২০ সাল্র এবপ্র্ চরলক প্রধানমন্তরী গবরি 
ক্যোে অন্ন চযাজনা বিলশ্বর িহৃত্তম িােযে বনরাপত্তা 
কম ্বসূবে বহসালি িাস্তিাবয়ত হলয়লে। এর ফল্ সারা 
চেলশ ৮০ চকাষ্ি মানুষ উপকৃত হলয়লেন।

 প্রধানমন্তরী গবরি ক্যোে অন্ন চযাজনার অধরীলন 
চমাি িযেয় হলি প্রায় ৩.৪০ ্ক্ষ চকাষ্ি িাকা, এর 
জনযে বিনামূল্যে ১০০৩ এ্এমষ্ি িােযেশসযে িরাদে 
করা হলয়লে।

 "এক চেশ, এক চরশন কাড্ব" প্রকলল্পর মাধযেলম চয 
চকানও পবরযায়রী রেবমক িা সুবিধালভাগরী বিনামূল্যে 
চরশন চপলত পালরন। সারা চেলশ প্রায় ৫ ্ক্ষ 

চরশন চোকালন এই সুবিধা রলয়লে।
প্সধোতে: িাি চারীয়দর আরও িায়লা িাপ্ররেপ্মে 
রিদায়নর েনযে ২০২২-২৩ মরসুয়মর েনযে োচঁা 
িায়ির এমএসপ্ি বৃন্ধের অনুয়মাদন।

 রিিাব: এষ্ি উচ্চ মালনর পালির প্রোর করলি, এর 
ফল্ পাি োষরীলের আয় িকৃ্ধির পাশাপাবশ িাজার 
বনরাপত্তা প্রোন করলি। 

 ২০২২-২৩ মরসুলমর জনযে কােঁা পালির এমএসবপ 
বনধ ্বারে করা হলয়লে কুইন্া্ প্রবত ৪৭৫০ িাকা। 
এষ্ি গ়ি উৎপােন িরলের উপর ৬০.৫৩% 
পবরলশাধ বনক্চিত কলর।

প্সধোতে: কেন্দ্রীে সরোপ্র েম ্ষচারীয়দর েনযে 
মহাঘ ্ষ িািা এবং কিনশনয়িাগীয়দর েনযে মহাঘ ্ষ 
িািার অপ্িপ্রতি প্েন্স্ত রিোয়শর অনুয়মাদন 
কদওো হয়েয়ি। এটি ২০২২ সায়লর ১ োনুোপ্র 
কৈয়ে োে ্ষের হয়ব এবং এয়ি প্বদযেমান মূল 
কবিন/কিনশয়নর ৩১ শিাংয়শর হার ৩ শিাংশ 
বৃন্ধে েরা হয়েয়ি।

 রিিাব: এর ফল্ প্রায় ৪৭.৬৮ ্ক্ষ চকন্দ্ররীয় 
সরকাবর কম ্বোররী এিং ৬৮.৬২ ্ ক্ষ চপনশনলভাগরী 
উপকৃত হলিন। মহাঘ ্ব ভাতা এিং ত্রালের জনযে 
রাজলকাষ চরলক প্রবত িের ৯৫৪৪.৫০ চকাষ্ি িাকা 
িরে হলি।   

খাদযে প্নরািত্া প্নন্চিি েরয়ি অন্ন কোেনার 
সম্প্রসার্; কেন্দ্রীে সরোপ্র েমমীয়দর েনযে 

মহাঘ ্ষ িািা ৩ শিাংশ বৃন্ধে
প্রবতষ্ি ভারতরীয় নাগবরলকর ি্ ভারলতর শক্তির উৎস। এই অিস্ানলক শক্তিশা্রী 

করার জনযে চকন্দ্ররীয় সরকার প্রধানমন্তরী গবরি ক্যোে অন্ন চযাজনালক আরও েয় মাস 
অর ্বাৎ ২০২২ সাল্র চসলটেম্র পয ্বন্ত িা়িালনার বসধিান্ত বনলয়লে। সরকালরর বসধিালন্তর 

ফল্, চেলশর ৮০ চকাষ্িরও চিবশ মানুষ আলগর মলতা এই চযাজনার সুবিধা পালিন। 
অনযেবেলক চকন্দ্ররীয় মবন্তসভা ২০২২-২৩  মরসলুমর জনযে কােঁা পালির এমএসবপ িকৃ্ধির 
অনলুমােন বেলয়লে। এো়িাও ৪৭ ্লক্ষরও চিবশ চকন্দ্ররীয় সরকাবর কম ্বোররী এিং ৬৮ 

্ক্ষ চপনশনলভাগরীলের জনযে মহাঘ ্ব ভাতা ৩% িকৃ্ধি করা হলয়লে।

মপ্্রেসিার প্সধোতে 
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সরীমালন্ত অনুপ্রলিশ চহাক িা সম্প্রসারেিােরী শক্তির 
েুঃসাহবসকতা িা চেশভালগর ষ়িযন্ত চহাক, ভারত আজ 
সক্ অনযোলয়র যরাযর জিাি বেলছে। এর পাশাপাবশ, 

চেশ এিন োবরদ্যে, অনযোয় এিং বিষলমযের বিরুলধি উপযতুি 
পেলক্ষপ গ্রহে করলে। চেলশ পবরিত্বলনর প্রেরীপ প্রজ্বব্ত 
হলয়লে। পাশাপাবশ এক নতুন ভারত গ়িার ্ লক্ষযে স্য়ংসম্পেূ ্বতার 
বেলক আমালের চেশ অগ্রসর হলছে। বকন্তু, এসলির মালঝই এমন 
বকেু ঘিলে যা আলগ কিলনা ঘলিবন।

আমালের সংসৃ্কবত ও সভযেতার প্রতরীক আমালের অমূ্যে 
প্রত্নসামগ্ররী। এই সমস্ত সামগ্ররীগুব্ আলগ েুবর কলর বিলেলশ বিক্ক্র 
করা হলয়বে্। এিন চকন্দ্ররীয় সরকালরর তৎপরতায় তা চেলশ 
বফলর আসলে। ভারলতর চসানা্রী ইবতহালসর প্রবত প্রধানমন্তরী 
নলরন্দ্র চমােরীর ভক্তি এিং বিশ্বালসর ফল্ ২০১৪ সা্ চরলক 
প্রায় ২২৮ষ্ি অমূ্যে ঐবতহাবসক মূবত ্ব সফ্ভালি বফবরলয় আনা 
হলয়লে। ২০১৩ সা্ পয ্বন্ত মাত্র চতলরাষ্ি মূবত ্ব ভারলত চফরত 
এলসবে্। 

যাইলহাক, মাবক্বন যতুিরা্রে, যতুিরাজযে, চনোর্যোডিস, রিান্স, 
কানাডা, বসঙ্াপুর, জাম ্বাবন এিং আরও অলনক চেশ ভারলতর 

িারিীে প্শল্পেম ্ষ স্য়দয়শ 
প্ফয়র এয়সয়ি!

ভারলতর হাজার িেলরর ইবতহালসর প্রবতষ্ি 
চকাোয় স্াপতযে-ভাস্কয ্ব- বশল্প- সংসৃ্কবতর চোযঁ়া 

রলয়লে। ভারতরীয় ভাস্কয ্ব, বশল্পকম ্বগুব্ শুধুমাত্র 
আমালের প্রােরীন ঐবতহযেলকই উপস্াপন 

কলর এমন নয়, এই বশল্পকম ্বগুব্ ভারলতর 
ররীবতনরীবত-আস্া-বিশ্বালসরও প্রবতবনবধত্ব কলর। 

অতরীলত ভারত চরলক িহু মূবত ্ব েুবর ও পাোর 
করা হলয়লে। যাইলহাক এতবেন ধলর চসই সক্ 
হৃত পুরাতাত্ত্বিক দ্িযেগুব্লক পুনরুধিার করার 

চকানও প্রলেটিা করা হয়বন। ২০১৪ সাল্ নলরন্দ্র 
চমােরী যিন প্রধানমন্তরী বহসালি োবয়ত্বভার 

গ্রহে কলরবেল্ন, তিন চরলক ভারত চেলশর 
প্রত্নিস্তুগুব্ বফবরলয় আনার কালজ সলেটি হয়। 
২১ মাে্ব ভারত-অল্রিব্য়া ভােু্বয়া্ সলম্্লনর 

সময় অল্রিব্য়ার প্রধানমন্তরী স্কি মবরসন 
প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীলক ভারলতর ২৯ষ্ি 

প্রত্নসামগ্ররী বফবরলয় চেন।

ঐবতহযেসংসৃ্প্ি 

প্বশ্ব ঐপ্িহযে প্দবস (১৮ এপ্রিল)  

অয়্রেপ্লো কৈয়ে মপূ্ি্ষ প্ফপ্রয়ে 
আনার প্বরয়ে রিধানম্রেীর িার্ 
শুনয়ি প্েউআর কোড স্যোন েরুন। 
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এই ধারনালক স্রীকৃবত বেলয়লে এিং ভারত এই সক্ 
চেশ চরলক মূবত ্বগুব্ বফবরলয় আনলত সক্ষম হলয়লে। 
ভারত-অল্রিব্য়া শরীষ ্ব সলম্্লনর ষ্েক আলগ ২১ মাে্ব 
আমরা এমনই এক ঘিনার সাক্ষরী চরলকবে্াম। যিন 
অল্রিব্য়া ভারতলক ২৯ষ্ি মূ্যেিান প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্ররী 
বফবরলয় বেলয়বে্। এগুব্ চিবশরভাগই ভাস্কয ্ব এিং 
বিবভন্ন উপকরে চযমন চিল্পারর, মালি ্্ব , চব্রাজি, 
বপত্ এিং কাগজ বেলয় বতবর। অল্রিব্য়ার এই সক্ 
প্রােরীন ভাস্কয ্বগুব্ রাজস্ান, গুজরাত, মধযেপ্রলেশ, 
উত্তরপ্রলেশ, তাবম্না়ুি, চতল্ঙ্ানা এিং পক্চিমিঙ্ 
চরলক এলসবে্, যা ভারলতর ত্তিস্তৃ ত চভৌগব্ক অচিল্র 
প্রবতফ্ন ঘিায়।

অল্রিব্য়া চরলক ভারলত চফরত আসা ২৯ষ্ি পুরাকরীবত ্ব 
পবরেশ ্বন কলরলেন প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী। এই 
পুরাকরীবত ্বগুব্ েয়ষ্ি বিভালগ বিভতি: বশি এিং বশষযেরা, 
শক্তি উপাসনা, ভগিান বিষু্ণ এিং তারঁ রূপ, বজন ধলম ্বর 
ঐবতহযে, বেত্রকম ্ব এিং আ্ংকাবরক িস্তু। প্রধানমন্তরীর 
কায ্বা্য় সূলত্র জানা বগলয়লে, ভাস্কয ্ব ও বেত্রগুব্ 
চিল্পারর, মালি ্্ব , চব্রাজি, বপত্ এিং কাগজসহ বিবভন্ন 
উপকরে বেলয় বতবর। এই পুরাকরীবত ্বগুব্ আনমুাবনক 
বরিটিটীয় নিম চরলক েশম শতাব্রীর। প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র 
চমােরীর মলত, “এই মূবত ্বগুব্লক বফবরলয় আনার োবয়ত্ব 
আমালের। এগুব্ সাংসৃ্কবতক ও ঐবতহাবসকভালিও 
তাৎপয ্বপূে ্ব কারে এগুব্ ভারতরীয় অনভূুবত, রেধিা 
ইতযোবের সলঙ্ জব়িত। এর চরলক চিাঝা যায় ভারত 
সম্পলক্ব বিলশ্বর ধারো করীভালি পবরিবত্বত হলছে।" 

নলরন্দ্র চমােরী চনতৃত্বাধরীন সরকার বিলেশ চরলক 
চযসি প্রত্নতাত্ত্বিক িস্তু িা ভাস্কয ্ব বফবরলয় এলনলে তার 
মলধযে রলয়লে চো্ শাসনকাল্র শ্রীলেিরীর একষ্ি ধাতি 
মূবত ্ব এিং চমৌয ্ব যলুগর একষ্ি চপা়িামাষ্ির নাররী মূবত ্ব। তা 
ো়িাও ২৪ষ্ি বিিযোত প্রােরীন প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্ররী বফবরলয় 
আনা হলয়বে্। মাবক্বন যতুিরা্রে চরলক ১৬ষ্ি, অল্রিব্য়া 
চরলক পােঁষ্ি, কানাডা, জাম ্বাবন এিং বসঙ্াপুর চরলক 
একষ্ি কলর মূবত ্ব বফবরলয় আনা হলয়লে। এো়িাও রলয়লে 
িাহুি্রীর একষ্ি ধাতি মূবত ্ব, একষ্ি নিরাজ মূবত ্ব এিং 
একষ্ি কুমার মূবত ্ব।

২০১৪ সাল্র প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীর চনতৃলত্ব 
ঐবতহাবসক িস্তুসামগ্ররী পুনরুধিালরর উলেযোগ গ্রহে করা 
হলয়বে্। এিা অতযেন্ত েুঃলির বিষয় চয, িেলরর পর 
িের ধলর ভারতরীয় মূবত ্ব ্িু, েুবর এিং অনযে চেলশ পাোর 
করা হলয়বে্। যাইলহাক, প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীর 
উলেযোগ ভারলতর সলঙ্ প্রবতষ্ি চেলশর কূিনরীবত চরলক 
পারস্বরক সম্পলক্বর উন্নবত হলয়লে, যা আমালের এই 
প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্ররী পুনরুধিালরর গুরুত্বপূে ্ব ভূবমকা গ্রহে 
কলরলে।  

আয়মপ্রো কৈয়ে ১৫৭টি প্বগ্রহ প্ফয়র এয়সয়ি  
প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী গত চসলটেম্লর মাবক্বন 

যতুিরাল্রে সফলর বগলয়বেল্ন। চসই সময় বতবন চসিান 
চরলক ১৫৭ষ্ি প্রত্নতাত্ত্বিক িস্তু ভারলত বফবরলয় বনলয় 
আলসন। েুবর, পাোর এিং চোরাো্ ালনর মাধযেলম এই 
সামগ্ররীগুব্  চেশ চরলক আলমবরকায় বনলয় যাওয়া হলয়বে্, 
চসিানকার সরকার এগুব্  িালজয়াপ্ কলরবে্। মাবক্বন 
যতুিরা্রে প্রত্নিস্তুগুব্  প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীলক চফরৎ 
চেওয়ার বসধিান্ত বনলয়লে। প্রত্নসামগ্ররী ও বনেশ ্বন বফবরলয় 
চেওয়ার এই বসধিান্তলক স্াগত জাবনলয়লেন প্রধানমন্তরী। 
এই ১৭৫ষ্ি প্রত্নিস্তুর মলধযে রলয়লে নানারকম মূবত ্ব এিং 
বিগ্রহ। েশম শতাব্রীর ১.৫ বমিার ্ ম্া একষ্ি চিল্পারলরর 
চিাোই করা মূবত ্ব রলয়লে, ৮.৫ চসবম ্ম্া বিােশ শতলকর 
নিরালজর চব্রাজি মূবত ্ব রলয়লে। এই পুরাকরীবত ্বগুব্ র মলধযে 
৭১ষ্ি সাংসৃ্কবতক প্রত্নতাত্ত্বিকিস্তু এিং পুরাকরীবত ্ব রলয়লে, 
যার মলধযে ৬০ষ্ি বহন্দধুলম ্বর, ১৬ষ্ি চিৌধিধলম ্বর এিং নয়ষ্ি 
বজন ধলম ্বর। 
১৪টি রিত্নবস্তু িারয়ি আনা হয়েয়ি

প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীর একান্ত প্রলেটিার ফল্ 
অল্রিব্ য়ার কযোনলিরায় ‘নযোশনা্  গযো্ াবর অফ 
অল্রিব্ য়া’ চোদেষ্ি প্রােরীন ঐবতহযেিাহরী িস্তু ভারলত বফবরলয় 
চেওয়ার বসধিান্ত বনলয়লে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক িস্তুগুব্ র মলধযে 
রলয়লে চব্রাজি এিং পারলরর ভাস্কয ্ব, বেত্রবশল্প এিং েবি। 
এর মূ্যে ৩০ বমব্ য়ন ড া্র। এই চোদেষ্ি েুবর হওয়া 
ঐবতহযেিাহরী সামগ্ররী বফবরলয় আনা হলয়লে।

ঐবতহযে সংসৃ্প্ি 
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প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী বিলশ্বর অনযেতম শক্তিশা্রী এিং জনবপ্রয় িযেক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বিও বতবন চেলশর 
োত্রোত্ররীলের সলঙ্ সময় কািালত ভা্িালসন। তালঁের সলঙ্ বনলজর অবভজ্তা ভাগ কলর চনওয়ার 

পাশাপাবশ প়ুিয়ালের চরলক তালঁের গল্প চশালনন। প্রবত িের বশক্ষারশীরা পররীক্ষার জনযে প্রস্তুবত চনন, তালঁের 
সলঙ্ রালক িািা- মা এিং বশক্ষকরা। এো়িা ‘পররীক্ষা বিষলয় েে্বা’ অনঠুিালনর মাধযেলম প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র 
চমােরী একজন িধুে,পরপ্রেশ ্বক এিং পরামশ ্বোতা বহসালি প়ুিয়ালের সলঙ্ সরাসবর চযাগালযাগ কলরন। 

পয়্া এবপ্র্ ‘পররীক্ষা চপ েে্বা’ পচিম িার অনুষ্ঠিত হলয়বে্।

পররীক্ষার ্ক্ষযে হ্ চযলকালনা পবরবস্বতর চমাকাবি্া 
করার জনযে প়ুিয়ালের প্রস্তুত করা। এর মাধযেলম প়ুিয়ারা 
বনলজলের চিাধশক্তি, বধয ্ব ক্ষমতা সম্পলক্ব অিবহত হলত 

পালরন। আমালের চেলশ পররীক্ষা িযেিস্ার সলঙ্ প়ুিয়ালের মূ্ যোয়নও 
করা হয়। পররীক্ষার মাধযেলম আমরা প্রবতভা এিং েুি ্্ব তা, েুলিাই 
চেিলত পাই। এিা চযন আমালের বপ্রয় িধুের মত, চয আমালের 
সলতযের মুলিামবুি বনলয় যায়। পররীক্ষা যবে নাই রাকত তাহল্ চয 
জরীিলন অগ্রসর হওয়া অতযেন্ত চিেনাোয়ক হলয় উেত। অনযেবেলক, 
পররীক্ষার কারলে বকেু বকেু প়ুিয়ার মলধযে োপ এিং উলবিগ চেিা 
যায়। মলন রািলত হলি পররীক্ষা জরীিন গেলনর সুলযাগ, োলপর 
সময় নয়। চসই কারলেই, "পররীক্ষা চপ েে্বার" পচিম অনুঠিালন 
প়ুিয়ালের িািা-মা এিং বশক্ষকলের সলঙ্ আ্াপোবরতার সময় 
প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী িল্বেল্ন, “যবে প্রবতলযাবগতা না রালক 
তাহল্ জরীিলনর অর ্ব করী। আমালের প্রবতলযাবগতার আহ্ান জানালনা 
উবেত। এষ্ি জরীিলন এবগলয় যাওয়ার একষ্ি অনযেতম পর। আমরা 
আমালের পয ্বাল্ােনা কলর আরও ভা্ করলত পাবর। আজ 
প্রবতলযাবগতা চিবশ হল্ সুলযাগও চিবশ।“ 

আপবন যবে আপনার জরীিনলক আরও উপলভাগ 
করলত োন তলি বনলজর মলধযে একষ্ি বিবশটিযে 
গল়ি চতা্ার চেটিা করুন, সে্ গুলের পূজাররী 
হন। ঈষ ্বালক িা়িলত চেওয়া উবেৎ নয়। এর 
ফল্ আমরা বনলজলেরলক চোি কলর চফব্ 

এিং আমরা কিনই ি়ি হলত পারি না। আপবন 
যবে জরীিলন সফ্ হলত োন তলি বনলজলক 

চযাগযে কলর চতা্ার চেটিা করুন। পররীক্ষা বনলয় 
আল্ােনা করাও আমার জনযে উপকাররী। এিা 

আমার মলন শক্তি চযাগায়।
-নয়রন্দ্র কমাদী, রিধানম্রেী 

িরীষ্ায়ে িে কিয়ো না! িরীষ্ায়ে িে কিয়ো না! 
িরীষ্াই রিগপ্ির লষ্্ িরীষ্াই রিগপ্ির লষ্্ 

‘িরীষ্া কি চচ্ষা’ 

রিধানম্রেীর সমূ্্ ্ষ 
িার্ শুনয়ি প্েউআর 
কোড স্যোন েরুন। 
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চকাবভলডর কারলে গত েুই িের প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী 
প়ুিয়ালের সলঙ্ সরাসবর আ্াপোবরতার সুলযাগ পানবন। 
বকন্তু এই িের প্রধানমন্তরী প্ররমিার বশক্ষারশীলের সলঙ্ 
সরাসবর আল্ােনা কলরবেল্ন। আ়িাই ঘণ্ার কম ্বসূবেলত 
প্রধানমন্তরী এক হাজালররও চিবশ বশক্ষারশীর সলঙ্ এলকর পর 
এক করা িল্ন এিং তালঁের প্রলনের জিাি বেলয়লেন। চকউ 
ক্জজ্াসা কলরবে্ পররীক্ষার োপ করীভালি সাম্ালত হলি, 
চকউ িা জানলত চেলয়বে্ করীভালি অনপু্রাবেত হলি, করীভালি 
বপতামাতার সামলন তারঁা তালঁের স্নে- উচ্চাশা প্রকাশ করলত 
পারলি।

প্নয়েয়ে প্নরীষ্্ েরুন, নি্ন িৈ প্নচিে খুঁয়ে িায়বন  

প্রধানমন্তরী জাবনলয়লেন, মালঝ মালঝ প্রলতযেলকর বনলজলের 
পররীক্ষা চনওয়া উবেৎ। এষ্ি এমন একিা বিষয় যা আবম 
আমার িই পররীক্ষা চযাধিায় ব্বি। চতামরা বনলজলের প্রস্তুবত 
এত ভা্ কলর নাও চয, পররীক্ষালক িল্া “আমার প্রস্তুবত চশষ 
হলয় বগলয়লে! আমার পররীক্ষা নাও। আমার সলঙ্ প্রবতবিক্্বিতা 
করুন। অনুশরী্ন এিং পুনঃঅনুশরী্লনর মাধলমই চকান 
বিষলয় উত্তম ফ্ অজ্বন করা সম্ি। চতামরা নতুন যা বকেু 
বশলিে তা চতামালের িধুেলের চশিান, এিং চতামরা ্ক্ষযে 
করলি চয চতামরাও এলত নতুন জ্ান আহরে করলত পারে।

রিধানম্রেী চাি মনু্তির ম্রে প্দয়েয়িন।  

পররীক্ষার অবভজ্তা চরলক বনলজলক প্রস্তুত করুন: পররীক্ষার 
জনযে কাউলক োপ চেওয়া উবেত নয়। পররীক্ষালক চতামরা যবে 
ভয় না চপলয় উেযাপন করার চেটিা কলরা, তাহল্ পররীক্ষা আর 
চতামালের ভরীবতর কারে রাকলি না। জরীিলন পররীক্ষা অবনিায ্ব। 
এই একষ্ি সামানযে পেলক্ষপ, এর জনযে ভয় পাওয়ার করা নয়। 
এই ঘলর এমন একজনও চনই চয আলগ পররীক্ষা চেয়বন। আবম 
অতরীলত পররীক্ষা বেলয়বে। চতামরা যা করলো তালত বিশ্বাস 
রালিা। ফ্স্রূপ, পররীক্ষা চেওয়ার সময় প্রস্তুবতর প্রলয়াজন, 
এিং উববিগ্ন হওয়ার েরকার চনই।

প্বরেটি মাধযেয়মর সয়ঙ্ েুতি নে; প্চতোিাবনার সয়ঙ্ েুতি 

আপবন যিন অন্াইলন চকান বকেু চশলিন তিন বক আপবন 
প়িালশানা কলরন নাবক বসলনমা চেলিন? িাস্তলি, সমসযোষ্ি 
অন্াইন িা অফ্াইলনর মলধযে আিধি চনই। চরেেরীকলক্ষ 
এরকম িহুিার হয় প়ুিয়ারা সশররীলর উপবস্ত রলয়লে, বশক্ষক 

কোপ্িয়ডর োরয়্ দইু বির ির রিধানম্রেী এবার 
সরাসপ্র িেুোয়দর সয়ঙ্ আলািচাপ্রিা েয়রয়িন। 

রিধানম্রেী প্শষ্াৈমীয়দর উয়দেয়শ বয়লন- প্চটে 
কলয়খা, ‘প্রিে িরীষ্া! আপ্ম কিামায়ে হারাবই!’ 

এর উত্তলর প্রধানমন্তরী জানান, অনুলপ্ররোর চকান সূত্র িা 
ইনলজকশন চনই। চতামরা অলনক বকেুই জালনা, বকন্তু চশলষ 
হলতােযেম হলয় পল়িা। চতামরা এত সহলজ হা্ চেল়ি োও চকন? 
বনলজলের িযেিহার বনলজরা পয ্বলিক্ষে কলরা। ি়ি হলয় ওোর 
পলর অলনযের উপর বনভ্বরশরী্ হলয় পল়িা না। চতামরা চতামালের 
ইবতিােক বিবশটিযেগুব্র পাশাপাবশ চনবতিােক বেকগুব্ও জালনা। 
এর ফল্ চতামরা আরও ভা্ কলর বনলজলের জানলত পারলি। 
চতামালের চকারায় অসুবিধা হলছে তা সহলজ িঝুলত পারলি। 
চতামালের যবে চকান বিষয় পেন্দ না হয় তলি চসষ্ি সমাপ্ কলরা। 
আলরকষ্ি বিষয়, যবে চকান কাজ িা বিষয় িা িযেক্তি যা চতামালের 
িিু পেলন্দর, চসষ্ি িিু ভা্ ভালি পয ্বলিক্ষে কলরা। িঝুলত পারলি 
এই পবৃরিরীলত প্রবতষ্ি িস্তু, িযেক্তির বনজস্ ক্ষমতা আলে, বিবশটিযে 
আলে। বেিযোং মানুষলের অলনক চক্ষলত্র অক্ষমতা রালক, বকন্তু 
সজৃনশরী্তার মলধযে বেলয় তারঁা বনলজলের প্রকাশ কলরন, বনলজলের 
অক্ষমতালক হাবরলয় চেন। তাই প্রলতযেলক বনলজর ক্ষমতা, বনলজর 
ভা্ ্াগা িুলঁজ চনওয়ার চেটিা কলরা, সফ্ হলিই। 

রিধানম্রেী বয়লন, “রিয়িযেয়ে িায়ব, আপ্ম ময়ন 
েরয়ি িারব না, ি্য়ল োব। প্েন্তু অয়নেসমে 
এরেমও হে কে বহুপ্দন আয়গ প্বরেটি িয়েপ্িলাম 
প্েন্তু িা সত্ত্বেও িরীষ্ার খািাে খবু িালিায়ব 
উত্র প্দয়ি কিয়রপ্ি। এর োর্ হল কসই প্বরেটির 
রিপ্ি আমায়দর ময়নায়োগ, আমায়দর প্নষ্ঠা। 
মনঃসংয়োয়গর কচষ্া েয়রা। কে মহূুয়ি্ষ রয়েি, কসই 
মহূুয়ি্ষর রিপ্িটি প্বরে, বস্তু সম্য়ে্ষ সোগ ৈায়ো, 
অবপ্হি ৈায়ো। 

বেবলির জনকপুবরর চকন্দ্ররীয় বিেযো্লয়র োত্র বিভি কালনাক্জয়া, 
জয়পুলরর োত্র কম্, ওব়িশার অবভভািক সুক্জত প্রধান 
প্রধানমন্তরীর কালে বনলজলের, সহপােটীলের এিং সন্তানলের 
করীভালি অনপু্রাবেত করা যায় তা জানলত চেলয়বেল্ন।  

নলমা অযোলপ গালয়ত্ররী সালক্না এিং চতল্ঙ্ানার এক প়ুিয়া 
আল্ােনা ে্াকা্রীন ক্জজ্াসা কলর, “আমরা যিন চরেেরীকলক্ষ 
রাবক, তিন যিন বশক্ষক বিষয়ষ্ি চিাঝান, আমরা তা িঝুলত 
পাবর, বকন্তু বকেুবেন পল়ি িা পররীক্ষার হল্ তা ভুল্ যাই চকন?”  

প্িএম ম্রে: হিাশার োর্ অনুসন্ধান 

বি্ষমায়ন প্নয়েয়ে প্নয়োন্েি েয়রা 
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প়িালছেন বকন্তু তা সত্ত্বিও তালঁের পালে মলনালযাগ চনই। 
অর ্বাৎ এলক্ষলত্র মাধযেম গুরুত্বপেূ ্ব নয়; বেন্তাভািনা গুরুত্বপূে ্ব। 

িরীষ্ার ফলাফল প্বরয়ে উপ্বিগ্ন হয়বন না  

অধযেয়লনর মাধযেলম আমরা জ্ান অজ্বন কবর। আর যবে শুধু 
পররীক্ষার উপর নজর বেই, তাহল্ আজ একিা পররীক্ষা, 
কা্ অনযে পররীক্ষা এই আিলত্ব ঘুলর চযলত হলি। আপনালক 
বনলজর জরীিলন চযাগযে হওয়ার জনযে জ্ান অজ্বন করলত হলি, 
পররীক্ষাও বেলত হলি। এিা আমালের বশক্ষার, জরীিলনর একিা 
অংশ। ফ্াফ্ সম্পলক্ব উববিগ্ন হলিন না। পররীক্ষার জনযে চয 
চকান বিষয় অনুধািন করলত হলি, তা িুঝলত হলি। সফ্ 
হলত চগল্ কলোর পবররেম করলতই হলি।

অনলাইন কিয়ে অফলাইয়নর উিলপ্ব্ধ 

আমরা এিন বডক্জিা্ মাধযেলম চয চকানও বিষয় সহজভালি 
এিং ত্তিস্তৃ তভালি জানলত পাবর। অন্াইন, এই বিষয়ষ্িলক 
সমসযো বহসালি না চেলি একষ্ি সুলযাগ বহসালি চেিা উবেৎ। 
প়িালশানার সলঙ্ অন্াইন মাধযেম যতুি হওয়ায় আমালের 
বেরােবরত প়িালশানার পবরবধ আরও সম্প্রসাবরত হলয়লে। 
আমালের কালে এতবেন চয সক্ তরযে বনবে্বটি বে্, এিন 
চসিালন চজায়ার এলসলে। তাই আমালের প্রারবমক কত্বিযে হ্ 
তরযেগুব্ একক্ত্রত করা। অধযেয়লন মলনাবনলিশ করা। আমরা 
যিন বনলজলের আর িইলয়র জ্ালনর মলধযে আিলক না চরলি 
জরীিলন তার প্রলয়াগ করলত পারি, তিনই আমালের বশক্ষা 
সার ্বক হলি। 

িরীষ্া িাোও সমাে ও িপ্রয়বয়শর প্বরে
িারয়ির িপ্বরযেৎ প্নম ্ষায়্ নি্ন 

রিেন্ম েী েরয়ি িায়র?
গ্রামাঞ্য়ল কময়েয়দর অবস্ার উন্নপ্ির 
েনযে েী েরয়ি হয়ব?

রিধানম্রেীর রিপ্িন্ক্রো: বিবশ্বক উষ্ণতা বিশ্বজলু়ি উলবিগ 
সষৃ্টি করলে। ঈশ্বলরর কৃপায় আমরা যা চপলয়বে্াম তা 

আমরা নটি কলরবে। আমালের পিূ ্বপুরুষলের জনযে আমরা 
আজ গাে, জ্ এিং নেরী চেিলত আপক্ছে। আগামরী 

প্রজলন্মর প্রবতও আমালের বনবে্বটি োবয়ত্ব ও কত্বিযে রলয়লে। 
প্রশাসলনর পক্ষ চরলক এমন চকালনা বনয়ম আলরাপ 

করা হলি না। সমস্ত বশশু যবে তালের বনজ বনজ গলৃহ 
একক িযেিহালরর জনযে প্াবটিক িযেিহার িধে কলর তলি 

তা পবরলিলশর জনযে উপকাররী হলি। ‘ইউজ এডি চ্া’ এই 
মানবসকতা প্রবতলরাধ করলত হলি।

“ইবতমলধযে মানবসকতার পবরিত্বন হলয়লে” িল্লেন 
প্রধানমন্তরী। আলগ িাব়ির পুরুষরা প়িালশানা করলতন এিং  
আর চমলয়রা শ্বশুরিাব়ির কালজ িযেস্ত রাকলতন। এিনও 
অলনক জায়গায় এই অিস্া বিেযেমান রলয়লে। তলি চমলয়লের 
বিকাশ ো়িা চকান সমালজর বিকাশ সম্ি নয়। সমালজ চেল্-
চমলয়র মলধযে চকালনা চভোলভে রাকা উবেত নয়। ভারলত রাবন 
অবহ্যোিাই, রাবন ্ক্ষরীিাইলয়র মলতা মহরীয়সরী নাররী বেল্ন। 
অযোরল্ষ্িক্, বিজ্ান ও চিাড্ব পররীক্ষায় আজলক চেলশর 
চমলয়রাও এবগলয় এলসলে, সাফ্যে অজ্বন করলে। এষ্ি সমাজ 
পবরিত্বলনর পবরোয়ক। 

এমন অলনক অবভভািক আলেন, যারা তালঁের 
বনলজলের জরীিলনর স্নেগুব্ সন্তানলের মলধযে 
বেলয় পূরে করলত োন। সন্তালনর মলধযে বেলয় 
তারঁা অধরা স্নে, ইছো পেূ ্ব করলত োন। তাই 
অলনকসময় তারঁা সন্তালনর উপর বনলজলের ইছো 
োবপলয় চেন। ববিতরীয়ত, বশক্ষকরাও অলনকসময় 
চরেেরীকলক্ষর মলধযে প়ুিয়ালের উপর োপ সষৃ্টি 
কলরন। আমরা বশশুলের ক্ষমতা চিাঝার চেটিা 
কবর না, যার কারলে অলনক বশশু মানবসকভালি 
আঘাত পায়। িাচ্চালের চিাঝার চেটিা করুন। 
প্রবতষ্ি বশশুর মলধযে একষ্ি অননযে েক্ষতা 
রালক। বশশুষ্ি তার িািা মা অরিা বশক্ষকলের 
প্রতযোশা পূরে করলত অসফ্ হলতই পালর, বকন্তু 
প্রবতষ্ি বশশুরই চকান না চকান বিলশষ েক্ষতা 
রলয়লে। অলনকসময় অবভভািলকরা সন্তানলের 
শক্তি এিং ্ক্ষযেগুব্ িুঝলত অক্ষম হন। এষ্ি 
আপনালক আপনার সন্তানলের চরলক আরও েলূর 
সবরলয় চেয়।

বহু অপ্িিাবেই সতোয়নর 
স্প্ন বুঝয়ি িায়রন না জাতরীয় বশক্ষা নরীবত িযেক্তিগত প্রবতভা 

বিকালশর জনযে বিবভন্ন সুলযাগ প্রোন কলর। 
আমরা যিন জাতরীয় বশক্ষানরীবত সম্পলক্ব 
গভরীরভালি উপ্বধি করলত পারি তিন 
আরও সুবিধা পাওয়া যালি। বশক্ষকলের 
এই বিষয়ষ্ি মারায় রািলত হলি। এনইবপ 
মালন "জাতরীয় বশক্ষা নরীবত", “নতুন বশক্ষা 
নরীবত" নয়। সারা বিলশ্ব বশক্ষানরীবত গেলন 
িহু মানষু জব়িত রালকন। ২০১৪ সাল্ 
প্রধানমন্তরী বহসালি োবয়ত্ব গ্রহলের পর আবম 
এই বিষলয় অলনক বেন্তাভািনা কলরবে্াম। 
বিলশষজ্লের সলঙ্ পরামলশ ্বর পর এই 
নরীবত সাধারে মানলুষর কালে চপৌঁলে চেওয়া 
হলয়বে্, চযিালন ১৫ চরলক ২০ ্ক্ষ 
পরামশ ্ব পাওয়া বগলয়বে্। জাতরীয় বশক্ষা 
নরীবতলত চি্াধু্া এিন পােযেক্রলমর একষ্ি 
অংশ বহসালি অন্তভু্বতি করা হলয়লে।

োিীে প্শষ্া নীপ্ির 
রিয়োগ 
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প্হংসা এবং শনরায়েযের প্বয়রাপ্ধিা 
েরা আমায়দর েি্ষবযে

২০২২ সাল্র ২৯ মাে্ব শ্রী শ্রী হবরোেঁ োকুলরর ২১১ তম 
জন্মিাবষ ্বকরী উপ্লক্ষ পক্চিমিলঙ্র োকুরিাব়ির শ্রীধাম 
োকুরনগলর আলয়াক্জত মতুয়া ধম ্ব মহালম্ায় ভাষে 

বেলয়বেল্ন প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী। বতবন িল্ন, “রাজননবতক 
কায ্বক্রলম অংশগ্রহে করা আমালের গেতাবন্তক অবধকার। বকন্তু 
রাজননবতক বিলরাবধতার কারলে যবে কাউলক ভয় চেবিলয় িাধা 
চেওয়া হয়, তাহল্ গেতাবন্তক অবধকালরর ্ঙ্ঘন হয়। তাই 
সমালজর চয চকানও স্ালন বহংসা ও বনরালজযের মানবসকতার 
বিলরাবধতা করা আমালের কত্বিযে। আসল্ আমালের চেলশর 
সংবিধান আমালের অলনক অবধকার বেলয়লে। আমরা চসই 
অবধকারগুল্া রক্ষা করলত পাবর যিন আমরা আমালের োবয়ত্ব 
সততার সলঙ্ পা্ন কবর।“  প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী ২০২১ 
সাল্র মালে্ব িাং্ালেলশর ওরাকাক্ন্দ োকুরিাব়ি পবরেশ ্বন 
কলরন। শ্রী শ্রী গুরুোেঁ োকুলরর প্রবত রেধিা জানান এিং মহান 
মতুয়া ঐবতলহযের প্রশংসা কলরন। প্রধানমন্তরী ২০১৯ সাল্র 
চফব্রুয়াবরলত োকুরনগলরও বগলয়বেল্ন।

সামান্েে ও ধমমীে আয়ন্দালন কৈয়েই ‘মি্ো ধয়ম ্ষ’র 
সূচনা 

স্াধরীনতা পূি ্ব সমলয় অবিভতি িাং্ায় বনপরীব়িত, অতযোোবরত, 
িক্চিত চরেেরীর মানুষলের উন্নবতর জনযে শ্রী শ্রী হবরোেঁ োকুর তারঁ 
জরীিন উৎসগ ্ব কলরবেল্ন। এই সামাক্জক ও ধমশীয় আলন্দা্ন 
১৮৬০ সাল্ ওরকাক্ন্দ (িত্বমালন িাং্ালেলশ) চরলক শুরু 
হলয়বে্ এিং তারপলর ‘মতুয়া মহাসংঘ’ প্রবতঠিার মাধযেলম চশষ 
হলয়বে্। ‘অ্ ইক্ডিয়া মতুয়া চফডালরশন’ বিারা মতুয়া ধম ্ব মহা 
চম্া ২০২২ সাল্র ১৯ মাে্ব চরলক ৫ এবপ্র্ পয ্বন্ত আলয়াক্জত 
করা হলয়বে্। শ্রী শ্রী হবরোেঁ োকুর তারঁ সমগ্র জরীিন সামাক্জক 
নযোয়বিোর এিং জনক্যোলের জনযে উৎসগ ্ব কলরবেল্ন। ২০২২ 
সাল্র ২৯ মাে্ব তারঁ ২১১তম জন্মিাবষ ্বকরী উেযাবপত হলয়বে্।

মি্ো ধম ্ষ মহা কমলা, মি্ো ঐপ্িয়হযের রিপ্ি রেধো 
োনায়নার এেটি সুয়োগ 

মতুয়া ঐবতলহযের প্রবত রেধিা জানালনার একষ্ি উপ্ক্ষযে হ্ 
মতুয়া ধম ্ব মহা চম্া। শ্রী শ্রী হবরোেঁ োকুর চয মূ্যেলিাধ গল়ি 
তুল্বেল্ন, তার প্রবত বিশ্বাস প্রকাশ করার এষ্ি একষ্ি সুলযাগ। 
গুরুোেঁ োকুর এিং ি়িমা এই মূ্যেলিাধ এিং বিশ্বালসর ধারালক 
এবগলয় বনলয় বগলয়লেন। এই মহালম্া ‘এক ভারত, চরেঠি ভারত’-
এর ভািনালক শক্তিশা্রী কলরলে। আমালের এই মহান সভযেতা 
এিং সংসৃ্কবতর কারে হ্ এর ধারািাবহকতা, যা যলুগর সলঙ্ 
সামজিসযে িজায় চরলি এবগলয় েল্লে। 

ভারলতর নাগবরক বহসালি আমালের প্রধান কত্বিযে 
হ্- চেলশর উন্নয়ন! চেলশর চেলয় গুরুত্বপূে ্ব আর 
বকেু চনই। আমালের প্রবতষ্ি কাজ সিার আলগ 
চেলশর স্ালর ্বর করা মারায় চরলি করলত হলি। চকালনা 
পেলক্ষপ গ্রহে করার আলগ আমালের ভািলত 
হলি এলত চেলশর মানুষ উপকৃত হলিন বক হলি 
না। এমতািস্ায় একজন সাধারে নাগবরক বহসালি 
আমালের প্রারবমক কত্বিযে হ্ েুনশীবত বনমূ ্্ব  করা। 
চকারাও চকউ হয়রাবনর বশকার হল্ তার বিরুলধি 
চসাচ্চার হওয়া আমালের কত্বিযে। যিন সিাই 
একষ্ি জাবতর অগ্রগবতর জনযে সলেটি হয়, তিন 
আমরা একষ্ি অন্তভু্বক্তিমূ্ ক সমাজ গেলনর বেলক 
এবগলয় যাই। এমন একষ্ি অন্তভু্বক্তিমূ্ক সমাজ 
গল়ি চতা্ার জনযে সমালজর চয চকালনা জায়গায় 
বিরাজমান বহংসা এিং বনরালজযের বিলরাবধতা এিং তা 
প্রবতলরাধ করা আমালের কত্বিযে হলয় ওলে।

মতুয়া ধম ্ব মহালম্া রাষ্ট্র

রিধানম্রেীর সম্ূ্ ্ষ 
িার্ শুনয়ি প্েউআর 
কোড স্যোন েরুন 
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রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে

বায়েয়ির গপ্ি 
বৃন্ধে কদয়শর রিগপ্ি 

প্নন্চিি েয়রয়ি  

অতরীলত প্রায়শই সাধারে িালজলি চযসক্ প্রবতশ্রুবত চেওয়া হত, তা অলনক সময়ই 
পূরে হত না। বকন্তু ২০২১ সাল্র িালজি এক নতুন ঐবতলহযের সূেনা কলরলে, এই সময় 

চরলক িালজলি চেওয়া প্রবতশ্রুবতর ১০০% পূরে কলরলে সরকার। প্রাক-িালজি পরামলশ ্বর 
অনুশরী্ন অিযোহত চরলি সরকার িালজি-পরিতশী সমলয় বিবভন্ন অংশরীোবরলের সলঙ্ 
আ্াপ আল্ােনা শুরু কলরলে। এই বেন্তাভািনা বনলয়, এই িেলরর সাধারে িালজলির 
পলর, প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী বনলজ চেলশর অপার সম্ািনালক কালজ ্াগালনার জনযে 
চিসরকাবর িাত এিং অনযোনযে অংশরীোবরলের সলঙ্ করা িল্লেন। সরকার িালজিলক 

একষ্ি শক্তিশা্রী প্রক্ক্রয়ায় পবরেত করার পবরকল্পনা কলরলে যালত ২০৪৭ সাল্ 
ভারত যিন তার স্াধরীনতার শতিষ ্ব উেযাপন কলর তিন এষ্ি বিলশ্বর অনযেতম প্রধান 

অর ্বননবতক শক্তি বহসালি আবিভূ্বত হলত পালর। 

#সবোরিোস  
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প্র ধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী িালজি-সম্পবক্বত 
এগালরাষ্ি ওলয়বিনালর ৪০ হাজালররও চিবশ 
অংশরীোবরলের সলঙ্ আ্াপ আল্ােনা 
কলরলেন। কলরাপকরলনর সময় তারঁ 

িতিলিযের মাধযেলম চেলশর নিবনম ্বাে এিং ‘সকল্র প্রয়াস’ 
চেতনালক সঙ্রী কলর চকন্দ্ররীয় সরকালরর েরীঘ ্বলময়ােরী 
েৃষ্টিভবঙ্ প্রবতফব্ত হলয়লে। ভারলতর সংসেরীয় ইবতহালস 
এই প্ররমিার এমন হ্ যিন চেলশর সাধারে িালজি 
শুধুমাত্র আবর ্বক োবহো চমিালনার জনযে একষ্ি নবর 
পবরেলয়র মলধযে আিলক রালকবন িরং এষ্িলক সমূ্পে ্বরূলপ 
িাস্তিাবয়ত করার জনযে একষ্ি প্রস্তালি পবরেত হলয়লে। গত 
িেলরর সাধারে িালজলির পর প্ররমিার প্রধানমন্তরীর পয ্বায় 
চরলক সরাসবর অংশরীোবরলের সলঙ্ আ্াপ আল্ােনার 
ররীবত শুরু হয়। এর ্ক্ষযে হ্ এমন একষ্ি িযেিস্া গল়ি 
চতা্া চযিালন প্রধান ভূবমকা গ্রহে করলি বশল্প এিং 
সাধারে জনগে। এই ররীবত িজায় চরলি প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র 
চমােরী িানা ববিতরীয় িেলর সমস্ত অংশরীোবরলের সলঙ্ করা 
িল্লেন, সরকার এিং চিসরকাবর িালতর মলধযে আস্ার 
চসতু স্াপন কলরলেন।

চকাবভড মহামাবর ে্াকা্রীন সমলয় বডক্জিা্ মলচির 
মাধযেলম িালজি-পরিতশী আল্ােনা অনঠুিান শুরু হলয়বে্, 
তাই এর নাম রািা হলয়লে ‘িালজি ওলয়বিনার’। এই 
ওলয়িবমনালর চকন্দ্র এিং রাজযে সরকালরর প্রবতবনবধলের 
পাশাপাবশ উলেযোতিা, রপ্াবনকারক, আন্তজ্বাবতক 
বিবনলয়াগকাররী, টিাি্বআপ উলেযোতিা এিং অনযোনযেরা 
উপবস্ত বেল্ন। প্রবতষ্ি ওলয়বিনালরর সময় পযোলন্ 
আল্ােনা এিং বিষয়-বভত্ততিক আল্ােনা অনুঠিান হয়। 
এই ওলয়বিনালরর সময়, সরকার একাবধক বিষলয় অলনক 
সহায়ক পরামশ ্ব চপলয়লে যা িালজি চঘাষোর কায ্বকর 

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে

৫.৪%

২০২১ সায়লর 
অয়্াবর- প্ডয়সম্বর 

শত্মাপ্সয়ে
ন্েপ্ডপ্ি প্িল 

৮.৫% 

অৈ ্ষথনপ্িে সমীষ্া 
অনুসায়র এই অৈ ্ষ 
বিয়র ন্েপ্ডপ্ি 

বায়েি কঘার্া 
োে ্ষেরিায়ব 
বাস্তবােয়নর উিাে 
প্হসায়ব প্শল্পসংস্াগুপ্লর 
সয়ঙ্ বায়েি 
ওয়েপ্বনায়রর আয়োেন 
েয়রয়ি সরোর। 

“আপনারা সকল্ই জালনন চয গত েুই িেলর, আমরা 
চিশ বকেু নতুন ঐবতহযে শুরু কলরবে – প্ররমষ্ি হ্ 
পুলরা এক মালসর জনযে চকন্দ্ররীয় িালজি এবগলয় বনলয় 
আসা। িালজি ১ এবপ্র্ চরলক িাস্তিাবয়ত হয়, তাই এর 
প্রস্তুবতর জনযে আমরা হালত েু’মাস সময় পাই। আমরা 
এই মধযেিতশী সময়িালকই কালজ ্াগালত োই। চকন্দ্ররীয় 
এিং রাজযে সরকার, সরকাবর এিং চিসরকাবর অংশরীোবর 
সমস্ত বিভাগ তরা অংশরীোবরলের এক মলচি আনার 
প্রয়াস ে্লে, যালত আমরা সিাই একক্ত্রত হলত পাবর 
এিং িালজি করীভালি সিলেলয় দ্রুততা এিং েক্ষতার 
সলঙ্ িাস্তিায়ন করা যায় তা চেিলত পাবর। এষ্ি একষ্ি 
চযৌর প্রলেটিা যার মাধযেলম আমরা দ্রুত, বনবি ্বলনে এিং 
সলি ্বাত্তম ফ্াফল্র প্রাপযেতা বনক্চিত করলত পাবর।"

অনুমান েরা হয়েয়ি।
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িাস্তিায়লন সহায়তা করলি।
কোগায়োগ এবং সমন্বে করির্া েপু্গয়েয়ি  

িালজি পরিতশী এই আল্ােনা চরলক অনমুান করা 
চযলত পালর চয এষ্ি আবর ্বক িের চশষ হওয়ার আলগই 
গত িেলরর সাধারে িালজলি করা চঘাষোগুব্র 
্ক্ষযেমাত্রা অজ্বলন িযোপকভালি সাহাযযে কলরবে্। 
গত িেলরর সাধারে িালজলি চঘাষো করা হলয়লে- 
ষ্িকাকরলের জনযে ৩৫,০০০ চকাষ্ি িাকা িরাদে, স্াস্যে 
িালত বডক্জিা্ িযেিস্ার প্রোর, পােঁ িেলরর জনযে সু্কল্ 
পুষ্টি প্রোর িকৃ্ধি করা, জ্ জরীিন বমশন, উজ্জ্ব্া ২.০, 
অমরুত ২.০,  পবরছেন্ন পবরলিলশর জনযে স্যোপ নরীবতর 
িাস্তিায়ন, ভারতলক উৎপােন চকলন্দ্র পবরেত করলত 
চতলরাষ্ি চস্লর প্রায় েুই ্ক্ষ চকাষ্ি িাকার বপএ্আই 
প্রকল্প, সাতষ্ি চিক্িাই্ পাক্ব উলেযোগ, জাতরীয় মুদ্াকরে 
পাইপ্াইন, বপএম গবতশক্তি যা হাইওলয়, চর্ওলয়, 
জ্পর, বিেযুেৎ সক্ বিষয়গুব্র বিকাশ করলি, কৃবষ 
পলেযের চকনাকািায় নযূেনতম সমর ্বন মূল্যে, কৃবষ ইনরিা 
তহবিল্র নরীবতর পবরিত্বন, স্ামরীত্ব প্রকলল্পর সম্প্রসারে, 
এক চেশ-এক চরশন কালড্বর সম্প্রসারে, ই-রেম চপাি্বা্, 
চেলশ একলশাষ্ি বসবনক সু্ক্ প্রবতঠিা করার উলেযোগ, চ্হ 
চকন্দ্ররীয় বিশ্ববিেযো্য়, েক্ষতা উন্নয়ন, আবর ্বক সংস্কালরর 
িযেিস্া। িালজলির অবধকাংশ প্রবতশ্রুবত অর ্বিের চশষ 
হওয়ার বতন মাস আলগই পূরে হলয়লে। 
নি্ন িারয়ির বায়েয়ির েনযে নি্ন প্দেপ্নয়দ্ষশনা 

আলগর সমলয়, িালজি িাস্তিায়লনর পরপরই িষ ্বার 
মরসুম শুরু হলয় চযত যা জু্ াই চরলক চসলটেম্র পয ্বন্ত 
বতন মালসর জনযে পবরকাোলমা-সম্পবক্বত প্রকল্পগুব্লক 
িাধাগ্রস্ত করত। এই ধরলনর পবরবস্বতলত এবপ্র্ চরলক 
জনু পয ্বন্ত প্ররম বতন মালস দ্রুত ফ্াফ্ অজ্বলনর 
জনযে এক মালসর মলধযে িালজলির প্রবতশ্রুবত পূরলের 
জনযে এবগলয় বনলয় আসা। সরকালরর ভািনা হ্ ১ এবপ্র্ 
চরলক যিন নতুন িালজি কায ্বকর হলি, তিন চরলকই 
সি পবরকল্পনা অনুযায়রী চযন কাজ দ্রুত শুরু হয়, আলগর 
মাস-চফব্রুয়াবর-মাে্বলক এর প্রস্তুবতর জনযে িযেিহার করা 
উবেত। এষ্ি সরকালরর উচ্চাবভ্াষরী পবরকল্পনার ফ্ চয 
মহামাবর ে্াকা্রীন সমলয় চেলশ ঐবতহাবসক িালজি 
চঘাষো হলয়লে যা ‘নতুন ভারলতর’ বভত্ততি মজিুত করলত 
এিং ভারতলক বিলশ্বর অনযেতম অর ্বননবতক শক্তিলত 
পবরেত করলত সাহাযযে করলে। 
িরু্ িারয়ির েনযে নি্ন সুয়োগ

ভারলতর তরুে প্রজন্মই চেলশর তরা জাবতর ভবিষযেৎ 
বনম ্বাতা। এই বেন্তা চরলকই সাধারে িালজলি বশক্ষা সংক্রান্ত 

‘সবো সাৈ, সবো 
প্বোশ, সবো প্বশ্বাস 
এবং সবো রিোস’- 
বায়েয়ি এই সেয়লর 
রিোস অিযেতে গুরুবেিূ্ ্ষ। 
বায়েি শুধুমাত্ প্হসাব 
প্ববর্ী নে। আমরা েপ্দ 
বায়েিয়ে সটেে উিায়ে 
এবং সমেময়িা বযেবহার 
েরয়ি িাপ্র িাহয়ল আমরা 
আমায়দর সীপ্মি সম্দ 
প্দয়ে এেটি বে িাৈ ্ষেযে 
গয়ে ি্লয়ি িাপ্র, এবং 
এিা িখনই সম্ভব েখন 
বায়েি সম্য়ে্ষ সবার ময়ন 
স্ছেিা ৈােয়ব।

- নয়রন্দ্র কমাদী, রিধানম্রেী

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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বিবভন্ন বিষলয়র উপর বিলশষ গুরুত্ব প্রোন করা হলয়লে। 
এর মলধযে রলয়লে সকল্র জনযে মানসম্ত বশক্ষার 
প্রাপযেতা এিং উচ্চবশক্ষার চকন্দ্রগুব্লক আন্তজ্বাবতক 
মালন উন্নরীত করা। বশক্ষালক্ষলত্র  ভারলতর েৃষ্টিভবঙ্ 
হ্, এক নতুন বশক্ষা িযেিস্ার প্রিত্বন করা। এিং 
চসই উপ্লক্ষযে সাধারে িালজলি অলনক চঘাষো করা 
হলয়লে। ই-বিেযো, ওয়ান লিাস-ওয়ান েযোলন্, বডক্জিা্ 
্যোিলরিবর, বডক্জিা্ বিশ্ববিেযো্লয়র মলতা পেলক্ষলপর 
মাধযেলম বিলশষ কলর ভারলতর গ্রামাচিল্ েবরদ্, েব্ত, 
অনগ্রসর, আবেিাসরী জনজাবতর প়ুিয়ালের উন্নতমালনর 
বশক্ষা প্রোলনর প্রলেটিা করা হলয়লে।

ভারলতর বশক্ষা িযেিস্ায় একষ্ি অবভনি এিং বিেক্ষে 
পেলক্ষপ হ্ নযোশনা্ বডক্জিা্ ইউবনভাবস ্বষ্ি। 
বিশ্ববিেযো্য়গুব্লত আসলনর অভাি প়ুিয়ালের কালে 
উচ্চবশক্ষায় িাধা হলয় ওলে। তরুে তরুেরীরা বিশ্বমালনর 
বডক্জিা্ বিশ্ববিেযো্লয়র মাধযেলম বশক্ষা গ্রহে করলত 
পারলিন। এই উলেযোগ চেলশর বশক্ষা চক্ষলত্র বিপ্বিক 
পবরিত্বন আনলি। মাতৃভাষায় বশক্ষার গুরুলত্বর কারলে 

অলনক রালজযে স্ানরীয় ভাষায় বেবকৎসা ও কাবরগবর বশক্ষা 
শুরু হলয়লে। িালজলি, চকাবভড-পরিতশী পবরবস্বতর 
জনযে যিুকলের েক্ষ কলর চতা্ার চেটিা ে্লে।   
স্য়ংসমূ্পে ্ব ভারত গল়ি চতা্ার ্লক্ষযে িালজলি, একষ্ি 
বডক্জিা্ ইলকাবসলটিম ফর বস্কব্ং অযোডি ্াইভব্হুড 
(চেশ টিযোক) ই-চপাি্বা্ এিং ই-বস্কব্ং ্যোিলরিবর 
প্রবতঠিার করা চঘাষো করা হলয়লে।

এই উলেযোগ চরলক পয ্বিন, চ্ান, অযোবনলমশন 
কািু্বন এিং প্রবতরক্ষা পেযেগুব্ উপকৃত হলি। বশক্ষা 
অংশরীোবরলের সলঙ্ একষ্ি বিেলক প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র 
চমােরী প্রামাচিল্ উচ্চ মালনর বশক্ষা প্রোন এিং নতুন 
ধারো প্রোলর সহলযাবগতার গুরুলত্বর উপর চজার 
বেলয়লেন। বতবন িল্বেল্ন চয িালজি পরিতশী 
আল্ােনার উলদেশযে হ্ িালজলির প্রবতশ্রুবতগুব্ 
প্রাবন্তক জনলগাঠিটীর কালে কায ্বকরভালি এিং সষ্েক 
সমলয় চপৌঁলে চেওয়া। 

ভারলতর মলতা চেলশ না্ন্দা, তক্ষশরী্ার মলতা প্রােরীন 
বশক্ষাপ্রবতঠিান আলে, তা সত্ত্বিও আমালের চেলশর তরুে 

আমায়দর েৃরেয়দর ময়ধযে মাটির মান প্বরয়ে সয়চিনিা বৃন্ধে েরয়ি 
হয়ব োয়ি িারঁা িায়ঁদর কখয়ির মাটি রিপ্ি এে বা দইু বির অতের িরীষ্া 
েরান। প্বপ্িন্ন ফসয়ল েীিনাশে ও সার বযেবহার সম্য়ে্ষ িায়ঁদর শবজ্াপ্নে 
িরামশ ্ষ রিদান েরা হয়ব। আিপ্ন অবশযেই োয়নন কে আমায়দর িরু্ 
প্বজ্ানীরা নযোয়না সার শিপ্র েয়রয়িন। এটি েৃপ্রয়ষ্য়ত্র প্দশা িপ্রবি্ষন 
েরয়ব। আমায়দর েয়ি ্ষায়রি েগয়িরও এই কষ্য়ত্ রিচ্র সম্ভাবনা রয়েয়ি।
নয়রন্দ্র কমাদী, রিধানম্রেী

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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তরুেরীরা বিলেলশ প়িলত যালছেন। বকন্তু এিন চকন্দ্ররীয় 
সরকালরর প্রধান নজর হ্ প্রাক-প্রারবমক চরলক স্াতলকাত্তর 
বশক্ষার জনযে একষ্ি শক্তিশা্রী পবরকল্পনা বতবর করা যা 
একুশ শতলকর আধুবনক বশক্ষার সলঙ্ সামজিসযেপূে ্ব হলি। 
তাই বসবনক সু্ক্লকও সরকাবর-চিসরকাবর অংশরীোবরলত্বর 
আওতায় বনলয় আসা হলছে। বশক্ষায় প্রযকু্তির িযেিহালরর 
উপর চজার চেওয়া হলয়লে, যার জনযে অি্ ষ্িঙ্কাবরং ্যোি 
গুরুত্বপূে ্ব। আমরা যবে এই িালজলির মূ্যোয়ন কবর তাহল্ 
চিাঝা যালি ‘স্াধরীনতার অমতৃ মলহাৎসি’এর সময় জাতরীয় 
বশক্ষার জনযে একষ্ি শক্তিশা্রী ত্তিত্ততি স্াপন করা হলছে। 
গ্রায়মর েনযে সব ্ষাঙ্ী্ এবং অতেি্্ষন্তিমলূে উন্নেন  

অমতৃকাল্ একষ্ি নতুন ভারত গ়িার সংকল্প সকল্র 
প্রলেটিায় অক্জ্বত হলত পালর। এিা তিনই সম্ি যিন 
অগ্রগবত সিার জনযে অন্তভু্বক্তিমূ্ ক হলি, প্রবতষ্ি মানুষ, 
প্রবতষ্ি চরেবে, প্রবতষ্ি অচি্ উন্নয়লনর পূে ্ব সুফ্ পালি। 
এই কারলেই গত সাত িেলর, চকন্দ্ররীয় সরকার চেলশর 
প্রবতষ্ি অচিল্ প্রবতষ্ি নাগবরলকর েক্ষতা বিকালশর জনযে 
অবিরাম প্রলেটিা োব্লয়লে।

বস্কমগুব্র ্ক্ষযে হ্ চেলশর গ্রামাচি্ এিং েবরদ্লের 
পাকা িাব়ি, চশৌোগার, রান্নার গযোস, বিেযুেৎ, জ্ এিং রাস্তার 
মলতা চমৌব্ক পবরলষিা প্রোন করা। সরকার এই চক্ষলত্র 
সাফ্যে অজ্বন কলরলে, বকন্তু সরকালরর ্ক্ষযে বস্কলমর 
সুবিধা চযন চকান একষ্ি বনবে্বটি চরেবের মলধযে সরীমািধি না 
রালক, এই সুবিধা চযন সকল্র কালে চপৌঁোয়। এই ্ক্ষযে 
অজ্বলনর জনযে, গ্রামরীে ভারলতর জনযে সাধারে িালজলি 
একষ্ি বিলশষ পধিবত গ্রহে করা হলয়লে। িালজলি প্রধানমন্তরী 
আিাস চযাজনা, গ্রামরীে স়িক চযাজনা, জ্ জরীিন বমশন, 
উত্তর-পূি ্ব সংলযাগ এিং গ্রালম ব্রডিযোডি সংলযালগর জনযে 
প্রলয়াজনরীয় িরাদে অন্তভু্বতি রলয়লে। চেলশর গ্রামাচি্, 
উত্তর-পূি ্বাচি্ এিং উচ্চাকাঙ্রী চজ্াগুব্লত সুলযাগ-
সুবিধা সম্প্রসাবরত করলত হলি। এই প্ররমিার চকন্দ্ররীয় 
সাধারে িালজলি চেলশর সরীমান্তিতশী গ্রামগুল্ার জনযে 
বিলশষ ‘ভাইলব্রন্ বভল্জ’ কম ্বসবূের চঘাষো করা হলয়লে। 
‘বপএম বডভাইন’ প্রকলল্পর মাধযেলম বনবে্বটি সমলয়র মলধযে 
উত্তর-পূি ্ব রাজযেগুব্লত উন্নয়ন প্রকল্পগুব্র ১০০%  সুবিধা 
বনক্চিত করার পবরকল্পনা করা হলয়লে। 

এই চপ্রক্ষাপলি প্রধানমন্তরী যিন অংশরীোবরলের সলঙ্ 
আল্ােনা করবেল্ন, বতবন গ্রামাচিল্র উন্নয়লনর বিষলয় 
তারঁ েৃষ্টিভবঙ্ উপস্াপন কলরন। ভূবম বনররীক্ষে, জবমর 
চরকলড্বর বডক্জিা্াইলজশন, স্ামরীত্ব প্রকল্প গ্রালমর 
অগ্রগবত তরাবন্বত করলি, সরকাবর কাজগুব্ দ্রুত সম্পন্ন 
হলি। 

রিেুন্তি এবং 
িপ্রোোয়মা 
গ্রামগুপ্লর িপ্রবি্ষন 
সাধন েরয়ব। 

n প্রতযেন্ত অচি্ সহ সমস্ত গ্রালম অপষ্িকযো্ ফাইিার স্াপলনর 
জনযে েুক্তিগুব্ ভারতলনি প্রকলল্পর অধরীলন চেওয়া হলি। 
২০২২-২৩ সাল্র েুক্তিগুব্ পািব্ক প্রাইলভি পাি্বনারবশলপ 
ে্লি ৷ আশা করা হলছে এই কাজ ২০২৫ সাল্র মলধযে চশষ 
হলি।

n  উত্তর-পূলি ্বর গ্রামগুব্র বিকালশর জনযে ‘বপএম বিকাশ পহ্’ 
নালম নতুন প্রকল্প ো্ু হলি।

n  চতলরাষ্ি রালজযে ইউবনক ্যোডি পালস ্্ব  আইলডবন্বফলকশন 
নম্র িাস্তিাবয়ত হলয়লে, এর ্ক্ষযে হ্ ২০২২-২৩ অর ্বিেলরর 
চশষ নাগাে সারা চেলশ প্লির জনযে ‘ইউবনক আইবড’ িরাদে 
করা।

n  স্ামরীত্ব প্রকলল্পর মাধযেলম ২০২৫ সাল্র মলধযে চ্ালনর সাহালযযে 
চেলশর সমস্ত গ্রালমর জবম জবরপ কলর একষ্ি বডক্জিা্ 
চরকড্ব বতবর করার ্ক্ষযে বনধ ্বারে করা হলয়লে। চেলশ ১.১০ 
্লক্ষরও চিবশ গ্রালম চ্ান জবরলপর কাজ চশষ হলয়লে।

৩.৮
কোটি নি্ন েয়লর সংয়োগ! চলপ্ি অৈ ্ষবির 

২০২২-২৩ সায়ল গ্রামী্ িপ্রবারগুপ্ল এই 
সুপ্বধা িায়বন। এর েনযে ৬০ হাোর কোটি 

িাো অৈ ্ষ বরাদে েরা হয়েয়ি।

ভাইলব্রন্ বভল্জ প্রকল্প সরীমান্তিতশী 
গ্রামগুব্র পবরকাোলমা উন্নত করলি। এই 
িেলরর িালজলি এর জনযে ৩৫০০ চকাষ্ি 
িাকা িরাদে করা হলয়লে, যা গত িের 
২৫০০ চকাষ্ি িাকা বে্।

িাইয়রেন্ট প্িয়লে

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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এই সংস্কালরর ফল্ গ্রামরীে পবরকাোলমা ও িযেিসাবয়ক 
কায ্বক্রলমর উন্নবত হলি। প্রবতষ্ি পবরিালরর বনজস্ পাকা 
িাব়ি বনক্চিত করলত এিালরর িালজলি ৮০ ্ক্ষ নতুন 
ঘলরর ্ক্ষযে বনধ ্বারে করা হলয়লে। চেলশর েয়ষ্ি শহলর 
‘্াইিহাউস’-এর মলতা নতুন প্রযকু্তি িযেিহার কলর িাব়ি 
বনম ্বাে করা হলছে। এই িালজলি জ্জরীিন বমশলনর 
আওতায় গ্রামাচিল্ চমৌব্ক পবরলষিা প্রোলনর ্লক্ষযে 

প্রায় ৪ চকাষ্ি নতুন জল্র সংলযালগর ্ক্ষযে বনধ ্বারে 
করা হলয়লে। প্রধানমন্তরী অংশরীোবরলের িল্লেন চয 
এই ্ক্ষযে অজ্বলন সকল্র সহলযাবগতা প্রলয়াজন যালত 
২০২৪ সাল্র মলধযে ‘হর ঘর ন্ চস জ্’-এর ্ক্ষযে 
পূরে করা যায়।

গ্রাম চহাক িা শহর, আধুবনক যলুগ আজ আমালের 
সকল্র ব্রডিযোডি প্রলয়াজন। প্রধানমন্তরী িল্লেন চয 

িরবিমী রিেয়ন্মর 
েৃপ্রর প্দয়ে 
অগ্রসর 

১.৩২ 

রাসায়বনকমুতি প্রাকৃবতক োলষর 
প্রোলরর ্লক্ষযে প্ররম পয ্বালয় গঙ্া 
নেরীর ধালর পােঁ বকল্াবমিার প্রশস্ত 
কবরলডালর কৃষকলের জবমর উপর 
নজর চেওয়া হলয়লে।

রিােৃপ্িে চার 

লষ্ কোটি িাো েরা হয়েয়ি, ো 
গি বির ১.২৩ লষ্ কোটি প্িল।

ফস্ কািার পর শসযে চরলক বতবর পলেযের মূ্যে 
সংলযাজন, িযেিহার এিং ব্রযোক্ডিংলয়র প্রোর করা। 
বপবপবপ চমালড কৃষকলের বডক্জিা্ এিং হাই-
চিক পবরলষিা সরিরাহ করা। কৃবষ টিাি্বআপগুব্র 
অর ্বায়লনর জনযে বিলশষ মূ্ ধন-সহ তহবি্ প্রবতঠিা 
করা। চকন-চিতওয়া নেরী সংলযাগ প্রকল্প নয় ্ক্ষ 
চহ্র কৃবষজবমলত চসলের সুবিধা প্রোন করলি।

রিেুন্তির সাহায়েযে বাধা দরূ েরা হয়ব 

1. গঙ্ার উভয় তরীলর পােঁ বকল্াবমিার এ্াকার মলধযে 
প্রাকৃবতক কৃবষ কবরলডার বনম ্বালের ্ক্ষযে। 

2. কৃবষ ও উেযোনপা্লন কৃষকলের জনযে আধুবনক 
প্রযুক্তি উপ্ধি করা হলি।

3. চভাজযেলতল্র আমোবন কমালত পাম অলয়্ বমশন 
ও বত্িরীলজর উপর মলনাবনলিশ করা হলি।  

4. বপএম গবতশক্তির মাধযেলম কৃবষ পেযে পবরিহলনর 
জনযে একষ্ি নতুন িযেিস্া গল়ি চতা্া হলি।

5. কৃবষ িলজ্বযের উন্নত িযেিস্াপনার মাধযেলম িজ্বযে চরলক 
শক্তির িযেিস্া গ্রহে কলর কৃষকলের আয় িকৃ্ধি করা।

6. কৃষকলের স্াছেলন্দযের জনযে চেলশর চে়ি ্লক্ষরও 
চিবশ চপাটি অবফলস িযোংবকং সুবিধা প্রোন করা।

7. কৃবষ গলিষো-বশক্ষা সংক্রান্ত পােক্রম, আধবুনক 
সময় অনুযায়রী মানি সম্পে উন্নয়লন পবরিত্বন।

মূলযোেন, িূপ্ম করেয়ড্ষর প্ডন্েিালাইয়েশন 
এবং েীিনাশে ও িপ্রয়িারে িদাৈ ্ষ কসচন 
েরার েনযে ‘প্েরা্ ক্ান’-এর বযেবহায়রর 

রিচার। ১৬৩ লষ্ েৃরেয়ে ২.৩৭ লষ্ কোটি 
িাোর এমএসপ্ি মূয়লযের সরাসপ্র অৈ ্ষরিদান। 

েৃপ্র ও েলযো্ ম্রেয়ের
বায়েি বৃন্ধে েয়র 

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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এষ্ি চকি্ বডক্জিা্ সংলযাগই িকৃ্ধি করলি না িরং েক্ষ 
যিুকলের বনলয় বিশা্ রেমশক্তিও বতবর করলি। এর সলঙ্ 
সমস্ত চপাটি অবফসলক ‘চকার িযোক্ঙ্কং’ িযেিস্ায় আনার 
কাজ শুরু হলয়লে। এর ্ ক্ষযে হ্ আবর ্বক অন্তভু্বক্তির জনযে 
শুরু করা ‘জন ধন চযাজনা’র সুবিধা ১০০% জনসংিযোর 
কালে চপৌঁলে চেওয়া।

আবর ্বক অন্তভু্বক্তি অর ্বননবতক কম ্বকালণ্ড নাররীলের 
অংশগ্রহে িকৃ্ধি কলরলে।  তাই চকন্দ্ররীয় সরকালরর উলেযোগ 
হ্ গ্রামাচিল্ আরও চিবশ সংিযেক টিাি্বআপ স্াপলন 
উৎসাবহত করা। এলক্ষলত্র চিসরকাবর চক্ষলত্রর ভূবমকা 
গুরুত্বপূে ্ব। প্রধানমন্তরী উচ্চাকাঙ্রী চজ্ার মলতা ২০২২ 
সাল্ তহবস্ স্তলর গ্রালম উন্নয়লনর জনযে প্রবতলযাবগতা 
আলয়াজলনর উপর চজার বেলয়বেল্ন।
েৃপ্রর 'িরবিমী রিেয়ন্মর' লয়ষ্যে সাি ধাি

কৃষকলের আয় িকৃ্ধি, োলষর িরে কমালনা এিং 
িরীজ চরলক িাজার পয ্বন্ত, কৃষকলের আধুবনক সুলযাগ-
সুবিধা প্রোন করা িত্বমান চকন্দ্ররীয় সরকালরর অনযেতম 
অগ্রাবধকার। গত সাত িেলর চেলশর কৃবষ িযেিস্ালক 
এবগলয় বনলত অলনক নতুন পেলক্ষপ গ্রহে করা হলয়লে। 
মাত্র েয় িেলর, কৃবষ িালজি একাবধকিার িকৃ্ধি করা 
হলয়লে এিং কৃষকলের কৃবষ ঋে সাত িেলর ২.৫ গুে 
িকৃ্ধি চপলয়লে। চকাবভলডর মত অভূতপূি ্ব সমলয় চেলশর 
৩ চকাষ্ি কু্ষদ্ কৃষকলক বকষাে চক্রবডি কাড্ব (চকবসবস) 
প্রোন করা হলয়বে্।

এই সি প্রলেটিার কারলে কৃষকরা প্রবত িের ফস্ 
উৎপােলন নতুন চরকড্ব স্াপন করলেন। বজি োলষর 
প্রোলরর কারলে এিন সারা চেলশ বজি পলেযের িাজার 
মূ্যে ১১,০০০ চকাষ্ি িাকা। এর রফতাবনও েয় িেলর 
২০০০ চকাষ্ি িাকা চরলক িকৃ্ধি চপলয় ৭০০০ চকাষ্ি 
িাকার চিবশ হলয়লে। এিন সরকার এসি কৃবষ সংস্কালরর 
সম্প্রসারে শুরু কলরলে। কৃবষ িযেিস্ালক আধুবনক কলর 
তু্লত িালজলি সাতষ্ি পেলক্ষলপর করা ি্া হলয়লে। এর 
মলধযে প্রাকৃবতক োষ, গলিষো এিং েক্ষতা উন্নয়লনর জনযে 
কবরলডালরর মলতা পবরিত্বন অন্তভু্বতি রলয়লে।

প্রধানমন্তরী জাবনলয়লেন, প্রাকৃবতক কৃবষর সুফ্ 
মানুলষর কালে চপৌঁলে বেলত কৃবষ বিজ্ান চকন্দ্র ও কৃবষ 
বিশ্ববিেযো্য়গুল্ালক সঙ্ঘিধিভালি কাজ করলত হলি। 
বতবন বকষাে বিকাশ চকন্দ্রলক একষ্ি কলর গ্রাম েত্তক 
বনলত িল্ন। এো়িাও, বতবন আগামরী িেলরর মলধযে 
১০০ িা ৫০০ কৃষকলক প্রাকৃবতক োলষর বিষলয় সলেতন 
এিং অনুপ্রাবেত করার জনযে বিশ্ববিেযো্য়গুব্লক 
আহ্ান জানান। বতবন জাবনলয়লেন, িত্বমালন আমালের 
মধযেবিত্ত ও উচ্চ-মধযেবিত্ত পবরিালর আলরকষ্ি প্রিেতা 

প্বশ্বেুয়ে সমস্ত ধরয়্র 
রিােৃপ্িে সম্দ এবং 
রিােৃপ্িে রিাচ্য়ে ্ষর 
অবষ্ে ঘিয়ি। এমন 
িপ্রপ্স্প্িয়ি বৃত্াোর 
অৈ ্ষনীপ্ি অিপ্রহাে ্ষ হয়ে 
উয়েয়ি। এবং এটিয়ে 
আমায়দর শদনন্ন্দন েীবয়ন 
এেীিূি েরয়ি হয়ব। 
রিপ্িটি কষ্য়ত্, আমায়দর 
উদ্াবনী হয়ি হয়ব। 
আপ্ম কদয়শর কবসরোপ্র 
কষ্ত্য়ে আশ্বস্ত েরপ্ি 
কে সরোর আিনায়দর 
রিয়চষ্াে িায়শ রয়েয়ি। 

- নয়রন্দ্র কমাদী, রিধানম্রেী

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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রিপ্িরষ্া বযেয়ের 
কষ্য়ত্ িারি প্বয়শ্বর 
িৃিীে স্ায়ন রয়েয়ি। 

রিপ্িরষ্া বযেে

চেিা যায়। এই ধরলনর পবরিারগুব্লত বিবভন্ন নতুন 
িােযোভযোলসর প্রিেতা ্ক্ষযে করা বগলয়লে। চপ্রাষ্িন 
এিং কযো্বসয়ামসম্পন্ন িহু পেযে এিন তালঁের হালতর 
মুলোয়। এই ধরলনর অলনক পেযে বিলেশ চরলক আলস 
এিং চসগুব্র সলঙ্ ভারতরীয় স্ালের চকান বম্ চনই। 
আমালের চেলশ কৃষকরা বকন্তু স্ালে এিং পুষ্টিলত ভরপুর 
িােযে উৎপােন করলেন, বকন্তু চসই সমস্ত পেযে আমরা 
সষ্েকভালি উপস্াপন এিং িাজারজাত করলত পাবর 
না। চসই কারলে আমালের এই কৃবষ চক্ষলত্র ‘চভাকা্ 
ফর চ্াকা্’-চক প্রাধানযে চেওয়ার চেটিা করা উবেত। 
নতুন যলুগর সলঙ্ তাল্ তা্ বমব্লয় সরকার প্রবত িের 
মাষ্ি পররীক্ষার প্রোর এিং এর জনযে একষ্ি ্যোিলরিবরর 
চনিওয়াক্ব স্াপলনর জনযে কাজ করলে। 
নদীগুপ্লয়ে সংেতুি েয়র কসচ বযেবস্ায়ে শন্তিশালী 
েরা

চকন-চিতওয়া সংলযাগ প্রকলল্পর মাধযেলম চেলশর চসে 
িযেিস্ার উন্নবতর ্লক্ষযে পেলক্ষপ গ্রহে কলরলে চকন্দ্ররীয় 
সরকার। এই জনযে প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী কলপ ্বালরি 

চক্ষত্রলকও এবগলয় আসার আহ্ানও জাবনলয়লেন। 
একই সমলয়, সরকার ভারলতর িােযে োবহো পয ্বলিক্ষে 
কলর ফস্ উৎপােলনর জনযে চিসরকাবর িালতর 
সহলযাবগতার উপর চজার বেলয়লে, কৃষকলের সলঙ্ 
েুক্তি কলরলে। ি়ি এিং অনযোনযে কৃবষ িজ্বযে িযেিস্াপনায় 
চিসরকাবর িালতর অংশগ্রহেও গুরুত্বপূে ্ব। এ চক্ষলত্র 
সরকার প্রবতষ্ি পয ্বালয় পেলক্ষপ বনলছে, তলি চিসরকাবর 
িালতর অংশগ্রহেও একান্ত জরুবর। িালজি ওলয়বিনালর 
অংশরীোবরলের সলঙ্ আ্াপোবরতার সময় প্রধানমন্তরী 
িল্বেল্ন চয ভারলত িােযে প্রক্ক্রয়াকরে বশলল্প 
বিবনলয়ালগর প্রেুর সম্ািনা রলয়লে। সরকার ইরানল্র 
২০% বমরেলের ্লক্ষযে রলয়লে। ২০১৪ সাল্র আলগ 
যিন ১-২% ইরান্ বমরেে করা হলয়বে্, এিন তা প্রায় 
৮ শতাংলশ চপৌঁলে বগলয়লে। ইরান্ বমরেে িকৃ্ধি করলত 
সরকার অলনক প্রলোেনা বেলছে। আমালের িযেিসা 
প্রবতঠিানগুল্ালক এলক্ষলত্র এবগলয় আসলত হলি।

কৃবষ গলিষোর পাশাপাবশ প্রধানমন্তরী আবর ্বক সহায়তার 
মাধযেলম টিাি্বআপ ও কৃষক উৎপােনকাররী সংস্ার 

রিপ্িরষ্া 
কষ্য়ত্ স্প্নি্ষর 

n ২০২১-২২ সাল্র িালজি অনমুালনর 
তু্নায় প্রবতরক্ষা িালজি ৪৬৯৭০ 
চকাষ্ি িাকা (৯.৮২%) িকৃ্ধি করা 
হলয়লে।

n  প্রবতরক্ষা পবরলষিাগুব্র মূ্ধন 
পবরিধ ্বন িা কযোবপিা্ আউিল্’র 
অধরীলন চমাি িরাদে িকৃ্ধি কলর ২০২২-
২৩ সাল্ ১.৫২ ্ক্ষ চকাষ্ি িাকা করা 
হলয়লে। ২০১৩-১৪ সাল্ তা ৮৬,৭৪০ 
চকাষ্ি িাকা বে্। িালজি অনযুায়রী নয় 
িেলরর িযেিধালন ৭৬% িকৃ্ধি হলয়লে।

n  ২০২২-২৩ সাল্র চকন্দ্ররীয় িালজলি 
সশস্ত িাবহনরীর আধুবনকরীকরে এিং 
পবরকাোলমাগত উন্নয়লনর জনযে 
মূ্ধন িরাদে ১.৫২ ্ক্ষ চকাষ্ি িাকা 
করা হলয়লে, যা গত িেলরর তু্নায় 

১২.৮২% িকৃ্ধি চপলয়লে।
n  এই অর ্বিেলর প্রবতরক্ষা ক্রয় 

িালজলির ৬৮% চেশরীয় বশলল্পর জনযে 
িরাদে করা হলয়লে, যা আলগর িেলরর 
তু্নায় ৫৮% িকৃ্ধি চপলয়লে।

n  সামুবদ্ক বনরাপত্তা চজারোর করার 
জনযে ভারতরীয় চনৌিাবহনরীলত ৪৪.৩১% 
িরাদে িকৃ্ধি করা হলয়লে।

n  বশল্প, টিাি্বআপ, বশক্ষা এিং গলিষোর 
জনযে ‘বরসাে্ব অযোডি চডলভ্পলমন্’ 
চক্ষত্র উন্মতুি করার প্রস্তুবত। চসই জনযে 
বনধ ্বাবরত প্রবতরক্ষা িালজলির ২৫% 
িরাদে করা হলয়লে। 

n  ি়ি মালপর পররীক্ষা এিং শংসাপলত্রর 
প্রলয়াজনরীয়তা চমিালনার জনযে একষ্ি 
স্াধরীন চনাডা্ সংস্ার প্রবতঠিা।

রিপ্িরষ্া ম্রেয়ের 
েনযে কমাি

৫.২৫ 
লষ্ কোটি িাোর বায়েি 

বরাদে েরা হয়েয়ি, ো কমাি 
বায়েয়ির ১৩.৩১%।

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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উন্নয়লন চিসরকাবর িালতর গুরুলত্বর ওপর চজার বেলয়লেন। 
বতবন িল্বেল্ন চয কলপ ্বালরি বিশ্বলক এমন িযেিস্া বতবর 
করলত হলি, যালত িামালরর সরজিাম ভা়িা চেওয়া যায়। বতবন 
চিসরকাররী িাতলক িালজলির আল্ালক বেন্তাভািনা করার 
আহ্ান জানান যালত পরিতশী প্রজলন্মর কৃবষকালজ উৎসাবহত 
হয়। কৃবষর ঐবতহযেগত পধিবতর িাইলর বগলয় নতুন পধিবতর 
সূেনা করলত হলি।
রিপ্িরষ্া কষ্য়ত্ স্প্নি্ষরিা োপ্ির অগ্রগপ্ির েনযে 
অিপ্রহাে ্ষ

স্াধরীনতার আলগও, ভারলত প্রবতরক্ষা পেযে উৎপােন 
হত। যাইলহাক, সমলয়র সলঙ্ সলঙ্ এষ্ি এমন পয ্বালয় েল্ 
যায় চয চযিালন ভারতলক প্রবতরক্ষা সরজিাম আমোবনর 
জনযে বিলেলশর উপর বনভ্বর করলত হত। ভারত এিন চসই 
প্রিেতালক পবরিত্বন করলত সক্ষম হলয়লে, আধুবনকতার 
সালর সঙ্বত চরলি চেশলক প্রবতরক্ষা িালত স্য়ংসম্পেূ ্ব 
করার জনযে উললিিলযাগযে পেলক্ষপ গ্রহে কলরলে। ভারতলক 
প্রবতরক্ষা িালত স্য়ংসম্পেূ ্ব করার জনযে সরকার এিালরর 
িালজলি প্রবতশ্রুবত বেলয়লে।

চকন্দ্ররীয় সরকার গলিষো ও উন্নয়ন চরলক শুরু কলর চেশরীয় 
উৎপােন পয ্বন্ত প্রবতরক্ষা চক্ষলত্রর জনযে একষ্ি চকৌশ্ 
বনধ ্বারে কলরলে। প্রবতরক্ষা িালত িালজলির ৬৮% শুধুমাত্র 
চেশরীয় প্রবতরক্ষা বশলল্পর জনযে িরাদে করা হলয়লে। এিনও 
অিবধ, প্রবতরক্ষা মন্তক ৩০৯ ষ্িরও চিবশ দ্লিযের একষ্ি 
তাব্কা প্রকাশ কলরলে যা অিশযেই চেশরীয় বনম ্বাতালের কাে 
চরলক বকনলত হলি। শরীঘ্রই এর তৃতরীয় তাব্কাও প্রকাশ করা 
হলি। প্রবতরক্ষা চক্ষলত্র চেশরীয় উৎপাবেত পলেযের জনযে ৫৪ 
হাজার চকাষ্ি িাকার েুক্তি হলয়লে, ৪.৫ ্ক্ষ চকাষ্ি িাকারও 
চিবশ মূল্যের সরজিাম সংগ্রলহর প্রক্ক্রয়া ে্লে। 

প্রবতরক্ষা িালত ভারলতর স্বনভ্বরতার গুরুত্ব বিলিেনা 
কলর গুরুত্বপূে ্ব বসধিান্ত চনওয়া হলছে। সাইিার বনরাপত্তাও 
যলুধির অলস্ত পবরেত হলয়লে, যার জনযে ভারত প্রস্তুবত 
বনলছে। প্রধানমন্তরী অংশরীোবরলের উলদেলশ িল্ন, চেশ 
যিন েৃঢ় সংকল্প ও পূে ্ব বনঠিার সলঙ্ এবগলয় যায়, তিন িিু 
উৎসাহিযেজিক ফ্াফ্ অজ্বন করা সম্ি। বতবন অড্বনযোন্স 
ফযো্বরর উোহরে চেন। গত েয় িেলর ভারত প্রবতরক্ষা 
সরজিালমর রপ্াবন েয় গুে িকৃ্ধি কলরলে, চেশরীয়ভালি প্রস্তুত 
সরজিাম ৭৫ষ্িরও চিবশ চেলশ রপ্াবন করা হলছে। গত সাত 
িেলর প্রবতরক্ষা সরজিাম উৎপােনকাররীলের ৩৫০ ষ্িরও চিবশ 
্াইলসন্স বেলয় এই িাতলক উন্নরীত করা হলছে। চিসরকাবর 
িাতলক বডআরবডও এিং প্রবতরক্ষা বপএসইউ-এর সমতু্যে 
করার ্লক্ষযে, প্রবতরক্ষা গলিষোর জনযে িরাদে িালজলির 
২৫% টিাি্বআপ ইতযোবের জনযে িরাদে করা হলয়লে। প্রবতরক্ষা 

n আয়ুষ্মান ভারত বডক্জিা্ বমশলনর অধরীলন 
‘নযোশনা্ বডক্জিা্ চহ্র ইলকাবসলটিম’-এর 
জনযে একষ্ি উনু্মতি মচি ো্ু করা হলি।

n মানসম্পন্ন মানবসক স্াস্যে কাউলন্সব্ং এিং যত্ন 
পবরলষিাগুব্র প্রাপযেতা বনক্চিত করলত ‘জাতরীয় 
চিব্ মানবসক স্াস্যে’ কম ্বসবূে ো্ু করা হলি।

n বমশন শক্তি, বমশন িাৎস্যে, সক্ষম অঙ্নওয়াব়ি, 
এিং চপাষে ২.০ ো্ু করা হলি।

n েুই ্ক্ষ অঙ্নওয়াব়িলক ‘সক্ষম অঙ্নওয়াব়ি’র 
অধরীলন উন্নরীত করা হলি।

এে িারি 
এে স্াস্যে 

৮৬,২০০ 
কেন্দ্রীে বায়েয়ি স্াস্যে কষ্য়ত্

আেরু ম্রেয়ের েনযে ৩০৫০ 
কোটি িাো বরাদে েরা 
হয়েয়ি, ো িূব ্ষবিমী বায়েয়ির 
কচয়ে ২.৬৯% কবপ্শ।

বায়েি

কোটি িাো বরাদে েরা হয়েয়ি, ো 
গি বিয়রর বায়েয়ির ি্লনাে ১৬% 

বৃন্ধে কিয়েয়ি। 

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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কবরলডার, বিলশষ নরীবত সংস্কার চেলশর প্রবতরক্ষা িাতলক 
আরও উৎসাবহত করলি। প্রধানমন্তরী চিসরকাররী িাতলক 
জাবনলয়লেন তালঁের উবেৎ আলগ চেশলক শক্তিশা্রী 
করা, তারপর ্াভ ক্ষবতর বহসাি করা। 
স্াস্যে কস্য়রর েনযে এেটি অতেি্্ষন্তিমলূে 
িধেপ্ি 

চকাবভড মহামাররী ে্াকা্রীন সারা বিশ্ব ভারলতর 
স্াস্যে িযেিস্া, ভারলতর বিজ্ানরী, বেবকৎসকলের শক্তি 
উপ্বধি কলরলে। যবেও ভারত শুধু মহামাররীর বিরুলধিই 
সফ্ভালি ়্িাই কলরবন িরং িসুনধি কুিুম্কলমর 
চেতনায় বিলশ্বর অনযোনযে চেশলকও সাহাযযে কলরলে। 
তারপলর ভারত সারা বিলশ্বর মলধযে সি ্বিহৃৎ ষ্িকাকরে 
অবভযান োব্লয়লে। চকন্দ্ররীয় সরকালরর ্ক্ষযে হ্ স্াস্যে 
িাতলক আরও অন্তভু্বক্তিমূ্ ক কলর চতা্া, চযিালন 

স্াস্যে পবরকাোলমা শুধুমাত্র ি়ি শহরগুব্র মলধযে 
সরীমািধি রাকলি না। শুধু চরাগ বনরামলয়র ওপরই চজার 
চেওয়া হলছে না, চরাগ প্রবতলরালধও সমান গুরুত্ব চেওয়া 
হলছে। এর জনযে স্ছে ভারত অবভযান, বফি ইক্ডিয়া 
বমশন, পুষ্টি বমশন, বমশন ইন্দ্রধনষু, আয়ষু্মান ভারত, 
জ্ জরীিন বমশন-এর মলতা একাবধক পেলক্ষপ গ্রহে 
করা হলয়লে। 

চকন্দ্ররীয় সরকার স্াস্যে িালত অন্তভু্বক্তির প্রোর করলে 
যার জনযে বতনষ্ি চকৌশ্ গ্রহে করা হলয়লে। গুরুতর 
চরালগর বেবকৎসার জনযে চজ্া, লিক এিং গ্রাম স্তর পয ্বন্ত 
সুবিধাগুব্ সম্প্রসাবরত করা হলছে। এজনযে সাধারে 
িালজলি স্াস্যে িালত িরাদে উললিিলযাগযে পবরমাে িকৃ্ধি 
করা হলয়লে। আয়লুষর মলতা ঐবতহযেিাহরী বেবকৎসা 
িযেিস্ায় গলিষোর জনযে উৎসাবহত করা হলছে। আধুবনক 

গপ্িশন্তি
এই ১০৭ লষ্ কোটি িাোর 
রিেল্প কদয়শর িপ্রোোয়মার 
কিাল বদয়ল কদয়ব। 

পবরকাোলমা প্রকলল্পর জনযে সক্ষমতা িকৃ্ধি, বপবপবপ চমালড 
েুইষ্ি স্ালন মাবটি-মলড্ ্ক্জবটিক পাক্ব স্াপলনর েুক্তি। 

৪০০টি

n রাস্তা, চর্, বিমান, বিমানিন্দর, মা্িাহরী পবরিহন, 
চনৌপর এিং রসে সরিরালহর জনযে গবত শক্তি জাতরীয় 
মহাপবরকল্পনা করা হলয়লে। বিশ্বমালনর অিকাোলমা 
বতবরর জনযে এষ্ি মাবটি-চমাডা্ চনিওয়াক্ব গল়ি 
তু্লি।

n ইউবনফাইড ্ক্জবটিক ইন্ারলফস প্যোিফম ্ব 
(ইউব্প) প্রবতঠিা করা এিং একষ্ি ওলপন-চসাস ্ব 
মবিব্ষ্ি টিযোলকর সুবিধা প্রোন করা। 

n ডাক এিং চর্ চনিওয়াক্বলক সংযুতি কলর ‘এক 
চটিশন-এক পলেযে’র প্রোলরর মাধযেলম স্ানরীয় বশল্পলক 
উৎসাবহত করা।

n মাবটি-মলড্ ্ক্জবটিক সুবিধার জনযে ১০০ষ্ি কালগ ্বা 
িাবম ্বনা্ স্াপন করা হলি।

n বিশ্বমালনর চেশরীয় প্রযুক্তি কিলের আওতায় প্রায় 
২০০০ বকল্াবমিার চর্ চনিওয়াক্ব আনা হলি। 

n শহলরর গেপবরিহন এিং চর্ওলয় চটিশনগুব্র 
মলধযে মাবটিলমাডা্ সংলযাগ সহজতর করা হলি। 

n জাতরীয় চরাপওলয় উন্নয়ন পবরকল্পনার অধরীলন ৬০ 
বকল্াবমিার েরীঘ ্ব চরাপওলয় প্রকলল্পর জনযে েুক্তি 
চেওয়া হলি। 

কদয়শর োিীে 
মহাসেে ২০২২-

২৩ সায়লর 
ময়ধযে ২৫,০০০ 
প্েয়লাপ্মিার 

রিসাপ্রি হয়ব। 

িরবিমী রিেয়ন্মর 
কসপ্ম-হাই স্পিড 

বয়ন্দ িারি 
এক্সয়রিস করেন 

শিপ্র েরা হয়ব।

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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প্রযকু্তির মাধযেলম স্াস্যে পবরলষিাগুব্ চেলশর প্রলতযেক 
িযেক্তির কালে সহজ্ভযে কলর চতা্া হলছে।

েক্ষ স্াস্যেকমশীলের একষ্ি শক্তিশা্রী কমশী িাবহনরী 
বতবরর ্লক্ষযে স্াস্যে বশক্ষা ও মানিসম্পে িালত িালজি 
িকৃ্ধি করা হলয়লে। স্াস্যে িালত গলিষোর চক্ষত্রষ্ি 
সিলেলয় চিবশ প্রসাবরত, এিং এর গুরুত্ব চয অপবরসরীম 
তা আমরা চকাবভড মহামাবরর সময় অনুধািন কলরবে। 
সরকার ওষুলধর জনযে ফাম ্বাবসউষ্িকযো্ কােঁামা্ এিং 
সরজিামগুব্র জনযে বপএ্আই বস্কমও শুরু কলরলে। স্াস্যে 
িাতলক আরও মজিুত করলত প্রযকু্তির িযেিহার িযেিহার 
করা হলছে। সারা চেলশর মানুষ যালত বনবি ্বলনে চকাবভলডর 
ষ্িকা বনলত পালরন, তার জনযে চকা-উইন মচি গল়ি চতা্া 
হলয়বে্। এষ্ি স্াস্যে চক্ষলত্রর আধুবনক প্রযকু্তির যরাযর 
িযেিহালরর একষ্ি উজ্জ্ব্ উোহরে। এিন আয়ষু্মান 
ভারত বডক্জিা্ বমশনলকও এই প্রযকু্তির সলঙ্ যতুি করার 
কাজ ে্লে। কলরানার সমলয় ২৫ বমব্য়ন চরাগরী েরূিতশী 
স্ালন চরলকও ই-সজিরীিনরী’র মলতা চিব্লমবডবসন িযেিস্া 
এিং চিব্কনসা্লিশন মাধযেলম বেবকৎসকলের চরলক 
পরামশ ্ব চপলয়লেন।

স্াস্যে িালতর অংশরীোবরলের সলঙ্ মতবিবনময়কাল্ 
প্রধানমন্তরী একষ্ি গুরুত্বপূে ্ব আলিেন কলরন। বতবন িল্ন, 
“ভাষার সমসযো রাকল্ও ভারতরীয় বশক্ষারশীরা চমবডকযো্ 
বশক্ষার জনযে চোি চোি চেলশ যালছেন। চকাষ্ি চকাষ্ি 
িাকা চেলশর িাইলর েল্ যালছে। আমালের চিসরকাবর 
চক্ষত্র বক এই বিষলয় অগ্রেরী ভূবমকা গ্রহে করলত পালর 
না? আমালের রাজযে সরকারগুব্ বক এর জনযে জবম 
চেওয়ার চক্ষলত্র ভা্ নরীবত বতবর করলত পালর না? যবে 
এিা িাস্তিাবয়ত করা যায় তাহল্ আমালের চেলশ সলি ্বাচ্চ 
সংিযেক বেবকৎসক রাকলি, সলি ্বাচ্চ সংিযেক স্াস্যে কমশী 
রাকলিন।“  
গপ্িশন্তি: এেপ্বংশ শিাব্ীর নি্ন িারি 

অতরীলত পবরকাোলমার উপর চিবশ প্রাধানযে চেওয়া 
হয়বন। উপরন্তু, চকন্দ্র-রাজযে, স্ানরীয় সংস্া এিং 
চিসরকাররী চস্লরর মলধযে সমন্বলয়র অভাি চেলশর 
পবরকাোলমা উন্নয়ন অগ্রগবত িযোহত কলরলে। এই িেলরর 
জনযে ভারলতর সাধারে িালজি একবিংশ শতাব্রীলত তার 
উন্নয়লনর গবতপর বনধ ্বারে কলরলে। এষ্ি েরীঘ ্ব সমলয়র 
কারলে িযেয় িকৃ্ধির সম্ািনালক েরূ কলর। বপএম গবতশক্তি 
হ্ একষ্ি উলেযোগ যার ্ ক্ষযে হ্ সরকার এিং চিসরকাবর 
িালতর মলধযে অে্ািস্া েরূ করা। এিালন োরলশাষ্িরও 
চিবশ চডিা স্তর এিন উপ্ধি, যা চকি্ বিেযেমান এিং 

আপ্ম আিনায়দর সেয়লর 
োয়ি অনুয়রাধ েরপ্ি 
এটিয়ে ‘কদশ িন্তিমূলে 
োে’ এবং ‘োপ্ির কসবা’ 
প্হসায়ব কদখয়ি। কদশয়ে 
শন্তিশালী েয়র কিালার 
েৈা িাবুন। আপ্ম অিযেতে 
আনন্ন্দি কে আে 
আমায়দর কসনাবাপ্হনীর 
প্িনটি প্বিাগই কসই 
লয়ষ্যে এোপ্ধে উয়দযোগ 
গ্রহ্ েরয়ি। কবসরোপ্র 
সংস্াগুপ্লর এই সয়ুোগ 
োয়ে লাগায়না উপ্চৎ।

- নয়রন্দ্র কমাদী, রিধানম্রেী

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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প্রস্তাবিত অিকাোলমা নয় িরং িনভূবম এিং উপ্ধি 
বশল্প এ্াকা সম্পলক্বও তরযে প্রোন কলর। প্রধানমন্তরী 
নলরন্দ্র চমােরী চিসরকাবর িাতলক তালের পবরকল্পনার 
জনযে এষ্ি আরও চিবশ িযেিহার করার পরামশ ্ব বেলয়লেন। 
রিেুন্তির সয়ঙ্ উন্নেয়নর নি্ন গপ্ি 

চয চকালনা সমাজ ও অর ্বনরীবতলক কায ্বকর করলত 
োরষ্ি স্তম্ গুরুত্বপূে ্ব। প্ররম- বিজ্ান ও প্রযকু্তি, ববিতরীয়- 
নাগবরক সমাজ যালঁের স্াস্যে, বশক্ষা, কৃবষ, োকবর, 
পবরিহলনর মলতা সুলযাগ-সুবিধা চপৌঁলে বেলত হলি 
তৃতরীয়- বশল্প যা পেযে বতবর কলর জনগলের কালে চপৌঁলে 
চেয় এিং েতুর ্ব- সরকার। স্াধরীনতা পরিতশী সমলয়, 
এই স্তম্গুব্র মলধযে অংশরীোবরলত্বর অভালির কারলে 
একমুিরী উন্নয়ন হলয়বে্। এই িযেিধান েরূ করলত এিং 
সক্ চক্ষলত্রর মলধযে সমন্বয় গল়ি চতা্ার জনযে একষ্ি 
অভূতপূি ্ব উলেযোগ গ্রহে করা হলছে। প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র 
চমােরী ‘সকল্র সলঙ্, সকল্র বিকাশ, সকল্র বিশ্বাস’ 
মন্ত বনলয় এই আস্ার চসতু গল়ি তুল্লে। ‘অলন্তযোেয়’-
এর নরীবত অনসুরে কলর িত্বমান সরকার চেলশর প্রবতষ্ি 
প্রকল্প, কম ্বসূবের সুফ্ সমালজর চশষ প্রালন্ত রালক 
মানুলষর কালে চপৌঁলে বেলছে, যা সুশাসলনর বভত্ততি হলয় 

উলেলে। 
প্রধানমন্তরী চমােরী িরািরই িত্বমান েশকলক 'ভারলতর 

চিকলড' িল্ অবভবহত কলরলেন। এই পিভূবমলত, 
প্রযকু্তির মাধযেলম সাধারে নাগবরকলের ক্ষমতায়ন এিং 
ভারতলক স্বনভ্বর করার প্রলয়াজন রলয়লে। সাধারে 
িালজলি এবিষলয় অবভবনলিশ করা হলয়লে। কৃত্ততিম 
িকু্ধিমত্তা, চ্ান, চসবমকডিা্র, মহাকাশ প্রযকু্তি, 
ফাইভ ক্জ’র মলতা চক্ষত্রগুব্র উপর অগ্রাবধকার 
চেওয়া হলয়লে। সরকার সমস্ত অংশরীোবরলের সলঙ্ 
যতুি প্রযকু্তিবভত্ততিক বিকাশ একসালর কাজ করার 
প্রলয়াজনরীয়তার উপর চজার বেলয়লে।
স্াস্যে িালতর সলঙ্ সংবলিটি যন্তপাবত বতবর চহাক িা চগবমং 
অযোবনলমশন চস্লরর প্রোর চহাক, বিলেলশর ওপর 
আমালের বনভ্বরশরী্তা হ্রাস করার চেটিা ে্লে। সরকার 
চোদেষ্ি চস্লর প্রায় েুই ্ক্ষ চকাষ্ি িাকার একষ্ি বস্কম 
ো্ ুকলরলে যালত উৎপােন িাতলক োঙ্া করা যায়। এর 
ফল্ ৬০ ্ক্ষ নতুন কম ্ব সংস্ান হলি। 
'কমড ইন ইন্ডিো ফর দযে ওোর্্ষ' 

প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীর 'চমক ইন ইক্ডিয়া ফর েযে 

n  টিাি্বআপ ইলকাবসলটিমলক শক্তিশা্রী 
করার জনযে টিাি্বআলপর জনযে বিেযেমান 
কর োল়ির সরীমা আরও এক িের িা়িালনা 
হলি।

n সরকার বডক্জিা্ বিশ্ববিেযো্য় এিং 
৭৫০ষ্ি ভােু্বয়া্ ্যোি স্াপন করলি।

n  েক্ষতা এিং জরীবিকার জনযে চেশ- টিযোক 
নালম একষ্ি বডক্জিা্ ইলকাবসলটিম 
গল়ি চতা্া হলছে, এই চপাি্বা্ অন্াইন 
প্রবশক্ষলের মাধযেলম নাগবরকলের েক্ষতা 
বিকবশত করলি। 

n  ঝঞ্ািহরীন আন্তজ্বাবতক ভ্রমে বনক্চিত 
করলত এই অর ্ব িেলর ‘এমলিলডড বেপস 
এিং ভবিষযেত প্রযুক্তি-সহ ই-পাসলপাি্ব ো্ু 
করা হলি। 

n  ভারলতর বরজাভ্ব িযোঙ্ক এই অর ্ব িেলর 
লিকলেইন এিং অনযোনযে প্রযুক্তি িযেিহার 
কলর বডক্জিা্ মুদ্া জাবর করলি। 

n   সরকার কৃক্ত্রম িুক্ধিমত্তা, ভূ-স্াবনক 
বসলটিম, চ্ান, চসবমকডিা্র এিং 
তালের ইলকা বসলটিম, মহাকাশ অর ্বনরীবত, 
ক্জলনাবমক্ এিং ফাম ্বাবসউষ্িকযো্স, সিুজ 
শক্তি এিং শুধি জ্বা্াবনর মত চক্ষত্রগুব্র 
গলিষো এিং বিকালশর চেটিা করলি।

আরও িাল সংয়োগ

প্ডন্েিাল বযোংপ্েং ইউপ্নি 

২০২২-২৩ সাল্ আরও ভা্ সংলযাগ এিং উচ্চ-
গবতর চনিওয়াক্ব ফাইভ-ক্জ ো্ু হলি, ২০২২ 
সাল্ প্রলয়াজনরীয় চস্ক্াম বন্াম করা হলি।

চেলশ বনবে্বটি িাবেক্জযেক িযোঙ্কগুব্র ৭৫ষ্ি 
বডক্জিা্ িযোংবকং ইউবনলির মাধযেলম ৭৫ষ্ি 
চজ্ায় বডক্জিা্ চপলমন্ বিষলয় প্রোর করা হলি।

রিেুন্তি গ্রগপ্ি 
িরাপ্ন্বি 

েয়র 

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে



28 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ এনরিল, ২০২২

ওয়ার্্ব'-এর েৃষ্টিভবঙ্র ফল্ ভারত বিলশ্বর শরীষ ্ব পেযে ও 
পবরলষিা রফতাবনকারক চেশগুব্র সলঙ্ এক আসলন 
উলে এলসলে। প্রধানমন্তরী এই বিষলয় অংশরীোবরলের 
সলঙ্ আ্াপোবরতায় ভারতলক বিলশ্বর উৎপােন 
চকলন্দ্র পবরেত করার আহ্ান জানান।

চেলশর ক্জবডবপলত ভারলতর উৎপােন িালতর 
অিোন রলয়লে ১৫%। ভারলতর এই উলেযোলগর ফল্ 
ে্বত িের ৪০০ বিব্য়ন ড্ালরর পেযে রফতাবনর 
্ক্ষযেমাত্রা পূরে হলয়লে। চমক ইন ইক্ডিয়া উলেযোগষ্ি 
শুধু পেযে উৎপােলনই নয়, স্ছে শক্তির মলতা উেরীয়মান 
চক্ষলত্রও নতুন সুলযাগ তবর করলি।

যানিাহন িা অনযোনযে পবরলিশ িাধেি যন্ত বতবর চহাক 
না চকন, উদ্ািলনর চক্ষলত্র ভারত এবগলয় রলয়লে। 
প্রধানমন্তরী চজার বেলয় িল্ন, “সি উৎপােনকাররীলক 
একিা বিষয় বনক্চিত করলত হলি, এিং তা হ্ তালঁের 
উৎপাবেত পেযে চেলশর োবহো পূরে করলে বকনা তা 
চেিলত হলি। ফল্ এমএসএমইলক শক্তিশা্রী করার 
জনযে িালজলি বিলশষ বিলিেনা করা হলয়লে।“ 
শন্তি কষ্য়ত্ নি্ন মাত্া 

চেলশর অগ্রগবতর চক্ষলত্রর জ্বা্াবনর গুরুত্ব 
অপবরসরীম কারে এষ্ি জরীিনযাত্রার সহজতা এিং 
িযেিসা করার সহজতা উভয়লকই প্রভাবিত কলর। এমন 
পবরবস্বতলত চকন্দ্ররীয় সরকার ‘বরে, বরইনলফাস ্ব, বরফম ্ব 
এিং বরবনউলয়ি্ এনাক্জ্ব" চক প্রারবমক শক্তি চক্ষলত্রর 
মন্ত িাবনলয়লে। এিালরর িালজলি নরীবতবনধ ্বারেরী পয ্বালয় 
এই িাত্বা করীভালি এবগলয় বনলয় যাওয়া যায়, তা বনবে্বটি 
করা হলয়লে। চসৌর শক্তির জনযে িালজলির বিধানগুব্ 
ভারতলক চসৌর পেযে উৎপােলনর জনযে একষ্ি বিবশ্বক 
চকন্দ্র হলয় উেলত সহায়তা করলি। এই আল্ােনায় 
চিসরকাবর িালতর উদ্ািনলক উৎসাবহত করার এিং 
জাতরীয় হাইল্ালজন বমশলনর মাধযেলম ভারতলক 
একষ্ি সিুজ হাইল্ালজন হাি করার জনযে চেলশর পূে ্ব 
সম্ািনালক কালজ ্াগালনার গুরুলত্বর উপর চজার 
চেওয়া হলয়লে। 

সাম্প্রবতক সমলয় ভারত চেবিলয়লে চয করীভালি নতুন 
পররীক্ষাগুব্ জরীিন এিং পবরলিশ উভলয়রই উপকার 
সাধন করলত পালর। ২০১৪ সাল্ যিন নতুন সরকার 
ক্ষমতায় আলস, তিন এ্ইবড িালবের োম বে্ ৩০০-
৪০০ িাকা। উজা্া প্রকলল্পর সাহালযযে সারা চেলশ ৩৭ 
চকাষ্ি এ্ইবড িাবে বিতরে করা হলয়লে। এর ফল্ শুধু 
বিেযুেৎই সারেয় হয়বন, েবরদ্-মধযেবিত্ততির িাবষ ্বক বিেযুেৎ 
বি্ কলমলে ২০,০০০ চকাষ্ি িাকা। ৪ চকাষ্ি িন কাি ্বন 

n  উচ্চ-েক্ষ চসৌর মবডউ্গুব্র উৎপােন িকৃ্ধি করলত 
অবতবরতি ১৯,৫০০ চকাষ্ি িাকা িরাদে করা হলয়লে। 

n  তাপবিেুযেৎ চকলন্দ্র ৫-৭ শতাংশ িালয়ামাস িযেিহৃত 
হলি, এর ফল্ িাবষ ্বক ৩৮ চমষ্্ক িলনর সমান কাি ্বন 
সারেয় করলি।

n  চসৌরবিেুযেৎ উৎপােলনর ফল্ কৃষকলের িা়িবত আয় 
হলি এিং স্ানরীয় মানুলষর কম ্বসংস্ান হলি।

n  কয়্ালক গযোলস এিং বিবভন্ন রাসায়বনলক রূপান্তর 
করার জনযে োরষ্ি পাই্ি প্রকল্প স্াপন করা হলি।

n  কৃবষ িনায়লনর জনযে তফবসব্ জাবত ও উপজাবতর 
কৃষকলের আবর ্বক সহায়তা প্রোন করা হলি। 

n  সিুজ অিকাোলমার সম্পে একক্ত্রত করার জনযে 
সাি ্বলভৌম সিুজ িডি জাবর করা হলি, যালত অিকাোলমা 
অলর ্বর অভালি িাধাগ্রস্ত না হয়।

২০৭০
সাল্র মলধযে শনূযে কাি ্বন বনগ ্বমলনর 

্ক্ষযেমাত্রা অজ্বলনর প্রবতশ্রুবত বনলয়লেন। 

২০৩০ সাল্র মলধযে ২৮০ 
বগগাওয়াি চসৌর ক্ষমতা স্াপন 
করা হলি, চসই ্ক্ষযে অজ্বলনর 
জনযে প্রলয়াজনরীয় চেশরীয় উৎপােন 
বনক্চিত করলত হলি।

উচ্াপ্িলারী লষ্যে 

শন্তি কষ্ত্ 
প্বোয়শর গপ্ি 
বৃন্ধে েয়র 

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে

প্রধানমন্তরী গ্াসলগায় 
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ডাই অক্াইড বনগ ্বমন হ্রাস চপলয়লে।
িালজলি কয়্ালক গযোলস পবরেত জনযে োরষ্ি পাই্ি 

প্রকল্প শুরু করা হলয়লে। ভারলতর ২৪-২৫ চকাষ্ি 
পবরিালর পবরছেন্ন রান্নার জ্বা্াবন প্রোলরর জনযে দ্রুত 
গবতলত কাজ করা হলছে। 
আপ্ৈ ্ষে সম্দ কোন বাধা নে 

শতাব্রীর সিলেলয় ভয়ংকর মহামাররীর প্রলকাপ ধরীলর 
ধরীলর হ্রাস পালছে। ভারলতর অর ্বনরীবত গবত বফলর পালছে, 
যা চেলশর বস্বতস্াপকতা এিং শক্তিশা্রী বভত্ততিচক 
প্রবতফব্ত কলর। চেলশর দ্রুত অর ্বননবতক প্রিকৃ্ধি ধলর 
রািলত সরকার িালজলি চিশ বকেু পেলক্ষপ গ্রহে 
কলরলে। এর মলধযে রলয়লে বিলেশরী পুকঁ্জর প্রিাহলক 
উৎসাবহত করা এিং পবরকাোলমা বিবনলয়াগ কর হ্রাস 
করা। িালজি ‘জাতরীয় পবরকাোলমা বিবনলয়াগ তহবি্, 
বগফি বসষ্ি’র মলতা প্রবতঠিালনর করা ি্া হলয়লে। 
অর ্বননবতক চক্ষলত্র বডক্জিা্ প্রযকু্তি িযোপকভালি 
গ্রহে করার জনযে ভারলতর প্রবতশ্রুবত নতুন উচ্চতায় 
চপৌঁলেলে। ৭৫ষ্ি চজ্ায় প্রায় ৭৫ষ্ি বডক্জিা্ িযোক্ঙ্কং 
ইউবনি চহাক িা চকন্দ্ররীয় িযোলঙ্কর বডক্জিা্ মুদ্া, 
এগুব্ নতুন ভারলতর উপযতুি উোহরে হলয় উলেলে। 
স্বনভ্বর ভারত অবভযান িা বপএম গবতশক্তি জাতরীয় 
মাটিারপ্যোলনর মাধযেলম আমালের চেশ বিলেলশর উপর 

বনভ্বরতা হ্রাস করলত চপলরলে। উন্নয়নলক আরও 
সামজিসযেপূে ্ব এিং অন্তভু্বক্তিমূ্ ক করার জনযে একষ্ি 
উচ্চাকাঙ্করী চজ্া উন্নয়ন কম ্বসবূে চহাক িা পূি ্ব ভারত 
এিং উত্তর-পূলি ্ব উন্নয়ন পবরকল্পনালক অগ্রাবধকার 
চেওয়া চহাক, ভারত প্রবতষ্ি চক্ষলত্র অবভনি ধারোর 
প্রিত্বন কলরলে। অংশরীোবরলের সলঙ্ মতবিবনময় করার 
সময় প্রধানমন্তরী িল্বেল্ন চয ভারত যবে বফনলিক, 
এবগ্রলিক, চমবডলিক এিং েক্ষতা উন্নয়লনর মলতা চক্ষলত্র 
অগ্রসর না হয় তাহল্ বশল্প বিপ্ি ৪.০ অজ্বন করা সম্ি 
নয়। বতবন আশা প্রকাশ কলর িল্লেন চয, আবর ্বক 
প্রবতঠিানগুব্র সহায়তায় ভারত এই চক্ষলত্র উন্নবতর 
শরীলষ ্ব চপৌঁলে যালি। প্রধানমন্তরী এমন চক্ষত্রগুব্ বেবনিত 
কলরলেন চযিালন ভারত শরীষ ্ব বতনষ্ি চেলশর মলধযে স্ান 
চপলত পালর। প্রধানমন্তরী চসই সম্পলক্ব তারঁ েৃষ্টিভবঙ্ও 
উপস্াপন কলরন। িত্বমালন ভারলত বিলশ্বর সিলেলয় 
চিবশ তরুে জন সম্পে রলয়লে। চেলশর তরুে তরুেরীলের 
অপার সম্ািনা, েক্ষতালক কালজ ্াবগলয় চসানার 
ভারত গেলনর করা িল্ন বতবন। এমন পবরবস্বতলত 
িালজি ওলয়বিনার বতবন সমস্ত অংশরীোবরলের সলঙ্ 
আ্াপোবরতা কলরলেন, প্রবতষ্ি চক্ষলত্রর পবরকল্পনা 
চযন বনবে্বটি সমলয় কায ্বকর হয়, তার চেটিা কলরলেন। এই 
ঐকাবন্তক প্রলেটিার মাধযেলমই আেশ ্ব সমাজ-চেশ গেন 
করা সম্ি। 

n ভারলতর ক্জবডবপর ১৫% অবধকার কলর রলয়লে উৎপােন 
চক্ষত্র, তলি ‘চমক ইন ইক্ডিয়া’র জনযে অফুরন্ত সম্ািনা 
রলয়লে। সরকার এমএসএমই’র জনযে ৬০০০ চকাষ্ি িাকার 
একষ্ি কম ্বসূবেও চঘাষো কলরলে, যা ভারতলক স্বনভ্বর হলত 
সাহাযযে করলি।

n  কৃষক, িহৃৎ বশল্প এিং এমএসএমই-এর জনযে নতুন চর্ওলয় 
রসে সরিরালহর বেলক মলনাবনলিশ করা হলি।

প্বশ্ব উয়দযোয়গর 
েনযে কমে ইন 

ইন্ডিো 

রিছেদ প্নবন্ধ
নি্ন িারি, নি্ন ঐপ্িহযে
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প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী ভারত ও জাপালনর মলধযে ববিপাবক্ষক 
সম্পক্ব িজায় রািার বিষয়ষ্িলক অগ্রাবধকার চেন। ২০১৪ 
সাল্ প্রধানমন্তরী বহসালি োবয়ত্ব গ্রহলের পলর নলরন্দ্র 

চমােরী উপমহালেলশর িাইলর প্ররম বিলেশ সফলর জাপালন 
বগলয়বেল্ন। প্রবত িের ভারত এিং জাপান উচ্চ পয ্বালয়র ইলন্দা-
জাপান শরীষ ্ব সলম্্ন কলর। জাপালনর প্রধানমন্তরী ফুবমও বকবশো 
১৪ তম শরীষ ্ব সলম্্লন চযাগ বেলত ১৯ মাে্ব বেবলিলত উপবস্ত 
হলয়বেল্ন। চকাবভড -১৯ এিং উভয় চেলশর অভযেন্তররীে 
উলবিলগর কারলে েরীঘ ্ব বিরবতর পলর অনুষ্ঠিত শরীষ ্ব সলম্্লন 
বিবভন্ন ববিপাবক্ষক বিষয় বনলয় আল্ােনা করা হলয়বে্। ২০১৮ 
সাল্র পর আিার এই সলম্্ন অনুষ্ঠিত হ্। হায়েরািাে 
হাউলস প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীর সলঙ্ চেিা কলরন প্রধানমন্তরী 
বকবশো। বিলেশ সবেি হষ ্বিধ ্বন বরেং্ার মলত, প্রধানমন্তরী 
নলরন্দ্র চমােরী এিং জাপালনর প্রধানমন্তরী ফুবমও বকবশো ে্মান 
রাবশয়া-ইউলক্রন সংঘষ ্ব এিং মানবিক সংকি বনলয় আল্ােনা 
কলরলেন। উভয় রা্রেলনতাই এই সংকলির শাবন্তপেূ ্ব সমাধালনর 
উপর চজার বেলয়লেন। একই সমলয় ববিপাবক্ষক সম্পক্ব চজারোর 
করার জনযে েুই চেলশর মলধযে অর ্বনরীবত, িাবেজযে এিং জ্বা্াবন 
চক্ষত্র-সহ বিবভন্ন বিষলয় ফ্প্রসূ আল্ােনা হলয়লে। েুই চেলশর 
মলধযে েয়ষ্ি েুক্তি স্াক্ষবরত হলয়লে। ২০১৪ সাল্র বিবনলয়াগ 
প্রোর অংশরীোবরলত্বর অধরীলন জাপান ভারলত ৩,২০,০০০ চকাষ্ি 
িাকার বিবনলয়াগ ্ক্ষযে চঘাষো কলরলে। 

রিগপ্ির িয়ৈ সহোত্ী
ইয়ন্দা-োিান ১৪িম বাপ্র ্ষে শীর ্ষ সয়ম্লন 

ভারত ও জাপালনর মলধযে েরীঘ ্ব সময় ধলর 
চসৌহাে্বযেপূে ্ব সম্পক্ব রলয়লে। ভারলতর স্াধরীনতা 

্ালভর ইবতহালসর সলঙ্ জাপালনর নাম 
ওতলপ্রাতভালি জব়িলয় রলয়লে। প্রােরীন কা্ চরলক 

চিৌধি ধলম ্বর প্রসার ঘলিলে েুই চেলশ। পরিতশীকাল্ 
রাসবিহাররী িসু এিং সুভাষ েন্দ্র িসুর মলতা 

িযেক্তিত্বলের কারলে েুই চেলশর সম্পক্ব আরও 
গভরীর হলয়লে। িত্বমান সমলয়, েুই চেলশর মলধযে 

সহলযাবগতা বিজ্ান ও প্রযুক্তি-সহ সি চক্ষত্রলকই 
স্শ ্ব কলরলে। ভারলতর বিবভন্ন চমল্া চর্ 

প্রকলল্প জাপালনর সমর ্বন এিং সহায়তা ভারতলক 
প্রযুক্তিগত উৎকষ ্বতা অজ্বলন সক্ষম কলরলে, যা 

েুই চেলশর সম্পলক্ব এক নতুন মাত্রা চযাগ কলরলে। 
২০১৪ সাল্র পলর বিবভন্ন প্রলেটিার মাধযেলম 

েুই চেলশর সম্পক্ব আরও মজিুত-বিবেত্রযেময় 
হলয়লে, তা চস আহলমোিাে-মুম্াই হাই-স্স্ড 

চর্ চনিওয়াক্ব চহাক িা চকায়াড গেলন জাপালনর 
সহায়তা। জাপালনর প্রধানমন্তরী ফুবমও বকবশো 
২০২১ সাল্ োবয়ত্ব গ্রহলের পর এই প্ররমিার 

ভারত সফলর এলসবেল্ন। বতবন ভারত জাপান 
১৪তম িাবষ ্বক সলম্্লন চযাগ বেলয়বেল্ন। 

ভারত-জাপানপ্বশ্ব

রিধানম্রেীর সমূ্্ ্ষ 
িার্ শুনয়ি প্েউআর 
কোড স্যোন েরুন 
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ভারত ও জাপালনর মলধযে 
সম্পক্ব অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্ব, 
বিলশষ কলর িত্বমান 
সমলয় যিন সারা বিশ্ব এক 
গুরুতর সংকলির সম্িুরীন 
হলয়লে। শরীষ ্ব সলম্্লন, 
আমরা ইউলক্রলন রাবশয়ার 
সামবরক পেলক্ষপ-সহ 
চিশ কলয়কষ্ি বিষয় 
বনলয় আল্ােনা কলরবে। 
আন্তজ্বাবতক আইলনর 
বভত্ততিচত শাবন্তপেূ ্ব সমাধান 
োই। উনু্মতি এিং অিাধ 
ইলন্দা-প্রশান্ত মহাসাগররীয় 
অচিল্র জনযে ভারত এিং 
জাপান, উভয়লকই প্রলেটিা 
িকৃ্ধি করলত হলি। আবম 
চিাবকওয় চকায়াড বিেলকর 
জনযে প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র 
চমােরীলক আমন্তে জানাক্ছে।
-ফুপ্মও প্েপ্শদা 
োিায়নর রিধানম্রেী 

ভারত-জাপান সম্পলক্বর 
বভত্ততি হ্ অগ্রগবত, সমকৃ্ধি 
এিং অংশরীোবরত্ব। আমরা 
২০১৪ সাল্ ৩.৫ ষ্্ব্য়ন 
জাপাবন ইলয়ন বিবনলয়ালগর 
্ক্ষযেমাত্রা অজ্বন কলরবে। 
এিন আগামরী পােঁ িেলর 
৩ ্ক্ষ ২০ হাজার চকাষ্ি 
িাকার সমতু্যে ৫ ষ্্ব্য়ন 
জাপাবন ইলয়ন বিবনলয়ালগর 
নতুন ্ক্ষযেমাত্রা বনধ ্বারে করা 
হলয়লে। ভারত গত কলয়ক 
িেলর িযোপক অর ্বননবতক 
সংস্কার কলরলে। আজ ভারত 
‘চমক ইন ইক্ডিয়া, চমক ফর 
েযে ওয়ার্্ব’-এর ্লক্ষযে এবগলয় 
েল্লে।
-নয়রন্দ্র কমাদী।
িারয়ির রিধানম্রেী   

প্েপ্শদায়ে ‘েৃষ্ণিঙ্ী' উিহার 
প্দয়লন রিধানম্রেী কমাদী 

িারি ও োিায়নর ময়ধযে সম্ে্ষ গুরুবেিূ্ ্ষ 
২০২২ সাল্ উভয় চেশ কূিননবতক সম্পলক্বর ৭০তম িাবষ ্বকরী 
উেযাপন করলি। পবরিত্বনশরী্ আন্তজ্বাবতক সমরীকরলের মলধযে 
ভারত ও জাপান শুধুমাত্র িহৃৎ অর ্বননবতক অংশরীোরই নয়, 
চকৌশ্গত চক্ষলত্র ঘবনঠি বমত্রও িলি। ইলন্দা-প্রশান্ত মহাসাগররীয় 
অচিল্ বনরাপত্তা বনক্চিত করলত যুতিরা্রে ও অল্রিব্য়ার পাশাপাবশ 
েুষ্ি চেশ চকায়ালডর সেসযে। শাবন্ত, সমকৃ্ধি এিং অগ্রগবতর েৃষ্টিলকাে 
চরলক এষ্ি একষ্ি গুরুত্বপেূ ্ব অংশরীোবরত্ব। 

জাপালনর প্রধানমন্তরী ফুবমও বকবশোলক ‘কৃষ্ণপঙ্রী’ 
উপহার বেলয়লেন প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী। এষ্ি 
িাষঁ্ি েন্দন চরলক বতবর। ভগিান কৃলষ্ণর বিবভন্ন 
ভবঙ্ বশবল্পক বেলত্রর মাধযেলম তুল্ ধরা হলয়লে।

িারি-অয়্রেপ্লো প্বিিীে িাচ্্ষোল সয়ম্লন 

উন্মুতি এবং অবাধ ইয়ন্দা-রিশাতে 
মহাসাগরীে অঞ্ল আমায়দর 

অঙ্ীোর: কমাদী 

আন্তজ্বাবতক চক্ষলত্র কলয়ক েশক ধলর ভারত ও 
অল্রিব্য়ার মলধযে চসৌহাে্বযেপূে ্ব সম্পক্ব রলয়লে যা 
সহলযাবগতামূ্ক অংশরীোবরলত্বর মাধযেলম আরও 
চজারোর হলছে। ববিপাবক্ষক িাবেজযে, চকৌশ্গত 
অংশরীোবরত্ব, প়ুিয়া বিবনময় কম ্বসূবে, সুস্ায়রী 
উন্নয়লনর অবভন্ন প্রবতশ্রুবত, ভারত-অল্রিব্য়া 
সম্পক্বলক আরও মজিুত কলরলে। িত্বমালন সারা 
বিলশ্ব বিবভন্ন চক্ষলত্র পবরিত্বন হলছে, এই পবরবস্বতলত 
ইলন্দা-প্রশান্ত মহাসাগররীয় অচিল্ এিং ভারত-
অল্রিব্য়া চকৌশ্গত অংশরীোবরলত্বর গুরুত্ব িহুগুে 
িকৃ্ধি চপলয়লে। ভারলতর প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী এিং 
অল্রিব্য়ার প্রধানমন্তরী স্কি মবরসন ২১ মাে্ব ভােু্বয়া্ 
শরীষ ্ব সলম্্লন চযাগোন কলরবেল্ন। ভারত ও 
অল্রিব্য়ার মলধযে িাবেজযে ও বিবনলয়াগ, প্রবতরক্ষা ও 
বনরাপত্তা, বশক্ষা ও উদ্ািন, বিজ্ান ও প্রযুক্তি, জষ্ি্ 
িবনজ, জ্ িযেিস্াপনা, নতুন এিং পুনন ্বিরীকরেলযাগযে 
শক্তি প্রযুক্তি, চকাবভড-১৯ সম্পবক্বত গলিষো, চসই 
সলঙ্ বিশ্ব রাজনরীবতর মলতা একাবধক বিষলয় গুরুত্বপূে ্ব 
আল্ােনা হলয়লে। েুই রা্রেলনতাই ২০২০ সাল্র জলুন 
প্ররম ভােু্বয়া্ সলম্্লনর সময় প্রবতষ্ঠিত িযোপক 
চকৌশ্গত অংশরীোবরলত্বর অধরীলন অগ্রগবতলত সন্তুষ্টি 
প্রকাশ কলরলেন। 

ইলন্দা-জাপান প্বশ্ব
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প্িএম আবাস কোেনা গ্রামী্ 

বাপ্ে কিয়েয়িন সমায়ের 
সুপ্বধাবন্ঞ্ি মানুররা  

সমালজর অিলহব্ত, েবরদ্ মানুষলের জরীিন 
সংগ্রাম আর পােঁজন সাধারে মানুলষর চরলক 

আ্াো। উপযুতি িাসস্ালনর অভালি শরীত 
িা িষ ্বাকাল্ তারঁা আরও কটি চপলতন। বকন্তু 
প্রধানমন্তরী আিাস চযাজনা ো্ু হওয়ার পর 

এিন গবরিরা বনলজলের িাব়ি পালছেন। 
গহৃহরীনলের এই করুে অিস্া প্রতযেক্ষ কলর 
প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী ২০১৪ সাল্র জনু 

মালস প্রধানমন্তরী আিাস চযাজনা গ্রামরীে শুরু 
কলরবেল্ন। এর অধরীলন ২০২২ সাল্র ২৪ 

মাে্ব পয ্বন্ত ২ চকাষ্ি ৩২ ্লক্ষরও চিবশ পাকা 
িাব়ি বতবর করা হলয়লে। এই বমশলনর অংশ 
বহসালি ২৯ মাে্ব মধযেপ্রলেলশ পােঁ ্লক্ষরও 

চিবশ পবরিারলক িাব়ি হস্তান্তর করা হলয়বে্।

মধযেপ্রলেলশর িা্াঘালির ্াক্জি 
লিলকর জামনা তারঁ েুই চমলয়লক 
বনলয় রালকন। এক ভগ্ন এিং 

জরীে ্ব িাব়িলত তারঁা েরীঘ ্বকা্ ধলর িসিাস 
করবেল্ন। জামনা জাবনলয়লেন, চকন্দ্ররীয় 
সরকালরর বস্কলমর কারলে তালঁের এিন 
পাকা িাব়ি হলয়লে। চেওিালসর ভগিন্ত 
চেিরীও িুবশ, কারে এিন আর িষ ্বাকাল্ 
োে চরলক জ্ পল়ি না, এিন নতুন পাকা 
িাব়ি হলয়লে। চেলশর প্রবতষ্ি রাজযে ও 
চজ্ার গবরি মানুষরা পাকা িাব়ি পালছেন। 
যারা এতবেন বিশ্বাস করত চয আজরীিন 
তালঁের ফুিপালত িা ঝুপব়িলত রাকলত 
হলি, চকন্দ্ররীয় সরকালরর প্রকলল্পর কারলে 
তারঁা বনলজর িাব়িলত িসিাস করলত 
পারলেন। এই িাব়িগুব্লত চশৌোগার, 

বপএম আিাস চযাজনা রাষ্ট্র

রিধানম্রেীর সম্ূ্ ্ষ 
িার্ শুনয়ি প্েউআর 
কোড স্যোন েরুন 
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চসৌভাগযে প্রকলল্পর অধরীলন বিেুযেৎ সংলযাগ, 
উজা্া প্রকলল্পর অধরীলন এ্ইবড িাবে, উজ্জ্ব্া 
প্রকলল্পর অধরীলন গযোস সংলযাগ এিং হর ঘর 
জ্ চযাজনার অধরীলন জ্ সংলযাগ-সহ সমস্ত 
সুবিধা প্রোন করা হলছে। অর ্বাৎ, এই সুবিধা 
পাওয়ার জনযে েবরদ্লের আর আ্াোভালি 
সরকাবর অবফলস চযলত হলি না। গত েুই িেলর 
চকাবভড মহামাবর সত্ত্বিও এই প্রকলল্পর গবত হ্রাস 
পায়বন।

মধযেপ্রলেলশ 'গৃহপ্রলিশ' কম ্বসূবের অধরীলন 
৫.২৫ ্ক্ষ মানুষলক গৃহ প্রোন করা হলয়লে। 
অনুঠিান ে্াকা্রীন প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী 
বনলজ একাবধক সুবিধালভাগরীলের সলঙ্ আ্াপ 
আল্ােনা কলরলেন। অনুঠিালন প্রধানমন্তরী 
িল্ন, 

“যিন চেলশর েবরদ্লের ক্ষমতায়লন 

সরকালরর প্রলেটিা সৎ এিং সাবি ্বক হয়, তিন 
োবরদ্যে পরাক্জত হয়।” বতবন আরও িল্ন, 
েবরদ্লের পাকা িাব়ি চেওয়ার প্রোরো চকি্ 
একষ্ি সরকাবর প্রকল্প নয়, এষ্ি প্রবতশ্রুবত 
পূরলের কাবহবনও িলি। েবরদ্ মানুষলের সি্ 
করার ্ লক্ষযে এষ্ি সরকালরর প্রারবমক পেলক্ষপ। 
েবরদ্ মানুলষর মারায় োে রাকল্ তারঁা সুস্ 
এিং স্াভাবিক জরীিনযাপন করলত পারলিন। 
তালঁের সন্তানরা প়িালশানায় মলনাবনলিশ 
করলত পারলি। প্রধানমন্তরী িল্ন, "পূি ্বিতশী 
সরকার েবরদ্লের জনযে মাত্র কলয়ক ্ক্ষ িাব়ি 
বতবর কলরবে্। আমালের সরকার তালঁের জনযে 
২.৫ চকাষ্ি িাব়ি বনম ্বাে কলরলে। এর মলধযে েুই 
চকাষ্ি িাব়ি গ্রালম রলয়লে। প্রধানমন্তরী আিাস 
চযাজনার অধরীলন বনবম ্বত প্রায় েুই চকাষ্ি িাব়ির 
মাব্কানা চপলয়লেন মবহ্ালেরও।"  

স্াধরীনতার অমতৃ কাল্ 
আমালের একান্ত প্রলেটিা হ্ 
প্রবতষ্ি নাগবরলকর কালে 
জরীিনধারলনর প্রারবমক 
সুবিধাগুব্ চপৌঁলে চেওয়া। 
আমালের ্ক্ষযে হ্ ১০০% 
সুবিধালভাগরী যালত এই প্রকলল্পর 
সুবিধা পান, তার িলন্দািস্ত 
করা। এই ্লক্ষযের সিলেলয় 
ি়ি সুবিধা হ্ চকানও েবরদ্ 
বস্কমগুব্র সুবিধা চরলক িাে 
প়িলি না, সরকার সিার কালে 
চপৌঁলে যালি। এলত বিষমযে ও 
েুনশীবতর সম্ািনা এ়িালনা যালি। 
-নয়রন্দ্র কমাদী, রিধানম্রেী

‘গৃহরিয়বশ’
িাগযে িপ্রবি্ষন

২,৩২,৪৩,৭৪০টি
পাকা িাব়ি বনম ্বাে করা হলয়লে 
২৪ মাে্ব , ২০২২ পয ্বন্ত। 

২.২৮
চকাষ্ির চিবশ 
গহৃ অনলুমাবেত 
হলয়লে।

২.২৯
চকাষ্ির চিবশ 
সুবিধালভাগরী 
নবরভুতি হলয়লেন। 

২০২২ সাল্র মলধযে 
প্রারবমক সুবিধা-সহ 
২.৯৫ চকাষ্ি পাকা িাব়ি 
বতবরর ্ক্ষযেমাত্রা। 
চযসি িাব়ি বতবর 
হলয়লে, তার মলধযে 
প্রায় ২ চকাষ্ি িাব়ির 
মাব্কানাও রলয়লে 
মবহ্ালের।

িালজলি ৮০ ্ক্ষ 
নতুন গহৃ বনম ্বালের 
জনযে অর ্ব িরাদে 
করা হলয়লে।

বপএম আিাস চযাজনা রাষ্ট্র
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েনগয়্র

চেশ িে্ালছে এিং পুরলনা ররীবতনরীবতও িেল্লে। এই নতুন ভারলতর রূপ আমরা পদ্ম পুরস্কালরর 
মলচিও প্রতযেক্ষ করলত পাবর। রা্রেপবত ভিলনর ঐবতহাবসক েরিার হল্ পদ্ম পুরস্কার প্রোন করা 
হয়। এই অনুঠিালন রা্রেপবত, প্রধানমন্তরী, উপরা্রেপবত-সহ চেলশর বিবশটিজলনরা উপবস্ত রালকন। 
পদ্ম সম্ান প্রবতষ্ি ভারতরীলয়র কালে অতযেন্ত গলি ্বর বিষয়। জরীিলনর বিবভন্ন স্তলরর বিবশটি িযেক্তিলের 
সফ্তার গল্প এিং সমালজ তালঁের অিোন প্রবতষ্ি ভারতরীলয়র জনযে অনলুপ্ররোোয়ক। এ িের চমাি 
১২৮ষ্ি পদ্ম পুরস্কার প্রোন করা হলয়লে। এর মলধযে ৪ জনলক পদ্মবিভূষে, ১৭ জনলক পদ্মভূষে এিং 
১০৭ জনলক পদ্মশ্রী সম্ালন ভূবষত করা হলয়লে।

১২৬ িের িয়বস িািা বশিানন্দ প্রিরীেতম মানষু বযবন ‘পদ্মশ্রী’ 
সম্ালন ভূবষত হল্ন। ভারতরীয় জরীিনধারা এিং চযাগিযোয়ালমর 
চক্ষলত্র বিলশষ অিোলনর জনযে বতবন এই পুরস্কার চপলয়লেন। বতবন 
অবিভতি ভারতিলষ ্বর বসল্লি (অধুনা িাং্ালেশ) ১৮৯৬ সাল্ ৮ 
আগটি জন্মগ্রহে কলরন। মাত্র েয় িের িয়লস বতবন তারঁ িািা- 
মা’চক হারান। তারপর গুরু ওঙ্কারানন্দ চগাসঁাইলয়র আরেলম ি়ি 
হলয় ওো, চসিান চরলক মানলুষর চসিাই হলয় ওলে তারঁ জরীিনব্রত- 
আেশ ্ব। গত পচিাশ িের ধলর বতবন শত শত বভলক্ষাপজরীিরী কুঠি 
চরাগরীলক বনলজর হালত চসিা কলরলেন। বনয়বমত চযাগ িযোয়াম 
এিং চত্ মশ্াহরীন িািার তারঁ সুস্ালস্যের োবিকাষ্ে।      িদ্ম

রিধানম্রেীর সম্ূ্ ্ষ 
িার্ শুনয়ি প্েউআর 
কোড স্যোন েরুন 

পদ্ম পুরস্কার রাষ্ট্র
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প্রিযোত চ্াকবশল্পরী বিেযোনন্দ সলরক পদ্মশ্রী 
সম্ালন ভূবষত হলয়লেন। বহমােল্র চ্াকসংসৃ্কবত 
সংরক্ষলে তারঁ ভূবমকা অনস্রীকায ্ব। এই সম্ান 
প্রোলনর জনযে বতবন ভারত সরকালরর প্রবত 
কৃতজ্তা প্রকাশ কলরলেন।

পাজিাবি ভাষার বিিযোত চ্াকগাবয়কা মবলিকা 
গুরবমত িাওয়ালক মরলোত্তর পদ্মভূষে সম্ালন 
ভূবষত করা হলয়লে। তারঁ চমলয় চগ্াবরয়া িাওয়া 
এই সম্ালনর জনযে প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীলক 
ধনযেিাে জাবনলয়লেন।

জম্ ুও কাশ্রীলর ফয়স্ আব্ োর পদ্মশ্রী পুরষ্ার 
চপলয়লেন। বতবন একষ্ি মাশ ্বা্ আি্ব অযোকালডবম 
ো্ান। পুরস্কার প্রাবপ্র পর ফয়স্ ভারত 
সরকালরর প্রবত কৃতজ্তা প্রকাশ কলরন এিং বতবন 
জাবনলয়লেন চয এই পুরস্কার চেলশর তরুেলের 
আরও ভা্ কাজ করলত অনুপ্রাবেত করলি। 

েুগ ্বা িাই চিযোম মধযেপ্রলেলশর বডলডিাবরর একষ্ি 
চোি গ্রাম িরিাসপুলরর িাবসন্দা। বতবন গেঁ 
বেত্রবশল্পলক সারা বিলশ্বর সামলন তুল্ ধলরলেন। 
পদ্ম পুরস্কালর সম্াবনত করার জনযে বতবন 
প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরীলক ধনযেিাে জানান।

পদ্ম পুরস্কার রাষ্ট্র
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েুই িের আলগ চকাবভড মহামাবরর কারলে সারা পবৃরিরীলত বিবভন্ন চক্ষলত্র বিবধবনলষধ 
আলরাপ করা হলয়বে্, যার কারলে আমালের স্াভাবিক জরীিনযাত্রায় পবরিত্বন এলসবে্। 

চেলশ বেবনক কলরানা আক্রান্ত চরাগরী সংিযোর উপর বনভ্বর কলর কিনও কিনও এই 
বিবধবনলষধগুব্ কলোর করা হলয়বে্ আিার অলনকসময় তা বশবর্ করা হলয়বে্। বকন্তু 

ষ্িকাকরলের দ্রুত গবত এিং চকাবভলডর বেবনক চরাগরীর সংিযো ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় 
চকন্দ্ররীয় সরকার ৩১ মাে্ব চরলক সমস্ত বিবধবনলষধ সম্পূে ্বভালি তুল্ বনলয়লে। শুধুমাত্র মাস্ক 

পবরধান এিং সামাক্জক েরূলত্বর বনয়মগুব্ আলগর মলতাই িজায় রাকলি।

যবেও বেবনক চকাবভড আক্রান্ত 
চরাগরীর সংিযো হ্রাস চপলয়লে, তিুও 
সারা চেলশ ষ্িকা চেওয়ার গবত 
কলমবন। স্াস্যেকমশী, সামলনর সাবরর 
কমশী এিং ৬০ িেলরর চিবশ িয়সরী 
িযেক্তিলের সতক্বতামূ্ক চডাজ 
চেওয়া হলছে, পাশাপাবশ 
১২ চরলক ১৭ িের িয়বস 
বকলশার বকলশাররীলের 
জনযে ষ্িকা অবভযানও 
দ্রুত গবতলত ে্লে। 
ষ্িকা অবভযালনর 
সাফল্যের ফল্ 
পবরবস্বতর িযোপক উন্নবত 
হওয়ায় চকন্দ্ররীয় সরকার ৩১ 
মাে্ব চরলক চকাবভড সম্পবক্বত 
সমস্ত বিবধবনলষধ অপসারলের 
বসধিান্ত গ্রহে কলরলে। 

চকাবভলডর বিরুলধি ়্িাই স্াস্যে

প্বপ্ধপ্নয়রয়ধর 
অবসান 
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চকন্দ্ররীয় সরকার ৩১ মাে্ব চরলক চকাবভড সম্পবক্বত সমস্ত 
বিবধবনলষধ অপসারলের বসধিান্ত বনলয়লে। বকন্তু আমালের 

একরা অিশযেই মলন রািলত হলি চয এিনও মানুষ চকাবভলডর 
বিারা আক্রান্ত হলছেন। চকাবভলডর ভযোবরলয়ন্ িা রূপগুব্ 

পবরিবত্বত হলত রাকলি। এমন পবরবস্বতলত, আমালের 
এিনও মহামাবর সম্পলক্ব সতক্ব রাকলত হলি এিং মাস্ক পরা, 
হাত পবরষ্ার করা এিং েুই গলজর েরূত্ব িজায় রািার মলতা 
বনয়মগুব্ অনুসরে কলর ে্লত হলি। সতক্বতামূ্ক িযেিস্া 

বহসালি, চকন্দ্ররীয় সরকার এই বনয়মগুব্ আপাতত িজায় 
রািার বসধিান্ত বনলয়লে। এো়িাও চকন্দ্ররীয় স্াস্যে মন্তক পরামশ ্ব 
বেলয়লে চয চকাবভড-১৯ সম্পবক্বত প্রবতষ্ি সতক্বতা অনুসরে 

করা উবেৎ। যবে চকানও রাজযে িা চকন্দ্রশাবসত অচিল্র 
চকানও অংলশ চকাবভড আক্রান্ত চরাগরীর সংিযো িকৃ্ধি পায়, 
তলি রাজযে সরকার সংক্রমে চরালধ পেলক্ষপ বনলত পালর। 

চকাবভড সংক্রমে প্রবতলরাধ করলত চকন্দ্র ২০২০ সাল্র ২৪ 
মাে্ব প্ররমিার বিবধবনলষধ আলরাপ কলরবে্। িত্বমালন সরকার 

সারালেলশ ষ্িকাোন অবভযালনর পবরবধ সম্প্রসাবরত কলরলে। 
ভারত সম্পূে ্ব ষ্িকাকরলের ্লক্ষযে দ্রুত এবগলয় েল্লে।

২৯ মাে্ব পয ্বন্ত, সারালেলশ ১৮৩.৫৩ চকাষ্িরও চিবশ 
ষ্িকার চডাজ প্রোন করা হলয়লে। একই সমলয় ১২-১৪ 
িের িয়বস ১.৩৬ চকাষ্িরও চিবশ বকলশার-বকলশাররীলের 
চকাবভড-১৯ ষ্িকার প্ররম চডাজ চেওয়া হলয়লে। ২০২২ 
সাল্র ১৬ মাে্ব চরলক ১২-১৪ িের িয়বস বকলশার-
বকলশাররীলের চকাবভড-১৯ ষ্িকাকরে শুরু হলয়বে্। 
২৯ মাে্ব ভারলত চকাবভড সক্ক্রয় চরাগরীর সংিযো কলম 
হলয়লে ১৫,৩৭৮। সারা চেলশ সক্ক্রয় চরাগরী রলয়লে 
০.০৪%  এিং চকাবভড চরলক চসলর ওোর হার ৯৮.৭৫%। 
অনযেবেলক ৫০ শতাংলশর চিবশ ১৫-১৭ িের িয়বস 
বকলশার-বকলশাররীলের ষ্িকাকরে সম্পেূ ্ব হলয়লে। চেলশর 
প্রবতষ্ি নাগবরক যালত বিনামলূ্যে চকাবভড-১৯ ষ্িকা পান, 
তার জনযে ২০২১ সাল্র ২১ জনু চরলক নতুন ষ্িকাকরে 
পি ্ব শুরু হলয়বে্। অবধক সংিযেক ষ্িকার সহজ্ভযেতা 
বনক্চিত কলর ষ্িকাোন অবভযালনর গবত িা়িালনা 
হলয়লে। ভারত বিশ্বমালনর ষ্িকা প্রস্তুত কলরলে এিং 
১৫০ ষ্িরও চিবশ চেলশ ষ্িকা সরিরাহ কলরলে।   

কোপ্িড কশর হেপ্ন,
সিে্ষিা অবলম্বন েরুন 

টিোেরয়্র গপ্ি অবযোহি রয়েয়ি 

করেয়নর প্িিয়র আবার চাদর, েম্বল কদওোর রীপ্ি শুরু হয়েয়ি 
সারা চেলশ চকাবভলড আক্রান্ত চরাগরীর সংিযো হ্রাস পাওয়ায় 
এিং পবরবস্বতর ক্রমাগত উন্নবতর পবরলপ্রবক্ষলত ভারতরীয় 
চর্ওলয় োের, কম্্ এিং চ্লনর জান্ায় িযেিহৃত 
পে্বার উপর আলরাবপত বনলষধাজ্া প্রতযোহার করার বসধিান্ত 
বনলয়লে। যাইলহাক গেমাধযেম চরলক জানা বগলয়লে চয, চ্লন 
কম্্ এিং বিোনার োেলরর উপর বনলষধাজ্া অবি্লম্ 
প্রতযোহার করা সত্ত্বিও, চিশ বকেু স্ালন যাত্ররীরা এই সুবিধা 
চরলক িক্চিত হলয়লেন। এমন পবরবস্বতলত, চর্ওলয় সংবলিটি 

অংশরীোবরলের জাবনলয়লে চয এই ক্জবনসগুব্র উপর চরলক 
বনলষধাজ্া তুল্ চনওয়ার তাবরি চরলক চর্ওলয় োের, 
কম্্ ইতযোবে সরিরাহ শুরু হলয়লে। তলি যরাযর মান 
বনক্চিত করলত পয ্বায়ক্রলম এষ্ি ো্ু করা হলছে। েুই িের 
এই ক্জবনসগুব্ িযেিহার না করার ফল্ অলনক োের আর 
িযেিহার করার পয ্বালয় চনই। প্রেুর পবরমালে বিোনার োের 
এিং কম্্ সংগ্রহ করা হলছে। পবরলষিাষ্িলক প্রাক-চকাবভড 
অিস্ার পয ্বালয় বফবরলয় আনলত চর্ অবতবরতি সময় বেলছে।

  ৭০৭ বেন পর ৩০ মাে্ব , চকাবভড আক্রান্ত 
চরাগরীর সংিযো ১৫ হাজালরর কম রলয়লে। 

 ষ্িকাকরে অবভযান শুরু হওয়ার পর গত 
৪৩৯ বেলন ১৮৩.৮২ চকাষ্ির চিবশ ষ্িকার 
চডাজ প্রোন করা হলয়লে। 

 ২০২২ সাল্র ২৭ মাে্ব চরলক ভারত চরলক 
এিং ভারলত আগত চিসামবরক আন্তজ্বাবতক 
বিমান ে্াে্ পুনরায় শুরু হলয়লে। 
আন্তজ্বাবতক ভ্রমলের জনযে স্াস্যে ও পবরিার 
ক্যোে মন্তলকর বনলে্ববশকাগুব্র কলোরভালি 
চমলন ে্লত হলি।

কোপ্িড আক্রাতে করাগীর সংখযো 
ক্রমাগি হ্াস কিয়েয়ি 

২২ মাচ্ষ  ১৫৮১ 
২৩ মাচ্ষ ১৭৭৮ 
২৪ মাচ্ষ ১৯৩৮ 
২৫ মাচ্ষ ১৬৮৫ 
২৬ মাচ্ষ  ১৬৬০ 
২৭ মাচ্ষ ১৪২১ 
২৮ মাচ্ষ  ১২৭০ 
২৯ মাচ্ষ  ১২৫৯ 

চকাবভলডর বিরুলধি ়্িাই স্াস্যে
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কখয়লা ইন্ডিো

চি্াধু্া এিং সুস্াস্যে আমালের জরীিলন অতযেন্ত গুরুত্বপেূ ্ব। চি্াধু্া মানলুষর  মলধযে ে্গত 
মলনাভাি জাবগলয় চতা্ার পাশাপাবশ, চকৌশ্গত বেন্তাভািনা, চনতৃলত্বর েক্ষতা, ্ক্ষযে বনধ ্বারে এিং 

ঝঁুবক চনওয়ার সাহসও জাবগলয় চতাল্। একজন সুস্ মানুষই একষ্ি সসু্ সমাজ ও শক্তিশা্রী চেশ 
গেলন অগ্রেরী ভূবমকা গ্রহে করলত পারলন। এই কারলেই চকন্দ্ররীয় সরকার চেলশ ক্ররী়িা সংসৃ্কবতর প্রোর 
করলে। তৃেমূ্ স্তর চরলক প্রবতভাময় চিল্ায়া়িলের িুলঁজ আনা এিং তালঁের েক্ষতা বিকালশর জনযে 
‘চিল্া ইক্ডিয়া’র মলতা কম ্বসবূে িাস্তিায়ন করলে। ফ্স্রূপ, প্রবতভা এই নতুন ভারলত সুলযাগ িুলঁজ 

পালছে। ক্ররী়িা চক্ষলত্র ভারত শক্তিধর চেশ বহসালি বনলজলক প্রবতঠিা করার ্লক্ষযে এবগলয় েল্লে। 

হবরয়ানার ঝাজ্ালরর িাবসন্দা মনু ভালকর 
বনলজলক ভারতরীয় ক্ররী়িা জগলত একজন 
বিবশটি ক্ররী়িাবিে বহসালি প্রবতষ্ঠিত কলরলেন। 

চিল্া ইক্ডিয়া কম ্বসবূের মাধযেলম মনু ভালকলরর প্রবতভা 
যরাযরভালি বিকবশত হওয়ার সুলযাগ চপলয়বে্। ২০১৭ 
সাল্র বডলসম্লর ক্ত্রভান্দ্রলম ৬১তম জাতরীয় শুযেষ্িং 
েযোস্ম্পয়নবশলপ বতবন প্ররমিার মবহ্ালের ১০ বমিার 
বপস্ত্ বিভালগ এিং ২০১৮ সাল্ চিল্া ইক্ডিয়া সু্ক্ 
চগমলস মবহ্ালের ১০ বমিার ‘এয়ার বপস্ত্’ বিভালগ জয়রী 
হলয়বেল্ন। উত্তরপ্রলেলশর বমরালির কাব্না গ্রালমর 
িাবসন্দা চসৌরভ চেৌধুররী, ২০১৮ সাল্ প্ররম ‘চিল্া ইক্ডিয়া 
সু্ক্ চগমলস’ ১০ বমিার এয়ার বপস্ত্ ইলভলন্ স্ে ্বপেক 
ক্জলতবেল্ন। 

একইভালি, চিল্া ইক্ডিয়ার প্রাতিন প্রবতভা, বেিযোংশ 
বসং পানওয়ার, চিল্া ইক্ডিয়া চগমলসর প্ররম েুষ্ি পলি ্ব 

অংশ বনলয়বেল্ন, প্ররমিার ২০১৮ সাল্ বেবলিলত সু্ক্ 
চগলম এিং তারপর ২০১৯ সাল্ পুনায় যুি ক্ররী়িায় 
প্রবতবিক্্বিতা কলরবেল্ন। চিল্া ইক্ডিয়া প্রকলল্পর মাধযেলম 
আজ মনু ভালকর, চসৌরভ চেৌধুররী, এিং বেিযোংশ বসং 
পানওয়ালরর মলতা চিল্ায়া়িরা ক্ররী়িা জগলত চেলশর 
যরাযর প্রবতবনবধত্ব করলেন, চেলশর চগৌরি িকৃ্ধি করলেন। 
এই প্রকলল্পর উলদেশযেই হ্ চেলশর চি্াধু্ার পবরলিশ 
পবরিত্বন করা। ‘চিল্া ইক্ডিয়া’ কম ্বসূবের ্ক্ষযে চযাগযে 
ক্ররী়িাবিেলের প্রবতভা বেবনিত করা, তালঁের চসরা প্রবশক্ষে 
এিং আধুবনক সুলযাগ-সুবিধা প্রোলনর পাশাপাবশ চি্ার 
জনযে একষ্ি মজিুত পবরকাোলমা বতবর করা।

আজ আমালের চেশ ক্ররী়িাবিেলের কালে চপৌঁোলনার 
চেটিা করলে, গ্রামাচিল্র উপর বিলশষ নজর চেওয়া 
হলছে। আমালের গ্রাম ও প্রতযেন্ত অচি্ প্রবতভায় ভরপুর, 
এিং চেশ চিল্ায়া়িলের সহায়তা করলত আগ্রহরী।  

ক্রীোয়ষ্য়ত্র উন্নেয়নর 
েনযে োিীে েম ্ষসূপ্চ 
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মপ্হলায়দর েনযে কখলা
চিল্া ইক্ডিয়া’র মাধযেলম চি্াধু্ায় 
নাররীলের অংশগ্রহে বনক্চিত করা হয়। 
তৃেমূ্ পয ্বালয় চমলয়লের জনযে পরৃক 
ক্ররী়িা সভা শুরু হলয়লে।

কখয়লা ইন্ডিো এবং োিীে রিপ্িিা অয়ন্বর্ 
েম ্ষসূপ্চর মাধযেয়ম ক্রীোয়ষ্য়ত্র প্বোশ 

িেলরর পর িের ধলর চিল্া ইক্ডিয়া চেলশর নতুন ক্ররী়িা প্রবতভা বেবনিত করলত সাহাযযে কলরলে। ২০১৬ 
সাল্ এই কম ্বসবূে ো্ ুহলয়বে্। তারপর চরলক ভারত ক্ররী়িালক্ষলত্র অভূতপূি ্ব সাফ্যে অজ্বন কলরলে। 
তৃেমূ্ স্তর চরলক প্রবতভািান চিল্ায়া়িলের িুলঁজ এলন তালঁের েক্ষতা বিকালশ সাহাযযে করলে। ২০১৭ 

সাল্ চিল্া ইক্ডিয়ার পয ্বাল্ােনার পলর এষ্ি িালরাষ্ি চক্ষলত্র বিভতি করা হলয়বে্।

কদয়শ ক্রীো িপ্রোোয়মা 

৩৮২০০৮ ২০১৪ ২৬৭

কখলার মায়ের উন্নেন 

বাপ্র ্ষে ক্রীো রিপ্িয়োপ্গিা 

ক্রীো িপ্রোোয়মার বযেবহার 
এবং প্বোশ

চি্া ইক্ডিয়া বস্কলমর প্রোলরর জনযে একষ্ি 
সামবগ্রক কম ্বসূবে বহসালি এর অধরীলন 
িাবষ ্বক ক্ররী়িা প্রবতলযাবগতা ো্ ুকরা 
হলয়বে্। ভারলতর প্রকৃত প্রবতভা সু্ক্ এিং 
কল্জগুব্ চরলক িুলঁজ আনা হলছে।

হবক ্যোক, ক্জম, ফুিি্ িাফ্ব, ইনলডার হ্ 
এিং চস্াি্বস চহালটি্ বতবরর মাধযেলম বিবভন্ন 
চি্াধু্ার সুলযাগ-সুবিধা সম্প্রসারলের জনযে 
নতুন উলেযোগ গ্রহে করা হলয়লে।

২০১৪ ২০২০

েপ্মউপ্নটি কোপ্চংয়ের প্বোশ 

১৪,৫৯৫ 
তৃেমূ্ স্তর চরলক প্রবতভা িুলঁজ আনার জনযে

জন ক্ররী়িা বশক্ষকলক প্রবশক্ষে চেওয়া 
হলয়লে।

চজ্া এিং লিক স্তলর ক্ররী়িা প্রবতভা 
বেবনিত করার জনযে অচি্ বভত্ততিক প্রবতভা 
অনসুধোন ে্ গেন করা হলয়বে্। িযোল্ন্ 
অনসুধোন চপাি্বা্ ো্ ুকরা হলয়বে্ চযিালন 
চিল্ায়া়িরা বনলজলের েক্ষতা এিং কৃবতত্ব 
বিষলয় আপল্াড করলত পারলিন।

ক্রীো রিপ্িিা প্চপ্নিি েরা 

রােযে স্তয়রর 'কখয়লা ইন্ডিো কসন্টার' 
চকাবেং চরলক শুরু কলর অযোরল্ষ্িক্ পয ্বন্ত 
সমস্ত সুলযাগ-সুবিধা যরাযরভালি প্রোলনর 
জনযে, বিবভন্ন রালজযে আন্তজ্বাবতক স্তলরর 
চিল্া ইক্ডিয়া চসন্ালরর আকালর চস্াি্বস 
কমলপ্ক্ গল়ি চতা্া হলয়লে।

এই প্ররমিার চিল্া ইক্ডিয়া ‘উইন্ার চগমস’ 
জম্ ুও কাশ্রীলর আলয়াক্জত হলয়বে্। 
চকন্দ্রশাবসত অচি্গুব্র জনযে ্াোলি 
‘উইন্ার চগমলস’র আলয়াজন করা হলয়লে।

কদশীে কখলাধুলার রিচার 

শাপ্তে ও উন্নেয়নর েনযে ক্রীো

ক্রীো অযোোয়ডপ্মর রিচার 
সরকার ক্ররী়িা অযোকালডবমর উন্নয়লনর 
জনযে সাহাযযে করলে। উন্নত অিকাোলমা 
প্রোলনর মাধযেলম সহায়তা করা হলছে।

িযোরা অযোৈপ্লিয়দর েনযে রিচার 

প্শশুয়দর ক্রীো রিপ্িিা প্বোশ 

ভারলতর পযোরা অযোরব্িরা ধারািাবহকভালি 
েেু্বান্ত প্রেশ ্বনরী কলরলেন। এিন চিল্া ইক্ডিয়া 
চপ্রাগ্রালমর অধরীলন তালঁের প্রবতভা বিকালশ বিলশষ 
মলনালযাগ চেওয়া হলছে। ২০২১ সাল্ ৩২ জন 
পযোরা-অযোরব্িলক এলত অন্তভু্বতি করা হলয়বে্।

মা্িাম্, চযাগাসলনর মলতা ঐবতহযেিাহরী 
ভারতরীয় চি্ার প্রোলরর জনযে ১৯ষ্ি 
স্ালন ৩৬ষ্ি ‘এক ভারত চরেঠি ভারত’ 
প্রবতলযাবগতার আলয়াজন করা হলয়লে। 

অল্প িয়লস বশশুলের ক্ররী়িা প্রবতভা 
বিকাশ এিং শাররীবরকভালি সুস্ রািলত 
৬৯ হাজালরর চিবশ প্রবশক্ষলকর সাহাযযে 
চনওয়া হলয়লে।

বায়েয়ি ৪৮% িে ্ষতে বৃন্ধে 
n িালজলি চিল্া ইক্ডিয়া বস্কলমর জনযে ৯৭৪ চকাষ্ি িাকার 

বিধান চেওয়া হলয়লে যা ২০২১-২২ সাল্র িালজলির 
অনুমালনর চেলয় ৪৮.০৯% চিবশ। সরকার পচিেশ 
অর ্ব কবমশলনর চময়ালে (২০২১-২২ চরলক ২০২৫-
২৬) ৩১৬৫.৫০ চকাষ্ি িাকা িযেয় সহ ‘চিল্া ইক্ডিয়া- 
নযোশনা্ চপ্রাগ্রাম ফর েযে চডলভ্পলমন্ অফ চস্াি্বস’ 
প্রকল্পষ্ি োব্লয় যাওয়ার বসধিান্ত বনলয়লে।

রিপ্িিা অয়ন্বরয়্র মঞ্ 
n ২০২১ সা্ পয ্বন্ত ‘চিল্া ইক্ডিয়া সু্ক্ অযোডি ইয়ুর 

চগমলস’র বতনষ্ি পি ্ব বে্, একষ্ি চিল্া ইক্ডিয়া 
ইউবনভাবস ্বষ্ি চগমস এিং চিল্া ইক্ডিয়া শরীতকা্রীন 
চগমলসর েুষ্ি পি ্ব বে্।

n এষ্ি প্রবতভািান তরুে চিল্ায়া়িলের চিল্া ইক্ডিয়া 
স্ক্ারবশপ পাওয়ার এিং অতযোধুবনক ক্ররী়িা কমলপ্লক্ 
চসরা প্রবশক্ষকলের কাে চরলক উচ্চ-স্তলরর প্রবশক্ষে 
গ্রহলের সলুযাগ প্রোন কলর।
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‘সব ্ষেন প্হিে’ গুরুেুল 
ঐপ্িয়হযের অংশ হয়ে উয়েপ্িল

ভারচতর ইবতহালস সন্ত এিং ভক্তি 
আলন্দা্লনর গুরুত্বপূে ্ব অিোন রলয়লে। 
স্াধরীনতা আলন্দা্লনর বভত গেলন সন্ত ও 

ভক্তি আলন্দা্লনর ভূবমকা অনস্রীকায ্ব। এই কারলেই ২০ 
মাে্ব গুজরালতর আহলমোিালের স্ামরীনারায়ে গুরুকু্ 
বিশ্ববিেযো প্রবতটিানম গুরুকুল্র ভি িন্দনা অনুঠিালন 
তারঁ ভাষলে প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী িল্বেল্ন, “পূজযে 
শাস্তরীক্জ মহারালজর জরীিনরী এক মহান িযেক্তিলত্বর 
বনঃস্ার ্ব জরীিলনর করা তুল্ ধলর, বযবন জ্ালনর সধোলন 
এিং সমাজ চসিার জনযে বনলজলক সি ্বো সমবপ ্বত 
কলরলেন।” শাস্তরীজরী মহারালজর জরীিনরী "শ্রী ধম ্ব জরীিন 
গারা" এর েয় িলডির প্রকাশনার স্মরলে এই অনুঠিানষ্ি 
হলয়বে্। শুধু তাই নয়, গুরুকু্ পবরিারলক রাসায়বনক 
ও অনযোনযে ক্ষবতর হাত চরলক রক্ষা করার জনযে প্রধানমন্তরী 
প্রাকৃবতক োষািালের উপর চজার চেওয়ার আহ্ান 
জানান। একইভালি, বতবন গুরুকু্ পবরিারলক একিার 
িযেিহারলযাগযে প্াবটিক িজ্বন এিং স্ছে ভারত অবভযালন 
অংশগ্রহলের আহ্ান জানান। বতবন গুরুকু্ পবরিারলক 

পূজযে শাস্তরীজরী মহারালজর বশক্ষা অনুসরে কলর স্াধরীনতার 
অমতৃ মলহাৎসি উেযাপলনর জনযে আহ্ান জাবনলয়লেন।
রিধানম্রেী নয়রন্দ্র কমাদীর িারয়্র প্েি্ অংশ
 গুরলেি শাস্তরীক্জ একজন সাধক বেল্ন যার কালে 

প্রাধানযে বে্ সমাজ এিং মানুলষর যত্ন। বতবন 
আধযোত্বমক অনুশরী্ন, তপসযো করলতন, সমালজর 
মঙ্ল্ বনলজলক উৎসগ ্ব কলরবেল্ন। পূজযে মাধিবপ্রয় 
োস মহারাজ "শ্রী ধম ্বজরীিন গারা" আকালর গ্রন্থষ্ি 
সুন্দরভালি রেনা কলরলেন।

 শাস্তরীক্জ মহারালজর চরলক অনপু্রাবেত হলয় বতবন 
‘সকল্র সলঙ্, সকল্র বিকাশ, সকল্র বিশ্বাস ও 
সকল্র প্রয়াস’ ভািনায় উজ্রীবিত হলয়লেন। ‘সি ্বজন 
বহতায় ও সি ্বজন সুিায়’ েশ ্বলনর উপর বভত্বত কলর 
তারঁ এই বেন্তাধারা। তারঁ জরীিন চকি্ বশক্ষামূ্ক িা 
পধিবতগত বে্ না, শঙৃ্্া ও তপসযোয়ও পবরপেূ ্ব বে্। 
বতবন আমালের সি ্বো কত্বলিযের ে্লত অনুপ্রাবেত 
কলরলেন।  

প্রােরীন ভারলতর গুরুকু্ ঐবতহযে ‘সি ্বজন বহতয়’ এই 
ধারোর উপর বভত্ততি কলর গল়ি উলেবে্। সমালজর 
সক্ চরেেরীর মানষু গুরুকুল্র বশষযে হলতন, জ্ান্াভ 
করলতন এিং সমালজর মানুলষর চসিায় চসই জ্ালনর 
প্রলয়াগ করলতন। ভারলতর এই ঐবতহযে আমালের চেলশর 
চগৌরিময় অতরীলতর েবি তুল্ ধলর। এই ঐবতহযেষ্ি 
সাধারে নাগবরকলের জনযে ধমশীয়, সাংসৃ্কবতক এিং 
সামাক্জক অনলুপ্ররোর উৎস বহলসলিও কাজ কলর। 
এিং িত্বমালন আমালের চেশ এই ঐবতহযেলক সঙ্রী কলর 
স্য়ংসমূ্পে ্বতা ও অগ্রগবতর পলর এবগলয় েল্লে।

রাসায়বনক ভার চরলক পবৃরিরীলক মুতি করুন। আপনালের এিালন একষ্ি চগায়া্ঘরও আলে। আর 
গুরুকুল্ সক্লক প্রাকৃবতক োলষর পধিবতও চশিালনা হয়। গুরুকু্ চরলক প্রবতষ্ি গ্রালম যান এিং প্রবতষ্ি 
কৃষকলক চশিান চয সার, রাসায়বনক িা ওষুলধর প্রলয়াজন চনই। আবম বিশ্বাস কবর চয এষ্ি গুজরাত এিং 

চেলশর জনযে একষ্ি মহান চসিা হলি, চসই সলঙ্ শাস্তরীক্জ মহারালজর প্রবত যরাযর রেধিাজিব্ও হলি।

-রিধানম্রেী নয়রন্দ্র কমাদী
(গুরুেুয়লর িব বন্দনা অনুষ্ঠায়ন রিধানম্রেী এেৈা বয়লন)

শ্রী ধম ্বজরীিন গারা প্রকাশ রাষ্ট্র
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িারয়ির স্াধীনিার েনযে শি শি 
মানুর িায়ঁদর েীবন উৎসগ ্ষ েয়রপ্িয়লন 

ভারলতর স্াধরীনতা একবেলন িা চকান একক িযেক্তির প্রলেটিায় অক্জ্বত হয়বন। িহু মানলুষর েরীঘ ্ব সংগ্রালমর পর 
ভারত স্াধরীনতা ্াভ কলরবে্। বব্রষ্িশ শাসলনর েুলশা িেলরর ইবতহালস িহুিার একাবধক স্ালন বিলদ্ালহর 
অলনক ঘিনা ঘলিলে। বব্রষ্িশরা তালের েমন করার জনযে যরাসাধযে চেটিা কলরবে্। এিং বব্রষ্িশলের েমন 
নরীবতর ফল্ চেলশর িহু িরীর মতুৃযে িরে কলরবেল্ন। মবেপুলরর িংলজাম এিং ওব়িশার চকওনঝার ভারলতর 
ইবতহালস এমন সংগ্রালমর সাক্ষরী চরলকলে।

চেচশর জনযে যারা আত্তযোগ কলরন তারঁা 
অমর হলয় রালক। চেশ মাতৃকালক 
পরাধরীনতার শৃঙ্্ চরলক মুতি করলত 

তারঁা সি ্বস্ উৎসগ ্ব কলরন। বতনষ্ি ধারার সক্ম্ব্ত 
প্রলেটিার ফল্ ভারত শত শত িেলরর োসত্ব চরলক 
মুতি হলয়বে্। প্ররম ধারাষ্ি বে্ বিপ্ি, ববিতরীয়ষ্ি 
সতযোগ্রহ এিং তৃতরীয়ষ্ি বে্ জনসলেতনতা। এই 
বতনষ্ি ধারাই ক্ত্রিলে ্বর বতন রলে ফুলি উলেলে। ২৩ 
মাে্ব শহরীে বেিস উপ্লক্ষ, প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী 
বভল্াবরয়া চমলমাবরয়া্ হল্ বিপ্িরী ভারত গযো্াবরর 

উলবিাধলন িল্ন, “আমার মলত, আমালের জাতরীয় 
পতাকায় চগরুয়া রে বিপ্লির প্রতরীক। সাো রে 
সতযোগ্রহ এিং অবহংসার প্রবতবনবধত্ব কলর। সিুজ রে 
হ্ সৃজনশরী্ প্রিৃত্ততির প্রতরীক এিং চতরোর বভতলরর 
নরী্ িৃত্ত ভারলতর সাংসৃ্কবতক চেতনার প্রতরীক। আজ, 
আবম চতরোর বতনষ্ি রলে নতুন ভারলতর ভবিষযেৎ 
চেিলত পাক্ছে।"
চগরুয়া রে এিন আমালের কত্বিযে পা্ন করলত 
এিং আমালের চেশলক রক্ষা করলত অনুপ্রাবেত কলর। 
সাো রে এিন ‘সকল্র সলঙ্, সকল্র বিকাশ, 

খংয়োম ইঙ্-মপ্্িুর েুধে এবং কেওনঝার প্বয়দ্রাহ

স্াধরীনতার অমতৃ মলহাৎসি িারি@৭৫ 

রিধানম্রেীর সম্ূ্ ্ষ িার্ 
শুনয়ি প্েউআর কোড 
স্যোন েরুন।
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সকল্র বিশ্বাস এিং সকল্র প্রয়াস’ মলন্তর সলঙ্ 
যুতি। আজ, সিুজ রে পুনন ্বিরীকরেলযাগযে শক্তি এিং 
পবরলিশ সুরক্ষার জনযে ভারলতর প্রধান ্ক্ষযেগুব্লক 
প্রবতবনবধত্ব কলর এিং ক্ত্রিলে ্বর নরী্ িৃত্তষ্ি নরী্ 
অর ্বনরীবতর সমার ্বক। প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র চমােরী ১৮ মাে্ব 
মা্ায়া্াম বেবনক সংিােপত্র ‘মাতৃভূবম’র শতিষ ্ব 
উেযাপলন ভাষে চেওয়ার সময় িল্ন, “স্াধরীনতা 
সংগ্রালমর সময় আমরা আমালের জরীিন উৎসগ ্ব করার 
সুলযাগ পাইবন। যাইলহাক, অমৃত কা্ আমালেরলক 
একষ্ি শক্তিশা্রী, উন্নত এিং অন্তভু্বক্তিমূ্ক ভারলতর 
উন্নয়লন অিোন রািার সুলযাগ বেলয়লে।" চযলকালনা 
চেলশর উন্নয়লনর একষ্ি প্রধান বেক হ্ আেশ ্ব নরীবত 
প্রেয়ন করা। স্াধরীনতার অমৃত মলহাৎসিলক মারায় 
চরলি একষ্ি উন্নত চেশ তরা জাবত গেলনর জনযে আরও 

অলনক বকেু করা চযলত পালর। স্াধরীনতা সংগ্রাম এিং 
তার সলঙ্ জব়িত অজ্াতনামা চযাধিালের অজানা 
কাবহবনগুব্লক উপস্াপন করার জনযে বমবডয়া একষ্ি 
েমৎকার মাধযেম হলত পালর। একইভালি, প্রবতষ্ি শহর 
িা গ্রালম স্াধরীনতা আলন্দা্লনর সলঙ্ করীভালি জব়িত 
বে্, চসই বিষয়গুব্ জানলত হলি। আমরা চসই সক্ 
স্ানগুব্র উপর নজর বেলত পাবর, চয সক্ স্ালনর 
কাবহবন শুলন মানুষ উৎসাবহত এিং অনুপ্রাবেত হলি। 
স্াধরীনতার অমৃত মলহাৎসলির এই সংিযোয় এমন েুষ্ি 
সংগ্রালমর গল্প প়ুিন, যা হয়লতা ইবতহালসর পাতায় 
প্রাপযে স্রীকৃবত পায়বন। বকন্তু চসই সময় এই আলন্দা্ন 
বব্রষ্িশ সাম্ালজযে আঘাত চহলনবে্। মবেপুলরর 
িংলজাম এিং ওবডশার চকওনঝল়ির স্াধরীনতা 
সংগ্রালমর গল্প প়ুিন।

‘মািৃিূপ্ম’ মহাত্মা গান্ধীর 
আদয়শ ্ষ রিপ্িটষ্ঠি হয়েপ্িল

প্িয়্াপ্রো কময়মাপ্রোল হয়ল এখন 
প্বপ্লবী িারি গযোলাপ্র রয়েয়ি

মহাত্া গাধেরীর আেলশ ্ব অনুপ্রাবেত হলয় ভারলতর স্াধরীনতা 
সংগ্রামলক সমর ্বন করার জনযে মাতৃভূবম প্রবতষ্ঠিত হলয়বে্। 
মাতৃভূবম একষ্ি মা্ায়া্াম সংিােপত্র যা ভারলতর চকরা্া 
চরলক প্রকাবশত হয়। এষ্ি ভারতরীয় স্াধরীনতা সংগ্রালম 
সক্ক্রয় চস্ছোলসিক চক.বপ. চকশি চমনন বিারা প্রবতষ্ঠিত 
হলয়বে্। ১৯২৩ সাল্র ১৮ মাে্ব এই সংিােপলত্রর যাত্রা 
শুরু হলয়বে্। চ্াকমানযে বত্ক চকশররী ও মহরলতর 
প্রোর কলরন, আর চগাপা্ কৃষ্ণ চগািল্ বহতিােলক 
সমর ্বন কলরন। স্ামরী বিলিকানন্দ প্রিুধি ভারলতর সলঙ্ যতুি 
বেল্ন, অনযেবেলক মহাত্া গাধেরী ‘ইয়ং ইক্ডিয়া’, নিজরীিন 
এিং হবরজলনর সলঙ্ যুতি বেল্ন। শযোমক্জ কৃষ্ণ ভাম ্বা ‘েযে 
ইক্ডিয়ান চসাবসও্ক্জটি’ পক্ত্রকাষ্ি সম্পােনা করলতন।

স্াধরীনতার অমতৃ মলহাৎসলির এই ঐবতহাবসক সমলয় 
শহরীে বেিস উপ্লক্ষ ক্কাতার বভল্াবরয়া চমলমাবরয়াল্ 
‘বিপ্িরী ভারত গযো্াবর’র উলবিাধন কলরন প্রধানমন্তরী নলরন্দ্র 
চমােরী। চনতাজরী সুভাষ েন্দ্র িসু, অরবিন্দ চঘাষ, রাসবিহাররী 
িসু, কু্ষবেরাম িসু, িাঘাযতরীন, বিনয়, িাে্, েরীলনশ, 
কানাই্া্ েত্ত – এরকম িহু মহান স্াধরীনতা সংগ্রামরীলের 
স্মবৃতলত এই স্ান, এই পবরলিশ পবিত্র হলয়লে। ‘বনভশীক 
সুভাষ গযো্াবর’র পর আজ ‘বিপ্িরী ভারত গযো্াবর’ রূলপ 
পক্চিমিলঙ্র ক্কাতার, চহবরলিজ িা ঐবতলহযে আরও 
একষ্ি নতুন পা্ক যুতি হ্। এই গযো্াবরলত ১৯৪৭ সা্ 
পয ্বন্ত চেলশ ঘলি যাওয়া বিপ্বিক ঘিনাগুব্ সম্পলক্ব 
বিস্তাবরত তরযে উপস্াপন করা হলয়লে।  

স্াধরীনতার অমতৃ মলহাৎসি িারি@৭৫ 
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মপ্্িুপ্র কোধোরা খংয়োয়ম প্রেটিশয়দর 
প্বরুয়ধে এেয়োয়গ লোই েয়রপ্িয়লন

খংয়োম 'ওোর 
কময়মাপ্রোল েময়প্লক্স'
িংলজাম ওয়ার চমলমাবরয়া্ কমলপ্ক্ 
মবেপুলরর রাউিা্ চজ্ার িংলজালম 
অিবস্ত। ১৮৯১ সাল্র অযোংল্া মবেপুবর 
যুলধি বব্রষ্িশলের বিরুলধি ়্িাই করা 
সাহসরী মবেপুররী বসনযেলের রেধিা জানালত 
চমলমাবরয়া্ কমলপ্ক্ষ্ি বনবম ্বত হলয়বে্। 
িংলজাম বেিস প্রবত িের ২৩ এবপ্র্ পাব্ত 
হয় এিং এই িের এষ্ির ১৩১তম িাবষ ্বকরী।

উত্তর-পূি ্বাচিল্র রাজযে মবেপুলর অিবস্ত একষ্ি 
স্ালনর নাম িংলজাম। এই িংলজাম এমনই একষ্ি জায়গা 
চযিালন সশস্ত বিলদ্াহ বব্রষ্িশলের চিকায়োয় চফল্বে্। 
১৮৯১ সাল্র অযোংল্া মবেপুর যধুি বে্ চেলশর ইবতহালস 
অনযেতম উললিিলযাগযে ঘিনা। চোি পাহাব়ি রাজযে 
মবেপুলরর িহু মানষু শক্তিশা্রী বব্রষ্িশ সাম্ালজযের বিরুলধি 
়্িাই কলরবেল্ন। বব্রষ্িশ উপবনলিলশর সম্প্রসারলের 
বিরুলধি তারঁা মাতৃভূবমর ময ্বাো, সম্ান এিং সাি ্বলভৌমত্ব 
রক্ষা করলত তালঁের জরীিন িব্োন বেলয়বেল্ন। চসই সময় 
একষ্ি প্রেব্ত করা বে্, এিং তা হ্ ‘বব্রষ্িশ সাম্ালজযের 
সূয ্ব কিনই অস্ত যায় না’। বব্রষ্িশলের মলতা এত শক্তিশা্রী, 
প্রভািশা্রী ক্ষমতার বিরুলধি মবেপুলরর মলতা একষ্ি 
চোি রালজযের ়্িাই করার অর ্ব বে্ একিাই : মবেপুলরর 
পরাজয়। বকন্তু তিওু িরীর মবেপুররী চযাধিারা হা্ োল়িনবন।

প্রকৃতপলক্ষ, বব্রষ্িশ সরকার প্ররম চরলকই মবেপুরলক 
বনয়ন্তলে রািার চেটিা কলরবে্। বকন্তু যত বেন যাক্ছে্ 
তা চযন অসম্ি হলয় উেবে্। এমতািস্ায় ১৮৯০ 
সাল্র ২২ মাে্ব বব্রষ্িশরা ৪০০ চগাি ্বা বসনযেলক মবেপুলর 
পাোয় এিং ১৮৯১ সাল্র ২৪ মাে্ব মবেপুলরর কাং্া েগু ্ব 
আক্রমে কলর। বব্রষ্িশলের এই অপবরোমেবশ ্বতার ফল্ 
িহু মানুলষর মতুৃযে হয়। মবেপুররী ও বব্রষ্িশ িাবহনরীর মলধযে 
সশস্ত সংঘষ ্ব শুরু হয়। ইংলরজ চসনািাবহনরীর কালে চিামা, 
িন্দলুকর মলতা আধুবনক অস্ত বে্, অনযেবেলক মবেপুররী 
চসনািাবহনরীর কালে শুধুমাত্র িশ ্বা এিং তল্ায়ার বে্। তা 
সত্ত্বিও মবেপুলরর চযাধিারা বব্রষ্িশলের বিরুলধি িরীরলত্বর শ 
চগ ়্িাই কলর। যলুধির প্ররম পলি ্ব বব্রষ্িশরা পরাক্জত হয়, 
আত্সমপ ্বেও কলর বকন্তু ববিতরীয় পলি ্ব বব্রষ্িশরা বিজয়রী হয়।

মবেপুলরর চযাধিারা িরীরলত্বর সলঙ্ ়্িাই করল্ও 
তারঁা িংলজালম পরাক্জত হন, এর ফল্ িহু সাহসরী চযাধিা 
বনহত হলয়বে্। এই যধুিলক ভারলতর স্াধরীনতা সংগ্রালমর 
ইবতহালস সিলেলয় ভয়ঙ্কর যধুি বহসালি িে ্বনা করা হয়। 
মবেপুলরর িংলজালমর চিিা পাহাল়ি ১৮৯১ সাল্র ২৩ 
এবপ্র্ যধুি সংঘষ্িত হলয়বে্ িল্ এই বেনষ্িলক িংলজাম 
বেিস ি্া হয়। ১৮৯১ সাল্র ২৭ এবপ্র্ যধুি চশষ হওয়ার 
পর মবেপুলরর উপর বব্রষ্িশরা সরাসবর বনয়ন্তে করলত শুরু 
কলর।

যলুধির পর বব্রষ্িশ সরকারই বিোর কলর এিং িহু 
মানষুলক মতুৃযে েলণ্ড েক্ণ্ডত কলর। ১৮৯১ সাল্র ১৩ আগটি 
ক্রাউন বপ্রন্স ষ্িলকন্দ্রক্জৎ, রাঙ্া্ চজনালর্লক ফাবঁস 
চেওয়া হলয়বে্। শুধু তাই নয়, আরও োরজনলক বব্রষ্িশরা 
ফাবঁস বেলয়বে্, কু্েন্দ্রলক ২২ জলনর সলঙ্ আন্দামান 
বিরীপপুলজি বনি ্বাবসত করা হলয়বে্। ি্া হলয় রালক চয 

মবেপুররী চযাধিা ও জনগলের িরীরত্ব ও সাহবসকতা চেলি 
বব্রষ্িশরা হতিাক হলয় বগলয়বে্। মবেপুলরর িংলজালম, 
সাহসরী বসনযেরা তালঁের জরীিন উৎসগ ্ব কলরবেল্ন যালত 
আগামরী প্রজন্ম স্াধরীনতার অর ্ব িঝুলত পালর, চেলশ 
স্াধরীনভালি িাস করলত পালর। ১৭৫৭ সাল্ প্াবশর 
যলুধির পর ভারতরীয় রাজযেগুব্লক বব্রষ্িশ সাম্ালজযের 
সলঙ্ যতুি করার প্রক্ক্রয়া শুরু হয় এিং িংলজালমর 
যলুধির মাধযেলম চশষ হয়। এই যলুধির পর, মবেপুর বব্রষ্িশ 
সাম্ালজযের অধরীলন আসা ভারতরীয় উপমহালেলশর চশষ 
রালজযে পবরেত হয়। 

এই যধুি ১৮৯১ সাল্র অযোংল্া-মবেপুর যধুি নালম 
পবরবেত। তৎকা্রীন রা্রেপবত প্রেি মুিাক্জ্ব ২০১৬ 
সাল্র ২৩ এবপ্র্ মবেপুলরর িংলজালম একষ্ি যধুি 
স্মারক উলবিাধন কলরবেল্ন।

স্াধরীনতার অমতৃ মলহাৎসি িারি@৭৫ 
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কেওনঝায়র িঁূইো ও েেুাং আপ্দবাসীয়দর 
প্বয়দ্রাহ প্রেটিশয়দর প্বিয়দ কফয়লপ্িল 

ওব়িশার চকওনঝালর ভঁূইয়া ও জযু়াং আবেিাসরীলের 
বিলদ্াহ বব্রষ্িশলের শুধু বিপলেই চফল্বন িরং বব্রষ্িশ 
শাসলনর অিসানও ঘিায়। আসল্, বব্রষ্িশ সরকার 
চকওনঝালরর ভঁূইয়া ও জযু়াং জনগলের ইছো ও ররীবতনরীবতর 
বিরুলধি বসংহাসলন নতুন রাজালক িবসলয়বে্। বব্রষ্িশরা 
এমন একজন রাজার মাধযেলম শাসনকায ্ব িজায় রািলত 
চেলয়বে্ যালক স্ানরীয় মানুষরা ঘেৃা করলতন। নতুন 
রাজা বব্রষ্িশলের স্ালর ্ব কাজ করবেল্ন, জনগলের স্ালর ্ব 
নয়। এমতািস্ায় বতবন বসংহাসলন আলরাহে করার পলরই 
বনবি ্বোলর কর আোয় শুরু কলরন। ১৮৬৮ সাল্র ২১ 
এবপ্র্ রত্না এিং নন্দ নালয়লকর চনতৃলত্ব জযু়াং এিং 
ভঁূইয়া জনগে বনলজলের হালত অস্ত তুল্ চনন এিং 
বব্রষ্িশ ও নতুন রাজার বিরুলধি বিলদ্াহ কলরন।

রত্না নায়ক ১৮২০ সাল্ চকওনঝার চজ্ার তরপুর 
গ্রালম জন্মগ্রহে কলরবেল্ন। পরিতশীকাল্ বতবন, 
চকওনঝালর বব্রষ্িশ বিলরাধরী আলন্দা্লনর চনতৃত্ব 
বেলয়বেল্ন। রত্না নায়ক ভঁূইয়া উপজাবতর মানুষ। নন্দ 
নায়ক, নন্দ প্রধান, িািু নায়ক, োসারবর কুনওয়ার এিং 
পােু নায়লকর মলতা চ্ালকরা তালঁক সমর ্বন কলরবেল্ন। 
বব্রষ্িশ শাসন ও স্ানরীয় রাজার অতযোোর ও অবিোলরর 
প্রবতক্ক্রয়ায় এই বিলদ্াহ হলয়বে্। এইরকম পবরবস্বতলত, 
বিলদ্াহরীরা চকওনঝার িাজার ্ুি কলর এিং ১৮৬৮ 
সাল্র ২৮ এবপ্র্ রাজপ্রাসালে আক্রমে কলর। রাজার 
চেওয়ান এিং তারঁ ১০০ জন বসনযে ও সমর ্বকলক 
অপহরে কলর।

বব্রষ্িশ সরকার আলন্দা্নলক েমন করার বসধিান্ত 
চনয় এিং ১৮৬৮ সাল্র ৭ চম বসংভূলমর চডপুষ্ি গভন ্বর 
ড. ডবলিউ. হাইলসর চনতৃলত্ব একষ্ি চসনা ে্ চকওনঝল়ি 
বগলয় উপবস্ত হয়। চসনািাবহনরী এলস আবেিাসরীলের 
উপর আক্রমে কলর। এর ফল্ আলন্দা্ন ি়ি আকার 
চনয়। এর পলর, রত্না নায়লকর চনতৃলত্ব আলন্দা্নকাররীরা 
চেওয়ানলক হতযো কলর। হাইস এই পরাজয় বনলত 
পালরবন। এমতািস্ায়, বব্রষ্িশরা আবেিাসরীলের িাব়িলত 
আগুন চেওয়ার বনলে্বশ চেয় এিং অতযোোর শুরু কলর।

একই সালর হাইস একষ্ি বডক্ক্র জাবর কলর, চসিালন 
ি্া হলয়বে্, ‘চতামরা আত্সমপ ্বে কর নতুিা সিাইলক 
হতযো করা হলি’। আলন্দা্নকাররীরা অিশযে করা 
চশালনবন। তারঁা োইিাসা এিং চকওনঝালরর মলধযে স়িক 
চযাগালযাগ বিক্ছেন্ন কলর চেয়। এমতািস্ায়, বব্রষ্িশরা 
কবমশনার কলন ্্ব  ইষ্ি ডাটিনলক চোিনাগপুর চরলক 
চকওনঝাল়ি পাোলনা হয়, বকন্তু মা্ভূবম অচিল্র 
কারলে বতবন আলন্দা্ন স্ল্ চপৌঁোলত পালরনবন। 
এমতািস্ায় বব্রষ্িশরা প্রবতলিশরী রালজযের রাজা ও বিশা্ 

চসনািাবহনরীর সহায়তায় বিলদ্াহ েমলনর চেটিা শুরু 
কলর। এই প্রলেটিার অংশ বহসালি, প্রবতলিশরী রাজযে 
িানাই, ময়ূরভজি, পালিহারা এিং চেঙ্কানা্ চরলক 
চসনািাবহনরী পাোলনা হলয়বে্। একই সালর, কিলকর 
কবমশনার ষ্ি ই রালভনসালক চকওনঝালর পাোলনা 
হলয়বে্। বতবন আলন্দা্নকাররীলের আত্সমপ ্বে 
করলত িল্বেল্ন। বকন্তু রত্না নায়ক চসই প্রস্তাি 
প্রতযোিযোন কলরবেল্ন এিং চশষ পয ্বন্ত ়্িাই করার 
প্রবতশ্রুবত বেলয়বেল্ন।

ভঁূইয়া সম্প্রোয়লক িােঁালত পলর রত্না নায়ক 
এিং নন্দ নায়ক উভলয়ই আত্সমপ ্বে কলরন। 
বব্রষ্িশরা তালঁের ফাবঁস বেলয়বে্। বব্রষ্িশরা রাবন 
বিষু্ণবপ্রয়া চেিরীলকও কারারুধি কলরন, কারে বতবন 
আলন্দা্নকাররীলের সমর ্বন কলরবেল্ন। পলর 
ধরনরীধর নায়ক এই আলন্দা্লন নতুন গবত সচিার 
কলরন।  

কেওনঝায়র 
েুয়ধের প্চনি 
ওব়িশার তৎকা্রীন চকওনঝার রালজযের 
রাজপ্রাসাে চযিান চরলক এই বিলদ্াহ 
শুরু হলয়বে্। রত্না নায়লকর চনতৃলত্ব 
ভঁূইয়া উপজাবত সমালজর চ্ালকরা অস্ত 
হালত তুল্বে্। বিলদ্ালহর ফ্ হয়ত 
বব্রষ্িশলের পলক্ষ বগলয়বে্, বকন্তু এই 
আলন্দা্লনর প্রভাি শুধু ওব়িশায় নয়, 
চগািা চেলশই েব়িলয় পল়িবে্। 

স্াধরীনতার অমতৃ মলহাৎসি িারি@৭৫ 
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প্মপ্ডো েন ্ষার 
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আেষু্ান িারি প্দবস (৩০ এপ্রিল)

সব ্ষেনীন স্াস্যে
অতেি্্ষন্তির রিচার 

আয়ুষ্মান ভারত 
স্াস্যে এিং সসু্তা চকন্দ্র 

গল়ি উলেলে, চযিান চরলক 
আপবন সরাসবর চিব্-
কন্সালটিশলনর মাধযেলম 
বিলশষজ্লের পরামশ ্ব 
পালিন। 

১লষ্

চেলশর েবরদ্ মানুষলের মলধযে স্াস্যে 
ও সুস্তার প্রোর এিং তালঁের কালে 
বিমার সুবিধা চপৌঁলে চেওয়ার উলদেলশযে 
২০১৮ সাল্ আয়ুষ্মান ভারত- 
প্রধানমন্তরী জন আলরাগযে চযাজনা ো্ু 
করা হলয়বে্। বিলশ্বর িহৃত্তম স্াস্যে 
বিমা প্রকলল্পর অধরীলন এই েুষ্ি ্ক্ষযে 
অজ্বলনর জনযে ভারলত প্রবত িের ৩০ 
এবপ্র্ আয়ুষ্মান ভারত বেিস উেযাপন 
করা হয়। এই প্রকলল্পর অধরীলন আর ্ব-
সামাক্জক আেমশুমাবরর উপর বভত্ততি 
কলর চেলশর প্রতযেন্ত অচিল্ সারেয়রী 
মূল্যের বেবকৎসা সুবিধা চপৌঁলে চেওয়ার 
্লক্ষযে প্রলেটিা ো্ালনা হলছে। এো়িাও, 
সরকার ৫০ চকাষ্িরও চিবশ মানুষলক 
পােঁ ্ক্ষ িাকা পয ্বন্ত বিনামূল্যে স্াস্যে 
বিমা প্রোন করার ্ক্ষযে বনলয় এবগলয় 
েল্লে।

১৭,৮৬,৯৭,২৩৫ 
আয়ুষ্মান কাড্ব প্রোন করা হলয়লে ২১ মাে্ব , 

২০২২ পয ্বন্ত।

কলয়ক েশক ধলর, আমালের চেলশ চকাষ্ি চকাষ্ি েবরদ্ 
নাগবরক উববিগ্ন হলতন এই চভলি চয অসসু্ হল্ করী হলি! তারঁা 
বক বেবকৎসার সুলযাগ পালিন নাবক পবরিালরর অন্নসংস্ালনর 
বেন্তা করলত হলি। এই প্রকল্পষ্ি চেলশর এই ধরলনর েবরদ্ ও 
মধযেবিত্ত মানুলষর বেবকৎসা চসিায় গুরুত্বপেূ ্ব ভূবমকা পা্ন 

কলরলে। এিন এষ্ি আয়ুষ্মান ভারত বডক্জিা্ বমশলনর অধরীলন 
বডক্জিা্ মলচিও প্রসাবরত করা হলয়লে।

- নয়রন্দ্র কমাদী, রিধানম্রেী 

কহল্পলাইন নম্বর
১৪৫৫৫

িা
১৮০০-১১১-৫৬৫ 

৩,১১,২৭,৭৫০   
জন মানুষ এই 

বস্কম চরলক 
উপকৃত হলয়লেন। 
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