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সমাচার
নিউ ইন্ডিয়া

নিকাশ এিং ঐনিহ্যককনিকাশ এিং ঐনিহ্যকক
সঙ্গী ককর এনিকয় চকেকে ভারি 

বিনামূল্যে বিতরলের জনযে
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অমিৃ মকহাৎসকির মাধ্যকম ভারি স্াধগীিিা োকভর ৭৫ িের উদযাপি ককর, দদশকক 
‘দসািানে ভারকি’ পনরণি করার পকে অগ্রসর হকয়কে। আমাকদর ঐনিহ্য এিং 

উন্নয়কির নমনেি শন্তি নিকবের কাকে িিুি আশা নহসাকি আনিভ্্ষি হকয়কে।
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ভারকির জািগীয় পিাকা- ন্রিিণ ্ষ রন্জিি। জািগীয় পিাকা ভারকির দিৌরি, পিাকার িকশায় 
নিিটি রং ি্যিহার করা হকয়কে। এটি ১৩০ দকাটিরও দিনশ ভারিগীয়কদর সাহস, িগীরত্ব, িি ্ষ, 

আকাঙ্কা এিং নিশুদ্ধিার প্রিগীক। প্রােনমকভাকি জািগীয় পিাকার রূপ এমি নেে িা। 
সমকয় সমকয় এর অকিক পনরিি্ষি হকয়কে। নপঙ্ানে দভঙ্াইয়া জািগীয় পিাকার রূপকার 
নেকেি। ১৮৭৬ সাকের ২ আিস্ট অন্ধ্রপ্রকদকশর কৃষ্া দজোর মেনেপত্তিকমর কাকে একটি 
গ্রাকম জন্মগ্রহণ ককরি, নপঙ্ানে দভঙ্াইয়াকক মহাত্া িান্গী জািগীয় পিাকা তিনরর দানয়ত্ব 

নদকয়নেকেি। ১৯২১ সাকে নিনি পিাকার িকশা প্রস্তুি ককরি। ১৯৩১ সাকে এটির মকধ্য নকেু 
পনরিি্ষি করা হকয়নেে। ভারকির জািগীয় পিাকাটি ১৯৪৭ সাকের ২২ জেুাই িৃহগীি হকয়নেে।

িগীর ও দদশকপ্রনমক, স্াধগীিিা সংগ্রামগীকদর ভ্নম হে 
অন্ধ্রপ্রকদশ। এটি কাকন্নিানতি হিুমন্তু, কান্কুুনর িগীকরসনেঙ্ম 

পািিুেু এিং দপাটটি শ্রীরামুেুর মকিা স্াধগীিিা সংগ্রামগীকদর 
দদশ। দদকশর জািগীয় পিাকা প্রস্তুিকারগী নপঙ্ানে দভঙ্াইয়া 

দসই ভ্নমরই সতিাি নেকেি। 
- িকরন্দ্র দমাদগী, প্রধািমন্তগী

১৯০৬

১৯০৭

১৯১৬

১৯২১

১৯৩১

১৯৪৭

ন্রিিণ ্ষরন্জিি পিাকার নিকাশ যারিা 

জািগীয় পিাকার 
রূপকাকরর কাকে সমগ্র 

দদশিাসগী কৃিজ্ঞ 

নপঙ্ানে দভঙ্াইয়া
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অমৃি মকহাৎসি দেকক দসািানে ভারকির পকে যারিা 

প্রচ্ছদ 
নিিন্

সংিাদ সংকষেপ                     ৪-৫ 

ভারত স্াধীনতা প্াবতির ৭৫ িছর উদযাপন করলছ। এই ঐবতহাবিক মুহলূত তে 
আিুন আমরা জজলন বনই কীভালি প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী িংকল্প এিং 
জনগলের অংশগ্রহেলক জদলশর বিকাশযাত্ার িঙ্ী কলরলছন।  ১৬-৩৬ 

অিগীকির সকঙ্ 
ভনির্যকির দমেিন্ি 

আমার িনু্! 
নশিকজা আকি... 

িততেমান প্জন্মলক জদলশর 
ঐবতলহযের িলঙ্ পবরচয় 
কবরলয় জদওয়ার দদুতোন্ত 
উপায় হ্ প্ধানমন্তী 
িংগ্রহা্য়। ৩৮-৪২ 

জাপালনর প্াক্তন প্ধানমন্তী 
পদ্ম বিভূষে বশনলজা আলির 
অকা্ প্য়ালে প্ধানমন্তীর 
জশাকিাততো। ৫১-৫২    

জানির জিক িাকঁক ‘জািগীয় কনি’ িেকিি

িযেক্ক্তত্ব বিভালগ মমবি্ী শরে গুলতির জীিনী পড়ুন।   ৬-৭ 

নিকাকশর িিুি দভার

জম্ ুএিং কাশ্ীর : পবরিততেলনর বতন িছর।              ৮-১১ 

িমঃ নশিায়

জদওঘর বিমানিন্দর-িহ ঝাড়খলডে একাবধক নতুন প্কল্প। ১২-১৩ 

দসনমকডিাক্টর নচপ উৎপাদকি হাি হকয় উঠকি 
গুজরাি 

গান্ীনগলর বিক্জটা্ ইক্ডেয়া িতিাহ উদযাপন।       ১৪-১৫

মনন্তসভার নসদ্ধাতি

পবরকাঠালমা, বশক্া এিং স্াস্যে জক্লত্র উপর জজার।    ৩৭

প্রানতিককদর উন্নয়কির পে- অতিভু্ষন্তি

অরুে জজটব্ স্ারক িভায় প্ধানমন্তীর ভাষে।     ৪৫-৪৬

িুকন্েখণ্ড এক্সকপ্রসওকয় 

িুলন্দ্খলডের বিকাশযাত্ায় নয়া গবত।                     ৪৭-৪৮ 

দষেিা দেকক কম ্ষসংস্াি

প্ধানমন্তী দক্ জযাজনার পাচঁ িছর।                        ৪৯-৫০ 

এখি দিকরাটি ভারায় 
উপেব্ধ নিউ ইন্ডিয়া 

সমাচার পড়কি নলিক করুি

বনউ ইক্ডেয়া িমাচালরর আকতোইভ 
িংস্করে পড়লত বলিক করুন

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

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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সম্াদক
জয়দগীপ ভািিির, 
মুখযে মহাবনলদতেশক,
জপ্ি ইনফরলমশন িুযেলরা,
নতুন বদবলি

পনরকল্পক 
নদি্যা িকোয়ার,
অভয় গুপ্ত

ভারা সম্াদক
সুনমি কুমার (ইংলরক্জ),
জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংলরক্জ),
অনিে প্যাকিে (গুজরাবত),
িানদম আহকমদ (উদুতে ),
দপৌেমগী রনষেি (িাং্া),
হনরহর পাণ্ডা (ওবড়য়া)

িনরষ্ঠ পরামশ ্ষ সম্াদক
সকতিার কুমার

িনরষ্ঠ সহায়ক পরামশ ্ষ সম্াদক
নিকভার শম ্ষা

সহায়ক পরামশ ্ষ সম্াদক
চন্ি কুমার দচৌধুরগী
অনখকেশ কুমার

িনরষ্ঠ পনরকল্পক 
শ্যাম কুমার নিওয়ানর,
রিগীন্দ্র কুমার শম ্ষা 

নিউ ইন্ডিয়ানিউ ইন্ডিয়া

সমাচারসমাচার

@NISPIBIndia - এই িুইিার 
হ্যাকডিেটি অিসুরণ করুি।

নভিকরর পািায় 

প্রকানশি ও মুনরিি: সকি্যন্দ্র প্রকাশ, মহা বনলদতেশক, জিন্টা্ িুযেলরা অফ কবমউবনলকশন
মুরিণ: আরািলিী বপ্ন্াি তে অযোডে পািব্শাি তে প্াইলভট ব্বমলটি, িবলিউ-৩০, ওখ্া ইডোব্রিয়া্ এবরয়া জফজ-২,নয়া বদবলি- ১১০০২০ 

দযািাকযাকির টঠকািা এিং ই-দমে রুম িম্বর: ২৭৮, জিন্টা্ িুযেলরা অফ কবমউবনলকশন, ববিতীয় ত্, িূচনা ভিন,
নতুন বদবলি- ১১০০০৩ ইকমে: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825
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সম্াদককর কেকম

অনভিন্ি, 

“उत्सवेन रहित इस्मात्  हनरमामातमार् हनष्फलर् भवेत्'' মালন, উদযাপন ছাড়া জকালনা প্লচষ্া, 
জকালনা িংকল্প িফ্ হয় না। িংকল্প যখন উৎিলির রূপ গ্রহে কলর, তখন তালত ্ক্-
জকাটট িংকল্প যুক্ত হয়, জকাটট জকাটট মানুলষর মলধযে শক্ক্ত িঞ্াবরত হয়। আজাবদ কা অমতৃ 
মলহাৎিি ‘জন ভাগীদারী’ অি তোৎ ‘িকল্র প্লচষ্া’র কিা প্চার কলর। এই জচতনালক িঙ্ী 
কলর প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী ভারলতর উন্নয়ন যাত্ালক তরাববিত করার এিং জিানাব্ ভারত 
গঠলনর স্প্নলক িাস্তিাবয়ত করলত স্াধীনতার ৭৫তম িষ তেলক অমতৃ মলহাৎিি বহিালি 
আখযোবয়ত কলরলছন। 

ভারত িরকার স্াধীনতার ৭৫িছরলক একটট অননযে প্তীক কলর তুল্লছ, জযখালন 
ভবিষযেলতর জনযে বিবভন্ন পবরকল্পনালক রূপ জদওয়ার জনযে নতুন উলদযোগ, কম তেিূবচ এিং 
প্বতলযাবগতার িযেিস্া করা হলয়লছ যালত আগামী ২৫ িছলর অি তোৎ ২০৪৭ িাল্ যখন ভারত 
শতিষ তে উদযাপন করলি, তা জযন ভারলতর ইবতহালি স্ে তেযুগ হলয় উঠলত পালর। আগামী 
২৫ িছলর ভারলতর বিকাশযাত্া িমূ্ে তে করলত, জদলশর প্বতটট জক্ত্লক উন্নত করলত 
একাবধক পবরকল্পনা, উলদযোগ গ্রহে করা হলয়লছ। আগামী ২৫ িছর অমতৃ কা্ নাম বদলয় 
অমতৃযাত্া শুরু করা হলয়লছ। এই যাত্ায়, ভারত, তার িম্ািনা, আত্মবনভতেরতার নতুন মান 
স্াপন করলত িদ্ধপবরকর। আজলকর উন্নয়ন যাত্া আগামী বদলনর নতুন ভারলতর িমদৃ্ধ ও 
জগৌরিময় উত্তরাবধকার হলয় উঠলছ।

এই ১৫ আগলস্ট, আমরা অমতৃ মলহাৎিলির ৭৫ িতিাহ পূে তে করবছ। এই শুভক্লে ভারত 
কীভালি স্াধীনতার এই উৎিিলক অমতৃ িংকলল্পর িময় বহিালি িিার অংশগ্রহেলক 
িুবনক্চিত কলরলছ- তাই আমালদর প্চ্ছদ বনিলন্র বিষয়িস্তু হলয় উলঠলছ।

এই িংস্করলে জাতীয় কবি ও িাবহবতযেক মমবি্ী শরে গুতি এিং প্ধানমন্তী িংগ্রহা্লয়র 
গল্প পড়ুন। এর িলঙ্ জম্ ুও কাশ্ীলর ৩৭০ নং ধারা িাবতল্র পর রালজযের বিকাশ, ঝাড়খলডে 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদীর িফর, িুলন্দ্খডে এক্সলপ্িওলয় এিং প্ধানমন্তী দক্ জযাজনা 
বিষলয়ও পড়ুন।

আিুন উদযাপন কবর- স্াধীনতা, ঐকযে, উন্নয়ন এিং গেতলন্তর ৭৫ িছর। 

এখি দিকরাটি ভারায় উপেব্ধ নিউ ইন্ডিয়া 
সমাচার পড়কি নলিক করুি

https://newindiasamachar.pib.gov.in/ (জয়দগীপ ভািিির )
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আবম বনয়বমত বনউ ইক্ডেয়া িমাচার পক্ত্কাটট 
পবড়। িুশঙৃ্খ্ এিং চমৎকার বনিন্গুব্ পড়ার 
মাধযেলম আমরা আমালদর জ্খার দক্তায় শান 

বদলত পাবর। িামাক্জক, অি তেননবতক, রাজননবতক, 
ঐবতহাবিক এিং মিলদবশক িম্লকতের বিবভন্ন 

মাত্ার উপর িততেমান বিষয় জ্ান উপ্ব্ধ।
হিিতি নসং রাকঠার

hanwantsinghrathore0@gmail.com

বিলবের িহৃত্তম যিু জনিংখযোর জদশ 
ভারত। মাননীয় প্ধানমন্তী নলরন্দ্র 

জমাদীর দৃঢ় জনতৃত্ব, পবরকল্পনা এিং 
দক্তা বিকালশর মাধযেলম আমালদর 

জদশ এক নতুন বদক বনলদতেশনা জপলয়লছ। 
জদলশর তরুেরা তালঁদর দক্তা িকৃ্দ্ধর 

মাধযেলম বনলজলদর জনযে উন্নয়ন 
ও অগ্রগবতর পি প্স্তুত কলরলছ। 
‘বস্ক্ ইক্ডেয়া বমশলন’র িাত িছর 

পূে তে হওয়ার উপ্লক্যে, ‘বনউ ইক্ডেয়া 
িমাচার’ পক্ত্কায় এই বিষয়টট প্চ্ছদ 

বনিন্ বহিালি প্কাশ করা হলয়বছ্। 
িম্াদকীয় দ্ বমশলনর অগ্রগবত খুি 

িুন্দরভালি প্কাশ কলরলছ। মবন্তিভা 
বিারা প্বতরক্া খালত বনলয়ালগর নতুন 

পি, অমতৃ মলহাৎিি, জকাবভলির 
বিরুলদ্ধ ্ড়াই এিং প্ধানমন্তী জমাদীর 

বিবভন্ন উন্নয়ন প্কল্প এই িংখযোয় 
অন্তভুতেক্ত করা হলয়লছ, যার জনযে আবম 

িমগ্র িম্াদকীয়লক দ্লক অবভনন্দন 
জানাই।

দচৌধুরগী শন্তি নসং অ্যাডকভাককি
shaktisinghadv@gmail.com

প্িমিার বনউ ইক্ডেয়া িমাচার পক্ত্কা 
পড়ার িুলযাগ জপ্াম। পক্ত্কার 

বনিন্গুব্র উপস্াপনাও চমৎকার। 
পুলরা িংখযোয় একটট বনিন্ও বিষয়িস্তুর 
িাইলর নয়। পক্ত্কার িম্াদনার মানও 

খুি ভাল্া। আবম বনক্চিত এই পক্ত্কা 
আগাবমবদলন আরও প্শংিা পালি। 

পক্ত্কার এই মান িজায় রাখুন।
নিিয় ঠাকটি নিিয়।

thattey@gmail.com

বনউ ইক্ডেয়া িমাচার পক্ত্কার ১-১৫ 
জু্ াই িংখযোটট পড়্াম। এই পক্ত্কার 
প্বতটট বনিন্ই দুদতোন্ত, এিং আবম পুলরা 

পক্ত্কাটট পড়ার জচষ্া কবর। পক্ত্কার 
এই িংখযোয় দক্তা উন্নয়লনর উপর 

জজার জদওয়া হলয়লছ, প্চ্ছদ বনিদ্ধটট 
আমার খুি পছন্দ হলয়লছ। জিই িলঙ্ 
স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎিি বিভালগ 

স্াধীনতা িংগ্রামীলদর কাবহবন আমালদর 
অনুলপ্রো জযাগায়।

সুরভগী দনেহা
snehasurabhi5@gmail.com 

ডাকিাক্স

অিুসরণ করুি @NISPIBIndia

দযািাকযাকির টঠকািা: রুম নম্বর ২৭৮, জিন্টা্ িুযেলরা অফ কবমউবনলকশন,
ববিতীয় ত্, িূচনা ভিন, নতুন বদবলি- ১১০০০৩

ইকমে: response-nis@pib.gov.in 
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প্রধািমন্তগীর আকিদি 
ফেপ্রস্ হকয়কে। 
ভারিগীয় দখেিার 
রফিানি ৬১% িৃন্দ্ধ 
দপকয়কে

িময়টা বছ্ ২০২০ িাল্র আগস্ট, জিই 
িময় প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী তার 

‘মন বক িাত’ অনুষ্ালন জনগলের উলদেলশ 
িল্বছল্ন, “িারা বিলবে জখ্না বশলল্পর 
মূ্যে প্ায় িাত ্ক্ জকাটট টাকা, এিং এলত 
ভারতীয়লদর অিদান খুি কম। জয জদলশ এত 
বিপু্  মিবচত্যে, ঐবতহযে, িংসৃ্কবতর জম্িন্ন 
রলয়লছ, এত তরুেতরুেী রলয়লছ, জিখালন 
আমালদর জদলশর অিদান এত কম হলি জকন। 
এটা ভা্ জশানালচ্ছ না। এই জক্লত্র উন্নবতর 
জনযে আমালদর একিলঙ্ কাজ করলত হলি।“  
প্ধানমন্তীর এই আলিদলন জখ্না খালত ভারত 
স্বনভতেরতার নতুন গল্প অধযোয় রচনা কর্।

জদলশর প্িম জখ্না জম্া হ্ ‘টয়কযোিন’। 
এখালন ১০০% বিলদবশ বিবনলয়ালগর 
অনুমবত, জখ্না লিাস্টার, বিলদশী জখ্না 
আমদাবনলত িাধযেতামূ্ক শংিাপত্, ভারতীয় 
জখ্নাগুব্লত উদ্ািন, বিক্জটা্ জগম 
জিক্টলর নতুন অধযোলয়র িূচনা কলরলছ। ২০১৮-
১৯ িাল্ ভারলত ৩৭১ বমব্য়ন ি্ার মূল্যের 
জখ্না আমদাবন করা হলয়বছ্, বকন্তু ২০২১-
২২ িাল্ এই িংখযো ৭০% কলম ১১০ বমব্য়লন 
জনলম এলিলছ। ২০১৮-১৯ িাল্ বিলদলশর 
িাজালর ভারতীয় জখ্না রফতাবন বছ্ ২০২ 
বমব্য়ন; ২০২১-২২ িাল্ তা ৬১% িকৃ্দ্ধ জপলয় 
৩২৬ ি্ার বমব্য়লন জপৌঁলছলছ।

আতিজ্ষানিক িাজাকর ভারকির দখেিা

কৃন্রিম িুন্দ্ধমত্তা জািগীয় নিরাপত্তাকক শন্তিশােগী 
ককর, ৭৫টি এআই-সষেম পণ্য চােু করা হকয়কে
কৃক্ত্ম িুক্দ্ধমত্তাবভত্তিক প্বতরক্া পেযে ভবিষযেলতর 

যলুদ্ধ গুরুত্বপেূ তে হলি। এটট মািায় জরলখ, প্বতরক্া 
খালত কৃক্ত্ম িুক্দ্ধমত্তার (এআই) প্চালরর জনযে একটট 
জকৌশ্ বিকালশর জনযে ২০১৮ িাল্ ‘এআই টাস্ক জফাি তে’ 
গঠন করা হলয়বছ্। প্বতরক্া খালত স্বনভতেরতার জনযে 
ভারলত পেযে উৎপাদলনর উপর অগ্রাবধকার জদওয়া 
হলয়বছ্, এিং তারপলর উদ্ািলনর প্চালরর জনযে 
স্টাটতেআপ এিং বিলদবশ বিবনলয়ালগর পি উন্মুক্ত করা 
হলয়বছ্। এর ফল্ ভারতীয় প্বতরক্া পলেযের রফতাবন 
জযমন িকৃ্দ্ধ জপলয়লছ, জতমবন জিনািাবহনীর অতযোধবুনক 
িরঞ্ালমর চাবহদাও পূরে হলয়লছ। ২০২১-২২ অি তে 
িছলর প্বতরক্া পেযে রফতাবন জতলরা হাজার জকাটট 

টাকার িলি তোচ্চ অঙ্ক অবতক্রম কলরলছ। এর মলধযে 
জিিরকাবর খালতর অিদান রলয়লছ ৭০%, িাবক ৩০% 
অিদান িরকাবর খালতর। ১১ জু্ াই প্বতরক্া মন্তী 
রাজনাি বিং কৃক্ত্ম িুক্দ্ধমত্তা বিারা িজ্জিত ৭৫টট পেযে 
িা প্যুক্ক্ত চা্ু কলরলছন। এর মলধযে রলয়লছ স্য়ংক্ক্রয়/
মানিহীন/জরালিাটটক্স বিলস্টলম এআই প্যোটফম তে 
অলটালমশন, লিক জচইন-বভত্তিক অলটালমশন, কমাডে, 
কলন্টা্, জযাগালযাগ, কজ্ম্উটার এিং িুক্দ্ধমত্তা, 
নজরদাবর এিং তিযেিংক্রান্ত অবভযান, িাইিার 
বনরাপত্তা, মানি আচরে বিললেষে, পয তেলিক্ে িযেিস্া, 
প্ােঘাতী স্ায়ত্তশাবিত অস্ত্র িযেিস্া, ্ক্জবস্টক এিং 
িাপ্াই জচইন মযোলনজলমন্ জপ্ািাক্টি এিং বিলস্টম।

সংিাদ সংকষেপ 
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নমটটি নিপ্লি: শগীর ্ষ দশ মধু উৎপাদিকারগী 
দদকশর মকধ্য অি্যিম ভারি

িিুি সংসদ ভিকি উকন্মানচি হে 
জািগীয় প্রিগীক অকশাক স্তম্ভ

ভারত বিলবের িহৃত্তম গেতন্ত, এিং িংিদ জিই গেতলন্তর 
মক্ন্দর। তলি প্ায় ১০০ িছর আলগ বনবম তেত এই িংিদ 

ভিলনর জিশ বকছু িংস্কালরর পরও ক্রমিধ তেমান চাবহদার 
আল্ালক আর জকালনা উন্নবতর অিকাশ বছ্ না। তাই 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী নতুন িংিদ ভিন এিং জিন্টা্ 
বভস্তা প্কলল্পর রূপলরখা মতবর কলরবছল্ন। একটট নতুন এিং 
স্বনভতের ভারলতর জমৌব্ক বচন্তার প্বতফ্ন বহিালি এর বনম তোে 
শুরু হলয়বছ্। প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী ১১ জু্ াই ভারলতর 
জাতীয় প্তীক অলশাক স্তলম্র উলন্মাচন কলরন, যা এই নতুন 
ভিলনর শীলষ তে স্াপন করা হলয়লছ। এই জাতীয় প্তীকটট জ্াঞ্ 
ধাতু বিারা বনবম তেত। ২১ ফুট ্ম্বা এই প্তীকটটর অজন ৯৫০০ 
বকল্াগ্রাম। নতুন িংিদ ভিন বনম তোে িম্ন্ন হল্ এই জাতীয় 
প্তীকটট ভারলতর একতা, অখডেতা এিং িাি তেলভৌমত্ব রক্া 
করলত আমালদর অনুপ্াবেত করলি। 

স্টাি্ষআপ সানরকি প্রেম স্াকি রকয়কে গুজরাি ও কি ্ষািক
‘জমক ইন ইক্ডেয়া’ এিং ‘আত্মবনভতের ভারত’- এর মলতা প্চার 
অবভযানগুব্ কলয়ক িছর আলগ কল্পনাও করা জযত না, 
তাই স্টাটতেআলপর মলতা শব্দগুব্ িাধারে মানলুষর অজানা 
বছ্। একই িমলয়, ভারত গত আট িছলর বিলবের স্টাটতেআপ 
রাজধানী বহিালি আবিভূতেত হলয়লছ। ৭০,৮০৯টট স্টাটতেআপ এিং 
১০১টট ইউবনকন তে বনলয় ভারলত এখন বিলবের তৃতীয় িহৃত্তম 
স্টাটতেআপ পবরলিশ গলড় উলঠলছ। রাজযেগুব্লত স্টাটতেআপ 
িযেিস্ালক উৎিাবহত করার জনযে ২০১৮ িাল্ তাব্কা চা্ু 
করা হলয়বছ্। িম্প্রবত ২০২১ িাল্ স্টাটতেআলপর জক্লত্ 
জিরা ফ্ প্দশ তেনকারী রাজযে এিং জকন্দ্রশাবিত অঞ্্গুব্র 

তাব্কা প্কাবশত হলয়লছ। তাব্কার শীলষ তে রলয়লছ গুজরাত ও 
কে তোটক। ‘স্টাটতেআপ ইক্ডেয়া’ ওলয়িিাইট অনিুালর, গুজরালত 
১৪,২০০টটরও জিবশ স্টাটতেআপ বনিবন্ত রলয়লছ, যা িমস্ত 
স্টাটতেআলপর ৬.৭০%। জকন্দ্রশাবিত অঞ্্ এিং উত্তর পিূ তে 
রাজযে বিভালগ শীলষ তে রলয়লছ জমঘা্য়। তাব্কায় স্ান অজতেলনর 
জক্লত্ প্াবতষ্াবনক িহলযাবগতা, উদ্ািন ও উলদযোক্তালক 
উৎিাবহত করা, িাজালর প্লিশাবধকার, আবি তেক িহায়তা এিং 
পরামশ তেদালনর মলতা বিষয়গুল্ালক বিলিচনা করা হলয়লছ। 
িমূ্ে তে তাব্কা জদখলত বলিক করুন- https://www.pib.gov.
in/PressReleasePage.aspx এ উপ্ব্ধ? PRID=1839259। 

প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদীর জনতৃলত্ব জদলশর কৃষকলদর আয় 
িাড়ালত ঐবতহযেিাহী কৃবষর পাশাপাবশ অনযোনযে অলনক কৃবষ 

পলেযের প্চার করা হলচ্ছ। এর মলধযে অনযেতম হ্ মধু উৎপাদন। 
এর ফল্ কৃষকলদর আয় শুধু িকৃ্দ্ধ পায় এমন নয় িরং তারঁা 
বিলদলশও মধু রফতাবন করলত পালরন। প্কৃতপলক্, মধু এিং 
মধুজাত পেযেগুব্র আন্তজতোবতক চাবহদা উললিখলযাগযেভালি িকৃ্দ্ধ 
জপলয়লছ। প্বত িছর জদলশর প্ায় অলধ তেক উৎপাদন রফতাবন 
করা হয়। জদলশ 'বমটষ্ বিপ্ি' প্চালরর প্লচষ্ার ফ্স্রূপ, মধু 
রফতাবন ২০১৩ িাল্ ১২৪ জকাটট টাকা জিলক জিলড় ২০২২ 
িাল্ ৩০৯ জকাটট টাকা হলয়লছ। অি তোৎ এই িমলয়র মলধযে মধু 
রফতাবন ১৪৯% িকৃ্দ্ধ জপলয়লছ। ভারত বিলবের নিম িহৃত্তম মধু 
রফতাবনকারক জদশ হলয় উলঠলছ।

সংিাদ সংকষেপ 
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উত্তরপ্লদলশর ঝাবঁি জজ্ার বচরগাওঁ শহর 
আজ জকাটট জকাটট বহক্ন্দ িাবহতযে জপ্মীলদর 
কালছ একটট তীি তেস্ালনর জচলয় কম নয়, কারে 

এখালনই জন্মগ্রহে কলরবছল্ন মমবি্ী শরে গুতি। 
জাতীয় কবি মমবি্ী শরে গুতি ১৮৮৬ িাল্র ৩ 
আগস্ট এখালন জন্মগ্রহে কলরন। বতবন জশঠ রামচরে 
এিং জকৌশ্যো িাইলয়র তৃতীয় িন্তান বছল্ন। তারঁ 
বপতা বছল্ন রামভক্ত এিং কািযেলপ্মী। বিদযো্লয় 
পড়ালশানার তু্নায় জখ্াধু্ ার প্বত তারঁ জিবশ জঝাকঁ 
বছ্। ফল্ মমবি্ী শরে গুলতির পড়ালশানা অিম্ূে তে 
জিলক যায়। এমতািস্ায় বিদযো্লয়র পবরিলততে বতবন 
িাবড়লতই এক প্াইলভট বশক্লকর কালছ বহক্ন্দ, িংসৃ্কত, 
ইংলরক্জ ও িাং্া ভাষার জ্ান ্াভ কলরন। বতবন 
একিার িল্বছল্ন, “আবম জকন পড়ালশানা করি? 
আবম পড়ার জনযে জন্মাইবন। জ্ালক আমালক পড়লি।” 
মশশলি জয কিাগুল্া বতবন িল্বছল্ন তা জীিলনর 
জশষভালগ িতযে হলয় ওলঠ।

‘রনসককন্দ্র’ দেকক তমনেনে শরণ গুকপ্তর যারিা
্জভাষা বহক্ন্দ িাবহলতযে, বিলশষত বহক্ন্দ কািযে িাবহলতযের 

ধারায় আবধপতযে বিস্তার কলরবছ্। জিই িময় খবড়লিাব্র 
জনতা পক্ডেত মহািীর প্িাদ ববিলিদী বহক্ন্দ ভাষা বনলয় 
জদশজলুড় আলন্দা্ন চা্াক্চ্ছল্ন। মহািীর প্িাদ ববিলিদী 
ঝাবঁি জর্ওলয়লত চাকবর করলতন। বতবন জিখানকার 
নাগরীপ্চারেী িভা জিলক প্কাবশত িরস্তী পক্ত্কা 
িম্াদনার দাবয়ত্বও গ্রহে কলরবছল্ন। তখন জয জকানও 
জ্খলকর জনযে তারঁ িাবহতযেকম তে িরস্তীলত প্কাবশত 
হওয়াটা অতযেন্ত িম্ালনর বিষয় বছ্। একবদন মমবি্ী শরে 
গুতি িাহি কলর মহািীর প্িালদর  িলঙ্ জদখা করলত যান, 
জিখালন দুজলনর মলধযে আ্াপ আল্াচনা হলয়বছ্। শরে 
গুতি িল্ন- “আমার নাম মমবি্ী শরে গুতি, আবম কবিতা 
ব্বখ এিং আবম চাই আপবন আমার কবিতা িরস্তীলত 
প্কাশ করুন।“ এ বিষলয় মহািীর প্িাদ ববিলিদী িল্ন- 
“অলনলকই চান তালঁদর জ্খা িরস্তীলত প্কাবশত জহাক 
বকন্তু িিাই িুলযাগ পায় না তারপর আপবন ্জভাষায় 

মমবি্ী শরে গুতি ... বহক্ন্দ িাবহলতযের উজ্জ্ব্ নক্ত্। আধুবনক বহক্ন্দ িাবহতযে তিা কবিতার জক্লত্ তারঁ 
অিদান অনস্ীকায তে। তারঁ রচনা িাধারে মানষুলক অনুলপ্রো জবুগলয়বছ্, তালঁদর ব্টটশ িাম্াজযেিালদর 

বিরুলদ্ধ ্ড়াই করার জনযে নতুন কলর উদেীবপত কলরবছ্। জ্খার িলঙ্ িলঙ্ বতবন জাতীয়তািাদী 
কায তেক্ালপর িলঙ্ যকু্ত বছল্ন। মহাত্মা গান্ী তালঁক ‘জাতীয় কবি’ আখযো বদলয়বছল্ন।

জন্ম- ৩ আিস্ট, ১৮৮৬। মৃিু্য- ১২ নডকসম্বর, ১৯৬৪ 

জানির জিক িাকঁক ‘জািগীয় কনি’ 
িকে সকম্বাধি করকিি 

মমবি্ী শরে গুতি ি্যন্তিত্ব

বনউ ইক্ডেয়া িমাচার   ১-১৫ আগস্ট, ২০২২ 



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ আগস্ট, ২০২২ 7

জ্লখন। আমরা শুধু খবড়লিাব্লত বনিন্ প্কাশ কবর।“ 
এ বিষলয় মমবি্ী শরে িল্ন – “প্কাশলকর আবোি 
জপল্ খবড়লিাব্লত কবিতা ব্খি, রবিলকলন্দ্রর নালম 
আমার রচনা পাঠাি।“ বতবন উত্তর জপলয়বছল্ন- “যবদ 
এটট প্কাবশত হওয়ার জযাগযে হয় তলি অিশযেই প্কাবশত 
হলি।“ তালঁক আরও ি্া হলয়বছ্ জয কবিতাটট জয জকানও 
ক্লমর পবরিলততে তারঁ আি্ নালম পাঠালত হলি। মহািীর 
প্িাদ ববিলিদীর কিায় জিই প্িমিার মমবি্ী শরে গুতি 
খবড়লিাব্লত ‘জহমন্ত’ নালম একটট কবিতা ব্লখবছল্ন। 
মহািীর প্িাদ ববিলিদী বকছু পবরিততেলনর পর জিই কবিতাটট 
িরস্তী পক্ত্কায় প্কাশ কলরবছল্ন। জহমন্ত প্কালশর 
পর তারঁ িাবহতযেকম তে িরস্তী পক্ত্কায় বনয়বমত প্কাবশত 
হলত িালক। বহক্ন্দ ভাষায় িাবহতযে রচনার জনযে বতবন খুি 
শীঘ্রই ‘দাদো’ নালম জনবপ্য় হলয় ওলঠন।
নহন্ন্ ভারার প্রনি নিকিনদি নেকেি ‘দাদ্া’

১৯০৫ জিলক ১৯২৫ িাল্র মলধযে মমবি্ী শরে গুলতির 
কবিতা িরস্তী পক্ত্কায় প্কাবশত হলত িালক। তারঁ প্িম 
কািযে, জহমন্ত জিলক জয়দ্রি, ভারত-ভারতী এিং িালকত 
পয তেন্ত িমস্ত রচনা িই আকালর প্কাবশত হওয়ার আলগ 
িরস্তীলত প্কাবশত হলয়বছ্। ১৯১০ িাল্ ইক্ডেয়ান 
জপ্ি জিলক তারঁ অনযেতম জ্খা 'রঙ জম ভাং' প্কাবশত 
হয়। ১৯২১ িাল্, মহািীর প্িাদ ববিলিদী িম্াদক পদ 
জিলক পদতযোগ কলরন, তারপর মমবি্ী শরে গুতি ব্টটশ 
িাম্ালজযের বিরুলদ্ধ প্কালশযে জ্খাল্বখ শুরু কলরন।
নচত্তোদরর িাম শুিকেই আমাকদর মকি ন্িনেক নদকয় 
ওকঠ।

'রঙ জম ভাং' কবিতার পর ‘জয়দ্রি-িধ’ প্কাবশত 
হয়। বতবন জয়দ্রি-িলধর মাধযেলম ১৯০৫ িাল্ িঙ্ভলঙ্র 
বিষলয় তারঁ জক্াভ প্কাশ কলরন। 

পাঠক ! প্িমত, িি তেত্ 'জয় জানবক জীিন' ি্ুন। 
পূি তেপুরুলষর বিনলয়র বশক্ার ধারা প্িাবহত িাকুক। দুঃখ, 
দুঃখ, যখনই আলি, মধয তে ধলর িহযে করুন। িফ্তা আিলি 
না জকন? কততেলিযের পলি অট্ িাকুন। অবধকার হারালনা 
এিং নীরলি জমলন জনওয়া- দুটট অপকম তে। আপনার ভাইলক 
অপকলম তের জনযে শাক্স্ত জদওয়াও ধম তে! 

জয়দ্রি-িলধর পলর মমবি্ী শরে গুতি জনবপ্য়তার 
শীলষ তে জপৌঁলছ যান, বকন্তু ১৯১৪ িাল্ ‘ভারত ভারতী’ তালঁক 
জদলশর শীষ তে কবিলদর মলধযে স্ান কলর জদয়। ভারতভারতীর 
জনবপ্য়তা এমন বছ্ জয িমস্ত কবপ তৎক্োৎ বিক্ক্র 
হলয় যায় এিং দুই মালির মলধযে ববিতীয় িংস্করে প্কাশ 
করলত হয়। ‘ভারত ভারতী’ প্কাবশত হওয়ার পর মহাত্মা 
গান্ী তালঁক ‘জাতীয় কবি’ বহিালি আখযো জদন। জাতীয় 

আলন্দা্ন, বশক্া প্বতষ্ান এিং িকাল্র প্াি তেনায় ভারত 
ভারতী গাওয়া হলতা। গ্রালমর বনরক্র জ্ালকরাও তা শুলন 
মুখস্ কলরবছ্। মহাত্মা গান্ীর অিহলযাগ আলন্দা্লনর 
পর, যখন নাগপুলর ঝাডো িতযোগ্রহ হলয়বছ্, তখন িমস্ত 
িতযোগ্রহী বমবছল্ ভারত ভারতী গান জগলয় িতযোগ্রহ 
করলতন। ব্টটশ িরকার ভারত ভারতী বনবষদ্ধ কলর এিং 
িমস্ত কবপ িালজয়াতি কলর। ভারত ভারতী এখনও িাবহতযে 
জগলত িাংসৃ্কবতক নিজাগরলের এক ঐবতহাবিক দব্্ 
বহিালি গেযে করা হয়।

 

 

১৯১৪ িাল্, শকুন্ত্া এিং দুই িছর পলর, বকষাে নালম 
একটট কবিতার িংক্ন প্কাবশত হয়। এলত বতবন ভারতীয় 
কৃষকলদর দুদতেশার বচত্ ফুটটলয় তুল্বছল্ন। ১৯৩৩ িাল্ 
বতবন ‘বিাপর’ এিং ‘বিদ্ধরালজ’র মলতা বকংিদবন্ত কািযে 
িংক্ন রচনা কলরন।

তারঁ রচনার মলধযে জপৌরাবেক প্ভাি ্ক্যে করা যায়। 
তারঁ বিবভন্ন কবিতায় রামায়ে, মহাভারত এিং জিৌদ্ধ 
গলল্পর প্িঙ্ রলয়লছ। তারঁ ব্বখত বিখযোত িই ‘িালকত’ এর 
উললিখলযাগযে চবরত্ হ্ ্ক্ষ্মলের স্ত্রী ঊবম ত্ে া। ‘যলশাধারা’র 
প্ধান চবরত্ হল্ন জগৌতম িুলদ্ধর স্ত্রী যলশাধারা। জাবতর 
জনক মহাত্মা গান্ী মমবি্ী শরে গুতিলক জাতীয় কবি 
উপাবধলত িম্াবনত কলরন। জিই জিলক মমবি্ী শরে গুতি 
জাতীয় কবি বহলিলি স্ীকৃত। ১৯৩৭ িাল্ বতবন ‘িালকত’র 
গ্রলথের জনযে বহক্ন্দ িাবহতযে িলম্্ন কতৃ তেক পুরসৃ্কত হন। 
১৯৫৪ িাল্ বতবন পদ্মভূষে িম্ালন ভূবষত হন।

কলরানার মলতা িংকটকা্ীন পবরবস্বতলত জয িমস্ত 
নতুন িুলযাগ এলিলছ, জি বিষলয় রাজযেিভায় ভাষে 
জদওয়ার িময় প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী মমবি্ী শরে 
গুতিলক উললিখ কলর িল্বছল্ন - "যখন আবম িুলযাগ 
বনলয় আল্াচনা কবর তখন আবম মমবি্ী শরে গুলতির 
কবিতা আিতৃ্তি করলত চাই। বতবন িল্বছল্ন “িুলযাগ 
আপনালদর িামলন রলয়লছ, তিুও আপবন নীরি। আপনার 
কালজর জক্ত্টট িড়, মুহুলততে এটট অমূ্ যে হলয় উঠলত পালর, 
ওলহ ভারত, জজলগ ওলঠা, জচাখ জখাল্া। এটট মমবি্ী শরে 
গুলতির জ্খা। প্ধানমন্তী জাবনলয়লছ যবদ এই িমলয়, যবদ 
একবিংশ শতাব্দীর শুরুলত তালঁক ব্খলত হত, বতবন কী 
ব্খলতন - আবম কল্পনা কবর জয বতবন ব্খলতন- “িুলযাগ 
আপনালদর জনযে অলপক্া করলছ, আপবন আত্মবিবোলি 
পূে তে। প্বতটট িাধা, প্বতটট িীমািদ্ধতা জভলঙ্ দাও, জহ 
ভারত , স্বনভতেরতার ্লক্যে এবগলয় চল্া।“ 

ি্যন্তিত্বমমবি্ী শরে গুতি 
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বতন িছর আলগ, ৫ আগস্ট 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদীর 
জনতৃত্বাধীন িরকার জম্ ুও 
কাশ্ীর এিং ্াদাখ জিলক ৩৭০ 
নং ধারা অপিারে কলরবছ্। এর 
ফল্ ‘এক ভারত জরেষ্ ভারত’-এর 
ধারো আরও জজারদার হলয়বছ্। 
উন্নয়লনর জদৌলড় বপবছলয় িাকা 
জম্ ুও কাশ্ীর এিং ্াদালখ 
কলয়ক দশলকর িযেিধান পূরে 
হলয়বছ্। বিগত বতন িছলর, এই 
অঞ্্টট জদলশর অনযোনযে অংলশর 
িলঙ্ দ্রুত উন্নবতর পলি এবগলয়লছ। 
জম্ ুও কাশ্ীর এিং ্াদাখ 
জদলশর অনযোনযে অঞ্্গুব্র মলতা 
উন্নয়লনর জ্ালত িাবম্ হলয়লছ।

জম্ ু ও কাশ্ীলর উন্নয়লনর একটট নতুন যগু শুরু হলয়লছ। 
জিখালন অশাবন্ত হ্াি জপলয়লছ, ফল্ বিকালশর পিও প্শস্ত 
হলয়লছ। ধারা ৩৭০ এিং ৩৫এ ধারা িাবত্ করার পলর, 

প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী িল্বছল্ন জয এই অঞ্ল্ কম তেিংস্ান িকৃ্দ্ধ 
পালি, িমদৃ্ধশা্ী হলয় উঠলি। বতন িছর আলগ ৫ আগস্ট জম্ ু ও 
কাশ্ীর এিং ্ াদালখ উন্নয়লনর জনযে ৩৭০ নং ধারা িাবত্ করা হলয়বছ্, 
এক নতুন িযেিস্ার প্চার করা হলয়বছ্, প্চুর কম তেিংস্ালনর িুলযাগ 
মতবর হলয়বছ্। জম্ ুএিং কাশ্ীলর িাতটট নতুন জমবিকযো্ কল্জ 
এিং পাচঁটট নতুন নাবি তেং কল্জ অনলুমাদন করা হলয়লছ। জমবিকযোল্ 
আিন িংখযো পাচঁলশা জিলক জিলড় প্ায় ববিগুে হলয়লছ।

জম্ ুও কাশ্ীলর জিশ কলয়কটট জ্বিদযুেৎ প্কল্প চা্ু করা হলয়লছ, 
যা বশল্পলক্ত্গুব্লক উপকৃত করার পাশাপাবশ রাজস্ িকৃ্দ্ধ করলি। 
কৃবষর উন্নয়ন হল্ এখানকার মানলুষর আয় িকৃ্দ্ধ পালি, স্াভাবিকভালি 
অি তেনীবতও চাঙ্া হলি। জম্ ু ও কাশ্ীলর এক জদশ, এক জরশন কািতে 
বস্কম িাস্তিাবয়ত হলয়লছ, অনযেবদলক উজ্জ্ব্া, বিবিটট, জিৌভাগযে এিং 
অনযোনযে অলনক প্কল্প জম্ ু ও কাশ্ীলর ১০০% িাস্তিাবয়ত হলয়লছ। 

নিকাকশরনিকাকশর
িিুি দভার িিুি দভার 

জমু্- কাশ্গীর এিং োদাখ জমু্- কাশ্গীর এিং োদাখ 

৩৭০ নং ধারা জিলক মুক্ক্তর বতন িছর নিকশর প্রনিকিদি
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প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী পবরকল্পনা কলরলছন, 
২০২৪ িাল্র মলধযে প্বতটট িাবড়লত বিশুদ্ধ পানীয় 
জ্ িরিরাহ করলত হলি। জম্ ুও কাশ্ীর িরকার 
২০২২ িাল্র ১৫ আগলস্টর মলধযে এই ্ক্যে 
পূরে করলত চল্লছ। জম্ ু ও কাশ্ীর ভারলতর 
একমাত্ জকন্দ্রশাবিত অঞ্্ জযখালন প্লতযেক 
িযেক্ক্ত প্ধানমন্তী আয়ষু্ান ভারত জযাজনার িুবিধা 
জপলয়লছন। প্ধানমন্তী আিাি জযাজনা- শহরাঞ্্ 
এিং গ্রামীে-এর অধীলন নাগবরকলদর পাকা িাবড় 
প্দান করা হলচ্ছ।

জম্ ুও কাশ্ীর জিলক ৩৭০ নং ধারা িাবতল্র 
পর কী পবরিততেন হলয়লছ তা জিাঝার জনযে, গত ৭০ 
িছলর উন্নয়লনর গবত এিং মানলুষর জীিনযাত্ার 
মান জদখলত হলি। ৭০ িছলর, জম্ ুও কাশ্ীলরর 
প্ায় ২,২০,০০০টট পবরিার পাকা িাবড়, জশৌচাগার, 
বিদযুেৎ এিং জল্র মলতা জমৌব্ক িবুিধাগুব্ জিলক 
িক্ঞ্ত বছল্ন। অপরবদলক প্ধানমন্তী নলরন্দ্র 
জমাদী ২-৩ িছলরর মলধযে জিখানকার মানুষলদর 
কালছ এই িমস্ত প্লয়াজনীয় িলুযাগ-িুবিধা জপৌঁলছ 
বদলয়লছন। জম্ ুও কাশ্ীলরর প্বতটট গ্রালম গেতন্ত 
জপৌঁলছলছ। পাহালড়র মানুষ আলগ িংরক্লের 
িবুিধা জপলতন না, বকন্তু এখন পালচ্ছন। জম্-ু
কাশ্ীলরর প্বতটট ঘলর বিদযুেৎ জপৌঁলছলছ।

জম্ ু ও কাশ্ীলরর বশল্প বিকালশর পবরকল্পনা 
এমনভালি মতবর করা হলয়লছ যালত জম্ ু ও 
কাশ্ীলরর িি তোঙ্ীে এিং িি তোত্মক উন্নয়ন হলত 
পালর। কম উন্নত এ্াকায় বশল্প স্াপন করল্ 
আরও জিবশ িলুযাগ িবুিধা গলড় ওলঠ। জম্ ু
ও কাশ্ীর এখন জকন্দ্রশাবিত অঞ্্ হলয়লছ, 
যা পয তোতি জনশক্ক্তর প্াপযেতা বনক্চিত করলি। 
এছাড়াও, উদুতে এিং জিাগবরর িলঙ্ িলঙ্ বহক্ন্দ এিং 
ইংলরক্জলক িরকাবর ভাষার ময তোদা জদওয়া হলয়লছ, 
যা প্শািবনক কাজলক আরও িহজ করলি। জম্ ু
ও কাশ্ীলর বতন স্তলরর পঞ্ালয়ত িযেিস্ার বনি তোচন 
শাবন্তপূে তেভালি িম্ন্ন হলয়লছ। আজ িিাই তালঁদর 
অবধকার প্লয়াগ করলছ। এই বনি তোচনগুব্ জম্ ুও 
কাশ্ীলর উন্নয়লন এক নতুন যলুগর িচূনা কলরলছ। 
জম্ ু ও কাশ্ীলর শাবন্ত ও বনরাপত্তার উন্নবতর 
কারলে পয তেটকলদর বভড় িকৃ্দ্ধ জপলয়লছ। পয তেটন 
বশলল্প জজায়ার এলিলছ। জম্ ু ও কাশ্ীর এিং 
্াদালখ জিই িক্ স্ানগুব্ বচবনিত করা হলচ্ছ যা 
শীষ তে পয তেটন গন্তিযে হলয় উঠলত পালর। বহমা্লয়র 
১৩৭টট পি তেতশঙৃ্ বিলদবশ পয তেটকলদর জনযে উন্মকু্ত 
করা হলয়লছ, যার মলধযে ১৫টট শঙৃ্ জম্ ুও কাশ্ীর 
এিং ্াদালখর। ্াদালখ জিৌদ্ধ অধযেয়ন জকন্দ্র-

আনে ্ষক ি্যিস্াপিায় অভ্িপি্ ্ষ স্চ্ছিা

সুশাসকির িিুি অধ্যায়: 

সকে কাকজর জি্য 
ই-দিডিানরং িাধ্যিাম্েক 

ন্জও ি্যানিং এিং ১০০% 
সাটি্ষনফককশি 

িশুািন িূচলক জম্ ুও 
কাশ্ীর জদলশর জনযে মানদডে 
হলয় উলঠলছ।

৫০২৭৬টি

জনগলের বস্কম, জনগলের অংশগ্রহলের জনযে ক্মতায়ন 
জপাটতো্ রলয়লছ যালত জয জকানও নাগবরক জয জকানও চ্মান 
প্কল্প িম্লকতে িমূ্ে তে তিযে জপলত পালরন। িততেমালন প্ায় ৩৯ 
হাজার প্কল্প উপ্ব্ধ রলয়লছ।

প্কল্প ২০২১-২২ িাল্ িম্ন্ন 
হলয়লছ, জযখালন ১২৩৬৭টট 
প্কল্প ২০১৯-২০ িাল্ িম্ন্ন 
হলয়লছ।

শন্তি দষেকরি িড় সাফে্য

জমগাওয়াট শক্ক্ত উৎপাদন, 
যা আগামী বতন িছলর 
ববিগুে এিং পরিততী িাত 
িছলর বতনগুে করার 
্ক্যেমাত্া রলয়লছ।

এখনও পয তেন্ত 

৩৫০০

২০১৯-২০ িাল্, প্ধানমন্তী গ্রাম 
িড়ক জযাজনার অধীলন ১৩২৫ 

বকল্াবমটার রাস্তা মতবর করা 
হলয়বছ্, ২০২১-২২ িাল্ তা 

িকৃ্দ্ধ জপলয় ৩২৮৪ বকল্াবমটার 
হলয়লছ। এই প্কলল্পর অধীলন, 
প্তযেন্ত অঞ্্গুব্লক িংযকু্ত 

করার জনযে ১২৫টট জিতু বনম তোে 
করা হলি।

২০১৯-২০ িাল্ ৮৪টট প্কল্প 
নাি তোি বিারা অনলুমাবদত 
হলয়বছ্, জযখালন ২০২১-
২২ িাল্ ৪০০টট প্কল্প 
অনলুমাবদত হলয়বছ্। একক 
উইলডো িুবিধা বিকালশর জনযে 
২০০টটরও জিবশ পবরলষিা 
অন্াইলন গলড় জতা্া 
হলয়লছ।

কৃনর ও কৃরককর সমৃন্দ্ধ
n জম্ ুও কাশ্ীর কৃবষ জিলক মাবিক আলয়র জক্লত্ তৃতীয় স্ালন 

রলয়লছ। অনযেবদলক কৃবষ এিং িংবলেষ্ খালতর জক্লত্ জম্ ুও 
কাশ্ীর জদলশর মলধযে পঞ্ম স্ালন রলয়লছ।

n কাশ্ীলরর জাফরান ক্জআই টযোগ জপলয়লছ এিং উৎপাদন 
িকৃ্দ্ধর ফল্ জাফরান চাষীলদর আয় ববিগুে হলয়লছ। বকষাে 
জক্রবিট কািতে, প্ধানমন্তী বকষাে জযাজনার িুবিধার পবরবধ 
দ্রুত িকৃ্দ্ধ জপলয়লছ। ৪২১৯টট পঞ্ালয়লত একটট ধান মাড়াই 
যন্ত বিনামূল্যে জদওয়া হলয়লছ। অনযোনযে স্ানীয় কৃবষ পলেযের 
বিবেিযোপী প্চার করা হলচ্ছ।

৩৭০ নং ধারা জিলক মুক্ক্তর বতন িছর নিকশর প্রনিকিদি
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িহ প্িম জকন্দ্রীয় বিবেবিদযো্লয়র পবরকল্পনা প্স্তুত 
হলচ্ছ। ্াদাখলক জকন্দ্রশাবিত অঞ্ল্র ময তোদা জদওয়ার 
দীঘ তেবদলনর দাবিও পূরে হলয়লছ এিং ্াদালখও উন্নবতর পি 
প্শস্ত হলচ্ছ।

বতন িছর আলগ ৫ আগস্ট, জকন্দ্রীয় িরকার একটট 
খুি দরূদশতী বিদ্ধান্ত গ্রহে কলরবছ্ এিং প্ধানমন্তী নলরন্দ্র 

জমাদীর জনতৃলত্ব জম্ ুও কাশ্ীলর, বিলশষ কলর উপতযেকায় 
উন্নয়লনর একটট নতুন যগু শুরু হলয়বছ্। এই বিদ্ধালন্তর 
প্ভাি ২০২৪ িা্ নাগাদ আরও ভাল্াভালি জদখা যালি। 
জকন্দ্রীয় স্রাষ্ট্রমন্তী অবমত শাহ িল্লছন, “প্ধানমন্তী 
নলরন্দ্র জমাদীর হৃদলয় কাশ্ীর িাি কলর, বতবন যখনই কিা 
িল্ন, িমস্ত পবরকল্পনা টঠকমলতা িাস্তিাবয়ত হলচ্ছ বক 

স্াস্্য দষেকরির 
সমৃন্দ্ধর েকষে্য নশষোর দষেকরি নচত্তাকর ্ষক 

সাফে্য 

জজ্া পয তোলয় স্াস্যে 
অিকাঠালমার উন্নবতর 
জনযে ৮৮১ জকাটট টাকা 
িযেয় করা হলচ্ছ, জমাট 
১৪০টট প্কলল্পর মলধযে 
১৩২টট িম্ন্ন হলয়লছ 
এিং িাবকগুব্ ২০২২-২৩ 
িাল্ জশষ হলি।

৭১৭৭ জকাটট টাকা িযেলয় দুটট নতুন এমি, দশটট নতুন 
নাবি তেং কল্জ, দুটট রাজযে কযোন্ার ইনবস্টটটউট, িাতটট 
নতুন জমবিকযো্ কল্জ, পাচঁটট নাবি তেং কল্জলক উন্নত 
করা হলচ্ছ এিং ২৭৪টট অনযোনযে প্কল্প মূ্ধন িযেলয়র 
অধীলন রাখা হলয়লছ।

 স্াস্যে, আয়ুলষ 
বিবনলয়ালগর নীবত 
অনুলমাবদত হলয়লছ 
এিং মাদকািক্ক্ত 
মুক্ত করার নীবতও 
অনুলমাবদত হলয়লছ।

 ২০২০ িাল্ অক্ক্সলজন প্যোলন্র িংখযো বছ্ ২৪টট যা এখন 
জিলড় হলয়লছ ১৭৩। আলগ ক্মতা বছ্ ১৪৯১৬ ব্টার প্বত 
বমবনট, এখন হলয়লছ ১,৩৪,৯১৬ ব্টার প্বত বমবনট।  

 জকাবভলির কারলে মতুৃযের জনযে ৪১৮টট পবরিারলক ‘বপএম 
জকয়ার ফাডে’ জিলক জপনশন এিং ৪১৪ জন বশশুর িতৃ্তি 
মঞ্জুর করা হলয়লছ।

 জকাবভলির কারলে জয পবরিার প্ধান উপাজতেনকারীলক 
হাবরলয়লছ তালঁদর জনযে বিলশষ িহায়তা প্কল্প।

বনম তোে কাজ িম্ন্ন 
হলয়লছ িমগ্র বশক্ার 

অধীলন।

কস্তুরিা গান্ী 
বিদযো্য় এিং 
২৩টট হলস্ট্।

জন বশক্কলক 
বনয়বমত করা হলয়লছ 
জম্ ুএিং কাশ্ীলর।

৬০০ ৫৯টি ৩৮০০০

১২ ্লক্র জিবশ বশক্ািতীলক 
প্িমিার স্াস্যে কািতে প্দান করা 

হলয়লছ। িদব্-বনলয়াগ প্ক্ক্রয়া স্চ্ছ 
ও অন্াইন করা হলয়লছ। 

৪০০০ সু্কল্ জিৌর শক্ক্ত অন্তভুতেক্ত করা হলয়লছ। ২০২৩ িাল্র 
মালচতের মলধযে ৫০০টট সু্কল্ অট্ টটঙ্কাবরং ্যোি স্াপন করা 
হলি। আবদিািী এ্াকায় ছয়টট এক্িযে মলি্ আিাবিক 
সু্ক্ এিং ২০০টট স্াটতে সু্ক্ প্বতষ্া করা হলি।
জরকিতে িমলয় আইআইটট-আইআইএম প্বতটষ্ত হলয়বছ্। 
প্িমিালরর মলতা ৫০টট নতুন কল্জ চা্ ুহলয়লছ, জযখালন 
এক িছলর ২৫ হাজার অবতবরক্ত আিন যকু্ত হলয়লছ। নতুন 
জাতীয় বশক্ানীবত িাস্তিাবয়ত হলয়লছ।

n ৬০ হাজার স্বনভতের জগাষ্ঠীর পাচঁ ্লক্রও জিবশ মবহ্া িুবিধা 
জপলয়লছন।

n ‘হি্া’ উলদযোগ নারী উলদযোক্তালদর স্বনভতের হওয়ার িুলযাগ জদয়। 
প্িম িযোচলক ১.৫৮ জকাটট টাকা ঋে জদওয়ার প্ক্ক্রয়া চ্লছ।

n এর মলধযে রলয়লছ আবি তেক িহায়তার প্াপযেতা, িযোলঙ্কর িলঙ্ যুক্ত 
হওয়া, নীবত প্লোদনা, বমশন ইয়ুলির অধীলন িহায়তা, ই-কমাি তে 
প্যোটফলম তের িলঙ্ যুক্ত হওয়ার মলতা িুলযাগ।

n ‘বিক্জলপ িখী’, কৃবষ িখী, পশু িখী, এিং উলমদ মবহ্া হালটর 
মলতা উলদযোলগর মাধযেলম, বিবভন্ন জক্লত্ মবহ্ালদর িামলন 
নতুন িুলযাগ মতবর হলয়লছ।

িারগীকদর জি্য সমাি অনধকার ও সুকযাি 
নিনিকয়াকির জি্য 
আকর ্ষণগীয় দকন্দ্র 
৫২০০০ জকাটট টাকার 
বিবনলয়ালগর প্স্তাি গহৃীত হলয়লছ, 
যা ২.৩৭ ্ক্ কম তে িংস্ালনর 
িলুযাগ মতবর করলি। এর মলধযে 
রলয়লছ কাশ্ীর বিভালগর জনযে 
১৪৫০০ জকাটট টাকা এিং জম্ ু
বিভালগর প্কলল্পর জনযে ২১৬০০ 
জকাটট টাকা।

৩৭০ নং ধারা জিলক মুক্ক্তর বতন িছর নিকশর প্রনিকিদি



11নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ আগস্ট, ২০২২ 

না, বতবন জিই বিষলয় প্শ্ন কলরন। িমস্ত প্কলল্পর িফু্ 
ভারলতর িাবক রাজযেগুব্র মলতা জম্ ু ও কাশ্ীলরর 
মানুষরাও পালচ্ছন বকনা তা জানলত চান।“ একই িমলয় 
জম্ ু ও কাশ্ীর এিং ্াদাখও অতীলতর শঙৃ্খ্ জমাচলন 
দৃঢ়প্বতজ্, যা তালদর িততেমান অিস্ানলক শক্ক্তশা্ী 
করলছ এিং ভবিষযেলতর জনযে প্স্তুত করলছ। আলগ, 

িন্তািিাদীরা পু্ওয়ামায় আবধপতযে বিস্তার কলরবছ্ এিং 
এখন পু্ওয়ামায় দুই হাজার জকাটট টাকা িযেলয় এমি 
মতবর করা হলচ্ছ। তরুেলদর জনযে কল্জ িন্ বছ্, আজ 
প্ায় ৯০০জকাটট টাকা িযেলয় আইআইটট, বনফট্  গলড় 
উঠলছ। এর পাশাপাবশ এখালন দটুট এমি এিং জমবিকযো্ 
কল্জও গঠন করা হলচ্ছ। 

পয ্ষিি দষেকরির নিকাশ 
আকাশপলি জরকিতে িংখযেক পয তেটক 
এলিলছ। ২০২১ িাল্র অলক্টাির জিলক 
২০২২ িাল্র মাচতে পয তেন্ত ৭৯ ্লক্রও 
জিবশ পয তেটক জম্ ু ও কাশ্ীর পবরদশ তেন 
কলরলছন। শুধুমাত্ ২০২১ িাল্র 
বিলিম্বলরই, শ্রীনগর বিমানিন্দলর আগত 
যাত্ীর িংখযো ৩.২৪ ্ ক্ অবতক্রম কলরলছ। 
৭৫টট নতুন পয তেটন জকন্দ্র গলড় জতা্া 
হলচ্ছ। হাউিলিাট উৎিি, িুবফ অনুষ্ান, 
িাবহতযে ও অনযোনযে উৎিি আলয়াজলনর 
মাধযেলম পয তেটলনর প্চার করা হলচ্ছ।

িরুণকদর জি্য িিুি সুকযাি 
n  মুমবকন, জতজস্নী, রাইজ টুলগদার, ভ্াবন্য়ার জপ্াগ্রাম তরুেলদর 

এবগলয় যাওয়ার পি প্শস্ত করলছ। ‘আভিার’-এর মলতা মলঞ্র িাহালযযে 
কলপ তোলরট জগলত কম তে িংস্ালনর উলদযোগ। ১০০ জন প্শািবনক জিিা 
প্ািতীলদর িুবিধা প্দান।

n  গ্রামীে পয তোলয় বিবভন্ন প্কলল্পর মাধযেলম গ্রামিািীলদর কম তেিংস্ান ও 
িুলযাগ মতবর কলর তালঁদর িি্ করা হলচ্ছ। জযাগযে প্ািতীরা যালত বনলয়াগ 
পান তার জনযে স্চ্ছ পদ্ধবতলত িযোপকভালি বনলয়াগ অবভযান চ্লছ।

n  ১৭ ্লক্র জিবশ যিুক ক্রীড়া কম তেকালডের িলঙ্ যুক্ত এিং ১.২৬ ্ক্ 
যুিক প্বশক্ে পালচ্ছন। প্বতটট জজ্ায় ইনলিার জ্াটতেি কমলপ্ক্স, 
প্বতটট পঞ্ালয়লত জখ্ার মাঠ এিং জস্টবিয়াম-িহ আন্তজতোবতক মালনর 
িুলযাগ-িুবিধা।

আমাকদর জি্য ৫ আিকস্টর নসদ্ধাতি দৃঢ়। টঠক দিমিই জম্ ুও 
কাশ্গীর এিং োদাখকক একটি িিুি পকে নিকয় যাওয়ার সংকল্পও 
অিুি। ৫ আিস্ট, জমু্ ও কাশ্গীকর ভারকির সমগ্র সংনিধাি 
কায ্ষকর হকয়কে, পুকরা আইি কায ্ষকর হকয়কে এিং আমরা জমু্ 
ও কাশ্গীর এিং োদাকখর ৭০ িেকরর উন্নয়কির পকে সিকচকয় িড় 
প্রনিিন্কিাকক দর্ করকি সষেম হকয়নে।
- িকরন্দ্র দমাদগী, প্রধািমন্তগী

সককের জি্য সমিা এিং 
ি্যায়নিচার 

n 	িংরক্লের বিধান পবরিততেন কলর 
এর পবরবধ প্িাবরত করা হলয়বছ্। 
পাহাবড় অঞ্ল্র ভাষাভাষীলদর 
জনযে ৪% এিং অি তেননবতকভালি 
দিু ত্ে  অংলশর জনযে ১০%।

n  অনযোনযে িামাক্জক জরেেীর জনযে 
এর অন্তভুতেক্ক্ত ২% জিলক ৪% িকৃ্দ্ধ 
করা হলয়বছ্। িীমালন্ত বনয়ন্তে 
জরখার কালছ িিিািকারী মানলুষর 
অন্তভুতেক্ক্ত ৩% জিলক ৪% িকৃ্দ্ধ 
জপলয়লছ।

n  ওবিবিলদর জনযে িংরক্লে আলয়র 
িীমা ৪.৫ ্ক্ টাকা জিলক িাবড়লয় 
৮ ্ক্ টাকা করা হলয়লছ। 

n  জনিংখযো অনুযায়ী বিধানিভা 
আিলন উপজাবত িংরক্ে।

n  এ পয তেন্ত ৫,৩৬,৪৩৩৬ জনলক 
স্ায়ী িাবিন্দা শংিাপত্ প্দান করা 
হলয়লছ।

n  দুটট উপজাতীয় জাদুঘর, 
দুটট উপজাতীয় ভিন, ১৫টট 
হলস্টল্র উন্নয়ন, ৬০টট গ্রালম 
অিকাঠালমাগত উন্নয়লনর উপর 
জজার জদওয়া হলয়লছ।

িণিানন্তক নিককন্দ্রগীকরণ 
n  পঞ্ালয়বত রাজ আইন বতনটট স্তলরই কায তেকর করা হলয়বছ্। ২০টট 

জজ্ার জনযে জজ্া পবরকল্পনা অনুলমাবদত হলয়বছ্ এিং িালজট 
ববিগুে হলয় ১২,৬০০ জকাটট টাকা হলয়লছ।

n  জনপ্বতবনবধ এিং তালঁদর পবরিালরর জনযে ২৫ ্ক্ টাকার বিমা।
n  িরকাবর কাজলক িম্ূে তে কাগজবিহীন করলত প্চারো শুরু হলয়লছ। 

১০০০টট গ্রাম পঞ্ালয়তলক ভারতলনলটর িলঙ্ যুক্ত করা হলয়লছ।
n  জম্ ুও কাশ্ীলরর ইবতহালি এই প্িমিার ১৫০ িছলরর পুরলনা দরিার 

প্িা বি্ুতি করা হলয়লছ। ববি-িাবষ তেক রাজধানী িাকার কারলে, িমস্ত 
পেযে ট্ালক কলর বনলয় জযলত হয়, জিই কারলে িরকালরর িযেয় জিলড়লছ।

৩৭০ নং ধারা জিলক মুক্ক্তর বতন িছর নিকশর প্রনিকিদি
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জদওঘর িািা মিদযেনালির শহর! িালরাটট জজযোবতব্ তেলঙ্র 
মলধযে অনযেতম হ্ এই মিদযেনাি ধাম। এই তীি তেস্ান 
পবরদশ তেন করার পলর িক্ তীি তেযাত্ী এই স্ালনর 

মাহাত্মযে অনুভি কলরন। ভারলতর এই আধযোত্মিক জকন্দ্রটট এখন 
িরািবর বিমান পবরলষিার বিারা িংযুক্ত হ্। গত ১২ জু্ াই 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী জদওঘর বিমানিন্দলরর উলবিাধন কলরন। 
বতবনই জদলশর প্িম প্ধানমন্তী বযবন িািা মিদযেনাি ধাম মক্ন্দলর 
বগলয় প্োম কলরলছন। বতবন ঝাড়খলডে ১৬,৮০০ জকাটট টাকার 
প্কল্পগুব্র উলবিাধন ও বভত্তিপ্স্তর স্াপনও কলরবছল্ন।

পয তেটন মন্তলকর প্িাদ প্কলল্পর অধীলন িািা মিদযেনাি ধালমর 
উন্নয়ন প্কলল্পর কাজ করা হলচ্ছ। জদওঘলরর এই বিমানিন্দরটট 
‘উড়ান’ প্কলল্পর অংশ বহিালি বনম তোে করা হলয়লছ, যা জদলশর 
জছাট এিং মাঝাবর আকালরর শহরগুব্র িলঙ্ িংলযাগ স্াপন 
করলি। ১২ জু্ াই এই বিমানিন্দর জিলক বিমান পবরলষিাও শুরু 
হয়। এটট ঝাড়খলডের ববিতীয় বিমানিন্দর। িংলযালগর পাশাপাবশ, 
বিবোি এিং আধযোত্মিকতার িলঙ্ িম্বকতেত জদলশর গুরুত্বপূে তে 
স্ালন িুলযাগ-িুবিধা মতবরলত জকন্দ্রীয় িরকালরর বিলশষ মলনালযাগ 
বদলয়লছ।

িমঃ নশিায়িমঃ নশিায়
শ্ািণ মাস শুরু হওয়ার টঠক আকি মহাকদকির শহর শ্ািণ মাস শুরু হওয়ার টঠক আকি মহাকদকির শহর 
দদওঘকর নিমািিন্করর উক্াধি ককরকেি প্রধািমন্তগী দদওঘকর নিমািিন্করর উক্াধি ককরকেি প্রধািমন্তগী 
িকরন্দ্র দমাদগী। একই সকঙ্ িাড়খকণ্ড ১৬০০০ দকাটি িকরন্দ্র দমাদগী। একই সকঙ্ িাড়খকণ্ড ১৬০০০ দকাটি 

িাকার দিনশ মক্ে্যর নকিম চােু করা হকয়কে। িাকার দিনশ মক্ে্যর নকিম চােু করা হকয়কে। 
উচ্চগবতর িংলযাগ জকি্ 

শহরগুব্লক িংযুক্ত কলর না, এটট 
শহরগুব্র উন্নবতলতও গুরুত্বপূে তে 
ভূবমকা পা্ন কলর। পূলি তে বিমান 

পবরলষিার মলতা দ্রুত পবরিহে 
পদ্ধবত জকি্মাত্ জদলশর িড় 

শহরগুব্র মলধযে িীমািদ্ধ বছ্; 
যাইলহাক, ‘উড়ান’ প্কল্পটট জছাট এিং 

মাঝাবর শহরগুব্লক এই পবরলষিার 
িলঙ্ যুক্ত করার জনযে চা্ু হলয়বছ্। 

জযাগালযাগ ও পবরকাঠালমার উন্নবত 
হলচ্ছ, জিই িক্ পবরিততেলনর িাক্ী 

হলয় উঠলছ মহালদলির শহর জদওঘর, 
ভগিান িুলদ্ধর শহর কুশীনগর।  

ঝাড়খডে এিং বিহালর প্ধানমন্তীর িফর রাষ্ট্র



13নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ আগস্ট, ২০২২ 

বিমানিন্দলরর উলবিাধন কলর প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী 
িল্ন, “িািা মিদযেনালির আশীি তোলদ আজ ১৬,০০০ জকাটট 
টাকারও জিবশ মূল্যের প্কলল্পর উলবিাধন করা হলয়লছ এিং 
বভত্বতপ্স্তর স্াপন করা হলয়লছ।“ গত আট িছলর, মহািড়ক, 
জর্পি, আকাশপি এিং জ্পলির মাধযেলম ঝাড়খডেলক 
িংযুক্ত করার  জনযে িলি তোত্তম প্লচষ্া করা হলয়লছ।

জদওঘর বিমানিন্দর এিং অনযোনযে উন্নয়ন প্কল্পগুব্ 
ঝাড়খলডে শুরু হল্ও, বিহার এিং পক্চিমিলঙ্র অলনক 
অঞ্্ এই প্কল্পগুব্ জিলক িরািবর উপকৃত হলি। ি্া 
জযলত পালর এই প্কল্পগুব্ পূি তে ভারলতর উন্নয়নলক ত্বরাববিত 
করলি। আধুবনক িুলযাগ-িুবিধার ফল্ আবদিািী অধুযেবষত 
অঞ্ল্ও িযোপক পবরিততেন হলত চল্লছ। 

িাড়খকণ্ডর ন্িগীয় নিমািিন্র হে দদওঘর। প্রধািমন্তগী 
২০১৮ সাকে এর নভত্্ত্্প্রস্তর স্াপি ককরনেকেি। 

n  প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী 
২০১৮ িাল্র ২৫ জম জদওঘর 
বিমানিন্দলরর উন্নয়লনর বভত্তি 
স্াপন কলরবছল্ন। এটট ভারতীয় 
বিমানিন্দর কতৃ তেপক্ কতৃ তেক ৪০১ 
জকাটট টাকা িযেলয় বনবম তেত হলয়লছ।

n  ৬৫৭ একর এ্াকা জলুড় অিবস্ত 
জদওঘর বিমানিন্দর। এর মলধযে 
রলয়লছ রানওলয়। এটট ২৫০০ 
বমটার দীঘ তে এিং ৪৫ বমটার চওড়া। 
এই রানওলয় এয়ারিাি এ৩২০ 
এিং জিাবয়ং৭৩৭ বিমান উভয়ই 
পবরচা্না করলত পালর।

n  প্ধানমন্তী জদওঘলরর এমি-এ ‘ইন-
জপলশন্ বিপাটতেলমন্’ (আইবপবি) 
এিং অপালরশন বিলয়টার 

পবরলষিাগুব্র িূচনা কলরলছন। 
জদওঘলরর এমি মতবর হওয়ার ফল্ 
এ্াকার স্াস্যে িযেিস্ায় আমূ্  
পবরিততেন আিলি।

n  প্ধানমন্তী দশ হাজার জকাটট টাকার 
জিবশ মূল্যের একাবধক িড়ক 
প্কলল্পর উলবিাধন ও বভত্তিপ্স্তর 
স্াপন কলরলছন। 

n  ওই অঞ্ল্র উন্নবতর জনযে ৩০০০ 
জকাটট টাকা মূল্যের বিবভন্ন জ্া্াবন 
অিকাঠালমা প্কলল্পর উলবিাধন ও 
বভত্তিপ্স্তর স্াপন কলরন। 

n  প্ধানমন্তী জাবতর উলদেলশ দুটট জর্ 
প্কল্প উৎিগ তে কলরলছন— জগাড্া-
হািঁবিহা বিদুযেতাবয়ত জিকশন এিং 
গালড়ায়া-মহুবরয়া প্কল্প। 

সাধারণ িািনরকরা নিমাি ভ্রমকণর সুনিধা পাকচ্ছি 
n  উড়ান প্কলল্পর অধীলন গত পাচঁ-

ছয় িছলর বিমানিন্দর, জহব্লপাটতে 
এিং জল্র এয়ারল্ালমর মাধযেলম 
প্ায় ৭০টট নতুন স্ান যুক্ত করা 
হলয়লছ।

n  আজ ৪০০টটর জিবশ নতুন পলি 
বিমান ভ্রমলের িুবিধা পালচ্ছন 

িাধারে নাগবরকরা।
n  উড়ান প্কলল্পর অধীলন এখনও 

পয তেন্ত এক জকাটট যাত্ী কম খরলচ 
যাত্া কলরলছন। তালঁদর মলধযে ্ক্ 
্ক্ মানুষ প্িমিার বিমানিন্দর 
জদলখলছন এিং প্িমিার বিমালন 
যাত্া কলরলছন।  

প্রেম প্রধািমন্তগী নযনি নিহার 
নিধািসভা নিকয়কেি 
ভারলতর গেতলন্তর িিলচলয় 
িুন্দর বদকগুব্র মলধযে অনযেতম 
হ্ জকন্দ্র-রাজযে িম্কতে। ১২ 
জু্ াই বিহার বিধানিভার শতিষ তে 
উদযাপলনর জশলষ প্ধানমন্তী 
নলরন্দ্র জমাদী জিই বিষলয় ভাষে 
বদলয়বছল্ন। বতবনই প্িম 
প্ধানমন্তী বযবন বিহার বিধানিভা 
কমলপ্ক্স পবরদশ তেন করল্ন। 

নিহার নিধািসভার শিির ্ষ 
উদযাপকি ভারণ 

জিখালন প্ধানমন্তী িল্ন, “যখন 
বিলবের বিবভন্ন অংলশ গেতাবন্তক 
অবধকার িম্লকতে িলচতনতা শুরু 
হলয়বছ্, তখন ব্চ্ছবি িাম্াজযে 
প্জাতন্ত িযেিস্ার শীলষ তে বছ্। যখন 
বিলবের িড় িভযেতাগুব্ বশক্া এিং 
িংসৃ্কবতর ্লক্যে প্িম পদলক্প গ্রহে 
করবছ্, তখন মিশা্ী নগরী গেতলন্তর 
জনযে বিখযোত বছ্।“ 
বিহার বিধানিভার শতিষ তে উদযাপলন 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদীর এই 
কিাগুল্া গেতলন্তর জনযে বিহালরর 
গুরুত্ব জিাঝালত যলিষ্। বিহার 
গেতন্তবিলরাধী বকছু জমলন জনলি না। 
স্াধীনতার পরও বিহার তার অিস্ান 
িজায় জরলখলছ। প্ধানমন্তী বিধানিভার 
শতিলষ তের স্বৃতস্তম্ও উৎিগ তে কলরন। 
এর পাশাপাবশ বতবন বিধানিভার 
অবতবিশা্া ও একটট জাদুঘলরর 
বভত্তিপ্স্তরও স্াপন কলরন। এই 
জাদুঘলরর বিবভন্ন গযো্াবর বিহালরর 
গেতলন্তর ইবতহালির পাশাপাবশ 
িততেমান নাগবরক কাঠালমার বিিততেন 
প্দশ তেন করলি। 

ঝাড়খডে এিং বিহালর প্ধানমন্তীর িফর রাষ্ট্র
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দসনমকডিাক্টর নচপ 
উৎপাদকির হাি হকয় 

উঠকি গুজরাি 

নডন্জিাে ইন্ডিয়া 

ভারত বিবেলক জদবখলয়লছ জয প্যুক্ক্তর কায তেকর 
এিং িটঠক িযেিহার মানি ক্যোে িাধন করলত 
পালর। ভারলতর ফ্যোগবশপ বস্কম ‘বিক্জটা্ 
ইক্ডেয়া’ িাধারে মানুলষর জীিলন আমূ্  
পবরিততেন এলনলছ। আট িছর আলগ শুরু 
হওয়া এই অবভযান িমলয়র িলঙ্ িলঙ্ আরও 
প্িাবরত হলচ্ছ। এই কারলেই আজ বিলবের ৪০% 
বিক্জটা্ জ্নলদন ভারলত হয়। বিক্জটা্ 
ইক্ডেয়া জিলক জয স্চ্ছতা এলিলছ তা দবরদ্র ও 
মধযেবিত্ত নাগবরকলদর িরকাবর িযেিস্ার বিবভন্ন 
দনুতীবত জিলক মুক্ক্ত বদলয়লছ। এখন ভারত জিবম 
কডোক্টর বচপ উৎপাদলনর হাি বহিালি গলড় 
ওঠার পলি এবগলয় চল্লছ। প্ধানমন্তী নলরন্দ্র 
জমাদী ৪ জু্ াই গান্ীনগলর বিক্জটা্ ইক্ডেয়া 
িতিালহর উলবিাধলনর িলঙ্ বিক্জটা্ ইক্ডেয়া 
িম্বকতেত বিবভন্ন উলদযোলগর িূচনা কলরন।

বিক্জটা্ জ্নলদলনর দ্রুত িকৃ্দ্ধর কারলে আজ 
ভারতীয় অি তেনীবতলত নতুন মাত্া যকু্ত হলয়লছ। 
আজ িমালজর প্বতটট জরেবের মানষু জমািাই্ 

জফালনর মাধযেলম এক বলিলক িহলজ অি তে জ্নলদলনর িুবিধা 
পালচ্ছন। গুরচরে বিং একজন িযেিিায়ী। বতবন িল্ন, 
“আজ জিাতালমর যগু। আজ প্লতযেক গ্রাহক ক্জলজ্ি কলরন, 
বকউআর জকাি জকািায়? একই িমলয়, বিক্জটা্ ইক্ডেয়া 
অবভযালনর অধীলন কমন িাবভতেি জিন্ার (বিএিবি) িাধারে 
মানুলষর জীিনলক িহজতর কলর তুল্লছ। এটট স্ানীয় 
পয তোলয় গ্রামাঞ্ল্র িাবিন্দালদর জীবিকার িযেিস্া কলরলছ। 
বিহালরর মুজাফফরপুলরর কমন িাবভতেি জিন্ালরর অবধকততো 
ঋবষ রাজ িল্লছন, “এর কারলে মানুলষর কম তেিংস্ান হলয়লছ 
এিং গ্রামাঞ্ল্ িুবিধা িকৃ্দ্ধ জপলয়লছ। আমালদর গ্রামাঞ্ল্র 
জ্ালকরা আলগ কালজর িন্ালন িাইলর জযলতন। এখন তারঁা 
এখালনই কাজ করলছন। মানষু এলত খুি খবুশ।“ আিল্, 
বিক্জটা্ ইক্ডেয়া মানলুষর জীিলন ইবতিাচক পবরিততেন 

এলনলছ।
মাত্ ৮-১০ িছর আলগর কিা যখন জন্ম শংিাপত্, বি্ 

জমা জদওয়া, জরশন জতা্া, সু্ক্-কল্লজ ভবততে, ফ্াফ্ 
এিং িযোঙ্কগুব্র জনযেও মানষুলক ্াইলন অলপক্া করলত 
হত, বকন্তু এখন বিক্জটা্ ইক্ডেয়ার কারলে মানুষ ঘলর িলিই 
অন্াইলন িক্ কাজ জিলর বনলত পারলছন।

আজ, প্িীে নাগবরকলদর জনযে জীিন শংিাপলত্র মলতা 
বিবভন্ন িুবিধা, িংরক্ে, িযোক্ঙ্কং ইতযোবদ বিক্জটা্ হলয় 
িহজ্ভযে, দ্রুত এিং িারেয়ী হলয়লছ।

গান্ীনগলর বিক্জটা্ ইক্ডেয়া িতিাহ ২০২২-এর উলবিাধন 
করলত বগলয়, প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী বিক্জটা্ ভারলতর 
গুরুত্ব তুল্ ধলর িল্বছল্ন পবরিবততেত িমলয়র িলঙ্ 
িলঙ্ জয জদশ আধুবনক প্যকু্ক্ত গ্রহে কলর না, িময় তালক 
বপছলন জফল্ এবগলয় যায়। তৃতীয় বশল্প বিপ্লির িময় ভারত 
এর বশকার হলয়বছ্। বকন্তু আজ আমরা গি তে কলর ি্লত 
পাবর জয ভারত বিবেলক চতুি তে বশল্প বিপ্ি- ইডোব্রি ৪.০-এর 

বিক্জটা্ ইক্ডেয়া রাষ্ট্র
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পি জদখালচ্ছ। প্ধানমন্তী িল্ন, “আবম আনক্ন্দত জয আট 
িছর আলগ শুরু হওয়া এই প্চারাবভযান ধীলর ধীলর আরও 
িম্প্রিাবরত হলয়লছ। বিক্জটা্ ইক্ডেয়ার মাধযেলম জদশ দ্রুত 
গবতলত ভবিষযেত ভারত, আধুবনক ভারত, িমদৃ্ধ ও শক্ক্তশা্ী 
ভারলতর বদলক এবগলয় চল্লছ, জিই পলি এবগলয় যাওয়ার 

প্স্তুবত বনলচ্ছ। শুধু তাই নয়, আগামী বতন-চার িছলর মিদযুেবতক 
যন্ত এিং পেযে উৎপাদন বশল্পলক ৩০০ বিব্য়ন ি্ালর উন্নীত 
করার ্ লক্যে কাজ করলছ ভারত। ভারত এখন ‘বচপ গ্রহেকারী’ 
জিলক ‘বচপ উৎপাদনকারী’ হলয় উঠলত চায়। জিবমকডোক্টর 
উৎপাদন িাড়ালত ভারলত বিবনলয়াগ দ্রুত িাড়লছ।    

িান্গীিিকর দিশ নকেু উকদ্যাি শুরু হকয়কে 

নচপস িু স্টাি্ষআপ (নসিুএস) 
দপ্রাগ্রাম
৩০টট প্বতষ্ালনর প্িম 
দ্ জঘাষো করা হয়। এই 
জপ্াগ্রালমর অধীলন, এই দ্টটলক 
জিবমকডোক্টর বচপ মতবরর জক্লত্ 
িাহাযযে করা হলি।

নডন্জিাে ইন্ডিয়া 
দজকিনসস 
প্ধানমন্তী 'বিক্জটা্ ইক্ডেয়া 
জজলনবিি' (জজন-জনক্সট 
িালপাটতে ফর ইলনালভটটভ 
স্টাটতেআপ) চা্ু কলরলছন 
- একটট জাতীয় বিপ-জটক 
স্টাটতেআপ মঞ্। 

‘নডন্জিাে ইন্ডিয়া ভানরণগী’ 
ভারতীয় ভাষালক িমদৃ্ধ করার 
উলদযোগ। “বিক্জটা্ ইক্ডেয়া 
ভাবষেী“ চা্ ুকরা হলয়বছ্, 
যা ভারলতর বিবভন্ন আঞ্ব্ক 
ভাষায় ইন্ারলনট এিং 
বিক্জটা্ পবরলষিাগুব্ িহলজ 
জপলত িাহাযযে করলি।

ইন্ডিস্ট্যাক.দ্ািাে দপাি্ষাে
ইক্ডেস্টযোক.জ্ািা্ জপাটতো্ চা্ু 
করা হলয়লছ, জযখালন আধার, 
ইউবপআই, বিক্জ্কার, জকাউইন, 
িরকাবর ই-মালকতেটলপ্ি িা জজম, 
দীক্া মঞ্, এিং আয়ুষ্ান ভারত 
বিক্জটা্ স্াস্যে বমশলনর িুবিধা 
িাকলি।

'আমার নকিম'
প্ধানমন্তী ‘আমার বস্কম’ চা্ু কলরলছন। এটট একটট পবরলষিা প্াপযেতা 
মঞ্, যা িরকাবর বস্কমগুব্ পাওয়ার িুবিধা জদয়।

'দমনর দপহচাি'-এর স্চিা 
প্ধানমন্তী ‘জমবর জপহচান’ িা ‘আমার পবরচয়’ চা্ু কলরলছন। নযোশনা্ 
বিলঙ্্ িাইন-অন িা এনএিএিও হ্ একটট িযেিহারকারী প্মােীকরে 
পবরলষিা।

সুরাকি প্রাকৃনিক চাকরর 
কম ্ষস্নচ

ধরণগী এিং দিামািার 
দসিা করার 
পাশাপানশ প্রাকৃনিক 
কৃনরর সুকযাি
প্রাকৃনিক চার আমাকদর 
কৃরককদর শুধু আনে ্ষকভাকি 
সিে ককর িা িরং আমাকদর 
মাটি ও পনরকিশককও রষো 
ককর। ১০ জেুাই সুরাকি 
প্রাকৃনিক কৃনর সকম্েকি ভারণ 
দদওয়ার সময়, প্রধািমন্তগী িকরন্দ্র 
দমাদগী কৃরককদর প্রাকৃনিক 
চার পদ্ধনি গ্রহণ করার আহ্াি 
জািাি। 

 প্ধানমন্তী িল্ন, “প্াকৃবতক 
কৃবষ পদ্ধবত গ্রহে করা 
মাতৃভূবমর জিিা করার মলতা।" 
প্কৃতপলক্, ভারত একটট কৃবষ-
বভত্তিক জদশ। এখালন প্কৃবত 
এিং িংসৃ্কবতর পর্লরর িলঙ্ 
জবড়ত। তাই প্াকৃবতক চাষ 
িম্বকতেত জনগলের প্চারো 
আগামী িছরগুব্লত খুি িফ্ 
হলি। এই কারলেই প্ধানমন্তী 
নলরন্দ্র জমাদী িল্লছন, “যখন 
আপবন প্াকৃবতক পদ্ধবতলত চাষ 
কলরন, আপবন মাতৃভূবমর জিিা 
কলরন, মাটটর গুেমান, জবমর 
স্াস্যে, এর উৎপাদনশী্তা রক্া 
কলরন। আপবন যখন প্াকৃবতক 
চালষ জযাগ জদন, তখন আপবন 
িহলজই জগামাতার জিিা করার 
িুলযাগ পালিন।” 

বিক্জটা্ ইক্ডেয়া রাষ্ট্র
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দেকক দসািানে
ভারকির যারিা 

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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স্া ধীনতার অমতৃ মলহাৎিলির অংশ বহিালি, 
ছত্তিশগলড়র বি্ািপুলরর জ্াখাক্ন্দ 
গ্রালমর মবহ্ারা পবরলিশ িুরক্া এিং 
গ্রাম উন্নয়লনর অননযে উদাহরে স্াপন 

কলরলছন। িষ তোকাল্ গ্রালমর িরকাবর পবতত জবমলত জ্ 
জলম িাকত। তলি িটঠক িযেিস্াপনার অভালি জিই জ্ও 
দ্রুত শুবকলয় জযত। ছয় মালির কলঠার পবররেলম, গ্রালমর 
৪১০ জন মবহ্া জ্ িলহ্ী স্-িহায়ক জগাষ্ঠী গঠন কলরন 
এিং এই অনিু তের জবমলত একটট পুকুর খনন কলরন। এলত 
এখন িটৃষ্র জ্ জমা হলচ্ছ। এলত মালছর পাশাপাবশ হািঁও 
পা্ন করলছন তারা। বিদ্ধান্ত জনওয়া হলয়লছ জয আলয়র 
৩০% গ্রালমর উন্নয়লন িযেয় হলি।

একইভালি, হবরয়ানার যমুনানগলর ‘আজাবদ কা অমতৃ 
মলহাৎিলির’ অংশ বহিালি শুরু হওয়ার দক্ কম তেিবূচ 
ইবতিাচক ফ্ প্দান করলত শুরু কলরলছ। বশশুলদর 
পড়ালশানায় িম্কৃ্ত করার উলদযোগ এখন এবগলয় চল্লছ। 
িরকাবর বিদযো্লয়র পড়ুয়ারা এখন সু্কল্র পাঠযেক্রলমর 
অনযোনযে িই পলড় জ্ান িকৃ্দ্ধ করলছ, ঐবতহযেগত বশক্ার 
ঊলধ্ তে বগলয় তারা দক্তা িকৃ্দ্ধর জচষ্া করলছ। িরকাবর 
সু্কল্র বশক্ালক্ত্ উন্নত করলত পঠন দক্তা কায তেক্রম 
শুরু করার বিদ্ধান্ত জনওয়া হলয়লছ। তৃতীয় জিলক অষ্ম 
জরেেীর িমস্ত বশশুলক ্াইল্বরলত প্বতবদন একটট িই 
পড়ার জনযে আধা ঘন্া িময় জদওয়া হয়, তারঁা বশক্কলদর 
বনলদতেশনা অনিুালর িই পলড়। বকছু বশশু কবিতা, বকছু বশশু 
গল্প িা অনযোনযে িইলয়র প্বত আগ্রহ জদখালচ্ছ। আর বশশুরা 
িই পড়ার পর িকাল্র প্াি তেনা িভায় তালদর গল্প জশানায়।

এই কম তেিবূচর মাধযেলম বশশুলদর জ্খা ও পড়ার প্বতভাও 
উলন্মাবচত হলচ্ছ। হবরয়ানার কুরুলক্লত্র বকরমাচ গ্রালম 
অমতৃ িলরাির জযাজনা চা্ু হলয়লছ। এই উলদেলশযে ১.২৬ 
জকাটট টাকার অি তে িরাদে করা হলয়লছ। স্াধীনতার অমতৃ 
মলহাৎিলির িময় পুকুর পুনরুদ্ধার ও জিৌন্দয তোয়লনর জনযে 
অমতৃ িলরাির প্কল্পটট িাস্তিাবয়ত করা হলচ্ছ। এই অমতৃ 
িলরাির জযাজনা কম তেিূবচর উলদেশযে হ্ জ্ িংরক্ে, যা 
বনঃিলন্দলহ ভবিষযেত প্জন্মলক উপকৃত করলি। রাজস্ালনর 
ক্জপ লিাি অমতৃ মলহাৎিি বিবরলজর অংশ বহিালি "একক 
িযেিহার প্াবস্টক বনবষদ্ধকরে’ িমি তেন করার জনযে ১ জু্ াই 
অমর জওয়ান জজযোবতলত একটট অঙ্ীকার অনুষ্ালনর 
আলয়াজন কলর। ১ জু্ াই জিলক এই পেযেগুব্র উৎপাদন, 

ভারি স্াধগীিিার ৭৫িম 
িানর ্ষকগী উদযাপি করকে। এই 
শুভষেকণ সরকার, এক িিুি 
ভারকির সংকল্প উপেনব্ধ করকি 
প্রনিশ্রুনিিদ্ধ, িিুি উকদ্যাি এিং 
কম ্ষস্নচ তিনর ককর দদকশর িি্ষমাি 
এিং ভনির্যি পনরকল্পিাকক 
রূপদাি করকি প্রস্তুি। এর 
েষে্য হে দদশ যখি স্াধগীিিার 
শিিম িানর ্ষকগী উদযাপি করকি, 
িখি দযি সককের প্রকচটিায় 
এক স্নিভ্ষর ভারি িঠকির স্প্ন 
প্রণ করা যায়। নকন্তু স্াধগীিিার 
উপর নভত্্ ককর িকড় ওঠা ভারি 
আমাকদর দশর িতিি্য িয়; িরং 
এিা একিা পে; এক িিুি ভারি 
িঠকির পে..

আিুন জজলন জনওয়া যাক কীভালি 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী স্াধীনতার 
৭৫তম িষ তে পূবত তেলত জদলশর প্বতটট 
পবরকল্পনা, অবভযালনর িলঙ্ 
জনগলের অংশগ্রহে যুক্ত কলর 
জদলশর বিকাশধারালক ত্বরাববিত 
কলরলছন। আমালদর িমদৃ্ধশা্ী 
ইবতহাি, ঐবতহযে নতুন ভারলতর 
এক নতুন পবরচয় স্াপন করলছ 
এিং ‘িিকা প্য়াি’- এই ভািনালক 
িঙ্ী কলর জিানাব্ ভারলতর বভত্তি 
স্াপন করলছ।

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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বিক্রয়, জমা করা এিং রফতাবন বনবষদ্ধ করা হলয়লছ। 
একক-িযেিহালরর প্াবস্টক িজতেযে বিারা িষৃ্ দষূে কমালনার 
জনযে এই বনলষধাজ্া জাবর করা হলয়লছ। একক-িযেিহালরর 
প্াবস্টক ি্লত প্াবস্টলকর মতবর এমন দ্রিযেগুব্ জিাঝায় 
যা আমরা শুধুমাত্ একিার িযেিহার করলত পাবর িা 
একিার িযেিহার করার পর জফল্ বদলত হয়। এই প্াবস্টক 

পবরলিলশর ক্বত কলর। এলক্লত্ প্াবস্টলকর িযোলগর 
পবরিলততে িুবতর িযোগ িযেিহার করা জযলত পালর।

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎিিলক এমন অগবেত 
পবরিততেলনর আখযোন এবগলয় বনলয় যালচ্ছ। স্াধীনতা 
আলন্দা্লন িাধারে মানুষ িযোপকভালি অংশগ্রহে 
কলরবছল্ন, চরকা এিং ্িলের মলতা প্তীকগুব্ 

৬.৫৫ দকাটি ককের জকের সংকযাি 

প্রধািমন্তগী আিাসি প্রকল্প
প্ধানমন্তী আিাি জযাজনার অধীলন ৩ জকাটটরও 
জিবশ িাবড় শহরাঞ্্ এিং গ্রালম অনলুমাবদত 
হলয়লছ। 

১১.৫ দকাটি দশৌচািার 

স্ট্যাডি আপ ইন্ডিয়া

১২.৮৯ দকাটি

একেি্য আিানসক কুিে

দসিা, উৎসি ্ষ, এিং সংককল্পর অমৃি

২০১৯ িাল্র আগস্ট পয তেন্ত জ্ জীিন বমশলনর 
অধীলন ৬.৫৫ জকাটট কল্র িংলযাগ প্দান করা 
হলয়লছ।

স্চ্ছ ভারত বমশলনর অধীলন ১১.৫ জকাটট 
জশৌচাগার বনবম তেত হলয়লছ। 

তফবশব্ জাবত এিং উপজাবতর মানষুরা ৫৩০০ 
জকাটট টাকার জিবশ ঋে জপলয়লছন। 

মানষু বপএম জীিন জজযোবত বিমা জযাজনা জিলক 
উপকৃত হলয়লছন। 

২০১৪ িাল্র পূি তেিততী িমলয়র তু্নায় পাচঁগুে 
জিবশ এক্িযে আিাবিক সু্ক্ অনুলমাবদত 
হলয়লছ। 

৩৫
দকাটি ষুেরি উকদ্যাতিা 
ি্যিসা প্রসানরি 
করকি মরুিা 
দযাজিার অধগীকি 
ঋণ দপকয়কেি।  

প্রায় 

নিকবের িৃহত্তম এিং 
দ্রুিিম টিকাকরণ 
অনভযাি 

 প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী একিার িল্বছল্ন, “ভারলতর নাগবরকরা 
একিার বকছু করার বিদ্ধান্ত বনল্, তারঁা জি কাজ িম্ূে তে কলরন।“ 
আমালদর জদশ জকাবভি টটকাকরলে ২০০ জকাটটর মাই্ফ্ক অজতেন 
কলরলছ। এই অিাধযে িাধন কলর জদশ শুধু প্ধানমন্তীর আস্া অজতেনই 
কলরবন, স্াধীনতার ৭৫তম িাবষ তেকীলকও স্রেীয় কলর তুল্লছ। ‘িিুনধি 
কুটুম্বকলম’র দশ তেন অনুিরে কলর ভারত ‘ভযোকবিন মমত্ী’র অধীলন 
বিলবের বিবভন্ন জদলশ ২৪ জকাটট টটকার জিাজ িরিরাহ কলরলছ। 

 বিলবের িহৃত্তম এিং দ্রুততম টটকা অবভযালনর অধীলন একবদলন ২৫ 
জকাটট টটকা জদওয়ার জরকিতেও রলয়লছ। জকাউইন অযোলপ ১১০ জকাটট 
মানুষ বনিন্ন কলরলছন, ফল্ বিলবের িহৃত্তম বিক্জটা্ টটকাকরে 
অবভযান এখন এক নতুন জরকিতে গঠন কলরলছ। ১৮ িছলরর জিবশ 
িয়বি জনিংখযোর ৯৮% প্িম জিাজ জপলয়লছন, ববিতীয় জিাজটট 
১৮ িছলরর জিবশ িয়বিলদর মলধযে ৯০% জপলয়লছন। অনযেবদলক ১৬টট 
রাজযে/জকন্দ্রশাবিত অঞ্ল্ ১০০% প্িম জিাজ জদওয়া হলয়লছ, ১১টট 
রালজযে ১০০% ববিতীয় জিাজ জদওয়া হলয়লছ।

ভারি দদড় 
িেকর ২০০ 
দকাটি 
টিকার 
দডাজ 
নদকয়কে। 

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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উড়াি প্রককল্পর অধগীকি 
কম খরকচ নিমাি 
ভ্রমকণর মাধ্যকম ১ 

দকাটিরও দিনশ মািরু 
উপকৃি হকয়কেি।

পনরকাঠাকমার 
উন্ননির েকষে্য নপএম 
িনিশন্তির ১০০ েষে 

দকাটি িাকা।

স্চ্ছ পনরকিকশর জি্য, 
ভারি ২০৭০ সাকের 

মকধ্য শ্ি্য কাি ্ষি 
নিি ্ষমি অজ্ষকির 

প্রনিশ্রুনি নদকয়কে।

ভারি দিি-এর অধগীকি, 
সারা দদকশ ৫.৬৭ েষে 

নককোনমিার ‘অপটিক্যাে 
ফাইিার দকিে’ স্াপি 

করা হকয়কে।

নপএম নকরাণ দযাজিা 
দেকক ১১.৭৮ দকাটি কৃরক 

উপকৃি হকয়কেি, ২৩ 
দকাটি মতৃ্্কা স্াস্্য কাড্ষ 

জানর করা হকয়কে।

২০১৪ সাে দেকক দসৌর 
শন্তি স্াপি করার ষেমিা 
১৯০০% িৃন্দ্ধ দপকয়কে। 

দসৌর শন্তি স্াপকির খরচ 
প্রায় ৭০% হ্াস দপকয়কে। 

 স্ীকৃত স্টাটতে আলপর িংখযো 
৭৩,০৭৯ 

 ২০২০ িাল্ জটাবকও অব্জ্ম্লক্স 
ভারত িি তেকাল্র জিরা ফ্ ্াভ 
কলরলছ, জখল্ায়াড়রা অব্জ্ম্লক্স 
িাতটট পদক এিং পযোরাব্জ্ম্লক্স 
১৯টট পদক ক্জলতলছন।

 ২০২২ িাল্র মলধযে িাতটট নতুন 
আইআইএম প্বতটষ্ত হলি, জমাট 
িংখযো হলি ২০।

 ২২টট নতুন এমি গলড় উঠলি, 
এমি-এর িংখযো শীঘ্রই বতনগুে 
হলি।

 ২০১৭-২১ িাল্র মলধযে প্যুক্ক্তগত 
স্টাটতে-আলপর মাধযেলম ২৩ ্ক্ 
প্তযেক্ ও পলরাক্ কম তেিংস্ান িটৃষ্ 
হলয়লছ।

 জদলশ িাতটট নতুন আইআইটট 
প্বতটষ্ত হলয়লছ, এখন জদলশ জমাট 
আইআইটট হ্ ২৩। 

 ৩২০টট নতুন বিবেবিদযো্য় প্বতটষ্ত 
হলয়লছ।

 ১০০০ জখল্া ইক্ডেয়া জকন্দ্র স্াপন 
করা হলচ্ছ। 

 উমাং অযোলপর মাধযেলম 
২০,৫২২টটরও জিবশ িরকাবর 
পবরলষিাগুব্লত প্াপযেতার িুলযাগ।

 ২০১৪ িাল্ পাচঁটট শহলর জমলট্া 
বছ্, এখন (২০২২) ২৭টট শহলর 
জমলট্া চ্লছ।

 ৪৩৭১টট শহরলক ওবিএফ জঘাষো 
করা হলয়লছ।

 আমরুত-এর অধীলন নগর উন্নয়লনর 
জনযে ৪২৬৮টট প্কল্প িম্ন্ন হলয়লছ।

 ২০১৪ িা্ জিলক ৩.২৬ ্ক্ 
বকল্াবমটার গ্রামীে রাস্তা মতবর করা 
হলয়লছ।

 জাতীয় জ্পি আইন ২০১৬-এর 
অধীলন ১১১টট জ্পিলক জাতীয় 
জ্পি বহিালি জঘাষো করা হলয়লছ।

 ২০১৪ িা্ জিলক িড়ক পবরিহন এিং 
হাইওলয়র জনযে অি তে িরাদে ৫০০% 
িকৃ্দ্ধ জপলয়লছ।

 ৩৪ মালি একজনও জর্যাত্ীর মতুৃযে 
হয়বন। 

 হাইওলয় বনম তোলের গবত প্বতবদন ৩৭ 
বকবম হলয়লছ।

 ৮৭২৭টটর জিবশ জনঔষবধ জকন্দ্র।
 বমশন ইন্দ্রধনুলষর মাধযেলম পাচঁ 

জকাটটরও জিবশ মা ও বশশুলদর টটকা 
িরুক্া প্দান করা হলয়লছ।

 প্বতরক্া রতিাবন ৬ গুে িকৃ্দ্ধ জপলয়লছ।
 ২২,৫০০ জন ভারতীয় বনরাপলদ 

ইউলক্রন জিলক জদলশ বফলরলছন।
 ্কিাউন চ্াকা্ীন ২০ জকাটট 

মবহ্ার অযোকাউলন্ নগদ স্ানান্তর। 
 বিক্জটা্ ইক্ডেয়ার অধীলন ৪.৬৩ ্ক্ 

কমন িাবভতেি জিন্ার কাজ করলছ।
 ২২০০ জমগাওয়াট ক্মতা িম্ন্ন 

বিলবের িহৃত্তম জিা্ার পাকতে শুরু 
হলয়লছ রাজস্ালনর ভাদ্ায়।  

 ২১ জকাটটরও জিবশ িযোবনটাবর পযোি 
এক টাকায় জন ঔষবধ জকলন্দ্র উপ্ব্ধ 
রলয়লছ।

মানুষলক স্াধীনতা িংগ্রালমর িলঙ্ িংযকু্ত করলত িাহাযযে 
কলরবছ্। স্াধীনতা প্াবতির ৭৫ িছর উপ্লক্যে অমতৃ 
মলহাৎিি উদযাপলনর বিদ্ধান্ত বনলয়লছ ভারত িরকার, 
এই বিদ্ধান্তটটও প্তীক হলয় উলঠলছ,  অমতৃ যাত্া জিলক 
জিানাব্ ভারত গঠলনর প্তীক হলয় উলঠলছ। ‘আজাবদ 
কা অমতৃ মলহাৎিি’ এখন ‘শক্ক্তর অমতৃ’, ‘নতুন বচন্তার 

অমতৃ’, ‘নতুন িংকলল্পর অমতৃ’ এিং ‘স্বনভতেরতার অমতৃ’ 
হলয় উলঠলছ। অমতৃ মলহাৎিি িছলর ভারত এক মহান 
এিং জগৌরিময় জদশ গঠলনর ্লক্যে উন্নয়ন যাত্া শুরু 
কলরলছ। এর ্ক্যে হ্ অমতৃ কাল্র উন্নয়ন যাত্া জযন 
আগামী বদলনর ভারলতর একটট িমদৃ্ধ এিং জগৌরিময় 
উত্তরাবধকার হলয় ওলঠ।

৪৫.২১ দকাটি জি 
ধি অ্যাকাউন্ট দখাো 
হকয়কে। ২৮.৬১ দকাটি 
মািুর প্রধািমন্তগী সুরষো 

নিমা দযাজিার সকঙ্ 
যুতি হকয়কেি।

আয়ষু্াি ভারি-এর অধগীকি 
১৭.৯ দকাটি মািরু স্াস্্য কাড্ষ 

দপকয়কেি। ২২ দকাটিরও দিনশ 
নডন্জিাে স্াস্্য পনরচয় পরি 

তিনর করা হকয়কে।

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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২০২১ িাল্র ১২ মাচতে আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎিি শুরু 
হলয়বছ্। ১৩০ জকাটট জদশিািী যখন স্াধীনতার অমতৃ 
মলহাৎিলি জযাগ জদন, তখন তারঁা ্ক্ ্ক্ স্াধীনতা 
িংগ্রামীলদর জিলক অনুলপ্রো পান, তালঁদর মলধযে িি তেলরেষ্ 
্ক্যে অজতেলনর আকাঙ্কা প্ি্ হয়। স্াধীনতার এই 

৭৫তম িাবষ তেকী িততেমান প্জলন্মর জনযে অমলৃতর মলতা। 
এটট এমন একটট অমতৃ হলয় উলঠলছ জয এটট মানষুলক 
জদলশর জনযে কাজ করলত অনপু্াবেত কলর। এই যাত্ার 
অগ্রগবতর িলঙ্ িলঙ্ অগবেত স্াধীনতা িংগ্রামী এিং 
তালঁদর আত্মতযোলগর শক্ক্ত িারা ভারলত ছবড়লয় পলড়। এ 

অমৃি িেকর িিুি সংকল্প 
নিকয় এক িিুি যারিার স্চিা 

অননিপে নকিম 
শক্ক্তশা্ী জদলশর প্ধান মিবশষ্যে িব্ষ্ 
জিনািাবহনী। জদলশর জিনািাবহনীলক 
যুি িমদৃ্ধ কলর জতা্ার ্লক্যে ২০২২ 
িাল্র ১৬ জনু এই প্কল্পটটর জঘাষো 
করা হলয়বছ্। ১৮% যুি জনিংখযোর 
জদলশর জিনািাবহনীলকও তরুে হলত 
হলি। বস্কম জঘাষোর পর প্িম বনলয়াগ 
প্ক্ক্রয়ায় ৪৬,০০০ অবনিিীরলক চার 
িছলরর জনযে বনলয়াগ করা হলি। ২৫% 
অবনিিীরলক জিনািাবহনীলত স্ায়ী 
কবমশন জদওয়া হলি।

নপএম আয়ষু্াি ভারি 
স্াস্্য অিকাঠাকমা নমশি 

প্রধািমন্তগী িনিশন্তি  
গবতশক্ক্ত জাতীয় মহাপবরকল্পনাটট ১৬টট 
মন্তক এিং বিভাগলক প্িমিার একিলঙ্ 
িংযকু্ত কলরলছ। জকানও উন্নয়ন প্কল্প 
যালত স্বগত না হয়, কাজ িম্েূ তে হলত বি্ম্ব 
না হয় এিং িরকালরর মলধযে আরও ভা্ 
িমবিলয়র প্চালরর ্ক্যে বনলয় এটট চা্ু করা 
হলয়বছ্। জদলশর জযলকালনা স্ালন বনবম তেত 
প্বতটট অিকাঠালমা প্কল্প এর আওতায় 
আিলি। এই প্কল্পটট ২০২৪-২০২৫ 
িাল্র মলধযে িরকালরর জিশ কলয়কটট 
উচ্চাবভ্াষী ্ক্যেমাত্াও পূরে করলি। 
এই মহাপবরকল্পনায় ১০০ ্ক্ জকাটট 
টাকারও জিবশ মূল্যের জাতীয় পবরকাঠালমা 
পাইপ্াইন পবরকল্পনা অন্তভুতেক্ত রলয়লছ।

প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী িমিায়গুব্লক উন্নয়লনর একটট অপবরহায তে 
অংশ করার ্ক্যে বনলয় জদলশ প্িমিার িহলযাবগতা মন্তক গঠন কলরন। 
‘িহকালরর িাহালযযে িমকৃ্দ্ধ’ মন্তলক িঙ্ী কলর গটঠত এই মন্তক একটট 
িবতযেকালরর জনঅংশগ্রহে-বভত্তিক আলন্দা্নলক িমি তেন করলি। জদলশর স্াস্যেলিিা িযেিস্ালক লিক স্তর 

জিলক জজ্া-রাজযে এিং জকন্দ্রীয় স্তলর 
উন্নত করার জনযে, এই প্কল্পটট প্ধানমন্তী 
নলরন্দ্র জমাদী ২০২১ িাল্র ২৫ অলক্টাির 
িারােিী জিলক িূচনা কলরবছল্ন। পাচঁ 
িছলর এই প্কলল্প ৬৪ হাজার জকাটট টাকা 
িযেয় করা হলি। এই প্কলল্পর অধীলন, 
উত্তরপ্লদলশর ৭৫টট জজ্ায় ক্ক্রটটকযো্ 
জকয়ার লিক মতবর করা হলি। 

সমিাকয়র উন্নয়ি 

আয়ষু্াি ভারি নডন্জিাে স্াস্্য নমশি 
প্বতটট নাগবরলকর স্াস্যে িংক্রান্ত তিযে বিক্জটা্ মাধযেলম পাওয়া যালি। 
২০২১ িাল্র ২৭ জিলটেম্বর শুরু হওয়া বস্কমটট িারা জদলশ প্লযাজযে। এই 
কালিতে িযেক্ক্তর স্াস্যে িম্বকতেত িমস্ত তিযে িাকলি, একটট অননযে ‘আইবি’র 
মাধযেলম িমস্ত তিযে জয জকান স্ান জিলক িযেিহার করা যালি। প্ায় ২২ জকাটট 
স্াস্যে অযোকাউন্ জখা্া হলয়লছ।

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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অননিপে নকিম 

িদগী সংকযাি প্রকল্প 

িিই িম্ি হলয়লছ জনগলের অংশগ্রহলে।
স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎিি জনগলের অংশগ্রহলে 

‘আত্মবনভতেরশী্তার আলন্দা্ন’ গলড় তুল্বছ্, ফল্ 
বশল্প, িংসৃ্কবত, গান-িাজনার জক্লত্ও প্ভাি পবর্বক্ত 
হলয়লছ। ‘উদ্ািন’ চযোল্ঞ্ জহাক, জাতীয় িঙ্ীত জহাক িা 

স্াধীনতা িংগ্রামীলদর জনযে রলঙ্াব্ প্বতলযাবগতা, বশশু 
জিলক যিুক, নারী িি তেত্ই জনিাধারলের অংশগ্রহে বছ্ 
স্তঃি্ফূততে। অমতৃ মলহাৎিি এিং অমতৃ কাল্র প্বত 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদীর স্চ্ছ দৃটষ্ভবঙ্ বছ্। বতবন শুরু 
জিলকই এই উৎিলির কাঠালমা প্স্তুত কলরবছল্ন। ২০২২ 

িাধঁ সুরষো আইি 
জদলশর িাধঁগুব্র বনরাপত্তা, রক্োলিক্ে 
বনক্চিত করা এিং রাজযেগুব্র মলধযে 
বিলরালধর অিিান ঘটালনার জনযে, জকন্দ্রীয় 
িরকার িাধঁ িুরক্া আইন, ২০২১ প্েয়ন 
কলরলছ। এই আইনটট ২০২১ িাল্র ৩০ 
বিলিম্বর জিলক িারা জদলশ কায তেকর করা 
হলয়লছ। জদলশ ৫৩৩৪টট িড় িাধঁ এিং 
৪১১টট বনম তোোধীন িাধঁ রলয়লছ।

নমশি শন্তি
এটট নারীলদর ক্মতায়লনর জনযে একটট 
িমববিত কম তেিূবচ। নারীলদর জীিলন স্াবয়ত্বলক 
প্ভাবিত কলর এমন বিষয়গুল্ালক বিলিচনা 
করা হলয়লছ এই বমশলন। এই বস্কমটট ‘িম্ব্’ 
এিং ‘িক্ম’ নালম দুটট উপ-বস্কম বনলয় গটঠত। 
২০২১-২২ জিলক ২০২৫-২৬ অি তে িছর পয তেন্ত 
এই প্কলল্পর জনযে ১৫,৭৬১ জকাটট টাকা অি তে 
অনলুমাবদত হলয়লছ। 

নপএেআই
আত্মবনভতের ভারত গঠলনর ্লক্যের অধীলন 
ভারলতর উৎপাদন ক্মতা এিং রফতাবন 
িকৃ্দ্ধর জনযে ২০২১-২২ অি তে িছলর উৎপাদন 
খালতর জতলরাটট প্ধান জক্লত্র জনযে 
বপএ্আই প্কল্প জঘাষো করা হলয়লছ। এর 
জনযে ১.৯৭ ্ক্ জকাটট টাকা িরাদে করা 
হলয়লছ। এছাড়াও ২০২১ িাল্র জিলটেম্বলর 
জ্ান এিং জ্ালনর উপাদানগুব্র জনযে 
বপএ্আই প্কল্প অনুলমাদন করা হলয়লছ। 
এই জচাদেটট জিক্টলর বপএ্আইলয় ৬০ ্ক্ 
নতুন কম তে িংস্ান মতবরর িম্ািনা রলয়লছ। 

তসনিক নিদ্যােকয় দমকয়কদর ভনি্ষ 

নপএম দপারণ নকিম

ি্যাকিা ইউনরয়ার নিকাশ ই-শ্ম দপাি্ষাে 
২০২১ িাল্র জনু মালি নযোলনা ইউবরয়ার বিকালশর কাজ শুরু 
হয়। ২০২২ িাল্র জম মালি প্িম প্যোন্ স্াপন করা হলয়বছ্। 
এটট প্বতবদন ৫০০ বমব্ ব্টার ওজলনর প্ায় ১.৫ ্ক্ জিাত্ 
মতবর করলি, ভবিষযেলত এরকম আরও আটটট প্ান্ স্াপন করা 
হলি। ইউবরয়ার জনযে বিলদলশর উপর বনভতেরতা কমলি।

জদলশ অিংগটঠত রেবমকলদর জনযে একটট তিযেভাডোর মতবর 
করার জনযে ২০২১ িাল্র ২৬ আগস্ট এই জপাটতো্টট শুরু 
হলয়বছ্। আলগ এমন বিক্জটা্ তিযেভাডোর বছ্ না। ২০২২ 
িাল্র ১৪ জু্ াই পয তেন্ত, ২৭.৯৮ জকাটট অিংগটঠত রেবমক 
জপাটতোল্ বনিন্ন কলরলছন। 

নদীগুব্র আন্তঃিংলযালগর মাধযেলম 
‘উদ্বৃত্ত’ জ্ অিিাবহকা জিলক 

স্ানান্তবরত করা হয়। িনযোপ্িে 
এ্াকা জিলক খরাপ্িে এ্াকায় 
িা জযখালন জল্র 'ঘাটবত' আলছ, 

জিখালন জ্ স্ানান্তবরত করা হয়। 
এর জনযে ৩০টট ব্ঙ্ক বচবনিত করা 

হলয়বছ্। এর অধীলন প্িম প্কল্প 
জকন জিতওয়া ব্লঙ্কর িাস্তিায়লনর 

জনযে ২০২১ িাল্র ৮ বিলিম্বর 
মবন্তিভা িালজট অনলুমাদন কলরবছ্।

প্রধািমন্তগী স্ানমত্ব 
দযাজিা 

জকন্দ্রীয় িরকার ২০২১-২২ বশক্ািষ তে জিলক 
মিবনক সু্ক্গুব্লত জমলয়লদর ভবততে শুরু 
কলরলছ। একইভালি, ২০২১ িাল্র নলভম্বলর 
এনবিএ পরীক্ায় প্িমিার জমলয়রাও 
অংশগ্রহে কলরবছল্ন, হবরয়ানার শানান 
মবহ্ালদর িযোলচ শীষ তে স্ালন বছল্ন।

এই প্কলল্পর আওতায় রলয়লছ ১১.২০ ্ক্ সু্কল্র 
১১.৮০ জকাটট বশশু রলয়লছ। ২০২১ িাল্র ২৯ 
জিলটেম্বর এই প্কল্প শুরু হলয়বছ্, এই প্কলল্পর 
অধীলন পুটষ্কর িরুবক্ত চা্ জদওয়ার বিদ্ধান্ত গ্রহে 
করা হলয়বছ্। এই প্কলল্পর জনযে ১.৩০ ্ক্ জকাটট 
টাকা িরাদে করা হলয়লছ।

গ্রামাঞ্ল্ যালদর জবমর মাব্কানার 
জকালনা প্মাে জনই, প্ধানমন্তী 
স্াবমত্ব জযাজনার অধীলন তালঁদর 
মাব্কানা কািতে জদওয়া হলচ্ছ। 
২০২১ িাল্র ২৪ এবপ্্ এই প্কল্প 
শুরু হলয়লছ। জ্ালনর িাহালযযে 
১.৩৫ ্লক্রও জিবশ গ্রালম জবম 
জবরলপর কাজ িম্ন্ন হলয়লছ। ৩৬ 
্লক্রও জিবশ িম্ত্তি কািতে বিতরে 
করা হলয়লছ।

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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িাল্র ১৫ আগস্ট ্া্লকলিায় পতাকা উত্লতা্লনর 
িময় বতবন এই উৎিিলক িমগ্র জদলশর িলঙ্ জলুড় জদন। 
এটট এমন একটট িড় উৎিলি পবরেত হওয়া উবচত যালত 
প্বতটট নাগবরক ‘িিকা িাি, িিকা বিকাশ, িিকা বিবোি 
এিং িিকা প্য়াি’-এর মন্ত উপ্বব্ধ করার জনযে জদশলক 
এবগলয় বনলয় যাওয়ার অঙ্ীকার কলর। স্াধীনতার অমতৃ 
মলহাৎিলি জনগলের অংশগ্রহলে িফ্ হলয় ওলঠ।
যখি অমিৃ মকহাৎসি উৎসি হকয় ওকঠ

ভারতীয় িংসৃ্কবতলত ি্া হয়, “উৎিলভন বিনা যস্াত্ 
স্পনাম বনশফ্ম ভলিত্" যার অি তে উদযাপন না হল্ 

জকালনা প্লচষ্া, জকালনা িংকল্প িফ্ হয় না। একটট 
িংকল্প যখন উৎিলির রূপ গ্রহে কলর, তখন তা ্ক্ 
জকাটট মানুলষর িংকল্প ও শক্ক্তলক একক্ত্ত কলর। ১৩০ 
জকাটট জদশিািীলক একক্ত্ত ও িংযকু্ত কলর স্াধীনতার 
অমতৃ মলহাৎিি উদযাপলনর মধযে বদলয় এই জচতনার 
িচূনা হলয়বছ্। এই উৎিলির মূ্ জচতনা হলয় ওলঠ 
জনিাধারলের অংশগ্রহে। স্াধীনতার এই ৭৫তম িাবষ তেকী 
উদযাপনটট এমন একটট উৎিলি পবরেত হলয়লছ জযখালন 
আজলকর প্জন্মও স্াধীনতা িংগ্রাম, তযোগ এিং উৎিলগ তের 
জচতনা অনভুি কলরলছ। এটট একটট উৎিলি পবরেত 

অমৃি মকহাৎসি  
স্াধগীিিার অিি্য 

অিুভ্নি 
দুই িছরিযোপী অমতৃ মলহাৎিি 

স্াধীনতার ৭৫তম িাবষ তেকীর ৭৫ িতিাহ 
আলগ শুরু হলয়বছ্। এই িময়কাল্র 

মলধযে ৫০ হাজালররও জিবশ অনুষ্ান হলয়লছ। 
১৫০টটরও জিবশ জদশ এিং িমস্ত রালজযের 
৫৫টট মন্তক এিং বিভাগ এলত অংশ গ্রহে 

কলরলছ। পাচঁটট প্বতপালদযের উপর 
বভত্তি কলর অনুষ্ানগুব্ 

হলয়বছ্।

িহু 
অজানা িীর 

যারা জদলশর জনযে 
িি তেস্ তযোগ কলরবছল্ন, 

তারঁা প্াপযে ময তোদা জিলক িক্ঞ্ত 
হলয়বছল্ন। জকন্দ্রীয় িরকার বিারা 
আলয়াক্জত অমতৃ মলহাৎিলি জিই 

িক্ অজানা, বিস্তৃ স্াধীনতা 
িংগ্রামীলদর জীিন  আখযোন 

তুল্ ধরা হলয়লছ। 
বনধ তোবরত 

্ক্যে অজতেলনর 
প্বতশ্রুবত। জিই ্ক্যে 

িম্লকতে তিযে প্চার করা। 
উক্ত জক্ত্ িম্বকতেত অনুষ্ালনর 
আলয়াজন করা। িক্ িরকাবর 

প্বতষ্ান ও অ্াভজনক 
িংস্াগুব্ অংশগ্রহলের মাধযেলম 

িাফল্যের পলির রূপলরখা 
প্স্তুত করা।

িিুনধি 
কুটুম্বকম, 

জাতীয় বনরাপত্তা, 
উদ্ািন, শাবন্ত, ঐকযে, 

ভারলতর ধারো, উন্নয়ন, 
পবরলিলশর িুস্ায়ী উন্নয়ন এিং 
নযোয়বিচালরর মলতা ধারো এিং 

বিষয় ভারতলক একক্ত্ত 
কলর।

নারী, 
যিু িমাজ, গ্রাম, 

পবরলিশ, অবভিািী রেবমক, 
প্বতরক্া এিং অি তেনীবতর মলতা 

বিবভন্ন জক্লত্ মিপ্বিক পবরিততেনলক 
স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎিি িছলর 
একটট গে উদযাপলন রূপান্তবরত 
করলত হলি যালত অমতৃ কাল্র 

যাত্া নতুন জপ্রো ্াভ 
করলত পালর। 

স্াধগীিিা সংগ্রাম @৭৫ 

সংকল্প @৭৫ 

ভািিা @৭৫ সাফে্য @৭৫ 

কম ্ষ @৭৫
৭৫তম 

িছলর বিলশষ 
প্লচষ্া: স্চ্ছ ভারত, িুস্ 

ভারত, আত্মবনভতের ভারত, এক 
ভারত- জরেষ্ ভারত, এক জদশ-এক 

জরশন কািতে, এক কৃবষ িাজার, িিকা 
িাি-িিকা বিকাশ-িিকা বিবোি, 
দক্তা উন্নয়ন, বিক্জটা্ ভারত, 

নতুন জাতীয় বশক্ানীবত, ক্জএিটট-
এর মলতা উলদযোগ গ্রহে করা 

হলয়লছ। 

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 



23নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ আগস্ট, ২০২২ 

হলয়লছ জযখালন িনাতন ভারলতর গলি তের আভাি 
রলয়লছ ; আধুবনক ভারলতর জতজও আলছ ; আলছ 
আধযোত্মিকতার আল্া; জিই িলঙ্ যকু্ত হলয়লছ 
ভারতীয় বিজ্ানীলদর প্বতভা, গলিষো এিং 
িম্ািনার দৃটষ্ভবঙ্।

এই অনষু্ালনর জাকঁজমক ও িাফল্যের 
পবরমাপ করা যায় কলয়কটট বিষয় জিলক। 
স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎিি পা্লনর ৭৫ 
িতিালহ জদলশ এিং বিলদলশ ৫০ হাজালররও 
জিবশ অনষু্ান হলয়লছ, ৫৫টট মন্তক/বিভালগর 
িক্ম্ব্ত প্লচষ্া এর িলঙ্ যকু্ত বছ্। িমববিত 
প্লচষ্ার মাধযেলম এটট মানষুলক আকৃষ্ কলরলছ। 
অমতৃ মলহাৎিলি গলড় প্বত ঘণ্ায় ৪টট অনষু্ান 
হয়। অমতৃ উৎিিলক পাচঁটট ভালগ ভাগ কলর 
এবগলয় যাওয়ার একটট নী্নকশা মতবর করা 
হলয়বছ্।

এর মলধযে রলয়লছ স্াধীনতা িংগ্রাম, ৭৫টট 
ভািনা, ৭৫টট িাফ্যে, ৭৫টট কম তে এিং ৭৫টট 
িমাধান। স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎিলির 
িময় ভারলত জকাবভলির ববিতীয় এিং তৃতীয় 
তরঙ্ মারাত্মক প্ভাি জফল্বছ্। ছাত্রা 
প্ধানমন্তীলক বচটঠ পাটঠলয়বছ্, এই বচটঠগুব্র 
নাম জদওয়া হলয়লছ ‘স্তন্ত স্র’। এই বচটঠগুব্লত 
এমন িক্ কবিতা আলছ যা ব্টটশ িরকার 
বনবষদ্ধ কলরবছ্।  ১৮৫৭ িাল্র প্িম স্াধীনতা 
িংগ্রালমর স্রলে িলন্দ ভারত নতৃযে উৎিলির 
আলয়াজন করা হলয়বছ্। জিখালন িহু অনুষ্ান 
হলয়বছ্। জাতীয় িংগীলতর অনষু্ান জহাক, 
রলঙ্াব্ অনুষ্ান জহাক, স্াধীনতা িংগ্রালমর 
অজানা িীরলদর বনলয় গলিষো ও িংক্ন 
মতবরর অনষু্ান জহাক িা আমার গ্রাম, আমার 
ঐবতহযে অনষু্ান, নাগবরকলদর মলন নতুন 
শক্ক্তর িঞ্ার কলরবছ্। এখন ১১-১৭ আগস্ট 
পয তেন্ত ‘হর ঘর বতরঙ্া’ প্চারাবভযান চ্লি। 
বিক্জটা্ বিব্রিক্ট বরলপাক্জটবর এিং জমরা 
গাওঁ, জমবর ধলরাহলরর মলতা অনষু্ানগুব্গুব্ 
জনিাধারলের অংশগ্রহে বনক্চিত কলরলছ।
স্াধগীিিা সংগ্রাম দেকক অিুকপ্ররণা নিকয় 
ভনির্যি িঠি

ভারলতর স্াধীনতার ইবতহাি জগৌরলিাজ্জ্ব্, 

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎিি উদযাপলনর ্ক্যে িরকাবর, 
জিিরকাবর জক্ত্, এনক্জও প্বতষ্ান এিং িমালজর িক্ 
জরেেীর মানষুলক িরকালরর িক্ম্ব্ত শক্ক্তর িলঙ্ একক্ত্ত 
করা। এিং জযলকালনা কাজ িম্ন্ন করার ্লক্যে একিলঙ্ 
কাজ করার মাধযেলম ‘িিকা প্য়াি’-এর জচতনা উপ্বব্ধ করা। 
এর পবরকল্পনা ও জকৌশ্ প্েয়লনর িময় স্াধীনতা িংগ্রাম, 
িংসৃ্কবত-আধযোত্মিকতা, পুটষ্, জখ্াধু্ার বফটলনি, পবরলিশ ও 
িসু্ায়ী উন্নয়ন, িক্লক আইবন িহায়তা, প্াবন্তক জনলগাষ্ঠীর 
কালছ িক্ িুবিধা জপৌঁলছ জদওয়া, অিকাঠালমার উন্নয়ন, 
িশুািন, খাদযে ও কৃবষ, উদ্ািন, বিজ্ান-প্যকু্ক্তর মলতা 
বিষয়গুব্র উপর নজর জদওয়া হলয়লছ। 

আজানদ কা অমিৃ মকহাৎসকির ভািিার 
নপেকি পনরকল্পিা এিং দকৌশে 

 ইক্ডেয়া জগলট জনতাক্জর 
হল্াগ্রাম

উপলভাক্তালদর ক্মতায়ন।

প্ধানমন্তীলক জপাস্টকািতে 
পাটঠলয়লছ বশক্ািতীরা।

নিায়নলযাগযে শক্ক্ত। 

পুটষ্ মাি - পটুষ্ িাগান। 

উদ্ািন হযোকািন। 

বিজ্ান িি তেত্ পূজযেলত। 

আন্তজতোবতক জাদুঘর 
িলম্্ন। 

জাতীয় িংসৃ্কবত উৎিি। 

উমঙ্ উদযোন - মকর 
িংক্রাবন্ত। 

ভারতম।

ধারা-মিবদক গবেত। 

্া্লকলিায় উদযাপন।  

অমৃি মকহাৎসি চোকােগীি নকেু নিকশর ঘিিা 

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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বকন্তু স্াধীনতা আলন্দা্লন িাধারে মানুলষর 
িযোপক অংশগ্রহে করল্ও, িহু নাম ইবতহালির 
পাতায় স্ান পায়বন। তারঁা তালঁদর প্াপযে স্ীকৃবত 
পানবন। এমতািস্ায়, গান্ীক্জর চরকা এিং ্ িলের 
মলতা প্তীকগুব্র িলি তোত্তম িযেিহার করলত হলি, 
যালত অমতৃ মলহাৎিি জিলক জদলশর প্বতটট 
নাগবরক অনলুপ্রো গ্রহে করলত পালর। বিলশষ 
অনষু্ান এিং মহাপুরুষলদর জন্মিাবষ তেকীলক 
অমতৃ মলহাৎিলির িলঙ্ যকু্ত করা হলয়লছ যালত 
জনগলের অংশগ্রহে বনক্চিত করা যায়। মহাত্মা 
গান্ীর ১৫০তম জন্মিাবষ তেকীর িলঙ্ পবরচ্ছন্নতা 
আলন্দা্নলক িংযকু্ত কলর, জদশলক স্চ্ছ করার 
্ক্যে বনলয় একটট গে আলন্দা্ন শুরু হলয়বছ্।

স্াধীনতার ৭৫তম িলষ তের নামকরে করা হলয়লছ 
অমতৃ মলহাৎিি এিং একটট বিলশষ কবমটট 
গঠন কলর এর আলয়াজন করা হলয়লছ। স্াধীনতা 
িংগ্রালমর িলঙ্ যকু্ত অজ্াত নায়কলদর গল্প 
ব্খলত জদলশর তরুেলদর অনুপ্াবেত করা হলচ্ছ। 

স্াধগীিিার ৭৫িম িেকর ৭৫ সংখ্যাটি 
কগীভাকি একটি প্রিগীক হকয় উঠে 
n উত্তরপ্লদলশ ২০২১ িাল্র ৫ অলক্টাির, শহরগুব্র 

উন্নয়ন িম্বকতেত ৭৫টট প্কলল্পর বভত্তিপ্স্তর স্াপন করা 
হলয়বছ্।

n উত্তরপ্লদলশর ৭৫টট জজ্ায় ৭৫ হাজার িুবিধালভাগী 
পাকা িাবড় জপলয়লছন। ৭৫টট মিদুযেবতক িাি চা্ু হলয়লছ।

n ভারত িরকার ১৮ িছলরর জিবশ এিং ৬০ িছলরর কম 
িয়বি িযেক্ক্তলদর ৭৫ বদলনর জনযে িরকাবর হািপাতাল্ 
বিনামূল্যে জকাবভি-১৯ এর িতকতেতা জিাজ প্দালনর 
বিদ্ধান্ত গ্রহে কলরলছ।

নিভাজি নিভগীনরকা সৃ্নি নদিস 
স্াধীনতার ৭৫তম িলষ তে, ১৪ আগস্ট বদনটটলক বিভাজন বিভীবষকা 
স্বৃত বদিি বহিালি পা্ন করার বিদ্ধান্ত জনওয়া হলয়বছ্। জদশ 
বিভালগর কারলে বহংিার বশকার হওয়া মানুষ, িাস্তুচুযেত মানুষলদর 
প্বত প্লতযেক ভারতীলয়র পক্ জিলক এটট িম্ানজনক রেদ্ধা।

অমতৃ মলহাৎিলির ৭৫ িতিালহ 
৭৫টট িলন্দ ভারত জট্ন ৭৫ 
িতিালহর মলধযে জদলশর প্বতটট 
জকােলক িংযুক্ত করার কিা 
জঘাষো করা হলয়বছ্।

অমতৃ উৎিলি স্াধীনতা 
িংগ্রামীলদর বিষলয় একটট 
িই জ্খার জনযে জদলশর 
৭৫ জন তরুে জ্খকলক 
বনি তোবচত করা হয়।

একনিংশ শিাব্গীকি পনৃেিগীকি 
দ্রুি িদে হকচ্ছ। ভারকির জিিণ 
এিং আমাকদর যুিসমাকজর 
আশা-আকাঙ্কারও পনরিি্ষি 
হকচ্ছ। ফকে আমাকদর িণিানন্তক 
ি্যিস্াকক আরও দ্রুি িনিকি 
কাজ করকি হকি। আজ, যখি 
আমরা আমাকদর স্াধগীিিার 
৭৫িম িেকর এক িিুি ভারি 
িঠকির প্রস্তাি নিকয় এনিকয় যান্চ্ছ, 
এই প্রস্তািগুনেকক এনিকয় নিকয় 
যাওয়ার দানয়ত্বও আমাকদর সংসদ 
এিং নিধািসভাগুনের উপর িি্ষায়। 
এজি্য সিিা ও আতিনরকিার সকঙ্ 
নদিরাি অলিাতি পনরশ্ম করকি 
হকি।  

- িকরন্দ্র দমাদগী, প্রধািমন্তগী 

৭৫টি িকন্ ভারি দরেি ৭৫ জি িরুণ দেখক 

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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বিরিা মুডোর জন্মিাবষ তেকী উপ্লক্যে ১৫ নলভম্বর 
বদনটটলক আবদিািী জগৌরি বদিি বহিালি উদযাপন 
করা শুরু হলয়লছ। জনতাক্জ িুভাষ চন্দ্র িিরু 
১২৫তম জন্মিাবষ তেকী উদযাপন করা হলয়বছ্। 
অমতৃ মলহাৎিি অনষু্ালন রাজা িলুহ্লদি এিং 
রাজা মলহন্দ্র প্তালপর মলতা অলনক মহাপুরুলষর 
অিদানলক স্রে করা হলয়লছ। ভারত িরকালরর 
প্য়াি হ্ ১৮৮৭ জিলক ১৯৪৭ িাল্র িংগ্রাম 
পরিততী প্জলন্মর মলন পুনরুজিীবিত করা। তলিই 
তারঁা জদলশর ইবতহাি, ঐবতহযে, িংসৃ্কবত িম্লকতে 
িমযেক জ্ান ্াভ করলত পারলি। আজলকর 
একটট বশশু যবদ স্াধীনতা িংগ্রালমর ইবতহাি 
িম্লকতে জালন, জিই ভািনার িলঙ্ বনলজলক যকু্ত 
কলর তলি জি তার িমগ্র জীিন ভারলতর উন্নয়লন 
বনলিবদত করলি। অমতৃ মলহাৎিি ভারলতর নতুন 
প্জন্মলক স্াধীনতা এিং জদলশর িালি িংযকু্ত 
করার একটট িিুে তে িুলযাগ।

অমতৃ মলহাৎিলির আলয়াজন আিল্ একটট 
পবরকল্পনা মতবরর ধাপ, গত ৭৫ িছলরর অজতেন 
এিং িততেমালনর িংকল্প একক্ত্ত করলত হলি 
যালত আগামী ২৫ িছর পর ভারত যখন স্াধীনতা 
্ালভর শততম িষ তে উদযাপন করলি, তখন জযন 
জিই ভারত জিানাব্ ভারত হলয় ওলঠ। জদখুন 
আমরা ভারতলক জকািায় বনলয় জযলত পাবর এিং 
বিলবে ভারলতর স্ান কী হলি। ভারলতর স্াধীনতার 
শতিলষ তে জিানাব্ ভারত গলড় জতা্ার জনযে 
প্লচষ্ার জচতনালক অনপু্াবেত করার এিং উদি্দু্ধ 
করার জনযে একটট দৃঢ় বদকবনলদতেশনা হলয় উঠলছ 
অমতৃ মলহাৎিি।  
িি্ষমাকির উন্নয়ি, আিামগীনদকির 
উত্তরানধকার 

ভারলতর ইবতহাি প্ায় কাল্র মলতাই প্াচীন, 
িলূয তের মলতা উজ্জ্ব্ এিং আকালশর মলতা বিশা্। 
জ্ান-বিজ্ান ও িমকৃ্দ্ধ, িীরত্ব-আধযোত্বমকতা ও 
বশলল্প িুলশাবভত ভারত যখন ব্টটশ িরকার অধীলন 
হলয়বছ্, তখন স্াধীনতা িংগ্রামীরা জদশলক 
ঔপবনলিবশক শক্ক্তর হাত জিলক মুক্ত করার 
প্বতজ্া গ্রহে কলরবছল্ন। জাবতর জনক মহাত্মা 
গান্ী এক অননযে িতযোগ্রহ শুরু কলরবছল্ন। িহু 
্ড়াই, প্বতিাদ এিং আলন্দা্লনর পলর ব্টটশরা 

নভশি ডকুকমন্ট 
প্ধানমন্তী ২০২১ িাল্র ১৯ জফব্রুয়াবর বিবেভারতীর 
ছাত্লদর একটট ‘বভশন িকুলমন্’ মতবর করলত 
িল্বছল্ন। িকুলমলন্র বিষয়িস্তু বহিালি ি্া হলয়বছ্, 
২০৪৭ িাল্ ভারত যখন স্াধীনতার শততম িষ তে উদযাপন 
করলি, তখন বিবেভারতীর ২৫টট িহৃত্তম ্ক্যে কী হলি।
৭৫টি িড় উদ্ািি
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী ২০২১ িাল্র ২৩ জফব্রুয়াবর 
আইআইটট খড়গপুলরর বশক্ািতীলদর িলঙ্ কিা 
িল্বছল্ন। বতবন বশক্ািতীলদর বিগত িছরগুব্লত 
আইআইটট খড়গপুর জিলক উদ্ভূত ৭৫টট িড় উদ্ািন এিং 
িড় িমাধানগুব্ িংক্ন করলত এিং জিগুব্লক জদশ ও 
বিলবের িামলন উপস্াপন করার কিা িল্বছল্ন।
ি্যাঙ্গুনে ৭৫ িেকরর দরকড্ষ দভকে নদকয়কে
প্ধানমন্তী ২০২১ িাল্র ১২ বিলিম্বর িল্বছল্ন জয 
জদলশর ্ক্যে অজতেলন ভারলতর িযোক্ঙ্কং জিক্টরলক আলগর 
জচলয় আরও িক্ক্রয়ভালি কাজ করলত হলি। আজাবদ কা 
অমতৃ মলহাৎিলি, প্বতটট িযোলঙ্কর শাখাগুব্ ৭৫ িছলর 
জয কাজ কলরলছ, জিই িমস্ত জরকিতেলক বপছলন জফল্, 
তা জদড় গুে, দুই গুে কাজ করার ্ক্যে স্াপন করলত 
অনুলরাধ কলরন।
দখকোয়াড়রা ৭৫টি কুিকে যাকিি
অপুটষ্ জমাকালি্া করলত এিং বশশুলদর জনযে স্াস্যেকর 
এিং িুস্াদু খািার খাওয়ার প্লয়াজনীয়তা বনলয় আল্াচনা 
করলত প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী জটাবকও অব্জ্ম্ক এিং 
পযোরাব্জ্ম্ক জখল্ায়াড়লদর ২০২৩ িাল্র ১৫ আগলস্টর 
মলধযে ৭৫টট সু্ক্ পবরদশ তেন করার আলিদন কলরবছল্ন। 
নীরজ জচাপড়া সু্ক্ পবরদশ তেন প্চার শুরু কলরলছন।

প্রচ্ছদ নিিন্ 
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ভারত জছলড় বগলয়লছন। তারপর জ্ৌহমানি িদতোর 
পযোলট্ জ্াহার মলতা অখডে ভারত গড়ল্ন। 
আজ আমালদর জদশ প্িম প্লচষ্ায় িফ্ভালি 
মঙ্্ গ্রলহ উপগ্রহ অিতরে কবরলয়লছ। "জমক 
ইন ইক্ডেয়া"- এই বতনটট শব্দ িি তেত্ জদলশর বচত্ 
তুল্ ধলরলছ। আজ, প্বতটট িাবড়লত বিদযুেৎ রলয়লছ, 
জদলশর মানুলষর কালছ জমািাই্ জফান রলয়লছ, 
িকল্র কালছ একটট বিক্জটা্ পবরচয়পত্ 
রলয়লছ, প্বতটট রান্নাঘর উনলুনর জধায়ঁা জিলক 
মুক্ত হলয়লছ, এখন জদলশর প্বতটট রান্নাঘলর গযোি 
িংলযাগ জপৌঁলছ বগলয়লছ, প্বতটট গলৃহ জশৌচাগার 
বনবম তেত হলয়লছ। পবরচ্ছন্নতা এিং জযাগািন নতুন 
ভারলতর রীবতলত পবরেত হলয়লছ।

িিনুধি কুটুম্বকলমর জচতনায়, ‘পুলরা বিবে 
আমালদর পবরিার’ একটট বচন্তায় পবরেত হলয়লছ। 
ব্টটশরা ভবিষযেবিােী কলরবছ্ জয তারা চল্ 
যাওয়ার পলর, ভারত জভলঙ যালি, বকন্তু িম্িত 
তারা আশা কলরবন জয এই ভারত একবদন বিলবের 
িহৃত্তম গেতন্ত বহিালি বিকাশ ্াভ করলি। আজ, 
ভারত বিলবের অনযেতম দ্রুত িধ তেনশী্ অি তেনীবতর 
জদশ হলয় উলঠলছ। আত্মবনভতেরতা শুধু একটট 
শব্দিন্ নয়; এটট ১৩০ জকাটট ভারতীলয়র মন্ত হলয় 
উলঠলছ।

আজ জিলক ৮-১০ িছর আলগ জলন্মর 
শংিাপত্ জপলত, বি্ পবরলশাধ করলত, জরশন 
জপলত, তাব্কাভুক্ক্ত, ফ্াফ্ ও শংিাপত্ জপলত 
মানুষলক ঘন্ার পর ঘন্া ্াইলন অলপক্া করলত 
হত। বকন্তু এখন জিই বচলত্র পবরিততেন হলয়লছ। 
প্যকু্ক্তর মাধযেলম জীিনযাত্া িহজ করলত 
অন্াইলন িবুিধার িযেিস্া করা হলয়লছ। জিবশরভাগ 
িরকাবর পবরলষিা এখন বিক্জটা্ মাধযেলম পাওয়া 
যালচ্ছ, উদাহরে স্রূপ ি্া জযলত পালর, জন্ম 
শংিাপত্, প্িীে নাগবরকলদর জীিন শংিাপত্। 
ভারলত এখন বিলবের অনযেতম জিরা বিক্জটা্ 
শািন পবরকাঠালমা রলয়লছ। জন ধন-জমািাই্ 
এিং আধার (জজম-টট্বনটট) জিলক জদলশর দবরদ্র 
ও মধযেবিত্তরা িিলচলয় জিবশ উপকৃত হলয়লছন। 
আজ ইডোব্রি ৪.০-এর জনযে প্লয়াজনীয় দক্তা 
বিকালশর উপলরও জজার জদওয়া হলচ্ছ। আজ, 
প্ায় ১০,০০০টট অট্ টটঙ্কাবরং ্যোিগুব্লত ৭৫ 

৭৫টি গ্রাম দত্তক নিি
প্ধানমন্তী ‘আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎিলির’ জনযে িমস্ত 
বশক্াবিদ, িমস্ত কৃবষ বিজ্ানী, িমস্ত প্বতষ্ানলক তালদর ্ক্যে 
বনধ তোরে করলত িল্লছন। ৭৫টট গ্রামলক দত্তক বনলয় তালদর 
রূপান্তলর জনতৃত্ব জদওয়ার কিা িল্ন। ৭৫টট সু্কল্ও এ ধরলনর 
প্চারো চা্ালনা জযলত পালর। জদলশর প্বতটট জজ্ায় স্ানীয় 
পয তোলয় এ ধরলনর একটট প্চারো চা্ালনা জযলত পালর।

৭৫ িের এিং নমনডয়া
িংিদ টটবভর উলবিাধন অনুষ্ালন প্ধানমন্তী িল্লছন আমালদর 
অতীলতর গি তে এিং ভবিষযেলতর জনযে িংকল্প রলয়লছ। এই দুই 
জক্লত্ই গেমাধযেলমর বিশা্ ভূবমকা রলয়লছ। গেমাধযেলমর 
যখন জকান বিষয় উত্াপন করা হয়, তখন তা দ্রুত মানুলষর 
কালছ জপৌঁলছ যায়, জযমন স্চ্ছ ভারত অবভযান। আজাবদ কা 
অমতৃ মলহাৎিলি জদশিািীর প্লচষ্ালক প্চালরর জনযে বমবিয়া 
দুদতোন্ত কাজ করলত পালর। জযমন টটবভ চযোলন্গুল্া স্াধীনতা 
িংগ্রালমর ৭৫টট পলি তের পবরকল্পনা করলত পালর, তিযেবচত্ 
মতবর করলত পালর। িংিাদপত্ অমতৃ মলহাৎিি িম্বকতেত 
বিলশষ বনিন্ প্কাশ করলত পালর। বিক্জটা্ বমবিয়া যুিকলদর 
িরািবর কুইজ প্বতলযাবগতার মলতা উলদযোলগর িলঙ্ যুক্ত 
করলত পালর।

৭৫ িের এিং রফিানি
বিলদলশ ভারতীয় বমশলনর প্ধান, িযেিিা ও িাবেজযে জক্লত্ 
অংশীদাবরলদর িলঙ্ মতবিবনময় কলর প্ধানমন্তী িল্বছল্ন জয 
আমালদর পেযে রফতাবন আরও িাড়ালত হলি এিং নতুন পলেযের 
জনযে িাজার মতবর করলত হলি। স্াধীনতার ৭৫ িছলর পাচঁটট 
নতুন রফতাবন গন্তিযে জযাগ করার জনযে বিলদলশর বমশনগুব্লক 
কাজ করলত হলি।
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্লক্রও জিবশ বশক্ািতী উদ্ািলনর কাজ করলছ। 
নতুন জাতীয় বশক্ানীবতলতও প্যকু্ক্তলক প্াধানযে 
জদওয়া হলয়লছ। জদলশ অট্ ইনবকউলিশন 
জিন্ালরর একটট বিশা্ জনটওয়াকতে মতবর করা 
হলচ্ছ। একইভালি, বপএম গ্রামীে বিক্জটা্ 
িাক্রতা অবভযান অি তোৎ বপএম-বদশা জদলশ 
বিক্জটা্ ক্মতায়নলক উৎিাবহত করার জনযে 
প্চার চা্ালচ্ছ।

স্াধীনতা িংগ্রালম আবদিািী িমালজর 
অননযে অিদান প্বতটট ঘলর ঘলর জপৌঁলছ 
জদওয়ার জনযে অমতৃ মলহাৎিলি অগবেত 
প্লচষ্া চা্ালনা হলচ্ছ। স্াধীনতার পর এই 
প্িমিার জদলশ আবদিািীলদর গি তে ও ঐবতহযে 
তুল্ ধরলত আবদিািী জাদঘুর স্াপন করা 
হলচ্ছ। বিরিা মুডোর জন্ম জয়ন্তী উপ্লক্যে 
গত িছর জিলক ১৫ নলভম্বর বদনটটলক ‘জাতীয় 
আবদিািী জগৌরি বদিি’ বহিালি উদযাপন করা 

বিলবের কালছ একবিংশ শতাব্দী 
ভারলতর শতাব্দী। এটা আমরা 
বনরন্তর শুলন আিবছ। বকন্তু আবম 
যবদ ভারলতর কিা িব্, আবম ি্ি 
এই শতাব্দী ভারলতর জনযে কততেলিযের 
শতাব্দী। আমালদর এই শতাব্দীলত, 
আগামী ২৫ িছলরর মলধযে জিানাব্ 
ভারত গঠলনর ্লক্যে জপৌঁছলত হলি। 
আমালদর কততেিযে আমালদর এই ্ক্যে 
পূরে করলি। তাই এই ২৫ িছর হ্ 
জদলশর জনযে কততেলিযের পি অনুিরে 
করার িময়। এই ২৫ িছর হ্ 
বনলজর দাবয়ত্বলিাধ পা্লনর িময়।  

- িকরন্দ্র দমাদগী, প্রধািমন্তগী

৭৫টি িিুি পণ্য যুতি করুি 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী রাজযেবভত্তিক প্িািী ভারতীয়লদর 
দ্ গঠন এিং জিই রালজযেগুব্লত উৎপাবদত পেযে 
রফতাবন বিষলয় ভাচুতেয়া্ শীষ তে িলম্্ন করার কিা 
িল্বছল্ন। এলত বিদ্ধান্ত বনলত হলি, জয ওই রালজযের 
শীষ তে পাচঁটট িা দশটট পেযে যা বিলবের অন্তত ৭৫টট জদলশ 
রফতাবন করা উবচত। স্াধীনতার ৭৫ িছর পর আিুন 
বিলবের িক্ মানুলষর কালছ জপৌঁছালনার নতুন উপায় 
অি্ম্বন কবর।
‘সখগী িকি’ এিং ৭৫ ঘন্টা
মবহ্ালদর িলঙ্ আ্াপ আল্াচনার িময় প্ধানমন্তী 
নলরন্দ্র জমাদী িল্লছন, “আপবন আপনার গ্রালম বিদ্ধান্ত 
বনলত পালরন জয আমরা স্াধীনতার ৭৫ িছর উদযাপন 
করবছ, এই িমলয় আমরা িছলর অন্তত ৭৫ ঘন্া গ্রালম 
স্চ্ছতার কাজ করি।“ এই ১৫ আগস্ট জিলক আগামী 
িছলরর ১৫ আগস্ট পয তেন্ত িখী মডেল্র িি জিালনরা 
এই ধরলনর িংকল্প বনলত পালরন। জকউ তালঁদর গ্রালম 
জ্ িংরক্লের কাজ, কূপ জমরামত এিং পুকুরলক 
পুনরুজিীবিত করলত পালরন।
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শুরু হলয়লছ। িাম্প্রবতক িছরগুব্লত 
ভারলত জয মিপ্বিক এিং রূপান্তরমূ্ক 
পবরিততেনগুব্ ঘলটলছ তা বিবে মলঞ্ 
ভারতলক িামলনর িাবরলত প্বতটষ্ত 
কলরলছ। িকল্র প্লচষ্ার মলন্ত িক্ 
জক্লত্ উন্নয়লনর অলনক জরকিতে িটৃষ্ 
হলয়লছ। এটট ইবতহাি, িংসৃ্কবত িংরক্লের 
জক্লত্ও িফ্ হলয়লছ। বকন্তু এটট একটট 
মঞ্ মাত্, আমালদর জদলশর গন্তিযে 
নয়। এই কারলেই প্ধানমন্তী নলরন্দ্র 
জমাদী স্াধীনতার িছর জিলক স্াধীনতার 
শতিলষ তের ২৫ িছর িময়কা্লক অমতৃ 
কা্ বহিালি উদযাপন করার বিদ্ধান্ত 
বনলয়বছল্ন এিং জদলশর জনগেলক 
অমতৃ মলহাৎিলির িছলরও িংকল্প 
গ্রহলের আহ্ান জাবনলয়লছন। স্াধীন 
ভারতলক আরও এবগলয় বনলয় যাওয়ার 
জনযে আমালদর বকছু িযেক্ক্তগত বিদ্ধান্তও 
গ্রহে করলত হলি। গ্রাম পঞ্ালয়ত জিলক 
িংিদ পয তেন্ত প্বতটট িরকাবর দফতলরর 
উবচত একটট ্ক্যে বনধ তোরে এিং এমন 
বিদ্ধান্ত গ্রহে করা যা জদশলক এবগলয় বনলয় 
যালি। এটট হ্ বিদ্ধান্ত জনওয়ার িছর, 
এিং আগামী ২৫ িছলরর অমতৃ কাল্ 
জিই বিদ্ধান্তগুব্ অনুিরে করার িময়। 
আগামী ২৫ িছলর ভারত দীঘ তেলময়াদী 
বচন্তাভািনা কলর জয বিদ্ধান্তগুব্ 
পূরে করলি তা শতাব্দীর উত্তরাবধকার 
হলয় উঠলি। প্ধানমন্তী বিবোি কলরন 
জয আজলকর ভারলতর উন্নয়ন যাত্া 
আগামীকাল্র ভারলতর জনযে একটট 
জগৌরিময় এিং িমদৃ্ধ উত্তরাবধকার জরলখ 
যালি। 
সককের প্রয়াস এিং দসািানে 
ভারকির যারিা

আজ, ভারত তিযে প্যকু্ক্ত এিং 
বিক্জটা্ জক্লত্ িিলচলয় জিবশ িাফ্যে 
অজতেন কলরলছ। িি জিলক িস্তায় 
ইন্ারলনট জিটা প্দান করা হলচ্ছ, 
বিবেিযোপী িমস্ত বিক্জটা্ জ্নলদলনর 
৪০% ভারলতর অধীলন। একুশ শতলকর 

৭৫টি দজোয় ৭৫টিরও দিনশ জিঔরনধ দকন্দ্র
স্াধীনতার ৭৫ িছর পবূত তে উপ্লক্ জদলশর অন্তত ৭৫টট জজ্ায় 
৭৫টটর জিবশ জনঔষবধ জকন্দ্র িাকলি।

দখেিার মাধ্যকম স্াধগীিিার িল্প
২০২১ িাল্র ২৪ জনু টয়কযোিলন ভাষে জদওয়ার িময় 
প্ধানমন্তী অমতৃ মলহাৎিি উপ্লক্যে জখ্াধু্ া এিং জখ্নার 
জক্লত্ উদ্ািলনর আহ্ান জানান। স্াধীনতা আলন্দা্লনর গল্প, 
বিপ্িীলদর িাহবিকতা, জনতৃলত্বর ঘটনা জখ্ার আকালর প্কাশ 
করলত হলি।
স্াধগীিিা সংগ্রাকমর সকঙ্ সম্নক্ষি ৭৫টি নিরয়
বশক্ািতীলদর িলঙ্ মতবিবনমলয়র িময় প্ধানমন্তী িল্ন, 
স্াধীনতার ৭৫ িছর পূবত তে উপ্লক্ বশক্ািতীলদরও জদলশর স্াধীনতা 
িংগ্রামীলদর িম্লকতে জানা উবচত। এর জনযে একটট প্চার 
অবভযান শুরু হলয়লছ এিং িক্লক এই অবভযালন জযাগ বদলত 
হলি। পড়ুয়ারা তালদর রালজযের স্াধীনতা িংগ্রালমর িলঙ্ িম্বকতেত 
৭৫টট ঘটনা খুলঁজ জির করুক, তা একজন িযেক্ক্তর িংগ্রালমর 
িলঙ্ িম্বকতেত হলত পালর, একজন বিপ্িীর িলঙ্ িম্বকতেত হলত 
পালর। এই ঘটনাগুল্া আপনার মাতৃভাষায় বিস্তাবরত ব্খনু। এ 
ছাড়া বহক্ন্দ-ইংলরক্জলত ব্খলত পারল্ও ভাল্া হলি।
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নতুন ভারলত মানষু জয গবতলত নতুন প্যকু্ক্ত 
গ্রহে করলছ তা জয কাউলক অিাক কলর বদলত 
পালর। গত কলয়ক িছলর উন্নয়লনর যাত্া 
ভারতলক এক নতুন পবরচয় বদলয়লছ। আজলকর 
ভারলতর পবরচয় হ্ িময়মত কাজ করা। এই 
িংকল্পলকই িঙ্ী কলর এবগলয় চ্লছ ভারত। 
ভারত উন্নবত ও উন্নয়লনর জনযে উদগ্রীি। ভারত 
তার স্প্ন পূরে করলত িদ্ধপবরকর। দৃঢ় িংকলল্পর 
িলঙ্ ভারত পবরকল্পনা প্স্তুত কলরলছ এিং তা 
িাস্তিাবয়ত কলর চল্লছ। ভারত আজ বনলজর 
শক্ক্তলত বিবোি কলর, বনলজর উপর বিবোি কলর। 
২০১৬ িাল্ ভারত বিদ্ধান্ত বনলয়বছ্ জয ২০৩০ 
িাল্র মলধযে, জমাট বিদুযেত উৎপাদন ক্মতার 
৪০ শতাংলশর উৎি হলি অনজি জ্া্াবন, বকন্তু 
ভারত ্ক্যেমাত্ার জিলক মাত্ আট িছর আলগ 
এটট অজতেন কলরলছ। জপলট্াল্ ১০% ইিান্ 
বমরেলের ্ক্যেও বনধ তোবরত িমলয়র পাচঁ মাি 
আলগ পূরে করা হলয়বছ্। ভারলতর বচবকৎিক, 
স্াস্যেকমতী, বিজ্ানীরা একলযালগ জকাবভি-
এর মলতা অভূতপূি তে পবরবস্বতর জমাকালি্া 
কলরলছন। বিজ্ানীলদর অলিান্ত পবররেম এিং 
গলিষোর ফল্ ভারত আজ জকাবভি-১৯ 
টটকাকরলে ২০০ জকাটটর মাই্ফ্ক অবতক্রম 
কলরলছ। ‘জমি ইন ইক্ডেয়া’ টটকা ভারলতর 
পাশাপাবশ বিলবের িহু জদলশ িরিরাহ করা 
হলয়লছ, যা জকাবভি জিলক জকাটট জকাটট মানলুষর 
জীিন িাবঁচলয়লছ। জকাবভলির িমলয়, ভারত গত 
দইু িছলর ৮০ জকাটট দবরদ্র মানষুলক বিনামূল্যে 
জরশন প্দান কলরলছ। আজ, ভারলত প্বত মালি 
গলড় পাচঁ হাজার জপলটন্ ফাই্ করা হয়। 
আজ, ভারত প্বত মালি গলড় পাচঁলশাটটরও জিবশ 
আধুবনক জর্ওলয় জকাচ মতবর করলছ। আজ, 
ভারত গলড় প্বত মালি ১৮ ্ক্ পবরিারলক ‘ন্ 
জি জ্ প্কলল্প’র িলঙ্ িংযকু্ত করলছ। 

‘স্টাটতেআপ’ এই কিাটার িলঙ্ জিবশরভাগ 
ভারতীয় অপবরবচত বছল্ন, বকন্তু স্টাটতেআপ- 
ইক্ডেয়া জিই ধারোর পবরিততেন কলরলছ। যাইলহাক, 
িাম্প্রবতক প্লচষ্ার ফ্স্রূপ, ভারলত এখন 
বিলবের তৃতীয় িহৃত্তম স্টাটতেআপ ইলকাবিলস্টম 
রলয়লছ। এছাড়াও ভারলত গলড় প্বত দশ বদলন 
একটট ইউবনকন তে মতবর হলচ্ছ। ভারত িততেমালন 

৭৫ জি নকংিদনতি- ৭৫টি স্াি
স্াধীনতা আলন্দা্লনর িলঙ্ জবড়ত ৭৫ জন মহাপুরুলষর 
একটট তাব্কা মতবর করুন, তালঁদর মলতা জপাশাক পবরধান 
করুন, তালঁদর িানী ি্ুন, একটট প্বতলযাবগতা করুন, 
সু্কল্ ভারলতর মানবচলত্ স্াধীনতা আলন্দা্ন িম্বকতেত 
৭৫টট স্ান বচবনিত করুন, বশশুলদর জিই িক্ বিষলয় প্শ্ন 
করুন। জযমন, িারলদৌব্ জকািায় িল্া? চম্ারে জকািায়?
৭৫টি আইনি েড়াই
স্াধীনতা িংগ্রালমর িলঙ্ িম্বকতেত ৭৫টট আইবন 
্ড়াইলয়র ঘটনা খুলঁজ জির করলত হলি। কারা আইবন 
্ড়াই ্ড়বছল্ন? কীভালি স্াধীনতা িংগ্রামীলদর 
িাচঁালনার জচষ্া করা হলয়বছ্? ব্টটশ িাম্ালজযের বিচার 
বিভালগর মলনাভাি জকমন বছ্? পড়ুয়ারা নাটক ব্খলত 
পালরন। চারুক্ার ছাত্রা এই িক্ ঘটনা বনলয় ছবি 
আকঁলত পালরন, কবিতা ও গান ব্খলত পালরন। এই 
িি কাজ প্িলম হালত ব্লখ শুরু করুন। পলর এটটলক 
বিক্জটা্ রূপ বদলত হলি। এমন হওয়া উবচত জয প্বতটট 
সু্ক্ কল্লজর এই প্লচষ্া জিই সু্ক্-কল্লজর ঐবতহযে 
হলয় ওলঠ। এটট একটট িম্ূে তে ধারোগত বভত্তি মতবর 
করলি। পরিততীলত, জজ্ািযোপী, রাজযেিযোপী এিং 
জদশিযোপী প্বতলযাবগতারও আলয়াজন করা জযলত পালর।
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বিলবের ববিতীয় িহৃত্তম জমািাই্ জফান বনম তোতা 
হলয় উলঠলছ। ভারলতর মজিপ্যকু্ক্ত অি তেনীবত 
আটগুে প্িাবরত হলয় ৬ ্ক্ জকাটট টাকার 
গক্ডে অবতক্রম কলরলছ। প্াকৃবতক চাষ 
িারা বিলবে একটট আল্াবচত বিষয়, ভারত 
এখালনও অগ্রেী ভূবমকা পা্ন কলরলছ। 
জ্িায় ু পবরিততেলনর িমিযো জমাকালি্ায় 
মিববেক উলদযোলগ ভারলতর অংশগ্রহে 
শুধুমাত্ নীবতর মলধযে িীমািদ্ধ নয়; ভারত 
প্াকৃবতক চালষর উপর মলনাবনলিশ কলরলছ, 
প্াকৃবতক িালরর িযেিহার িকৃ্দ্ধ কলরলছ। জদলশ 
মিদযুেবতক গাবড়র িংখযো দ্রুত িকৃ্দ্ধ পালচ্ছ। 
পবরলিশিান্ি আচরে ও জীিনযাত্া িাধারে 
মানুলষর জীিলনর অঙ্ হলয় উঠলছ। আজ, 
ভারলতর প্বতটট গ্রাম জখা্াস্ালন ম্তযোগ 
মুক্ত হলয়লছ ; প্বতটট গ্রালম বিদযুেৎ িযেিহালরর 
িুলযাগ রলয়লছ ; প্ায় প্বতটট গ্রাম িড়ক বিারা 
িংযকু্ত; ৯৯ শতাংলশর জিবশ রান্নাঘলর পবরষ্ার 
রান্নার জ্া্াবন রলয়লছ ; এিং প্বতটট পবরিালরর 
কমপলক্ একজন িদলিযের িযোক্ঙ্কং িযেিস্ার 
প্াপযেতা রলয়লছ। প্লতযেক দবরদ্র মানষু পাচঁ 
্ক্ টাকা পয তেন্ত বিনামূল্যে বচবকৎিা িবুিধা 
পালচ্ছন।

অমতৃ কাল্ নতুন ভারলতর ্ক্যে তার 
স্াধীনতা িংগ্রামীলদর স্প্ন পূরে করা। আিনু 

৭৫টি অমৃি সকরাির
‘আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎিলি’র স্রলে ভবিষযেৎ প্জলন্মর 
প্বত ক্যোলের িংকল্প পূরে করলত প্বতটট জজ্ায় ৭৫টট 
অমতৃ িলরাির মতবর করা হলচ্ছ। জছাট জহাক িা িড় এই 
অমতৃ িলরাির প্বতটট জজ্ায় বনম তোলে িরকালরর কাছ জিলক 
‘এমএনআরইক্জএ’ জিলক অি তে িাহাযযে জনওয়া জযলত পালর। 
আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎিলি প্বত জজ্ায় ৭৫টট অমতৃ 
িলরাির বনম তোে আগামী প্জলন্মর জনযে খুিই উপকারী হলি। 
এলত আমালদর মাতৃভূবম উপকৃত হলি। আমরা এত জ্ 
িযেিহার কলরবছ, খরচ কলরবছ, এখন িময় এলিলছ জিই জ্ 
িংরক্লের। প্কৃবতর জখয়া্ রাখা আমালদর কততেিযে। আর 
এর ফল্ প্কৃবতর জীিলন আিলি নতুন শক্ক্ত, আিলি নতুন 
জচতনা। এলত কু্দ্র চাবষরা উপকৃত হলিন, মবহ্ারা উপকৃত 
হলিন। পশু-পাবখলদর জনযেও খুি িহায়ক হলি। অি তোৎ 
প্বতটট জজ্ায় ৭৫টট অমতৃ িলরাির বনম তোে মানিতার জক্লত্ 
উললিখলযাগযে অিদান গ্রহে করলি।

৭৫টি দিাির-ধি িাকয়া নসএিন্জ প্লান্ট 
আগামী দুই িছলর জদলশর ৭৫টট িড় জপৌরিভায় জগাির-
ধন িালয়া-বিএনক্জ প্যোন্ স্াপলনর কাজ চ্লছ। এই 
প্চারাবভযান ভারলতর শহরগুব্লক পবরচ্ছন্ন এিং দষূেমুক্ত 
করার ্লক্যে িাহাযযে করলি।

স্াধগীিিা োকভর ১০০ িেকর যনদ 
আমাকদর ভারিকক িিুি উচ্চিায় 

নিকয় দযকি হয়, িকি িার জি্য 
ককঠার পনরশ্ম করকি হকি… এিং 

ককঠার পনরশ্কমর দকািও ষুেরি 
উপায় দিই। স্াধগীিিার পর দদকশ 

আনধপি্য নিস্তারকারগী রাজনিনিক 
দেগুকো অকিক ষুেরি উপায় 

অিেম্বি ককরনেে।

- িকরন্দ্র দমাদগী, প্রধািমন্তগী 
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স্াধগীিিা সংগ্রাম: নিপ্লিগীকদর নিরকয় িে্য 
িনেভুতি এিং নডনডআর তিনর করকি হকি  

িকন্ ভারিম-িৃি্য উৎসি: 

এটট আমালদর স্াধীনতা 
আলন্দা্লনর িলঙ্ যুক্ত অজ্াত 

বিপ্িীলদর স্রে করার এিং 
তরুেলদর িলচতন করার একটট 

প্য়াি। স্াধীনতা আলন্দা্লনর 
িময় িহু আত্মতযোগ করা িত্ত্বেও 
িহু বিপ্িী আজলকর প্জলন্মর 
কালছ অজ্াত রলয় বগলয়লছন। 

স্াধীনতা িংগ্রালম প্তযেক্ িা 
পলরাক্ ভালি যুক্ত িযেক্ক্ত ও স্ালনর 
গল্প খুলঁজ ও নবিভুক্ত করার একটট 

প্লচষ্া হ্ বিক্জটা্ বিব্রিক্ট 
বরলপাক্জটবর (বিবিআর)।

স্াধীনতার ৭৫ িছর পূে তে হওয়ার 
মালহন্দ্রক্লে জদলশর প্বতটট নাগবরলকর মলন 
জদশলপ্ম ও জাতীয়তালিাধ জাগ্রত করলত 
২০২২ িাল্র ১১ আগস্ট জিলক ১৭ আগস্ট 
পয তেন্ত ‘হর ঘর বতরঙ্া’ অবভযান চা্ালনা 
হলি। এই প্চারাবভযালনর মাধযেলম প্বতটট 
মানষু তার জদশলপ্লমর অনভূুবত প্কাশ 
করার িলুযাগ পালি। িরকার ২০২১ িাল্র 
৩০ বিলিম্বর পব্লয়স্টার িা জমবশলনর মতবর 
পতাকালক অনলুমাদন কলর ‘ফ্যোগ জকাি 
অফ ইক্ডেয়া ২০০২’ িংলশাধন কলর।

িংসৃ্কবত ও প্বতরক্া মন্তলকর অধীলন এটট একটট বিলশষ প্লচষ্া। জাতীয় স্তলর 
দইু মািিযোপী প্বতলযাবগতায় ৪৮০ জন নতৃযেবশল্পীলক বনি তোবচত করা হলয়বছ্, 
যারা ২০২২ িাল্র প্জাতন্ত বদিলির অনষু্ালন অংশগ্রহে কলরবছল্ন।

আকন্ােকির উপর পডকাস্ট নসনরজ স্াধগীি স্র 
এই পিকাস্ট বিবরজটট এমন িযেক্ক্ত এিং আলন্দা্ন 
িম্লকতে রচনা করা হলি, যারা ভারলতর স্াধীনতা 
িংগ্রালম গুরুত্বপূে তে অিদান জরলখবছল্ন, বকন্তু তালঁদর 
মলধযে অলনলকই স্াধীনতা আলন্দা্লনর কাবহবনলত 
প্াপযে স্ান পায়বন।

ভারতিািীর মলন জদশলপ্লমর জিাধ জাবগলয় জতাল্, 
ব্টটশ িরকার এমন গান ও কবিতা বনবষদ্ধ কলরবছ্। 
এই ধরলনর গান ও কবিতা পড়লত বলিক করুন- https://
amritmahotsav.nic.in/ swatantra-swar.htm।  

৭৫ িের প্নি্ষ উপেকষে্য 
‘হর ঘর নিরঙ্া’ 
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আমরা িকল্ বমল্ নতুন ভারত গলড় তুব্। এমন ভারত 
জযখালন দবরদ্র, কৃষক, রেবমক, অনগ্রির এিং আবদিািী 
িকল্র জনযে িমান িলুযাগ রলয়লছ। গত আট িছলর 
জদশও এই িংকল্প িাস্তিায়লন নীবতমা্া প্স্তুত কলরলছ 
এিং পূে তে বনষ্ার িলঙ্ কাজ কলরলছ। অমতৃ কাল্র 
ভারলতর বচন্তাধারা হ্ অন্তভুতেক্ক্তমূ্ক যা জকাটট জকাটট 
মানুলষর আকাঙ্কা পূরে করলছ। ভারত আজ অভূতপূি তে 

িম্ািনায় পূে তে। একটট শক্ক্তশা্ী বস্বতশী্-বনধ তোরক 
িরকালরর জনতৃলত্ব আমালদর জদশ নতুন স্প্ন জদখলছ, নতুন 
িংকল্প গ্রহে করলছ এিং বিদ্ধান্তগুল্ালক িাস্তিাবয়ত 
করলত কলঠার পবররেম করলছ। এর নীবতগুব্ও ্ ষ্, এিং 
আগামী ২৫ িছলরর মলধযে ভারতলক স্বনভতের হলয় উঠলত 
হলি। প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদীর কিায়, “২০৪৭ িাল্ যখন 
জদলশর স্াধীনতার শততম িষ তে উদযাপন করা হলি, তখন 

দমরা িাওঁ, দমনর ধকরাহর 
‘নযোশনা্ বমশন অন কা্চারা্ মযোবপং’-এর একটট 
অংশ হ্ জমরা গাওঁ, জমবর ধলরাহর। এর ্ক্যে হ্ 
িারা জদলশ িাংসৃ্কবতক িম্দ খুলঁজ জির করা এিং 
জরকিতে করা। এই উলদযোগটট এর অধীলন ৬.৫ ্ক্ 
গ্রামলক অন্তভুতেক্ত কলর ভারলতর িাংসৃ্কবতক জকৌশ্/
ঐবতহযে িংরক্ে ও প্চালর িহায়তা করলি। এটট 
স্ানীয় বশল্পী, তালঁদর দক্তা ও ঐবতহযে রক্া করলি। 
এর মূ্ ্ক্যে প্বতটট বনি তোবচত গ্রালমর জনযে একটট 
‘ভাচুতেয়া্ জাদঘুর’ গলড় জতা্া।
প্রায় ২৭ েষে মািুর ‘নডন্জিাে প্রদগীপ’এর 
মাধ্যকম শ্দ্ধা নিকিদি ককরকেি 
অগবেত স্াধীনতা িংগ্রামীলদর আত্মতযোলগর 
বিবনমলয় আমরা স্াধীনতা জপলয়বছ। জদশলক স্াধীন 
করার জনযে তারঁা িি তেস্ িব্দান বদলয়বছল্ন। 
‘আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎিলির’ িময় িমগ্র জদশ 
তালঁদর িাহি ও আত্মতযোগলক অবভিাদন জানায়। এ 
জনযে ‘বিক্জটা্ প্দীলপর’ মাধযেলম রেদ্ধা জানালনার 
িযেিস্া করা হলয়লছ। কনট জপ্লির জিন্টা্ পালকতে 
এই বিক্জটা্ প্দীপ জ্া্ালনা হয়। এই মাধযেলম প্ায় 
২৭ ্ক্ মানষু রেদ্ধা জাবনলয়লছন।
সকি ্ষাচ্চ সংখ্যক জািগীয় পিাকা উত্তোত্তোেি 
করার দরকড্ষ
আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎিলির অধীলন ২০২২ 
িাল্র ২৩ এবপ্্ বিহালরর জগদীশপুলরর দু্ রু 
ময়দালন িীর কুনওয়ার বিং বিজলয়াৎিি কম তেিূবচলত 
৭৮ হাজার ২২০টট জাতীয় পতাকা একিলঙ্ 
উত্ততিতো্ন কলর ভারত ‘বগলনি িকু অফ ওয়ার্তে 
জরকলিতে’ নাম নবিভুক্ত কলরলছ। আলগর জরকিতেটট 
পাবকস্তালনর নালম বনিবন্ত হলয়বছ্। ২০০৪ িাল্ 
একিলঙ্ ৫৬ হাজার পাবকস্তাবন পতাকা উত্ততিতো্ন 
করা হলয়বছ্।

আত্নিভ্ষর ভারি-এর েষে্য প্রণ হকি
ভারত যখন স্াধীনতার ১০০ িছর উদযাপন করলি, 
তখন আত্মবনভতের ভারত গঠলনর ্ক্যে পরূে হলি। তার 
জনযে একবনষ্ভালি কাজ করলত হলি। ভারত আিার 
যখন স্বনভতের হলয় উঠলি, তখন আমালদর জদশ িারা 
বিবেলক নতুন পি জদখালি। ভারলতর অজতেনগুব্ জকি্ 
আমালদর নয়, বিলবের মানলুষর মলধযেও আশার িঞ্ার কলর। 
স্বনভতেরতায় ভরপুর আমালদর উন্নয়ন যাত্া িারা বিলবের 
উন্নয়ন যাত্ালক গবতময় করলত চল্লছ।

ভারি শন্তিকি স্য়ংসম্্ণ ্ষ হকি
স্াধীনতার ১০০  িছর পূে তে হল্ ভারত শক্ক্তর জক্লত্ স্বনভতের 
হলয় উঠলি। মিদযুেবতক গাবড়র িংখযো িকৃ্দ্ধ, গযোি-বভত্তিক 
অি তেনীবত, িারালদলশ বিএনক্জ এিং বপএনক্জর জনটওয়াকতে 
িকৃ্দ্ধ জপলয়লছ। পূি তেবনধ তোবরত ্লক্যের আলগ জপলট্াল্ ২০% 
ইিান্ বমরেলের ্ক্যেমাত্া অজতেন করা হলয়লছ। ২০৩০ 
িাল্র মলধযে জনট ক্জলরা কাি তেন বনগ তেমনকারী হলয় উঠলত 
জর্ওলয়র ১০০% বিদযুেতায়ন করার উলদযোগ গ্রহে করা 
হলয়লছ। ভারত নিায়নলযাগযে শক্ক্তলত ৪৫০ বগগাওয়াট ্ক্যে 
বনধ তোরে কলরলছ, যার মলধযে ১০০ বগগাওয়াট ্ক্যেমাত্া 
িমলয়র আলগই অক্জতেত হলয়লছ। একইভালি, ভারত 
আন্তজতোবতক জিৌর জজাট স্াপন কলরলছ, এক িূয তে, এক 
বগ্রলির দৃটষ্ভবঙ্ উপস্াপন কলরলছ। একইভালি বগ্রন 
হাইল্ালজন নযোশনা্ বমশলনর অধীলন কাজও শুরু 
হলয়লছ।
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দসামিাে 
মন্ন্র 

প্ধানমন্তীর জনতৃলত্ব 
জিামনাি ট্াস্ট জিামনাি 
মক্ন্দলরর িংস্কার কলরলছ। 
এর মলধযে রলয়লছ একটট 
প্দশ তেনী জকন্দ্র, িমুদ্র 
দশ তেন পি এিং মা পাি তেতী 
মক্ন্দর বনম তোে।

মক্ন্দর দশ তেলনর িবুিধা 
িকৃ্দ্ধ করলত বিমানিন্দর 
স্াপন করা হলয়লছ। 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী 
১২ জু্ াই এর উলবিাধন 
কলরবছল্ন।

িািা 
তিদ্যিাে 

ধাম, 
দদওঘর 

জগাটা জদশ জিই স্প্ন পূরে করলি, জিই ্লক্যে জদশলক 
এবগলয় বনলয় যালি জযখালন আমরা জদশলক বনলয় জযলত 
চাই। নতুন বিদ্ধান্ত, নতুন বচন্তাভািনা ‘স্বনভতের ভারত’ 
গলড় জতা্ার প্লচষ্ায় িিলচলয় িড় উপাদান হলয় 
উলঠলছ। আশা করবছ জিই িক্ স্াধীনতা িংগ্রামীলদর 
স্প্ন পূরে হলি; ভারতলক নতুন উচ্চতায় বনলয় যাওয়ার 
স্প্ন পূে তে হলি।“  

দকদারিাে ধাম
প্াকৃবতক বিপয তেলয় ক্বতগ্রস্ত জকদারনাি ধামলক 
পুনরুদ্ধার করা হলয়লছ। এই িমলয়, জকদারনাি 
ধালমর বনরাপত্তার জনযে, বতন স্তলরর বনরাপত্তা 
প্াচীর, মক্ন্দলর িহজ প্লিশাবধকার, আস্া পি, 
মন্দাবকনী জিতু বনম তোে, জহব্পযোি বনম তোে-িহ 
িমস্ত কাজ িম্ন্ন হলয়লছ, এিং অনযোনযে অলনক 
কাজ চ্লছ।
চারধাম জািগীয় মহাসড়ক
বনরাপলদ এিং িি ঋতুলত যাত্া করার জনযে 
জাতীয় মহািড়ক প্কল্প শুরু হলয়লছ। এটট 
গলঙ্াত্ী, যমলুনাত্ী, জকদারনাি এিং িদ্রীনািলক 
িংযকু্ত করলি। এই মহািড়কটটর মাধযেলম ভক্তরা 
িহলজ তীি তে করলত জযলত পারলিন।
মহাকাে কনরকডার, উজ্জনয়িগী
উজিবয়নীলত মহাকা্ মক্ন্দলরর িম্প্রিারলের 
কাজ চ্লছ। এর জনযে আনমুাবনক ৭৫০ জকাটট 
টাকা িযেয় হলি। জিৌন্দয তোয়লনর ফল্ মক্ন্দর 
চত্বলরর আয়তনও প্ায় ৮ গুে িকৃ্দ্ধ পালি।

“আজ, যখন আমরা জদলশর অমতৃ 
িংকল্প বনলয় এবগলয় যাক্চ্ছ, তখন 

আমালদর কততেিযে ও রেলম জযন জকানও 
কমবত না িালক। আমালদর জাতীয় 
ঐকযে আমালদর িলি তোচ্চ অগ্রাবধকার 

হওয়া উবচত।
- নলরন্দ্র জমাদী, প্ধানমন্তী

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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অিশযেই, যখন একটট জদলশর নাগবরকরা িকল্র 
প্লচষ্ার জচতনায়, জন-অংশগ্রহলের মাধযেলম জাতীয় 
িংকল্প িাস্তিায়লন িম্কৃ্ত হয়, তখন তারা বিলবের িহৃৎ 
শক্ক্তধর রাষ্ট্রগুব্রও িমি তেন জপলত শুরু কলর। আজ 
বিলবের মহাশক্ক্তধর জদশগুব্ ভারলতর িলঙ্ কালঁধ কাধঁ 

বমব্লয় চ্লত চায়। নাগবরকলদর দৃঢ় িংকল্প এিং শক্ক্তলক 
িঙ্ী কলর ভারত এখন অগ্রগবতর পলি এবগলয় চল্লছ। 
জনগলের িংকল্প ও অংশগ্রহলে ভারলতর প্লচষ্া এখন 
গেআলন্দা্লন রূপান্তবরত হলচ্ছ।

নতুন ভারত ভবিষযেৎ প্জলন্মর জনযে একটট নতুন 

দদকশ আধ্যাত্মিত্মিক ঐনিহ্য নিকাশ, সংরষেণ এিং 
পুিরুদ্ধাকরর কাজ করা হকচ্ছ

৪৯২ িছলরর দীঘ তে 
বিতলকতের পর অিলশলষ 
রাম জন্মভূবমলত রাম 
মক্ন্দর বনম তোে করা 
হলচ্ছ, যার বভত্তিপ্স্তর 
স্াপন কলরবছল্ন 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী।

কাশী বিবেনাি কবরলিার 
বনম তোে করা হলয়লছ। ২০১৭ 
িা্ পয তেন্ত মক্ন্দলরর 
চারপালশ খুি িরু রাস্তা 
বছ্ বকন্তু এখন ভক্তরা 
খুি িহলজ কাশী মক্ন্দলর 
প্লিশ করলত পারলিন।

অকযাধ্যায় 
রাম মন্ন্র

কাশগী 
নিবেিাে 

কনরকডার 

েষে্য পনরপ্ণ ্ষ করার পনরকল্পিা
স্াধীনতার িুিে তে িছলর আমালদর পবরপেূ তে হলত হলি। এখালন পবরপূে তেতার অি তে হ্ ১০০% গ্রালম রাস্তা িাকা, ১০০% পবরিালরর 
িযোঙ্ক অযোকাউন্ িাকা, ১০০% জযাগযে িুবিধালভাগীলদর আয়ুষ্ান ভারত কািতে িাকা, ১০০% জযাগযে জ্ালকর গযোি, বিদুযেৎ িংলযাগ 
িাকা। প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী একটট অনুষ্ালন িল্বছল্ন জয অমতৃ কাল্র এই িময়টট ঘুবমলয় স্প্ন জদখার জনযে নয়, িরং 
জজলগ জিলক িংকল্পগুব্ পূরে করার িময়। আগামী ২৫ িছর হলি কলঠার পবররেলমর, তযোগ ও তপিযোর ২৫ িছর। শত 
িছলরর দািলত্ব আমালদর িমাজ যা হাবরলয়লছ তা পুনরুদ্ধালরর জনযে এই ২৫ িছলরর িময়কা্। অতএি, এই আজাদী কা 
অমতৃ মলহাৎিলি আমালদর মলনালযাগ ভবিষযেলতর বদলক িাকা উবচত। 

প্রচ্ছদ নিিন্ 

অমৃি মকহাৎসকির ৭৫ সপ্তাহ 
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শ্রী মহাকােগী মািাজগী মন্ন্র, 
পাভািড় 
প্ায় ৫০০ িছর আলগ িবহঃশত্রুলদর আক্রমলে 
মক্ন্দলরর চূড়া এিং পতাকা জভলঙ বগলয়বছ্। 
পাভাগড় পাহালড় অিবস্ত এই মক্ন্দলরর চূড়া 
পুনরুদ্ধার করা হলয়লছ। িম্প্রবত মক্ন্দলরর চূড়ায় 
পতাকা উত্ততিতো্লনর পর প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী 
িল্ন, “স্াধীনতার ৭৫ িছলরও পাচঁ শতাব্দী 
আলগ ধ্ংি হওয়া মহাকা্ী মক্ন্দলরর ওপর 
পতাকা উত্ততিতো্ন করা হয়বন। মক্ন্দলর উত্ততিতোব্ত 
পতাকাটট জকি্ আমালদর আধযোত্মিকতার 
প্তীক নয়, িরং আমালদর বচরন্তন বিবোলির 
প্তীক।

১.৫ দকাটি জািগীয় সঙ্গীকির নভনডও 
আপকোড করা হকয়কে
আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎিলির উলদযোলগর 
অধীলন, ভারত িহ িারা বিলবে িিিািকারী 
১.৫ জকাটট ভারতীয়, জাতীয় িঙ্ীত জগলয় 
আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎিি ওলয়িিাইলট 
এর বভবিও আপল্াি কলরলছ। রলঙ্াব্ মতবর, 
জদশাত্মলিাধক গান জ্খার প্বতলযাবগতায় অংশ 
বনলয়বছল্ন ৫.৫ ্ক্ মানুষ।

নিকদকশ ৬ হাজাকররও দিনশ অমিৃ 
মকহাৎসি কম ্ষস্নচ
বিলদলশ ভারতীয় বমশনগুব্ আজাবদ কা অমতৃ 
মলহাৎিলির অধীলন ছয় হাজালররও জিবশ 
অনষু্ালনর আলয়াজন কলরলছ। এলত প্িািী 
ভারতীয় এিং স্ানীয় িরকালরর প্বতবনবধরা 
উপবস্ত বছল্ন।

৭৫টি ঐনিহানসক স্াকি দযাি
অষ্ম আন্তজতোবতক জযাগ বদিলি জদলশর ৭৫টট 
ঐবতহাবিক স্ালন জযাগ প্দশ তেন করা হলয়লছ। 
আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎিি িছরলক জনগলের 
অংশগ্রহলের িলঙ্ যকু্ত করার ্লক্যে এটট একটট 
উলদযোগ। মহীশলূর প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী এিং 
জদলশর অনযোনযে স্ালন জকন্দ্রীয় মন্তীরা জযাগ 
প্দশ তেলন অংশগ্রহে কলরবছল্ন।  

উত্তরাবধকার জরলখ যাওয়ার ্লক্যে কাজ করলছ। িাম্প্রবতক 
দশকগুব্লত, জদলশর নাগবরকরা তালঁদর কলম তের মাধযেলম 
বিলবের িামলন ভারলতর এক শক্ক্তশা্ী ভািমূবত তে প্বতষ্া 
কলরলছ। ফ্স্রূপ, স্াধীনতার অমতৃ কা্, অি তোৎ 
আগামী ২৫ িছলর প্তযোশা জিলড়লছ কারে আজ প্বতটট 
ভারতীয় নাগবরক বনলজই তারঁ িাফল্যের গলল্পর িাহক হলয় 
উলঠলছন।  
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অসহকযাি আকন্ােি

আিস্ট নিপ্লি    
দীঘ তেবদন ধলর ব্টটশলদর বিরুলদ্ধ িংগ্রালমর পর ভারত স্াধীনতা ্াভ কলরবছ্। িংগ্রালমর এই যাত্ায় 
আগস্ট মািটটর বিলশষ গুরুত্ব রলয়লছ। কারে ভারলতর স্াধীনতার ইবতহালি বতনটট গুরুত্বপূে তে গে-

আলন্দা্ন এই মালিই িংঘটটত হলয়বছ্। এই আলন্দা্নগুব্লক ভারলতর স্াধীনতার বভত্তি ি্া হয়। 
আজ আমালদর জদশ স্াধীনতার ৭৫ িছর পূে তে করলছ, এই শুভক্লে এই বতনটট আলন্দা্ন এিং তালদর 

প্ভাি িম্লকতে আমালদর জানা উবচত।

ঔপবনলিবশকতার বিরুলদ্ধ প্বতিালদ মহাত্মা গান্ী 
জদশিািীর কালছ আলিদন কলরবছল্ন। বতবন ব্টটশলদর 
বিরুলদ্ধ অিহলযাবগতার দাবি কলরবছল্ন। ১৯২০ িাল্র 
১ আগস্ট আনুষ্াবনকভালি আলন্দা্ন শুরু করার িময়, 

মহাত্মা গান্ী িল্বছল্ন জয সু্ক্, কল্জ এিং আদা্লত 
যালিন না িা কর জদলিন না। অিহলযাগ িটঠকভালি 
অনিুরে করা হল্, ভারত এক িছলরর মলধযে স্রাজ 

অজতেন করলি। এই িমগ্র আলন্দা্লন ব্টটশলদর বিরুলদ্ধ 
আলন্দা্লন শুধুমাত্ অবহংি পথো অি্ম্বন করা হলয়বছ্।

অিহলযাগ আলন্দা্লনর িিলচলয় জিবশ প্ভাি ্বক্ত 
হলয়বছ্ সু্ক্, কল্জ ও আদা্লত। রেবমকরা কাজ িন্ 

জরলখবছ্। একটট িরকাবর প্বতলিদন অনুযায়ী, ১৯২১ 
িাল্ ৩৯৬ িার ধম তেঘট হলয়বছ্ যালত ৬ ্ক্ রেবমক 

অংশগ্রহে কলরবছল্ন, ৭০ ্ক্ কম তেবদিি নষ্ হলয়বছ্। 

স্কদশগী আকন্ােি 
িঙ্ভঙ্ জঘাষোর পর ১৯০৫ িাল্র ৭ আগস্ট স্লদশী 
আলন্দা্ন শুরু হয়। ভারতীয়রা বিলদবশ পেযে, িরকাবর 
পবরলষিা, সু্ক্ এিং আদা্ত িজতেন কলর জদশীয় পলেযের 
প্চার করার িংকল্প কলরবছ্। অি তোৎ রাজননবতক 
আলন্দা্লনর পাশাপাবশ ব্টটশলদর উপর অি তেননবতক 
চাপ িটৃষ্ করা হলয়বছ্ এই আলন্দা্লনর মাধযেলম। স্লদশী 
আলন্দা্লন জনতৃত্ব বদলয়বছল্ন িা্ গঙ্াধর বত্ক, বিবপন 
চন্দ্র পা্ এিং ্া্া ্াজপত রায়। এই বতনজন ্া্-িা্-
পা্ নালমও পবরবচত বছল্ন।

এই আলন্দা্লনর ফল্ ১৯০৫-০৮ িাল্ বিলদবশ পলেযের 
আমদাবন উললিখলযাগযেভালি হ্াি পায়। এর ফল্ জদলশ 
জদশীয় কাপলড়র বম্, িািান কারখানা, টযোনাবর কারখানা, 
িযোংক, িীমা জকাম্াবন, জদাকান ইতযোবদ গলড় ওলঠ। এটট 
ভারতীয় কুটটর বশল্পলকও পুনরুজিীবিত কলরবছ্। 

ভারি োকড়া আকন্ােি – ককরকঙ্ 
ইয়া মকরকঙ্... ৮০ িের প্ণ ্ষ হে 
স্াধীনতা আলন্দা্লন ৮ আগস্ট বদনটটর বিলশষ 
তাৎপয তে রলয়লছ। ১৯৪২ িাল্র ৮-৯ আগস্ট মধযেরালত, 
জাবতর জনক মহাত্মা গান্ীর জনতৃলত্ব ’কলরলঙ্ ইয়া 
মলরলঙ্’ এিং  ‘ভারত ছালড়া’ জ্াগান বদলয় স্াধীনতার 
জনযে গেআলন্দা্ন শুরু হলয়বছ্। জদলশর িততেমান 
জনতৃত্ব “কলরলঙ্ অর কার জক রালহলঙ্” মন্তলক 
গেআলন্দা্লনর একটট শক্ক্তশা্ী জযাগিলূত্ পবরেত 
করলছ। ‘ভারত ছালড়া আলন্দা্ন’ এর িলঙ্ িলঙ্ই 
ভারত স্াধীনতা ্াভ করলত পালরবন, তলি এর ফ্াফ্ 
বছ্ িুদরূপ্িারী। এই কারলেই এই আলন্দা্নলক 
'ভারলতর স্াধীনতার জনযে জশষ মহান প্লচষ্া' ি্া হয়। 
এটট বছ্ িিলচলয় তী্ ও িযোপক গেআলন্দা্ন।
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স্াকস্্যর সিক্ষিা দডাজ-সহ অিকাঠাকমা 
এিং নশষোর উপর দজার দদওয়া

জকন্দ্রীয় িরকার পবরকাঠালমা, বশক্া এিং নাগবরকলদর িসু্ালস্যের জনযে প্বতশ্রুবতিদ্ধ। এই প্বতশ্রুবতর অধীলন, 
জকন্দ্রীয় মবন্তিভা একটট নতুন জর্্াইন তরঙ্া বহ্-আম্বাক্জ-আিু জরাি বনম তোলের অনুলমাদন বদলয়লছ, জাতীয় 

জর্ ও পবরিহন প্বতষ্ানলক একটট বিমি বিবেবিদযো্য় জিলক একটট জকন্দ্রীয় বিবেবিদযো্লয় উন্নীত করা হলয়লছ। 
১৫ জু্ াই জিলক িকল্র জনযে বিনামলূ্যে িসু্টার জিাজ চা্ ুকরার বিদ্ধান্ত গ্রহে করা হলয়লছ। তরাঙ্া বহ্-
আম্বাক্জ-আি ুজরাি নতুন জর্্াইন বনম তোে গুজরাত এিং রাজস্ালন পয তেটন জক্ত্লক উৎিাবহত করলি, এর 

পাশাপাবশ পবরকাঠালমাও মজিতু করলি।

মনন্তসভার নসদ্ধাতি

n  নসদ্ধাতি: দকন্দ্রগীয় মনন্তসভা িরঙ্া নহে-আম্বান্জ-
আিু দরাড িিুি দরে োইকির অিকুমাদি 
নদকয়কে।

n  প্ভাি: এই ১১৬.৬৫ বকল্াবমটার দীঘ তে জর্্াইন 
স্ানীয় গবতশী্তা, পেযে পবরিহন, স্-কম তেিংস্ান, 
পয তেটন এিং আি তে-িামাক্জক উন্নয়লনর গবত িকৃ্দ্ধ 
করলি। এই নতুন জর্্াইনটট চার িছলর মতবর 
হলি এিং এর জনযে িযেয় হলি ২৭৯৮ জকাটট টাকা। 
এই বিদ্ধালন্তর ফল্ রাজস্ান এিং গুজরালতর 
িাবিন্দারা আরও ভা্ জর্ জযাগালযাগ িযেিস্ার িলঙ্ 
যকু্ত হলিন, আধযোত্বমক পয তেটন িকৃ্দ্ধ পালি। বিখযোত 
তীি তেস্ান আম্বাক্জ ৫১টট শক্ক্তপীলঠর মলধযে অনযেতম 
প্ধান। এই প্কল্পটট ২০২৬-২৭ িাল্র মলধযে জশষ 
হলি। প্কল্পটট বনম তোলের িময় প্ায় ৪০ ্ক্ মানলুষর 
মদবনক িরািবর কম তেিংস্ান িটৃষ্ করলি। তরঙ্া 
পাহালড় অক্জতনাি মজন মক্ন্দর (২৪টট পবিত্ মজন 
তীি তেঙ্করলদর মলধযে একটট) পবরদশ তেনকারী ভক্তরাও 
এর জিলক উপকৃত হলিন।

n  নসদ্ধাতি: দকন্দ্রগীয় মনন্তসভা ১৮ িেকরর দিনশ 
িয়নস সমস্ত িািনরককদর জি্য নিিাম্কে্য 

দকানভড টিকার িুস্টার দডাজ চাে ুকরার নসদ্ধাতি 
নিকয়কে।

n  প্ভাি: অমতৃ কাল্র অংশ বহিালি, িরকার বিদ্ধান্ত 
বনলয়লছ জয ২০২২ িাল্র ১৫ জু্ াই জিলক, পরিততী 
৭৫ বদলনর জনযে, জদলশর ১৮ িছলরর জিবশ িয়বি 
িক্ নাগবরকলক িরকাবর টটকাকরে জকন্দ্র জিলক 
বিনামূল্যে জকাবভি টটকার িসু্টার জিাজ জদওয়া হলি। 
জকন্দ্র এতবদন এই িসু্টার জিাজ িামলনর িাবরর কমতী 
এিং প্িীে নাগবরকলদর জনযে বিনামূল্যে বদত। একটট 
িসু্টার জিাজ জরাগ প্বতলরাধ ক্মতা িকৃ্দ্ধ কলর।

n  নসদ্ধাতি: গুজরাকির ভাকদাদরায় ি্যাশিাে দরে 
অ্যাডি রোন্সকপাকি্ষশি ইিনস্টটিউিকক নডমড 
নিবেনিদ্যােয় দেকক দকন্দ্রগীয় নিবেনিদ্যােকয় 
উন্নগীি করার জি্য মনন্তসভার অিুকমাদি।

n  প্ভাি: জকন্দ্রীয় বিবেবিদযো্লয়র ময তোদা জপল্ এই 
বিবেবিদযো্লয়র িক্মতা আরও িাড়লি। বশক্া, 
প্বশক্ে, দক্তা এিং পবরিহন জক্লত্ গলিষোর 
পাশাপাবশ এখালন আরও নতুন জকাি তে জশখালনা হলি, 
যা জিলক শুধু গুজরালতর মানষুই নয়, িমগ্র জদলশর 
যিুকরাও উপকৃত হলিন।  
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অিগীি ও ভনির্যৎকক সংযুতি 
ককর প্রধািমন্তগী সংগ্রহােয়
প্বতটট জাবতর দাবয়ত্ব হ্ তার ঐবতহযে িংরক্ে করা এিং ভবিষযেৎ প্জলন্মর 
কালছ তা জপৌঁলছ জদওয়া। নতুন ভারত তার ভবিষযেৎলক আরও উজ্জ্ব্ কলর 
তু্লত অতীলতর জগৌরিময় ইবতহাি, িমদৃ্ধশা্ী ঐবতলহযের উপর জজার বদলয়লছ। 
উজ্জ্ব্ ভবিষযেলতর বভত্তি হলি জগৌরিময় অতীত। গত আট িছলর, িরকার 
শুধু ১০০টটরও জিবশ িংগ্রহা্য় বনম তোে িা পুনগ তেঠনই শুরু কলরবন, এর মলধযে 
৫০টট জাবতর উলদেলশ উৎিগ তে করা হলয়লছ। ২০২২ িাল্র ১৪ এবপ্্ প্ধানমন্তী 
িংগ্রহা্লয়র উলবিাধন জখা্া হলয়লছ, এটট অনুলপ্রো এিং জ্ান আহরলের 
জকন্দ্র হলয় উঠলছ।

প্রধািমন্তগী সংগ্রহােয় 

প্ধানমন্তী িংগ্রহা্য় রাষ্ট্র

বনউ ইক্ডেয়া িমাচার   ১-১৫ আগস্ট, ২০২২ 
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প্ ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী চ্বত িছর ২৪ এবপ্্ তারঁ ‘মন 
বক িাত’ অনুষ্ালন প্ধানমন্তী িংগ্রহা্য় িম্লকতে তারঁ 
মলনাভাি িযেক্ত কলরবছল্ন। বতবন িল্ন, “আবম ৭৫ িছলর 

অলনক গলি তের মুহতূ তে জপবরলয় এলিবছ। এই মুহলূত তের ঐবতহাবিক 
তাৎপয তে অতু্নীয়। এমন অলনক মুহতূ তে প্ধানমন্তী িংগ্রহা্লয়ও 
জদখা যায়। আজ আমালদর জদশ জয উচ্চতায় জপৌঁলছলছ, তার 
বপছলন স্াধীন ভারলতর প্বতটট িরকালররই অিদান রলয়লছ। 
প্বতটট িরকালরর জনতৃলত্বর অিদান, িমলয়র িলঙ্ উন্নয়ন, প্াক্তন 
প্ধানমন্তীলদর িযেক্ক্তগত দক্তা এিং িমিযো জমাকালি্ার দক্তা- 
এই িক্ বিষয়গুব্ প্ধানমন্তী িংগ্রহা্লয় উপস্াপন করা হলয়লছ। 
এই কালজ জযাগযে িঙ্ত বদলয়লছ প্যুক্ক্ত। এই িংগ্রহা্লয়র মাধযেলম 
িততেমান ও ভবিষযেত প্জন্ম জদলশর জগৌরিময় অতীলতর িলঙ্ পবরবচত 
হলত পারলি।“ জদশটটর রাষ্ট্রপবত এিং উপরাষ্ট্রপবতও িংগ্রহা্য়টট 
পবরদশ তেন কলরলছন। জনিাধারলের জনযে উন্মুক্ত হওয়ার পর প্িম 
দুই মালি ৫০ হাজালররও জিবশ মানুষ িংগ্রহা্য়টট ভ্রমে কলরলছন।

প্ধানমন্তী ‘মন বক িাত’ অনুষ্ালন আরও িল্বছল্ন জয 
প্ধানমন্তী িংগ্রহা্লয় এমন অলনক তিযে রলয়লছ যা জিবশরভাগ 
মানুলষরই অজানা। ১৮ জম জাদুঘর বদিি উপ্লক্যে প্ধানমন্তী 
তরুেতরুেীলদর িনু্লদর িলঙ্ স্ানীয় জাদুঘর পবরদশ তেন করলত 
এিং অবভজ্তা ভাগ কলর জনওয়ার জনযে উৎিাবহত কলরবছল্ন। 
আমালদর তরুে প্জন্ম যখন অতীত ইবতহালির িলঙ্ পবরবচত হয়, 
তখন তারঁা িলতযের উপ্বব্ধ কলরন। এই আহ্ান িা প্লচষ্ার কিা 
ইবতমলধযেই জাবনলয়লছন প্ধানমন্তী জমাদী। প্ধানমন্তী িংগ্রহা্লয় 
িে তেনামূ্ক জরকিতে রলয়লছ জয কীভালি আমালদর প্ধানমন্তীরা 
অিংখযে প্বতিন্কতা িত্ত্বেও জদলশর জনযে এক নতুন পি বনম তোে 
কলরলছন এিং জদলশর িামবগ্রক অগ্রগবত বনক্চিত কলরলছন।

প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী িি তেদা ভারলতর অতীত, ঐবতহযে এিং 
িততেমালনর িতযে বচত্ায়লনর গুরুলত্বর উপর জজার বদলয়লছন। ফল্ 
ঐবতহযে িংরক্ে, বিলদশ জিলক প্ত্নততোত্্বেক দ্রিযে বফবরলয় আনা এিং 
জগৌরিময় ঐবতহযেলক বিবে মলঞ্ উপস্াপন করলত িততেমান িরকার 
একবনষ্ভালি কাজ কলর যালচ্ছ। এরই অংশ বহিালি গলড় জতা্া 
হলচ্ছ িংগ্রহা্য়। এই উলদযোলগরই অংশ হ্ জাব্য়ানওয়া্ািাগ 
জমলমাবরয়া্, আলম্বদকর নযোশনা্ জমলমাবরয়া্, জনতাক্জ িুভাষ 
চন্দ্র জিাি জমলমাবরয়া্, ইক্ডেয়ান নযোশনা্ আবম তে বমউক্জয়াম, এিং 
ট্াইিা্ বরিিম ফাইটার বমউক্জয়াম।

প্ধানমন্তী িংগ্রহা্য়টট গেতাবন্তক জদশ বহিালি ভারলতর 
অগ্রগবত এিং এর মিবচলত্যের রূপটট তুল্ ধলরলছ। এই কারলেই 
িংগ্রহা্য়টট চা্ু হওয়ার প্িম দুই মালির মলধযে রাষ্ট্রপবত 
রামনাি জকাবিন্দ, উপরাষ্ট্রপবত এম জভঙ্কাইয়া নাইিু পবরদশ তেন 
কলর বগলয়লছন। পঞ্াশ হাজালররও জিবশ দশ তেনািতী বগলয়লছন। এই 
িংগ্রহা্লয় শুধুমাত্ আি্ ছবি এিং বভবিও িযেিহার করা হলয়লছ। 
আপনারা যবদ ইবতমলধযেই প্ধানমন্তী িংগ্রহা্য় পবরদশ তেন না কলর 
িালকন, তাহল্ আপনার বপ্য় প্ধানমন্তীর িলঙ্ ছবি জতা্ার 
পবরকল্পনা করুন িা তারঁ িলঙ্ হাটঁার একটট বভবিও জরকিতে করুন। 

এই প্ধানমন্তী িংগ্রহা্য় 
আগামী বদলন আমালদর 
অনুপ্াবেত করলি। এই 
িংগ্রহা্য়টট আমালদর 

মলধযে ভারলতর জনযে মহান 
িংকল্প গ্রহে করলত এিং 

তা পা্ন করলত উৎিাবহত 
করলি। এই িংগ্রহা্য়টট 

জদলশর যিু িমালজর মলধযে 
কৃবতলত্বর অনুভূবত জাবগলয় 

তু্লি যারা ভারলতর 
ভবিষযেত গঠন করলছ। 

-নলরন্দ্র জমাদী, প্ধানমন্তী
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প্রধািমন্তগীর সকঙ্ েনি
এখালন আপবন ‘অগলমলন্ি 
বরলয়ব্টট’জত আপনার বপ্য় প্ধানমন্তীর 
িলঙ্ ছবি জতা্ার িুলযাগ পালিন।

প্রধািমন্তগীর সকঙ্ পায়চানর
এখালন আপবন অগলমলন্ি বরলয়ব্টটলত 
িংিলদর িামলন প্ধানমন্তীর িলঙ্ হাটঁার িুলযাগ 
পালিন, যার বভবিও আপবনও তু্লত পালরন।

এই িংগ্রহা্য়টট উন্নত বিক্জটা্ অিকাঠালমা এিং 
অতযোধবুনক প্যুক্ক্তর িমবিলয় মতবর করা হলয়লছ। এই 
িংগ্রহা্য় জিলক আপবন এমন অলনক নতুন তিযে জানলত 
পালরন, যা আপনালক জদলশর ইবতহাি িম্লকতে আরও 
উৎিাবহত করলি। 

এই অনভজ্ঞিাগুকো আপনি 
প্রধািমন্তগী সংগ্রহােকয় পাকিি 

 আন্তজতোবতক মালনর এই 
িংগ্রহা্য়টট নতুন বদবলির 
বতনমূবত তে কমলপ্লক্স অিবস্ত, 
অতযোধুবনক প্যুক্ক্তলত িজ্জিত 
এিং এটট ভারলতর অনযেতম 
আধুবনক িংগ্রহা্য়।

 প্ধানমন্তী িংগ্রহা্য়টট 
১৫,৬০০ িগ তে বমটালররও 
জিবশ এ্াকা জলুড় অিবস্ত। 
িংগ্রহা্লয়র জনযে বকলশার মূবত তে 
ভিনলক দুটট লিলক ভাগ করা 
হলয়লছ। এখালন ৪৩টট গযো্াবর 
রলয়লছ, প্বতটটলত প্াক্তন 
প্ধানমন্তীলদর অিদালনর 
বিিরে রলয়লছ। আনুমাবনক চার 
হাজার মানুলষর ভ্রমলের িযেিস্া 
করা হলচ্ছ।

 িংগ্রহা্য়টট স্াধীনতা পিূ তে 
িমলয়র প্ধান ঘটনাগুব্লক 
বচক্ত্ত কলর, জযমন আঠালরা 
শতলক জদলশর িমকৃ্দ্ধ এিং 
এর পরিততী িমলয় ব্টটশলদর 
শািন। িংবিধান প্েয়ন; এিং 
পক্ডেত জওহর্া্ জনলহরু 
জিলক িঃ মনলমাহন বিং 

সি ্ষাধুনিক প্রযুন্তিকি সি ্ষাধুনিক প্রযুন্তিকি 
সজ্জ্জি সজ্জ্জি 

ঐক্য প্রাচগীর মিবচলত্যের মলধযে 
ঐকযেই আমালদর 
শক্ক্ত। আমালদর 
ঐকযে উদযাপন 
করলত একতা 
প্াচীলরর কালছ 
জদশিািীর িলঙ্ 
কালঁধ কাধঁ বমব্লয় 
দাড়ঁান। 
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ভনির্যকি ভারি
একটট ভাচুতেয়া্ ‘জহব্কটোর পলি’ িিুন 
এিং ১৮০ বিবগ্র প্লজকশলন জদলশ বনবম তেত 
উচ্চতম জিতু, টালন্ এিং জিা্ার 
পাকতেগুব্ জদখার িুলযাগ পান। 

 প্রধািমন্তগী ্ারা স্াষেনরি নচটঠ
আপনার নালম আপনার বপ্য় প্ধানমন্তীর 
বিারা স্াক্বরত একটট বচটঠ জপলত পালরন।

'দ্য িাইম দমনশি'
টাইম জমবশলনর িাহালযযে ইবতহাি 
পুনরুদ্ধার করুন।
প্রধািমন্তগীর স্রণগীয় ভারণ শুিুি 
এখালন আপবন ্া্লকলিা জিলক প্দত্ত 
স্রেীয় ভাষেগুব্ শুনলত পালরন।
নকডস দজাি
এখালন ইিলরা-এর বমশন মঙ্্যান এিং আরও 
অলনক মিজ্াবনক তিযে িংগ্রলহর িুলযাগ 
পালিন। একটট বিক্জটা্ ক্্রিলন আপনার 
আকঁা বচত্গুব্ তৎক্োৎ জদখলত পালি।

পয তেন্ত ১৪ জন প্ধানমন্তীরা জয 
িক্ প্বতিন্কতার িম্খুীন 
হলয়বছল্ন, তারঁা যা যা িাফ্যে 
অজতেন কলরবছল্ন, তা তুল্ 
ধরা হলয়লছ। 

 িংগ্রহা্লয়র জ্ালগালত ধম তেচক্র 
ধলর ভারতীয় জনগলের 
হাত বচক্ত্ত করা হলয়লছ, যা 
জাতীয়তািাদ ও গেতলন্তর 
প্তীক। িুস্ায়ী শক্ক্ত িংরক্ে 
পদ্ধবতলত িংগ্রহা্য়টট বনম তোে 
করা হলয়লছ। এর জনযে জকান 
গাছ কাটা িা অপিারে করা 
হয়বন।

সংগ্রহােকয় আপনি দগীঘ ্ষ 
সময় অনিিানহি করকিি  
আপবন আপনার মশশলি 
বপতামাতার িলঙ্ িা সু্ক্ জিলক 
অিশযেই জাদঘুলর বগলয়লছন। বকন্তু 
অলনলকর জাদঘুর পছন্দ হয় না। 
বকন্তু প্ধানমন্তী িংগ্রহা্য় বভন্ন। 
এখালন বচত্তাকষ তেক পদ্ধবতলত তিযে 
উপস্াপন করা হয়, ফল্ জাদঘুর 
পবরদশ তেনকারী বশশু এিং তরুেরা 
বিষয়টট উপলভাগ করলি। আপনার 
একলঘলয় ্াগলি না। 
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এোড়াও এই সংগ্রহােয়গুনে পনরদশ ্ষি করুি 
n  ইন্ডিয়াি নমউন্জয়াম: ক্কাতায় অিবস্ত এই জাদুঘরটট 

১৮১৪ িাল্ প্বতটষ্ত হলয়বছ্। এটট শুধুমাত্ ভারলতর 
প্াচীনতম এিং িহৃত্তম নয়, এবশয়া মহালদলশর প্াচীনতম 
জাদুঘর। এই জাদুঘলর পুরাকীবত তে, অস্ত্র ও গহনা, জীিাশ্, 
কঙ্কা্, পুরাতন িংরবক্ত মতৃলদহ এিং মুঘ্ বচত্কলম তের 
বির্ িংগ্রহ রলয়লছ।

n  ি্যাশিাে দরে নমউন্জয়াম, িিুি নদনলি: এখালন 
ভারতীয় জরল্র ১৪০ িছলরর ইবতহাি জদখার ও জশখার 
িুলযাগ রলয়লছ। এখালন জফয়াবর কুইন, বস্টম ইক্ঞ্ন, কয়্া 
চাব্ত গাবড়র মলি্, জিইিলঙ্ মহারাজার জরাব্ং জি্ুন 
জদখলত পালিন। জাদুঘলর বিলবের িিলচলয় পুরালনা একটানা 
চ্মান জট্ন রলয়লছ, যার ইক্ঞ্ন ১৮৫৫ িাল্ বনবম তেত 
হলয়বছ্।

n  আরনিআই মনিিানর নমউন্জয়াম, মুম্বই: এই জাদুঘলর 
মুদ্রা ও টাকার বিকালশর ইবতহাি প্তযেক্ করলত পারলিন। 
ষষ্ শতলকর মুদ্রা জিলক শুরু কলর িততেমান িমলয়র ‘ই-
মাবন’ পয তেন্ত িিবকছুই িততেমান।

n  নভরাসাি-ই-খােসা- বশখ ধলম তের জাদুঘরটট পাঞ্ালির 
আনন্দপুর িালহলি অিবস্ত। বশখ ধলম তের ইবতহালির ৫০০ 
িছর এিং খা্িার ৩০০ তম িাবষ তেকী উদযাপলন জাদুঘরটট 
মতবর করা হলয়বছ্। এটট দশম এিং জশষ গুরু, জগাবিন্দ 
বিং-এর ধম তেগ্রলথের উপর বভত্তি কলর মতবর করা হলয়লছ। 
এবশয়ার মলধযে এই জাদুঘরটটলত িিলচলয় জিবশ িংখযেক 
দশ তেক বগলয়লছন। এটট জরকিতে স্াপন কলরলছ।

n  ঘুনড় নমউন্জয়াম: এটট আহলমদািালদ অিবস্ত। এটট 
জদলশর প্িম এিং একমাত্ ঘুবড় জাদুঘর এিং বিলবের 
ববিতীয়। ১৯৭৫ িাল্র ২৬ জফব্রুয়াবর এই জাদুঘলরর যাত্া 
শুরু হলয়বছ্। শঙ্কর জকন্দ্র নালম পবরবচত এই জাদুঘরটট 
২২ X১৬ ফুলটর িহৃত্তম ঘবুড় রলয়লছ। ঘবুড়র ইবতহাি 
িম্লকতে তিযে পাওয়ার পাশাপাবশ এখালন িারা বিলবের বির্ 
ঘবুড়গুব্ও দশ তেন করার িুলযাগ পালিন।

n  ভারিগীয় নসকিমার জািগীয় জাদঘুরটি মুম্বাইলয়র 
গু্শান মহ্ ভিলন অিবস্ত। প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী 
এই জাদুঘরটট ২০১৯ িাল্র ১৯ জানুয়াবর জাবতর উলদেলশ 
উৎিগ তে কলরবছল্ন। জাদুঘরটট বিবভন্ন চ্ক্চ্চত্ িযেক্ক্তলত্বর 

আপনি প্রধািমন্তগীকদর সম্কক্ষ আরও িে্য জািকি পারকিি
n  প্ধানমন্তী িংগ্রহা্লয়, তালঁদর িযেক্ক্তগত জীিলনর িলঙ্ 

িম্বকতেত তলিযের পাশাপাবশ শািনিযেিস্া এিং িমিযো 
জমাকালি্া িম্লকতে তিযে রলয়লছ। তালঁদর জীিলনর িলঙ্ 
জবড়ত বিলশষ িস্তুগুব্ও এখালন স্ান জপলয়লছ। এখালন বকছু 
অংশ পড়ুন...

n  ্া্ িাহাদরু শাস্ত্রী বিলয়র িময় তারঁ বেশুরিাবড়র জিলক 
উপহার বহিালি শুধুমাত্ একটট চরকা গ্রহে কলরবছল্ন। জিই 
চরকাটট জাদুঘলর রাখা রলয়লছ, জিই িলঙ্ রলয়লছ তারঁ জপাস্ট 
অবফলির পািিকু। তারঁ জীিলনর স্ল্প িঞ্য়, িততা এিং 
ির্তার দব্্ জিই পািিকুটট।

n  স্াধীনতা আলন্দা্লন জযাগদালনর আলগ জমারারক্জ জদশাই িহু 
িছর গুজরালত জিপুটট কাল্ক্টর বহলিলি কাজ কলরবছল্ন। 

n  জচৌধুরী চরে বিং জবমদাবর প্িা বিল্াপ করলত প্বতশ্রুবতিদ্ধ 
বছল্ন। জবমদাবর প্িার বি্বুতি বনলয় বতবন একটট গুরুত্বপূে তে 
িইও ব্লখলছন যা জাদঘুলর রাখা আলছ।

n  অলনলকই জালনন না জয প্ধানমন্তী চন্দ্রলশখর কনযোকুমারী 
জিলক বদবলি- এক পদযাত্ায় অংশ গ্রহে কলরবছল্ন যা 
"ভারত যাত্া" নালম পবরবচত। ১৯৮৩ িাল্র ৬ জানয়ুাবর 
জিলক ২৫ জনু পয তেন্ত, বতবন প্ায় ৪২৬০ বকল্াবমটার পি 
জহঁলটবছল্ন।

িংগ্রালমর পাশাপাবশ ভারতীয় বিলনাদন বশলল্পর ইবতহাি 
িম্লকতে িাবি তেক তিযে প্দান কলর। 

n  আহকমদািাকদর ক্যানেককা দিক্সিাইে নমউন্জয়াম 
ভারলতর জপাশালকর ঐবতহযে িংরক্ে কলর। ১৯৪৯ িাল্ 
এই জাদুঘরটট স্াবপত হলয়বছ্। জাদুঘরটট মুঘ্ যুলগর 
জপাশালকর প্দশ তেনীর পাশাপাবশ জদলশর বিবভন্ন অংলশ িস্ত্র 
বশলল্পর বিকালশর তিযেও প্দান কলর।  

n  ি্যাশিাে ওয়ার দমকমানরয়াে নয়াবদবলিলত অিবস্ত। 
চূড়ান্ত আত্মতযোগকারী মিনযেলদর স্রলে এটট বনবম তেত 
হলয়বছ্। অমর জওয়ান জজযোবত এখন এখালন 
প্জ্জ্বব্ত।

n  ‘ি্যাশিাে পুনেশ দমকমানরয়াে’ নয়াবদবলিলত 
অিবস্ত। প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী ২০১৮ িাল্র ২১ 
অলক্টাির পবু্শ ও আধািামবরক িাবহনীর প্বত এই 
জাতীয় স্বৃতলিৌধটট উৎিগ তে কলরলছন। 

n  জানেয়ািওয়াো িাি স্ৃনিকসৌধ: িততেমান িরকার 
কমলপ্লক্সর পুনবন তেম তোে এিং স্বৃত গযো্াবর উলবিাধন 
কলরলছ।

n  নিপ্লিগী ভারি ি্যাোনর: ক্কাতায় অিবস্ত এই 
গযো্াবরলত স্াধীনতা িংগ্রালমর িলঙ্ যুক্ত বিপ্িীলদর 
জীিন কাবহবন আধুবনক প্যুক্ক্তর মাধযেলম উপস্াবপত 
করা হলচ্ছ। এখালন ভারলতর স্াধীনতায় আজাদ বহন্দ 
জফৌলজর অিদানলক তুল্ ধরার জচষ্া করা হলয়লছ।

n  ভিিাি নিরসা মুডিা আনদিাসগী স্াধগীিিা সংগ্রামগী 
সংগ্রহােয়, এটট ঝাড়খলডে অিবস্ত। গুজরালতর নম তেদা 
জজ্ায় জদলশর ‘জাতীয় আবদিািী স্াধীনতা িংগ্রামী 
িংগ্রহা্য়’ মতবর করা হলচ্ছ, িমগ্র ভারলত স্াধীনতা 
আলন্দা্লন আবদিািীলদর অিদান জষা্টট গযো্াবরর 
মাধযেলম তুল্ ধরা হলি। এই জাদুঘরটট ‘স্টযোচু অফ 
ইউবনটট’ জিলক প্ায় ছয় বকল্াবমটার দলূর অিবস্ত। 

প্ধানমন্তী িংগ্রহা্য় রাষ্ট্র
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জকানওবদনই আমালদর জদলশ জমধা ও 
প্বতভার অভাি বছ্ না। দুভতোগযেিশত, 
ব্টটশ শািলনর িময় এমন বশক্া 

িযেিস্া মতবর হলয়বছ্, যার উলদেশযে বছ্ জকরাবন মতবর 
করা। তৎকা্ীন ব্টটশলদর ্ক্যে বছ্ বনলজলদর জনযে 
একটট জিিক জরেেী মতবর করা। স্াধীনতার পর জিলক 
বকছু পবরিততেন হলয়লছ, বকন্তু এখনও অলনক পবরিততেন 
িাবক আলছ। ফল্ আশানুরূপ ফ্ পাওয়া যায়বন। 
২০২০ িাল্ নতুন জাতীয় বশক্ানীবত িাস্তিায়লনর 
মাধযেলম এই িযেিস্ার পবরিততেন হলত শুরু কলর। এই 
নীবত বশক্ালক শুধুমাত্ চাকবর পাওয়ার মাধযেম বহিালি 
িযেিহার করার পবরিলততে জদলশর তরুে তরুেীলদর 
তালঁদর ভবিষযেৎ গড়লত িাহাযযে করলি। ৭ জু্ াই 
অবখ্ ভারতীয় বশক্া িমাগলম, প্ধানমন্তী নলরন্দ্র 
জমাদী িল্বছল্ন, “জাতীয় বশক্ানীবতর মূ্ বভত্তি হ্ 
বশক্ালক িংকীে তে মানবিকতার িতৃ্ত জিলক মুক্ত করা 
এিং একুশ শতলকর আধুবনক ধারোর িলঙ্ এটটলক 
একীভূত করা।"

প্রধািমন্তগী িকরন্দ্র দমাদগীর ভারকণর েয়টি ম্ে কো
1. বশক্া িংক্রান্ত জাতীয় নীবতর মূ্ বভত্তি হ্ বশক্ালক 

িংকীে তে বচন্তাধারা জিলক মুক্ত করা এিং একবিংশ 
শতাব্দীর জনযে িমিামবয়ক ধারোর িালি একীভূত 
করা। আমালদর বশক্ািযেিস্ালক শুধু বিবগ্রধারী 
যুিকলদরই প্স্তুত করা উবচত নয়, জদশলক এবগলয় 
বনলয় যাওয়ার জনযে প্লয়াজনীয় মানিিম্দও মতবর 
করা উবচত। আমালদর বশক্ক ও বশক্াপ্বতষ্ানলদর 
এই বিদ্ধালন্তর জনতৃত্ব বদলত হলি।

2. ভারত এখন বিলবের দ্রুত িধ তেনশী্ অি তেনীবতগুব্র 
অনযেতম প্ধান। আমরা এখন বিলবের তৃতীয় িহৃত্তম 
স্টাটতেআপ ইলকাবিলস্টম। মহাকাশ প্যুক্ক্তর মলতা 
জক্ত্গুব্লত, জযখালন িরকার িিবকছু করত, এখন 
জিখালন জিিরকাবর অংশীদারীত্ব িকৃ্দ্ধ জপলয়লছ। 
জদলশর জমলয়লদর জনযে এতবদন জয িি জক্ত্ িন্ 
বছ্ এখন জিখালন জদলশর জমলয়রা নক্জর স্াপন 

িিুি নশষো, িিুি িগীনি, এিং 
এক িিুি ভারি িঠকির প্রস্তুনি

বশশুর িুস্ালস্যের জক্লত্ একমাত্ পটুষ্র উৎি হ্ মাতৃদুগ্ধ। 
জন্ম জিলক মতুৃযে পয তেন্ত আমালদর জীিনযাপলনর জনযে খালদযের 
মলতা বশক্া একটট অপবরহায তে উপাদান। বশক্ার ্ক্যে শুধুমাত্ 

বিবগ্র অজতেন করা নয়, এর ্ক্যে হওয়া উবচত জদশলক এবগলয় 
বনলয় যাওয়ার জনযে প্লয়াজনীয় মানিিম্দ গলড় জতা্া। নতুন 

জাতীয় বশক্ানীবতর প্ািবমক ্ক্যে হ্ জিটাই। ২৯ জু্ াই 
এই বশক্ানীবতর দুই িছর পূে তে হ্। সু্ক্ বশক্া জিলক শুরু কলর 

দক্তা উন্নয়ন পয তেন্ত িহু উলদযোগ গ্রহে করা হলয়লছ। এখন িময় 
এলিলছ উচ্চবশক্ার বিষলয় ভািনাবচন্তার। ৭-৯ জু্ াই পয তেন্ত 
জদলশর বশক্ালক্লত্র ৩০০ জন বিবশষ্ িযেক্ক্তত্ব িারােিীলত 

জলড়া হলয়বছল্ন। আল্াচনার বিষয়িস্তু বছ্ কীভালি জাতীয় 
বশক্ানীবতর ্ক্যে অজতেন করা িম্ি হলি। গত ৭ জু্ াই 

প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী এই বিষলয় তারঁ মতামত িযেক্ত কলরন।

বশক্া রাষ্ট্র
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করলছ। 
3 . নতুন বশক্ানীবতলত িিলচলয় জিবশ নজর জদওয়া 

হলয়লছ বশশুলদর প্বতভা এিং পছন্দ অনুযায়ী 
প্বশক্লের উপর। আমালদর তরুেলদর হলত হলি 
দক্ ও আত্মবিবোলি পবরপূে তে। বশক্ানীবত এর বভত্তি 
মতবর করলছ।

4. নতুন জাতীয় বশক্ানীবতর জনযে জদলশর বশক্া 
খালত একটট িড় পবরকাঠালমা বনলয়ও কাজ করা 
হলয়লছ। আজ জদলশ বিপু্ িংখযেক নতুন কল্জ 
স্াপন করা হলয়লছ, নতুন বিবেবিদযো্য় গলড় 

জতা্া হলয়লছ, নতুন আইআইটট এিং আইআইএম 
প্বতটষ্ত হলচ্ছ।

5. জাতীয় বশক্ানীবত এখন বনলজর মাতৃভাষায় 
পড়ালশানার অনুমবত জদয়। িংসৃ্কলতর মলতা প্াচীন 
ভারতীয় ভাষাগুব্লকও পুনরুজিীবিত করা হলচ্ছ।

6. আগামী িছরগুব্লত, ভারত একটট প্ধান 
আন্তজতোবতক বশক্া জকন্দ্র বহিালি আবিভূতেত 
হলত পালর। প্িমত, আমালদর বশক্া িযেিস্ালক 
আন্তজতোবতক মান পূরলের জনযে প্স্তুত করলত হলি।  
জিই ্লক্যে ধারািাবহক প্লচষ্া চাব্লয় যালচ্ছ।  

ঐবেনরক, অি্যাশ্চয ্ষ এিং িিুি কাশগী
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী যখন জ্াকিভা বনি তোচলন ্ ড়লত প্িমিার 
কাশীলত বগলয়বছল্ন, তখন বতবন জিখালন গুজরাত উন্নয়লনর 
মলি্লক িঙ্ী কলরবছল্ন। যাইলহাক, আধযোত্মিকতা, ধম তে এিং 
িংসৃ্কবতর শহর কাশীলত, বতবন ‘কাশী মলি্’ নালম পবরবচত একটট 
নতুন উন্নয়ন মলি্ চা্ ু কলরবছল্ন। জদলশর শািনভার গ্রহে 
করার পর যখনই প্ধানমন্তী জমাদী তারঁ িংিদীয় জকলন্দ্র বগলয়লছন, 
মানলুষর ক্যোলে বিবভন্ন প্কলল্পর িচূনা কলরলছন। ৭ জু্ াই বতবন 
আিার কাশীর উন্নবতর জনযে ১৮০০ জকাটট টাকা মূল্যের প্কলল্পর 
বভত্তিপ্স্তর স্াপন কলরলছন। 

কাশী িমগ্র জদলশর কালছ এমন একটট বচত্ তুল্ ধলরলছ জযখালন 
ঐবতহযে এিং উন্নয়ন উভয়ই অন্তভুতেক্ত রলয়লছ। ৭ জু্ াই, প্ধানমন্তী 
নলরন্দ্র জমাদী প্ায় ১৮০০ জকাটট টাকার উন্নয়ন প্কলল্পর উলবিাধন ও 
বভত্তিপ্স্তর স্াপন কলর িল্বছল্ন, “কাশীর আধুবনক অিকাঠালমা 
গবতশী্তা িকৃ্দ্ধ করলছ। যখন বশক্া, দক্তা, পবরলিশ, পবরচ্ছন্নতা 
এিং িযেিিায় উৎিাবহত করা হয়, নতুন প্বতষ্ান গলড় জতা্া হয় 
এিং বিবোি ও আধযোত্মিকতার পবিত্ স্ালনর মবহমার িলঙ্ বমব্ত 
হয় তখন উন্নয়ন বনক্চিত হয়। যখন দবরদ্র মানুষরা  আিািন, 
বিদযুেৎ, জ্, গযোি এিং জশৌচাগালরর মলতা জীিলনর জমৌব্ক 
চাবহদাগুব্ পূরে হয়, তখন মাক্ঝ, তাবঁত, হস্তবশল্পী জিলক শুরু কলর 
জফবরওয়া্া পয তেন্ত িকল্ উন্নয়লনর িবুিধা পান।“ 

১৮০০ দকাটি িাকা ম্কে্যর প্রকল্প:
n 	৫৯০ জকাটট টাকার জিবশ প্কলল্পর উলবিাধন করা হলয়লছ। 

এর মলধযে রলয়লছ িারােিী স্াটতে বিটট এিং আরিান 
প্কলল্পর অধীলন গহৃীত জিশ কলয়কটট উলদযোগ।

n  িািতপুর-কাপলিটঠ-ভালদাবহ িড়লক একটট জিতুর উপর 
চার জ্লনর রাস্তা, িাতটট বপএমক্জএিওয়াই িড়ক বনম তোে 
এিং ধারালিৌনা-বিনু্রা িড়ক প্শস্তকরে-িহ জিশ 
কলয়কটট িড়ক প্কলল্পরও উলবিাধন করা হলয়লছ।

n  পয়ঃবনষ্াশন এিং জ্ িরিরাহ িযেিস্ার উন্নবতর ্লক্যে 
জিশ কলয়কটট প্কল্পও চা্ু করা হলয়বছ্।

n  প্ধানমন্তী ১২০০ জকাটট টাকারও জিবশ প্কলল্পর বভত্তি 
স্াপন কলরলছন। এর মলধযে রলয়লছ অিংখযে িড়ক বনম তোে 
এিং প্শস্তকরে প্কল্প। এিি প্কল্প শহর ও গ্রালমর 
িড়লক যানজট কমালত িাহাযযে করলি।

n  এই অঞ্ল্ পয তেটন বশল্পলক উন্নীত করার জনযে, প্ধানমন্তী 
উত্তরপ্লদশ-দবরদ্র পয তেটন উন্নয়ন প্কল্প িহ বিবেিযোংলকর 
অি তোয়লন জিশ কলয়কটট প্কলল্পর বভত্তি স্াপন কলরলছন।

n  প্ধানমন্তী বিগরা জ্াটতেি জস্টবিয়ালমর পুনবন তেম তোলের 
প্িম ধালপর বভত্তিও স্াপন কলরলছন।

'অষেয় পারি' রান্নাঘকরর উপহার দপকয়কে িারািসগী
িারােিী িফলরর িময় প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী অক্য় পাত্ রান্নাঘলররও উলবিাধন 
কলরলছন। এটট জদলশর ৬২তম অক্য় পত্ রান্নাঘর এিং উত্তর প্লদলশর চতুি তে। 
অক্য় পাত্ একটট অ্াভজনক িংস্া। এটট উত্তরপ্লদশ-িহ জদলশর িালরাটট 
রালজযের বিদযো্লয়র বশক্ািতীলদর জনযে দুপুলরর খািার পবরলিশন কলর। অক্য় পাত্ 
ভারলতর িরকাবর সু্কল্ বমি-জি বম্ কম তেিূবচ িাস্তিায়লন জকন্দ্রীয় িরকালরর িিলচলয় 
গুরুত্বপেূ তে অংশীদার। প্কল্পটট িরকাবর-জিিরকাবর িহলযাবগতায় কাজ করলছ। এই 
িংস্াটট িারালদলশ ১৪৭০২টট বিদযো্লয়র প্ায় ১৭ ্ক্ পড়ুয়ার খািালরর িলন্দািস্ত 
কলর। িারােিীলত ৬২ তম অক্য় পাত্ রান্নাঘর জকন্দ্র জখা্া হলয়লছ। এই অক্য় 
পালত্র রান্নাঘলর এক ্ক্ বশক্ািতীলদর জনযে বমি-জি বম্ মতবর করা হলি।

বশক্ারাষ্ট্র
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অরুে জজটব্ স্বৃত িভা রাষ্ট্র

অতিভু্ষন্তি: সমাকজর প্রানতিক 
অংকশর জি্য উন্নয়কির পে

অন্তভুতেক্ক্তমূ্ক প্িকৃ্দ্ধ মালন উন্নয়ন জযখালন 
িিার িমান িুলযাগ িততেমান িাকলি। িরকাবর 
প্কলল্পর িুফ্ িমালজর প্াবন্তক স্তলরর 

মানলুষর কালছ জপৌঁলছ বগলয়লছ। অন্তভুতেক্ক্তমূ্ক উন্নয়লনর 
উপর জজার জদওয়া হলচ্ছ। জদলশর প্বতটট মানুষ যালত 
জীিনযাপলনর প্বতটট জমৌব্ক িুবিধা জযমন আিািন, 
খাদযে, পানীয় জ্, বশক্া, স্াস্যে িুবিধা পান, তা বনক্চিত 
করা হলচ্ছ। এর পাশাপাবশ ময তোদাপূে তে জীিনযাপলনর 
জীবিকার বিবভন্ন উৎলির উপর নজর জদওয়া হলয়লছ। এই 
িলির পাশাপাবশ, অন্তভুতেক্ক্তমূ্ক উন্নয়লনর জনযে পবরলিশ 
িুরক্ার যত্ন জনওয়াও প্লয়াজন, কারে পবরলিলশর 
ক্বতিাধন কলর অগ্রগবত িম্ি নয়, আর জিই অগ্রগবতলক 
িুস্ায়ী িা অন্তভুতেক্ক্তমূ্ক উন্নয়নও ি্া যায় না।

অন্তভুতেক্ক্ত ছাড়া প্কৃত উন্নয়ন িম্ি নয় এিং উন্নয়ন 
ছাড়া অন্তভুতেক্ক্তর ্ক্যে অজতেন করা যায় না। অমতৃ কাল্র 
িময় আমালদর জদশ যখন স্াধীনতার শততম িলষ তে জিানাব্ 
ভারত গলড় জতা্ার জনযে এক পিবনলদতেবশকা প্স্তুত কলরলছ, 
জিই জপ্বক্লত অন্তভুতেক্ক্তর বিষয়টট আরও গুরুত্বপেূ তে 
হলয় উলঠলছ। অরুে জজটব্ স্ারক ভাষলে, প্ধানমন্তী 

অন্তভুতেক্ক্তমূ্ ক প্িকৃ্দ্ধর ধারো ভারতীয় 
জপ্ক্াপলট নতুন নয়। আমরা যবদ আমালদর 
জদলশর প্াচীন ধম তেগ্রথেগুব্ ্ক্যে কবর, তাহল্ 
একটা ক্জবনি ্ক্যে করা যায়, জিখালনও 
িিাইলক িলঙ্ বনলয় চ্ার তাবগদ রলয়লছ। 
'িলি তে ভিন্তু িুবখনঃ'-এর ভারতীয় দশ তেনও একই 
বিবোিলক প্বতফব্ত কলর। ভারলত অতীলত 
অি তেননবতক জিলক িামাক্জক স্তলর অলনক 
িংস্কার শুরু হলয়লছ। বকন্তু একটা পাি তেকযে বছ্, 
জিটা হ্ মলনাভাি। এর আলগ, ভারলত িড় 
ধরলনর িংস্কার তখনই হলয়বছ্ যখন আলগর 
িরকারগুল্ালক জিই কাজগুব্ িম্ূে তে করলত 
িদ্ধ পবরকর বছ্। বকন্তু এখন িরকার জাতীয় 
ও জনস্ালি তে িংস্কারলক িাফল্যের জিাপান 
বহিালি বিলিচনা কলর। গত ৮ জু্ াই প্াক্তন 
অি তেমন্তী অরুে জজটব্র স্রলে আলয়াক্জত 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী তারঁ ভাষলে অন্তভুতেক্ক্ত-
িহ উন্নয়লনর উপর জজার বদলয়বছল্ন।
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নলরন্দ্র জমাদী, “অন্তভুতেক্ক্তর মাধযেলম উন্নয়ন, উন্নয়লনর 
মাধযেলম অন্তভুতেক্ক্ত”- এই প্বতপাদযেটট িামলন জরলখ ভাষে 
জদওয়ার িময় জকন্দ্রীয় িরকালরর িংকল্প উপস্াপন 
কলরন। বতবন িল্বছল্ন, “গত আট িছলর ভারত জয 
গবতলত অন্তভুতেক্ক্তমূ্ ক িকৃ্দ্ধর জনযে কাজ কলরলছ এিং 
জয স্তলর কাজ কলরলছ তা বিলবের আর জকািাও জদখা 

যায় না। আজলকর ভারত িংস্কার িাধলন, পবরিততেলন দৃঢ় 
প্তযেয়ী। আগামী ২৫ িছলরর মলধযে জিানাব্ ভারত গলড় 
জতা্ার জনযে পবরকল্পনা মতবর করলছ। জনগলের চাবহদা, 
ক্যোলের কিা মািায় জরলখ নীবত-বনধ তোরে, পবরকল্পনা 
করা হলচ্ছ। জদলশর প্বতটট অঞ্ল্র মানলুষর িুবিধা, 
অিুবিধা, ক্যোে, ঐবতলহযের কিা মািায় রাখলত হলি।“   

 গত আট িছলর ভারত নয় জকাটটরও জিবশ মবহ্ালক 
বিনামূল্যে গযোি িংলযাগ বদলয়লছ। এই িংখযো দবক্ে আবরিকা, 
অল্রিব্য়া, বিঙ্াপুর এিং বনউক্জ্যোলডের জমাট জনিংখযোর 
জচলয় জিবশ।

 ‘বিক্জটা্ ইক্ডেয়া অবভযান’ প্ায় পাচঁ ্ক্ কমন িাবভতেি 
জিন্ালরর মাধযেলম গ্রালম িিিািকারী দবরদ্রলদর কালছ 
ইন্ারলনলটর িবুিধা বনলয় এলিলছ। ভারলতর বভম-ইউবপআই 
জকাটট জকাটট দবরদ্রলক বিক্জটা্ জপলমলন্র িবুিধা প্দান 
কলরলছ।

 স্বনবধ প্কল্প জফবরওয়া্ালদর িযোক্ঙ্কং িযেিস্ার িলঙ্ যকু্ত 
কলরলছ। জামানলতর অভালি িমালজর এই জরেবে অতীলত িহু 
িবুিধা জিলক িক্ঞ্ত হলয়বছল্ন।

 উন্নয়লন বপবছলয় িাকা ১০০ জজ্ালক উচ্চাকাঙ্কী জজ্া 
বহিালি উন্নয়লনর জক্লত্ অনযোনযে জজ্ার িমকক্ করলত 
প্চারো শুরু হলয়লছ।

 উড়ান বস্কলমর অধীলন, অলনকগুব্ এয়ারব্রিপ পুনরুজিীবিত 
করা হলয়বছ্, এিং নতুন বিমানিন্দর মতবর করা হলয়বছ্, 
যা দরূ-দরূালন্তর টায়ার-২ এিং টায়ার-৩ শহরগুব্লক যকু্ত 
কলরবছ্। 

 ভারলতর নতুন জাতীয় বশক্ানীবত মাতৃভাষায় পড়ালশানার 
ওপর জজার বদলচ্ছ। যারা ইংলরক্জ জালনন না তারঁা এখন 
তালঁদর মাতৃভাষায় পড়ার িুলযাগ পালিন।

 জ্ জীিন বমশন জদলশর প্বতটট িাবড়লত কল্র মাধযেলম 
জ্ িরিরাহ করলছ। মাত্ বতন িছলর, এই বমশনটট ছয় 
জকাটটরও জিবশ পবরিারলক জ্ িংলযালগর িযেিস্া কলরলছ। 
এই অন্তভুতেক্ক্ত আজ িাধারে মানুলষর জীিনলক িহজ কলর 
তু্লছ। 

 স্াবমত্ব জযাজনার মাধযেলম জদলশর গ্রামাঞ্ল্ িাবড়ঘর ও 
ভিলনর মানবচত্ মতবরর কাজ চ্লছ। এখন পয তেন্ত ভারলতর 
জদড় ্ক্ গ্রালম জ্ালনর িাহালযযে এই কাজ করা হলয়লছ। ৮০ 
্লক্র জিবশ মানুলষর িম্ত্তি কািতে করা হলয়লছ।

 িরকার জনগলের জীিলন অপ্লয়াজনীয়ভালি হস্তলক্পকারী 
এরকম ১৫০০ আইন িাবত্ কলরলছ। িরকার ৩০,০০০ 
টটরও জিবশ িম্বত িাবত্ কলরলছ, যা িযেিিা করার পি িহজ 
কলরলছ, মানুলষর জীিনযাত্া িাধামুক্ত কলরলছ। 

এইভাকি ভারি অতিভু্ষন্তির মাধ্যকম উন্নয়কির পকে এনিকয়কে

৪৫ দকাটিরও দিনশ জি 
ধি অ্যাকাউন্ট 

জদলশর বিপু্  জনিংখযো ‘আয়ুষ্ান ভারত’ প্কলল্পর 
কারলে স্াস্যে িুবিধা জপলয়লছন। স্াভাবিকভালি জদলশর 
স্াস্যে পবরকাঠালমার উন্নবত হলয়লছ। গত ৭-৮ িছলর 
ভারলত প্ায় ২০৯ টট নতুন জমবিকযো্ কল্জ বনবম তেত 
হলয়লছ। জমবিকযো্ কল্লজ আিন িংখযো ববিগুে 
হলয়লছ।  

অরুে জজটব্ স্বৃত িভা রাষ্ট্র

গত আট িছলর, ভারত ৪৫ জকাটটরও জিবশ জন 
ধন িযোঙ্ক অযোকাউন্ খুল্লছ। এই িংখযোটট 
জাপান, জাম তোবন, ব্লটন, ইতাব্ এিং জমক্ক্সলকার 
জমাট জনিংখযোর িমান।

‘আয়ষু্ান ভারত’ প্কলল্পর অধীলন ৫০ জকাটটরও জিবশ মানষু 
প্বত িছর পাচঁ ্ক্ টাকা পয তেন্ত বিনামলূ্যে বচবকৎিা িবুিধা 
জপলয়লছন। গত চার িছলর, ৩.৫ জকাটটরও জিবশ মানষু এই 
প্কলল্পর অধীলন বিনামূল্যে বচবকৎিা জপলয়লছন। জনিংখযোর 
এই অংশটট দীঘ তেবদন ধলর স্াস্যে িুবিধা জিলক িক্ঞ্ত বছল্ন। 

গত আট িছলর, ভারত িরকার দবরদ্রলদর মলধযে বতন 
জকাটট পাকা িাবড় প্দান কলরলছ। বিলবের অলনক জদলশর 
জনিংখযোও এত নয়। পবরিহলের অভালি জয খাদযে শিযে 
পলচ জযত,  বকষাে জর্ এিং কৃবষ উদযোলনর মলতা প্কলল্পর 
মাধযেলম কৃবষজাত পেযে এখন এমন এ্াকায় জপৌঁলছ যালচ্ছ 
যা কৃষকরা অতীলত কল্পনাও কলরবন।

২০৯টি িিুি দমনডক্যাে 
ককেজ তিনর করা হকয়কে 

৫ েষে িাকা পয ্ষতি নিিাম্কে্য 
নচনকৎসা সনুিধা

সারা দদকশ ৩ দকাটি পাকা 
িানড় নিনম ্ষি হকয়কে 
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উন্নয়কির এক্সকপ্রসওকয়কি উন্নয়কির এক্সকপ্রসওকয়কি 
আকরকটি িিুি মারিা যুতি হেআকরকটি িিুি মারিা যুতি হে

কবিত আলছ ভগিান শ্রী রাম িলুন্দ্খলডের মধযে বদলয় 
বগলয়বছল্ন। িুলন্দ্খলডের ভূবমলতই জন্মগ্রহে কলরবছল্ন 
মহারাজ ছত্শা্, রাবন ্ক্ষ্মীিাইলয়র মলতা িীর জযাদ্ধারা। 

কবি পদ্মাকর, তু্িীদাি, মমবি্ী শরে গুতি, িক্টর হবরবিংহ জগৌড়, 
হবকর জাদকুর জমজর ধযোনচালঁদর জন্ম হলয়বছ্ এই ভূবমলতই। যবদও 
দীঘ তেবদন ধলর িলুন্দ্খডে জদলশ অনগ্রিরতার প্তীক বহিালি পবরবচত 
বছ্।

যাইলহাক, এই পবরচয় পবরিততেন হলচ্ছ, এিং এর প্ধান কৃবতত্ব 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদীর। জিচ প্কল্প, ‘হর ঘর ন্ জি জ্’, প্বতরক্া 
কবরলিার এিং জকন-জিতওয়া নদী িংলযাগ প্কলল্পর অনলুমাদলনর 
পর, প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী িুলন্দ্খডে এক্সলপ্িওলয়র িচূনা কলরলছ। 
বতবন ১৬ জু্ াই জা্াউলনর কাইলিবর গ্রালম এক্সলপ্িওলয়র উলবিাধন 
কলরবছল্ন। চার জ্লনর হাইওলয় বচত্কূট (জাতীয় িরক-৩৫) িান্দা, 
মালহািা, হাবমরপুর, জা্াউন, আউরাইয়া এিং এতওয়ালক িংযকু্ত 
করলি।

এতওয়া এক্সলপ্িওলয়টট কুদ্রাইল্র কালছ ্খনউ-আগ্রা 
এক্সলপ্িওলয়র িলঙ্ যকু্ত হয়। প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী এই 
এক্সলপ্িওলয়র বভত্তিপ্স্তর স্াপন কলরবছল্ন ২০২০ িাল্র ২৯ 
জফব্রুয়াবর। ২৮ মালির জরকিতে িমলয় এই এক্সলপ্িওলয়র কাজ 
িম্ন্ন হলয়বছ্। এক্সলপ্িওলয়র উলবিাধলন প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী 
িল্ন, “িলুন্দ্খডে এক্সলপ্িওলয় মতবর হওয়ার ফল্ বচত্কূট জিলক 
বদবলির দরূত্ব ৩-৪ ঘণ্া কলমলছ। বকন্তু এর িুবিধা তার জিলক অলনক 
জিবশ। এই এক্সলপ্িওলয় জকি্ যানিাহলনর গবত িকৃ্দ্ধ করলি না, 
এটট িমগ্র িুলন্দ্খলডের বশল্প প্িালর অগ্রেী ভূবমকা গ্রহে করলি। 
এই এক্সলপ্িওলয়র দইু পালশ িহু বশল্প গলড় উঠলত চল্লছ। জস্টালরজ 

একটট এক্সলপ্িওলয় শুধুমাত্ দুটট 
স্ালনর মলধযে দরূত্ব কমায় না, জিই 

অঞ্ল্র উন্নয়লনও গুরুত্বপূে তে ভূবমকা 
পা্ন কলর। এই কারলেই একটট 

এক্সলপ্িওলয় জকি্মাত্ যানিাহলনর 
গবতলক ত্বরাববিত কলর না, এটট 

আলশপালশর এ্াকার অি তেননবতক 
উন্নয়নলকও ত্বরাববিত কলর। একিময় 

িুলন্দ্খডে ি্লত আমালদর ধু ধু 
প্ান্তর, রুক্ ভূবম, শুকলনা মালঠর ছবি 

মলন আিত। বকন্তু জিই িুলন্দ্খলডে 
এখন বিকালশর যাত্া শুরু হলয়লছ। 
জকন-জিতওয়া ব্ঙ্ক প্কল্প জহাক িা 

িুলন্দ্খলডে এক্সলপ্িওলয় জহাক- 
বিকালশর যাত্া শুরু হলয়লছ। চ্বত 

িছর ১৬ জু্ াই প্ধানমন্তী নলরন্দ্র 
জমাদী িুলন্দ্খলডে এক্সলপ্িওলয়র 

উলবিাধন কলরলছন, এর ফল্ 
অি তেননবতক উন্নয়ন নতুন জপ্রো পালি, 

িুলন্দ্খডে জদলশর উন্নয়লনর িলঙ্ 
তাল্ তা্ বমব্লয় চ্লি।

িুলন্দ্খডে এক্সলপ্িওলয় রাষ্ট্র
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উত্তরপ্রকদকশ এখি দদকশর সিকচকয় দিনশ উত্তরপ্রকদকশ এখি দদকশর সিকচকয় দিনশ 
এক্সকপ্রসওকয় রকয়কে এক্সকপ্রসওকয় রকয়কে 

য
ম

ুিা এ
ক্স

কপ্র
স

ও
কয়

 

नोएडा

আগ্রা- েখকিৌ এক্সকপ্রসওকয় 

িুকন্
েখডি

 এক্স
কপ্র

সওকয় 

িুকন্
েখডি

 এক্স
কপ্র

সওকয় 

প্ি ্ষাঞ্চে এক্সকপ্রসওকয় 

প্ি ্ষাঞ্চে এক্সকপ্রসওকয় 

িুকন্েখডি এক্সকপ্রসওকয় 
আধুনিক সুকযাি-সনুিধা 

নদকয় সজ্জ্জি 

আগ্রা

এিওয়া েখকিৌ

নচরিক্ি 

িান্জপুর

n চার জ্লনর িলুন্দ্খডে এক্সলপ্িওলয় 
২৯৬ বকল্াবমটার বিস্বৃ ত। এটট বনম তোলে  
প্ায় ১৪,৮৫০ জকাটট টাকা িযেয় হলয়লছ। 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী ২০২০ িাল্র 

জফব্রুয়াবরলত এর বভত্তিপ্স্তর স্াপন কলরবছল্ন। 

n এক্সলপ্িওলয়র বনম তোেকাজ ২৮ মালি িম্ন্ন হলয়বছ্, প্ািবমক 
পয তোলয় এর ্ক্যেমাত্া বছ্ ৩৬ মাি। িান্দা ও জা্াউন জজ্ায় 

বশল্প কবরলিার বনম তোলের কাজও শুরু হলয়লছ।

দযািাকযাি ি্যিস্ার 
উন্ননির ফকে  

অে ্ষনিনিক সমৃন্দ্ধও হকি 

একটা িময় বছ্ যখন এটা বিবোি করা হত জয শুধুমাত্ িড় শহরগুব্রই আধুবনক পবরিহন পবরলষিা পাওয়ার অবধকার আলছ। 
বকন্তু, গত আট িছলর িরকালরর বচন্তাধারায় পবরিততেন এলিলছ। উত্তরপ্লদশ এর একটট প্ধান উদাহরে। িলুন্দ্খডে এক্সলপ্িওলয় 
বচত্কূট, িান্দা, হাবমরপরু, মালহািা, জা্াউন, আউরাইয়া এিং এতওয়ালক িংযকু্ত কলরলছ। অপরবদলক পূি তোঞ্্ এক্সলপ্িওলয় 
্খনউলক িারািাবঁক, আলমটঠ, িু্তানপুর, অলযাধযো, আলম্বদকরনগর, আজমগড়, জমৌ এিং গাক্জপুলরর িলঙ্ িংযকু্ত কলর। 
নতুন বনবম তেত গঙ্া এক্সলপ্িওলয় বিারা বমরাট, হাপুর, িু্ ন্দশহর, আমলরাহা, িদাউন, শাহজাহানপুর, হারলদাই, উন্নাও, রায়লিলরব্, 
প্তাপগড় এিং প্য়াগরাজলক িংযকু্ত করা হলি।  

পনরিহি দষেকরি মকিাভাি পনরিি্ষি

িবুিধা এিং জকার্ জস্টালরজ বনম তোে করা হলি এখালন।
িলুন্দ্খডে এক্সলপ্িওলয় এই এ্াকায় কৃবষবভত্তিক 

বশল্প স্াপলন িাহাযযে করলি। খামালরর উৎপাবদত পেযে 
িাজালর পবরিহন করাও িহজ হলি। এটট িলুন্দ্খলডে 

মতবর হওয়া প্বতরক্া কবরলিালরর জক্লত্ও অলনক 
িাহাযযে করলি। এই এক্সলপ্িওলয়,  িলুন্দ্খলডের প্বতটট 
অঞ্্লক, প্বতটট জকােলক উন্নয়লনর িলঙ্ যকু্ত করলি, 
মানুলষর স্-জরাজগালরর িলন্দািস্ত করলি। 

n  এই এক্সলপ্িওলয়র উভয় পালশ ১১০ বমটার চওড়া 
পি মতবর করা হলয়লছ, জযখালন জিৌর শক্ক্ত পাওয়া 
যালি। এই এক্সলপ্িওলয়লত প্লিশ এিং প্স্ালনর জনযে 
জতলরাটট পলয়লন্ ইন্ারলচঞ্ রলয়লছ।

n  এক্সলপ্িওলয় িরাির জকৌশ্গত পলয়লন্ চারটট 
জর্ওলয় ওভারব্জ, ১৯টট উড়া্পু্ এিং ২২৪টট 
আডোরপাি মতবর করা হলয়লছ। চারটট স্ালন জপলট্া্ 
জস্টশন ও জনিবুিধা জকন্দ্র মতবর করা হলচ্ছ। এর 
পাশাপাবশ এ্াকািািীর জনযে িাবভতেি জরাি বনম তোে করা 
হলয়লছ।

n  এক্সলপ্িওলয়র চারপালশ বনবিড় িকৃ্লরাপে করা হলি, 
পাশাপাবশ বিবনলয়াগ পাকতে এিং কারখানা স্াপন করা 
হলি। িলুন্দ্খডে এক্সলপ্িওলয় িমগ্র উত্তরপ্লদশ রাজযে 
এিং িমগ্র জদলশর কম তে িংস্ালনর জক্লত্ গুরুত্বপূে তে 
ভূবমকা পা্ন করলি। এক্সলপ্িওলয় যাত্ীলদর 
বনরাপত্তা বনক্চিত করলত বিলশষ িযেিস্া করা হলয়লছ।

অপাকরটিং এক্সকপ্রসওকয়র ১২২৫ নককোনমিার
পূি তোঞ্ল্র বচত্ িদল্ বদলয়লছ পূি তোচ্ এক্সলপ্িওলয়। ৩৪১ 

বকল্াবমটার মদঘ তেযে বিবশষ্ এই মহািড়ক রালজযের দীঘ তেতম 
এক্সলপ্িওলয়।  আগরা-্খনউ এক্সলপ্িওলয়, ৩০২ 
বকবম।  যমনুা এক্সলপ্িওলয় - ১৬৫ বকবম।  বদবলি-

বমরাট এক্সলপ্িওলয়- ৯৬ বকবম।  নয়িা-জগ্রটার নয়িা 
এক্সলপ্িওলয়- ২৫ বকবম।

নিম ্ষাণাধগীি এক্সকপ্রসওকয়, ১৯৭৪ নকনম
 জগারক্পুর ব্ংক এক্সলপ্িওলয়- ৯১ বকবম।  গঙ্া এক্সলপ্িওলয়- 

৫৯৪।  ্খনউ-কানপুর এক্সলপ্িওলয়- ৬৩ বকবম।  
গাক্জয়ািাদ-কানপুর এক্সলপ্িওলয়- ৩৮০ বকবম।  জগারক্পুর 

বশব্গুবড় এক্সলপ্িওলয়- ৫১৯ বকবম।  বদবলি-িাহারানপুর 
জদরাদনু এক্সলপ্িওলয় ২১০ বকবম।  গাজীপুর-িাব্য়া মাক্ঞ্ঘাট 

এক্সলপ্িওলয়- ১১৭ বকবম।
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দষেিা দেকক কম ্ষসংস্ািদষেিা দেকক কম ্ষসংস্াি
নপএম দষে নকিম 

িামযে একবদলক মূ্ যেলিাধ এিং আলরকবদলক এটট অবধকারও। বকন্তু তা িত্ত্বেও আমালদর জদলশর একটট 
িড় অংশ স্াধীনতার পর জিলক িমতার িুবিধা জিলক িক্ঞ্ত হলয়লছন। জকন্দ্রীয় িরকালরর িমস্ত 

প্কলল্পর িুবিধা তালঁদর কালছ জপৌঁছালনা উবচৎ হল্ও, তারঁা িুবিধা জিলক িক্ঞ্ত বছল্ন। ২০১৪ িাল্ 
প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী যখন জদলশর দাবয়ত্বভার গ্রহে কলরন, তখন অলন্তযোদলয়র নীবত অনুিরে কলর, 
প্বতটট িরকাবর প্কলল্পর িুবিধা িমালজর প্াবন্তক মানুলষর কালছও জপৌঁছালত শুরু কলর। ২০২১ িাল্র 
৭ আগস্ট প্ধানমন্তী দক্ জযাজনার িূচনা হলয়লছ। এর ্ক্যে হ্ িমালজর অনগ্রির জরেেী, তফবিব্ 

জাবত, তফবশব্ উপজাবত এিং অি তেননবতকভালি দিু ত্ে  জগাষ্ঠীলক দক্তা উন্নয়ন প্বশক্ে প্দালনর 
মাধযেলম ক্মতাবয়ত করা। এই প্কল্পটট পাচঁ িছলরর মলধযে ২.৭ ্ক্ যুিক-যুিতীলক দক্ কলর তু্লি।

আজলক এই প্বতলযাবগতার বিলবে একটা 
বিষলয়র প্বত গভীর মলনালযাগ প্লয়াজন, 
এিং তা হ্ দক্তা উন্নয়ন। দক্তা 

উন্নয়লনর পাশাপাবশ যিু বশক্ার প্চালরর ্ক্যে বনলয় 
বস্ক্ জিলভ্পলমন্ বমশন এিং নতুন জাতীয় বশক্া 
নীবত চা্ু করা হলয়বছ্। যাইলহাক, িমালজর এমন 
একটট অংশ বছ্ যালদর দক্তা উন্নয়নলক অগ্রাবধকার 
জদওয়া হয়বন। এই বিভালগর অি তেননবতক অগ্রগবতর স্প্ন 
পূরে করলত প্ধানমন্তী দক্ জযাজনা চা্ু করা হলয়লছ। 
এই জনযে দক্তা উন্নয়ন কম তেিূবচলক চারটট বিভালগ ভাগ 
করা হলয়লছ।

প্রেম: ‘আপ-বস্কব্ং’ িা দক্তা িকৃ্দ্ধ এিং ‘বর-বস্কব্ংয়’ 
িা পুনঃদক্তার মাধযেলম গ্রামীে কাবরগর, জমির ইতযোবদ 
জপশার মানষুলদর আবি তেক ও বিক্জটা্ িাক্রতা প্দান 
করা। এ ছাড়া তালঁদর মৎৃবশল্প, তাতঁ, ছুলতার, গহৃস্াব্র 
কাজ ইতযোবদর প্বশক্েও জদওয়া হয়। এই প্বশক্ে 
কম তেিবূচ ৩২-৮০ ঘণ্ার।
ন্িগীয়: স্ল্পলময়াবদ প্বশক্লের অধীলন, দক্জতে, 
আিিািপত্ মতবর এিং খাদযে প্ক্ক্রয়াকরলের মলতা স্-
কম তেিংস্ালনর জক্লত্ ২০০ ঘন্া জিলক ৬০০ ঘন্া এিং 
ছয় মাি প্বশক্ে জদওয়া হয়।
িৃিগীয়: উলদযোক্তা উন্নয়ন কম তেিূবচর মাধযেলম, তফবিব্ 

বপএম দক্ বস্কম রাষ্ট্র
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জাবত এিং অনযোনযে অনগ্রির জরেেীর যিুকলদর দক্তা 
প্বশক্ে জদওয়া হয়। এই কম তেিবূচর িময়কা্ হলি ৮০ 
জিলক ৯০ ঘন্া িা ১০ জিলক ১৫ বদন।
চিুে ্ষ: একটট দীঘ তেলময়াদী কম তেিবূচর মাধযেলম, জযিি জক্লত্ 
িাজালর ভাল্া চাবহদা রলয়লছ জযমন: উৎপাদন প্যকু্ক্ত, 
প্াবস্টক প্ক্ক্রয়াকরে, জপাশাক প্যকু্ক্ত, স্াস্যেলিিা খাত 
ইতযোবদলত প্বশক্ে জদওয়া হয়। এই কম তেিবূচর জময়াদ 
হলি ৫ মাি িা তার জিবশ িা এক িছর (১০০০ ঘন্া)। 
প্কলল্পর অধীলন প্বশক্ে প্ািতীলদর উপিতৃ্তিও জদওয়া 

হয়। যবদ বরবস্কব্ং এিং আপবস্কব্ং জট্বনং জপ্াগ্রালমর 
িময় প্বশক্োিতীর উপবস্বত ৮০% হয়, তাহল্ এই 
পবরবস্বতলত প্বশক্ে প্ািতীলক ২৫০০ টাকা জদওয়া হয়। 
উলদযোক্তা উন্নয়ন কম তেিূবচর অধীলন, প্বশক্ে প্ািতীর 
উপবস্বত যবদ কমপলক্ ৮০% হয়, তাহল্ প্বশক্ে 
প্ািতীলক প্বতবদন ১০০ টাকা জদওয়া হয়। তফবিব্ 
জাবতর প্বশক্ে প্ািতীরা স্ল্পলময়াদী এিং দীঘ তেলময়াদী 
প্বশক্ে জপ্াগ্রালমর অধীলন প্বত মালি ১৫০০ টাকা 
পান।  

   িামাক্জক বিচার ও ক্মতায়ন মন্তক 
প্ধানমন্তী-দক্ জপাটতো্ এিং প্ধানমন্তী-দক্ 
জমািাই্ অযোপ চা্ ুকলরলছ। বস্কম িম্বকতেত 
িমস্ত তিযে, আগ্রহী প্ািতীরা pmdaksh.dosje.
gov.in- িা গুগ্ জপ্ জস্টার জিলক জমািাই্ 
অযোপ ‘বপএম দক্’ অযোাপ িাউনল্াি কলর 
বনলজলদর বনিন্ন করলত পালরন।

   আলিদনকারীলক ভারলতর স্ায়ী িাবিন্দা হলত 
হলি। তারঁ িয়ি ১৮ জিলক ৪৫ িছলরর মলধযে 
হলত হলি।

   আলিদনকারীলক একজন তফবিব্ 
উপজাবত, তফবিব্ জাবত, অনযোনযে অনগ্রির 
জরেেী, অি তেননবতকভালি অনগ্রির জরেেী, 
িাফাই কম তেচাবর, যাযাির, আধা যাযাির 
ইতযোবদ হলত হলি।

   আলিদনকারী যবদ অনযোনযে অনগ্রির 
জরেেীর হলয় িালকন, তাহল্ আলিদনকারীর 
পবরিালরর িাবষ তেক আয় বতন ্ক্ টাকা িা তার 
কম হলত হলি।

   আলিদনকারী যবদ অি তেননবতকভালি অনগ্রির 
জরেবে জিলক হয়, তাহল্ আলিদনকারীর 
পবরিালরর িাবষ তেক আয় হলত হলি এক ্ক্ 
টাকা িা তার কম।

   এই প্কলল্পর িবুিধা জপলত িবুিধালভাগীলদর 
জকালনা ধরলনর অি তে বদলত হলি না। এই বস্কলমর 
িুবিধা একিারই পাওয়া যালি।

   এটট প্বশক্ে গ্রহেকারীলদর শংিাপত্ প্দান-
িহ কম তেিংস্ান জপলত িহায়তা কলর।

কানরির: িযেিিায় প্বশক্ে জপলয় তারঁ আরও 
জিবশ আয় করলত িক্ম হলিন।
মনহো: স্-কম তেিংস্ালন িযেিস্া হলি। এটট 
মবহ্ালদর আবি তেকভালি শক্ক্তশা্ী করলত 
পালর।
যিুকরা: দীঘ তেলময়াদী প্বশক্ে এিং বনলয়ালগর 
অবধক িম্ািনা রলয়লছ এমন জপশাগুব্লত 
দক্তা অজতেন করলত পালরন। এর ফল্ তালঁদর 
ভা্ কম ত্ে ালভর িুলযাগ িাকলি। 

 বপএম দক্ জপাটতোল্র মাধযেলম তফবিব্ জাবত, অনগ্রির জরেেী 
এিং িাফাই কম তেচাবরলদর দক্তা উন্নয়ন িম্বকতেত িমস্ত তিযে এক 
জায়গায় উপ্ব্ধ করা হলয়লছ।

 এছাড়াও, জযলকান িুবিধালভাগী এখন এক বলিলক তার কাছাকাবছ 
দক্তা উন্নয়ন প্বশক্ে িম্লকতে তিযে জপলত পালরন এিং দক্তা 
প্বশক্লের জনযে িহলজই তারঁ নাম বনিন্ন করলত পালরন। িযেক্ক্তগত 
তিযে িম্বকতেত প্লয়াজনীয় নবি আপল্াি করার িুবিধাও এখালন 
উপ্ব্ধ রলয়লছ।

 প্বশক্ে চ্াকা্ীন িমলয় মুখ ও জচাখ স্কযোবনংলয়র মাধযেলম 
প্বশক্োিতীলদর উপবস্বত জরকিতে করার িুবিধা।

 প্বশক্লের িময়, ফলটা এিং বভবিও বলিপগুব্ পয তেলিক্লের 
িুবিধালি তে িযেিহার করা হয়।

 িামাক্জক নযোয়বিচার ও ক্মতায়ন মন্তলকর অধীলন বতনটট 
কলপ তোলরশন এই প্কল্পটট িাস্তিায়ন কলর। বতনটট কলপ তোলরশন হ্, 
জাতীয় তফবিব্ জাবত অি তে ও উন্নয়ন বনগম, জাতীয় অনগ্রির জরেেী 
অি তে ও উন্নয়ন বনগম, এিং জাতীয় িাফাই কম তেচারী অি তে ও উন্নয়ন 
বনগম।

প্রধািমন্তগী দষে দযাজিার অধগীকি িৃহগীি উকদ্যাি 
নপএম-দষে দপাি্ষাে: িে্য এিং 
পয ্ষকিষেণ উভয়ই একসাকে 

প্রধািমন্তগী দষে দযাজিার সনুিধা

বপএম দক্ বস্কম রাষ্ট্র
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পদ্ম বিভূষে বশনলজা আলি শ্দ্ধাজিনে 

বশনলজা আলি - জাপালনর একজন অনযেতম জযাগযে 
জনতা, বিবেস্তলর এক মহান রাজননবতক িযেক্ক্তত্ব 
এিং ভারত-জাপান িনু্লত্বর অনযেতম কাবরগর- 

আজ আর আমালদর মলধযে জনই। জাপান ও বিবে একজন 
মহান স্প্নদ্রষ্ালক হারাল্া। এিং, আবম একজন বপ্য় িনু্লক 
হাবরলয়বছ।

২০০৭ িাল্ গুজরালতর মুখযেমন্তী বহলিলি জাপান 
িফলরর িময় আবম প্িম তারঁ িলঙ্ জদখা কবর। জিই 

প্িম িাক্াত জিলকই, আমালদর িনু্ত্ব বছ্ অটুট এিং 
‘অবফবিয়া্ জপ্ালটাকল্’ িাইলরও আমালদর িম্কতে িজায় 
বছ্।

বকলয়ালটার জতাক্জ মক্ন্দলর আমালদর িফর, 
বশনকানলিলন আমালদর জট্ন ভ্রমে, আলমদািালদর 
িিরমবত আরেলম আমালদর িফর, কাশীলত গঙ্া আরবত, 
জটাবকওলত চা অনুষ্ান, আমালদর একিলঙ্ স্রেীয় 
মতবিবনমলয়র তাব্কা িবতযেই দীঘ তে।

জাপালনর প্াক্তন প্ধানমন্তী বশনলজা আলির অকা্ মতুৃযেলত প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী জশাক প্কাশ 
কলরলছন। তারঁ এই অকা্ প্য়ালে বিবে একজন তুলখাড় রাজনীবতবিদ, একজন অিামানযে জনতা এিং 
একজন দক্ প্শািকলক হারাল্া।  জাপালনর উন্নয়লন বতবন তারঁ জীিন উৎিগ তে কলরবছল্ন। ভারত 
জদলশর জিিামবরক পুরস্কার "পদ্মবিভূষে"-এ িম্াবনত কলরবছ্ বশনলজা আলিলক। বশনলজা আলির 
প্বত গভীর রেদ্ধা স্রূপ ভারত িরকার তারঁ মতুৃযের পলরর বদন ৯ জু্ াই জাতীয় জশাক বদিি পা্ন 

কলর। গুজরালতর মুখযেমন্তী িাকাকা্ীন িমলয় প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদীর িলঙ্ বশনলজা আলির িনু্ত্ব 
শুরু হলয়বছ্ এিং ধীলর ধীলর জিই িম্কতে আরও মজিুত হলয়বছ্। তারঁ িনু্ বশনলজা আলির মম তোবন্তক 

প্য়ালে প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী একটট আলিগঘন লিগ ব্লখলছন।  

আমার িনু্, নশিকজা আকি 
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এিং, মাউন্ ফুক্জর পাদলদলশ ইয়ামানাবশলত তারঁ 
পাবরিাবরক িািভিলন আমবন্তত হওয়ার িম্ান আমার 
স্বৃতলত বচরকা্ িাকলি।

এমনবক যখন বতবন ২০০৭ িা্ জিলক ২০১২ িা্ পয তেন্ত 
জাপালনর প্ধানমন্তী বছল্ন না এিং িম্প্রবত ২০২০ িাল্র 
পলরও, আমালদর মলধযে িযেক্ক্তগত িন্ন আলগর মলতাই 
অটুট বছ্।

আলি িালনর িলঙ্ প্বতটট মিঠকই ভীষেভালি িুক্দ্ধদীতি 
বছ্। বতবন িি তেদা িুশািন, অি তেনীবত, িংসৃ্কবত, বিলদশ নীবত 
এিং অনযোনযে বিবভন্ন বিষলয় নতুন ধারো বনলয় এলিবছল্ন।

তারঁ পরামশ তে আমালক অনুপ্াবেত কলরবছ্ গুজরালতর 
অি তেননবতক উন্নয়লনর জনযে। এিং, জাপালনর িলঙ্ 
গুজরালতর শক্ক্তশা্ী অংশীদাবরত্ব গলড় জতা্ার জক্লত্ 
তারঁ িমি তেন িিিময় িহায়তা কলরবছ্।

পরিততীলত, ভারত ও জাপালনর মলধযে জকৌশ্গত 
িম্লকতের অভূতপূি তে পবরিততেন আনার জক্লত্ তারঁ িলঙ্ 
কাজ করলত জপলর আবম বনলজলক জিৌভাগযেিান িল্ মলন 
করবছ। দুই জদলশর ববিপাবক্ক অি তেননবতক িম্কতে জিলক 
শুরু কলর আঞ্ব্ক বনরাপত্তার জক্লত্ আলি িালনর 
অিদান গুরুত্বপূে তে। তারঁ কালছ আমালদর দুই জদলশর িম্কতে 
বিলবের জনগলের জনযে িিলচলয় পবরেত িম্কতেগুব্র মলধযে 
অনযেতম বছ্। বতবন ভারলতর িলঙ্ জিিামবরক পারমােবিক 
চুক্ক্ত অনুিরে করার জনযে দৃঢ়প্বতজ্ বছল্ন - যা তার 
জদলশর জনযে িিলচলয় কটঠন বছ্ - এিং ভারলত উচ্চগবতর 
জর্ চা্ুর জক্লত্ অগ্রেী ভূবমকা পা্ন কলরলছন। স্াধীন 
ভারলতর যাত্ার িিলচলয় গুরুত্বপেূ তে মাই্ফ্কগুব্র 
মলতা, বতবন িুবনক্চিত কলরবছল্ন জয জাপান ভারলতর 
িক্ উন্নবত কালয তে পালশ রলয়লছ।

ভারত-জাপান িম্লকতের জক্লত্ তারঁ অিদালনর জনযে 
২০২১ িাল্ তালঁক পদ্মবিভূষে িম্ালন ভূবষত করা হলয়বছ্।

পবৃিিীলত িংঘটটত জটট্ এিং একাবধক পবরিততেলনর 
বিষলয় আলি িালনর গভীর অন্তদৃতেটষ্ বছ্, রাজনীবত, িমাজ, 
অি তেনীবত এিং আন্তজতোবতক িম্লকতের বিষলয় তারঁ দৃটষ্ভবঙ্ 
অলনক জিবশ দরূদশতী বছ্। এমনবক প্বতকূ্তার িামলনও 
্ষ্ এিং িাহিী বিদ্ধান্ত গ্রহলের ক্মতার মলতা বির্ 
গুলের অবধকারী বছল্ন বতবন। তারঁ িুদরূপ্িারী নীবতগুব্ 
- অযোলিলনাবমক্স - জাপালনর অি তেনীবতলক পুনরুজিীবিত 
কলরলছ, তারঁ ভািনা জিই জদলশর জনগলের মলধযে উদ্ািনী 
শক্ক্ত ও জচতনালক পুনরুজিীবিত কলরলছ।

আমালদর কালছ তারঁ িি তেলরেষ্ উপহার তারঁ দরূদবশ তেতা, 
তারঁ জনতৃত্বদালনর ক্মতা। তারঁ এই গুলের জনযে বিবে িি তেদা 
ঋেী িাকলি তারঁ কালছ। ২০০৭ িাল্ ভারতীয় িংিলদ 
তারঁ িক্তৃতায় বশনলজা আলি, িমিামবয়ক রাজননবতক, 
জকৌশ্গত এিং অি তেননবতক িাস্তিতা বহিালি ইলন্দা-প্শান্ত 

মহািাগরীয় অঞ্ল্র উত্ালনর বভত্বত স্াপন কলরবছল্ন 
– এটট এমন একটট অঞ্্ যা এই শতাব্দীলত বিবেলক নতুন 
কলর বনলদতেশনা জদলি।

এিং, বতবন গভীর মূ্ যেলিালধর উপর বভত্বত কলর এর 
বস্বতশী্ ও বনরাপদ, শাবন্তপূে তে ও িমদৃ্ধ ভবিষযেলতর জনযে 
একটট কাঠালমা বনম তোলে িামলন জিলক জনতৃত্ব বদলয়বছল্ন 
- িাি তেলভৌমত্ব এিং আঞ্ব্ক অখডেতার প্বত রেদ্ধা, 
আন্তজতোবতক আইন ও বনয়লমর আনুগতযে, আন্তজতোবতক 
শাবন্তর আচরলের উপর গুরুত্ব প্দান কলরবছল্ন। 
অি তেননবতক িম্কৃ্ততার মাধযেলম িমতা এিং িমকৃ্দ্ধর 
জচতনা আলি।

জকায়াি, আবিয়ান-জনতৃত্বাধীন জফারাম, ইলন্দা 
পযোবিবফক ওলশন ইবনবশলয়টটভ, ভারত-জাপান 
জিলভ্পলমন্ জকাঅপালরশন ইন দযে ইলন্দা-পযোবিবফক, 
আবরিকা-িহ জকায়াব্শন ফর বিজাস্টার জরবিব্লয়ন্ 
ইনরিা্রিাকচার- এই িংগঠনগুব্ তারঁ জিলক উপকৃত 
হলয়লছ। জদলশ ববিধা এিং বিলদলশ িংশয় কাটটলয় উলঠ, 
বতবন ইলন্দা পযোবিবফক অঞ্্ জলুড় প্বতরক্া, িংলযাগ, 
অিকাঠালমা এিং স্াবয়ত্ব-িহ জাপালনর জকৌশ্গত 
অিস্ান মজিুত কলরবছল্ন। জিই কারলে এই অঞ্্টটর 
ভবিষযেৎ িম্লকতে আমরা আরও আশািাদী এিং বিবে তার 
ভবিষযেত িম্লকতে আরও আত্মবিবোিী।

এই িছলরর জম মালি আমার জাপান িফলরর িময় 
আলি িালনর িলঙ্ িাক্ালতর িুলযাগ হলয়বছ্, জিই িময় 
বতবন জাপান-ভারত অযোলিাবিলয়শলনর িভাপবতর দাবয়ত্ব 
গ্রহে কলরবছল্ন। বতবন স্-উদযেমী, মলনাজ্ এিং অতযেন্ত 
িুক্দ্ধমান িযেক্ক্ত বছল্ন। ভারত-জাপান িনু্ত্বলক কীভালি 
আরও মজিুত করা যায় জি বিষলয় তারঁ উদ্ািনী ধারো 
বছ্। জিবদন যখন আবম তালঁক বিদায় জাবনলয়বছ্াম, তখন 
আবম কল্পনাও কবরবন জয এটা আমালদর জশষ জদখা হলি।

আবম িি তেদা তারঁ প্জ্া, ভাল্ািািা এিং উদারতা, িনু্ত্ব 
এিং বনলদতেশনার কালছ ঋেী িাকি। জতামার কিা খুি মলন 
পড়লি বশনলজা!

আমরা ভারতিািীরা বশনলজালক ভারলতর কালছর িযেক্ক্ত 
ভািতাম, জিই কারলে তারঁ এই অকা্ প্য়ালে আমরা আরও 
জিবশ জশাকাহত। বতবন মানুষলক অনুপ্াবেত করলত িিলচলয় 
জিবশ ভাল্ািািলতন। বতবন িহু মানুলষর জীিলন জপ্রো 
হলয় উলঠবছল্ন, আগাবমবদলনও িাকলিন। তারঁ আয়ু কম 
হলত পালর, বকন্তু তারঁ জচতনা মানুলষর মলধযে বচরকা্ স্ায়ী 
িাকলি।

আবম ভারলতর জনগলের পক্ জিলক এিং আমার 
বনলজর পক্ জিলক জাপালনর জনগলের প্বত, বিলশষ কলর 
মহাশয়া আবক আলি এিং তারঁ পবরিালরর প্বত আন্তবরক 
িমলিদনা জানাক্চ্ছ। ওম শাবন্ত। 

পদ্ম বিভূষে বশনলজা আলি শ্দ্ধাজিনে 



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ আগস্ট, ২০২২ 

নমনডয়া কি ্ষার 



পবৃিিীর িিলচলয় িড় যন্তো হলচ্ছ বপ্য়জন জিলক 
বিক্চ্ছন্ন হওয়া। প্ায় িাত দশক আলগ আমালদর 
জদশ যখন স্াধীনতা ্াভ কলর, তখন িহু মানুষ 
তালঁদর বপ্য়জলনর জিলক আ্াদা হলয় জযলত 
িাধযে হলয়বছল্ন, িহু মানুষ তালঁদর বভলটমাটট 
তযোগ কলরবছল্ন। কবিত আলছ জয, এই িমলয় 
ভারত ও পাবকস্তালনর,  উভয় বদলকর িহু মানুষ 
বহংিার বশকার হলয়বছল্ন, প্াে হাবরলয়বছল্ন 
এিং ্ক্াবধক মানুষ িাস্তুচুযেত হলয়বছল্ন। তালঁদর 
িম্ালন, প্ধানমন্তী নলরন্দ্র জমাদী ১৪ আগস্ট 
বদনটটলক বিভাজন বিভীবষকা স্বৃত বদিি বহিালি 
জঘাষো কলরলছন, যালত আমালদর ভবিষযেত প্জন্ম 
মিষমযে, শত্রুতা এিং অশুভ বচন্তা দরূ করার জনযে 
এই বদনটটলক স্রে করলত পালর।

বিভাজন বিভীবষকা স্বৃত বদিি’ আমালদরলক িামাক্জক মিষমযে 
ও অিঙ্বত দরূ করার পাশাপাবশ ঐকযে, িামাক্জক িম্প্রীবত 

এিং মানবিক িংলিদনশী্তার মলতা গুেগুব্ শক্ক্তশা্ী করার 
গুরুলত্বর কিা স্রে কবরলয় জদলি।

-নলরন্দ্র জমাদী, প্ধানমন্তী

১৪ আিস্ট

নিভাজি নিভগীনরকানিভাজি নিভগীনরকা
স্ৃনি নদিস স্ৃনি নদিস 
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