
1নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২২

‘মিশন লাইফ’-এর িাধ্যমি, ভারত প্রকৃমতর সমগে সািঞ্জস্য বজায় রাখার ‘মিশন লাইফ’-এর িাধ্যমি, ভারত প্রকৃমতর সমগে সািঞ্জস্য বজায় রাখার 
ঐমতহ্য রক্া কমর জলবায়়ু পমরবত্তমনর ফমল সষৃ্ট সংকটগুমল সিাধান ঐমতহ্য রক্া কমর জলবায়়ু পমরবত্তমনর ফমল সষৃ্ট সংকটগুমল সিাধান 

করমত মবশ্বমক নতুন পথ দেখামছে। করমত মবশ্বমক নতুন পথ দেখামছে। 

পরিবেশোন্ধে পরিবেশোন্ধে 
জীেনধািাজীেনধািা

ের ্ষ ৩, খণ্ড ১১ ১-১৫  রিবেম্বি, ২০২২
মবনািূমল্য মবতরমের জন্য

েমাচাি
রনউ ইন্ডিয়া
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েশস্ত্র োরিনীি পতাকা রিেে: ৭ রিবেম্বি

ভািবতি েশস্ত্র োরিনীি সেন্যবিি 
প্ররত েম্ান প্রিশ ্ষবনি রিন
দে দকানও পমরমথিমতমত সশস্ত্র সসন্যরা দেমশর সম্ান ও স়ুরক্ার জন্য তামঁের জীবন উৎসর ্ত করমত 
প্রস্তুত থামকন। কত্তব্য পালমন জীবন উৎসর ্তকারী শহীেমের প্রমত সারা দেশ ঋেী। একইভামব, সসন্য, 
শহীে এবং তামঁের পমরবামরর কল্যামে প্রমত বছর ৭ মিমসম্বর সশস্ত্র বামহনীর পতাকা মেবস পামলত 
হয়। মতনটট বামহনীই অন়ুষ্ামনর আময়াজন কমর এবং নারমরকমের িমধ্য দছাট পতাকা মবতরমের 
িাধ্যমি নারমরকমের কাছ দথমক অন়ুোন গ্রহে করা হয়। এই অথ ্ত পতাকা মেবমসর তহমবমল জিা করা 
হয়। এই মেবস উেোপন ে়ুমধে অক্ি সসমনক, সাহসী নারী এবং শহীে পমরবামরর েত্ন দনওয়ার জন্য 
নারমরকমের োময়ত্ব পালমনর একটট অন্যতি উপায়। তাই সক্রিয়ভামব অংশগ্রহে করুন... 

সশস্ত্র বামহনীর পতাকা মেবস আিামের সশস্ত্র বামহনী এবং তামঁের পমরবামরর প্রমত 
কৃতজ্ঞতা প্রকামশর মেন। ভারত তামঁের বীরত্ব ও মনঃস্াথ ্ত আত্মত্যামরর জন্য রমব ্তত। 

আিামের সশস্ত্র বামহনীর কল্যামে অবোন রাখ়ুন; আপনার উোরতা আিামের অমনক 
সাহসী সসমনক এবং তামঁের পমরবারমক সহায়তা করমব, তামঁের এমরময় দেমত সাহাে্য 

করমব।  - নবিন্দ্র মমািী, প্রধানমন্তী 

েংগৃিীত অর ্ষ রিবয়, শিীি সেরনক, প্ররতেন্ধী, প্রাক্তন এেং 
চাকরিিত সেরনকবিি পরিোি এেং তাবঁিি উপি রনভ্ষিশীলবিি 
কল্যাণ ও পুনে ্ষােন েংক্ান্ত েিায়তা প্রকল্পগুরল পরিচারলত িয়।

েিকাি মেনা েিে্যবিি জন্য ১৯৪৯ োবলি ২৮ আগস্ট 
একটি করমটি গঠন কবি, মেই করমটি েশস্ত্র োরিনীি পতাকা 
রিেে পালবনি জন্য ৭ রিবেম্বি রিনটিবক মেবে মনয়।

এরিন গার়িবত পতাকা ও প্রতীক পতাকা রেতিবণি মাধ্যবম 
অর ্ষ েংগ্রি কিা িয়।



1নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২২New India Samachar    November 1-15, 2022 1New India Samachar    September 1-15, 2022 1

প্রচ্ছি 
রনেন্ধ

মিশন লাইমফর অথ ্ত হল সহজ পমথ বহৃৎ লক্্যপূরে, ো এখন সারা মবশ্বমক 
পথ দেখামছে। মসওমপ২৭-এ ভারত শনূ্য কাব ্তন মনর ্তিমনর লক্্য অজ্তমনর 
জন্য দরািি্যাপ প্রস্তুত কমরমছ। ১২-২২

মবমভন্ন উন্নয়নিূলক 
প্রকমপের মভত্তিপ্রস্তর 

থিাপন। ২৮-৩১ 

দেমশর বীর সন্ানমের সধে ্ত এবং 
সাহমসর ফমল স্াধীনতার স্প্ন পূে ্ত 

হময়মছল। ৩৬-৩৯   

‘রমশন লাইফ’ মন্ত আন্তজ্ষারতক 
আবলাচনাি রেরয় িবয় উবঠবে

রভতবিি পাতায়  

প্রধানমন্তীি িরষিণ 
ভািত েফি

স্াধীনতাি অমৃত 
মবিাৎেে 

েংোি েংবষিপ।  ৪-৫ 

সতক্ততা সমেতনতা সপ্ামহ প্রধানিন্তীর 
ভাষে।  ৬-৭ 

মেবাগেমের ক্িতায়ন। ২৫-২৭

সবমশ্বক সংকমটর িমধ্যও, ভারত আশার আমলা হময় 
উমেমছ। ৩২-৩৩

আমেবাসী নায়কমের সধে ্ত, ত্যার এবং দেশমপ্রমির 
মনেশ ্তন। ৩৪-৩৫ 

িনুনীরতি রেরুবধে পিবষিপ

েুগম্য ভািত অরভযান

কণ ্ষািবক রেরনবয়াগকািীবিি েমাবেশ

মানগ়ি ধাম

ে্যন্ক্তত্ব- েুব্াহ্মরণয়া ভািতী। ৪০  

মরন্তেভাি রেধোন্ত

সার আরও সস্তা হময়মছ, ইথানমলর িূল্য বকৃ্ধে 
দপময়মছ। ২৩-২৪

ন্জ-২০-এ েভাপরতি আেবন ভািত 

১ মিমসম্বর ২০২২ দথমক ৩০ নমভম্বর 
২০২৩।  ১০-১১

েমরদ্র িান়ুষমের হামত পাকা বামির োমব তুমল 
মেময়মছন প্রধানিন্তী।  ৮-৯

  

এখন মতবিাটি ভারায় 
উপলব্ধ রনউ ইন্ডিয়া 

েমাচাি প়িবত রলিক করুন

মনউ ইক্ডিয়া সিাোমরর আক্তাইভ 
সংস্করে পিমত মলিক করুন

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

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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প্রধান েম্ািক
েবত্যন্দ্র প্রকাশ, 
ি়ুখ্য িহামনমে্তশক,
দপ্রস ইনফরমিশন ব়ু্যমরা,
নতুন মেমলি

পরিকল্পক 
রিে্যা তবলায়াি,
অভয় গুপ্ত

ভারা েম্ািক
েুরমত কুমাি (ইংমরক্জ),
জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংমরক্জ),
নারিম আিবমি (উে়ু্ত ),
মপৌলমী িরষিত (বাংলা)

েরিষ্ঠ পিামশ ্ষ েম্ািক
েবন্তার কুমাি

েরিষ্ঠ েিায়ক পিামশ ্ষ েম্ািক
রেবভাি শম ্ষা

েিায়ক পিামশ ্ষ েম্ািক
চন্দন কুমাি মচৌধুিী
অরখবলশ কুমাি

েরিষ্ঠ পরিকল্পক 
শ্যাম কুমাি রতওয়ারি,
িেীন্দ্র কুমাি শম ্ষা 

রনউ ইন্ডিয়ারনউ ইন্ডিয়া

েমাচািেমাচাি

@NISPIBIndia - এই িুইিাি 
ি্যাবডিলটি অনেুিণ করুন।

প্রকারশত ও মুররিত: মণীশ মিশাই, িহা মনমে্তশক, দসন্টাল ব়ু্যমরা অফ কমিউমনমকশন
ইনমফমনটট অ্যািভাট্তাইক্জং সামভ্তমসস প্রাইমভট মলমিমটি, এফমবমি- ওয়ান কমপ ্তামরট পাক্ত, েশি তল, ফমরোবাে- ১২১০০৩ 

মযাগাবযাবগি টঠকানা এেং ই-মমল রুম নম্বি: ২৭৮, দসন্টাল ব়ু্যমরা অফ কমিউমনমকশন, মবিতীয় তল, সূেনা ভবন,
নতুন মেমলি- ১১০০০৩ ইবমল: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825
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‘রমশন লাইফ’-এি মাধ্যবম 
ভািত আশাি পর মিরখবয়বে

স়ুধী পােকবনৃ্দ, 

মবমশ্বর সকল দেশগুমল মসওমপ-২৭ মনময় 
আমলােনা করমছ, তখন ভারত ‘মিশন লাইফ’-
এর আকামর মবশ্বমক পথ দেখামছে। রত কময়ক 
েশমক মবশ্ব অভূতপূব ্ত সংকমটর সম়্ুখীন হময়মছ। 
দকাথাও মহিবাহ রমল োমছে, আবার দকাথাও 
সি়ুদ্রপমৃষ্র উচ্চতা বকৃ্ধে পামছে। দকামনা দকামনা 
নেী শুমকময় োমছে, আবার কখমনা আবহাওয়ার 
পমরবত্তন হমছে। এিতাবথিায় পমরমবমশর মবষয়টট 
শুধ়ু নীমতমনধ ্তারেী পে ্তাময় দফমল রাখা োমব না। 
এর জন্য পমরমবশ বান্ধব জীবনধারা গ্রহে করা 
প্রময়াজন। রত বছর গ্াসমরায় অন়ুটষ্ত মসওমপ-
২৬ সভায়, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ‘লাইফ’ 
অথ ্তাৎ পমরমবমশর জন্য আেশ ্ত জীবনধারা 
গ্রহমের িন্ত উপথিাপন কমরমছমলন। সম্প্রমত 
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ‘মিশন লাইফ’-এর সূেনা 
কমরমছন, োমত প্রমতটট দেশ তামের সািথ ্ত্য 
অন়ুোয়ী পমরমবশ রক্ায় অবোন রাখমত পামর। 
‘মিশন লাইফ’ আিামের দশখায় দে আিরা সবাই 
আিামের সেনক্ন্দন জীবমন পমরমবশ রক্ার জন্য 
অমনক মকছু করমত পামর। আিামের জীবনোত্ায় 
পমরবত্তন এমন পমরমবশ রক্া করার কথা বমল 
‘মিশন লাইফ’।

অতীত দথমক মশক্া মনময়ই আিরা স়ুন্দর 
ভমবষ্যৎ রিমত পামর। ভারমত হাজার হাজার 
বছর ধমর প্রকৃমত পূজার ঐমতহ্য রময়মছ। ‘মিশন 
লাইফ’ পমরমবশ রক্ার পাশাপামশ, দসই সকল 
জীবনধারামক অন্ভু্তক্ত করমব, ো আিামের 

পূব ্তপ়ুরুষমের বিারা রহৃীত হময়মছল। অথ ্তাৎ 
পমরমবশ বান্ধব জীবন সশলী রমি তুলমব োমক 
আিরা আিামের জীবনধারার একটট অংশ করমত 
পামর। মসওমপ ২৭ এবং জাতীয় েষূে মনয়ন্তে 
মেবমসর দপ্রক্াপমট, ‘মিশন লাইফ’ এই সংখ্যার 
প্রছেে মনবন্ধ হময় উমেমছ।

এই সংখ্যার ব্যক্ক্তত্ব মবভামর রময়মছ স়ুব্াহ্মমেয়া 
ভারতীর কামহমন মেমন িহাকমব ভারতীয়ার নামি 
আিামের কামছ পমরমেত। ফ্্যারমশপ মস্কি ‘স়ুরি্য 
ভারত’ অমভোমনর িাধ্যমি মভন্নভামব সক্ি 
িান়ুষমের ক্িতায়মনর রপে তুমল ধরা হময়মছ। 
অিতৃ িমহাৎসব মবভামর দেমশর বীর মবপ্লবীমের 
জীবনকামহনী অন্ভু্তক্ত করা হময়মছ।

এই সংখ্যায় রময়মছ কে ্তাটক, তামিলনাি়ু , 
অন্ধ্রপ্রমেশ এবং দতমলগোনার উন্নয়ন প্রকমপের 
পাশাপামশ কে ্তাটমক মবমনময়ারকারীমের শীষ ্ত 
সমম্লন, দসন্টাল মভক্জল্যান্স কমিশমনর সতক্ততা 
সমেতনতা সপ্ামহ প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীর 
ভাষে, মেমলির কালকাক্জমত ৩০২৪টট নবমনমি ্তত 
ফ্্যামটর উমবিাধন, ভারমতর সভাপমতমত্ব ক্জ-২০ 
শীষ ্ত সমম্লন এবং িানরমির পমবত্ ভূমিমত 
িহান স্াধীনতা সংগ্রািী দরামবন্দ গুরুর প্রমত 
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীর শ্রধোজ্ঞাপমনর িমতা 
একামধক আকষ ্তেীয় মনবন্ধ। 

( েবত্যন্দ্র প্রকাশ )

এখন মতবিাটি ভারায় উপলব্ধ রনউ ইন্ডিয়া েমাচাি প়িবত রলিক করুন

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

েম্ািবকি কলবম...
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িাকোক্স

িহাশয়, 

আমি মনউ ইক্ডিয়া সিাোর পামক্ক পক্ত্কাটট পিার জন্য অধীর 
আগ্রমহ অমপক্া কমর। পক্ত্কার সমগে ে়ুক্ত সকল ব্যক্ক্তর প্রমত 
আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পক্ত্কার ১-১৫ নমভম্বর সংস্করমে 
মেমনজাত পে্য, ভারমত সতমর আইমফান এবং েমরদ্রমের 
দোরমরািায় দপৌঁমছ োওয়া ব্যাঙ্ক পমরমষবা সম্পমক্তত মনবন্ধগুমল 
পমি খ়ুব ভাল দলমরমছ।

িঃ ন্জন্জকুমািী টি
jijikumari@gmail.com

িাননীয় িহাশয়, 

মনউ ইক্ডিয়া সিাোর পক্ত্কার সব ্তমশষ সংখ্যাটট 
পিার স়ুমোর দপলাি। আমি মনয়মিত মনউ ইক্ডিয়া 
সিাোর পক্ত্কার মিক্জটাল সংস্করে পমি এবং 
এর জন্য আমি দকন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানিন্তী 
নমরন্দ্র দিােীমক ধন্যবাে জানাই। আিামের 
সরকার মবমভন্ন দক্মত্ দে অমনক নতুন উমে্যার 
মনমছে দস সম্পমক্ত জানমত পামর। দেমশর প্রমতটট 
দকােমক ে়ুক্ত করার জন্য সরকার সংমোমরর 
উপর দে গুরুত্ব আমরাপ কমরমছ, এই মবষয়টট 
আিার খ়ুব ভাল দলমরমছ। 

মেৌিভ শম ্ষা
sharmasourav1261@gmail.com

িাননীয় িহাশয়, 

আপনার মবভার দথমক প্রকামশত 
‘মনউ ইক্ডিয়া সিাোর’ পক্ত্কাটট 
ক়ু েিন গ্রন্ারামর দপলাি। সবাই 
এটট পি়ু ন, এটট অত্যন্ তথ্যবহুল 
পক্ত্কা। এই পক্ত্কাটট সম্পূে ্ত 
মবনািূমল্য পিা োয়।

kumawatmayur09@gmail.com

িাননীয় িহাশয়, 

আমি অনলাইমন মনয়মিত মনউ ইক্ডিয়া সিাোর পক্ত্কা পমি। সরকার উন্নয়মনর জন্য বহুি়ুখী 
দকৌশমলর ওপর দজার মেমছে। অবকাোমিার দ্র়ুত মবকাশ হমছে। সরকার ও সাধারে জনরমের 
প্রমেষ্টায় ‘পঞ্ািতৃ ও পঞ্প্রাে’-এর লক্্যিাত্া অক্জ্তত হমছে। 

িনেন্ত রেং িাবঠাি
hanwantsinghrathore0@gmail.com

অনুেিণ করুন @NISPIBIndia

মযাগাবযাবগি টঠকানা: রুি নম্বর ২৭৮, দসন্টাল ব়ু্যমরা অফ কমিউমনমকশন,
মবিতীয় তল, সূেনা ভবন, নতুন মেমলি- ১১০০০৩

ইবমল: response-nis@pib.gov.in 
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দেদশ িান়ুষ, উক্ভিে, প্রােী, জীবাে়ু এবং ছত্াক 
সম্পমক্তত রমবষোর জন্য প্রময়াজনীয় তথ্য এখন 

দেমশই সংরক্ে করা হমব। এতমেন জীবন মবজ্ঞামনর দিটা 
ইউমরাপ ও আমিমরকার ‘মরমপাক্জটমর’ বা ভাণ্ডামর সংরক্ে 
করা হত। রত ১০ নমভম্বর, দকন্দ্রীয় মবজ্ঞান ও প্রে়ুক্ক্ত 
িন্তী ক্জমতন্দ্র মসং হমরয়ানার ফমরোবামে ভারতীয় সজব 
দিটা দসন্ামরর (আইমবমিমস) সূেনা কমরন। জীব মবজ্ঞান 
সম্পমক্তত সকল তমথ্যর জন্য দেমশর প্রথি জাতীয় ভাণ্ডার 
মতমন জামতর উমদেমশ উৎসর ্ত কমরমছন।

আইমবমিমসমত সারামেমশ সরকামর খরমে জীবন 
মবজ্ঞামনর দে রমবষোই দহাক না দকন, তা রাখা হমব। 
এই দকমন্দ্র োর দপটাবাইট দিটা দ্ামরমজর ক্িতা 
রময়মছ। এটটমত ‘ে্য ইক্ডিয়ান সাস ্ত-মসওমভ-২ ক্জমনামিক 
কনসরটটয়াি’ পরীক্ারার দথমক ক্জমনামিক নজরোমর 
দিটার জন্য একটট ি্যাশমবাি্ত রময়মছ (https://inda.
rcb.ac.in/insacog/statisticsinsacog)। এমত তাৎক্মনক 
সিময়র িমধ্য সাস ্ত-মসওমভ-২ ভ্যামরময়ন্ মনরীক্ে করার 

স়ুমবধা থাকমব। দকন্দ্রীয় িন্তী ক্জমতন্দ্র মসং জামনময়মছন 
দে ভুবমনশ্বমরর ন্যাশনাল ইনফরমিটটক্স দসন্ামর একটট 
মবপে ্তয় প়ুনরুধোর দকন্দ্র থিাপন করা হময়মছ। আইমবমিমস 
সারা দেমশ ৫০টটরও দবমশ রমবষোরামর ২০০ মবমলয়মনর 
দবমশ ‘দবস’ সংগ্রহ কমরমছ।

জীে রেজ্াবনি মিিাি জন্য 
মিবশি প্ররম জাতীয় ভাণ্ডাি

েংোি েংবষিপ 

মিবশি প্ররম ‘ম্াটিং রফনান্সিয়াল 
রলিাবিরে ক্যাবম্’ি আবয়াজন

গুজিাবতি মকভারিয়া মিবশি 
প্ররম ‘সেি্ুযরতক যানোিবন’ি 

শিবি পরিণত িবয়বেভারমতর জনরমের িমধ্য আমথ ্তক মবষময় সাক্রতা 
প্রসামরত করার পমথ দবশ মকছু প্রমতবন্ধকতা দেখা 

মেময়মছল। তার িমধ্য অন্যতি হল দেমশর জনসংখ্যার বহৃৎ 
অংশ এখনও গ্রািাঞ্মল বাস কমর। এিন পমরমথিমতমত, ইক্ডিয়া 
দপা্ দপমিন্স ব্যাঙ্ক বা আইমপমপমব মবমশ্বর বহৃত্তি দপা্াল 
দনটওয়ামক্তর সহায়তায় দেমশর দশষ প্রান্ পে ্তন্ িান়ুষমক 
সহায়তা করমত এবং আমথ ্তক অন্ভু্তক্ক্তর ব্যবধান পূরে করার 
জন্য একটট নতুন দকৌশল সতমর কমরমছ। এই দকৌশমলর অংশ 
মহসামব, আইমপমপমব ‘মবমনময়ারকারী মেমে’ উমে্যামরর অংশ 
মহসামব জম়্ু ও কাশ্ীমরর শ্রীনরমরর িাল দলমক ভারমতর 
প্রথি ভাসিান আমথ ্তক সাক্রতা মশমবমরর আময়াজন কমর। 
ভারমত প্রথি ভাসিান আমথ ্তক সাক্রতা মশমবর আমথ ্তক 
অন্ভু্তক্ক্ত ব্যবধান হ্াস করমত গুরুত্বপূে ্ত অবোন দরমখমছ। 
সারা দেমশ প্রমতটট বামিমত দপৌঁমছ োওয়ার ক্িতা রময়মছ 
এই মশমবরটটর। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী আইমপমপমব’র এই 
উমে্যামরর প্রশংসা কমরমছন। প্রধানিন্তী টুইটামর প্রমতক্রিয়া 
জামনময় বমলমছন, “মবস্ময়কর উমে্যার ো নারীর ক্িতায়নমক 
আরও এমরময় মনময় োমব!” ‘মবমনময়ারকারী মেমে’ গ্রামির 
জনসাধারমের সমগে সািাক্জক দোরামোর থিাপমনর পাশাপামশ 
একজন িমহলা িাকবাহমকর ভূমিকায় কাজ করমবন।

গুজরামতর দকভামেয়া দেমশর প্রথি ‘সবে়ু্যমতক রামি’র 
শহমর পমরেত হময়মছ, ো েষূেি়ুক্ত ভারত রমি দতালার 

লমক্্য একটট গুরুত্বপূে ্ত পেমক্প হময় উমেমছ। ফলস্রূপ, 
‘্্যােু অফ ইউমনটট’র পাশ্ব ্তবততী এলাকাটট ভারমতর প্রথি 
‘ই-বাহন এলাকা’ হময় উমেমছ। গুজরামতর দকভামেয়া 
এলাকাটট শুধ়ুিাত্ সে্তার বলিভভাই প্যামটমলর ১৮২ মিটার 

উচ্চ িমূত্ত ‘্্যােু 
অফ ইউমনটট’র 
নামি পমরমেত নয়, 
দেমশর প্রথি শহর 
মহসামবও পমরমেত হমব 
দেখামন রাস্তায় দকবল 

সবে়ু্যমতক োনবাহন েলােল কমর।
এই উমে্যামরর িাধ্যমি সব়ুজ ও পমরছেন্ন দেশ রেমনর 

লমক্্য ভারমতর অগ্ররমত ত্বরামবিত হমব। সবমেময় গুরুত্বপূে ্ত 
মেক হল দে ই-মরকশাগুমল এখানকার থিানীয় আমেবাসী 
িমহলারা পমরোলনা কমরন, ো িমহলামের ক্িতায়মনর পমক্ 
একটট উমলিখমোর্য পেমক্প। মবমশ্বর সবমেময় উেুঁ িমূত ্তটট 
গুজরামতর দকভামেয়ায় অবমথিত।
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কদরানা িহািামরর পমর দেমশর অথ ্তনীমতমক োগো করমত 
দকন্দ্রীয় সরকার কি ্তসংথিান সটৃষ্টর জন্য এমকর পর 

এক স্মনভ্তর ভারত প্যামকজ এবং মপএলআই প্রকপে-সহ দবশ 
কময়কটট পেমক্প গ্রহে কমরমছ। ‘দসন্ার ফর িমনটমরং 

ইক্ডিয়ান ইমকানমি’-
এর সাম্প্রমতক 
মরমপাট্ত অন়ুোয়ী, 
২০২২ সামলর 
দসমটেম্বর দথমক 
অম্াবমরর িমধ্য 
দেমশ ৮৫ লমক্রও 
দবমশ দবতনভুক্ত 

োকমর দোর করা হময়মছ। এর ফমল, দেমশ দিাট দবতনমভারী 
কিতীমের সংখ্যা দবমি হময়মছ প্রায় ৮৬ মিমলয়ন।

প্রমতমবেমন বলা হময়মছ, দকামভি সংরিিমের সিয় 
লকিাউমনর ফমল ২০২০ সামলর আরম্ দবতনমভারী 
কিতীমের সংখ্যা ৬.৫ দকাটটমত দনমি মরময়মছল। শহরাঞ্মল 
২০২২ সামলর দসমটেম্বর-অম্াবর িামস দবতনভুক্ত োকমরর 
সংখ্যা দ্র়ুত বকৃ্ধে দপময়মছ। এই সিময়, শহুমর কি ্তসংথিান 
দবমিমছ ৪৪ লক্। 

মেৌি শন্ক্ত জ্ালারন খিবচ ৪.২ 
রেরলয়ন িলাি োশ্রয় কবি

২০২২ োবলি মেবটেম্বি-
অব্ােবিি মবধ্য ৮৫ লবষিি 

মেরশ চাকরি যুক্ত িবয়বে

প্র ধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীর েৃটষ্টভমগের ফমল ভারত দ্র়ুত তার দসৌর 
শক্ক্ত উৎপােন বকৃ্ধে করমছ। মবমশ্বর সািমন ‘এক সূে ্ত, এক মগ্রি’ 

ধারো উপথিাপন কমরমছ। আন্জ্তামতক দসৌর দজামটর দনতৃত্ব মেময়মছ। 
২০১৪-২০১৫ সামল দেমশ ২.৬৩ মররাওয়াট দসৌর মবে়ু্যৎ উৎপােমনর 
ক্িতা মছল, ো এখন প্রায় ২২ গুে দবমি ৫৭.৭১ মররাওয়ামটর দবমশ 
হময়মছ। দসৌর শক্ক্ত উৎপােমনর ফমল, ভারত ২০২২ সামলর প্রথিামধ ্ত 
৪.২ মবমলয়ন িলার জ্ালামন খরে এবং ১৯.৪ মিমলয়ন দিটরিক টন কয়লা 
বামঁেময়মছ।

‘মথঙ্ক ট্যাঙ্ক অ্যাম্বার’, ‘ে্য দসন্ার ফর মরসাে্ত অন এনাক্জ্ত অ্যাডি মলিন 
এয়ার’, এবং ‘ইনম্টটউট ফর এনাক্জ্ত ইমকানমিক্স অ্যাডি ফাইন্যাক্ন্সয়াল 
অ্যানালাইমসমস’র একটট সাম্প্রমতক প্রমতমবেন ভারমতর রিিবধ ্তিান 
দসৌর ক্িতার ফমল এই জ্ালামন খরে সাশ্রময়র মবষয়টট প্রকাশ করা 
হময়মছ। প্রমতমবেন অন়ুোয়ী, ২০২২ সামলর জান়ুয়ামর দথমক জ়ুমনর 
িমধ্য, এমশয়ার সাতটট দেশ সম্াব্য জীবাশ্ জ্ালানী খরমে দিাট ৩৪ 
মবমলয়ন িলার সাশ্রয় কমরমছ। শুধ়ু তাই নয়, ভারত, েীন, জাপান, েমক্ে 
দকামরয়া এবং মভময়তনাি শীষ ্ত েশটট দেমশর তামলকার িমধ্য রময়মছ।

অরুণাচল প্রবিবশ রনরম ্ষত িবে 
মিবশি প্ররম অ্যাকুয়া পাক্ষ

প্রধানিন্তী িৎস্য সম্পে দোজনার অধীমন অরুোেল 
প্রমেমশ ভারমতর প্রথি অ্যামকায়া পাক্ত সতমর 

করা হমব। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী মতন বছর আমর 
‘নীল মবপ্লব’ শুরু করার জন্য প্রধানিন্তী িৎস্য সম্পে 
দোজনার অংশ মহসামব প্রমতটট রাজ্য এবং দকন্দ্রশামসত 
অঞ্মলর জন্য একটট সিমবিত অ্যামকায়া পাক্ত দ�াষো 
কমরমছমলন। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীর স্প্ন মছল প্রমতটট 

রামজ্য অ্যামকায়া 
পাক্ত থিাপন করা। 
একই পমরকপেনার 
আওতায় নাম্ী 
স়ুবানমসমর দজলার 
তামরন (ক্জমরা) নািক 
থিামন এই পাক্তটট 

থিাপন করা হমব। এই প্রকমপে একটট নতুন প়ুক়ু র মনি ্তাে, 
একটট রিাউট হ্যাোমর, একটট িামছর কল, একটট খ়ুেরা 
িামছর বাজার, একটট অ্যাক়ু য়া মিউক্জয়াি ইত্যামের 
িমতা কাে ্তকলাপগুমল অন্ভু্তক্ত থাকমব। এটট রামজ্যর 
দসরা িৎস্য প্রকপেগুমলর িমধ্য অন্যতি হমব। কতৃ ্তপমক্র 
প়ুঙ্ান়ুপ়ুঙ্ পে ্তামলােনার পমর অরুোেল প্রমেমশর প্রথি 
অ্যামকায়া পাক্ত থিাপমনর অন়ুমিােন আমস। n

েংোি েংবষিপ 



6 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২২

ে়ুনতীমত দে দকামনা দেশ বা সিামজর জন্য 
উইমপাকার িমতা। ২০১৪ সামলর আমর োরা 
ক্িতায় মছমলন তারঁা বলমতন, “দকন্দ্র দথমক 

েখন এক টাকা িঞ্জুর করা হয়, তখন গ্রািগুমল তার 
িাত্ ১৫ পয়সা পায়।“ মকন্তু দেমশর বত্তিান দনতৃত্ব 
দকবল ে়ুনতীমতর মবরুমধে মনধ ্তারক লিাইময় জয়ী 
হমছেন তাই নয় বরং সরকার এখন দসই এক টাকা 
সরাসমর েমরদ্রমের অ্যাকাউমন্ পাোমনার ব্যবথিা 
কমরমছ।“ ১৯৮৮ সামলর ে়ুনতীমত প্রমতমরাধ আইন 
সংমশাধন কমর ৩০ বছর পর প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 
দিােীর দনতৃত্বাধীন সরকার দবশ কময়কটট নতুন 
মবধান ে়ুক্ত কমরমছ ো �়ুষ খাওয়ার পাশাপামশ �়ুষ 
দেওয়ামক অপরাধ মহসামব রে্য কমরমছ, কমপ ্তামরট 
প্রমতষ্ামন ে়ুনতীমত প্রমতমরামধর মবধান করা হময়মছ। 

িনুনীরতি রেরুবধে ল়িাইবয় 
িারতয়াি িৃঢ় েংকল্প

েতক্ষতা েবচতনতা েপ্তাি – প্রধানমন্তী নবিন্দ্র মমািীি ভারণ

আট বছমরর কমোর পমরশ্রমির পর সিয় এমসমছ 
ে়ুনতীমতর মবরুমধে েৃঢ় সংকপে গ্রহমের। দেমশর 
সািমগ্রক ব্যবথিায় ে়ুনতীমত মছল উইমপাকার িমতা। 
এর ফমল অমনক কল্যােিূলক প্রকপে নষ্ট হময়মছ। 
এিন পমরমথিমত সতমর করা আিামের উমদেশ্য, 
দেখামন আিামের দেশমক োরা ল়ুে কমরমছ, তারা 
দেন দসই সকল সািগ্রী মফমরময় মেমত পামর। ৩ 
নমভম্বর সতক্ততা সমেতনতা সপ্ামহর অন়ুষ্ামন, 
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী লালমকলিার প্রােীর দথমক 
৭৫তি স্াধীনতা মেবমস দে আহ্ান কমরমছমলন, তা 
প়ুনব ্ত্যক্ত কমর বমলন, “এক উন্নত ভারত রেমনর 
জন্য, আিামের ে়ুনতীমতর প্রমত শনূ্য সহনশীলতা 
মনময় এক প্রশাসমনক ব্যবথিার মবকাশ করমত হমব। 
দে সংথিাগুমলা ে়ুনতীমতর মবরুমধে ব্যবথিা দনয় তামের 
প্রমতরক্ািূলক হওয়ার েরকার দনই।"

“ে়ুনতীমতবাজরা েত শক্ক্তশালীই দহাক না 
দকন, তামের দকামনা অবথিামতই রক্া 
করা উমেৎ নয়; এটট দকন্দ্রীয় সতক্ততা 

কমিশমনর-এর িমতা সংথিাগুমলর োময়ত্ব৷ 
এিন পমরমবশ সতমর করাও প্রময়াজন োমত 

দকামনা ে়ুনতীমতবাজ ব্যক্ক্ত রাজননমতক 
বা সািাক্জক সিথ ্তন না পায়; প্রমত্যক 

ে়ুনতীমতবাজমক কারারামর রাখমত হমব।“ 

- নমরন্দ্র দিােী, প্রধানিন্তী

িাষ্ট্র সতক্ততা সমেতনতা সপ্াহ 
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এক উন্নত মিবশি জন্য িনুনীরতমুক্ত ভািত 

একই সমগে দেয়ারি্যান ও সেস্যমের মনময়ার মেময় 
দলাকপাল রেন করা হয়। এটা প্রে়ুক্ক্ত এবং স্ছেতার 
প্রভাব দে রত আট বছমর দকন্দ্রীয় স্তমর দকানও 
অথ ্ত তছরুমপর �টনা �মটমন। সতক্ততা সমেতনতা 
সপ্াহ কি ্তসূমেমত প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী নয়ামেমলির 
মবজ্ঞান ভবমন দসন্টাল মভক্জল্যান্স কমিশমনর নতুন 
অমভমোর ব্যবথিাপনা মসম্ি দপাট্তাল োল়ু করার সিয় 
বমলমছমলন, “ে়ুনতীমতর এবং িান়ুমষর অগ্ররমতমত বাধার 

ে়ুটট প্রধান কারে হল: স়ুমবধার অভাব এবং অমতমরক্ত 
সরকামর োপ। মবরত আট বছর ধমর, োমহো ও দোরামনর 
ব্যবধান পূরমের দেষ্টা কমর আিরা মবরাজিান ব্যবথিা 
পমরবত্তমনর দেষ্টা করমছ। অবকাোমিা ও স়ুমোমরর 
এই অভাব ইছোকৃতভামব েী� ্তমেন ধমর থিায়ী মছল। 
এই ব্যবধান এতমেন ধমর দেমশর উন্নমতমত বাধা হময় 
উমেমছল। এটট ে়ুনতীমতমক লালন কমর।“  n

n   উন্নত ভারমতর জন্য আথিা এবং মবশ্বাসমোর্যতা 
অত্যন্ গুরুত্বপূে ্ত। সরকামরর প্রমত জনরমের 
আথিা জনরমের িমন মবশ্বাস বকৃ্ধে কমর। আমরর 
সরকারগুমলা শুধ়ু জনরমের আথিাই হারায়মন, 
জনরমের আথিা অজ্তন করমতও ব্যথ ্ত হময়মছ।

n   ে়ুনতীমত, দশাষে ও সম্পমের ওপর মনয়ন্তমের িমতা 
িানমসকতা ে়ুভ্তার্যবশত স্াধীনতার পর আরও 
শক্ক্ত দপময়মছ। এমত দেমশর অন্ত োর প্রজন্ম 
িারাত্মকভামব ক্মতগ্রস্ত হময়মছ। মকন্তু স্াধীনতার 
এই অিতৃ কামলর িমধ্য ে়ুর ে়ুর ধমর েমল আসা 
এই ক়ু প্রথার অবসান করমত হমব।

n   সরকামর প্রকমপের স়ুমবধা প্রমতটট দোর্য 
নারমরমকর কামছ দপৌঁছামল সিামজ সবষি্য ও 
ে়ুনতীমতর অবসান �টায়। কারে দিৌমলক স়ুমোর-
স়ুমবধা পাওয়ার জন্য িান়ুষমক এখন আর 
নারমরকমের কাউমক দতাষামিাে করমত হয় না।

n   ে়ুনতীমতর মবরুমধে সরকার দে সমেছো দেখামছে, 
দসই সমেছো সব মবভারমক দেখামত হমব। এই 
ইছো এবং এই দেতনা আিামের প্রশাসমনক 
ব্যবথিার রমন্ধ্র রমন্ধ্র ছমিময় মেমত হমব।

n   দকান রাজননমতক উমদেশ্য মনময় কাজ করার 
েরকার দনই বরং সাধারে নারমরকমের জীবনমক 
সহজ করার জন্য কাজ করমত হমব।

n   এিন একটট ব্যবথিা রমি তুল়ুন দেখামন ে়ুনতীমত-
সম্পমক্তত শাক্স্তিূলক কাে ্তরিি মনমে্তষ্ট সিময়র 
িমধ্য দ্র়ুত দবমর সম্পন্ন হয়। অমভমোমরর মবষময় 

দসন্টাল মভক্জল্যান্স কমিশন সততার বাত্তা প্রসামরত করমত প্রমত বছর সতক্ততা সমেতনতা সপ্াহ পালন কমর। 
এই বছর ৩১ অম্াবর দথমক ৬ নমভম্বর পে ্তন্ এই সমেতনতা সপ্াহ পালন করা হয়। এই বছমরর িূল মবষয় মছল 
‘এক উন্নত দেমশর জন্য ে়ুনতীমতি়ুক্ত ভারত’। এই অন়ুষ্ামন প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ে়ুনতীমত সম্পমক্ত মনম্মলমখত 

মবষয়গুমল ভাষে মেময়মছন।

আধ়ুমনক 
প্রে়ুক্ক্তর পথ 

গ্রহে। 

তৃতীয়টট হল 
স্মনভ্তরতার 

পথ।

মবিতীয় দিৌমলক সবমশষ্ট্য হল 
পমরপূে ্ততা।

রচিাচরিত ে্যেস্া 
পরিেত্ষন কিাি 
রতনটি উপায় 

দ্র়ুত মসধোন্ গ্রহমের িাধ্যমি স্ছেতা এবং 
মসম্মির ক্িতা দজারোর হমব।

n   মবোরাধীন ে়ুনতীমত িািলার মভত্তিদত মবভারগুমলর 
িান মনধ ্তারমের জন্য একটট প্রক্রিয়া সতমর করুন 
এবং িামসক বা সত্িামসক মভত্তিদত সম্পমক্তত 
প্রমতমবেন প্রকাশ করুন।

n   দকামনা ে়ুনতীমতবাজ ব্যক্ক্ত দেন রাজননমতক বা 
সািাক্জক সিথ ্তন না পায়; প্রমত্যক ে়ুনতীমতবাজমক 
সিামজর কােরিায় োিঁ করামত হমব। এই 
পমরমবশ সতমর করাও প্রময়াজন। তাই 
ে়ুনতীমতবাজরা েত শক্ক্তশালীই দহাক না দকন, 
দকামনা অবথিামতই তামের রক্া করা উমেত নয়; 
এটট দসন্টাল মভক্জল্যান্স কমিশমনর িমতা 
প্রমতষ্ামনর োময়ত্ব।

সতক্ততা সমেতনতা সপ্াহ িাষ্ট্র 

১

২

৩
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েন্তিোেীিা নতুন 
োর়িি ‘চারে’ 
মপবয়বেন 

২০১১ সামলর জনরেনা অন়ুোয়ী, ১.৩৯ দকাটট 
পমরবামরর প্রায় ৬.৫৫ দকাটট িান়ুষ বক্স্তমত 
বসবাস করমত বাধ্য হন। এর িমধ্য রাজধানী মেমলির 

জনসংখ্যার ১০ শতাংমশরও দবমশ অথ ্তাৎ ১৭.৮৫ লক্ 
িান়ুষ বক্স্তমত বসবাস করমছন। তারঁা এতমেন জীবমনর 
দিৌমলক স়ুমোর-স়ুমবধা দথমক বক্ঞ্ত মছমলন। প্রধানিন্তী 
নমরন্দ্র দিােীর দনতৃমত্ব েখন সরকার রটেত হয়, তখন 
সারা দেমশ েমরদ্র ও বক্ঞ্ত িান়ুষমক থিায়ী বামি দেওয়ার 
জন্য প্রধানিন্তী আবাস দোজনা োল়ু করা হয়। এর ফমল 
বক্স্তবাসীরাও পাকা বামি পান। রত মতন বছমর প্রায় ২.৫০ 
লক্ বামি প্রোন করা হময়মছ, সংকপে মসক্ধের পথ প্রশস্ত 
করা হময়মছ এবং অমন্্যােয় দথমক সমব ্তােময়র উমদেশ্য 

পূরমের পথও সতমর হময়মছ। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী, 
নতুন ভারমতর স্প্ন বাস্তবায়মনর জন্য মনরলস কাজ কমর 
েমলমছন, প্রমতটট সিস্যার সিাধান করমছন, নারমরকমের 
জীবনোত্ামক সহজতর কমর তুলমছন এবং দেশমক 
অগ্ররমতর পমথ এমরময় মনময় োমছেন। এই প্রমেষ্টার িমধ্য, 
রহৃহীনমের �র প্রোন একটট শীষ ্ত অগ্রামধকার। প্রধানিন্তী 
নমরন্দ্র দিােী মেমলির কালকাক্জমত অবমথিত ‘োহঁা জ়ুমর-
ওয়ামহ িাকান (বক্স্ত প়ুনব ্তাসন) প্রকমপের প্রথি পে ্তাময় 
মনমি ্তত ৩০২৪টট নতুন বাসথিামনর োমব তুমল মেময়মছন 
বক্স্তবাসীমের হামত। এর িমধ্য ১৮৬২টট পমরবারমক 
বরাদেপত্ দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হময়মছ।

মেমলি উন্নয়ন কতৃ ্তপক্ মেমলির ৩৭৬টট জায়রায় বক্স্ত 

রহৃহীন অবথিায় জীবন অমতবামহত করা খ়ুব 
কটেন। েখন নতুন বামি হয়, তখন নতুন 
স়ুখ, নতুন মসধোন্ এবং নতুন স্প্ন জাগ্রত 
হয়। বছমরর পর বছর বক্স্তমত থাকার পর 

দকানও পমরবার েমে পাকা বামি পান, 
তাহমল ব়ুঝমত হমব তামঁের জীবন নতুন পমথ 

শুরু হমত েমলমছ। এটট িমনর িমধ্য নতুন 
শক্ক্ত উদেীমপত কমর; তারঁা নতুন সম্াবনা 
দেখমত পায়। ২ নমভম্বর প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 

দিােী মেমলির কালকক্জমত ‘োহঁা জ়ুমর-ওয়ামহ 
িাকান দোজনা’র (বক্স্ত প়ুনব ্তাসন) অধীমন 
মনমি ্তত ফ্্যামটর োমব স়ুমবধামভারীমের হামত 

তুমল মেময়মছন। 

িাষ্ট্র স্বনেি োর়ি   
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রিরলিি জন্য মকবন্দ্রি 
রকিমগুরলি েুরেধা 

প়ুনব ্তাসমনর কাজ োলামছে। কালকাক্জর মনকটবততী 
খামল বামেক্জ্যক দকমন্দ্রর জায়রায় বক্স্তর বামসন্দামের 
প়ুনব ্তাসমনর জন্য গুেিানসম্পন্ন িমিল ইমিিবল়ুএস 
ফ্্যাটগুমল মনি ্তাে করা হময়মছ। প্রথি পে ্তাময় ৩৪৩ দকাটট 
টাকা ব্যময় ৩.০৬ দহ্র জমিমত পােঁটট টাওয়ার মনি ্তাে 
করা হমছে। পে ্তায়রিমি এই ফ্্যামট মতনটট বক্স্ত লিা্ার, 
েথা ভূমিহীন ক্যাম্প, নাভক্জন ক্যাম্প এবং জওহর 
ক্যাম্প প়ুনব ্তাসন করা হমব। ২৫ বর ্ত মিটার এলাকা জ়ুমি 
মনমি ্তত ফ্্যাটগুমলর িমধ্য একটট বসার �র, একটট দশাবার 
�র, একটট রান্না�র, একটট দশৌোরার এবং একটট বারান্দা 

রময়মছ। ঊষা রায় নামি এক স়ুমবধামভারী বমলন, “আিার 
ও আিার ে়ুই সন্ামনর ভমবষ্যৎ এখন অমনক উজ্জ্বল 
হমব।“ 

প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বমলমছন, “সবার জন্য 
আবাসন, সবার জন্য মবে়ু্যৎ, সবার জন্য মবিা, সবার 
জন্য র্যাস সংমোর—এই হমব নতুন ভারমতর ছমব। দেমশ 
আজ দে সরকার রময়মছ তা েমরদ্র িান়ুমষর কল্যামে েৃঢ় 
প্রমতজ্ঞ সরকার, তাই েমরদ্রমের ে়ুে্তশার িমধ্য দছমি 
দেওয়া োমব না। দেমশর নীমত ও মসধোমন্র দকমন্দ্র 
রময়মছন েমরদ্ররা।“   n

পরিষ্াি-পরিচ্ছন্নতা েজায় িাখুন 
এেং রেি্ুযৎ ও জল েংিষিণ করুন 

n   মেমলিমত ৫০ লমক্রও দবমশ দলাকমক ব্যাক্ঙ্কং স়ুমবধার সামথ 
সংে়ুক্ত করা হময়মছ। ব্যাক্ঙ্কং ব্যবথিার সমগে ে়ুক্ত হওয়ার ফমল 
মেমলির ৫০ হাজামররও দবমশ দফমরওয়ালা প্রধানিন্তী স্ামনমধ 
দোজনার স়ুমবধা দপময়মছন।

n   মপএি ি়ুদ্রা দোজনায় র্যারামন্ ছািাই ক়্ু দ্র উমে্যাক্তামের ৩০ 
হাজার দকাটট টাকারও দবমশ সহায়তা দেওয়া হময়মছল।

n   দকন্দ্রীয় সরকার টানা ে়ুই বছর মেমলির লক্ লক্ েমরদ্র িান়ুষমক 
মবনািমূল্য দরশন দেওয়ার জন্য ২৫০০ দকাটট টাকারও দবমশ 
খরে কমরমছ। ৪০ লমক্রও দবমশ েমরদ্রমক মবিার স়ুমবধা দেওয়া 
হময়মছ।

n   দকন্দ্রীয় সরকার স়ুমে ৭০০ দকাটট টাকারও দবমশ ভতু ্তমক মেময়মছ 
োমত েমরদ্র ও িধ্যমবত্তরা মনমজমের বামি সতমর করমত পামর।

n   মেমলি-এনমসআর-এ ২০১৪ সামল দিমরিামরমলর ১৯০ মকমলামিটার 
দনটওয়াক্ত মছল, ো এখন দবমি হময়মছ ৪০০ মকমলামিটার। আট 
বছমর ১৩৫টট নতুন দিমরিা দ্শন ে়ুক্ত হময়মছ।

n   রি্যামফক োনজট দথমক বামসন্দামের ি়ুক্ক্ত দেওয়ার জন্য, ভারত 
সরকার রাস্তাগুমল প্রশস্ত এবং আধ়ুমনকীকরমে ৫০ হাজার দকাটট 
টাকারও দবমশ মবমনময়ার করমছ।

n   দকন্দ্রীয় সরকার বিারকা এক্সমপ্রসওময়, আরবান এক্সমটনশন 
দরাি এবং অক্রধাি দথমক বারপত পে ্তন্ ছয়-দলমনর অ্যামক্সস 
কমন্টাল হাইওময়, গুরুগ্রাি দসাহনা এমলমভমটি কমরমিার-সহ 
অমনকগুমল পমরকাোমিা উন্নয়মনর কাজ সম্পন্ন করমছ।

n   মেমলি-এনমসআর-এর জন্য শীঘ্রই রামপি দরল শুরু হমত েমলমছ, 
নতুন মেমলির দরলওময় দ্শন প়ুনর ্তেমনর কাজ শীঘ্রই শুরু হমত 
েমলমছ।

n   বিারকায় ৮০ দহ্র জমিমত ভারত বন্দনা পামক্তর মনি ্তাে কাজ 
আরািী কময়ক িামসর িমধ্য সম্পন্ন হমত েমলমছ।

n   মিমিএ েি়ুনার তীমর ওয়াক্জরাবাে ব্যামরজ দথমক ওখলা ব্যামরজ 
পে ্তন্ ২২ মকমলামিটার প্রসামরত মবমভন্ন পাক্ত সতমর করমছ। 

স্বনেি োর়ি   িাষ্ট্র

প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী স়ুমবধামভারীমের কাছ দথমক 
প্রমতশর্ুমত মনময়মছন দে তারঁা ‘বামিমত এলইমি বাল্ব 
ব্যবহার করমবন’, ‘দকান অবথিামতই জমলর অপেয় হমত 
দেমবন না’ এবং ‘বক্স্তর িমতা দনাংরা পমরমবশ হমত 
দেমবন না’। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বমলমছন, “দকান 
টাওয়ারটট সবমেময় পমরষ্ার তা দেখার জন্য বামসন্দামের 
তামঁের কমলামনমত প্রমত িামস পমরছেন্নতার মবষময় 
প্রমতমোমরতা করা উমেত। বক্স্তর োরপামশ দনাংরা হয়, 
এই ধারোর অবসান �টামত হমব।“
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মযৌর উন্নয়ন এেং 
উজ্জ্বল ভরের্যবতি োত্ষা 

মব
শ্ব িমঞ্ ভারত এখন একামধক মবষময় দনতৃত্ব মেমছে। এই 
দপ্রক্াপমট, ভারমতর ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লমন ভারমতর সভাপমতত্ব 
এক উমলিখমোর্য পেমক্প হমত েমলমছ। ১৬ নমভম্বর বামলমত 

ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লমনর সিামপ্মত, ইমন্দামনমশয়ার রাষ্ট্রপমত দজামকা 
উইমিামিা ভারমতর প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীর হামত ক্জ-২০-এর 
সভাপমতর োময়ত্ব হস্তান্র কমরন। ১ মিমসম্বর ভারত আন়ুষ্ামনকভামব 
ক্জ-২০-এর সভাপমতত্ব গ্রহে কমর। আরািী বছর ভারমত অন়ুটষ্ত 
হমব ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লন। এই বছর ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লমনর সিাপনী 
অন়ুষ্ামন, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বমলমছন, “ভারমতর ক্জ-২০ 
সভাপমতত্ব হমব অন্ভু্তক্ক্তিলূক, উচ্চাকাঙ্কী, মসধোন্িলূক এবং 
কি ্তিয়। আরািী বছমর আিামের লক্্য হমব ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লমন 
রহৃীত সক্ম্মলত পেমক্পমক ত্বরামবিত করার জন্য কাজ করা। ক্জ-২০ 
সমম্লমনর ভাবনায় নারী দনতৃত্বাধীন উন্নয়নমক অগ্রামধকার মেমত হমব। 
ক্জ-২০ -এর সভাপমতত্ব গ্রহে করা প্রমত্যক ভারতীময়র জন্য রমব ্তর ি়ুহতূ ্ত, 
এবং ক্জ-২০ সমম্লমনর বহু সবেক দেমশর মবমভন্ন শহর ও রামজ্য অন়ুটষ্ত 
হমব। আিামের অমতমথরা ভারমতর সবমেত্্য, অন্ভু্তক্ক্তিলূক ঐমতহ্য এবং 
সাংসৃ্কমতক সিকৃ্ধের পূে ্ত অমভজ্ঞতা লাভ করমবন।“ এই সিময়, দেমশর 
মবমভন্ন রাজ্য এবং শহমর ৩২টট এলাকায় প্রায় ২০০টট সভা অন়ুটষ্ত হমব। 

আরািী ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লন ভারমতর 
সভাপমতমত্ব আময়াক্জত হমত েমলমছ। এর িূল 

মবষয় হল ‘বস়ুনধব ক়ু টুম্বকি’ বা ‘এক পমৃথবী, 
এক পমরবার, এক ভমবষ্যৎ’। ো সকমলর জন্য 

ন্যায়সগেত উন্নয়ন এবং উজ্জ্বল ভমবষ্যমতর কথা 
বমল। ভারত আন়ুষ্ামনকভামব ২০২২ সামলর ১ 

মিমসম্বর ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লমনর সভাপমতত্ব গ্রহে 
করমব এবং ২০২৩ সামলর ৩০ নমভম্বর পে ্তন্ এর 

সভাপমত মহসামব োময়ত্ব পালন করমব। ক্জ-২০ হল 
আন্জ্তামতক অথ ্তননমতক সহমোমরতার জন্য একটট 

প্রধান িঞ্। আন্জ্তামতক মবষয়গুমল মনময় মবমশ্বর 
একামধক দেমশর সমগে আমলােনা, সিাধান করার 

এক অনন্য স়ুমোর প্রোন কমর এই িঞ্। প্রধানিন্তী 
নমরন্দ্র দিােী ৮ নমভম্বর ভারমতর সভাপমতমত্ব 

আময়াক্জত ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লমনর দলামরা, মথি 
এবং ওময়বসাইট উমন্মােন কমরমছন। মতমন ১৪-১৬ 

নমভম্বর ইমন্দামনমশয়ার রাজধানী বামলমত ১৭তি 
ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লমন অংশগ্রহে কমরমছমলন।

ভািত ১ রিবেম্বি ২০২২ মরবক ৩০ নবভম্বি 
২০২৩ পয ্ষন্ত ন্জ-২০-এি েভাপরতত্ব কিবে
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ভারমতর ক্জ-২০-এর িলূ িন্ত হল ‘বস়ুনধব ক়ু টুম্বকি’, বা ‘এক পমৃথবী, এক পমরবার, 
এক ভমবষ্যৎ’। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বামলমত বমলমছন, “এটা আজ প্রময়াজন 
দে উন্নয়মনর স়ুমবধাগুমল দেন সব ্তব্যাপী এবং সব ্তমশ্রেী-অন্ভু্তক্ত হয়। সিতা রক্া 
কমর আিামের উন্নয়মনর স়ুফল সকল িান়ুমষর কামছ দপৌঁমছ মেমত হমব। শামন্ 
ও মনরাপত্তা ছািা আিামের ভমবষ্যৎ প্রজন্ম অথ ্তননমতক প্রবকৃ্ধে বা প্রে়ুক্ক্তরত 
উভিাবমনর স়ুমবধা গ্রহে করমত পারমবন না। ক্জ-২০ শামন্ ও সম্প্রীমতর পমক্ এক 
দজারামলা বাত ্তা পাোমব।“ এই সিস্ত অগ্রামধকারগুমল ভারমতর ক্জ-২০ সভাপমতমত্বর 
িলূ মবষময় প্রকামশত হময়মছ: ‘এক পমৃথবী, এক পমরবার, এক ভমবষ্যৎ’। এর আমর 
৮ নমভম্বর প্রধানিন্তী ভারমতর সভাপমতমত্ব আময়াক্জত ক্জ-২০ সমম্লমনর দলামরা, 
মথি এবং ওময়বসাইট উমন্মােন কমর। মতমন সিস্ত দেশবাসীমক অমভনন্দন জামনময় 
বমলমছমলন ‘এটট দেমশর জন্য একটট তাৎপে ্তিয় �টনা হমত েমলমছ’। প্রধানিন্তী 
আরও বমলন, “ক্জ-২০-এর এই দলামরাটট শুধ়ু একটট প্রতীক নয়। এটট একটট বাত্তা। 
এটা একটা অন়ুভূমত ো আিামের মশরা-উপমশরায় রময়মছ। এই দলামরামত পদ্ম ফ়ু ল 
ভারমতর দপৌরামেক ঐমতহ্য, মবশ্বাস এবং ব়ুক্ধেবতৃ্তির প্রমতমনমধত্ব কমর। দলামরা, মথি 
এবং ওময়বসাইট ভারমতর বাত্তা এবং মবমশ্বর জন্য তার অগ্রামধকার েথােথভামব 
উপথিাপন কমর।“

প্রধানমন্তী নবিন্দ্র মমািী োরলবত ভািতীয় েম্প্রিাবয়ি েবগে করা 
েবলবেন, ভারণ রিবয়বেন 
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বামলমত শুধ়ু আন্জ্তামতক দনতামেরই নয়, থিানীয় ভারতীয় 
বংমশাদ্ভূতমের সমগেও দেখা কমরন। ২০২২ সামলর ১৫ নমভম্বর প্রধানিন্তী মবমেমশ 
বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রোময়র ৮০০ জমনর দবমশ সেমস্যর সমগে কথা বমলন। তারঁ 
ভাষমে প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ভারত ও ইমন্দামনমশয়ার িমধ্য �মনষ্ সাংসৃ্কমতক মিল, 
প্রােীন সভ্যতার সম্পক্ত তুমল ধমরন। মতমন তামঁের পরবততী প্রবাসী ভারতীয় মেবস 
সমম্লন ও �়ুমি উৎসমব অংশগ্রহমের আিন্তে জানান। প্রবাসী ভারতীয় মেবস 
সমম্লন ৮-১০ জান়ুয়ামর ইমন্দামর এবং গুজরামত �়ুমি উৎসব অন়ুটষ্ত হমব। n

প্রধানমন্তী নবিন্দ্র মমািী মজা োইবিন, ঋরর 
েনুক-েি েি ুমনতাি েবগে োষিাৎ কবিবেন
বামলমত অন়ুটষ্ত ক্জ-২০ শীষ ্ত সমম্লমনর ফামঁক, প্রধানিন্তী 
নমরন্দ্র দিােী আমিমরকার দপ্রমসমিন্ দজা বাইমিন, মব্মটন 
ে়ুক্তরামজ্যর প্রধানিন্তী ঋমষ স়ুনাক, ফ্ামন্সর দপ্রমসমিন্ 
ইিান়ুময়ল ি্যামরিা-ঁসহ দবশ কময়কজন দনতার সমগে সবেক 
কমরমছন। ইমন্দামনমশয়ার দপ্রমসমিন্ দজামকা উইমিামিার 
সমগেও দেখা কমরমছন প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী। রত 
িামস মব্মটমনর প্রধানিন্তী হওয়ার পর ভারতীয় বংমশাদ্ভূত 
ঋমষ স়ুনমকর সমগে এটাই মছল প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীর 
প্রথি সাক্াৎ। সবেমকর পর, মব্মটন ভারত দথমক তরুে 
দপশাোরমের ে়ুক্তরামজ্য কাজ করার জন্য ৩০০০ মভসার 
জন্য এমরময় োওয়ার অন়ুিমত মেময়মছ। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 
দিােী মেমনর দপ্রমসমিন্ মশ ক্জনমপংময়র সমগে দেখা কমরন 
এবং তারঁ সমগে করিে্তন কমরন।

ন্জ-২০-এি মলাবগা, মূল 
রেরয় এেং ওবয়েোইি 
উব্াচন কিা িবয়বে
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ৮ নমভম্বর 
ভারমতর সভাপমতমত্ব ক্জ-২০-এর 
দলামরা, িূল মবষয় এবং ওময়বসাইমটর 
উমন্মােন কমরন। দলামরা সতমরমতও 
দেশবাসীর গুরুত্বপূে ্ত ভূমিকা 
মছল। দলামরাটটর জন্য দেশবাসীর 
কামছ তামঁের িূল্যবান পরািশ ্ত 
োওয়া হময়মছল এবং হাজার হাজার 
িান়ুষ তামঁের সজৃনশীল ধারো 
পাটেময়মছমলন।

মলাবগা- ক্জ-২০ দলামরাটট ভারমতর 
জাতীয় পতাকার রং- দররুয়া, সাো, 
সব়ুজ এবং নীল বিারা অন়ুপ্রামেত। 
এটট ভারমতর জাতীয় ফ়ু ল পমদ্মর 
সমগে পমৃথবীমক সংমোজন কমর, ো 
সংকমটর িমধ্যও বকৃ্ধের ইমগেত দেয়। 
এটট ভারমতর পমরমবশ-বান্ধব জীবন, 
ঐমতমহ্যর প্রমতমনমধত্ব কমর, প্রকৃমতর 
সমগে সম্পূে ্ত সােৃশ্য প্রমতফমলত কমর। 
ক্জ-২০ দলামরার মনমে দেবনাররী 
মলমপমত ‘ভারত’ দলখা আমছ। পমদ্মর 
সাতটট পাপমি মবমশ্বর সাতটট িহামেশ 
এবং সাতটট সগেীমতর প্রতীক।

ওবয়েোইি এেং অ্যাপ
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ভারমতর ক্জ-
২০-এর ওময়বসাইট োল়ু কমরমছন। 
একইসমগে 'G20 India' নামি 
অ্যান্ড্রময়ি এবং আইওএস উভয় 
প্ল্যাটফমি ্ত একটট দিাবাইল অ্যাপ 
প্রকাশ করা হময়মছ।
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প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 

রমশন 
লাইবফি 
আবন্দালবন পরিণত িবচ্ছ

িন্ত মবশ্বব্যাপী রে
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মব
দশ্বর তাপিাত্া বকৃ্ধের জন্য 
দিরুপ্রমেমশ মহিবাহ রমল 
োমছে, সি়ুদ্রপমৃষ্র উচ্চতা 
বকৃ্ধে পামছে। মবমভন্ন নেীর 
জলধারা শুমকময় োমছে, 
আবহাওয়া অমনক্চিত হময় 

পিমছ। আর এই পমরবত্তনগুমলা িান়ুষমক 
ভামবময় তুলমছ দে জলবায়়ু পমরবত্তমনর 
মবষয়টটমক শুধ়ু নীমতমনধ ্তারেী পে ্তাময় দরমখ 
সিাধান করা োমব না। িান়ুষ মনমজরাই ব়ুঝমত 
শুরু কমরমছ দে একজন ব্যক্ক্ত, একটট পমরবার 
এবং একটট সম্প্রোয় মহসামব তামঁের িাতৃভূমি 
রক্ার জন্য মকছু োময়ত্ব পালন করমত হমব। 
বস়ুধা জননীমক স়ুরমক্ত রাখার জন্য সাধারে 
িান়ুষ পমরবামরর সমগে বা সম্প্রোময়র প্রমেষ্টার 
িাধ্যমি বা ব্যক্ক্তরতভামব মবমভন্ন পেমক্প 
গ্রহে করমছ। আিামের গ্রমহর পমরমবশ রক্া 
করার কথাই বলা হময়মছ ‘মিশন লাইমফ’। 
‘মিশন লাইফ’-এর িন্ত হল ‘পমরমবমশর জন্য 
আেশ ্ত জীবনধারা’, অথ ্তাৎ পমরমবশ বান্ধব 
জীবনধারা। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ২০ 
অম্াবর সে্তার প্যামটমলর প্রমত উত্সরতীকৃত 
‘্্যােু অফ ইউমনটট’র সািমন রাষ্ট্রসংম�র 
িহাসমেব আমন্ামনও গুমতমরমসর উপমথিমতমত 
‘মিশন লাইফ’ োল়ু কমরমছমলন। ‘মিশন 
লাইফ’ এই পমৃথবীর স়ুরক্ার জন্য িান়ুমষর 
শক্ক্তমক একক্ত্ত কমর এবং তামের সক্ম্মলত 
শক্ক্তগুমলমক আরও ভালভামব ব্যবহার করমত 
দশখায়। ‘মিশন লাইফ’ জলবায়়ু পমরবত্তমনর 
মবরুমধে লিাইমক সব ্তস্তমর প্রসামরত করমছ, 
োমত প্রমত্যমক তামের সািথ ্ত্য অন়ুোয়ী 
অবোন রাখমত পামর। ‘মিশন লাইফ’ মবশ্বাস 
কমর দে দছাট প্রমেষ্টাও রভীর প্রভাব মবস্তার 
করমত পামর। ‘মিশন লাইফ’ দেখায় মকভামব 
আিরা সবাই আিামের সেনক্ন্দন জীবমন 
পমরমবশ রক্ার জন্য অমনক মকছু করমত 
পামর। 'মিশন লাইফ' এই মবশ্বাসমক উৎসামহত 
কমর দে আিামের জীবনধারায় পমরবত্তন এমন 
পমরমবশ রক্া করা দেমত পামর। এককথায় 
পমরমবশ-বান্ধব জীবমনর িন্ত হল- ‘মিশন 
লাইফ’। ২০২১ সামলর ১ নমভম্বর গ্াসমরায় 
মসওমপ-২৬-এ প্রধানিন্তীর ‘লাইফ’ ধারোটটর 
সূেনা কমরমছমলন। মশক্ামবে, রমবষক এবং 

প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 

‘প্রকৃরত িষিরত িরষিতা’ - অথ ্তাৎ আিরা 
েমে প্রকৃমতমক রক্া কমর, তমব প্রকৃমত 
আিামের রক্া করমব। মকন্তু পমরমবমশর 
সাধারে সম্পমে িান়ুমষর হস্তমক্প েত 
বকৃ্ধে দপময়মছ আিামের গ্রমহর ধ্ংমসর 
সম্াবনাও তত বকৃ্ধে দপময়মছ। এই 
কারমে, দবশ মকছু থিামন আবহাওয়ার 
অপ্রত্যামশত পমরবত্তন হমছে, একই সমগে 
বন্যা, ঝি, সি়ুদ্রপমৃষ্র উচ্চতা বকৃ্ধে, 
ভূমিধস, োবানল এবং দিরুপ্রমেমশ বরফ 
রমল োওয়ার িমতা প্রাকৃমতক মবপে ্তয় 
�টমছ। এিন পমরমথিমতমত পমরমবশবান্ধব 
জীবনোপনই িানবতা রক্ার একিাত্ 
উপায়। এই উমদেমশ্য, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 
দিােী ‘মিশন লাইফ’ উমে্যারটটর সূেনা 
কমরমছমলন এবং এটট মবশ্বব্যাপী রে 
আমন্দালমন পমরেত হমছে। জলবায়়ু 
পমরবত্তন মনময় গ্াসমরা শীষ ্ত সমম্লমনর 
পমর, মিশমর অন়ুটষ্ত মসওমপ-২৭ সভায় 
ভারত মবশ্বমক এক নতুন দেখামছে। 
জলবায়়ু পমরবত্তমনর দনমতবােক প্রভাব 
সহমজই লক্েীয়। রত কময়ক েশমক 
মবশ্ব বহুবার অভূতপূব ্ত প্রাকৃমতক ে়ুমে ্তামরর 
সম়্ুখীন হময়মছ।



14 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২২

্াট্ত আপগুমলমক আিন্তে জামনময় ভারত 
২০২২ সামলর ৫ জ়ুন মবশ্ব পমরমবশ মেবমস 
‘লাইফ দগ্াবাল ি়ুভমিন্’ োল়ু কমর। এর 
লক্্য হল পমরমবমশর সংকট দিাকামবলায় 
সক্ম্মলত পেমক্মপর পূে ্ত সম্াবনামক 
কামজ লারামনা। এই প্রোরটট মবমশ্বর প্রধান 
দেশমনতামের কাছ দথমক ব্যাপক সিথ ্তন 
দপময়মছ।

‘মিশন লাইফ’ জলবায়়ু পমরবত্তমনর 
মবষময় ভারমতর প্রমতশ্রুমত প্রেশ ্তন 
করমব, এবং দসই লমক্্য একটট সবজ্ঞামনক 
কি ্তসূমের িাধ্যমি এর ধারনা এবং 
আেশ ্তমক বাস্তবাময়ত করার দেষ্টা করমব। 
মিশন লাইফ ২০২২ সাল দথমক ২০২৭ 
সামলর িমধ্য পমরমবশ রক্ার জন্য অন্ত 
এক মবমলয়ন ভারতীয় এবং অন্যান্য 
নারমরকমের একক্ত্ত করার লমক্্য সতমর 
করা হময়মছ। ২০২৮ সামলর িমধ্য সিস্ত 
গ্রাি এবং শহুমর থিানীয় সংথিাগুমলর অন্ত 
৮০% পমরমবশ বান্ধব কমর দতালার লক্্য 
মনধ ্তারে করা হময়মছ। মব্মটমনর গ্াসমরায় 
রত বছর অন়ুটষ্ত মসওমপ-২৬ সভায় 
প্রধানিন্তী কতৃ ্তক প্রথি প্রস্তামবত মিশন 
লাইফই এখন ভারমতর দনতৃমত্ব একটট 
মবশ্বব্যাপী রেআমন্দালন মহসামব আমবভূ্তত 
হমছে। মসওমপ-এর ২৭তি সভা মিশমরর 
শারি আল-দশমখ ৬-১৮ নমভম্বর, ২০২২ 
পে ্তন্ অন়ুটষ্ত হময়মছ। এই সভায় 
ভারতীয় প্যামভমলয়মনর মথি মছল ‘লাইফ’ 
(লাইফ্াইল ফর এনভায়রনমিন্ 
ি়ুভমিন্)। এই সম্পমক্ত দকন্দ্রীয় পমরমবশ, 
বন ও জলবায়়ু পমরবত্তন িন্তী ভূমপন্দ্র 
োেব বমলন, “প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
জলবায়়ু পমরবত্তমনর িমতা জটটল সিস্যার 
সহজ সিাধান উপথিাপন কমরমছন। 
মতমন বমলমছমলন দে ভারত মবশ্বাস কমর 
দে জলবায়়ু পমরবত্তন দরামধর িত কাজ 
তৃেিূল স্তমর তথা ব্যক্ক্তরত স্তমর শুরু 
হয়। তাই ভারতীয় প্যামভমলয়মনর নকশাটট 
‘লাইফ- পমরমবমশর জন্য জীবনধারা’ 
মথমির উপর মভত্মত কমর রমি উমেমছ। 
প্যামভমলয়মন মবমভন্ন েৃশ্য-শ্রাব্য প্রতীক,মরি-
মি িমিল এবং একামধক অন়ুষ্ামনর 
আময়াজন করা হময়মছল, োমত লাইফ 

পঞ্ামৃবতি নতুন িৃটটিভরগে 

প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 

গ্াসমরায় অন়ুমথিত রাষ্ট্রসংম�র ২৬তি জলবায়়ু পমরবত্তন 
সমম্লমন ভারমতর েৃটষ্টমকাে দথমক পােঁটট মবষয় তুমল 

ধমরন প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী।

ভারত ২০৩০ সামলর 
িমধ্য অ-জীবাশ্ শক্ক্তর 
ক্িতা ৫০০ মররাওয়ামট 
বািামনার লক্্য মনধ ্তারে 

কমরমছ। 

প়ুনন ্তবীকরেমোর্য 
শক্ক্ত মেময় দেমশর 
দিাট শক্ক্তর োমহোর 
৫০% পূরে করা।

দিাট আন়ুিামনক কাব ্তন 
মনর ্তিন এক মবমলয়ন 

দিটরিক টন হ্াস করা।

কাব ্তমনর তীব্তা ৪৫% 
হ্াস করা।

২০৭০ 
োবলি 

মবধ্য শূন্য 
কাে ্ষন 

রনগ ্ষমন 
অজ্ষন 
কিা। 

রেশ্বে্যাপী কাে ্ষন 
রনগ ্ষমবন রেবশ্বি 
অন্যান্য মিবশি 
তুলনায় ভািবতি 
অেিান খুেই কম 
িওয়া েত্ত্বেও, 
আমাবিি মিশ 
উচ্ারভলারী লষি্য 
রনধ ্ষািণ কবিবে।

সেরশ্বক গ়ি তুলনা 
কিবল, ভািবতি 
মারারপেু কাে ্ষন 
রনগ ্ষমন ৬০ শতাংবশি 
কম।

এটি এই কািবণ ময 
ভািতীয় জীেনধািা 

এখনও ঐরতি্যগত 
িীরতনীরতি অনুেিণ 

কবি চবল। ভািত 
যরাযর আবলাচনাি 

পি এই লষি্য রনধ ্ষািণ 
কবিবে।

এটি লষিণীয় ময, 
রেবশ্বি জনেংখ্যাি 
১৭% িবয়বে ভািবত, 
তােত্ত্বেও ভািত মাত্র 
৫% কাে ্ষন রনগ ্ষত কবি।
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মিশমনর বাত্তা সকমলর কামছ দপৌঁমছ 
দেওয়া োয়। ভারতীয় সংসৃ্কমতর িমধ্য 
রময়মছ পমরমবশ বান্ধব অভ্যাস-আোর, 
েী� ্তকাল ধমর ভারমতর িান়ুষরা দসই 
সকল রীমতনীমত অন়ুশীলন করমছ, মিশন 
লাইমফর িমধ্য দসই সকল মবষয়গুমল 
অন্ভু্তক্ত করা হময়মছ। এই অন়ুশীলনগুমল 
জলবায়়ু পমরবত্তমনর মবরুমধে আিামের 
লিাইময় গুরুত্বপূে ্ত প্রিামেত হমত পামর। 

স়ুথিায়ী জীবনধারা সম্পমক্ত ভারমতর 
এই প্রােীন জ্ঞান প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
মবমশ্বর সািমন ‘মিশন লাইমফর’ আকামর 
উপথিাপন কমরমছন। োর লক্্য আিামের 
গ্রমহর স্াথি্য এবং স়ুথিতার উপর একটট 
উমলিখমোর্য ইমতবােক পমরবত্তন করা। 
মবশ্বব্যাপী জলবায়়ু সংকট দিাকামবলায় 
ভারমতর অবোন হল লাইফ মিশন। লাইফ 
মিশন এিন ব্যক্ক্তমের উৎসামহত কমর োরা 
‘পমৃথবীর কল্যামে কাজ কমরন’ এবং োরা 
আধ়ুমনক মবমশ্ব একটট স়ুথিায়ী জীবনধারা 
গ্রহে করমত োয়। ভারমতর প্যামভমলয়মন 
সব়ুজ রং ব্যবহার করা হময়মছ ; এই সব়ুজ 
রঙ পমৃথবীর প্রতীক। দলামরামত ‘দগ্রমিময়ন্ 
দশি’ মহসামব সব়ুজ রঙ ব্যবহার করা 
হময়মছ। এই প্রতীকটট দেখায় দে কীভামব 
ভারত সরকার মবমভন্ন উমে্যামরর িাধ্যমি 
প্রকৃমতর সমগে ভারসাি্য বজায় দরমখ কাজ 
কমর েমলমছ। মেমনের দকন্দ্রীয় অংশটট সূমে ্তর 
সামথ ভারসাি্যপূে ্ত প্রকৃমতর প্রমতমনমধত্ব 
কমর, োর িমধ্য রময়মছ রাছ, পব ্তত, জল 
এবং জীবনবমেত্্য। এই দ্ারানটট জীবমনর 
দিৌমলক কািনা ‘সমব ্ত ভবন্তু স়ুমখন’ বিারা 
অন়ুপ্রামেত, অথ ্তাৎ সকমলর জন্য স়ুখ 
কািনা করা। ‘মিশন লাইফ’ ব্যক্ক্ত, পমরবার 
এবং সম্প্রোয়মক সংে়ুক্ত কমর পমরমবশ 
রক্া ও সংরক্মের জন্য ব্যক্ক্তরত এবং 
সক্ম্মলত পেমক্পমক অন়ুপ্রামেত করমব। 
এ কারমেই প্রধানিন্তী মবস্তামরতভামব 
বমলমছন এবং মিশন লাইফ মপ-মরি িমিল, 
অথ ্তাৎ ‘িান়ুমষ’র িমধ্য অন়ুকূল পমৃথবী’র 

ভািবতি প্যারভরলয়নটি েেুজ 
জীেনধািাি উপি রভত্তি কবি 
গব়ি উবঠবে। 

মসওমপ-২৭-এর ১৯২টট েল রময়মছ। ১৯৯৫ সামল বামল ্তমন 
এর প্রথি সবেক অন়ুটষ্ত হয়। জলবায়়ু মবষময় রাষ্ট্রসংম�র 
২৭তি সবেক হল মসওমপ-২৭। এর অথ ্ত হল ‘কনফামরন্স 
অফ পাটট্তস’। এটট জলবায়়ু পমরবত্তন সংরিান্ রাষ্ট্রসং� 
দফ্িওয়াক্ত কনমভনশন- এর সেস্যমের একটট সমম্লন। 
জলবায়়ু পমরবত্তন দিাকামবলায় আমথ ্তক সহায়তা প্রোন 
কমর। এটট মগ্রনহাউস র্যাস মনর ্তিন হ্াস, নতুন প্রে়ুক্ক্ত 
এবং নবায়নমোর্য শক্ক্তর প্রোর কমর।

n পমরমবমশর অবক্য় এবং জলবায়়ু পমরবত্তন, সিগ্র বাস্তুতন্ত-সহ িানব 
সিামজর সািমন সবমেময় গুরুতর সবমশ্বক সংকট হময় উমেমছ।

n আিরা েমে এখনই ব্যবথিা না মনই, তাহমল সবমশ্বক তাপিাত্া ২ মিমগ্র 
দসলমসয়াস বকৃ্ধের কারমে ৮০০ মিমলয়ন দথমক ৩ মবমলয়ন িান়ুষ 
ভমবষ্যমত ভয়াবহ জল সংকমটর সম়্ুখীন হমব।

n এখনই ব্যবথিা না মনমল ২০৫০ সামলর িমধ্য মবমশ্বর ক্জমিমপ ১৮ 
শতাংশ কমি োমব।

n পমরমবমশর অবক্য় এবং জলবায়়ু পমরবত্তন দিাকামবলায় মবমশ্বর 
অমনক দেশই পেমক্প গ্রহে কমরমছ। োইমহাক, দসই দেশগুমল 
সমূ্পে ্তরূমপ সফল নয় কারে তারা ব্যক্ক্ত বা প্রামতষ্ামনক পে ্তাময় 
জনরমের অংশগ্রহমের সমগে জমিত নয়।

প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 

রেওরপ-২৭-এি আবলাচ্যেূরচ  

এককালীন ে্যেিাবিি মচবয় চক্াকাি 
অর ্ষনীরতি প্রবয়াজন
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দেতনামক বকৃ্ধে করমব। এই িমিলটট ‘গ্রমহর জন্য 
আেশ ্ত জীবনধারা’ অথ ্তাৎ পমরমবমশর স়ুরক্ার জন্য 
জীবনোত্ার দিৌমলক নীমতগুমলর উপর অমভমনমবশ 
কমর। গুজরামতর একতা নরর দথমক মিশন লাইমফর 
সূেনা কমর প্রধানিন্তী জলবায়়ু পমরবত্তমনর মবরুমধে 
লিাইময় ঐমক্যর গুরুত্ব তুমল ধমরন। প্রেমলত ধারোর 
কথা উমলিখ কমর মতমন বমলন, “জলবায়়ু পমরবত্তনমক 
শুধ়ুিাত্ একটট নীমতরত সিস্যা মহমসমব মবমবেনা করা 
হময়মছ। জলবায়়ু পমরবত্তন শুধ়ু সরকামরর োময়ত্ব নয় 
এবং এর জন্য ব্যক্ক্ত, পমরবার ও সম্প্রোময়র অবোন 
প্রময়াজন।“ মতমন মবষয়টটর উপর আরও দজার মেময় 
বমলমছমলন দে ‘মিশন লাইফ’ই জলবায়়ু পমরবত্তমনর 
মবরুমধে লিাইমক রেতামন্তক কমর দতামল। মতমন বমলন, 

এই লিাইময় সবাই োর োর সািথ ্ত অন়ুোয়ী অবোন 
রাখমত পামর। মতমন সম্পে এবং পমে্যর প়ুনঃব্যবহার 
এবং বতৃ্তাকার অথ ্তনীমতর ধারোর ওপরও আমলাকপাত 
কমরন। মতমন বমলন এটট হাজার হাজার বছর ধমর 
ভারতীয় জীবনধারার একটট অংশ। েখনই ভারত এবং 
রাষ্ট্রসং� একসমগে কাজ কমরমছ তারা একমত্ মবশ্বমক 
আরও স়ুন্দর, স়ুথিায়ী কমর দতালার নতুন উপায় খ়ুমঁজ 
দপময়মছ। প্রধানিন্তী আরও বমলন, “ভারত েখন 
আন্জ্তামতক দোর মেবমসর প্রস্তাব মেময়মছল, রাষ্ট্রসং� 
তা সিথ ্তন কমরমছল। আজ, এটট সারা মবমশ্বর লক্ 
লক্ িান়ুষমক স্াথি্যকর জীবনোপন, পমরমবশবান্ধব 
জীবননশলী গ্রহে করমত উৎসামহত করমছ। মতমন 
বমলন, “মিশন লাইফ তখনই সফল হমব েখন তা 

এইভাবে মভবে মিখুন পরিবেশ ভািবতি েংকৃিরত 
ও ঐরতি্যবক প্রভারেত কবি  

প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 

n  ভারমত িাথামপছু কাব ্তন মনর ্তিন ১.৮ দিটরিক 
টন, দেখামন মবমশ্বর রি মনর ্তিন ৪.৫ দিটরিক 
টন।

n  ভারমতর মবমভন্ন থিামন, প্রােীনকাল দথমকই 
থিানীয় দকৌশমলর িাধ্যমি বটৃষ্টর জল সংরক্ে 
এবং জমলর উৎসগুমলমক স়ুন্দর করার উপর 
দজার দেওয়া হময়মছ। উোহরেস্রূপ, বলা 
দেমত পামর গুজরাত এবং রাজথিামন বাওমর 
বা দ্পওময়ল, তামিলনাি়ু মত ভূরভ্তথি জমলর 
আধার সতমর এবং নারাল্যামডি জামবা জল 
সংগ্রমহর দকৌশল রময়মছ।

n  িাটটর পাত্: রান্না ও পমরমবশমনর জন্য িাটটর 
পামত্র গুরুত্ব প্রােীনকাল দথমকই প্রেমলত 
আমছ। দেিন, িাটটর হামিমত রান্না করা, খাবার 
খাওয়া, ভামঁি জল বা ো পান করা।

n  ঐমতহ্যবাহী অভ্যাস: দিাটা শস্য, বাজরার িমতা 
খাে্যশমস্যর ব্যবহার। এই ফসমল কি জমলর 
প্রময়াজন হয় এবং এটট প়ুটষ্টমত ভরপ়ুর। কাপি 
ধ়ুময় দরামে শুকামত মেন।  

n  রাষ্ট্রসংম�র িমত, মবমশ্বর ৮ মবমলয়মনরও 
দবমশ িান়ুমষর িমধ্য িাত্ ১ মবমলয়ন িান়ুষ 
েমে তামঁের সেনক্ন্দন রুটটনগুমলমক 
আরও পমরমবশবান্ধব কমর তুলমত পামর, 
তাহমল মবশ্বব্যাপী কাব ্তন মনর ্তিন ২০% 
হ্াস পামব।

n  ভারমতর পমরমবশ-বান্ধব নীমত, ো বামক 
মবমশ্বর জন্য পথ প্রশস্ত কমরমছ।  

n  স্ছে সারর, স়ুরমক্ত সারর অমভোমনর 
অংশ মহসামব, ৭৫মেমন ৭৫টট সি়ুদ্র 
সসকত দথমক ১৫০০০ দিটরিক টন 
আবজ্তনা অপসারে করা হময়মছ।

n  স্ছে ভারত অমভোমনর অধীমন, সাত 
বছমর ভারমতর গ্রািাঞ্মল ১০০ মিমলয়ন 
দশৌোরার সতমর কমর আবজ্তনা-ি়ুক্ত 
ভারত রেমনর লমক্্য এমরময় েমলমছ।

n  উজ্জ্বলা মস্কমির িাধ্যমি মবনািূমল্য 
এলমপক্জ সংমোর। রহৃথিামলর র্যাস 
সংমোর ২০১৫ সামল ৬২% মছল, তা 
দবমি ২০২১ সামল ৯৯.৮% হময়মছ।
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‘রমশন লাইফ’ মাবন পরিবেবশি জন্য আিশ ্ষ জীেনধািা

মবমশ্বর প্রমতটট দকামে দপৌঁমছ োমব।“ আিামের এই 
িন্তটট িমন রাখমত হমব: ‘োরা প্রকৃমতমক রক্া কমর, 
প্রকৃমতও তামের রক্া কমর’। পমরমবমশর প্রমত ভারমতর 
প্রমতশ্রুত্ি সম্পমক্ত, রাষ্ট্রসংম�র িহাসমেব আমন্ামনও 
গুমতমরসও বমলমছমলন, “ভারমতর প্রমতশ্রুত্ি আশা 
জারায়। ভারত পমরমবশরতভামব সটেক নীমতগুমল 
অন়ুসরে কমরমছ এবং আমি এই আমলাে্যসূমেমক 
এমরময় মনময় দেমত আগ্রহী। ভারমতর সমগে কাজ 
করার জন্য উন্জুখ হময় আমছ।“ 

রেওরপ-২৭-এ ভািত রেরভন্ন নীরত কায ্ষকি 
কিাি করা েবলবে 
ভারমতর দনতৃত্ব স্পষ্ট কমর মেময়মছ দে বাস্তবসম্ত 
পধেমতর িাধ্যমি এক মনমে্তষ্ট সিয়সীিার িমধ্য একটট 

সিাধান পাওয়া দেমত পামর। ভারত দেমখময়মছ দে 
জলবায়়ু পমরবত্তমনর এই সিস্যায় প্রমতটট দেমশর 
নারমরকমক মনজ মনজ োময়ত্ব পালন করমত হমব। 
পমরমবশ রক্ার রিিবধ ্তিান আহ্ামনর িমধ্য, দকন 
হোৎ কমর মবশ্ব জলবায়়ু পমরবত্তমনর মবষময় গুরুত্ব 
সহকামর মেন্াভাবনা করার প্রময়াজনীয়তা অন়ুভব 
করমত শুরু কমরমছ তাও দবাঝা েরকার। মবশ্ব 
উষ্ায়মনর কারমে জীব সিামজর অক্স্তত্ব আজ 
সংকমটর ি়ুমখাি়ুমখ হময়মছ। একমেমক মবমশ্বর মবমভন্ন 
থিামন আবহাওয়ার অপ্রত্যামশত পমরবত্তন হমছে, 
অন্যমেমক বন্যা-ঝি-খরা, ভূমিধস, সি়ুদ্রপমৃষ্র 
উচ্চতা বকৃ্ধে এবং মহিবাহ রমল োওয়ার িমতা 
প্রাকৃমতক ে়ুমে ্তামরর �টনা বকৃ্ধে পামছে। মবজ্ঞানীরা 

n  ৬-১৮ নমভম্বর পে ্তন্ আময়াক্জত মসওমপ-২৭ সবেক 
এবং ২ মিমসম্বর জাতীয় েষূে মনয়ন্তে মেবমসর 
দপ্রক্াপমট, ‘মিশন লাইফ’ কীভামব পমরমবমশর জন্য 
একটট আেশ ্ত জীবনধারামক অন়ুপ্রামেত কমর তা 
ব়ুঝ়ু ন:

n  একটট আন্জ্তামতক কি ্তসূমে মহসামব, ‘মিশন লাইফ’ 
িান়ুমষর সািমগ্রক িমনাভাব পমরবত্তমনর জন্য মতনটট 
প্রধান েৃটষ্টভমগে অন্ভু্তক্ত কমরমছ।

n  োমহোর পমরবত্তন (পে ্তায়-১): মবমশ্বর সকল িান়ুষমক 
তামঁের সেনক্ন্দন জীবমন সহজ মকন্তু কাে ্তকর 

পমরমবশ-বান্ধব পেমক্প মনমত উৎসামহত করা।

n  সরবরামহর পমরবত্তন (পে ্তায়-২): সংমশামধত োমহো 
অন়ুোয়ী মশপে ও বাজারগুমলমক ধীমর ধীমর প্রস্তুত 
করা।

n  নীমত পমরবত্তন (পে ্তায়-৩): ‘মিশন লাইমফ’র 
েী� ্তমিয়ােী েৃটষ্টভমগে হল ভারত এবং সারা মবমশ্বর 
োমহো এবং সরবরামহর সমগে সািঞ্জস্য দরমখ বহৃৎ 
আকামরর মশপে ও সরকামর নীমত পমরবত্তমনর সূেনা 
করা। এর ফমল দটকসই ব্যবহার এবং উৎপােন 
উভয়মকই সিথ ্তন করা োমব। 

প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 
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পূব ্তাভাস মেময়মছন, পমৃথবীর তাপিাত্া দেি মিমগ্র 
বািমত পামর। োইমহাক, বায়়ুিণ্ডমল দে হামর কাব ্তন 
মনঃসরে বকৃ্ধে পামছে, তার ফমল একমবংশ শতাব্ীর 
দশষ নারাে পমৃথবীর তাপিাত্া মতন মিমগ্র দসলমসয়াস 
দবমি োমব। এক েশমকরও দবমশ সিয় ধমর পমরমবশ 
রক্ার দেষ্টা েলমছ, মকন্তু উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্মপোন্নত 
দেমশ উন্নয়মনর সবষমি্যর কারমে দকামনা স়ুষ্জু  সিাধান 
করা সম্ব হক্ছেল না। এই মবষময় মেন্াভাবনা করার 
জন্য, জলবায়়ু পমরবত্তমনর মবষময় রাষ্ট্রসংম�র অধীমন 
একটট শীষ ্ত সমম্লন রত বছর ে়ুক্তরামজ্যর গ্াসমরায় 
অন়ুটষ্ত হময়মছল। এই বছর দসই সমম্লন মিশমর 
অন়ুটষ্ত হময়মছ, সমম্লমন ভারত সিাধানগুমলর 
বাস্তবায়মনর উপর গুরুত্ব আমরাপ কমরমছ। দকন্দ্রীয় 

পমরমবশ িন্তী ভূমপন্দ্র োেবও বমলমছন, “জলবায়়ু 
পমরবত্তমনর মবরুমধে লিাই করার আেশ ্ত এবং স়ুথিায়ী 
উপায় মনময় আমলােনা করমত মবমশ্বর অমনক দেশ 
একক্ত্ত হময়মছ।“  
ভািত রেবশ্বি কাবে মিাল মবিল 
মিশন লাইফ-এর িাধ্যমি জলবায়়ু পমরবত্তমনর িমতা 
সংকট দিাকামবলা করার উমে্যার দহাক বা পঞ্ািমৃতর 
িাধ্যমি মবশ্বমক পথ দেখামনার উমে্যার দহাক না 
দকন, ভারত সবসিয় এক উোহরে থিাপন কমরমছ। 
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীর দনতৃমত্ব ভারত নতুন দরকি্ত 
রেন কমরমছ, ো সরকামরর রিিারত সংস্কারিূলক 
প্রমেষ্টার কারমে সম্ব হময়মছ।

২০১৪ সামল ভারমতর প়ুনন ্তবীকরেমোর্য শক্ক্তর 

এইভাবে, আপরন শন্ক্ত েঞ্য় কবিও েিবযারগতা কিবত পাবিন 

n  একটট এলইমি বাল্ব বা টটউব 
লাইট ব্যবহার করুন।

n  েখনই সম্ব, রেপমরবহন 
ব্যবথিায় েলামফরা করুন। 

n  দেখামনই সম্ব, মলফমটর 
পমরবমত্ত মসমঁি ব্যবহার 
করুন।

n  লাল বামত এবং দরল 
রিমসংময় োনবাহমনর ইক্ঞ্জন 
বন্ধ করুন।

n  কাছাকামছ দেমত সাইমকল 
ব্যবহার করুন। 

n  ব্যবহামরর পমর দসমের 
পাম্প বন্ধ করুন।

n  দপমরিাল বা মিমজল 
রামির দেময় মসএনক্জ 
এবং সবে়ু্যমতক রামিমক 
অগ্রামধকার মেন।

n  বন্জু  এবং সহকিতীমের সমগে 
এক রামিমত কি ্তমক্মত্ 
োন।

n  সটেক মরয়ার ব্যবহার 
করুন।

n  মরয়ার পমরবত্তন না করমল, 
আপনার পা লিাে দথমক 
েমূর রাখ়ুন।

n  ছামে দসালার ওয়াটার মহটার বা 
দসালার ক়ু কার বসান।

n  সবে়ু্যমতক সরঞ্জামির কাজ হময় 
দরমল ইমলকটরিক দবাি্ত দথমক 
তার খ়ুমল রাখ়ুন।

n  রান্না ও মবে়ু্যমতর প্রময়াজমন 
সজবর্যাস ব্যবহার করুন। 

n  এয়ার কক্ডিশনামরর তাপিাত্া 
২৪ মিমগ্রমত রাখ়ুন।

n  অন্যান্য রান্নার পামত্র দেময় 
দপ্রসার ক়ু কামর রান্না করুন।

n  আপনার সবে়ু্যমতক েন্তগুমলমক 
এনাক্জ্ত দসমভং দিামি রাখ়ুন।

n  প্রায়শই ব্যবহৃত মিভাইমসর 
জন্য, স্মাট্ত স়ুইে ব্যবহার করুন।

n  িাটটর পামত্ জল রাখ়ুন, জল 
োণ্ডা হমব।

n  মফ্জ বা মফ্জার মনয়মিত 
‘মিফ্্’ করুন।

n  দরিিমিমলর পমরবমত্ত বাইমর 
দেৌিান। 

প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 

শন্ক্ত েংিষিণ
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ক্িতা মছল ২০ মররাওয়াট, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
২০২২ সামলর িমধ্য তা ১০০ মররাওয়ামট মনময় োওয়ার 
লক্্য মনধ ্তারে কমরমছমলন। এই মনধ ্তামরত সিময়র 
আমরই এই লক্্য অজ্তন কমর, ভারত মবশ্বমক নতুন 
পথ দেমখময়মছ। শুধ়ু তাই নয়, দসৌরশক্ক্তর োি আজ 
ইউমনট প্রমত ১৬ টাকা দথমক কমি ২ টাকা হময়মছ। 
ভারত ২০১৫ সামল আন্জ্তামতক দসৌর দজামটর মভত 
থিাপন কমরমছল। অপ্রেমলত শক্ক্ত উৎমসর িমধ্য 
অন্যতি প্রধান হল দসৌর শক্ক্ত। এটট আন্জ্তামতক 
দসৌর দজামটর অগ্ররমতর ফলাফল দে ভারত সম্বত 
মবমশ্বর একিাত্ দেশ হমব দেখামন বামেক্জ্যক মবিান 
সজব-জ্ালামন দথমক উিমব। দসৌর শক্ক্তর দক্মত্ 
‘ব্যাটামর দ্ামরজ’ একটট জটটল মবষয়, োর জন্য 

ভারত রিিারত কাজ করমছ। ২০৩০ সামলর িমধ্য 
দরলওময়মক সব়ুজ করার লক্্য মনধ ্তারে করা রময়মছ, 
ো ৬০ মিমলয়ন টন কাব ্তন মনঃসরে হ্াস করমত 
সাহাে্য করমব।

ভারমতর মশপে সংথিাগুমল ২০৫০ সামলর িমধ্য শনূ্য 
কাব ্তন মনর ্তিমনর লক্্য সািমন দরমখ নতুন প্রে়ুক্ক্ত মনময় 
কাজ শুরু কমরমছ। এিন পমরমথিমতমত, প্রধানিন্তীর 
কপেনা অন়ুসামর ভারত সহমজই ১ মবমলয়ন টন কাব ্তন 
মনর ্তিন হ্ামসর লক্্য অজ্তন করমত পারমব। এিনমক 
মসওমপ-২৬ সভা েলাকালীন, ভারমতর প্রধানিন্তী 
নমরন্দ্র দিােী ‘ইনফ্াসরিাকোর ফর ে্য দরমসমলময়ন্ 
আইল্যাডি ্্যাটাস’ শুরু কমরমছমলন োমত মবমশ্বর 
দকামনা দেশ উন্নয়মনর পমথ মপমছময় না পমি। এটট 

আপরন এই পিবষিপগুরলি মাধ্যবমও অেিান িাখবত পাবিন 

n  দকনাকাটা করমত দরমল 
প্লাম্মকর ব্যামরর পমরবমত্ত 
কাপমির ব্যার ব্যবহার করুন।

n  দেখামনই সম্ব আপনার সমগে 
একটট জমলর দবাতল বহন 
করুন। 

জল েংিষিণ 

n  কি জল লামর এিন ফসল েথা 
বাজরা োষ করুন।

n  অিতৃ সমরাবর দোজনার িাধ্যমি 
গ্রািাঞ্মল জলাশয়গুমলমক 
প়ুনরুজ্ীমবত করার প্রক্রিয়ায় 
অংশগ্রহে করুন।

n  পে ্তায়রিমি রাছ লারান। 
ধান ও রি োমষর পর িাল ও 
সতলবীমজর োষ করুন। 

n  েক্ জল সংরক্ে প্রে়ুক্ক্ত ব্যবহার 
করুন।

n  বামি, স্ক়ু ল এবং অমফমস বটৃষ্টর 
জল সংগ্রমহর অবকাোমিা সতমর 
করুন।

n  দেখামনই সম্ব, বজ্ত্য পোথ ্ত 
দথমক সতমর ক্রিপ দসে ব্যবথিা 
ব্যবহার করুন।

n  শাকসবক্জ দধাওয়া জল রাছপালা 
এবং অন্যান্য কামজ ব্যবহার 
করুন।

n  দধায়ার আমর ভারী বাসন ও প্যান 
মভক্জময় রাখ়ুন।

n  প্রমতবার কল দথমক মবশুধে জল 
আসার সমগে সমগে, অব্যবহৃত 
জল দফমল দেমবন না।

n  দিমঝ বা োনবাহন দধায়ার জন্য 
পাইমপর পমরবমত্ত বালমত ব্যবহার 
করুন।

n  ফ্াশ, কল এবং জমলর পাইমপ 
দেন মছদ্র না থামক। স্ামনর 
সিয় ‘শাওয়ার’ এবং দশৌোরামর 
ফ্াশ ব্যবহার করুন, এর ফমল 
জল কি খরে হয়।

n  মনয়মিত জল খরে পমরিাপ 
করমত আপনার বামিমত একটট 
জল মিটার থিাপন করুন।

n  বাসনপত্, জমলর রাছ ইত্যামে 
পমরষ্ার করমত এমস বা আরও 
মসম্মির জল ব্যবহার করুন।

n  জল-সংরক্ে ব্যবথিার উপর 
অগ্রামধকার।

একক-ে্যেিাবিি 
প্ারস্টবকি ে্যেিাি 
হ্াে করুন 

প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 
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দছাট বিীপ রাষ্ট্রগুমলার অবকাোমিা উন্নয়মনর জন্য 
একটট গুরুত্বপূে ্ত উমে্যার। প্রধানিন্তী বমলন, “এই 
উমে্যার নতুন আশা, নতুন আত্মমবশ্বাস এবং সবমেময় 
ঝ়ুঁ মকপূে ্ত দেশগুমলার জন্য মকছু করার সন্তুটষ্ট প্রোন 
করমব।“  

েিজ প্রবচটিাি মাধ্যবম ে়ি েমে্যা েমাধাবনি 
রচন্তা কিা 

ব্যক্ক্ত ও সিামজর সহজ প্রমেষ্টাও বহৃৎ পমরবত্তন 
সাধন করমত পামর। এর একটট উোহরে হল এলইমি 
বামল্বর ব্যবহার। দকন্দ্রীয় সরকার েখন এলইমি বামল্বর 
পমরকপেনা শুরু কমরমছল, তখন দেমশর দবসরকামর 
খাতও এমত 'অংশগ্রহেকারী' হময় উমেমছল। অপে 
সিময়র িমধ্যই, ভারমতর নারমরকরা তামঁের বামিমত 
১৬০ দকাটটরও দবমশ এলইমি বাল্ব লামরময়মছন।

এর প্রভামব কাব ্তন িাই-অক্সাইি মনঃসরে ১০০ 

প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 

n  ক্জমনস রাখার জন্য 
প়ুনঃব্যবহারমোর্য কাে বা 
প্লাম্মকর পাত্ ব্যবহার করুন।

n  শহর ও জলাশয় পমরছেন্নতা 
অমভোমন অংশ মনন।

n  সবেক এবং অন়ুষ্ামন পমরমবশ 
বান্ধব বাসন ব্যবহার করুন।

n  ব্যবহার না করমল জমলর কল 
বন্ধ রাখ়ুন।

n  স্যামনটামর ন্যাপমকমনর পমরবমত্ত 
‘দিন্সট্রুয়াল কাপ’ ব্যবহার 
করুন।

n  দেখামনই সম্ব 
প়ুনঃব্যবহারমোর্য প্লাম্ক 
ব্যবহার করুন। 

n  ম্মলর বা প়ুনব ্ত্যবহারমোর্য 
প্লাম্মকর টটমফন বক্স এবং 
জমলর দবাতল ব্যবহার করুন।

n  ে়ুধ, বাটারমিল্ক এবং অন্যান্য 
দিািকগুমলমক আংমশকভামব 
কাটুন োমত প্লাম্মকর টুকমরা 
সজব বমজ্ত্য মিমশ না োয়।

n  বাময়ার্যাস প্লামন্ পশুর বজ্ত্য, 
খাে্য বজ্ত্য এবং কৃমষ বজ্ত্য 
ব্যবহার করুন (দরাবর-ধমনর 
অধীমন দেওয়া)। 

n  �মরর শুকমনা ও মসক্ত বজ্ত্য 
আলাো রাখ়ুন।

n  সার সতমর করমত কৃমষর 
অবমশষ্টাংশ এবং পশুর বজ্ত্য 
ব্যবহার করুন।

n  প়ুরামনা সংবােপত্ এবং পক্ত্কা 
প়ুনব ্ত্যবহার করুন।

n  রবামে পশুমক বজ্ত্য ও কােঁা 
সবক্জ খাওয়ান।

n  মপ্রন্ামরর দসটটংস এিন করুন 
োমত পাতার ে়ুইমেমক ি়ুদ্রে হয়।

n  প়ুরামনা আসবাবপত্ দিরািত 
কমর প়ুনরায় ব্যবহার করুন।

n  প়ুনব ্ত্যবহৃত কারজ দথমক সতমর 
পে্য মকন়ুন। প়ুরামনা কাপি ও 
বই োন করুন।

n  জলাশময় বা জনসাধারমের 
জায়রায় আবজ্তনা দফলমবন না।

n  দপাষা প্রােীমক জনসাধারেথিমল 
িলত্যার করমত দেমবন না। 

েুস্ায়ী খাি্য ে্যেস্া 
গ্রিণ করুন

েজ্ষ্যরিবে্যি 
পরিমাণ হ্াে করুন 
(পরিচ্ছন্নতা কায ্ষক্ম)

n  অগেনওয়ামি, মিি-দি মিল এবং 
মপমি মস্কমির িাধ্যমি সরবরাহ 
করা খাবামর বাজরা অন্ভু্তক্ত 
করুন।

n  খাবামরর বজ্ত্য দথমক �মরই সার 
সতমর করুন।

n  বামি, স্ক়ু ল এবং অমফমসর বারামন 
সমজির রাছ লারামত পামরন।

n  দরাবর দথমক সজব সার সতমর কমর 
জমিমত প্রময়ার করুন।

n  থিানীয় এবং িরস়ুমি ফল এবং 
সবক্জ খাওয়ার উপর দজার মেন।

n  খাবামরর অপেয় দরাধ করমত 
প্রমতমেমনর খাবামরর জন্য দছাট 
থালা ব্যবহার করুন।
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মিমলয়ন টন হ্াস দপময়মছ। আজ, ভারমত বামষ ্তক 
িাথামপছু কাব ্তন ফ়ু টমপ্রন্ িাত্ ১.৫ টন, দেখামন মবমশ্ব 
রি প্রমত বছর ৪ টন। তা সত্ত্বেও, জলবায়়ু পমরবত্তমনর 
িমতা আন্জ্তামতক সিস্যা সিাধামন ভারত অগ্রেী 
ভূমিকা পালন করমছ। কয়লা ও কামের দধায়ঁা দথমক 
ি়ুক্ক্ত দপমত ভারত উজ্জ্বলা প্রকপে শুরু কমরমছ। প্রমতটট 
দজলায় ৭৫টট অিতৃ সমরাবর সতমরর কাজ েলমছ। 
আজ ভারমত মবমশ্বর েতুথ ্ত বহৃত্তি নবায়নমোর্য শক্ক্তর 

সম্াবনা রময়মছ, বায়়ু শক্ক্তমত েতুথ ্ত এবং দসৌর শক্ক্তমত 
পঞ্ি। আজ ভারতও উন্নমত করমছ এবং প্রকৃমতর 
সামথ সািঞ্জস্যপূে ্ত জীবনোপমনর পথ সতমর করমছ। 
আজ ভারত মবমশ্বর পঞ্ি বহৃত্তি অথ ্তনীমতসম্পন্ন 
দেমশ পমরেত হময়মছ, দেমশর বনাঞ্লও বকৃ্ধে দপময়মছ, 
বন্যপ্রােীমের সংখ্যা বকৃ্ধে দপময়মছ।

ভারত এখন মবমশ্বর অন্যান্য দেমশর সমগে তার 
অংশীোমরত্ব আরও বািামত োয়। ‘এক সূে ্ত, এক মবশ্ব, 

প্রচ্ছি রনেন্ধ মিশন লাইফ- মসওমপ-২৭ 

আিশ ্ষ জীেনধািা গ্রিণ করুন
n  প়ুটষ্ট ও স্ামথি্যর জন্য খাে্যতামলকায় বাজরা, 

দেশীয় দভষজ এবং ঔষমধ রাছ অন্ভু্তক্ত 
করুন। 

n  প্রাকৃমতক বা সজব পে্য গ্রহে করুন। 
জীবনবমেত্্য সংরক্মের উপর অমভমনমবশ 
করুন। 

n  বামির বারামন মনি, তুলমস, গুলঞ্, প়ুমেনা, 
কামরপাতা, অশ্বরন্ধা ইত্যামে ঔষমধ রাছ 
লারান। 

n  প্রাকৃমতক বা সজব োষ করুন। 

n  েষূমের প্রভাব কিামত রাছ লারান। 

n  বন্য প্রােীর োিিা, হামতর োতঁ বা পশি দথমক 
সতমর স্মমৃতমেনে এবং পে্য দকনা এমিময় েল়ুন। 

n  সম্প্রোময়র খাে্য, দপাশাক এবং পশুর 
আশ্রয়মকন্দ্র সতমর করুন এবং দস্ছোমসবমকর 
কাজ করুন। 

n  আপনার আবামসক এলাকা, স্ক়ু ল বা অমফমস 
একটট মগ্রন লিাব শুরু করুন বা দোরোন 
করুন। 

ই-েজ্ষ্য হ্াে করুন 
n  ইমলকরিমনক েন্তপামত দিরািত করুন এবং 

সারামনার পর তা ব্যবহার করুন। 

n  মনকটতি ই-মরসাইমলিং ইউমনমট অব্যবহৃত 
েন্তগুমল দফমল মেন। 

n  মরোমজ্তবল মলমথয়াি-আয়ন ব্যাটামর ব্যবহার 
করুন। দপনরিাইভ বা হাি্ত রিাইমভর বেমল 
লিাউি দ্ামরজ ব্যবহার করুন। 

জাতীয় হাইমরিামজন মিশমনর িাধ্যমি, ভারত পমরমবশ-
বান্ধব শক্ক্ত উৎমসর মেমক এমরময় েমলমছ। এটট ভারত 

এবং অন্যান্য অমনক দেশমক তামের শনূ্য কাব ্তন 
মনর ্তিমনর লক্্য অজ্তমন সহায়তা করমব। প্ররমত এবং 
প্রকৃমত কীভামব একসমগে েলমত পামর তার অন্যতি 

প্রধান উোহরে হময় উমেমছ ভারত। এখন ভারত মবমশ্বর 
পঞ্ি বহৃত্তি অথ ্তনীমতসম্পন্ন দেমশ পমরেত হময়মছ, 
দেমশ বনভূমির আয়তন এবং বন্যপ্রােীর সংখ্যাও বকৃ্ধে 

দপময়মছ।“ 

- নবিন্দ্র মমািী, প্রধানমন্তী 
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শুধু প্ররতশ্রুরত নয়, কবম ্ষি 
মাধ্যবম তা পূিণ কিবে ভািত 

স়ুথিায়ী উন্নয়মনর েৃটষ্টভমগে হমত হমব সাি্য, 
জলবায়়ু ন্যায়মবোর, এবং এিন একটট 
অন্ভু্তক্ক্তিূলক এবং ন্যায়সগেত মবশ্ব রিমত হমব 
দেখামন দকউ মপমছময় থাকমব না। এই দেতনামক 
সগেী কমর মসওমপ-২৭-এ ভারত ‘এক পৃমথবী , 
এক পমরবার, এক ভমবষ্যত’ িন্ত দপশ কমরমছ। 
ভারত আরািী ক্জ-২০-এর সভাপমতত্ব গ্রহে 
কমরমছ এবং িানবতার জন্য এক মনরাপে মবশ্ব 
রমি তুলমত সকলমক আহ্ান জামনময়মছ৷

মবমশ্বর বৃহত্তি রেতন্ত এবং দ্র়ুত বধ ্তনশীল 
অথ ্তনীমতর দেশ ভারত এখন সারা মবশ্বমক দনতৃত্ব 
মেমত প্রস্তুত। তাই, মসওমপ-২৭ েলাকালীন জলবায়়ু 
পমরবত্তন সংরিান্ রাষ্ট্রসংম�র দফ্িওয়াক্ত 
সমম্লমনর সািমন, ভারত একটট কি মনর ্তিন 
উন্নয়ন দকৌশল (এলটট-এলমিইএস) দপশ কমর। 
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী রত বছর গ্াসমরায় 
২০৭০ সামলর িমধ্য শূন্য কাব ্তন মনর ্তিমনর লক্্য 
অজ্তমনর কথা দ�াষো কমরমছমলন। দসই মবষয়টট 
িাথায় দরমখ ভারত এই দকৌশল প্রস্তুত কমরমছ। 
ভারত ৬০টটরও কি মনব ্তামেত দেমশর সমগে 
দোর মেময়মছ োরা এই দকৌশলটট জিা মেময়মছ। 
দকন্দ্রীয় পমরমবশ বন ও জলবায়়ু পমরবত্তন িন্তী 
ভূমপন্দ্র োেব মসওমপ-২৭-এ জাতীয় মববৃমতমত 
বমলমছন, ভারত তার জলবায়়ু লক্্যিাত্া 
অজ্তমনর জন্য সিয়সীিা ২০৩০ সাল পে ্তন্ 
প্রসামরত কমরমছ। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীও 
পমরমবশ রক্ার জন্য ২০ অম্াবর রাষ্ট্রসংম�র 
িহাসমেব আমন্ামনও গুমতমরমসর উপমথিমতমত 
পমরমবশবান্ধব জীবনধারার কথা বমলমছন।

দকৌশলটট ‘আত্মমনভ্তর ভারত’ এবং ‘দিক ইন 
ইক্ডিয়া’র েৃটষ্টভমগের উপর দজার দেমব ো প্রমতটট 

কম কাে ্ষন রনগ ্ষমন মকৌশবলি প্রধান 
চািটি রেরয় 
n  ভারমতর জনসংখ্যা ১৩০ দকাটট এবং মনর ্তিন ৪ 

শতাংমশর কি ো মবশ্বব্যাপী িাথামপছু বামষ ্তক 
মনর ্তিমনর এক তৃতীয়াংশ।

n  ভারমতর উন্নয়মনর জন্য শক্ক্ত অত্যাবশ্যক।
n  জাতীয় পমরমথিমত অন়ুোয়ী, ভারত উন্নয়মনর জন্য 

কি-কাব ্তন দকৌশল অন়ুসরে করমত প্রমতশ্রুমতবধে।
n  ভারতমক জলবায়়ু সহনশীল হমত হমব। 

এক মগ্রি’ আিামের সংকপেমক শক্ক্তশালী করমছ। 
‘মিশন লাইফ’ এর পরবততী ধাপ। অতীত দথমক মশক্া 
মনময়ই আিরা স়ুন্দর ভমবষ্যৎ রমি তুলমত পামর। 
ভারমত হাজার হাজার বছর ধমর প্রকৃমতর প়ুমজা করার 
িমতা সিধৃেশালী ঐমতহ্য রময়মছ। ‘মিশন লাইফ’ 

পমরমবশ, জীবনবমেত্্য সংরক্মের সমগে সািঞ্জস্যপূে ্ত 
জীবনধারা অন়ুশীলমন উৎসামহত করমব। োর ফমল 
জীবসিাজ এবং পমরমবমশর িমধ্য ভারসাি্য রক্া 
পামব। n
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দক্মত্ উভিাবন এবং রমবষোমক উৎসামহত 
করমব। আিামের দেমশর দকৌশল শুধ়ু কথায় 
নয়। অথ ্তনীমতর জন্য দস্র-মনমে্তষ্ট ক্রিয়াগুমল 
এমত অন্ভু্তক্ত রময়মছ। ভারত শুধ়ুিাত্ 
প্রমতশ্রুমতই দেয় না , ভারত কমি ্তর িাধ্যমি 
দসই প্রমতশ্রুমতগুমল পূরেও কমর। 



রেধোন্ত - মকন্দ্রীয় মরন্তেভা ২০২২ োবলি ১ 
অব্ােি মরবক ২০২৩ োবলি ৩১ মাচ্ষ পয ্ষন্ত িরে 
মিেুবম ফেবফি এেং পিাশযুক্ত োিগুরলি জন্য 
পুটটি রভতর্তক ভতু্ষরক িাি অনুবমািন কবিবে৷

প্রভাে: এটট ২০২২-২৩ সামলর রমব ফসমলর িরস়ুমি 
ভতু ্তমক/সাশ্রয়ী িূমল্য কৃষকমের কামছ সিস্ত ফসমফট 
এবং পটাশ সার সহমজ উপলব্ধ করমব এবং কৃমষ খামত 
সহায়তা করমব। সার এবং কােঁািামলর আন্জ্তামতক 
িূমল্যর অমথিরতা বকৃ্ধে জন্য খরে দবমিমছ ো িূলত দকন্দ্রীয় 
সরকার বহন কমরমছ। প়ুটষ্ট মভত্মতক ভতু ্তমক রমব-২০২২ 
(১/১০/২০২২ দথমক ৩১/৩/২০২৩ পে ্তন্) িমন্তসভা বিারা 

অন়ুমিামেত ভতু ্তমক হমব ৫১,৮৭৫ টাকা। এর সমগে দেশীয় 
সামরর জন্য সিথ ্তন িূল্য অন্ভু্তক্ত থাকমব। এর আওতায়, 
সার সস্তায় পাওয়া োমব। প্রমত মকমলাগ্রাি নাইমরিামজন 
(N) ৯৮.০২ টাকা, ফসফরাস (P) ৬৬.৯৩ টাকা, পটাশ 
(K) ২৩.৬৫ টাকা এবং সালফার (S) ৬.১২ টাকা কি হমব।

রেধোন্ত- জল েম্বিি উন্নয়ন ও ে্যেস্াপনাি 
মষিবত্র েিবযারগতাি জন্য ভািত ও মিনমাবক্ষি 
মবধ্য একটি েমব�াতা স্ািক স্াষিবিি অনুবমািন।

প্রভাে: সিমঝাতা স্মারকটট নেী ও জলাশময়র 
প়ুনরুজ্ীবন সম্পমক্তত এবং ব্যাপকভামব জলসম্পে 
উন্নয়ন ও ব্যবথিাপনার দক্মত্ সহমোমরতা দজারোর 

মরন্তেভাি রেধোন্ত 

গ্রামি েমরদ্র কৃষমকর অবথিার উন্নমতর জন্য ভারত সরকার রিিারত কাজ কমর েমলমছ। 
কৃষকমের প্রময়াজনীয় সব স়ুমোর-স়ুমবধা দেওয়ার জন্য সরকার দসই লমক্্য প্রমেষ্টা করমছ। দেমশর 

দকাটট দকাটট কৃষক আজ এর স়ুফল পামছে। সম্প্রমত, দকন্দ্রীয় িমন্তসভা রমব ফসমলর িরস়ুমির 
জন্য ফসমফটটক এবং পটামসক সামরর জন্য ভতু ্তমক অন়ুমিােন কমরমছ। এছািাও ইথানমলর োি 

বািামনা হময়মছ। এই মসধোমন্র ফমল দেমশর দকাটট দকাটট কৃষক উপকৃত হমবন।

ইরানবলি িাম ইরানবলি িাম 
মেব়িবে মেব়িবে 

কৃরকবিি জন্য 
একগুচ্ছ েুরেধা 
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করমব। গ্রািীে জল সরবরাহ এবং সহমোমরতার আওতায় 
থাকা অঞ্লগুমলমত কতৃ ্তপক্, মশক্া প্রমতথিান, জল 
দস্র এবং মশমপের িমধ্য সরাসমর সহমোমরতার িাধ্যমি 
পয়ঃমনষ্াশন এবং বজ্ত্য জল ব্যবথিাপনা উন্নত করমব। 
একই সিময়, এটট অমবক্ছেন্ন জল সরবরাহ বজায় রাখমব, 
জমলর নষ্ট এবং শক্ক্ত খরে কমিময় দেমব।

রেধোন্ত – েুস্ায়ী জ্ালারন উৎপািন ও কৃরকবিি 
আয় ো়িাবত ইরানবলি িাম েৃন্ধেি অনুবমািন।

প্রভাে: এর সামথ পাবমলক দস্মরর দতল মবপেন 
সংথিাগুমল এখন দবমশ োমি ইথানল মকনমব। মতন 
ধরমনর ইথানল আমছ, োর োিও মভন্ন। ২০২২ সামলর 
১ মিমসম্বর দথমক শুরু হওয়া সরবরাহ বছমরর জন্য 
আমখর রস দথমক সতমর ইথানমলর োি প্রমত মলটামর 
৬৫.৬০ টাকায় বকৃ্ধে করা হময়মছ। একই সিময়, মস-ভারী 
গুি দথমক সতমর ইথানমলর হার প্রমত মলটার ৪৬.৬৬ 
টাকা দথমক দবমি হময়মছ ৪৯.৪০ টাকা এবং মব-ভারী 
গুি দথমক সতমর ইথানমলর োি ৫৯.০৮ টাকা দথমক 
বামিময় ৬০.৭৩ টাকা করা হময়মছ। সিস্ত মিম্লামর 
এই প্রকমপের স়ুমবধা মনমত সক্ি হমব। ভারত দপমরিামলর 
সমগে ২০% ইথানল মিশ্রে োল়ু করার পমরকপেনা করমছ। 
দতল মবপেন সংথিাগুমল একমেটটয়াভামব দপমরিাল মবক্রি 

কমর োমত ১০% পে ্তন্ ইথানল থামক।

রেধোন্ত: মকন্দ্রীয় মরন্তেভা ‘ভািবত ে্যাবিলাইি 
মিরলরভশন চ্যাবনবলি আপরলন্্কং এেং িাউনরলন্্কং, 
২০২২’-এি রনবি্ষরশকা অনুবমািন কবিবে৷

প্রভাে: এই মনমে্তমশকাটটর িাধ্যমি, ভারতীয় 
দটমলমপাট্তগুমল দে দকানও সিয় মবমেমশ ে্যামনলগুমলমক 
আপমলঙ্ক করমত পামর, তমব এর অধীমন, জাতীয় 
এবং জনস্ামথ ্ত প্রমতমেন ৩০ মিমনমটর একটট অন়ুষ্ান 
সম্প্রোর করার বাধ্যবাধকতা থাকমব। দকামনা অন়ুষ্ামনর 
সরাসমর সম্প্রোমরর জন্য দটমলমভশন ে্যামনলগুমলামক 
আর অন়ুিমত মনমত হমব না, তমব সরাসমর সম্প্রোমরর 
অন়ুষ্ামনর জন্য আমর দথমক মনবন্ধন করমত হমব।  n

রেধোন্ত - মরন্তেভা ইিানগবিি িলংরগবত অেরস্ত রগ্রনরফল্ড রেমানেন্দবিি নাম পরিেত্ষন কবি 
‘মিারন মপাবলা রেমানেন্দি, ইিানগি’ কিাি অনুবমািন রিবয়বে। 

প্রভাে: নািটট অরুোেল প্রমেমশর ইমতহাস এবং সিধৃে সাংসৃ্কমতক ঐমতমহ্যর প্রতীক সূে ্ত (দিামন) এবং োমঁের 
(দপামলা) প্রমত িান়ুমষর শ্রধো প্রমতফমলত কমর। ভারত সরকার ২০১৯ সামলর জান়ুয়ামর িামস হলংমর মগ্রনমফল্ড 
মবিানবন্দমরর উন্নয়মনর জন্য 'নীমতরতভামব' অন়ুমিােন মেময়মছল। প্রকপেটট দকন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকামরর 
সহায়তায় ৬৪৬ দকাটট টাকা ব্যময় ভারমতর মবিানবন্দর কতৃ ্তপক্ বিারা মনি ্তাে করা হমছে। 

িমন্তসভার মসধোন্ িাষ্ট্র 
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েুগম্য ভািত- মাবন 
শন্ক্তশালী ভািত

বত্তিান সরকামরর প্রধান উমদেশ্য হল 
এক অন্ভু্তক্ক্তিূলক সিাজ রমি দতালা 
দেখামন প্রমতটট নারমরক ক্িতাময়ত 
হমবন। এই লমক্্য প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 
দিােী ২০১৫ সামলর ৩ মিমসম্বর 
মভন্নভামব সক্ি ব্যক্ক্তমের আন্জ্তামতক 
মেবস উপলমক্্য মতমন তারঁ িন মক বাত 
কি ্তসূমেমত প্রথি ‘মেবাগে’ শব্টট ব্যবহার 
কমরমছমলন। মভন্নভামব সক্ি ব্যক্ক্তমের 
শক্ক্তমক স্ীকৃমত মেমত এবং তামঁের 
প্রমত সম্ান জানামত মতমন এই শব্বন্ধ 
ব্যবহার কমরমছমলন। ২০১৬ সামলর 
প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের অমধকার আইন পাস 
হওয়ার সমগে সমগে তামঁের প্রাপ্যতামক 
অমধকামরর িে ্তাো দেওয়া হময়মছ।

গুজরামতর আহমিোবামে একজন েৃটষ্ট প্রমতবন্ধী 
মশক্ক মেলীপ দেৌহামনর সমগে কথা বলার পমর, 
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ২০১৬ সামলর ‘িন মক 

বাত’ অন়ুষ্ামন বমলমছমলন, “আিার িাথায় একটট ধারো 
এমসমছল দকন আিরা প্রমতবন্ধী শমব্র পমরবমত্ত মেবাগে 
শব্টট ব্যবহার করব না। শারীমরকভামব োমঁের িমধ্য 
দকানও অক্িতা রময়মছ, তামঁের আিরা প্রমতবন্ধী বমল। 
মকন্তু েখন আিরা তামঁের কাজ করমত দেমখ, তখন 
আিামের িমন আমস দে তামঁের িমধ্য মনচিয় মকছু বািমত 
শক্ক্ত আমছ। তামঁের িমধ্য ঈশ্বর দেন অমতমরক্ত ক্িতা 
মেময়মছন। এটা ঐশ্বমরক শক্ক্তর সঞ্ার। আমি সমত্যই 
মেবাগে শব্টট পছন্দ। আিার দেশবাসী, আিরা মক 

প্রমতবন্ধীর পমরবমত্ত ‘মেবাগে’ শব্টট ব্যবহার করমত পামর 
না? আশা কমর মবষয়টট সকমল ভাবমবন।“ শমব্র এই 
পমরবত্তন এবং প্রাপ্যতার অমধকামরর ফমল মেবাগেমের 
জীবমন রূপান্র �মটমছল। এখন আর দেমশ প্রমতবন্ধীমের 
করুোর েৃটষ্টমত দেখা হয় না। তারঁা োমত স্াবলম্বী হমত 
পামর, তার উপে়ুক্ত পমরমবশ সতমর হময়মছ।

ভারমতর ২০১১ সামলর জনরেনা অন়ুসামর, ভারমত 
২.৬৮ দকাটট মেবাগেজন রময়মছ, ো দিাট জনসংখ্যার 
২.২১%। তাই, স়ুমোমরর সিতা এবং একটট সক্ি 
পমরমবশ প্রোন কমর, একটট আেশ ্ত পমরমবশ সতমর করার 
প্রময়াজনীয়তার পমরমপ্রমক্মত, ২০১৫ সামলর ৩ মিমসম্বর 
স়ুরি্য ভারত অমভোন োল়ু করা হময়মছল। দকন্দ্রীয় 

্্যাগরশপস়ুরি্য ভারত অমভোন 
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n  প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের অমধকার আইন, ২০১৬ 
২০১৭ সামলর ১৯ এমপ্রল দথমক কাে ্তকর হময়মছ। 
এটট প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের জন্য রাজ্য কমিশনার 
এবং প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের জন্য প্রধান কমিশনামরর 
িাধ্যমি পে ্তমবক্ে করা হয়। 

n  প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের অমধকার আইন, ২০১৬ এর 
৩৪ নম্বর ধারায় ৪০% বা তার দবমশ প্রমতবন্ধী 
ব্যক্ক্তমের জন্য সরকামর োকমরমত ৪% 
সংরক্মের কথা বলা হময়মছ।

n  সরকামর ও দবসরকামর খামত কি ্তসংথিামনর 
স়ুমোর বািামনার জন্য প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের 
(১৫-৫৯ বছর) েক্তা উন্নয়মনর জন্য জাতীয় 
কি ্তপমরকপেনা।

n  আয়-উৎপােনিূলক কাে ্তকলাপ, উচ্চ মশক্া 
বা েক্তা প্রমশক্ে এবং মেবাগেজন স্াবলম্বন 
দোজনার অধীমন ‘ন্যাশনাল হ্যাক্ডিক্যাপি 
মফনান্স অ্যাডি দিমভলপমিন্ কমপ ্তামরশন’ 
দথমক সহায়তাকারী েন্ত দকনার জন্য ৫০ লক্ 
টাকা পে ্তন্ আমথ ্তক সহায়তা।

n  একটট োকমরর দপাট্তাল োল়ু করা হমছে http://
www. disabilityjobs.gov.in/। এমত, মেবাগেজনরা 
োকমর, েক্তা প্রমশক্ে, মশক্া বা স্-কি ্তসংথিান 
ঋমের জন্য আমবেন করমত পামরন। 

n  প্রমতবন্ধী মশক্াথতীমের জন্য ভারত সরকার ছয় 
ধরমনর বত্ৃমত প্রোন কমর। 

n  ভারত সরকার ইউমনক মিমসমবমলটট 
আইমিনটটটট কাি্ত দপাট্তাল www.
swavlambancard.gov.in োল়ু কমরমছ। এর লক্্য 
হল তাৎক্মনক সিময় প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের একটট 
জাতীয় িাটামবস সতমর করা। ২০২২ সামলর ২০ 
জ়ুলাই পে ্তন্ দেমশ ৭৭ লমক্রও দবমশ প্রমতবন্ধী 
শংসাপত্ (ইউমিআইমি) সতমর করা হময়মছ, োর 
িমধ্য ২৬.০৯ লক্ িমহলা রময়মছন। 

রভন্নভাবে েষিম ে্যন্ক্তবিি 
কল্যাবণি জন্য গৃিীত পিবষিপ 

গণ ভেনগুরলবত েুগম্যতা রনয়বমি োিাবয্য 
রনন্চিত কিা িয় 
প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের অমধকার আইন, ২০১৬-এর ৪৪ নম্বর ধারায় 
স্পষ্টভামব বলা হময়মছ দে দকানও প্রমতষ্ানমক সম্পূে ্ততা শংসাপত্ 
বা মবক্ল্ডং অমধগ্রহমের অন়ুিমত দেওয়া হমব না েমে না এটট 
প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের অমধকার আইন, ২০১৬ -এ উমলিমখত মবমধ ১৫ 
পূরে করমত পামর।

েিজ পরিেিন 
n  ৩৫টট আন্জ্তামতক মবিানবন্দর এবং ৬৯টট অভ্যন্রীে 

মবিানবন্দমরর িমধ্য ৫৫টটমত স়ুরি্যতার কাজ সম্পন্ন হময়মছ। সব 
আন্জ্তামতক মবিানবন্দমর অ্যামরামব্জ থিাপন করা হময়মছ।

মিলওবয় মস্টশনগুরলবত েগুম্যতা
n  এ-ওয়ান, এ, এবং মব মবভামরর দিাট ৭০৯টট দরলওময় দ্শনগুমলমক 

স়ুরি্য করা হময়মছ। এ ছািা ৪০৬৮টট দরলম্শনমক আংমশকভামব 
স়ুরি্য করা হময়মছ।

গণ পরিেিবন েগুম্যতাি ভাগ েৃন্ধে কিা
n  রাষ্ট্র্রীয় িামলকানাধীন রেপমরবহমনর োনবাহনগুমলর ১০% 

সমূ্পে ্তরূমপ স়ুরি্য। ২০২২ সামলর জ়ুলাইময়র পমরসংখ্যান দথমক 
দবাঝা োয় দে ২৯% বাস আংমশকভামব স়ুরি্য, এবং প্রায় ৬% সমূ্পে ্ত 
স়ুরি্য। ২৪টট রামজ্যর তথ্য অন়ুোয়ী, ৩৫৩৩টট বাস ্্যামডির িমধ্য 
৩১২০টট স়ুরি্য করা হময়মছ।

েিকারি ভেবনি েুগম্যতা
n  দকন্দ্রীয় সরকামরর ১১০৮টট ভবমনর িমধ্য ১০৩০টটর দরমরিামফটটং 

কাজ সম্পন্ন হময়মছ। একই সিময়, সারা দেমশ ৪৮টট শহমর 
১৬৭১টট ভবমনর অ্যামক্সমসমবমলটট অমিট করা হময়মছ। ২১টট রাজ্য 
ও দকন্দ্রশামসত অঞ্মলর তথ্য অন়ুোয়ী ১৩১৪টট ভবমনর দরমরিা 
মফটমিন্ করা হমব োর িমধ্য ৫৯৫টট ভবমন দরমরিামফটটং কাজ 
সম্পন্ন হময়মছ।

মযাগাবযাগ েিজ
n  দকন্দ্রীয় সরকামরর মবমভন্ন মবভার ও িন্তমকর ৯৫টট ওময়বসাইট এবং 

রাজ্য সরকামরর ৬১১টট ওময়বসাইট স়ুরি্য করা হময়মছ। সারা দেমশ 
২৪টট দবসরকামর মনউজ ে্যামনল আংমশকভামব ‘স়ুরি্য’ মনউজ 
ব়ুমলটটন সম্প্রোর করমছ।

স়ুরি্য ভারত অমভোন ্্যাগরশপ

স্রাষ্ট্রিন্তী অমিত শাহ একটট অন়ুষ্ামন বমলমছমলন, 
“এতমেন দেখামন িান়ুষ প্রমতবন্ধীমের প্রমত করুোর 
েৃটষ্টমত দেখত এখন তারঁা তামঁের প্রমত সম্ান প্রেশ ্তন 
করমছন। ভারতই মবমশ্বর একিাত্ দেশ োর ি়ুদ্রাও দব্ইল 
মলমপমত দলখা।

২০১৫ সামলর আমর স়ুরি্যতার সমগে সম্পমক্তত 
সিস্যাগুমল দেমশ স়ুরাহা করা হয়মন েমেও ভারত প্রমতবন্ধী 

ব্যক্ক্তমের অমধকামরর জন্য রাষ্ট্রসংম�র কনমভনশন 
২০০৭-এর অধীমন বাধাহীন পমরমবশ এবং স়ুরি্যতা 
বািামনার জন্য প্রমতশ্রুমতবধে মছল। তব়ুও, দসই উমদেশ্য 
বাস্তবাময়ত করার জন্য সিয়িমতা দকানও শক্ক্তশালী 
আইন প্রময়ার করা হয়মন। এর জন্য দকানও কি ্তসূমেও 
মছল না।

প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীর ‘সকমলর সমগে, সকমলর 
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“আজ, প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের স়ুমোর এবং স়ুরি্যতা 
প্রোমনর উপর মবমশষ িমনামোর দেওয়া হমছে। আিামের 

প্রয়াস দেমশর প্রমতটট িান়ুষ দেন ক্িতাময়ত হন, এক 
অন্ভু্তক্ক্তিূলক সিাজ রটেত হয়, সামি্যর দবাধ রমি 

ওমে, সহমোমরতার িাধ্যমি সিামজ সম্প্রীমত বকৃ্ধে পায় 
এবং সকমল দেন একসমগে এমরময় দেমত পামরন।“ 

-প্রধানমন্তী নবিন্দ্র মমািী 

ই-করমবকি েবগে েুগম্য মযাধোবিি উৎোরিত কিা 
এই প্রোর অমভোমনর অধীমন, স়ুরি্যতা এবং এর গুরুত্ব সম্পমক্ত মশশুমের 
িমধ্য সমেতনতা এবং সংমবেনশীলতা রমি তুলমত একটট স়ুরি্য এবং 
ইন্ামরম্ভ ই-কমিক বই সতমর করা হময়মছ। এই কমিক কামহনীটট এক 
অপেবয়সী দিময়র রপে বমল দে স়ুরি্যতার গুরুত্ব মশমখ স়ুরি্য দোধো 
হওয়ার শপথ গ্রহে কমর। এনমসইআরটট এবং রাজ্য দবাি্তগুমল প্রথি দশ্রমে 
দথমক বিােশ দশ্রমে এবং মবএি পে ্তন্ পাে্যরিিগুমলমত স়ুরি্যতার মবষয়টট 
অন্ভু্তক্ত কমরমছ।

ইশািা ভারাি মাধ্যবম মযাগাবযাগ স্াপবনি প্রচাি
সাত-আট বছর আমর 'ওয়ান দনশন-ওয়ান সাইন ল্যাগে়ুময়জ'-এর জন্য দে 
প্রোরামভোন শুরু হময়মছল, তার কারমে আজ ভারতীয় সাংমকমতক ভাষার 
অমভধান ১০,০০০ শব্ রময়মছ। এর ফমল লক্ লক্ মেবাগে িান়ুষ এবং 
তামঁের পমরবামরর সেস্যরা উপকৃত হমছেন। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী তারঁ 
িন মক বাত অন়ুষ্ামন এই তথ্য মেমত মরময় হমরয়ানায় প়ুমজার রপে বমলমছন। 
মতমন বমলন “ভারতীয় সাংমকমতক ভাষা মনময় পূজা খ়ুব খ়ুমশ। আমর মতমন 
তারঁ দছমলর সমগে সংমোর থিাপন করমত পারমতন না মকন্তু ২০১৮ সামল 
সাইন ল্যাগে়ুময়জ দরিমনং দনওয়ার পর িা ও দছমল উভময়র জীবনই সহজ 
হময় মরময়মছ।“

মবকাশ, সকমলর মবশ্বাস এবং সকমলর 
প্রয়ামস’র অধীমন এখন মেবাগেজমনর 
জন্য স়ুরি্যতা একটট অমধকার করা 
হময়মছ। স়ুরি্য ভারত প্রোরামভোন এবং 
স়ুরি্যতার অমধকারমক সম্পূে ্ত আইমন 
শক্ক্ত দেওয়ার জন্য, বত্তিান সরকার 
মভন্নভামব সক্ি ব্যক্ক্তমের অমধকার 
আইন, ২০১৬ কাে ্তকর কমরমছ ২০১৭ 
সামলর এমপ্রল দথমক। মেবাগেজমনর 
জন্য স়ুরি্যতা একটট অমধকার হময় 
উমেমছ, দেখামন আমর এটট শুধ়ুিাত্ 
একটট কল্যােিূলক ব্যবথিা মছল। আইন 
বা এর মবমধ না িানমল জমরিানা ও 
কারােমণ্ডর মবধান রাখা হময়মছ।

শুধ়ুিাত্ প্রমতবন্ধী ব্যক্ক্তমের স়ুরি্যতা 
দবাঝা উমেত নয়। এটট জীবমনর মবমভন্ন 
পে ্তাময় প্রমত্যমকর জন্য অপমরহাে ্ত - তা 
সশশব, বাধ ্তক্য, রভ্তাবথিা বা অস়ুথিতা 
দহাক না দকন। দেমশর পমরকাোমিা 
এবং পমরমষবাগুমল োমত সকমল 
সিানভামব ব্যবহার করমত পামরন, তার 
জন্য সাধারে িান়ুমষর িানমসকতা এবং 
সংমবেনশীলতার পমরবত্তন প্রময়াজন। 
দসই কারমে প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
মেবাগে শব্টট ব্যবহার কমর শুরু 
কমরমছমলন। আস়ুন স়ুরি্যতামক 
মনমজমের এবং আিামের মপ্রয়জনমের 
জীবমনর একটট অংশ কমর তুমল। 

েুগম্য ভািত অ্যাপ
স়ুরি্যতার প্রোমরর জন্য একটট 
দিাবাইল অ্যামপ্লমকশন োল়ু করা 
হময়মছ ২০২১ সামলর িাে্ত িামস। স়ুরি্য 
ভারত অমভোমনর মতনটট স্তম্ রময়মছ, 
দকানও স়ুমবধার না থাকার অমভমোমরর 
মনবন্ধন, জনসাধারমের অংশগ্রহমের 
জন্য অন়ুকরেীয় আেরমের মবষময় 
প্রমতক্রিয়া এবং স়ুরি্যতার মবষময় 
মনমে্তমশকা এবং আমেশ। আপমন 
আপনার নাি, দিাবাইল নম্বর এবং 
ই-দিইল আইমি মলমখ অ্যাপটট 
ব্যবহার করমত পামরন। এই অ্যাপটটও 
মেবাগেজনরা ব্যবহার করমত পারমবন 
এবং এটট েশটট আঞ্মলক ভাষায় 
উপলব্ধ রময়মছ।  n

্্যাগরশপস়ুরি্য ভারত অমভোন 



ভারমতর সাংসৃ্কমতক মবকামশ েমক্ে ভারমতর 
অবোন অনস্ীকাে ্ত, টেক দতিনই দেমশর 

উন্নয়মন উমলিখমোর্য অবোন রময়মছ েমক্মের। 
প্রােীন কাল দথমক বত্তিান কাল পে ্তন্, সিগ্র দেমশ 
ঐমতহামসক, রাজননমতক এবং সাংসৃ্কমতক দক্মত্ 
েমক্ে ভারমতর প্রভাব লক্েীয়। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 
দিােী ১১ এবং ১২ নমভম্বর কে ্তাটক, তামিলনাি়ু , 
অন্ধ্র প্রমেশ এবং দতমলগোনা সফর কমরমছমলন, 
ভারমতর উন্নয়মন এই রাজ্যগুমলর গুরুমত্বর 
উপর দজার মেময়মছন। সবষ্ব সম্প্রোময়র িহান 

িরষিণ ভািত 
মরবক উন্নয়ন ও 
ঐরতবি্যি োত্ষা

উন্নত ভারমতর রেমনর লমক্্য স্াধীনতার 
অিতৃ কামল দেশ দ্র়ুত এমরময় েমলমছ। এই 
উন্নয়ন োত্া বহুি়ুখী। এমত সাধারে িান়ুমষর 
োমহোর পাশাপামশ আধ়ুমনক অবকাোমিা 
এবং অন্ভু্তক্ক্তিূলক উন্নয়ন এবং ঐমতহ্যমক 
অন্ভু্তক্ত রময়মছ। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
১১ এবং ১২ নমভম্বর, েমক্ে ভারমতর োরটট 
রাজ্য সফর কমরমছমলন। তারঁ এই সফর 
ঐমতমহ্যর িাধ্যমি উন্নয়মনর েৃটষ্টভমগেমক 
প্রমতফমলত কমর। মতমন দবগোল়ুরুমত 
িহমষ ্ত বাল্ীমক, শ্রী নােপ্রভু দকম্পমরৌিা 
এবং সাধক কমব শ্রী কনক োসমক প্রোি 
জামনময় সফর শুরু কমরমছমলন। কে ্তাটক, 
অন্ধ্রপ্রমেশ, তামিলনাি়ু  এবং দতমলগোনাও 
প্রায় ২৫০০০ দকাটট টাকার উন্নয়ন প্রকপে 
দপময়মছ, োর িমধ্য রময়মছ েমক্ে ভারমতর 
প্রথি বমন্দ ভারত দরিন, একটট নতুন 
মবিানবন্দর টামি ্তনাল, একটট ছয়-দলমনর 
মগ্রনমফল্ড অথ ্তননমতক কমরমিার, একটট সার 
কারখানা এবং অন্যান্য প্রকপে।

প্রধানিন্তীর েমক্ে ভারত সফর
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সাধক কনক োমসর জন্মবামষ ্তকীমত, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 
দিােী দবগোল়ুরুমত তারঁ এবং িহমষ ্ত বাল্ীমকর িূমত ্তমত 
প়ুষ্পস্তবক অপ ্তে কমর তারঁ সফমরর সূেনা কমরমছমলন। 
নােপ্রভু দকমম্পমরৌিার একটট ১০৮ ফ়ু ট লম্বা দব্ামঞ্জর 
িূমত ্তও উমন্মােন কমরমছমলন প্রধানিন্তী। ‘্্যােু অফ 
ইউমনটট’ খ্যাত রাি মভ. স়ুতার এই িূমত ্তটটর নকশা ও 
ভাস্কে ্ত কমরমছমলন। এটট মনি ্তামে ৯৮ টন দব্াঞ্জ এবং ১২০ 
টন ইস্পাত ব্যবহৃত হময়মছল। নােপ্রভু দকমম্পমরৌিা 
দষািশ শতমক মবজয়নরর সাম্াজ্য শাসন কমরমছমলন। 
নােপ্রভু দকমম্পমরৌিামক দবগোল়ুরুর প্রমতষ্াতা মহমসমব 

রে্য করা হয়। দকমম্পমরৌিা পানীয় এবং কৃমষ কামজর 
জন্য শহমর প্রায় এক হাজার হ্ে মনি ্তাে কমরমছমলন। 
দকমম্পমরৌিা েমক্ে কে ্তাটমকর প্রভাবশালী কৃমষ 
দভাক্ামলরা সম্প্রোময়র অন্র ্তত মছমলন।

দসই সমগে েমক্ে ভারতমক প্রথি বমন্দ ভারত দরিন 
উপহার মেময়মছন প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী। মতমন 
রিামন্বীর সামগোমল রায়ান্না দরলওময় দ্শমন দেন্নাই 
দথমক িহীশুর পে ্তন্ বমন্দ ভারত এক্সমপ্রস দরিমনর 
উমবিাধন কমরন। এটট দেমশর পঞ্ি বমন্দ ভারত 
এক্সমপ্রস দরিন। মতমন তীথ ্তোত্ীমের জন্য দবগোল়ুরু 

‘রামি্তন মসটট’র প্রমত শ্রধো মহসামব দবগোল়ুরু আন্জ্তামতক 
মবিানবন্দমর টামি ্তনাল-২ নকশা করা হময়মছ এবং এর 
উমদেশ্য হল ভ্রিেকারীমের "বারামন হাটঁার" অমভজ্ঞতা 
প্রোন করা। ভ্রিেকারীরা ১০,০০০ বর ্ত মিটামরর দবমশ 
সব়ুজ দেওয়াল, ঝ়ু লন্ বারান এবং বারামনর িধ্য মেময় 
োমব। মবিানবন্দরটট ইমতিমধ্য নবায়নমোর্য শক্ক্তর ১০০% 
ব্যবহার কমর স়ুথিায়ী উন্নয়মনর দক্মত্ িানেণ্ড থিাপন 
কমরমছ। টামি ্তনাল-২ সতমর করার সিয় এর নকশায় স়ুথিায়ী 
উন্নয়মনর নীমতগুমল অন্ভু্তক্ত করা হময়মছল। এই উপলমক্্য 
দবগোল়ুরুমত আময়াক্জত একটট জনসাধারমের অন়ুষ্ামন 
ভাষে দেওয়ার সিয়, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােীও উমলিখ 
কমরমছন কে ্তাটক ভারমতর উন্নয়মনর লমক্্য ধামপ ধামপ 
এমরময় োমছে।

মতমন বমলমছমলন দে আজ ভারত সারা মবমশ্ব ্াট্ত 
আমপর জন্য স্ীকৃত। এবং ব্যাগোমলার, ভারমতর পমরেয়মক 
আরও িজব়ুত এবং উজ্জ্বল করমত উমলিখমোর্য ভূমিকা 
পালন কমরমছ। সারা মবমশ্ব ভারমত মবমনময়ামরর জন্য 

দে অভূতপূব ্ত আথিা সতমর হময়মছ তার দথমক কে ্তাটকও 
মবশাল স়ুমবধা পামছে। রত মতন বছমর, েখন সিগ্র মবশ্ব 
দকামভমির মবরুমধে লিাই করমছল, দসই সিয় কে ্তাটমক 
প্রায় ৪ লক্ দকাটট টাকা মবমনময়ার করা হময়মছ। রত বছমর 
এফমিআই দক্মত্ কে ্তাটক দেমশর িমধ্য শীষ ্ত থিামন মছল। 
দকন্দ্রীয় সরকামরর মস্কিগুমলর িাধ্যমি কে ্তাটমক সািাক্জক 
পমরকাোমিার উন্নমতর কথা উমলিখ কমর প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 
দিােী বমলমছন, “দেমশর েমরদ্ররা ৩.৪ দকাটট পাকা বামি 
দপময়মছ, োর িমধ্য ৪ লক্ শুধ়ু কে ্তাটমক দেওয়া হময়মছ। 
জলজীবন মিশমনর অংশ মহসামব দেমশ সাত দকাটটরও দবমশ 
কমলর জমলর সংমোর রময়মছ, এর িমধ্য ৩০ লক্ সংমোর 
কে ্তাটমক রময়মছ। দেমশর োর দকাটট দরারী রময়মছন োরা 
আয়়ুষ্ান ভারত প্রকমপের স়ুমবধা পামছেন, তামঁের িমধ্য 
৩০ লক্ রময়মছন কে ্তাটমক। প্রধানিন্তীর মকষাে দোজনার 
অধীমন কে ্তাটমকর ৫৫ লমক্রও দবমশ কৃষমকর অ্যাকাউমন্ 
১১০০০ দকাটট টাকা থিানান্মরত করা হময়মছ, দেখামন স্মনমধ 
প্রকমপের অধীমন ২ লক্ দফমরওয়ালা সহায়তা দপময়মছন। 

মেগোলুরু: আন্তজ্ষারতক রেমানেন্দবি আিও একটি িারম ্ষনাল 

প্রধানিন্তীর েমক্ে ভারত সফর িাষ্ট্র
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দথমক বারােসী (কাশী) পে ্তন্ ভারত দরৌরব কাশী েশ ্তন 
দরিনটটর উমবিাধন কমরন। ভারত দরৌরব োত্া দরিন প্রথি 
কে ্তাটক রাজ্য দথমকই শুরু হল। এটট একটট তীথ ্তভ্রিে 
মবমশষ দরিন ো কে ্তাটমকর বামসন্দামের কাশী, অমোধ্যা 
এবং প্রয়াররামজর িমতা ঐমতহামসক শহরগুমল ভ্রিমে 
সাহাে্য করমব। এর পাশাপামশ প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
কে ্তাটক, তামিলনাি়ু , অন্ধ্রপ্রমেশ এবং দতমলগোনায় 

২৫০০০ দকাটট টাকার উন্নয়ন প্রকপেও োল়ু কমরমছন। 
দবগোল়ুরু আন্জ্তামতক মবিানবন্দর আমরকটট টামি ্তনাল 
দপময়মছ, বমন্দ ভারত এক্সমপ্রস এবং ভারত দরৌরব 
োত্া দরিমনর সূেনা হময়মছ। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
দবগোল়ুরুর দকমম্পমরৌিা আন্জ্তামতক মবিানবন্দমর 
নাোপ্রভু দকমম্পমরৌিার একটট িূমত ্ত এবং টামি ্তনাল-২-
এর উমবিাধন কমরমছন।

অন্ধ্রপ্রবিবশ অর ্ষননরতক করিবিাি-েি 
রিপ ওয়ািাি ব্লক প্রকল্প 

n  তারঁ সফমরর মবিতীয় মেমন, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
অন্ধ্রপ্রমেমশর মবশাখাপত্তনমি ১০,৫০০ দকাটট 
টাকারও দবমশ িূমল্যর উন্নয়ন প্রকমপের মভত্তিপ্রস্তর 
থিাপন কমরন এবং তার িমধ্য মকছু প্রকপে দেশমক 
উৎসর ্ত কমরন। এটট উপকূলীয় রভীর জল ব্লক 
প্রকপেমক অন্ভু্তক্ত কমর। এই উপলমক্্য আময়াক্জত 
একটট অন়ুষ্ামন ভাষে মেমত মরময় মতমন বমলন, 
“অন্ধ্রপ্রমেমশর িান়ুমষর একটট মবমশষ গুে রময়মছ: 
তারঁা খ়ুব দস্হপ্রবে এবং উমে্যারী হন।“

n  আজ, মবমশ্বর প্রায় প্রমতটট দকামে, অন্ধ্রপ্রমেমশর 
িান়ুমষরা প্রমতটট কামজ তামঁের প্রমতভা, েক্তা 
প্রেশ ্তন করমছন। মশক্া দহাক বা উমে্যাক্তা, 
প্রে়ুক্ক্ত বা মেমকৎসা, অন্ধ্রপ্রমেমশর িান়ুষ প্রমতটট 
দক্মত্ মনমজমের জন্য একটট মবমশষ থিান সতমর 
কমরমছ। েশ হাজার দকাটট টাকারও দবমশ িূমল্যর 
প্রকপেগুমলর উমবিাধন ও মভত্তিপ্রস্তর থিাপন 
অন্ধ্রপ্রমেশ এবং মবশাখাপত্তনমির আকাঙ্কা 
পূরমের একটট িাধ্যি হময় উেমব।

n  প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ছয় দলমনর মগ্রনমফল্ড 
রায়প়ুর-মবশাখাপত্তনি অথ ্তননমতক কমরমিামরর 
অন্ধ্রপ্রমেশ মবভামরর মভত্তিপ্রস্তর থিাপন করমবন। 
এটট ৩৭৫০ দকাটট টাকার দবমশ অমথ ্ত মনমি ্তত 
হমব। এই অথ ্তননমতক কমরমিারটট ছত্তিশরি এবং 
ওমিশার মশপে দকন্দ্রগুমলর িমধ্য, মবশাখাপত্তনি 

বন্দর এবং দেন্নাই-কলকাতা জাতীয় িহাসিমকর 
িমধ্য দ্র়ুত সংমোর প্রোন করমব।

n  প্রধানিন্তী মবশাখাপত্তনমির কনমভন্ জংশন দথমক 
শীলানরর জংশন পে ্তন্ একটট মনমবমেত বন্দর 
সিমকর মভত্তিপ্রস্তরও থিাপন কমরমছন। এটট থিানীয় 
রামি এবং বন্দররািী িালবাহী রিাকগুমলমক আলাো 
কমর মবশাখাপত্তনি শহমরর োনজট হ্াস করমব।

n  মতমন শ্রীকাক়ু লাি-রজপমত কমরমিামরর অংশ 
মহসামব এনএইে-৩২৬এ-এর পাথাপত্তনি 
মবভারটটও দেমশর উমদেমশ উৎসর ্ত কমরমছন। 
এটট মনি ্তামে ২০০ দকাটট টাকারও দবমশ অথ ্ত ব্যয় 
হময়মছ। প্রধানিন্তী অন্ধ্রপ্রমেমশ ওএনক্জমস’র ‘ইউ-
মফল্ড অনমশার মিপ ওয়াটার ব্লক’ প্রকপেটট জামতর 
উমদেমশ উৎসর ্ত কমরমছন। এর জন্য খরে হময়মছ 
২৯০০ দকাটট টাকারও অথ ্ত। এটট প্রমতমেন প্রায় ৩ 
মিমলয়ন দিটরিক ্্যাডিাি্ত মকউমবক মিটার র্যাস 
উৎপােন করমব।

n  প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী প্রায় ৪৫০ দকাটট টাকা 
ব্যময় মনমি ্তত মবশাখাপত্তনি দরলওময় দ্শমনর 
প়ুনমন ্তি ্তামের মভত্তিপ্রস্তরও থিাপন কমরমছমলন। 
দ্শমন প্রমতমেন ৭৫,০০০ জন োত্ী োতায়াত 
করমবন। এর ফমল োত্ীমের স্াছেন্দ্য বকৃ্ধে পামব। 

প্রধানিন্তীর েমক্ে ভারত সফরিাষ্ট্র
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প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী দতমলগোনার 
রািাগুডিামি সার প্ল্যান্টট দেশমক 

উৎসর ্ত কমরমছন। প্রধানিন্তী ২০১৬ 
সামলর ৭ আর্ এই প্রকমপের মভত্তিপ্রস্তর 
থিাপন কমরমছমলন। এই প্ল্যান্টট সার 
উৎপােমন দেমশর স্য়ংসম্পূে ্ততার লক্্য 
অজ্তমন গুরুত্বপূে ্ত ভূমিকা পালন করমব। 
রািাগুডিাি প্ল্যান্টট প্রমত বছর ১২.৭ 
লক্ দিটরিক টন দেশীয় মনিে়ুক্ত ইউমরয়া 
উৎপােন করমব। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
১০০০ দকাটট টাকা অমথ ্ত মনমি ্তত ভদ্রােলি 
দরাি-সতিজুপলিী দরললাইমনরও উমবিাধন 
কমরমছন।

এর পাশাপামশ মতমন ২২০০ দকাটট 
টাকারও দবমশ িূমল্যর মবমভন্ন সিক 
প্রকমপের মভত্তিপ্রস্তর থিাপন কমরন। 
রািাগুডিামি আময়াক্জত অন়ুষ্ামন 
ভাষে মেমত মরময় প্রধানিন্তী দিােী 
মসগোমরমন দকামলয়ামর দকাম্পামন মলমিমটি 
(এসমসমসএল) এবং মবমভন্ন কয়লা খমন 
সম্পমক্ত গুজব সম্পমক্ত বমলন, “দেশ 
েখন মবকাশ লাভ কমর, তখন উন্নয়নিূলক 
কাজগুমলর রমত বকৃ্ধে পায়। কখনও কখনও 
রাজননমতক উমদেশ্য েমরতাথ ্ত করার জন্য 
মকছু মবকৃত িানমসকতার িান়ুষ গুজব 
ছিান। দতমলগোনায় আজকাল 'মসগোমরমন 
দকামলয়ামরজ দকাম্পামন মলমিমটি' এবং 
মবমভন্ন কয়লা খমন মনময় একই ধরমনর 
গুজব ছিামনা হমছে।“ 

প্রধানিন্তী জামনময়মছন দে, ‘মসগোমরমন 
দকামলয়ামরজ দকাম্পামন মলমিমটমি’ 
দতমলগোনা রাজ্য সরকামরর ৫১% দশয়ার 
রময়মছ, দেখামন ভারত সরকামরর রময়মছ 
৪৯%। দকন্দ্রীয় সরকার এসমসমসএল-এর 
দবসরকামরকরে সংরিান্ দকানও মসধোন্ 
মনজস্ স্তমর মনমত পামর না। এসমসমসএল-
এর দবসরকামরকরমের দকানও প্রস্তাব 
দকন্দ্রীয় সরকামরর কামছ মবমবেনাধীন নয় 
বা দকন্দ্রীয় সরকামরর দসই ইছোও দনই। n

মতবলগোনায় ৯৫০০ মকাটি িাকা মূবল্যি উন্নয়ন প্রকবল্পি 
উব্াধন এেং রভত্তিপ্রতিি স্াপন কিা িবয়বে 

রিন্ন্দগুবলি গান্ধীগ্রাবম 
প্রধানমন্তী েবলন 

“েত্ষমান েমবয় মিাত্া গান্ধী অরধক 
প্রােরগেক”  

প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ১২ নমভম্বর তামিলনাি়ু র মেক্ন্দগুমল 
রান্ধীগ্রাি গ্রািীে সংথিার ৩৬তি সিাবত্তমন দোর মেময়মছমলন। এই 
সিাবত্তমন, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ মশক্াবমষ ্তর ২৩০০ জমনরও 
দবমশ মশক্াথতীমক মিমগ্র প্রোন করা হময়মছ। সিামবমশ ভাষে দেওয়ার 
সিয়, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বমলমছমলন দে রান্ধীগ্রাি সফর 
তারঁ কামছ অত্যন্ অন়ুমপ্ররোোয়ক অমভজ্ঞতা। িহাত্মা রান্ধী দে 
প্রমতষ্ানটট উমবিাধন কমরমছমলন, মতমন দস কথা স্মরে কমরন। মতমন 
বমলন, “এই প্রমতষ্ামন আমি িহাত্মা রান্ধীর আেশ ্ত ও গ্রামিান্নয়মনর 
দেতনা দেখমত পাক্ছে। রান্ধীবােী জীবনধারা পি়ু য়ামের জীবমন রভীর 
প্রভাব মবস্তার কমর এবং মশক্াথতীরা েমে িহাত্মা রান্ধীর নীমত দিমন 
েমলন, তাহমল তা িহাত্মার প্রমত সমব ্তাত্তি শ্রধো জানামনা হমব।“ 
প্রধানিন্তী ‘খামে ফর দনশন, খামে ফর ফ্যাশন’-এর উোহরে তুমল 
ধমরন ো েী� ্তমেন পর এই অবমহমলত বস্ত্র মশপেমক প়ুনরুজ্ীমবত 
কমরমছ।

মতমন জানান দে রত আট বছমর খামের মবক্রি ৩০০ শতাংমশর 
দবমশ বকৃ্ধে দপময়মছ। খামে ও গ্রািমশপে কমিশন রত বছর ১ লক্ 
দকাটট টাকারও দবমশ দরকি্ত ব্যবসা কমরমছ। মতমন আরও বমলন, 
“এখন আন্জ্তামতক ফ্যাশন ব্্যাডিগুমলও খামের পমরমবশ বান্ধব 
সবমশমষ্ট্যর কারমে খামে গ্রহে করমছ। এটট রে-উৎপােমনর মবপ্লব 
নয়, জনরমের বিারা উৎপােমনর মবপ্লব।“ িহাত্মা রান্ধী কীভামব 
খামেমক গ্রামি স্মনভ্তরতার িাধ্যি মহসামব দেমখমছমলন তা স্মরে 
কমর প্রধানিন্তী বমলমছমলন দে সরকার তারঁ বিারা অন়ুপ্রামেত, কারে 
আিরা এক স্মনভ্তর ভারত রেমনর লমক্্য কাজ করমছ। প্রধানিন্তী 
বমলন, “তামিলনাি়ু  স্মেমশ আমন্দালমনর অন্যতি প্রধান দকন্দ্র মছল। 
এটট আবার স্মনভ্তর ভারত রেমনও গুরুত্বপূে ্ত ভূমিকা পালন করমব।"

প্রধানিন্তীর েমক্ে ভারত সফর িাষ্ট্র



32 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২২

রত বছর, ভারত প্রায় ৮৪ মবমলয়ন 
িলামরর দরকি্ত মবমেমশ প্রত্যক্ 
মবমনময়ার দপময়মছ। মবশ্ব দসই সিয় 

ে়ুধে ও িহািামরর সবিত সংকমটর সম়্ুখীন 
হময়মছল। এিনমক মবশ্বব্যাপী সঙ্কমটর এই 
ে়ুমরও সারা মবমশ্বর মবমশষজ্ঞরা ভারতমক 
আশার আমলা মহসামব দেমখন। প্রধানিন্তী 
নমরন্দ্র দিােীর েরূেমশ ্ততার কারমে তা সম্ব 
হময়মছ। এই েৃটষ্টভমগে অন়ুসরে কমর ভারত 
সংকমটর পে ্তায় দথমক দবমরময় এমস মবমশ্বর 
সবমেময় পছমন্দর মবমনময়ার রন্মব্য পমরেত 
হময়মছ। ভারমত পমরবত্তমনর এই প্রক্রিয়ার 
কথা উমলিখ করার সিয়, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 
দিােী বমলমছমলন, “এক নতুন ভারত রমি 
দতালা সম্ব শুধ়ুিাত্ সাহসী সংস্কার, উন্নত 
পমরকাোমিা এবং দসরা প্রমতভার িাধ্যমিই। 
আজ সরকামরর প্রমতটট দস্মর সংস্কার হমছে। 

সেরশ্বক েংকবিি মবধ্যও, ভািত 
রেবশ্বি কাবে আশাি রেন্দ ুিবয় উবঠবে

সিগ্র মবমশ্বর উপর দকামভি িহািামর দনমতবােক 
প্রভাব মবস্তার কমরমছল। দসই সমগে মকছু দেমশর 
িমধ্য মবমরাধ সংকট এবং অমনচিয়তা আরও বকৃ্ধে 
কমরমছল। ভারমতও ে়ুধে এবং িহািারী বিারা সষৃ্ট 
পমরমথিমত মবরূপ প্রভাব দফমলমছল। এতেসত্ত্বেও মবশ্ব 
আজ ভারমতর মেমক আশা মনময় তামকময় আমছ। 
মবশ্বব্যাপী অথ ্তননমতক অমনচিয়তা রময়মছ তমব সিস্ত 
দেশ ভারতীয় অথ ্তনীমতর মথিমতথিাপকতা এবং শক্ক্তমত 
একিত। এই সিময়র িমধ্য মবশ্ব এক েৃঢ়প্রমতজ্ঞ 
ভারমতর রূপ প্রত্যক্ কমরমছল। ভারত মবমশ্বর 
বহু দেমশ প্রময়াজনীয় ওষ়ুধ এবং টটকা সরবরাহ 
কমরমছল। বাজামর উত্ান-পতন েলমতই থামক, 
মকন্তু ১৩০ দকাটট ভারতীয়মের আকাঙ্কা আিামের 
দেশীয় বাজারমক শক্ক্তশালী কমরমছ। আিামের 
দেশীয় বাজার দে মথিমতথিাপকতা দেমখময়মছ তা রত 
আট বছমর সংস্কামরর িাধ্যমি সম্ব হময়মছ।

িাষ্ট্র কে ্তাটমক মবমনময়ারকারীমের সমম্লন
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ক্জএসটট এবং ইনসলমভক্ন্স ব্যাঙ্কাক্সি দকামির িমতা 
সংস্কার করা হময়মছল।“ 

ব্যাক্ঙ্কং খামত সংস্কারসহ মবমভন্ন সংস্কামরর 
িাধ্যমি অথ ্তনীমতমক শক্ক্তশালী করা হয়। একইভামব 
ইউমপআই-এর িমতা পেমক্মপর িাধ্যমি দেমশ 
মিক্জটাল মবপ্লব আনার প্রস্তুমত দনওয়া হময়মছল। 
ভারত ১৫ হাজামররও দবমশ অপ্রেমলত আইন বামতল 
কমরমছ এবং প্রায় ৪০ হাজার অপ্রময়াজনীয় সম্মত 
বামতল কমরমছ।

প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বমলমছন, “আিরা অমনক 
মবধান সংস্কারও কমরমছ। আিরা কমপ ্তামরট কমরর হার 
কিামনার িমতা পেমক্প গ্রহে কমরমছ, পাশাপামশ 
ি়ুখমবহীন িূল্যায়মনর িমতা সংস্কামরর িাধ্যমি স্ছেতা 
বািামনার িমতা পেমক্প গ্রহে করা হময়মছ। ভারমত 
এফমিআইময়র জন্য নতুন খাত উন্জুক্ত করা হময়মছ। 
দরিান, ভূ-থিামনক দক্ত্, িহাকাশ খাত এবং এিনমক 
প্রমতরক্ার িমতা দস্মর ভারমত মবমনময়ামরর দক্মত্ 
এক অভূতপূব ্ত উন্নমত হময়মছ।"

প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বমলন, “আজ েখন মবশ্ব 
ইডিাম্রি ৪.০-এর মেমক এমরময় েমলমছ, তখন এই 
মশপে মবপ্লমব ভারতীয় ে়ুবকমের ভূমিকা এবং প্রমতভা 
দেমখ মবশ্ব অবাক। বছমরর পর বছর ধমর ভারমতর 

ে়ুবকরা ১০০টটরও দবমশ ইউমনকন ্ত সতমর কমরমছ। আট 
বছমর ভারমত ৮০ হাজামররও দবমশ ্াট্তআপ রটেত 
হময়মছ। নব ভারমতর োত্ায় কে ্তাটমকর উমলিখমোর্য 
অবোমনর কথা উমলিখ কমর প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
বমলন, “কন ্তাটক সহমজ ব্যবসা করার তামলকায় 
শীমষ ্ত তার অবথিান বজায় দরমখমছ। এই কারমেই 
এফমিআইময়র পমরমপ্রমক্মত কে ্তাটমকর নাি শীষ ্ত 
রামজ্যর তামলকায় অন্ভু্তক্ত হময়মছ। ভারমতর 
একমশাটট’র দবমশ ইউমনকমন ্তর িমধ্য ৪০টটরও দবমশ 
কে ্তাটমক রময়মছ। কে ্তাটকমক আজ মবমশ্বর বহৃত্তি 
প্রে়ুক্ক্ত লিা্ার মহসামব রে্য করা হয়। মশপে দথমক তথ্য 
প্রে়ুক্ক্ত, মফনমটক দথমক বাময়ামটক, ্াট্তআপ দথমক 
দটকসই শক্ক্ত, কে ্তাটক অথ ্তনীমতর দক্মত্ এক নতুন 
আখ্যান রেনা কমরমছ।“ 

অথ ্তনীমতর দক্মত্ কে ্তাটমকর মকছু উন্নয়ন 
পমরসংখ্যান এিন দে শুধ়ু ভারমতর অন্যান্য রাজ্য নয়, 
মকছু দেশমকও ে্যামলঞ্জ করমছ। আজ ভারত জাতীয় 
দসমি-কডিা্র মিশমনর সমগে উৎপােন দক্মত্ এক 
নতুন পে ্তাময় প্রমবশ কমরমছ। এমত কে ্তাটমকর ভূমিকা 
খ়ুবই গুরুত্বপূে ্ত। এখানকার ‘দটক ইমকা-মসম্ি’ 
মেপ মিজাইন এবং ি্যান়ুফ্যাকোমরং দক্ত্মক নতুন 
উচ্চতায় মনময় োমব। n

িাষ্ট্রকে ্তাটমক মবমনময়ারকারীমের সমম্লন



আরিোেী েীিবিি িৃঢ়তা, ত্যাগ 
এেং মিশবপ্রবমি প্ররতফলন

মানগ়ি ধাম 

েখন মব্টটশ শাসমনর মবরুমধে ভারমতর জনরে ধীমর ধীমর 
সং�বধে হক্ছেল, তখন দরামবন্দ গুরু ভীল আমেবাসীমের 
িমধ্য মশক্া এবং তামঁের িমধ্য দেশমপ্রমির দেতনা জাগ্রত 
কমরমছমলন। িানরি ধাি দরামবন্দ গুরুর আত্মত্যার এবং 
িাতৃভূমির জন্য জীবনোনকারী শত শত আমেবাসীমের 
আত্মত্যামরর প্রতীক। প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী ২০২২ 
সামলর ১ নমভম্বর স্াধীনতা সংগ্রািী আমেবাসী অজানা বীর 
ও শহীেমের প্রমত শ্রধো জানামত ‘িানরি ধাি মক দরৌরব 
রাথা’-দত দোরোন কমরমছমলন।

আমেবাসী সিাজ না থাকমল ভারমতর অতীত, 
বত্তিান এবং ভমবষ্যমতর কামহমন অসম্পূে ্ত দথমক 
োমব। আিামের স্াধীনতা আমন্দালমনর ইমতহামসর 

প্রমতটট পাতায় আমেবাসী বীরমের আখ্যান রময়মছ। ১৮৫৭ সামলর 
িহামবমদ্রামহর আমরও আমেবাসী সিাজ মব্টটশ শাসমনর মবরুমধে 
দজাটবধে হময় প্রমতবাে কমরমছল। ১৭৮০ সামল মতলকা িাক্ঝর 
দনতৃমত্ব সাওঁতালরা সশস্ত্র মবমদ্রাহ কমরমছল। মব্টটশ শাসমনর 
শুরু দথমক মবংশ শতাব্ী পে ্তন্ এিন দকামনা সিয় দনই েখন 
আমেবাসী সিাজ স্াধীনতা সংগ্রামির জন্য বমলোন দেয়মন।

প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী রাজথিামনর বাশঁওয়ারার িানরি 
পাহামি ‘িানরি ধাি মক দরৌরব রাথা’ নামি একটট রে অন়ুষ্ামন 
দোর মেময়মছমলন এবং স্াধীনতা সংগ্রামির আমেবাসী বীরমের 
আত্মত্যামরর কথা স্মরে কমর তামঁের প্রমত শ্রধো জামনময়মছন।

প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বমলমছন, “আিরা আমেবাসী 
সিামজর আত্মত্যামরর জন্য ঋেী। আিরা তামঁের অবোমনর 
জন্য ঋেী। এই সিাজ প্রকৃমত, পমরমবশ, সংসৃ্কমত, ঐমতহ্য এবং 
ভারমতর েমরত্মক সংরক্ে ও লালন কমরমছ। এখন সিয় এমসমছ 
আমেবাসী সিামজর িান়ুষমের দসবার িাধ্যমি তামঁের অবোমনর 

িানরি ধাি 
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স্ীকৃমত দেওয়ার। ‘আজামে কা অিতৃ িমহাৎসমব’র অংশ 
মহসামব, সরকার স্াধীনতা সংগ্রামির অজানা আমেবাসী 
বীরমের স্মরমে দবশ মকছু পেমক্প গ্রহে কমরমছ।

এই উপলমক্্য ভীল ি়ুক্ক্তমোধো দরামবন্দ গুরুর প্রমত 
শ্রধো জামনময় প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী বমলন, “দরামবন্দ 
গুরুর িমতা িহান স্াধীনতা সংগ্রািীরা মছমলন ভারমতর 
ঐমতহ্য ও আেমশ ্তর প্রমতমনমধ।“ মতমন দকামনা দেশীয় 
রামজ্যর রাজা মছমলন না, মতমন মছমলন হাজার হাজার 

আমেবাসীর নায়ক। মতমন তারঁ পমরবারমক হামরময়মছমলন 
মকন্তু সাহস হারানমন। প্রমতটট আমেবাসী, েমরদ্র এবং 
ভারতীয় তারঁ পমরবামরর সেস্য হময়মছমলন। রাজথিান, 
গুজরাত এবং িধ্যপ্রমেমশর ভীল সম্প্রোয় এবং অন্যান্য 
উপজামতর িান়ুষমের কামছ িানরি পাহামির মবমশষ 
তাৎপে ্ত রময়মছ। স্াধীনতা সংগ্রামির সিয়, ভীল এবং 
অন্যান্য উপজামতরা এখামন েী� ্ত সিয় ধমর মব্টটশমের 
সমগে লিাই কমরমছল। n

n  এই অন়ুষ্ামন অংশগ্রহমের পমর, 
প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী জাম্ব়ু�িা 
ভ্রিে কমরন, দেখামন মতমন 
দরামবন্দ গুরুর নামি 
মবশ্বমবে্যালময়র প্রশাসমনক ভবমনর 
উমবিাধন কমরন।

n  ১৫ নমভম্বর মবরসা ি়ুডিার 
জন্মবামষ ্তকী উপলমক্্য সারা দেমশ 
‘আমেবাসী দরৌরব মেবস’ পালন 
করা হয়। এই মেনটট স্াধীনতা 
সংগ্রামি উপজাতীয় জনরমের 
ভূমিকা সম্পমক্ত সাধারে 
জনরেমক সমেতন করার একটট 
প্রয়াস।

n  আজ, আমেবাসী সিামজর অতীত 
এবং ইমতহাস সম্পমক্ত 
জনসাধারেমক অবমহত করার 
জন্য সারা দেমশ আমেবাসী 
স্াধীনতা সংগ্রািীমের প্রমত 
মনমবমেত মবমশষ জাে়ু�র মনি ্তাে 
করা হমছে।

n  ‘বনবন্জু  কল্যাে দোজনা’র িাধ্যমি 
আমেবাসী জনমরাষ্্রীর িান়ুষরা 
এখন জল, মবে়ু্যৎ, মশক্া, স্াথি্য 
পমরমষবা এবং োকমরর স়ুমোর 
পামছেন।

n  আমেবাসী এলাকাগুমলও মিক্জটাল 
ভারমতর অংশ হময় উেমছ। 
ঐমতহ্যরত েক্তার পাশাপামশ 
আমেবাসী ে়ুবকমের আধ়ুমনক 
মশক্ায় মশমক্ত কমর তুলমত হমব; 
এ জন্য ‘একলব্য আবামসক 
মবে্যালয়’ প্রমতষ্া করা হমছে। 

মিবশ আরিোেী েমাবজি 
েুরেধাি জন্য েুস্পটি নীরত 
প্রণয়ন কিা িবয়বে 

দরামবন্দ গুরু মশক্ার জন্য মবে্যালয় মনি ্তাে, মশশুমের িমধ্য সাংসৃ্কমতক দেতনার 
উমন্মষ, প্রবীেমের সনাতন ধি ্ত অন়ুসরমে অন়ুপ্রামেত করা, শুধ়ুিাত্ দেশীয় পে্য 
ব্যবহার করা, িে ও আমিষ খাওয়া দথমক মবরত থাকার গুরুমত্বর উপর দজার 
মেময়মছমলন। মতমন মছমলন একজন সিাজ সংস্কারক, আধ্যাত্মিক গুরু, সাধক এবং 
জনমনতা। দরামবন্দ গুরু ভীলমের িমধ্য শুধ়ু সিাজ সংস্কামরর মশখাই প্রজ্মলত 
কমরনমন, মতমন তামঁের িমধ্য স্রামজর ভাবনাও প্রসামরত কমরমছমলন। এমেমক, 
মব্টটশরা জানমত পামর দে দরামবন্দ গুরু এবং তারঁ অন়ুসারীরা একটট সভার জন্য 
বি সিামবশ করার পমরকপেনা করমছন, দেখামন ভীলরাও মব্টটশ কি ্তকত্তামের 
মবরুমধে আমন্দালন করমত পামর। ১৯১৩ সামলর ১৭ নমভম্বর দরামবন্দ গুরুর দনতৃমত্ব 
ভীল সম্প্রোময়র ১.৫ লমক্রও দবমশ িান়ুষ িানরি পাহামি সিামবশ কমরমছমলন।

মব্টটশরা এই সভায় গুমল োলায়, ো িানরি রেহত্যা নামি পমরমেত। ে়ুই �ণ্া 
ধমর গুমলবষ ্তমের ফমল ১৫০০ জমনরও দবমশ ভীল আমেবাসীর িতুৃ্য হয়। দরামবন্দ 
গুরুমক দগ্রফতার করা হয়। তামঁক িতুৃ্যেণ্ড দেওয়া হমলও পমর তার সাজা কমিময় 
োবজ্ীবন কারােণ্ড দেওয়া হয়। দরামবন্দ গুরু কারারার দথমক ি়ুক্ক্ত দপময় বামক 
জীবন িান়ুমষর দসবায় অমতবামহত কমরন। মতমন রামনর িাধ্যমি ভীলমের িমধ্য 
সমেতনতা সটৃষ্ট কমরমছমলন। দরামবন্দ গুরু আমেবাসীমের িমধ্য ভক্ক্তর মশখা 
প্রজ্মলত কমরমছমলন।

মগারেন্দ গুরু রেবলন ভািবতি ঐরতি্য 
ও আিবশ ্ষি প্ররতরনরধ 

িানরি ধাি িাষ্ট্র



আিামের দেশ একমেমন স্াধীন হয়মন; তার জন্য মবপ্লবীমের অমনক ত্যার 
স্ীকার করমত হময়মছ। মব্টটশ শাসমনর অবসান করমত বহু মবপ্লবী সশস্ত্র 

সংগ্রামির পমক্ মছমলন। দেশমক ি়ুক্ক্ত করার লিাইময় স্াধীনতা সংগ্রািীরা 
আমথ ্তক, শারীমরক, িানমসক ও ব্যক্ক্তরত কষ্ট-েন্তোর সম়্ুখীন হময়মছমলন, 

মকন্তু লক্্য অজ্তমন তারঁা অমবেল মছমলন। তামঁের একিাত্ লক্্য মছল 
ঔপমনমবমশক শাসমনর অবসান এবং ভারমতর স্াধীনতা সংগ্রািমক 

শক্ক্তশালী করা। দেশমপ্রি ও আত্মত্যামরর িানমসকতা গ্রহে কমর মবপ্লবীরা 
সধে ্ত ও সাহমসকতার সমগে মব্টটশ সরকামরর কমোর নীমত ও েিন-পীিমনর 

দিাকামবলা কমরমছমলন। "আজামে কা অিতৃ িমহাৎসব" মসমরমজর এই 
পমব ্ত নানা পামতল, েতীন্দ্রনাথ ি়ুমখাপাধ্যায়, অিরনাথ মবে্যালঙ্কার এবং 

অনন্ মসং-এর জীবনকামহনী তুমল ধরা হময়মছ।

রেপ্েীবিি লষি্য রেল 
ঔপরনবেরশক শােবনি অেোন কিা 
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(লষি মি্বি) 

ভািবতি মমাি মেচ 
এলাকায় েৃন্ধে 

মতন গুে - ১৯৫১ সাল দথমক দিাট 
দসে এলাকার বকৃ্ধে।

ক়্ু দ্র দসমের িাধ্যমি জল ব্যবহামরর 
েক্তার উপর গুরুত্ব। 

২০১৫ সামল প্রধানিন্তী কৃমষ মসঞ্ন 
দোজনা োল়ু। 

ভারমতর স্াধীনতা সংগ্রািীরা মবশ্বাস করমতন দে 
ভারমতর িমতা একটট কৃমষপ্রধান দেশমক তার 
প্রময়াজন অন়ুসামর রমি দতালা উমেৎ। কারে 
কৃমষ পমরবত্তন গ্রািজীবমন পমরবত্তন আনার 
পমক্ একটট শক্ক্তশালী হামতয়ার হমত পামর। এ 
কারমে কৃষমকর আয় বকৃ্ধে, োমষর খরে হ্াস, 
কৃষকমের সস্তায় বীজ এবং সার বণ্ন, উৎপামেত 
পে্য বাজার পে ্তন্ মনময় োওয়ার িমতা আধ়ুমনক 
স়ুমোর-স়ুমবধা প্রোমনর মবষয়টটমক সরকার 
অগ্রামধকার মেময়মছ। তৃেিূল স্তর দথমক এই 
ধরমনর অমনক নতুন ব্যবথিা সতমর করা হমছে 
এবং মবে্যিান ব্যবথিাগুমলমক উন্নত করা হমছে। 
ভারমত দিাট দসে এলাকাও বকৃ্ধে দপময়মছ, োর 
ফমল কৃষকরা উপকৃত হময়মছন। েমেও ১৯৫১ 
সাল দথমক দিাট দসেে়ুক্ত এলাকা মতনগুে বকৃ্ধে 
দপময়মছ, ক়্ু দ্র দসমের িাধ্যমি জল ব্যবহামরর 
েক্তার উপরও দজার দেওয়া হময়মছ। ২০১৫ 
সামল, প্রধানিন্তী কৃমষ মসঞ্ন দোজনা োল়ু করা 
হময়মছল। সরকার ‘পার রিপ, দিার রিপ’ বা 
‘প্রমতটট দফাটঁায় আরও ফসল’- এই ভাবনার উপর 
দজার মেমছে। 

স্াধীনতা সংগ্রািী অনন্ মসং ১৯০৩ সামলর ১ মিমসম্বর েট্টগ্রামি 
জন্মগ্রহে কমরমছমলন। তারঁ পূব ্তপ়ুরুষরা আগ্রা (উত্তরপ্রমেশ) দথমক 
বাংলায় মরময় বসমত থিাপন কমরমছমলন। মতমন েখন মবে্যালময় 
পিামশানা করমছমলন, দসই সিয় মতমন িা্ার ো সূে ্তমসমনর সমগে 
দেখা কমরমছমলন। ভারমতর স্াধীনতা সংগ্রামি দোরোমনর জন্য মতমন 
স্ক়ু লমশক্ায় ইমত টামনন। মতমন ১৯২১ সামল অসহমোর আমন্দালমন 
দোর দেন এবং তারঁ সহপাে্রীমের একই কাজ করমত অন়ুপ্রামেত 
কমরন। ১৯২২ সামল আমন্দালন দথমি দরমল, মতমন দ্র়ুত মবপ্লবী কামজ 
মফমর আমসন এবং সূে ্ত দসমনর অন্যতি প্রধান �মনষ্ সহমোরী 
হময় ওমেন। দেশমক স্াধীন করমত সাহাে্য করার জন্য মতমন মবপ্লবী 
কি ্তকামণ্ড মনময়াক্জত হময়মছমলন এবং এর জন্য তামঁক কারারুধে 
হমত হময়মছল। তারঁ িমধ্য মব্টটশ শাসন দথমক দেশমক ি়ুক্ত করার 
এতটাই আমবর মছল দে মতমন মবপ্লবীমের জন্য দবািা এবং কাতু ্তজ 
সতমর করমত শুরু কমরমছমলন। দবািা ও কাতু ্তজ সতমরমত মতমন 
মবমশষভামব েক্ মছমলন। িমন করা হয় অনন্ মসংময়র সাংরেমনক 
েক্তা েট্টগ্রাি অস্ত্রারামর অমভোন োলামত মবপ্লবীমের ব্যাপকভামব 
সাহাে্য কমরমছল।

েট্টগ্রামি মব্টটশ অস্ত্রারার ল়ুণ্ঠন অমভোমন ি়ুখ্য ভূমিকা পালন 
কমরমছমলন অনন্ মসং। এই পমরকপেনার জন্য মতমন অস্ত্রও সংগ্রহ 
কমরমছমলন বমল জানা োয়। েট্টগ্রামির �টনার পর অনন্ মসং ফরামস 
শাসনাধীন েন্দননরমর আশ্রয় গ্রহে কমরন। মতমন তারঁ সহমোরীমের 
মবোর ও মনে ্তাতমনর কথা জানমত পামরন। এিন পমরমথিমতমত মতমন 
কলকাতার প়ুমলশ কমিশনামরর কামছ আত্মসিপ ্তে কমরন। তারঁ ইছো 
মছল কারারামরর মভতমর থাকাকালীন অবথিায় মিনািাইট মবম্ারমে 
তা উমিময় দেওয়ার। এ জন্য মতমন কারারামরর দেওয়ামল দবািা রাখার 
দেষ্টা কমরন, মকন্তু ধরা পমি োন। অনন্ মসং এবং অন্য নয়জন 
বক্ন্দমক তখন আন্দািান বিীপপ়ুমঞ্জর দসল়ুলার দজমল থিানান্র করা 
হয়। অনন্ মসং দজমলর মভতমর অনশন শুরু কমরন। রবীন্দ্রনাথ 
োক়ু র এবং অন্যান্য মবমশষ্ট ব্যক্ক্তমের হস্তমক্মপর পর, তামঁক দসল়ুলার 
দজল দথমক ভারমতর িূল ভূখমণ্ডর অন্য কারারামর থিানান্র করা হয়। 
অনন্ মসং স্াধীনতার এক বছর আমর ১৯৪৬ সামল কারারার দথমক 
ি়ুক্ক্ত পান। পমর, অনন্ মসং তারঁ মবপ্লবী অমভজ্ঞতা মনময় অমনকগুমল 
গ্রন্ রেনা কমরমছমলন। তারঁ উমলিখমোর্য রেনা হল েট্টগ্রাি ে়ুব 
মবমদ্রাহ, অমনিরভ্ত েট্টগ্রাি, িা্ারো, স্প্ন ও সাধনা প্রভৃমত। অনন্ 
মসং ১৯৭৯ সামলর ২৫ জান়ুয়ামর দশষ মনঃশ্বাস ত্যার কমরন।

জন্ম- ১ মিমসম্বর, ১৯০৩। িতুৃ্য- ২৫ জান়ুয়ামর, ১৯৭৯ 

অনন্ত রেং: রেপ্েীবিি 
জন্য মোমা ও কাতু্ষজ সতরি 

কবিরেবলন 
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একটি েমান্তিাল েিকাি পরিচালনা 
কবি, নানা পাটিল রব্টিশ শােবনি 
রেবিারধতা কবিরেবলন 

নানা পাটটল ‘রিামন্ মসংহ’ নামি পমরমেত মছমলন। এই 
স্াধীনতা সংগ্রািী ১৯০০ সামলর ৩ আর্ িহারামষ্ট্রর 
সাংমলমত জন্মগ্রহে কমরন। মতমন মহন্দ়ুস্তান মরপাবমলকান 
অ্যামসামসময়শমনর একজন প্রমতষ্াতা সেস্য মছমলন। 
নানা পাটটল ১৯১৯ সামল প্রাথ ্তনা সিামজর সমগে সািাক্জক 
কল্যােিূলক কাজ শুরু কমরন। েশ বছর ধমর, মতমন 
বক্ঞ্ত িান়ুষমের সাহাে্য করার জন্য প্রাথ ্তনা সিাজ এবং 
সত্যমশাধক সিামজর সমগে কাজ কমরমছমলন। মতমন 
সারা জীবন েমরদ্র ও কৃষকমের অমধকামরর জন্য এবং 
জামতমভে প্রথার মবরুমধে লিাই কমরমছমলন। সিাজমক 
স়ুন্দর কমর রমি তুলমত মতমন সব ্তো মনমজমক মনময়াক্জত 
কমরমছমলন। িহাত্মা রান্ধীর মেন্াধারায় অন়ুপ্রামেত হময় 
জাতীয় আমন্দালমন দোর দেওয়ার জন্য নানা পাটটল তারঁ 
সরকামর োকমর দছমি দেন।

মব্টটশ সাম্ামজ্যর মবরুমধে স্াধীনতা সংগ্রামির সিয় 
নানা পাটটলমক দবশ কময়কবার কারারুধে হমত হময়মছল। 
১৯৪২ সামল ভারত ছামিা আমন্দালমনর সিয় মতমন ৪৪ 
িাস অজ্ঞাতবামস মছমলন। ভারত ছামিা আমন্দালমনর 
সিয়, নানা পাটটল িহারামষ্ট্রর সাংমল দজলায় ‘রিামন্কামর 
সরকার’ প্রমতষ্া কমরন। এই েলটট মনজস্ সিান্রাল 
সরকার প্রমতষ্া কমর প্রকামশ্য মব্টটশ কতৃ ্তপক্মক 
অস্ীকার কমরমছল। নানা পাটটল তারঁ সিান্রাল 
সরকামরর অংশ মহসামব গ্রাি কমিটট রেন কমরমছমলন। 

এই সিময়র িমধ্য, গ্রামি পাওয়া সিস্ত মবমেমশ দপাশাক 
প়ুমিময় দেওয়া হময়মছল। মনঃস্াথ ্ত ও সিান্রাল সরকামরর 
নীমত দিমন এই কমিটটগুমলা স্াধীনভামব কাজ করত।

স্াধীনতা সংগ্রামির সিয়, রিামন্কামর সরকামরর 
সেস্যরা মব্টটশ সরকারমক ক্িতােু্যত করমত অমনক 
নতুন পধেমত গ্রহে কমরমছল। তারঁা িাক�র প়ুমিময় 
মেত এবং িামঝ িামঝ দরললাইন উপমি দফলত। তারঁা 
িামঝ িামঝ দটমলমফান লাইনও উপমি দফলমতন। এই 
সংগ্রামি নানা পাটটমলর পমরবার ও সহকিতীমের পূে ্ত 
সিথ ্তন মছল। নানা পাটটমলর কাে ্তকলাপ মব্টটশমের 
শক্ঙ্কত কমরমছল। দসই কারমে তারা নানা পাটটলমক 
ধরমত সহায়তা করার জন্য প়ুরস্কার দ�াষো কমরমছল। 
োইমহাক, মব্টটশরা এই প্রমেষ্টায় সফল হমত পামরমন 
এবং নানা পাটটল মনমজর কাজ োমলময় োন। িহারামষ্ট্রর 
অমনক তরুে নানা পাটটমলর সিান্রাল সরকামর 
আমন্দালমন দোর মেময়মছমলন। দেশীয় পমে্যর িূল্য 
সম্পমক্ত িান়ুষমক সমেতন করমত মতমন গ্রামি গ্রামি 
�়ুমরমছন। মতমন জনরেমক মব্টটশ শাসমনর মবরুমধে 
মবমদ্রাহ করমত উে্ব়ুধে কমরমছমলন। ভারমতর স্াধীনতার 
পরও মতমন দেমশর দসবায় সক্রিয় মছমলন। নানা পাটটলও 
িহারাষ্ট্র রাজ্য সটৃষ্টর জন্য আোে ্ত আমত্র সামথ লিাই 
কমরমছমলন। ১৯৭৬ সামলর ৬ মিমসম্বর মতমন পরমলাক 
রিন কমরন।

জন্ম- ৩ আর্, ১৯০০ িতুৃ্য- ৬ মিমসম্বর, ১৯৭৬ 

সািাক্জক কিতী এবং স্াধীনতা সংগ্রািী অিরনাথ 
মবে্যালঙ্কার ১৯০১ সামলর ৮ মিমসম্বর অমবভক্ত 
পাঞ্জামব জন্মগ্রহে কমরমছমলন। মতমন শুধ়ুিাত্ 
একজন ভারতীয় স্াধীনতা সংগ্রািী মহমসমব দেমশর 
স্াধীনতায় গুরুত্বপূে ্ত ভূমিকা পালন কমরনমন, 
একজন সাংবামেক, সিাজকিতী, কৃষক বন্ধ়ু এবং 
সাংসে মহমসমব সািাক্জক উন্নয়মন গুরুত্বপূে ্ত 
অবোন দরমখমছমলন।  

অিরনাথ মবে্যালঙ্কার আে ্ত সিাজ মশক্া 
প্রমতষ্ামন মশক্া গ্রহে কমরন। মশক্া সমূ্পে ্ত 
করার পমর মতমন অসহমোর আমন্দালমন দোর 
দেন। লালা লাজপত রায় েখন ‘সামভ্তন্ অফ ে্য 
মপপলস দসাসাইটট’ প্রমতষ্া কমরন, তখন অিরনাথ 
মবে্যালঙ্কার, লাল বাহাে়ুর শাস্ত্রী, বলবন্রাই দিহতা জন্ম- ৮ মিমসম্বর, ১৯০১। িতুৃ্য- ২১ দসমটেম্বর, ১৯৮৫ 

অমিনার রেি্যাল্কাি: রতরন 
ভগৎ রেং এেং তািঁ েগেীবিি 
মিশবপ্রবমি পাঠ রশরখবয়রেবলন 

স্াধীনতার অিতৃ িমহাৎসবিাষ্ট্র
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এবং আরও অমনমক এই সংরেমন দোরোন কমরমছমলন। 
অিরনাথ মবে্যালঙ্কারমক লামহার ন্যাশনাল কমলমজ 
ইমতহাস পিামনার োময়ত্ব দেওয়া হময়মছল। দসখামন 
তখন ভরৎ মসং এবং তারঁ সগেীরাও অধ্যয়ন কমরমছমলন। 
লামহার ন্যাশনাল কমলজ বন্ধ হওয়ার পর, লালা লাজপত 
রায় অিরনাথ মবে্যালঙ্কারমক মহসামরর প্রত্যন্ অঞ্মল 
ে়ুমভ্তমক্র মশকার িান়ুষমের সাহাে্য করার জন্য পাোন। 

এরই িমধ্য মতমন ে়ুমভ্তমক্ ক্মতগ্রস্তমের দসবা 
করার পাশাপামশ শ্রমিকমের সংরটেত করার কাজও 
কমরমছন। হমরয়ানায় শ্রমিক আমন্দালন পমরোলনায়ও 
মতমন গুরুত্বপূে ্ত ভূমিকা পালন কমরন। মতমন এবং তারঁ 
কময়কজন সহমোরী পাঞ্জামবর গ্রামি কৃষক মবে্যালয় 
থিাপন কমরন। মতমন দবশ কময়কটট শ্রি সমম্লমন 
ভারতীয় প্রমতমনমধ েমলর দনতৃত্ব দেন। শুধ়ু তাই নয়, মতমন 

পাঞ্জাব দকশরী সাপ্ামহক পক্ত্কার সম্পােক মহসামবও 
োময়ত্ব পালন কমরন।

দরালমটমবল সমম্লমনর ব্যথ ্ততার জন্য তারঁ সম্পােকীয় 
দলখাগুমলর জন্য ১৯৩১ সামল অিরনাথ মবে্যালঙ্কার ে়ুই 
বছমরর জন্য কারারুধে হন। ভারত ছামিা আমন্দালমনর 
সিয় মবে্যালঙ্কারমকও ে়ুই বছমরর কারােণ্ড দেওয়া 
হময়মছল। ১৯৪৭ সামল দেশ ভার হমল মতমন জনরেমক 
সহায়তা করার জন্য উধোরকারী েল রেন কমরন। 
স্াধীনতার পরও মতমন সক্রিয়ভামব দেমশর কল্যামে কাজ 
কমরমছন। ১৯৫৭ দথমক ১৯৬২ সাল পে ্তন্ মতমন পাঞ্জাব 
সরকামরর একজন িন্তী মহসামব োময়ত্ব পালন কমরন 
এবং মতনবার দলাকসভায় মনব ্তামেত হন। মবে্যালঙ্কার দবশ 
মকছু বইও মলমখমছন। ১৯৮৫ সামলর ২১ দসমটেম্বর মতমন 
দশষ মনঃশ্বাস ত্যার কমরন। n

যতীন্দ্রনার মুবখাপাধ্যায় োঘ িত্যাি পি 
োঘা যতীন নাবম জনরপ্রয় িবয় ওবঠন  

মবপ্লবী েতীন্দ্রনাথ ি়ুমখাপাধ্যায় ১৮৭৯ সামলর ৭ 
মিমসম্বর অমবভক্ত বাংলার নেীয়া দজলায় জন্মগ্রহে 
কমরমছমলন। িাত্ ২৭ বছর বয়মস মতমন একটট বা� 
দিমর গ্রািবাসীমের বামঁেময়মছমলন। এই �টনার পর 
দথমক েতীন্দ্রনাথ ি়ুমখাপাধ্যায় বা�া েতীন নামি 
মবখ্যাত হময় ওমেন। েতীন্দ্রনাথ স্াধীনতা সংগ্রামি 
দোর দেওয়ার জন্য তারঁ সরকামর োকমর দছমি দেন। 
১৯০৮ সামল, মতমন মশমলগুমি দরলওময় দ্শমন 
মতনজন মব্টটশ অমফসারমক িারধর কমরন। এর 
ফমল মব্টটশমের দোমখ মতমন ত্ামসর কারে হময় 
ওমেন। বলা হয়, েতীন্দ্রনাথ কামরা সমগে অন্যায় 
আেরে সহ্য করমত পারমতন না। েতীন্দ্রনাথ সশশব 
দথমকই সাহসী এবং শারীমরকভামব শক্ক্তশালী মছমলন, 
োর কারমে মব্টটশরাও তামঁক ভয় দপত। শ্রী অরমবন্দ 
েতীন্দ্রনাথমক একটট দরাপন সংরেন সতমরর মনমে্তশ 
দেন, ো ে়ুরান্র নামি পমরমেত হয়।

বা�া েতীন এই ে়ুরান্র সংরেমনর প্রধান 
মছমলন। মব্টটশ আিমল এটট মছল মবপ্লবীমের একটট 
বি সংরেন। মতমন অমনক তরুেমক অন়ুপ্রামেত 
কমরমছন। বা�া েতীন বলমতন, ‘আিরা িরমবা , 
জরৎ জারমব’। তৎকালীন কলকাতায় ‘রাো’, ‘বামলয়া 
�াট,’ ‘রামি্তন মরে’-এ বন্দ়ুক-কাতু ্তজ দকাম্পামনর বি 
বি িাকামতর সমগে েতীন্দ্রনাথ ি়ুমখাপাধ্যাময়র নাি 

জমিত মছল।
দেমশ মব্টটশ শাসমনর অবসান করমত েতীন অন্য 

দেমশর সাহাে্য দেময়মছমলন। এবং ১৯১৪ সামল প্রথি 
মবশ্বে়ুধে শুরু হমল মব্টটশমের উপর আরিিে করার 
দেষ্টা কমরমছমলন। মতমন ১৯১৫ সামলর ৯ দসমটেম্বর 
ওমিশার বামলশ্বমরর কামছ জাি ্তামন দথমক আরত 
অস্ত্র সংগ্রমহর পমরকপেনা কমরমছমলন, মকন্তু মব্টটশরা 
মবপ্লবীমের রমতমবমধ সম্পমক্ত জানমত দপমরমছল। 
মব্টটশরা তখন েলটটর ওপর আরিিে শুরু কমর। 
ব়ুমিবালামির তীমর বা�া েতীন ও তারঁ সগেীরা 
সাহমসকতার সমগে মব্টটশমের মবরুমধে ে়ুধে করমলও 
বা�া েতীন গুরুতর আহত হন। সিস্ত অস্ত্র মব্টটশরা 
বামজয়াপ্ কমর। সং�মষ ্ত মেত্তমপ্রয় রাই নামি একজন 
মবপ্লবী মনহত হন এবং মবপ্লবী িমনারঞ্জন দসনগুপ্ ও 
নীমরনমক প়ুমলশ দগ্রফতার কমর। এই িহান স্াধীনতা 
সংগ্রািী পমরর মেন অথ ্তাৎ ১৯১৫ সামলর ১০ দসমটেম্বর 
বামলশ্বর মসটট হাসপাতামল িৃতু্যবরে কমরন।

প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী স্াধীনতা সংগ্রািী 
বা�া েতীনমক তারঁ শহীে মেবমসর শতবমষ ্ত শ্রধো 
জামনময়মছন। প্রধানিন্তী তারঁ বাত ্তায় বমলমছন, 
“আমি বা�া েতীমনর প্রমত প্রোি জানাই। আিামের 
িাতৃভূমির জন্য তারঁ সাহস এবং আত্মত্যার 
মেরস্মরেীয় হময় থাকমব।“

জন্ম- ৭ মিমসম্বর, ১৮৭৯। িতুৃ্য- ১০ দসমটেম্বর, ১৯১৫ 

স্াধীনতার অিতৃ িমহাৎসব িাষ্ট্র



40 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২২

এই িহান কমব ১৮৮২ সামলর ১১ মিমসম্বর 
তামিলনাি়ু র থ়ুথ়ুক়ু মি দজলার ইটায়াপ়ুরি গ্রামি 
জন্মগ্রহে কমরন। িা মছমলন লক্ষী আম্াল এবং 

মপতা মেন্নাস্ািী আইয়ার। সশশমব তারঁ নাি মছল স়ুবাইয়া। 
তামিল পক্ণ্ডত এবং এট্টাপ়ুরি িহারাজার বন্জু  বাবামক দেমখই 
স়ুবাইয়ার ভাষার প্রমত ভামলাবাসা জন্মায়। িাত্ পােঁ বছর 
বয়মস মতমন িাতৃহারা হন। সম্বত এই কারমেই স়ুব্াহ্মমেয়া 
ভারতী সিস্ত িমহলামের িাময়র প্রমতছেমব দেমখমছন এবং 
সারা জীবন িমহলামের অবথিার উন্নমতর জন্য অলিান্ 
পমরশ্রি কমরমছন।

িাত্ সাত বছর বয়মস মতমন তামিল ভাষায় কমবতা মলখমত 
শুরু কমরন। এমট্টপ়ুরি আোলমত তামিল পক্ণ্ডতমের একটট 
মবতমক্ত, ‘মশক্া’ মবষময় তারঁ বক্তব্য তামঁক জনমপ্রয় কমর 
তুমলমছল। এই �টনার পমর ‘এমট্টপ়ুরি স়ুবাইয়্যা’ ‘ভারতী’ 
নামি পমরমেত হময় ওমেন। 

ভারতী ১৮৯৭ সামলর জ়ুন িামস িাত্ ১৪ বছর বয়মস 
দেলিাম্ার সমগে মববাহ বন্ধমন আবধে হন। পমরর বছর 
তারঁ বাবার অকালিতুৃ্য হয়। ফমল পমরবামরর োময়ত্ব পিল 
ভারতীর কামঁধ। মতমন দেলিাম্ামক তারঁ িাতৃরমৃহ পাটেময় 
মনমজ বারােসী েমল োন। ১৮৯৮ দথমক ১৯০২ সাল পে ্তন্, 
মতমন বারােসীমত থাকমতন। দসখামন, মতমন মতনটট নতুন 
ভাষা মশমখমছমলন: সংসৃ্কত, মহক্ন্দ এবং ইংমরক্জ। মতমন মহন্দ়ু 
কমলমজ পিামশানা শুরু কমরন। ১৯০৪ সামল মতমন দেন্নাইময় 
মরময় সেমনক ‘স্মেশমিত্ান’ পক্ত্কায় সহকারী সম্পােক 
মহমসমব োকমর দনন। ১৯০৬ সামলর মিমসম্বমর, কলকাতা 
কংমগ্রস দথমক দফরার পমথ, ভারতী স্ািী মবমবকানমন্দর 
মশষ্য মনমবমেতার সমগে দেখা কমরন। এই সবেমকর পর, মতমন 
নারী ক্িতায়মনর পমক্ একজন বমলষ্ সিথ ্তক হময় ওমেন। 
িহাকমব ভারতীর িাধ্যমি তামিল সামহমত্য এক নতুন ে়ুমরর 
সূেনা হয়। 

১৯০৩ সামল, ভারতীর প্রথি কমবতা প্রকামশত হয়। 
দেশাত্মমবাধক রামনর কারমে ভারতীমক জাতীয় কমব 

মহমসমব রে্য করা হয়। তারঁ কমবতাগুমল সিস্ত ভারতীয় 
ভাষায় ব্যাপকভামব অনূমেত এবং জনমপ্রয় হময়মছল। তামঁক 
তামিলনাি়ু  এবং ভারমতর অন্যতি দশ্রষ্ কমব মহমসমব রে্য 
করা হয়। মতমন দেখামনই থাকমতন দসখানকার িান়ুমষর সমগে 
মিমশ দেমতন, এবং প্রমতটট রাজননমতক ও আঞ্মলক সংকমট 
তামঁের দনতৃত্ব মেমতন। ভারতী তারঁ কমবতার িাধ্যমি বহু বছর 
আমর ভারমতর স্াধীনতার আনন্দ অন়ুভব কমরমছমলন। 
ভারতী ইংমরক্জ কাব্য সশলী বিারা অত্যন্ প্রভামবত মছমলন 
এবং মতমন শামলিোসন নামি ইংমরক্জ কমবতাগুমল তামিল 
ভাষায় অন়ুবাে কমরমছমলন। মতমন তামিল ভাষায় ভাষ্য, 
সম্পােকীয়, দছাট রপে এবং উপন্যাসও মলমখমছন। আধ়ুমনক 
তামিল সামহত্য ধারায় তারঁ স্তন্ত পমরেয় রময়মছ। মতমন 
েী� ্তকাল সাংবামেকতার সমগেও ে়ুক্ত মছমলন। ১৯০৭ সামল, 
মতমন ‘স্মেশমিত্ান’ এর পমর তামিল সাপ্ামহক ‘ইক্ডিয়া’ 
এবং ইংমরক্জ পক্ত্কা ‘বাল ভারত’-এর সম্পােনার োময়ত্ব 
গ্রহে কমরন। মতমন মব্টটশ সরকামরর মবরুমধে িান়ুষমক 
সমেতন করমত থামকন। তারঁ রান তামিলমের দেতনা-দবাধ 
জাগ্রত কমরমছল। ‘ইক্ডিয়া’ মছল তামিলনাি়ু র প্রথি পক্ত্কা 
ো রাজননমতক কাটু্তন প্রকাশ কমর।

১৯০৮ সাল দথমক ১৯১৮ সাল পে ্তন্ মতমন প়ুে়ুমেমরমত 
থাকমতন এবং ‘ইক্ডিয়া’ পক্ত্কা েথারীমত প্রকামশত হত। এই 
সিময়, মতমন ভারমতর স্াধীনতা আমন্দালমনর মবমশষ্ট দনতা 
অরমবন্দ দ�াষ, লাজপত রায় এবং মভ.মভ.এস.আইয়ামরর 
সমগে দেখা কমরন। শ্রী অরমবন্দ তামঁক দবে মশক্া দেন। 
ভারতী ‘মবজয়া’ নামি একটট পক্ত্কাও প্রকাশ কমরমছল। 
মব্টটশ রাজ তারঁ দলখার কারমে ক়্ু ব্ধ হময় ওমে এবং ১৯১০ 
সামল মতমন ভারমত ‘ইক্ডিয়া’ এবং ‘মবজয়া’ বন্ধ করমত বাধ্য 
হন। ১৯২১ সামলর ১১ দসমটেম্বর মতমন এই পমৃথবী দছমি েমল 
দরমলও লক্ লক্ িান়ুমষর জীবন বেমল মেময়মছমলন। রত 
বছর তারঁ িতুৃ্যর শতবামষ ্তকীমত, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র দিােী 
দবনারস মহন্দ়ু মবশ্বমবে্যালময় তারঁ সম্ামন একটট ‘দেয়ার’ 
প্রমতষ্ার কথা দ�াষো কমরমছমলন। n

ভািতীয়তাি 
মিান ভক্ত
‘এলারুি আিরমনলিাই আময়ে়ুিনান ি়ুরাইআই ইক্ডিয়া উলামররাকক়ু  আমলকক়ু ি’-এর িামন ভারত সারা মবশ্বমক সিস্ত 

ধরমের বন্ধন দথমক ি়ুক্ত হওয়ার পমথ দনতৃত্ব দেমব। রাষ্ট্রকমব স়ুব্াহ্মমেয়া ভারতী বহু বছর আমর দেশ সম্পমক্ত তারঁ 
েৃটষ্টভমগে প্রকাশ করমত এই কথাগুমল মলমখমছমলন। রাষ্ট্রকমব স়ুব্াহ্মমেয়া ভারতীর এই কথাগুমল মেময়, প্রধানিন্তী নমরন্দ্র 

দিােী ২০১৮ সামলর ১৫ আর্ লালমকলিার প্রােীর দথমক দেমশর সািমন এক নতুন ভারমতর রূপকপে উপথিাপন 
কমরমছমলন। স়ুব্াহ্মমেয়া ভারতী দকবল একজন দলখক বা কমবই মছমলন না, মতমন একজন স্াধীনতা সংগ্রািী এবং 
সিাজ সংস্কারকও মছমলন। মশক্ামক মতমন অগ্রামধকার মেময়মছমলন। তারঁ মেন্া, ধারো সিময়র দথমক কময়ক েশক 
এমরময় মছল। সারামেমশর স্াধীনতা সংগ্রািী ও তামিলভাষী িান়ুষ তামঁক িহাকমব ভারতীয়ার নামি সমম্বাধন কমরন।

স়ুব্াহ্মমেয়া ভারতী ে্যন্ক্তত্ব 
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রমরিয়া কন ্ষাি 
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১৯৪৭ ১৯৫০ ২০০১ ২০০৪ ২০১৪  

ভািতীয় মনৌ োরিনীি পতাকা পাচঁোি পাবটেবে

নতুন পতাকা 
উপমরর বাি দকামে 
ভারতীয় পতাকার 
সবমশষ্ট্য। প়ুমরা পটভূমি 
সাো। পতাকার 
িানমেমক একটট নীল 
পটভূমি এবং ে়ুটট সীিা-
সহ একটট অষ্টভুজ 
রময়মছ, দসটটর দসানামল 
রমঙর সীিার িমধ্য 
রময়মছ জাতীয় প্রতীক। 
অষ্টভুমজর মভতমর 
দেবনাররী মলমপমত দলখা 
আমছ ‘শং ন বরুেঃ’ এর 
অথ ্ত হল ‘জমলর দেবতা 
বরুে আিামের জন্য 
শুভ দহাক’।  

১৯৭১ সামলর ৪ মিমসম্বর, ভারত-পামকস্তান ে়ুমধের 
সিয়, ভারতীয় দনৌবামহনী পামকস্তামন দনৌ �াটঁট ধ্ংস 
করমত সফল হময়মছল। দেমশর প্রথি মবশাখাপত্তনি স্মাট্ত 
মশপইয়াি্ত ‘রাইমিি মিসাইল দি্রিয়ার’ আইএনএস 
িাইমসারমক উন্নত করমব, দনৌবামহনীর শক্ক্ত বকৃ্ধে পামব। 
দনৌবামহনী ২০৩০ সামলর িমধ্য সম্পূে ্ত স্মনভ্তর হওয়ার 
লক্্য মনধ ্তারে কমরমছ এবং এটট বত্তিামন প্রায় ৯০% 
দেশীয় প্রে়ুক্ক্ত এবং সরঞ্জাি ব্যবহার কমর। এই বছর, 
ভারমতর দনৌবামহনী তার প্রথি দেশীয় মবিানবাহী রেতরী 
আইএনএস মবরিান্ দপময়মছ এবং োসমত্বর পমরেয় ি়ুমছ 
একটট নতুন দেশীয় পতাকার সূেনা কমরমছ। 
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আমি মনক্চিত দে ভারতীয়মত্বর 
দেতনায় উদ্জুধে এই নতুন পতাকা 

ভারতীয় দনৌবামহনীর আত্মমবশ্বাস ও 
আত্মিে ্তাোমক নতুন শক্ক্ত প্রোন 

করমব।
- নবিন্দ্র মমািী, প্রধানমন্তী


