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নিৰ ্বাচিী আয়�বাগৰ দ্বাৰবা পবাচঁখি ৰবাজ্যৰ 
নিৰ ্বাচিৰ নিি ঘ�বাষণবা কৰবা হৈয়ে। 
নৰধবািসভবাৰ নিৰ ্বাচয়ি এখি ৰবাজ্যৰ উন্ন�ি 
আৰু সমদৃ্ধিৰ লগয়ে সৰল ৰবাষ্ট্ৰৰ ঘভটি 
প্ৰনেষ্বা কয়ৰ। মই এই ৰবাজ্যয়ৰবাৰৰ জিেবাক 
ঘসই চৰকবাৰক নিৰ ্বানচে কনৰৰলল আহ্বাি 
জিবাইয়েবা নিসমূৈ চৰকবায়ৰ ৰবাজ্যৰ সৰ ্বাঙ্ীি 
নৰকবাশৰ কথবা নচন্বা কয়ৰ। ঘকন্দী� নিৰ ্বাচিী 
আয়�বায়গ জিেবাৰ সুৰক্বাৰ কথবায়িবাে গুৰুত্ব 
নি ঘকেয়ৰবাৰ নৰয়শষ নসধিবান্ গ্ৰৈণ কনৰয়ে। 
এই নসধিবান্য়ৰবাৰ সকয়লবা ৰবাজলিনেক িয়ল 
পবালি কৰবায়িবা ৰবাজহুৱবা িবান�ত্ব ৰুনল মই 
নৰয়ৰচিবা কয়ৰবা।ঁ

অভমত শ্োৈ , ঘকন্দী� গৈৃ মন্তী

ঘকবানভড নৰনধৰ সৈবা�ে ঘিশৰ পবাচঁখি ৰবাজ্যৰ নৰধবািসভবাৰ নিৰ ্বাচিৰ নিি ঘ�বাষণবা কৰবা 
হৈয়ে। এই নিৰ ্বাচিে সৰম্ুঠ ১৮ ক�োটি ৩৪ লোখদ্ৰো অনধক ঘভবািবায়ৰ জিপ্ৰনেনিনধক 

নিৰ ্বানচে কনৰৰ। এয়ি ঘপ্ৰক্বাপিে এ�বা জবািক ঘি এই নৰধবািসভবাৰ নিৰ ্বাচি ঘকবািখি 
ৰবাজ্যে নকমবািিবা পি ্বা�ে অিুটষ্ে ৈ’ৰ।

গণতোভন্ত্ৰ�গণতোভন্ত্ৰ� প্ৰজক্ৰয়ো প্ৰজক্ৰয়ো

ভনি ্ষোচনী েলোেলঃ ১০ মোচ্ষ , ২০২২
উত্তৰ প্ৰদ্িশ
ঘভবািবাৰ

ঘভবািিবািঃ ঘেব্ৰুৱবাৰী- 
১০,১৪,২০,২৩,২৭ 
মবাচ্- ৩,৭

মুঠ আসিঃ ৪০৩

১৫,০৫,৮২,৭৫০

পঞ্োৱ
ঘভবািবাৰ

ঘভবািিবািঃ ২০ ঘেব্ৰুৱবাৰী
মুঠ আসিঃ ১১৭
২,১৩,৮৮,৭৬৪

উত্তৰোখণ্ড
ঘভবািবাৰ

ঘভবািিবািঃ ১৪ ঘেব্ৰুৱবাৰী 
মুঠ আসিঃ ৭০
৮২,৩৮,১৮৭

মভণপুৰ
ঘভবািবাৰ

ঘভবািিবািঃ ২৭ 
ঘেব্ৰুৱবাৰী, ৩ মবাচ্

মুঠ আসিঃ ৬০
২০,৫৬,৯০১

ঘভবািবাৰ
১১,৫৬,৭৬২কগোৱো মুঠ আসি ঘভবািিবাি 

৪০ ১৪ ঘেব্ৰুৱবাৰী

পবাচঁখি ৰবাজ্যৰ নিৰ ্বাচিৰ নৰস্েৃে েথ্যৰ 
ৰবায়ৰ এই নলংক নলিক কৰকঃ
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যুৱশজ্তঃ িোৰতৰ মন, 
কিশৰ সোমথ ্ষ, 
িোৰতৰ স্বপ্ন

সমোজ সংস্োৰৰ মদ্নোিোৱৰ লগদ্ত স্বোধীনতোৰ সংগ্োমত
যুঁজ ভিয়ো কসনোনী

ৰোষ্ট্ৰৰ শজ্তৰ প্ৰভতভিম্ব

প্ৰচ্ছি কলখো ঘিশে ১৬০ ঘকবাটিয়ৰবা অনধক ঘকবানভড ঘভকনচিৰ পবানল প্ৰিবািয়ৰ সেলেবাৰ িেুি 
অধ্যবা� নলখবা হৈয়ে।            পৃষ্ো ৬-২০ 

ভিতৰৰ পৃষ্োদ্িোৰত

অমৃে ময়ৈবাৎসৱৰ লগে সংগনে ৰবানখ এইৰবাৰ আগৰয়়বাৱবা হৈয়ে সুভদ্বা 
কুমবাৰী ঘচৌৈবাি, শচীন্দিবাথ সি্যবাল, সেগুৰু ৰবাম নসং আৰু গবান্ীৰবািী 
নচন্বানৰি মগিভবাই ঘিশবাইৰ কথবা।              পৃষ্ো ৩৮-৪১

সংভষিপ্ত খিৰ                 পৃষ্ো ৪-৫

িদ্দে িোৰতঃ আধুভন� হৈ পভৰদ্ে িোৰতীয় কৰল

নতুন িেৰ, নতুন আৰম্ভভণ

১১খন কমভডদ্�ল �দ্লজদ্ৰ এখন ৰোজ্ত অভিদ্লখ

ৈবাইস্ীড ঘিবাগবায়িবাগয়ৰ উন্ন�িৰ নিয়শ ঘৰল                  পৃষ্ো ২৫

উত্তৰ প্ৰয়িশ, পূয়ৰ ্বাত্তৰ আৰু পদ্চিম ৰংগৰ ৰবায়ৰ উপৈবাৰ  পৃষ্ো ৩০-৩৫

েবানমলিবাডুৰ স্বাস্্য খণ্ডৰ আন্ঃগবাথঁনিে গুৰুত্ব                 পৃষ্ো ৩৬

নৱী�ৰণ শজ্তৰ ওপৰত ভিদ্শৰ গুৰুত্ব
ঘকনৰয়িিৰ নসধিবান্।                   পৃষ্ো ৩৭

সমোজ সংস্োৰ�

পৰীষিো কপ চচ্ষো

ভশষিো আৰু প্ৰো�ৃভত� কখভত পধেভত

স্বামী ি�বািন্দ সৰস্েী জ�ন্ীে নৰয়শষ                   পৃষ্ো ৪২

পৰীক্বায়ৰবাৰৰ আৰম্ভনণে প্ৰধবািমন্তীৰ নৰয়শষ পিয়ক্প             পৃষ্ো ৪৩

পনৰৱনেে্ ভবাৰেৰ ঘপ্ৰৰণবামূলক কবানৈিী                   পৃষ্ো ৪৪

৭৩সংখ্� গণৰোজ্ ভিৱস ভিদ্শৰ
ৰবাজপথৰ পৰবা গণৰবাজ্য নিৱসৰ েনৱ।              পৃষ্ো ২১-২৪

 

পঞ্চনৰংশনেেম ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� িুৱ নিৱস 
উপলয়ক্ প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীৰ 
সয়্বাধি        পৃষ্ো ২৬-২৯
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সম্োি�
জয়িীপ িোিনোগৰ,  
মুখ্য সঞ্চবালক প্ৰধবাি,
ঘপ্ৰে ইিে'ৰয়মশ্বি ৰু্যৰ'
িেুি নিল্ী 

মুদ্ৰ� আৰু প্ৰ�োশ�
সদ্ত্ন্দ্ৰ প্ৰ�োশ, 
মুখ্য সঞ্চবালক প্ৰধবাি, নৰঅ'নচ 
ৰু্যৰ' অৱ আউিৰীচ্ছ এণ্ড 
কনমউনিয়কশ্বিৰ হৈ

মুদ্ৰণঃ 
আৰবাৱলী নপ্ৰন্বাচ্ এণ্ড পবানলিচবাচ্
প্ৰবাইয়ভি নলনময়িড, ডবানলিউ-৩০,
অ'খলবা ইণ্ডবাটষ্ট্ৰয়�ল এনৰ�বা, ঘেজ-২,
নিল্ীঃ ১১০০২০

ৰূপোং�ন�ত্ষো 
নিৰ্যবা েলৱবাৰ
অভ� গুপ্বা

িোৰো সম্োি�স�ল
ঘশবানণে কুমবাৰ ঘগবাস্বামী (অসমী�বা),
সুনমে কুমবাৰ (ইংৰবাজী),
অনিল ঘপয়িল (গুজৰবাি্ৰী),
িবানিম আৈয়মি (উি্ু),
নৰি�বা নপ.এে.(মবালবা�লম),
ঘপৌলমী ৰনক্ে(ৰবাঙবালী)
ৈনৰৈৰ পবাণ্ডবা (উন়ি�বা)

কজ্ষ্ পৰোমশ ্ষিোতো সম্োি�
সদ্্োৰ �ুমোৰ
কজ্ষ্ সৈোয়� পৰোমশ ্ষিোতো সম্োি�
ভিদ্িোৰ শম ্ষো
সৈোয়� পৰোমশ ্ষিোতো সম্োি�
চদেন �ুমোৰ কচৌধুৰী

কজ্ষ্ ৰূপোং�ন�ত্ষো 
শ্োম শং�ৰ ভতৱোৰী
ৰিীন্দ্ৰ �ুমোৰ শম ্ষো

নিউ ইনডিয়া

সমাচাৰসমাচাৰ

 কমইল- response-nis@pib.gov.in 

কযোগোদ্যোগৰ টি�নো আৰু ই-কমইলঃ
ঘকবাঠবা িং-২৭৮, ৰু্যৰ’ অৱ
আউিৰীচ্ছ এণ্ড ক’নমউনিয়কশ্বি,
নদ্েী� মৈলবা, সূচিবা ভৱি
িেুি নিল্ীঃ ১১০০০৩
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সবািৰ িমস্বাৰ,

চবাণক্য িীনেয়� উয়ল্খ কনৰয়ে “কবাি ্ পুৰুষবা কয়ৰ, িবা লক্্যম সম্বা ি�বায়ে” অথ ্বাৎ ইচ্ছবাশদ্তিৰ 
সৈবা�ে কৰবা প্ৰ�বাসয়ৰবায়ৰ লক্্য প্ৰবানপ্ৰ ঘক্ত্ৰে সৈবা� কয়ৰ। ঘিশে ঘকবানভড পনৰনস্নেক প্ৰনেনৈে 
কৰবাৰ ঘক্ত্ৰে েথবা ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি চলবা িুধিখিে নৰজ�ী ঘৈবাৱবাৰ ৰবায়ৰ নি প্ৰয়চষ্বা ৈবােে ঘলবাৱবা হৈয়ে 
ঘসই কথবায়ৰবায়ৰ চবাণক্য িীনেৰ সবাথক্েবা প্ৰনেপন্ন কয়ৰ। ঘকবানভডৰ প্ৰবািুভব্াৱৰ সম�ে ঘিশৰ পনৰনস্নে 
ঘকবাি নিয়শ গনে কনৰৰ ঘসই নৰষ�ক হল আন্জব্ানেক মৈলে সয়ন্দৈ আনেল, ঘিশৰ পনৰনস্নে ঘশবাচিী� 
হৈ পনৰৰ ৰুনল সকয়লবায়ৱ শংকবা ৰ্যতি কনৰনেল। নকন্তু ঘস�বা এনে�বা অেীে মবায়থবা।ঁ ঘিয়শ উলমৈেী�বা 
পিয়ক্পয়ৰবাৰৰ মবায়জয়ৰ ঘকবানভড নস্নেক িয়থষ্ উন্নে কনৰৰলল সক্ম হৈয়ে। নৰয়শষে টিকবাকৰণৰ 
মবাধ্যমে ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি চনল থকবা ৰণে সেলেবা লবাভ কনৰয়ে। এই অনভিবািৰ অংশস্ৰূয়প 
ঘশৈেী�বালক �ৰ �ৰ িস্তক শীষক্ অনভিবায়ি টিকবাকৰণৰ মবাত্ৰবা ঘিশে ৰদৃ্ধি কনৰয়ে। এনে�বা ১৬০ 
ঘকবাটিয়ৰবা অনধক ঘভকনচিৰ পবানল ঘিশে প্ৰিবাি কৰবা হৈয়ে, েিুপনৰ ১৫-১৭ৰেৰী�বা ঘচমিী�বালল 
ঘভকনচি, ৰয়�বায়জ্যষ্ েথবা স্বাস্্য আৰু ফ্ৰন্লবাইি কমমীলল সেকে্বামূলক ঘভকনচিৰ পবানল প্ৰিবাি আৰম্ভ 
কৰবা কবািই্ ঘিশৰ সবামথৰ্ কথবা ৰ্যতি কনৰয়ে।

এ�বা ইনেময়ধ্য অিুমবাি কৰবা হৈয়ে ঘি িবাগনৰকৰ এিবা ৰেৰৰ আ�ুস ৰদৃ্ধিয়� ঘিশৰ দ্জনডনপে 
৪ শেবাংশৰ ৰদৃ্ধি প্ৰিবাি কয়ৰ। এই কবাৰণয়িবাৰ ৰবায়ৰ প্ৰথময়ে জীৱি আয়ে িনিয়ৈ এই ধৰবা আয়েৰ 
পৰবা জীৱয়িবা আয়ে-এই ধৰবাও আয়ে শীষক্ মন্তৰ জনৰ�য়ে ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি িুধি ঘ�বাষণবা কৰবা 
হৈনেল। ঘপবািপ্ৰথয়ম প্ৰয়�বাজিী� ঔষধ, নপনপই নকি, মবাস্ আনিে ঘিশ পৰনিভৰ্শীল আনেল িনিও 
আত্মনিভৰ্শীলেবাৰ মন্তয়ৰ আগৰবান় ঘকন্দ চৰকবাৰৰ পিয়ক্য়প সেলেবা লবাভ কনৰনেল আৰু সকয়লবা 
ঘক্ত্ৰে নৰয়শষে ঘকবানভড ঘভকনচি হে�বাৰ কৰবাৰ ঘক্ত্ৰয়েবা ঘিয়শ আত্মনিভৰ্শীলেবা লবাভ কনৰয়ে। 
ঘিয়শ ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ নিশে ১৬০ ঘকবাটিয়ৰবা অনধক পবানল প্ৰিবাি কনৰ এক প্ৰকবাৰ অনভয়লখ 
স্বাপি কনৰয়ে। নকন্তু ইমবািয়েই সন্তুটষ্ িৈ� নক�য়িবা ১৩০ ঘকবাটি িবাগনৰকৰ জিঅংশীিবানৰত্বয়ৰ চনল 
থকবা ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি িুজঁখি এনে�বাও অৰ্যবাৈে আয়ে। ঘশৈেী�বা ঘকবানভডৰ িেুি উৎপনৰৱেক্ৰ 
প্ৰনে লক্্য ৰবানখ ঘকন্দ চৰকবায়ৰ নৰয়শষ েৎপৰেবায়ৰ পিয়ক্প গ্ৰৈণ কনৰয়ে। টিকবাকৰণ অনভিবািৰ এিবা 
ৰেৰৰ সম্ূণ ্ ঘৈবাৱবা উপলয়ক্ এইৰবাৰৰ প্ৰচ্ছি ঘলখবা প্ৰস্তুে কৰবা হৈয়ে।

ই�বাৰ উপনৰ এইৰবাৰৰ সংস্ৰণে ৰয়ন্দ ভবাৰে ঘৰলৰ সেলেবাৰ কথবা, জবািুৱবাৰীৰ প্ৰথময়িবা পয়ষকে 
প্ৰধবািমন্তীয়� ঘকেয়ৰবাৰ উন্ন�িমূলক প্ৰকল্পৰ উয়দ্বাধি কয়ৰ, পঞ্চনৰংশনেেম িুৱ ময়ৈবাৎসৱ উপলয়ক্ 
িুৱ প্ৰজন্মৰ ঘিেৃত্বে িেুি ভবাৰেৰ নৰকবাশ, অমেৃ ময়ৈবাৎসৱ উপলয়ক্ মৈবািবা�কসকলৰ ঘপ্ৰৰণবািবা�ক 
কবানৈিী, ৰ্যদ্তিত্বৰ নশেবািে স্বামী ি�বািন্দ সৰস্েী আৰু গণৰবাজ্য নিৱস উপলয়ক্ ৰবাজপথৰ নৰয়শষ 
মুৈেূয়্ৰবাৰ এইৰবাৰৰ নৰয়শষ আকষণ্।

আশবা কয়ৰবা ঁআয়পবািবায়লবাক সকয়লবায়ৱ ঘকবানভড নৰনধ মবানি চনলৰ আৰু আমবালল পত্ৰয়িবায়গ নিজৰ 
পৰবামশয়্ৰবাৰ ঘপ্ৰৰণ কনৰ থবানকৰ। ধি্যৰবাি।

সম্োি�ীয় �লম...

টঠকিবাঃ ঘকবাঠবা িং-২৭৮, ৰ্ুযৰ’ অৱ আউিৰীচ্ছ 
             এণ্ড ক’নমউনিয়কশ্বি, 
 নদ্েী� মৈলবা, সূচিবা ভৱি, 
 িেুি নিল্ী-১১০০০৩ 
ঘমইলঃ response-nis@pib.gov.in ( জয়িীপ িোিনোগৰ )
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নিউ ইদ্ণ্ড�বা সমবাচবাৰৰ পবােে চৰকবাৰৰ দ্বাৰবা গ্ৰৈণ কৰবা ঘৈবাৱবা উন্ন�িমূলক 
পিয়ক্পয়ৰবাৰৰ নৰষয়� নিমবািনখনি জবানিৰ পৰবা িবা� ঘস�বা অি্য উৎস ঘিয়ি 
ে’নচয়�ল নমনড�বাে ঘপবাৱবা িবািবা�। সকয়লবােলক ভবাল লগবা কথবা এ�বাই ঘি এই 
আয়লবাচিীখি প়বাৰ পবােে ঘমবাৰ জ্বািৰধি্ হৈয়ে। ১-১৫ জবািৱুবাৰী সংখ্যবায়িবা 
পন় মই ঘগবাৰখপুৰ সবাৰ কবাৰখবািবাৰ নৰষয়� সনৱয়শষ জবানিৰ পবানৰয়েবা।ঁ
niralabuwanpati1964@gmail.com

নিউ ইদ্ণ্ড�বা সমবাচবাৰখি পন় মই ভবাল পবাইয়েবা।ঁ গুৰুত্বপূণ ্ কথবা 
এ�বাই ঘি এই আয়লবাচিীখিে সমসবামন�ক কথবায়ৰবাৰ সৰল ভবাষবাে 
উয়ল্খ থবায়ক। মই প্ৰনেয়িবা সংখ্যবাৰ ৰবায়ৰ আগ্ৰৈয়ৰ ৰবাি চবাই থবায়কবা।ঁ
jetharamchoudharylorta@gmail.com

১-১৫ জবািৱুবাৰী, ২০২২ সংখবায়িবা পন়ৰলল 
পবায়লবা।ঁ এই সংখ্যবাে প্ৰকবাশ ঘপবাৱবা নৰনভন্ন 
খৰৰ নৰয়শষে প্ৰধবািমন্তীৰ দ্বাৰবা উয়দ্বাধি 
ঘৈবাৱবা নৰনভন্ন পনৰকল্পিবায়ৰবাৰৰ েথবা নৰনপি 
ৰবাৱিৰ নৰষয়� পন়ৰলল ঘপবাৱবাৰ ৰবায়ৰ নিউ 
ইদ্ণ্ড�বা সমবাচবাৰৰ আৰঁৰ সকয়লবা ৰ্যদ্তিয়ক 
ধি্যৰবাি জিবাইয়েবা।ঁ
শ্ৰীদ্গোপোল শ্ৰীৱোস্তৱ
shrigopal16@gmail.com

মই ঘমইলৰ মবাধ্যমে ভবাৰে চৰকবাৰৰ 
েথ্য আৰু সম্প্ৰচবাৰ মন্তণবাল�ৰ দ্বাৰবা নিউ 
ইদ্ণ্ড�বা সমবাচবাৰখি লবাভ কনৰ আনৈয়েবা,ঁ 
ই�বাৰ ৰবায়ৰ আয়পবািবায়লবাকক ধি্যৰবাি।
িৰুণ শম ্ষো
varunbaran@gmail.com

নিউ ইদ্ণ্ড�বা সমবাচবাৰ ১৬-৩১ নডয়চ্ৰ ২০২১ৰ সংস্ৰণ পন় 
ভবাল পবাইয়েবা।ঁ প্ৰচ্ছিে প্ৰধবািমন্তীৰ েয়িবা স্নলে নডজবাইি 
আকষণ্ী� হৈ পনৰয়ে। স্বাধীিেবাৰ অমেৃ ময়ৈবাৎসৱ নশেবািে 
ৰীৰ ঘসিবািীসকলৰ কথবায়ৰবাৰ পন় ঘপ্ৰৰণবা লবাভ কনৰয়েবা।ঁ
মদু্�শ �ুমোৰ ঋভৰ িোম ্ষো
mukesh123idea@gmail.com 

মই ইউনপএেনপৰ পৰীক্বাৰ ৰবায়ৰ প্ৰস্তুনে চলবাই আয়েবা।ঁ কণ ্বািকৰ 
এখি নভেৰুৱবা গবাৱঁৰ ৰবানসন্দবা নৈচবায়প এই আয়লবাচিীখয়ি ঘমবাক 
িয়থষ্ উপকৃে কনৰয়ে। এই আয়লবাচিীখি মই ঘমইলয়িবায়গ 
পন় আয়েবা আৰু এ�বা মই েপবা মবাধ্যময়েবা পন়ৰ নৰচবায়ৰবা।ঁ
shenoyavani23@gmail.com

নিউ ইদ্ণ্ড�বা সমবাচবাৰৰ মই পুৰনণ প়ুলৱ। এই আয়লবাচিীয়� 
ঘিশৰ প্ৰগনে, িেুি প্ৰকল্পয়ৰবাৰৰ খৰৰয়ৰবাৰ সটঠকভবায়ৱ নিয়�। 
স্বাধীিেবাৰ ঘসিবািীৰ নৰষয়� নলখবা ঘৈবাৱবা নশেবািয়িবা পন় মই 
িয়থষ্ ভবাল পবাইয়েবা।ঁ
piyush17220878@gmail.com

নিউ ইদ্ণ্ড�বা সমবাচবাৰৰ ই-সংস্ৰণ পন় মই উপকৃে 
হৈয়েবা।ঁ ঘিশৰ প্ৰধবািমন্তীৰ ঘিেৃত্বে হৈ থকবা উন্ন�িমূলক 
কবামকবাজয়ৰবায়ৰ আমবাক অিপু্ৰবানণে কয়ৰ।
johnchhetri68@gmail.com

পত্ৰোলোপ...

আদ্পোনোদ্লো�ৰ িহুমূলীয়ো
পৰোমশ ্ষ আগি়িোও�

কযোগোদ্যোগৰ টি�নো আৰু ই-কমইলঃ
ঘকবাঠবা িং-২৭৮, ৰু্যৰ’ অৱ আউিৰীচ্ছ

এণ্ড ক’নমউনিয়কশ্বি,
নদ্েী� মৈলবা, সূচিবা ভৱি

িেুি নিল্ীঃ ১১০০০৩

    response-nis@pib.gov.in 
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সংভষিপ্ত খিৰ

িশম ভশখগুৰু কগোভিদে ভসঙৰ 
পুত্ৰস�লৰ িভলিোনৰ 

স্মৰণত প্ৰভতিেদ্ৰ ২৬ 
ভডদ্চম্বৰৰ 

ভিনদ্িোত “িীৰ িোল ভিৱস”

িগু্ধ উৎপোিনত ভিশ্ৰ কনতৃত্ব 
কলোৱোৰ ভিশত আগিোভ়িদ্ে িোৰত

২০৩০ িৰ ্ষলল জোপোন� অভতক্ৰম
�ভৰ আগিোভ়ি যোি িোৰতৰ অথ ্ষনীভত

ঘকবানভড পনৰনস্নেে ঘিনে�বা নৰশ্বৰ একবানধক ঘিশৰ 
অথল্িনেক নস্নে থৰক ৰৰক হৈ পনৰনেল ঘসই 

সম�ে ভবাৰয়ে আত্মনিভৰ্শীলেবাৰ িীনে সয়ৰবাগে কনৰ ঘিশৰ 
অথি্ীনেে নস্েবাৱস্বা ৰবাৈবাল ৰবানখনেল। ঘকন্দই নৰনভন্ন উয়ি্যবাগ 
খণ্ডে ময়িবানিয়ৱশ কনৰয়ে আৰু নৰয়শষয়ে িগু্ধ উৎপবািিে 

ঘকন্দ চৰকবায়ৰ গুৰুত্ব প্ৰিবাি কনৰ ঘডইৰী প্ৰয়চনেং 
ইিফ্ৰবাষ্ট্ৰবাকচবাৰ ঘডয়ভলপয়মন্ েবাণ্ডৰ (িগু্ধ 
সংসবাধি আন্ঃগবাথঁনি উন্ন�ি নিনধ) জনৰ�য়ে এই 
খণ্ডে নৰয়শষ গুৰুত্ব প্ৰিবাি কৰবাৰ েলে ২০১৯-
২০ নৰত্তী� ৰষে্ ভবাৰেৰ িগু্ধ উৎপবািি ১৯৮.৪ 

নমনল�ি িি হৈয়েলগ, এ�বা পূৰয়্ে মবায়ি ২০১৩-১৪ নৰত্তী� 
ৰষে্ ১৩৭.৬ নমনল�ি িি আনেল। ২০২৪হল এ�বা ৩৩০ 
নমনল�ি িিলল ৰদৃ্ধি ঘপবাৱবাৰ সম্ভবাৱিবা আয়ে। এনে�বা িগু্ধ 
সংসবাধি উয়ি্যবাগলল ঘকৱল ২০-২৫ শেবাংশ গবাখীৰ আয়ৈ, এ�বা 
৪০ শেবাংশলল নি�বাৰ ৰবায়ৰ চৰকবায়ৰ প্ৰয়চষ্বা অৰ্যবাৈে ৰবানখয়ে।

ঘকবানভড কবালৰ সম�ে ঘিশৰ অথি্ীনে ঋণবাত্মক 
হৈ পনৰনেল। নকন্তু ঘিশৰ অথি্ীনেক িিনক�বাল 

কৰবাৰ ৰবায়ৰ প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীৰ আহ্বািে আৰম্ভ ঘৈবাৱবা 
আত্মনিভৰ্শীল ভবাৰে অনভিবািৰ েলশ্ৰুনেে এ�বা ঘকৱল ধিবাত্মক 
ঘৈবাৱবাই িৈ� ৰৰঞ্চ ২০২১-২২ নৰত্তী� ৰষৰ্ নদ্েী� দ্ত্ৰমবানসকে 

৮.৪ শেবাংশৰ িৰে নৰশ্বৰ সৰ ্বানধক গনে 
ৰদৃ্ধি ঘপবাৱবা অথি্ীনেলল পনৰৱনেে্ হৈয়ে। 
এনে�বা এই সন্দভে্ অি্য এক ভবাল খৰৰ 
আয়ে, আইএইচএেৰ প্ৰনেয়ৰিিময়ে 
ভবাৰেী� অথৰ্্যৱস্বা ২০৩০ চিলল জবাপবািক 

অনেক্ৰম কনৰ িবাৰ। ঘসই সম�ে ভবাৰেৰ মুঠ �ৰুৱবা উৎপবািি 
মবায়ি দ্জনডনপৰ ৈবায়ৰ জবাম ্বািী আৰু ইংয়লণ্ডক অনেক্ৰনম নৰশ্বৰ 
েৃেী� সৰৰ্ৈৃৎ অথি্ীনে ঘৈবাৱবাৰ সম্ভবাৱিবা আয়ে। ৰেম্বাি সম�ে 
আয়মনৰকবা িতুিৰবাষ্ট্ৰ, চীি, জবাপবাি, জবাম ্বািী আৰু ৰয়ৃিইিৰ পবােে 
ভবাৰে নৰশ্বৰ ষষ্ ৰৈৃৎ অথি্ীনে ৈ�।

নশখসকলৰ িশম গুৰু শ্ৰী গুৰু ঘগবানৰন্দ নসঙজীৰ 
চবানৰজি চবানৈৰজবািৰ (পুত্ৰ সন্বাি) শ্বৈীি ঘৈবাৱবা 

�িিবাই কমলক চচ্বা লবাভ কনৰয়ে। গুৰু ঘগবানৰন্দ নসয়ঙ 
ধমৰ্ সুৰক্বাৰ ৰবায়ৰ সকয়লবা ে্যবাগ কনৰনেল। ঘসইকবাৰয়ণ 
ঘেওঁক িবািৰীৰ ঘৰবালবা হৈনেল। ঘেওঁৰ চবানৰজি পুত্ৰ 
চবানৈৰজবািবা অদ্জে নসং, জঝুবাৰ নসং, ঘজবাৰবাৱৰ নসং 
আৰু েয়েৈ নসয়ঙ ধমৰ্ হসয়ে আয়পবাচ কনৰৰলল 
আমবানন্ ঘৈবাৱবাৰ ৰবায়ৰ ঘমবাগলৰ ৈবােে প্ৰবাণ নিৰলগী�বা 
হৈনেল। ঘেওঁয়লবাকৰ স্নৃেে ২১ ৰ পৰবা ২৭ নডয়চ্ৰলল 
নশখ ৰনলিবাি সপ্বাৈ অথ ্বাৎ শ্বৈীি নিৈবাৰবা পবালি কৰবা 
ৈ�। এনে�বাৰ পৰবা প্ৰনেৰেয়ৰ চবানৈৰজবািবা ঘজবাৰবাৱবাৰ 
নসং জী আৰু চবানৈৰজবািবা েয়েৈ নসং জীৰ স্নৃেে 
২৬ নডয়চ্ৰ েবানৰয়খ 'ৰীৰ ৰবাল নিৱস' পবালি কৰবা 
ৈ'ৰ। গুৰু ঘগবানৰন্দ নসং জীৰ জন্ম ৰবানষক্ী প্ৰকবাশ পৰ ্ 
উপলয়ক্ প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� এই কথবা ঘ�বাষণবা 
কনৰ িুইিয়িবায়গ ক�, "ৰীৰ ৰবাল নিৱস হৈয়ে ঘসই নিিয়িবা 
নিনিিবাখি চবানৈৰজবািবা ঘজবাৰবাৱৰ নসং আৰু েয়েৈ নসয়ঙ 
এই ঘিশৰ ৰবায়ৰ ৰনলিবাি নিনেল আৰু ঘেওঁয়লবাকক 
ঘিৱবালে জীনৱে অৱস্বাে ঘখবানিে কৰবা হৈনেল। এই 
িুই মৈবাি ৰবালয়ক আি এিবা ধম ্ ৰবােনি কৰবাৰ পনৰৱয়ে ্
মেুৃ্যক ৰবানে হলনেল। অনধকসংখ্যক ঘলবায়ক ঘেওঁয়লবাকৰ 
নৰষয়� জিবায়িবা েথবা অধ্য�ি কৰবায়িবা সম�ৰ আহ্বাি হৈ 
পনৰয়ে।"
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সংভষিপ্ত খিৰ

২০২১-২২ িৰ ্ষত ৬৫ লোখদ্ৰো অভধ�
কলো� অিল কপঞ্চন কযোজনোৰ হসদ্ত 

সংযু্ত হৈ পভৰদ্ে

ৰঘ�বায়জ্যষ্সকলৰ অথল্িনেক আত্মনিভৰ্শীলেবাৰ ৰবায়ৰ 
ঘপঞ্চি আচঁনি অেীৱ প্ৰয়�বাজিী� উপবািবাি। নকন্তু ঘিশৰ 

অংসগটঠে খণ্ডে কবাম কৰবা কমচ্বাৰীসকল এই সুনৰধবাৰ পৰবা 
ৰদ্ঞ্চে হৈ আনৈয়ে। ষবাটঠ ৰেৰৰ উধৰ্ ঘলবাকসকয়ল িবায়ে 
ঘকবায়িবা ধৰণৰ নৰত্তী� সমস্যবাৰ সম্খুীি ৈ’ৰলগী�বা িৈ� েবাৰ 
ৰবায়ৰ ২০১৫ চিে প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� অিল ঘপঞ্চি 
আচঁনি আৰম্ভ কনৰনেল। এই ঘপঞ্চি আচঁনিয়� নিদ্চিে আ�ৰ 
সুনিদ্চিনে নিয়�। এই আচঁনিে আয়ৰিি কৰবা ঘলবায়ক ৬০ 
ৰেৰৰ পবােে ৰেনৰ সৰ ্বানধক ৬০ ৈবাজবাৰ িকবাৰ ঘপঞ্চি লবাভ 
কয়ৰ। নিয়েৌ ৭ িকবাৰ নৰনিয়�বায়গয়ৰ মবানৈলী ৫ ৈবাজবাৰ িকবাৰ 
ঘপঞ্চি লবাভ কনৰৰ পবায়ৰ। নিয়কবায়িবা ৰ্যদ্তিয়� এই আচঁনিৰ 
লবাভ ল’ৰ পবায়ৰ। এই নৰত্তী� ৰষ ্ মবায়ি ২০২১-২২ে এনে�বালল 
৬৫ লবাখয়ৰবা অনধক ঘলবায়ক এই আচঁনিৰ হসয়ে সংিুতি হৈ 
পনৰয়ে আৰু ২০১৫ৰ পৰবা এনে�বালল প্ৰবা� ৩ ঘকবাটি ৬৮ লবাখ 
ঘলবাক ই�বাৰ হসয়ে সংিুতি হৈয়ে। 

সীমবা পথ নিম ্বাণ সংস্বা নৰআৰঅ’ৰ এ�বা কময়্ি্যবামৰ েলবােল 
ঘি কবাশ্ীৰ উপে্যকবাৰ পৰবা লবাডবাখ সংয়িবাগী ঘজবাদ্জলবা পবাে 

এই ৰষৰ্ জবািৱুবাৰী মবাৈয়েবা প্ৰচণ্ড শীেৰ সম�ে ঘখবালবা হৈ আনেল। 
সবাধবাৰণয়ে ই�বাৰ পূয়ৰ ্ এই পথয়েবাৱবা নডয়চ্ৰ মবাৈয়ে ৰন্ কনৰ নি�বা 
হৈনেল। নক�য়িবা প্ৰচুৰ পনৰমবায়ণ ঘৈবাৱবা েুষবাৰপবাে আৰু েবাপমবাত্ৰবা 
মবাইিবাে ২০ নডগ্ৰী ঘেলনে�বাে হৈ ঘিবাৱবাৰ ৰবায়ৰ এই পথয়েবাৱবাে পথ-
পনৰৰৈি অসবাধ্যপ্ৰবা� হৈ পয়ৰ। ঘসয়�য়ৈ নডয়চ্ৰ-জবািৱুবাৰী মবাৈৰ 
সম�য়েবাৱবা শ্ৰীিগৰ-ঘলৈ আৰু মবািবালী-ঘলৈ ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� পথয়েবাৱবা ৰন্ 
হৈ পৰবাৰ েলে লবাডবাখ পথ-পনৰৰৈিৰ ঘক্ত্ৰে ঘিশৰ পৰবা নৰদ্চ্ছন্ন 
হৈ পয়ৰ। নকন্তু ইমবািয়ৰবা পবােয়েবা এইৰবাৰ নৰআৰঅ’ৰ কমচ্বাৰীয়� 

নিয়ি-নিশবাই ঘজবাদ্জলবা পবােে পথ পনৰৰৈি সুগম কনৰ ৰখবাৰ ৰবায়ৰ 
ৰৰে আেঁৰবাই িবােবা�ে সম্ভৱ কনৰ েুনলয়ে িবায়ে নিে্য ৰ্যৱৈবাি ্ 
সবামগ্ৰী এই পথয়ৰ নিৰ পৰবা িবা�। অৱয়শ্য প্ৰনেৰেয়ৰ উদ্ভৱ ঘৈবাৱবা 
এই পনৰনস্নেৰ স্বা�ী সমবাধবািৰ ৰবায়ৰ শ্ৰীিগৰ-ঘলৈ ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� �বাইপথৰ 
ঘজবাদ্জলবা পবােে এিবা সুৰংগ নিম ্বাণৰ কবাম চনল আয়ে। এই 
সুৰংগই ঘলৈ-লবাডবাখৰ হসয়ে পথ-পনৰৰৈি ৰ্যৱস্বা উন্নে কনৰৰ। 
এ�বা এনে�বা মৈবায়িশে নিম ্বাণ ঘৈবাৱবা িয়ু�বা েবালৰ পৰবা পনৰৰৈিৰ 
ৰ্যৱস্বা থকবা সৰৰ্ৈৃৎ সুৰংগ ঘৈবাৱবাৰ লগয়ে ১১,৫৭৫ েুি উচ্চেবাে 
নৰশ্বৰ সয়ৰ ্বাচ্চ উচ্চেবাৰ সুৰংগ হৈ পনৰৰ। ২০২৩চিে এ�বা সমূ্ণ ্ 
হৈ উঠবাৰ পনৰকল্পিবা ৈবােে ঘলবাৱবা হৈয়ে।

জোনৱুোৰী মোৈদ্তো �োশ্ীৰ-লোডোখ সংদ্যোগী কজোজজলো পোেত 
পভৰিৈন, ইভতৈোসৰ সৃটটি

নডদ্জয়িল অথৰ্্যৱস্বা হৈয়ে এয়ি ৰ্যৱস্বা িবাৰ 
স্প্ন প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� ২০১৪ 

চিে ঘিনখনেল। ভীম ইউনপআইৰ িয়ৰ এপ্-ঘ� 
এইয়ক্ত্ৰে িেুি মবাত্ৰবা প্ৰিবাি কনৰয়ে। ঘকবানভড 
কবালে ঘৰকডস্ংখ্যক ঘৈবাৱবা ইউনপআই ঘলিয়িয়ি 
নডদ্জয়িল অথৰ্্যৱস্বাৰ প্ৰয়�বাজিী�েবাৰ কথবা স্ষ্ 
কনৰয়ে। এই নিশে িেুি এিবা পিয়ক্প গ্ৰৈণ কৰবা 
হৈয়ে। ভবাৰেী� নৰজবাভ ্ ঘৰংয়ক গ্ৰৈণ কৰবা ঘসই 
পিয়ক্প অিুসনৰ অেলবাইি মবাধ্যমে নডদ্জয়িল 
ঘলিয়িি ২০০ িকবা পিন্্ কনৰৰ পৰবা িবাৰ। নৰনভন্ন 
মবাধ্যম ঘিয়ি কবাড্, ঘমবাৰবাইল ৱবায়লি েথবা ঘমবাৰবাইল 
নডভবাইচৰ সৈবা�ে এগৰবাকী গ্ৰবাৈয়ক এই নডদ্জয়িল 
ঘলিয়িি কনৰৰ পবানৰৰ।  n

এভতয়ো ইন্োৰদ্নি কনোদ্ৈোৱোল�দ্য় 
২০০ ি�ো পয ্্ষ  অেলোইন

ভডজজদ্িল কলনদ্িন �ভৰি পোভৰি

চৰকবাৰী ঘৱৰচবাইি https://enps.nsdl.com/eNPS/
NationalPensionSystem ৰবা APY এপৰ জনৰ�য়ে এই 
আচঁনিৰ লবাভ আয়পবািবায়লবায়ক ল’ৰ পবায়ৰ।
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শনেকবাৰ অি্যেম মৈবামবাৰী ঘকবানভডৰ হসয়ে 
ঘমবাকবানৰলবা কৰবা এই িুধিে ঘিয়শ নৰনভন্ন পন্বায়ৰ 
িুজঁ নিয়�, উদ্ভবাৱিৰ সৈবা� ল�। ঘিশৰ নৰনভন্ন 
প্ৰবান্ে এই েনৱ ঘিনখৰলল ঘপবাৱবা হগয়ে। অন্েঃ 
নৰজ্বািৰ সৈবা�ে, নৰজ্বাি-প্ৰিুদ্তিৰ দ্বাৰবা 
সঞ্চবানলে আৰু নৰয়শষে নৰজ্বািৰ আধবাৰে 
নিমমীে ঘভকনচিৰ টিকবাকৰণ মৈবানভিবািক 
ঘিশৰবাসীয়� ঘভি-ভবাৱ পনৰৈবাৰ কনৰ ইনেৈবাসৰ 
অি্যেম সেল অধ্যবা�লল পনৰণে কনৰয়ে। 
১৩০ ঘকবাটি ঘিশৰবাসীৰ উলমৈেী�বা প্ৰয়চষ্বাৰ 
েলে সকয়লবায়ৰ প্ৰ�বায়স নৰজ�ৰ সুনিদ্চিনে 
প্ৰিবাি কনৰয়ে। সকয়লবায়ৰ প্ৰ�বাসক এয়কলগ 
কনৰয়ল েলবােল আশ্বিক্ৰ হৈ পয়ৰ আৰু এই 
েলবােয়ল এই কথবায়িবা ৰ্যতি কয়ৰ ঘি ঘিশে 
টিকবাকৰণ অনভিবাি আৰম্ভ কৰবাৰ এৰেৰ 
ঘিৌৈওয়েই ঘভকনচিৰ ১৬০ ঘকবাটিয়ৰবা অনধক 
পবানল ঘিশৰবাসীক লয়গবাৱবা হৈয়ে। এই পনৰসংখ্যবাই 
আশবাৰ ৰেৰবা কন়�বাই আনিয়ে আৰু ই�বাৰ লগয়ে 
ঘকন্দ চৰকবায়ৰ গ্ৰৈণ কৰবা পিয়ক্প ঘিয়ি �ৰ �ৰ 
িস্তক েথবা ঘিশৰ প্ৰনেজি িবাগনৰয়ক ঘভকনচিৰ 
িুপবানল লবাভ কনৰ সুৰনক্ে হৈ পৰক েবাৰৰবায়ৰ 
প্ৰয়চষ্বা অৰ্যবাৈে আয়ে িবায়ে ঘিশৰ স্বাধীিেবাৰ 
৭৫ সংখ্যক ৰষে্ ভবাৰে আত্মনিভৰ্শীলেবায়ৰ 
সমদৃ্ধিশবালী আৰু শদ্তিশবালী হৈ পৰক...    

ৰোষ্ট্ৰৰ শজ্তৰ
প্ৰভতচ্ছভি

টি�ো�ৰণ ১৬০ ক�োটিদ্ৰো অভধ�
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মই ২০ মোৈভিন ধভৰ সুদেৰো উপ-স্বোস্্ ক�ন্দ্ৰত �োয ্ষিোৰ গ্ৈণ �ভৰ 
আদ্েো।ঁ ইয়োত থ�োৰ অসুভিধো আদ্ে। এই গ্োমোঞ্চলৰ কলো�স�লৰ 
প়িো-শুনো �ম আৰু কতওঁদ্লো�� ক�োভিড টি�ো�ৰণৰ উপদ্যোভগতো 
সম্�্ষত িুজোিলল যদ্থটি �টি �ভৰিলগীয়ো হৈদ্ে।--- মদু্�শ (সুদেৰো 
উপস্বোস্্ ক�ন্দ্ৰত �ম ্ষৰত এএনএম)

ৰবাজস্বািৰ ৰবা়য়মৰ দ্জলবা আন্ঃৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� সীমবান্ৱেমী এয়লকবা। এই দ্জলবায়ৰ 
সুন্দৰবা গবাওঁ সজবাগেবাৰ ঘক্ত্ৰে ৈওক ৰবা িবােবা�েৰ ঘক্ত্ৰে, সকয়লবা 
নিশয়ে সমস্যবা আয়ে। ঘকঁচবা ৰবাস্তবা-�বাি আৰু নৰনভন্ন অসুনৰধবাৰ ৰবায়ৰ 
এই গ্ৰবামবাঞ্চলে উপনস্ে ঘৈবাৱবা সৈজসবাধ্য িৈ�। ই�বাৰ ৰবায়ৰ এই ঠবাইে 
ঘকবানভড ঘভকনচিৰ টিকবাকৰণ প্ৰে্যবাহ্বািস্ৰূপ হৈ পনৰনেল। ই�বাৰ পবােয়েবা 
স্বাস্্যকমমীসকল ৈবাৰ মিবা িবানেল, উিৰ ওপৰে উটঠ ৰবা পিপথয়ৰ হগ 
ঘেওঁয়লবায়ক টিকবাকৰণ অনভিবাি সেল কনৰ েুনলনেল।

এই িোইদ্িোৰত এভিনদ্ত টি�ো�ৰণ �োয ্ষসূচী সম্ন্ন �ভৰ উিভত 
অৈোদ্িো সম্ভৱপৰ নৈয়, কসইিোদ্ি আভম ক�তদ্িোৰ িোইত িইু-
ভতভনভিন থোভ�িলগীয়ো হৈভেল। আমোৰ কচটিো মোদ্থো ঁএিোই আভেল কয 
টি�ো�ৰণ �োয ্ষসূচীত স�দ্লোদ্� সোমভৰ কলোৱো যোও�।--- ডোঃ অভনল 
পোটিল (টি�ো�ৰণ িলৰ কনতৃত্বত থ�ো ভচভ�ৎস�)

মৈবাৰবাষ্ট্ৰৰ িন্দৰুৰবাৰ দ্জলবাে টিকবাকৰণ কবািস্ূচী আগৰ়বাই নি�বা কবাি ্ িয়থষ্ 
প্ৰে্যবাহ্বািমূলক আনেল। এয়ি ঘপ্ৰক্বাপিে এখি ঘিৌকবা এ্ুয়লন্সৰ ৰ্যৱৈবাৰ 
কৰবা হৈয়ে িবায়ে গ্ৰবামবাঞ্চলৰ ঘলবাকক ঘকবানভড টিকবা লয়গবাৱবা সম্ভৱ হৈ উয়ঠ।

টি�ো�ৰণ 
অভিযোনৰ পৰো 
কযন এজদ্নো 
ি্জ্ত িোি পভৰ 
নোযোয় তোৰ িোদ্ি 
ভিদ্শৰ ি্ৱস্ো 
গ্ৈণ �ৰো হৈদ্ে। 
অসমৰ ধুিুৰী 
জজলোত ঘৰ ঘৰ 
িস্ত� অভিযোনৰ 
অ্গ ্ষত 
এপোভলও টি�ো 
কনোদ্লোৱো ি্জ্ত� 
স্বোস্�মমীদ্য় 
ভিদ্শৰ িুজভন 
ভি টি�ো ভিদ্য়। 
স্বোস্্�মমীদ্য় �য় 
কয, “ক�োভিড 
টি�ো�ৰণৰ 
েলত ক�োদ্নো 
ধৰণৰ কৰোগ নৈয় 
িৰঞ্চ টি�োই 
সুৰষিো �ৱচৰ 
সৃটটি �দ্ৰ।”  

ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ এৰেৰপ্ৰচ্ছি কলখো



9নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২২

এখি ৰবাষ্ট্ৰৰ নিম ্বাণ ঘকৱল ভূনম, জল 
অথৰবা পবাৈবাৰ-পৰে্য়ৰ িৈ�, আনম 
সকয়লবা ভবাৰেী� শীষক্ ময়িবাভবায়ৱ এখি 
শদ্তিশবালী ভবাৰে ৰবাষ্ট্ৰৰ সটৃষ্ কনৰয়ে। 

ভবাৰেী� ঐক্যেবাৰ কিৰ নৰশ্বৰ নৰনভন্ন প্ৰবান্ে আয়ে। 
আনম ভবাৰেৰবাসী ভবাৰেী� সত্ববাৰ প্ৰনে সলিৱ সেক্, 
ভবাৰেী� ঘলবাকৰ শদ্তি এই একেবা। আনম সকয়লবা 
এয়কলগ হৈ ঘিশক শদ্তিশবালী কনৰ আনৈয়েবা।ঁ 
ঘকবানভড পনৰনস্নে উদ্ভৱ ঘৈবাৱবাৰ পবােৰ পৰবাই ঘিয়শ 
একেবাৰ শদ্তিশবালী ময়িবাভবাৱক সয়ৰবাগে কনৰ 
ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি িুজঁ নি আনৈয়ে। নৰগে িুিবা ৰেৰে 
এই সংকল্পয়ৰ ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি ৰণ চনল আয়ে আৰু 
এই ঘক্ত্ৰে ঘিশ নিদ্চিে নৰজ�ৰ নিয়শ আগৰবান়য়ে। 
ঘকন্দ চৰকবায়ৰ ঘিশৰ সমূৈী�বা আৰু সদ্ন্মনলে শদ্তিৰ 
সৈবা�ে ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ মৈবানভিবাি আৰম্ভ 
কনৰনেল। ঘিশয়েই নিমমীে ঘকবানভড ঘভকনচিৰ 
সৈবা�ে ঘকবায়িবাধৰণৰ ঘভিভবাৱ ঘিবায়ৈবাৱবালক আৰু 
নভআইনপ সংসৃ্নেৰ আশ্ৰ� ঘিবায়লবাৱবালক টিকবাকৰণৰ 
মৈবানভিবাি আৰম্ভ হৈনেল, এই অনভিবাি সম্ূণৰ্ূয়প 
নৰজ্বািৰ ওপৰে আধবানৰে আৰু প্ৰনেজি ভবাৰেী� 
িবাগনৰকৰ সুৰক্বাৰ প্ৰনে িবা�ৱধি। নৰজ্বািৰ সৈবা�ে 
আনৱস্বাৰ ঘৈবাৱবা ঘভকনচি আৰু েবাৰ পৰৱেমী 
টিকবাকৰণ অনভিবায়ি এনে�বা নৰশ্বে অনভয়লখৰ 
সটৃষ্ কনৰয়ে। আদ্জ ভবাৰেৰ প্ৰবাপ্ৰ�স্ িবাগনৰকৰ 
৯৪ শেবাংশই ঘকবানভড ঘভকনচিৰ এপবানল গ্ৰৈণ 
কনৰয়ে। ১৫-১৭ ৰেৰী�বা ঘচমিী�বাৰ ৰবায়ৰ আৰম্ভ কৰবা 
টিকবাকৰণ অনভিবািৰ এসপ্বাৈ ঘিৌৈওয়ে ২ ঘকবাটিয়ৰবা 
অনধয়ক ঘভকনচিৰ সুৰক্বা কৱচ লবাভ কনৰয়ে। শণূ্যৰ 
পৰবা আৰম্ভ ঘৈবাৱবা টিকবাকৰণ অনভিবায়ি আদ্জ ১৬০ 
ঘকবাটিৰ সংখ্যবা অনেক্ৰম কনৰয়ে। আৰু ই�বাৰ মূল 
হৈয়ে- সকয়লবায়ৰ প্ৰ�বাস।

নকন্তু এই প্ৰ�বাস ইমবায়িবা সৈজসবাধ্য িবানেল। 
ঘিনে�বা শনেকবাৰ অি্যেম এই মৈবামবাৰীয়� ঘিশে 
ঘিবাকৰ মবানৰনেল ঘেনে�বা সকয়লবায়ৱ সয়ন্দৈ আৰু 
শংকবা ৰ্যতি কনৰ হকনেল ঘি ভবাৰয়ে এই মৈবামবাৰীক 

টি�ো�ৰণ অভিযোনৰ এয়ো 
এ� ঐভতৈোভস� মুৈূত্ষ। ১৫০ 
ক�োটি টি�োৰ পোভল প্ৰিোন �ৰোৰ 
এই সময়ৰ িোদ্ি স�দ্লোদ্� 
অভিনদেন। কিশৰ টি�ো�ৰণ 
অভিযোদ্ন এয়ো সুভনজচিত �ভৰদ্ে 
কয কিশৰ নোগভৰ�ৰ জীৱন 
সুৰভষিত হৈ পৰ�। ইয়োৰ লগদ্ত 
আভম ক�োভিড-১৯ৰ হসদ্ত 
জভৰত হৈ থ�ো স�দ্লো ভিভধ 
পোলন �ভৰ থোদ্�ো। কিশ আজজ 
কসই স�দ্লো কলো�ৰ প্ৰভত �ৃতজ্ঞ 
ভযস�দ্ল টি�ো�ৰণ অভিযোন� 
সেল �ৰোৰ িোদ্ি �োম �ভৰ 
আদ্ে। আভম স�দ্লো ভচভ�ৎস�, 
ভিজ্ঞোনী তথো উদ্োৱ� আৰু 
স্বোস্্�মমী� ধন্িোি জনোইদ্েো।ঁ 
মই স�দ্লো উপযু্তদ্� ক�োভিড 
টি�ো কলোৱোৰ িোদ্ি আহ্োন 
জনোইদ্েো। আৈ� আভম 
স�দ্লোদ্ৱ ভমভল ক�োভিড� 
পৰোজজত �দ্ৰো।ঁ”

- নদ্ৰন্দ্ৰ কমোিী, প্ৰধোনমন্ত্ৰী।
(টিকবাকৰণৰ সংখ্যবা ১৫০ঘকবাটি 
অনেক্ৰম কৰবাৰ সম�ে ঘকবাৱবা)

ৰোষ্ট্ৰৰ সমূৈীয়ো শজ্ত� অভিনদেন 
মবািৱ জবানেৰ প্ৰনে শংকবাৰ সটৃষ্ কৰবা 
মৈবামবাৰীক প্ৰনেয়ৰবাধৰ ৰবায়ৰ ১৬০ ঘকবাটিয়ৰবা 
অনধক ঘভকনচিৰ পবানল লয়গবাৱবাৰ ৰবায়ৰ।
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নকিয়ৰ প্ৰনেনৈে কনৰৰ? ঘভকনচিক হল প্ৰশ্ন কনৰনেল 
ঘি নৰয়িশে উৎপবানিে ৈ’ৰলগী�বা টিকবা নকনিৰলল ঘিশৰ 
ৈবােে ইমবাি ধি ক’ৰ পৰবা আনৈৰ? ভবাৰেী� ঘলবায়ক টিকবা 
ঘকয়িলক পবাৰ? ভবাৰয়ে নকিয়ৰ মৈবামবাৰী প্ৰনেয়ৰবাধ কৰবাৰ 
ৰবায়ৰ পি ্বাপ্ ঘভকনচি মজেু কনৰৰ? ইে্যবানি-আনি। 
লগয়ে এ�বাও সয়ন্দৈ কৰবা হৈনেল ঘি ভবাৰেৰ িয়ৰ নৰনচত্ৰ 
আৰু নৰনৰধেবায়ৰ ভৰপূৰ ঘিশ এখিে ঘভকনচিৰ ৰবায়ৰ 
সংিম নকিয়ৰ সম্ভৱ হৈ পনৰৰ! নকন্তু ভবাৰয়ে ঘিশয়েই 

নিজৰ ঘভকনচি উৎপবািি কনৰ সকয়লবায়ক আচনৰে কনৰ 
েুনলনেল। নকন্তু েবাৰ পবােয়েবা একবাংশই ভবানৱনেল ঘি ঘিশে 
নিমমীে এই ঘভকনচি ঘলবাৱবাৰ ৰবায়ৰ নকমবািসংখ্যক ঘলবাক 
ঘভকনচি ঘকন্দলল িবাৰ। পবায়ে ভবাৰেী� গণেন্তৰ মূল মন্তই 
হৈয়ে- সকয়লবায়ৰ হসয়ে, সকয়লবায়ৰ নৰশ্ববাস আৰু সকয়লবায়ৰ 
প্ৰ�বাস। আৰু েবাৰ েলয়েই আদ্জ ঘিশে ১৬০ঘকবাটিয়ৰবা 
অনধক ঘকবানভড ঘভকনচিৰ প্ৰনেয়ষধক নি�বা হৈ হগয়ে।
জনঅংশীিোভৰত্ব হৈ পভৰদ্ে এই অভিযোনৰ মূল 
আধোৰ

উিে ৰনৈ মৰুভূনম এয়লকবাে ঘিবাৱবা িবাে,্ ঘকবায়িবা 
ভূস্খনলে এয়লকবাে ঘিবাৱবা স্বাস্্যকমমী, ৰবাৈঁৰ সবায়কবায়ৰ জনুৰ 
অনেক্ৰম কৰবা েথবা পবাৈবাৰী�বা এয়লকবাে পিব্ৰয়জ ঘিবাৱবা, 
ৰৰেয়ৰ আৰেৃ পবাৈবাৰী�বা এয়লকবা েথবা ৰবািে আক্ৰবান্ 

ক�োভিডৰ ভিৰুদ্ধে যঁুজৰ িোদ্ি হতয়োৰ 
কৈোৱোৰ লগদ্ত কি�ভচন �োয ্ষক্ৰমত 
প্ৰধোনমন্ত্ৰীৰ স্তৰত ভনৰ্ৰ সমীষিো

ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ এৰেৰপ্ৰচ্ছি কলখো
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৩ জোনৱুোৰীৰ পৰো আৰম্ভ কৈোৱো ১৫-১৭ 
িেৰীয়ো কচমনীয়োৰ টি�ো�ৰণৰ সংখ্ো 
২১ জোনৱুোৰীলল ৪ ক�োটি অভতক্ৰম 
�দ্ৰ।

এয়লকবাে ঘিবাৱবা স্বাস্্যকমমীৰ নৰপিসংকুল িবাত্ৰবাৰ কথবাই 
ৈওক ৰবা নৰনচত্ৰ-নৰনভন্ন ভবাষবা-ভবাষী, সংসৃ্নেক এয়লকবায়ৰবাৰৰ 
কথবা, ঘিশৰ িবাে-্স্বাস্্যকমমীসকয়ল নৰগে এিবা ৰেৰে এ�বা 
সে্য প্ৰমবানণে কনৰ েুনলয়ে ঘি মিৰ ইচ্ছবা থবানকয়ল সকয়লবা 
সম্ভৱ। আৰু িনিয়ৈ ঘস�বা ৰবাষ্ট্ৰৰ নৈেৰ ৰবায়ৰ ৈ� ঘেয়ন্ 
ঘস�বা দ্স্তনমে ঘকনে�বাও িৈ�। ঘকবানভডৰ এই সম্খুসমৰৰ 
ঘিবাধিবাসকলৰ ৰবায়ৰই আদ্জ ঘিশৰ টিকবাকৰণ মৈবানভিবািৰ 
এিবা ৰেৰৰ ঘিৌৈওয়েই ঘকবানভড টিকবাকৰয়ণ ক্ীপ্ৰেবা লবাভ 

কৰবাৰ লগয়ে টিকবাকৰণে িয়থষ্ সেলেবা পবাইয়ে। ঘিশৰ 
িবাগনৰয়ক এই কথবায়িবা প্ৰনেপন্ন কনৰয়ে ঘি মিে নকৰবা 
এিবা কৰবাৰ ইচ্ছবা ৰবানন্ ঘলবাৱবাৰ পবােে জিঅংশীিবানৰত্বই 
ঘস�বা সম্ভৱ কনৰ ঘেবায়ল। ঘকন্দ চৰকবাৰৰ িৃ়েবায়ৰ ভৰবা 
নসধিবান্য়ৰবাৰ, স্য়িশী ঘভকনচিৰ সুনৰধবা আৰু সকয়লবায়ৰ ৰবায়ৰ 
নৰিবামূলী�বা ঘভকনচিৰ ঘ�বাষণবাই টিকবাকৰণৰ মৈবানভিবািক 
অভূেপূৰ ্ সেলেবা নিয়ে। এ�বা জিঅংশীিবানৰত্বয়ৰ েলবােল 
ঘি অনে কম সম�ৰ নভেৰে টিকবাকৰণ অনভিবাি ঘিশে 
সেলেবায়ৰ চনলৰ ধনৰয়ে।

হৰজ্বানিক নচন্বাধবাৰবাৰ জনৰ�য়ে ঘভকনচিৰ নিম ্বাণ েথবা 
প্ৰয়�বাগ, এয়কিয়ৰ প্ৰিুদ্তিৰ সদ্্যৱৈবাৰ কনৰ ঘকবা-উইিৰ িয়ৰ 
এক ঘলেিেমৰ্ উদ্ভবাৱয়ি এই ঘক্ত্ৰে িুগবান্কবাৰী পনৰৱেি্ 
সবাধি কনৰয়ে। ঘকবা-উইিৰ ৰ্যৱৈবায়ৰ ঘভকনচি প্ৰিবাি েথবা 

ঘৰ ঘৰ টি�ো
জন-জন টি�ো

ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ এৰেৰপ্ৰচ্ছি কলখো



12 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২২

ঘভকনচি ৰ্যৱস্বাপিবাে নৰয়শষ সৈবা� কনৰয়ে। ই�বাৰ লগয়ে 
টিকবাকৰণে আদ্জ ঘিয়শ নিধৰয়ণ সেলেবা লবাভ কনৰয়ে ঘসই 
ঘক্ত্ৰে ডবাতিৰ, িবাে,্ স্বাস্্যকমমী, আশবাকমমীসৈ সকয়লবায়ৰ 
অংশীিবানৰত্ব িীনৈে হৈ আয়ে। টিকবাকৰণ অনভিবায়ি আদ্জ 
ঘিশৰ প্ৰনেয়িবা চুয়ক-ঘকবায়ণ িবাৰলল সক্ম হৈয়ে।
শূণ্ৰ পৰো ভশখৰলল যোত্ৰোঃ

ভবাৰেৰ ঘভকনচি কবািস্ূচীক আদ্জ সমগ্ৰ নৰশ্বই প্ৰশংসবা 
কনৰ আয়ে। নকন্তু এইনখনিয়ে এই কথবায়িবা মিে ৰখবা 
িৰকবাৰ ঘি ভবাৰয়ে এই আৰম্ভনণ নকিয়ৰ কনৰনেল। নৰশ্বৰ 

উন্নে ঘিশয়ৰবায়ৰ হৰজ্বানিক গয়ৱষণবা, ঘভকনচিৰ ৰবায়ৰ 
গয়ৱষণবা, উন্নে পৰীক্বাগবাৰৰ সৈবা�ে নচনকৎসবা পধিনে 
চলবাই নি�বা আনি কবািে্ নৰয়শষজ্, আৰু ভবাৰে পূৰয়্ে 
এই ঘিশসমূৈৰ পৰবা অৈবা ঘভকনচি েথবা নচনকৎসবা সৈবা�ৰ 
ওপৰে নিভৰ্শীল আনেল। নকন্তু ঘিশৰ চৰকবায়ৰ এনে�বা এই 
েনৰ সলনি কনৰয়ে। নৰনচত্ৰ ঘভৌগনলক এয়লকবাৰ ঘিশখিে 
ঘভকনচি নৰেৰণৰ সুৰ্যৱস্বা েথবা স্য়িশে ঘভকনচিৰ নিম ্বাণ 
কনৰ ঘিয়শ আন্ঃৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� পি ্বা�ে নিজৰ েনৰ সলনি কনৰৰলল 
সক্ম হৈয়ে। এই সেলেবা প্ৰনেজি ভবাৰেী�ৰ পনৰশ্ৰম 

উপযু্ত প্ৰোপ্তিয়স্ কলো�� কি�ভচনৰ এিো পোভল 
ভিয়োৰ কষিত্ৰত িোৰত ভিশ্ৰ এ� নম্বৰত আদ্ে

সংখ্যবা নমনল�িে (১৯ জবািুৱবাৰী, ২০২২ হল। উৎসঃ our world in data)

উপযু্ত প্ৰোপ্তিয়স্ কলো�� কি�ভচনৰ িিুো পোভল 
ভিয়োৰ কষিত্ৰদ্তো িোৰত ভিশ্ৰ এ� নম্বৰত আদ্ে
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আৰু হধি্্যৰ েল।
এই কবাৰণয়িবাৰ েলয়েই নৰগে ২১ অয়্বাৰৰ 

েবানৰয়খ ঘিশে ঘিনে�বা ১০০ ঘকবাটি ঘভকনচিৰ 
পবানল নি�বাৰ কীনেম্বাি স্বাপি হৈনেল ঘেনে�বা 
সমগ্ৰ নৰশ্বৰ ৰবাজলিনেক ঘিেবাসকয়ল 
শুভকবামিবা জ্বাপি কনৰনেল। প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ 
ঘমবািীয়� সকয়লবা ৰবাজয়িেবাক ধি্যৰবাি জয়িবাৱবাৰ 
লগয়ে ঘিশৰবাসীৰ ওচৰে কৃেজ্ হৈ থকবাৰ 
কথবা ঘিবাৈবায়ৰ। ঘেওঁ এই সেলেবাৰ ৰবায়ৰ ঘিশৰ 
নচনকৎসক সমবাজ, িবাে,্ নৰজ্বািী, উয়ি্যবামী 
েথবা এই নমেিৰ হসয়ে জনৰে হৈ থকবা সকয়লবা 
ৰ্যদ্তিক ধি্যৰবাি জিবা�। প্ৰধবািমন্তীৰ জন্মনিি 
১৭ ঘেয়প্্ৰ এয়ি এিবা নিিলল পনৰৱনেে্ হৈ 
পনৰনেল নিনিিবাখি এিবা নিিয়েই আল় ঘকবাটি 
ঘভকনচিৰ পবানল নি�বাৰ কৃনেত্ব ঘিশৰবাসীয়� 
অজি্ কনৰনেল, অথ ্বাৎ প্ৰনে নমনিিে ২৬ 
ৈবাজবাৰয়ৰবা অনধক পবানল েথবা প্ৰনে ঘেয়কণ্ডে 
৪২৫ প্ৰনেয়ষধক লয়গবাৱবা হৈনেল।
ভ�দ্শোৰ-ভ�দ্শোৰীৰ িোদ্ি কি�ভচনঃ

নৈমবাচল প্ৰয়িশৰ লবাৈওল স্ীনেৰ ৰবানসন্দবা 
নেমৰি দ্বািশ ঘশ্ৰণীৰ েবাত্ৰী। ঘেওঁ অলপয়ে 
ঘভকনচিৰ প্ৰথম পবানল গ্ৰৈণ কয়ৰ, এই ঘভকনচি 
গ্ৰৈণ কনৰ ঘেওঁ ক� ঘি, “আনম িী� ্ সম�ৰ 
পৰবা ঘভকনচিৰ ৰবায়ৰ অয়পক্বা কনৰ আনেয়লবা। 
এনে�বা আনম ঘভকনচিৰ প্ৰথম পবানল গ্ৰৈণ 
কনৰয়েবা।ঁ ঘভকনচি ঘলবাৱবাৰ ঘক্ত্ৰে আমবাৰ 
ঘকবায়িবা ধৰণৰ অসুনৰধবা ঘৈবাৱবা িবাই। মই ১৫-১৭ 
ৰেৰৰ ঘচমিী�বাসকল এ�বা আহ্বাি জিবাও ঘি 
সকয়লবায়ক ঘভকনচিৰ প্ৰথম পবানল গ্ৰৈণ কৰক। 
এ�বা ঘকবানভড-১৯ ভবাইৰবােৰ পৰবা ৰক্বা ঘপবাৱবাৰ 
একমবাত্ৰ উপবা�।” ঘকবানভডৰ এই িুঃসম�ে 
িবায়ে নশক্বাথমীসকলৰ নশক্বাে ৰ্যবা�বাে িজয়ন্ম 
েবাৰ ৰবায়ৰ ঘকন্দ চৰকবায়ৰ নৰয়শষ ৰ্যৱস্বা গ্ৰৈণ 
কনৰ আনৈয়ে। ঘচমিী�বাৰ ৰবায়ৰ ঘভকনচিৰ 
ৰ্যৱস্বাপিবাও ই�বায়ৰ এিবা অংশ। ঘিশে ১৫-
১৭ ৰেৰী�বা ঘচমিী�বাৰ ৰবায়ৰ ঘকবানভড টিকবাৰ 
ৰ্যৱস্বা আৰম্ভ কৰবাৰ এিবা সপ্বাৈৰ নভেৰয়েই 
প্ৰবা� ২ ঘকবাটি ঘচমিী�বাই ঘভকনচিৰ প্ৰথম পবানল 
গ্ৰৈণ কনৰয়ে। এই টিকবাকৰণ কবািস্ূচীক হল 
ঘচমিী�বাৰ মবাজে িয়থষ্ উৎসবাৈ পনৰলনক্ে 
হৈয়ে নক�য়িবা এই টিকবাকৰণৰ মবাধ্যমে 
ঘেওঁয়লবাক পুিৰবাই সু্ল িবাৰলল ঘপবাৱবাৰ মবািকেবা 
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৯৪ শতোংশই প্ৰথম পোভল আৰু ৭২ 
শতোংশই িদু্য়ো পোভল প্ৰভতদ্ৰধ� হলদ্ে

১৫০ ঘকবাটি ঘভকনচিৰ পবানল, েবায়কবা 
এিবা ৰেৰৰ নভেৰে। এই সংখ্যবা 
সচঁবালক ডবাঙৰ সংখ্যবা। নৰশ্বৰ একবানধক 
ৰৈৃৎ ঘিশৰ ৰবায়ৰও এিবা আশ্বিক্ৰ 
সংখ্যবা। নকন্তু ভবাৰেৰ ৰবায়ৰ এ�বা ১৩০ 
ঘকবাটি ঘিশৰবাসীৰ সবামথৰ্ প্ৰেীক ৈ�। 
ভবাৰেৰবাসীৰ ৰবায়ৰ এিবা এক ইচ্ছশদ্তিৰ 
প্ৰেীক, নি ইচ্ছশদ্তিয়� অসম্ভৱয়কবা 
সম্ভৱ কনৰ েুনলৰ পবায়ৰ। ভবাৰেৰ ৰবায়ৰ 
এ�বা প্ৰেীক হৈয়ে আত্মনৰশ্ববাসৰ, এ�বা 
প্ৰেীক হৈয়ে আত্মনিভৰ্শীলেবাৰ। 
এই উপলয়ক্ মই সকয়লবা ঘিশৰবাসীক 
অনভিন্দি জ্বাপি কনৰয়েবা।ঁ”

- নদ্ৰন্দ্ৰ কমোিী , প্ৰধবািমন্তী।

আদ্মভৰ�ো িৃদ্িইন ফ্োন্স কপেইন িোৰত

ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ এৰেৰপ্ৰচ্ছি কলখো
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লুকবাই আয়ে। টিকবাকৰণ প্ৰয়�বাজিী� নক�য়িবা ঘকবানভডৰ 
িেুি উৎপনৰৱেক্ আনৈ থকবাৰ সম�ে ঘভকনচয়িই হৈয়ে 
মূল সুৰক্বাকৱচ।
আত্মভনি্ষৰশীলতোদ্ৰ অভিযোনৰ নতুন ভিগ্ঃ

আনম পৰবাদ্জে িৈওঁ, আনম নৰজ�ী ৈম। ঘকবানভডৰ 
নৰৰুয়ধি চনল থকবা িুজঁখিে ঘিয়শ এক িেুি লক্্য প্ৰবানপ্ 
কনৰয়ে। ১৬০ ঘকবাটিয়ৰবা অনধক টিকবাকৰণৰ সংখ্যবা এক 
আশবাৰ্যঞ্জক খৰৰ। এই আশবাই ঘিশৰ স্বাস্্যখণ্ডৰ হসয়ে 
জন়িে হৈ থকবা ঘলবাকসকলক উৎসবানৈে কনৰয়ে। এই 
আশবাই ঘিশৰ প্ৰনেয়িবা প্ৰবান্ে কবাম কনৰ থকবা আশবা-কমমী, 
সম্খু সমৰৰ কমমীসকলক উৎসবানৈে কনৰয়ে। ঘেওঁয়লবায়ক 
এই কথবায়িবা প্ৰনেপন্ন কনৰয়ে ঘি ঘকবায়িবা এক অনভিবািক 

সবােল্যমদ্ণ্ডে কনৰ েুনলৰলল ঘিশৰবাসীয়� ইচ্ছবা কনৰয়ল 
ঘস�বা জিঅংশীিবানৰত্বৰ মবাধ্যমে সেল হৈ পয়ৰ। ঘিশে 
টিকবাকৰণ কবািস্ূচীৰ সেলেবাৰ নিশে প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ 
ঘমবািীৰ সময়�বানচে িীনে-নিয়ি্শিবা, সৰল ঘিেৃত্বই িয়থষ্ 
ক্ৰী�বা কনৰয়ে। এ�বা ভবাৰেী� ঘলবাকৰ সংকল্পৰ েলয়েই 
সম্ভৱ হৈ উটঠয়ে ঘি আদ্জ ভবাৰয়ে ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি চনল 
থকবা িুজঁখিে সেলেবায়ৰ ঘিেৃত্ব হলয়ে। আদ্জ ঘিশে চলবা 
নৰিবামূলী�বা ঘভকনচি নৰেৰণ, ক্ীপ্ৰ টিকবাকৰণ কবািস্ূচীয়� 
ভবাল েলবােল ঘিখুৱবাৰলল সক্ম হৈয়ে। ভবাৰেৰ টিকবাকৰণ 
সেলেবাৰ আধবাৰ হৈয়ে- ঘিশৰ সৰল ঘিেৃত্ব, নি ঘিেৃত্বই 
সেলেবায়ৰ সকয়লবা প্ৰে্যবাহ্বাি আৰু সমস্যবায়ৰবাৰ আেঁৰ কনৰ 
ঘিশৰবাসীক সকবাৈ নিৰলল সক্ম হৈয়ে। প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ 
ঘমবািীয়� ঘকবানভড সষৃ্ প্ৰে্যবাহ্বািক আত্মনিভৰ্শীলেবাৰ 
মন্তয়ৰ সুনৰধবালল ৰূপবান্নৰে কনৰয়ে। ই�বাৰ ৰবায়ৰ নডদ্জয়িল 
মবাধ্যমৰ ৰ্যৱৈবাৰ পূণ ্ পি ্বা�ে কৰবা হৈয়ে। ঘিশে টিকবাকৰণ 
কবািস্ূচী আৰম্ভ কৰবাৰ আগমুৈেূে্ অথ ্বাৎ ১৬ জবািুৱবাৰী, 
২০২১ৰ সম�ে একবাংশই এই সয়ন্দৈ ৰ্যতি কনৰনেল ঘি 

অজসিদ্জনৰ উৎপোিন শজ্ত ১০ গুণ িৃজধে পোইদ্ে

৯৩০০ 
ঘমটৰিক িি জলুী�বা ঘমনডয়কল 
অদ্সিয়জিৰ হিনিক উৎপবািি 
নদ্েী� লৈৰৰ সম�ে, ২০১৯ে 
৯০০ এমটি আনেল।

১৫০০

১২২৫

১৪৬৩

ঘৰবা অনধক ঘপ্ৰেবাৰ েুনৱং 
এডে’ৰপশ্বি (নপএেএ) অদ্সিয়জি 
উৎপবািি প্ৰকল্পে অিয়ুমবািি।

নপএেএ প্ৰকল্প নপএম-ঘক�বাে ্
নিনধৰ পৰবা হল ঘিশৰ নৰনভন্ন 
প্ৰবান্ে নিম ্বাণ কৰবা হৈয়ে।

অদ্সিয়জি লেবান্ এনে�বা কবািক্্ম 
হৈ পনৰয়ে।

৩০০০
নপএেএ অদ্সিয়জি প্ৰকল্প 
কবািক্্ম। ৪ লবাখ অদ্সিয়জি 
নচনলণ্ডবাৰ নি�বা হৈয়ে।

অজসিদ্জন প্োন্ৰ পৰো আৰম্ভ �ভৰ 
আেুতীয়ো ভিচনোলল স�দ্লো ভিশত 
উন্নত আ্ঃগোথঁভনৰ �োম হৈদ্ে     
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তৃতীয় লৈৰৰ সময়ত ঔৰধৰ 
পয ্ষোপ্ত মজতু�ৰণৰ ওপৰত ভিদ্শৰ 
গুৰুত্ব প্ৰিোন �ৰো হৈদ্ে

ভবাৰেৰ িয়ৰ নৰশবাল ঘিশে এই টিকবাকৰণ অনভিবায়ি নকিয়ৰ 
সেলেবা লবাভ কনৰৰলল সক্ম ৈ’ৰ, টিকবাকৰণ ৰ্যৱস্বাপিবা 
সেল ৈ’ৰয়ি? ই�বাৰ পনৰপ্ৰয়ক্িে প্ৰথময়ে ফ্ৰন্লবাইি 
কমমী, স্বাস্্যকমমীক ঘভকনচি নি�বা হৈনেল আৰু পবােলল 
ঘজ্যষ্ িবাগনৰক, প্ৰবাপ্ৰ�স্ক ঘভকনচিৰ পবানল নি�বাৰ 
ৰ্যৱস্বা গ্ৰৈণ কৰবা হৈনেল। এই ঘভকনচি কবািস্ূচীৰ ৰবায়ৰ 
প্ৰিুদ্তিৰ ৰ্যৱৈবাৰ মিকনৰৰলগী�বা, ঘস�বা হৈয়ে ঘকবা-উইিৰ 
ৰ্যৱৈবাৰ। ঘকবা-উইিৰ জনৰ�য়ে ঘভকনচি ৰ্যৱস্বাপিবা সমগ্ৰ 
নৰশ্বৰ িৃটষ্ আকষণ্ কনৰয়ে। এই সুন্দৰ ৰ্যৱস্বা অি্য ঘিয়শও 

আয়ঁকবাৱবানল ঘলবাৱবাৰ ৰবায়ৰ আগ্ৰৈ ৰ্যতি কনৰয়ে। সমগ্ৰ ঘিশে 
ঘকবানভড ঘভকনচিৰ নৰেৰণ েথবা ৰ্যৱস্বাপিবাৰ েলয়েই 
ইনেময়ধ্য ১৬০ ঘকবাটিয়ৰবা অনধক পবানল নি�বা হৈ হগয়ে। 

ল
�

ড
োউ

নৰ 
প

ূদ্ি
্ষ

ত
ল

োিন্ধ
1.0

ত
ল

োিন্ধ
2.0

ত
ল

োিন্ধ
3.0

ত
ল

োিন্ধ
4.0

আ
ন

ল
�

 
1.0

আ
ন

ল
�

 
2.0

আ
ন

ল
�

 
3.0

আ
ন

ল
�

 
4.0

আ
ন

ল
�

 
5.0

আ
ন

ল
�

 
6.0

আ
ন

ল
�

 
7.0

আ
ন

ল
�

 
8.0

আ
ন

ল
�

 
9.0

আ
ন

ল
�

 
10.0

আ
ন

ল
�

 
11.0

ভড
দ্চম্ব

ৰ 
2021

2,1
6841
,97

4

2,5
31

4,2
6,5

47

29
,32

0
6,7

5,6
84

32
,82

9
9,2

4,8
15

36
,16

0
11,

71
,42

1

47
,27

2
14

,63
,36

6

49
,85

2
14

,40
,54

8

50
,43

2
15

,31
,28

0

 68
,77

5
15

,40
,98

2

77
,78

6
15

,46
,59

3

78
,26

1
15

,41
,21

4

80
,67

8
15

,41
,21

4

79
,56

3
14

,63
,96

6

78
,28

9
14

,61
,74

1

79
,79

8
14

,70
,58

6

85
47

9

1,4
0,0

00

15
,64

,35
9

18
,00

,00
0

ক�োভিডৰ হসদ্ত যুধেৰ সময়ত আভম শজ্তশোলী �ভৰ তুভলভেদ্লো ঁআমোৰ প্ৰস্তুভত

আেুতীয়ো ভিচনো   আইভচইউ ভিচনো

ল�ডোউনৰ পৰো আৰম্ভ �ভৰ প্ৰথম লৈৰ, তোৰ পোেত
ভবিতীয় লৈৰ আৰু তৃতীয় লৈৰলল শজ্তশোলী হৈ পভৰদ্ে ি্ৱস্ো

০৫ ৯০লবাখ অদ্সিয়জি নৰচিবা েৃেী� লৈৰৰ 
প্ৰে্যবাহ্বািৰ সম�ে উপলব্ধ হৈ আয়ে।

ৈবাজবাৰ আইনচইউ আৰু িি-আইনচইউ 
নৰচিবা নশশুৰ ৰবায়ৰ আয়ে।
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স্য়িশী ঘভকনচি, ঘভকনচি নি�বাৰ ৰবায়ৰ ঘকৌশলী 
কমশ্দ্তি েথবা ৰ্যৱস্বাপিবা- এই কথবায়ৰবায়ৰ 
আদ্জ ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ সেলেবা সুনিদ্চিে 
কনৰয়ে। ঘিশৰ ঘগৌৰৱগবাথঁবা নলখবা হৈয়ে নক�য়িবা 
ঘিশৰবাসীয়� ঘিনে�বা ৰবাষ্ট্ৰৰ স্বাথ ্ কথবা আনৈ পয়ৰ 
ঘেনে�বা সকয়লবা আগৰবান় আয়ৈ। 

“জীৱি আয়ে িনি ধৰবা আয়ে” আৰু “জীৱয়িবা 
আয়ে, এই ধৰবাও আয়ে” শীষক্ প্ৰধবািমন্তী 
িয়ৰন্দ ঘমবািীৰ মন্তৰ দ্বাৰবা ঘিয়শ অিুয়প্ৰৰণবা লবাভ 
কনৰয়ে। নক�য়িবা ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি অনভিবাি 
অৰ্যবাৈে ৰখবাৰ লগয়ে ঘিশৰ ঘিেৃত্বই ভনৱষ্যৎ 
ৰণিীনেও প্ৰস্তুে কনৰ েুনলনেল। ঘেনে�বা এ�বা 
ঘকবায়িও ভবানৱৰ পৰবা িবানেল ঘি ঘিশে ঘভকনচি 
নিম ্বাণ হৈ পনৰৰ, আৰু টিকবাকৰণ কবািস্ূচীয়� 
এইধৰয়ণ সেলেবা লবাভ কনৰৰলল সক্ম 
ৈ’ৰ। ঘসইসম�ে ঘিশৰ একবাংশই এই কথবা 
নৰশ্ববাস কনৰনেল ঘি ঘপবািপ্ৰথয়ম আয়মনৰকবা 
িুতিৰবাষ্ট্ৰই ঘভকনচি হে�বাৰ কনৰৰ েবাৰ পবােে 
ঘিশৰবাসীক প্ৰিবাি কনৰৰ, ভবাৰয়ে ঘভকনচি 
লবাভ কৰবাে পলম ৈ’ৰ! ইে্যবানি-আনি। নকন্তু 
প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীৰ িৰূিশমী নচন্বাধবাৰবাই 
এ�বা সলনি কনৰ নিনেল। ঘকবানভড নি�ন্তণ েথবা 
ঘভকনচিৰ ৰবায়ৰ ঘেওঁ নৰজ্বািী-নচনকৎসকয়ৰ 
িবাস্ ঘেবাচ্ গঠি কনৰ আগন্তুক নিিয়ৰবাৰৰ ৰবায়ৰ 
ৰণিীনে হে�বাৰ কনৰনেল। প্ৰধবািমন্তীয়� নিয়জই 
পুয়ণ, ৈবা�িৰবাৰবাি, গুজৰবাি হগ ঘভকনচি 
হে�বাৰীকৰণৰ প্ৰদ্ক্ৰ�বাে জন়িে হৈ থকবা 
ঘকবাম্বািীয়ৰবাৰক উৎসবানৈে কনৰনেল। ঘকন্দ 
চৰকবায়ৰ এই ঘভকনচি নিম ্বােবা ঘকবাম্বািীয়ৰবাৰক 
সৈবা� কয়ৰ আৰু ই�বাৰ েলশ্ৰুনেে আদ্জৰ 
েনৱখি পনৰস্ফু ি হৈ পনৰয়ে। ঘিয়শ ঘকবানভনশ্বল্ড 
আৰু ঘকবাভবাদ্সিিৰ ৰূপে ঘভকনচি লবাভ কনৰয়ল। 
এই ঘভকনচি ঘিশৰ িবাগনৰকক লয়গবাৱবাৰ ৰবায়ৰ 
নৰয়শষ প্ৰনশক্ণয়ৰবা ৰ্যৱস্বা গ্ৰৈণ কৰবা হৈনেল। 
এই পিয়ক্পয়ৰবাৰৰ েলে ঘকবানভড ৰ্যৱস্বাপিবাই 
ঘিশে সেলেবা লবাভ কনৰনেল।
টিম ইজণ্ডয়োৰ িোৱনোদ্ৰ আগিোভ়িঃ

নৰজ্বাি আৰু প্ৰিুদ্তিৰ ওপৰে নিভৰ্শীল হৈ 

ক�োনদ্িো িয়সৰ কলো�� ভ�মোনল� কি�ভচন

22,07,24,664
1,38,16,09,547

৮১,৬৮,৫০,৯৮৪ 

পুৰুষ
মনৈলবা

ক�োনদ্িো কি�ভচন লদ্গোৱো হৈদ্ে

িোৰতত এভতয়োলল কৈোৱো
টি�ো�ৰণৰ ভস্ভত

৭৭,৯৩,৫৩,৫৫৮

৯৫,৬১,১১,২৬৭

৩৭,৬৪,৪১,৬৯০

২৩,০৪,১৫,২৭৭ ৪,০০,৬৭,৩১৫

ঘকবানভনশ্বল্ড

স্ুিনিক-নভ

ঘকবাভবাদ্সিি

১৫-১৭

১৮-৪৪

৪৫-৬০

৬০+

প্ৰভতজন ি্জ্তদ্য় টি�ো লোি 
�ৰ� তোৰ িোদ্ি ঘৰ ঘৰ িস্ত� 
অভিযোন আৰম্ভ �ৰো হৈদ্ে।

(পভৰসংখ্ো ২১ জোনুৱোৰী, ২০২২হল। উৎসঃ ক�ো-উইন)
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কিশৰ ভিতৰত ভৈমোচল প্ৰদ্িশ 
হৈদ্ে প্ৰথমখন ৰোজ্ ভযখনত 
প্ৰোপ্তিয়স্ নোগভৰদ্� কি�ভচনৰ 
িদু্য়োিো পোভল লোি �ভৰদ্ে।

ঘিশৰ ঘিেৃত্বই ঘকবানভড মৈবামবাৰীৰ পৰবা ৰক্বা পবাৰলল নৰয়শষ 
ৰ্যৱস্বা গ্ৰৈণ কয়ৰ। ঘকবানভডৰ হসয়ে ঘমবাকবানৰলবা কনৰৰলল 
শণূ্য আন্ঃগবাথঁনিৰ পৰবা আৰম্ভ কনৰ পূণ ্ আন্ঃগবাথঁনি 
েথবা ঘকবানভড পনৰনস্নেৰ সম�ে নি�বা লকডবাউিৰ সম�ে 
সবাধবাৰণ জিেবাৰ প্ৰয়িবাজিী�েবাৰ প্ৰনে লক্্য ৰবানখ গৰীৱ 
কল্যবাণ আচঁনিৰ প্ৰৰেি্, লকডবাউিৰ েলে ক্নেগ্ৰস্ত ঘৈবাৱবা 
খণ্ডয়ৰবাৰক সৈবা� কৰবাৰ ৰবায়ৰ ঘপয়কজ ঘ�বাষণবা কৰবা আনি 
নৰনভন্ন পিয়ক্প গ্ৰৈণ কৰবা হৈনেল। িুতিৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� ৰ্যৱস্বাৰ 
উৎকৃষ্ নিিশি্ িবাটঙ ধনৰ ৰবাজ্যয়ৰবাৰৰ মুখ্যমন্তীৰ হসয়ে 

এক ডজিয়ৰবা অনধক হৰঠক অিুটষ্ে কনৰ জৰুৰীকবালীি 
পনৰনস্নেৰ হসয়ে ঘমবাকবানৰলবা কনৰৰলল িুধিকবালীি ক্ীপ্ৰেবা 
প্ৰিশি্ কৰবা হৈনেল।

এ�বা নৰজ্বাি আৰু প্ৰিুদ্তিৰ সমণ্ব�েবাৰ েলয়েই সম্ভৱ 
হৈয়ে ঘি অনে কম কম�ৰ নভেৰে ঘিয়শ ঘভকনচি হে�বাৰ 
কৰবাৰ লগয়ে ঘভকনচি নৰেৰণ আৰু প্ৰিবাি কৰবা কবািস্ূচী 
পবালি কনৰৰ পবানৰয়ে। আদ্জ ঘকবা-উইি নৰশ্বৰ ৰবায়ৰ আশবাৰ 
ৰেৰবা কন়�বাই আনিয়ে।

আত্মনিভৰ্ ভবাৰে ঘপয়কজৰ অধীিে নমেি ঘকবানভড 
সুৰক্বাৰ মবাধ্যমে ৈবাজবাৰ ঘকবাটি িকবা ঘকবাম্বািীয়ৰবাৰক 
নি�বা হৈনেল। নৰগে ৰষৰ্ আৰম্ভনণৰ পৰবা ঘৈবাৱবা টিকবাকৰণ 
অনভিবািৰ অনধকবাংশ কবাি ্ ঘকন্দ চৰকবাৰৰ েত্ববাৱধিবাে 
অিুটষ্ে হৈ হগনেল। সকয়লবায়ৰ ৰবায়ৰ ঘভকনচি নৰিবামূলী�বা 
কৰবাৰ নসধিবান্ৰ পৰবা আৰম্ভ কনৰ ঘভকনচি নৰেৰণৰ কবাম 

ক�োভিডৰ ভিৰুদ্ধে যুঁজখনত এদ্নল� আগিোভ়ি কযোৱো হৈভেল

 ল�ডোউন ১ ভবিতীয় লৈৰ তৃতীয় ক�ৌ

নপনপই নকি উৎপবািি ঘৈবাৱবা িবানেল। প্ৰনেনিি ৪.৫ লবাখ নৰশ্বৰ অি্যেম ৰপ্বানি কৰবা ঘিশ

এি ৯৫ মবাস্ উৎপবািি ঘৈবাৱবাই িবানেল। প্ৰনেনিয়ি ১.২৬ ঘকবাটি নৰশ্বৰ অি্যেম উৎপবািিকবাৰী।

পৰীক্বাগবাৰ ১৩৪(মবাচ্ ২০২০হল) ২৬০০(জলুবাই ২০২১)  ৩১২৮ (জবািুৱবাৰী ২০২২)

ঘভকনচি িবানেল। ঘকবাভবাদ্সিি আৰু ঘকবানভনশ্বল্ড ঘকবাভবাদ্সিি, ঘকবানভনশ্বল্ড,   
                                                                 সু্িনিক-নভ, জবা�য়কবাৰ নড,   
   ঘকবায়ভবায়ৱসি, ঘকবায়ৰয়্ভসি

টিকবাকৰণ  ৫০ ঘকবাটি (৬ আগষ্ ২০২১ হল) ১৬০.৪৩ ঘকবাটি (২১ জবািুৱবাৰী,  
   ২০২২)
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ঘকন্দ চৰকবায়ৰ ৈবােে হলনেল। উয়ল্খ্য ঘি একবাংশ ৰবাজ্যই 
নিজবাৰৱী�বালক ঘভকনচিৰ কবাম ৈবােে ঘলবাৱবাৰ কথবা ৰ্যতি 
কৰবাৰ সম�ে অয়িক মন্ি ৈ� আৰু এই ঘক্ত্ৰে এ�বা 
নসধিবান্ ঘলবাৱবা ৈ� ঘি ৰবাজ্যচৰকবাৰয়ৰবায়ৰ ইচ্ছবা কনৰয়ল 
নিজবাৰৱী�বালক ঘভকনচি ৰ্যৱস্বাপিবা ৈবােে ল’ৰ পবায়ৰ। 
২০২১ ৰষৰ্ ১ ঘম’ েবানৰখৰ পৰবা ২৫ শেবাংশ কবাম ৰবাজ্য 
চৰকবাৰয়ৰবাৰক নি�বা ৈ�। নকন্তু নদ্েী� লৈৰ অৈবাৰ সম�ে 
ৰবাজ্যয়ৰবায়ৰ পূৰৰ্ ৰ্যৱস্বায়ক ভবাল ৰুনল ক�। ই�বাৰ পবােে ৭ 
জিু (২০২১) েবানৰয়খ প্ৰধবািমন্তীয়� ৰবাষ্ট্ৰৰবাসীক সয়্বাধি 
কনৰ পুৰনণ ৰ্যৱস্বাক ৰবাৈবাল থকবাৰ কথবা ঘ�বাষণবা কয়ৰ আৰু 
টিকবাকৰণৰ সকয়লবা কবাম পুিৰবাই ঘকন্দ চৰকবায়ৰ নিজৰ 
ৈবােলল আয়ি। ই�বাৰ পবােে ২১ জিুৰ আন্জব্ানেক ঘিবাগ 
নিৱস উপলয়ক্ সকয়লবায়ক ঘভকনচি, নৰিবামূলী�বা ঘভকনচি 
নি�বা অনভিবািৰ কথবা ঘ�বাষণবা কৰবা ৈ�।
সত�্ষ চৰ�োৰৰ তৰোভবিত পিদ্ষিপ

ঘকবানভডৰ প্ৰথম লৈৰৰ কথবাই ৈওক ৰবা নদ্েী� লৈৰ 
িেুৰবা েৃেী�, ঘকন্দ চৰকবাৰৰ সজবাগেবামূলক, িৰূিৃটষ্সম্ন্ন 
েথবা েৎপৰেবায়ৰ ঘলবাৱবা পিয়ক্পয়ৰবায়ৰ শনেকবাৰ অি্যেম 
ভ�বাৱৈ মৈবামবাৰীৰ হসয়ে িুজঁ নি�বাৰ লগয়ে সুৰক্বা নি�বাৰ 
ঘক্ত্ৰে ভবাৰেৰবাসীক িয়থষ্ সৈবা� কনৰয়ে। ঘকবানভডৰ 
িেুি উৎপনৰৱেক্ৰ প্ৰনে লক্্য ৰবানখ পৰীক্বা কয়ৰবাৱবা েথবা 
ঘভকনচি ৰ্যৱস্বাপিবাে েৰবানণ্বে কনৰৰলল নৰয়শষ পিয়ক্প 
গ্ৰৈণ কৰবা হৈয়ে। প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� িয়ৱ্ৰ মবাৈয়েই 
অমবাইক্ৰিক হল উচ্চস্তৰী� হৰঠক অিুটষ্ে কনৰনেল। এই 
হৰঠকে আন্ঃৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� পি ্বা�ে নৰমবাি পনৰৰৈিৰ িীনে-
নি�মৰ পৰবা আৰম্ভ কনৰ �ৰ �ৰ িস্তক অনভিবািৰ সেলেবাৰ 
ওপৰে গুৰুত্ব নি�বাৰ ৰবায়ৰ নৰয়শষ ময়িবানিয়ৱশ কৰবা হৈনেল। 
উয়ল্খ্য ঘি ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ অগ্ৰগনে সম্কে্ 
আয়লবাচিবা কৰবা েথবা এই সমগ্ৰ ৰ্যৱস্বাৰ সম্ূণ ্ িীনৰক্ণৰ 
ৰবায়ৰ প্ৰধবািমন্তীয়� নিয়জই িবান�ত্ব হল সকয়লবা কথবাৰ 
পিয়্ৱক্ণ কনৰ আনৈনেল, েিুপনৰ প্ৰনেয়িবা পয়ষকে ঘেওঁ 
ঘকবানভড সম্কমী� এখি হৰঠকৰ আয়�বাজি কনৰ আনৈনেল। 
ঔষধৰ ৰবায়ৰ ৈওক ৰবা ঘভকনচিৰ ৰবায়ৰ নিম ্বােবাসকলৰ হসয়ে 
সংয়িবাগে থকবা ৰবা নৰজ্বািী-নচনকৎসকৰ হসয়ে আয়লবাচিবা 
কনৰ থকবায়িবা প্ৰধবািমন্তীয়� নি�মে পনৰণে কনৰনেল।

সকয়লবায়ক ঘভকনচি, নৰিবামূলী�বা ঘভকনচি অনভিবািৰ 

আদেোমোন-ভনদ্�োিৰ, চণ্ডীগড়, কগোৱো, 
ভৈমোচল প্ৰদ্িশ, জমু্-�োশ্ীৰ, লোষিোবিীপ, 
ভেভ�ম, উত্তৰোখণ্ড আৰু িোিৰ-নগৰ 
ৈোদ্িলীত ১০০ শতোংশ প্ৰোপ্তিয়স্� 
কি�ভচনৰ প্ৰথম পোভল ভিয়ো হৈদ্ে।

ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ এৰেৰপ্ৰচ্ছি কলখো
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কিশৰ ভিভিন্ন প্ৰো্ত থ�ো ২৮িো 
পৰীষিোগোৰত জীন’ম ভে�ুদ্ৱজন্সং, 
িোইৰোেৰ নতুন উৎপভৰৱত্ষ� ধৰো 
কপদ্লোৱোৰ কচটিো

অধীিে ভবাৰয়ে এিবা নিিে প্ৰবা� আল় ঘকবাটি ঘভকনচিৰ 
পবানল নি�বাৰ সবামথ ্ প্ৰিশি্ কনৰয়ে। ই�বাৰ লগয়ে ঘিশৰ 
প্ৰনেয়িবা প্ৰবান্ে ঘভকনচি হল ঘিবাৱবাৰ ৰবায়ৰ প্ৰয়�বাজি ঘৈবাৱবা 
ৰ্যৱস্বা নিম ্বাণ কৰবা হৈয়ে। ঘকবািয়িবা মবাৈে নকমবাি ঘভকনচি 
ঘপবাৱবা িবাৰ এই সম্কে্ েথ্য ৰবাজ্য চৰকবাৰয়ৰবাৰক 
আগেী�বালক নি�বা হৈয়ে, িবায়ে নিধ ্বানৰে লক্্য সম্ূণ ্ 
কনৰৰ পৰবা িবা�। প্ৰনেখি দ্জলবাে ঘভকনচি প্ৰিবািৰ মবাত্ৰবা 
ৰদৃ্ধি কৰবাৰ ৰবায়ৰ নৰয়শষ পিয়ক্প গ্ৰৈণ কৰবা হৈয়ে। ই�বাৰ 
ৰবায়ৰ দ্জলবা উপবা�ুতিৰ হসয়ে প্ৰধবািমন্তীয়� নিয়জ আয়লবাচিবা 

কনৰয়ে। ঘেওঁ দ্জলবা-উপবা�ুতিসকলক টিকবাকৰণ ক্ীপ্ৰ কনৰ 
েুনলৰলল নিজবা ৰণয়কৌশল প্ৰস্তুে কনৰ ঘেবালবাৰ ৰবায়ৰ পৰবামশ ্ 
নিনেল। প্ৰধবািমন্তীয়� ঘভকনচি কবািস্ূচী সেল কৰবাৰ ৰবায়ৰ 
ধমমী� গুৰুৰ সৈবা�ৰ ৰবায়ৰ আহ্বাি জিবা�। ঘেওঁ ঘপবাপ 
ফ্ৰবাদ্ন্সসৰ হসয়ে ঘৈবাৱবা সবাক্বাৎকবাৰৰ ঘিবাৈবাই নি ধমমী� গুৰুৰ 
গুৰুত্বৰ কথবাও উয়ল্খ কয়ৰ। সকয়লবা দ্জলবা অনধপনেক 
প্ৰধবািমন্তীয়� লগয়ে এই কথবায়িবা সুনিদ্চিে কনৰৰলল ক� 
ঘি টিকবাকৰণ কবািস্ূচীৰ সেলেবা প্ৰচবাৰ কৰবা উনচে িবায়ে 
অনধকসংখ্যক িবাগনৰক টিকবাকৰণৰ প্ৰনে আকনষে্ হৈ 
পৰক। লগয়ে ঘেওঁ এই কথবাও ঘিবাৈবায়ৰ ঘি নিসকয়ল প্ৰথম 
পবানল ঘলবাৱবাৰ পবােে নদ্েী� পবানল নিধ ্বানৰে সম�ে ঘলবাৱবা 
িবাই ঘেওঁয়লবাকক টিকবাকৰণৰ প্ৰনে আকনষে্ কৰবায়িবা মুখ্য 
প্ৰবাথনমকেবা ৈ’ৰ লবায়গ।

ভবাইৰবােৰ িেুি স্ৰূপ ধৰবা ঘপয়লবাৱবা েথবা ই�বাৰ 

ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ এৰেৰপ্ৰচ্ছি কলখো
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পিয়্ৱক্ণৰ ওপৰে নি�নমে গুৰুত্ব নি�বাৰ ৰবায়ৰ 
দ্জি’ম নেকুয়ৱদ্ন্সঙৰ ৰ্যৱস্বা কৰবা হৈয়ে। ই�বাৰ ৰবায়ৰ 
আইএিএেএনচঅ’দ্জৰ (ঘকবানভড -১৯ কিে’ৰটি�বাম) 
অন্গে্ ঘিশে ২৮িবা পৰীক্বাগবাৰ হে�বাৰ কৰবা হৈয়ে। উনচে 
ৰ্যৱস্বাপিবাৰ ৰবায়ৰ এই পৰীক্বাগবাৰৰ ঘিিৱকক্ নচনকৎসবাল� 
ঘিিৱকৰ্ হসয়েও সংিুতি কৰবা হৈয়ে। এই নৰষ�ে নৰয়শষ 
ৰ্যৱস্বা কৰবা হৈয়ে। প্ৰধবািমন্তী স্তৰে সকয়লবা ৰবাজ্যক নিয়ি্শ 
নি�বা হৈয়ে। ঘকবানভড ৰ্যৱস্বাপিবাৰ ৰবায়ৰ এ্ুয়লন্সয়ৰবা ৰ্যৱস্বা 
গ্ৰৈণ কৰবা হৈয়ে। এয়ক সম�য়ে ঘকবানভড ঘৰবাগৰ ৰবায়ৰ 
অম্লজবািৰ প্ৰয়�বাজিী�েবা পুৰ কৰবাৰ ৰবায়ৰ নপএেএ অদ্সিয়জি 
প্ৰকল্পয়ৰবাৰয়ৰবা সমীক্বা চনল আয়ে। মুঠৰ ওপৰে সকয়লবা 
নৰষ�ে ঘকন্দ চৰকবায়ৰ সুৰ্যৱস্বাপিবা কনৰ আয়ে। ঘিশে 
টিকবাকৰণ অনভিবািৰ সেলেবাৰ ৰবায়ৰ নৰজ্বািী, নচনকৎসক, 

স্বাস্্যকমমী, অংগিৰবা়িী কমক্েব্া, ঘপৰবায়মনডয়কল কমচ্বাৰী, 
আশবা কমমী, নশক্ক আনি সকয়লবায়ৰ উি্যমৰ েলে আদ্জ 
ঘিশে টিকবাকৰণৰ গনেয়� ক্ীপ্ৰেবা লবাভ কনৰয়ে। ঘিশৰ 
ৰবায়জিে স্বাস্খণ্ডৰ ওপৰে নৰয়শষ গুৰুত্ব নি�বা হৈয়ে। স্বাস্্য 
আন্ঃগবাথঁনিৰ নৰকবাশৰ ওপৰয়েবা নৰয়শষভবায়ৱ গুৰুত্ব নি 
অৈবা হৈয়ে।

ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি িুজঁ চনল আয়ে। ঘিশৰবাসীৰ সংকল্প 
আৰু ঘকন্দ চৰকবাৰৰ িৃ়েবাৰ েলে ঘিয়শ নিদ্চিে নৰজ�ৰ 
নিয়শ আগৰবান়য়ে। অৱয়শ্য এই কথবায়িবা সকয়লবায়ৱ মি কৰবা 
উনচে, ঘিনে�বালল িুধি ঘশষ িৈ� ঘেনে�বালল আনম ঘকবানভড 
নৰনধ মবানি চলবায়িবা প্ৰয়�বাজিী�। এই গনেয়ৰ আগৰবান়য়লয়ৈ 
আনম ঘকবানভডক পৰবাভূে কনৰ আগৰবান় িবাৰলল সক্ম ৈম 
আৰু ৰবাষ্ট্ৰক অনধক শদ্তিশবালী কনৰৰ পবানৰম। n

মুখ্মন্ত্ৰীদ্ৰ হসদ্ত কৈোৱো হিি�ত টি�ো�ৰণৰ ষিীপ্ৰতোৰ ওপৰত গুৰুত্ব

স্বোস্্ মন্ত্ৰণোলদ্য় জোভৰ �ভৰদ্ে নতুন নীভত-ভনদ্ি্ষশনো

ক�োভিডৰ হসদ্ত কৈোৱো যুধেত এ�মোত্ৰ পথ হৈদ্ে পভৰশ্ৰম,
আৰু এ�মোত্ৰ ভি�ল্প হৈদ্ে ভিজয়ী কৈোৱো

ঘকবানভডৰ িেুি উৎপনৰৱেক্ অনমক্ৰণ পুৰনণ 
সকয়লবা ঘভনৰয়�ন্েলক েীব্ৰ ঘৰয়গয়ৰ আগৰবান় 

হগয়ে। এ�বা এনে�বা সকয়লবােলক অনধক েীব্ৰেবায়ৰ 
ৰদৃ্ধি পবাৰলল ধনৰয়ে। স্বাস্্য নৰয়শষজ্সকয়ল 
পনৰনস্নেৰ ৰুজ হল আয়ে আৰু চৰকবায়ৰও 

ঘকবায়িবাধৰণৰ সুৰুঙবা এনৰৰলল নৰচৰবা িবাই। এই 
কবাৰণয়িবাৰ ৰবায়ৰই প্ৰধবািমন্তীয়� নিয়জই ঘকবানভডৰ 
েৃেী� লৈৰৰ সম�ে সকয়লবা পনৰনস্নেৰ সমীক্বা 

কনৰ আয়ে। ১৩ নডয়চ্ৰ েবানৰয়খ ঘেওঁ ৰবাজ্য/
ঘকন্দ শবানসে প্ৰয়িশৰ মুখ্যমন্তী/প্ৰশবাসকৰ 

হসয়ে হৰঠকে নমনলে ৈ�। এই হৰঠকে ঘেওঁ 
নচনকৎসবাল�ৰ সুৰ্যৱস্বা, অদ্সিয়জিৰ ঘিবাগবাি 

আৰু টিকবাকৰণৰ ক্ীপ্ৰেবাৰ ওপৰে গুৰুত্ব নি 
আয়লবাচিবা কয়ৰ। এই হৰঠকয়ে প্ৰধবািমন্তীয়� এশ 

শেবাংশ টিকবাকৰণ ঘিশে সম্ূণ ্ কৰবাৰ ৰবায়ৰ 
নৰয়শষ গুৰুত্ব প্ৰিবাি কয়ৰ। �ৰ �ৰ িস্তক আচঁনি 
েথবা মবাস্ পনৰধবািৰ িীনে-নি�ম পবালিৰ ঘক্ত্ৰে 
ঘকবায়িবা ধৰণৰ সুৰঙবা িবাৰবানখৰলল আহ্বাি জিবা�। 
প্ৰধবািমন্তীয়� ক�, “শনেকবাৰ অি্যেম মৈবামবাৰীৰ 

হসয়ে চনল থকবা িুজঁখয়ি েৃেী� ৰেৰে ভনৰ 
নিয়ে। পনৰশ্ৰয়মই আমবাৰ একমবাত্ৰ পথ আৰু 

নৰজ� সবাৰ্যস্ত কৰবায়িবায়ৱই হৈয়ে একমবাত্ৰ নৰকল্প। 
আনম ১৩০ ঘকবাটি ভবাৰেী�ই ঘকবানভডৰ নৰৰুয়ধি 

িুধিে জ�ী ঘৈবাৱবায়িবা নিদ্চিে।”

কিদ্পৰুৱো নৈ’ি
িীনে আয়�বাগৰ সিস্য (স্বাস্্য) 
ডবাঃ নভ ঘক পয়ল সেকৰ্বাণী 
নিয়ে ঘি ঘকেয়ৰবাৰ ঘলবায়ক 
অনমক্ৰণক সবাধবাৰণ জ্বৰ-
কবাৈঁ ৰুনল ভবানৱ ঘৰয়পৰুৱবা হৈ 
পনৰয়ে, ঘকবানভড নৰনধ মবানি 
চলবা িবাই। এ�বা নৰপিজিক 
হৈ পনৰৰ পবায়ৰ। ঘেওঁ ক� ঘি, 
মবাস্ নপনন্ থকবায়িবা অেীৱ 
প্ৰয়�বাজিী�।

n অনমক্ৰম উৎপনৰৱেক্ৰ স�িবাই ৰদৃ্ধি ঘপবাৱবা �িিবায়ৰবাৰৰ মবাজয়ে 
স্বাস্্য মন্তণবালয়� িেুি ঘকবানভড িীনে-নিয়ি্শিবা জবানৰ কনৰয়ে। 
মন্তণবাল�ৰ সংিুতি সনচৰ লৱ অগ্ৰৱবালৰ ময়ে এনে�বা সবাধবাৰণ ঘৰমবাৰে 
ঘকবানভড পদ্জটিভ ঘপবাৱবা ৈ’ঘল ৭ নিি আৰু অি্যয়ৰবাৰে ৩ নিিৰ 
পবােে িবাৰলল নি�বা ৈ’ৰ। ই�বাৰ পূয়ৰ ্ ঘকবায়িবাধৰণৰ পৰীক্বাৰ প্ৰয়�বাজি 
িবাই। 

n  নিসকল ঘৰবাগীৰ ঘক্ত্ৰে লক্ণ ঘপবাৱবা হগয়ে আৰু ঘেওঁয়লবাকৰ 
সম্কল্ল অৈবা সকয়লবা ৰ্যদ্তিৰ ঘক্ত্ৰে ঘকবানভড পৰীক্বা প্ৰয়�বাজিী�। 
লক্ণ িথকবায়ৰবাৰৰ ঘক্ত্ৰে স্বাস্্য পৰীক্বাৰ ঘকবায়িবাধৰণৰ প্ৰয়�বাজি 
িবাই। অৱয়শ্য এইয়ক্ত্ৰে আেুেী�বালক থকবাৰ প্ৰয়�বাজিী�েবা আয়ে।

এইদ্িোৰ �থোৰ ওপৰত গুৰুত্ব
n স্বাস্্য পৰীক্বাৰ অভবাৱে 

অয়ত্বাপ্ৰচবাৰ ৰবা ঘডনলভবাৰী 
ৰন্ ৈ’ৰ িবালবায়গ। ঘিষ্ৰ 
সুনৰধবা িবাথবানকয়ল ঘৰবাগীক 
ঘৰেবাৰ কনৰৰ িবালবায়গ।

n  আন্ঃৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� নৰমবািয়ৰ অৈবা 
সকয়লবা িবাত্ৰীৰ ঘকবানভড ঘিষ্ 
ৰবাধ্যেবামূলক।

প্ৰধোনমন্ত্ৰী সম্ূণ ্ষ 
সদ্ম্বোধন শুভনিলল 
এই ভ�উআৰ 
ক�োড কস্ন �ৰ�

ঘকবানভড টিকবাকৰণৰ এৰেৰপ্ৰচ্ছি কলখো



গণ অৰথ্াৎ জনতথা, আৰু তন্ত্ৰ অৰথ্াৎ শথাসন। গণতন্ত্ৰ বথা ল�থাকতন্ত্ৰৰ অভিধথাভনক অৰ ্ হৈছে 
জনতথাৰ শথাসন। এখন সথাবছ্িৌম ৰথাষ্ট্ৰৰ প্ৰতীক লকৱ� এই শব্দ নৈয়, ইয়থাৰ আঁৰত আছে 

লেশৰ স্থাধীনতথাৰ বথাছব বভ�েথান ভেয়থা স্থাধীনতথা লসনথানীৰ প্ৰয়থাস আৰু ত্থাগ। ভিৰস্মৰণীয় লসই 
লসনথানীসক�ৰ ত্থাগ আৰু কষ্টৰ ভবভনময়ত লেছশ স্থাধীনতথা �থাি কভৰভে�, লেশত গণতন্ত্ৰ 

প্ৰভতষ্থা হৈভে�। গণতন্ত্ৰ ভেৱস হৈছে মূ�ত এই ত্থাগক স্মৰণ কৰথাৰ উপযুক্ত ভেন...

ৰাজপথত ৭৩সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস আয়�াজন কৰা হ�। ককন্দ্ৰী� দিষ্া প্ৰকল্প চদি থকাৰ কপ্ৰক্াপটত অয়নক কথা এইবাৰ সিদন হ�। ই�াৰ 
অংশ স্বৰূয়প প্ৰথমবাৰৰ বায়ব এইবাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ কাৰ ্যসূচ্ৰী ২৪ জানুৱাৰ্ৰীৰ পদৰৱয়ত্য ২৩ জানুৱাৰ্ৰীৰ পৰা হ�, দক�য়না ২৩ জানুৱাৰ্ৰীৰ দিনয়টা 
পৰাক্ৰম দিৱস অথ ্যাৎ কনতাজ্ৰী সুিাষ বসুৰ জ�ন্্ৰী আদিি। গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ সসয়ত জদ়িত সহ থকা এই দসদ্ান্ কিশৰ ইদতহাস আৰু সংস্কৃ দতগত 
মহত্বপূণ ্য ঘটনাক্ৰমক কসাৱৰণ কৰা তথা কিশৰ মহান ব্যক্তিসকিক প্ৰককৃ তাথ ্যত শ্ৰদ্াঞ্জদি দি�াৰ বায়ব ককন্দ চৰকাৰৰ প্ৰ�াসৰ অংশ আদিি।

अत्र जन्म सहस्राणरां सहस्रैरपि सत्त्म। 
कदरापिल्लभते जनततु्मरामानतुष्ं ितुण्सञ्च्रात्॥

অথ ্যাৎ সহস্াদিক জন্ম তথা সহস্াদিক পূণ্যকম ্যৰ সঞ্চ�ৰ পািতয়হ এই িাৰত িূদমত ককায়না এজন ব্যক্তিয়� 
জন্মগ্ৰহণ কয়ৰ। আহক আদম মহান িাৰতবষ ্যৰ গণতন্ত্ৰৰ মহানতা আৰু গম্্ৰীৰতাক অনুিৱ কয়ৰা.ঁ..

গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ সম্ূণ ্য কাৰ ্যসূচ্ৰী চাবলি 
এই দকউআৰ ককাড কস্ন কৰক।

লগৌৰৱময়
গণতন্ত্ৰ
লগৌৰৱময়
গণতন্ত্ৰ



উত্তৰ প্ৰয়িশৰ 
প্ৰত্ৰীকপটত কাশ্ৰীৰ িদব

দবশ্বই কিদখয়ি 
িাৰতৰ শক্তি

শ্বহ্ৰীিলি শ্ৰদ্াঞ্জদি
বাৰাণস্ৰীৰ কন্যা দশৱাংগ্ৰী দসয়ে ৰায়েি দবমানৰ 
সসয়ত কপয়ৰডত অংশ কিাৱাৰ সম�ত, কতওঁ ৰায়েি 
দবমান চয়িাৱা কিশৰ প্ৰথম মদহিা পাইিট।

ৰাজপথত দপটট-৭৬ কটংক, এই কটংকৰ ব্যৱহাৰ 
১৯৬৫ আৰু ১৯৭১ৰ ৰুদ্ত কৰা সহদিি।



িাৰত মাতাৰ ব্ৰীৰ সন্ান কনতাজ্ৰী সুিাষ চন্দ 
বসুৰ ১২৫ সংখ্যক জ�ন্্ৰীত কতওঁক শ্ৰদ্াঞ্জদি 
জ্াপন কদৰ প্ৰিানমন্ত্ৰ্ৰী নয়ৰন্দ কমাি্ৰীয়� ইক্ডি�া 
কগটত এটা প্ৰদতমূদত ্য স্াপন কৰা দসদ্ান্ গ্ৰহণ 
কদৰয়ি। ২৩ জানুৱাৰ্ৰী তাদৰয়খ প্ৰিানমন্ত্ৰ্ৰীয়� 
কনতাজ্ৰীৰ হি’গ্ৰাম প্ৰদতমাৰ উয়ন্মাচন কদৰ ক� 
কৰ, “দৰগৰাক্ৰী ব্যক্তিয়� িাৰতৰ িূদমত স্বাি্ৰীন 
চৰকাৰ গঠন কদৰয়ি, কসইগৰাক্ৰী কনতাজ্ৰীৰ 
এটট প্ৰদতমূদত ্য আক্জ দডক্জয়টি ৰূপত ইক্ডি�া 
কগটৰ কাষত স্াপন কৰা সহয়ি। কসানকায়ি 
এই দডক্জয়টি মূদত ্যৰ ঠাইত কগ্ৰনাইটয়ৰ দনমমীত 
কনতাজ্ৰীৰ প্ৰদতমূদত ্য স্াপন কৰা হ’ব। এই 
প্ৰদতমা সহয়ি কতওঁৰ প্ৰদত কিশৰ ককৃ তজ্তা 
প্ৰিশ ্যন। কনতাজ্ৰীৰ এই প্ৰদতমূদত ্যয়� গণতাদন্ত্ৰক 
প্ৰমূি্যয়বািৰ, আমাৰ ৰুৱ প্ৰজন্মৰ ৰাষ্ট্ৰী� 
কত্যব্যয়বািৰ িাৰণা দি�াৰ িগয়ত সকয়িায়ক 
কপ্ৰৰণা দিব।”

ইণ্ডিয়থা লগটত লনতথাজীৰ প্ৰভতমূভত্

অমকৃত আকাৰ



সংস্কৃ দতৰ ৰং

গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ কপয়ৰডৰ সম�ত ৰুদ্দবমানৰ িদব, 
আৰু অন্য সামদৰক িদব।

ৰাষ্টপদতৰ সুৰক্া িিৰ কঘাৰা “দবৰায়ট” ১৩ বিৰৰ পািত 
অৱসৰ সিয়ি, প্ৰিানমন্ত্ৰ্ৰীয়� মৰম কদৰ থকা িদব।

প্ৰদতয়টা গণতন্ত্ৰ দিৱসত দবয়শষ টুপ্ৰী পদৰিান কৰা প্ৰিানমন্ত্ৰ্ৰী নয়ৰন্দ কমাি্ৰীক এইবাৰ কিৱিূদম 
উত্তৰাখডিৰ ব্ৰহ্মকমি টুদপ দপন্া কিখা সগয়ি, গিত পদৰিান কদৰয়ি মদণপুৰৰ বস্ত্ৰ
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ভবাৰেী� ঘৰ’ল নৰভবায়গ অয়িক নিশে ধিবাত্মক পনৰৱেি্ সবাধি 
কৰবাৰ ৰবায়ৰ ২০১৪ চিৰ পবােৰ পৰবা অয়িক সংস্বাৰধমমী নসধিবান্ 
গ্ৰৈণ কনৰনেল। এই নসধিবান্য়ৰবাৰ নভেৰে ঘৰ’লৰ গনে ৰদৃ্ধি 

কৰবা, ক্মেবা ৰদৃ্ধি কৰবা েথবা ঘৰলৰ ঘিিৱক ্ৰদৃ্ধিৰ হসয়ে জন়িে। প্ৰধবািমন্তী 
িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� স্বাধীিেবাৰ অমেৃ ময়ৈবাৎসৱ উপলয়ক্ অথ ্বাৎ ২০২৩চিৰ ১৫ 
আগষ্ পিন্্ ৭৫ ৰয়ন্দ ভবাৰে এসিয়প্ৰে ঘৰল চয়লবাৱবাৰ কথবা ঘ�বাষণবা কনৰয়ে। 
এই ঘৰলগবা়িীসমূৈ ৰেম্বাি চনল থকবা িুখি ৰয়ন্দ ভবাৰে ঘৰলৰ অনেনৰতি 
ৈ’ৰ। ৰেম্বাি ৰবাৰবাণসী-নিল্ী পথে আৰু নদ্েী�খি কিৰবা-নিল্ী পথে চনল 
আয়ে। এনে�বা ঘৰল নৰভবায়গ কলকবােবাৰ ৈবাওৰবা ঘষ্চিৰ হসয়ে ৰবাচঁী ঘষ্চিলল 
ৰয়ন্দ ভবাৰে ঘৰল চয়লবাৱবাৰ নসধিবান্ হলয়ে আৰু এই ঘৰলপথক ইনেময়ধ্য ঘৰল 
নৰভবায়গ অিুয়মবািি জিবাইয়ে। এই েৃেী� ৰয়ন্দ ভবাৰে ঘৰল আৰম্ভ ঘৈবাৱবাৰ 
পবােে এই ঘৰলগবা়িীয়� ৈবাওৰবাক(কলকবােবা) ঝবাৰখণ্ডৰ ৰবাজধবািী ৰবাচঁীয়ৰ 
সংিুতি কনৰৰ। এ�বা উন্নে ঘিবাগবায়িবাগৰ ঘক্ত্ৰে সৈবা�ক হৈ পনৰৰ। 

আধুভন�তোৰ ৰদ্ঙদ্ৰ ৰঙীণ
হৈ পভৰদ্ে িোৰতীয় কৰ’ল

িদ্দে িোৰত কৰ’ল
n ঘিশৰ প্ৰথম খি স্য়িশী ভবায়ৱ নিনমে্ 

অধ-্উচ্চ গনেৰ ঘৰল। প্ৰথম ৰয়ন্দ 
ভবাৰে এসিয়প্ৰে ঘৰলখি ১৫ ঘেব্ৰুৱবাৰী, 
২০১৯ েবানৰয়খ চয়লবাৱবা হৈনেল।

n  এই ঘৰলৰ ভবাৰেৰ আিবাইেলক 
আধুনিক ঘৰল ঘৈবাৱবাৰ ঘগৌৰৱ আয়ে। এই 
ঘৰলগবা়িীখি ইউয়ৰবাপী� আনৈে্ সবাজ ু
কৰবা হৈয়ে। ঘৰ'ল মন্তবাল�ৰ ঘচৌৈিয়েবা 
ই�বাৰ এিবা আনৈ ্স্বাপি কৰবা হৈয়ে।

n  ৰয়ন্দ ভবাৰে এসিয়প্ৰে ঘৰলৰ মুখ্য 
হৰনশষ্্য হৈয়ে ই�বাৰ আধুনিক ঘব্ৰনকং 
প্ৰণবালী। এই ঘৰলখিে ময়িবাৰঞ্জিৰ ৰবায়ৰ 
ৱবাই-েবাইৰ হসয়ে অে্যবাধুনিক সুনৰধবা 
আয়ে।

n  িেুি ঘৰ'লৰ ডৰবাৰ নিম ্বাণ ইনটিয়গ্ৰল 
ঘকবাচ ঘে্ৰী-ঘচন্নবাই, মডবাণ ্ ঘকবাচ 
ঘে্ৰী-ৰবা�ৰয়ৰলী আৰু ঘৰ'ল ঘকবাচ 
ঘে্ৰী-কপুৰথলবাে নিম ্বাণ কৰবা ৈ'ৰ।

n  ৰয়ন্দ ভবাৰে এসিয়প্ৰে ঘৰলখিে 
স্�ংদ্ক্ৰ� প্ৰয়ৱশ, এিবা নমনি ঘপণ্ৰি্ৰী, 
মডুলবাৰ ৰবায়�বা-ঘভকুৱবাম ঘশৌচবাল�, ধুনল-
মুতি পনৰয়ৱশৰ ৰবায়ৰ সম্ূণৰ্ূয়প ৰন্ 
ঘগংয়ৱ আৰু ঘচঞ্চৰ কৰবা আন্ঃসংয়িবাগ 
িুৱবাৰ আয়ে।

n  িেুি ঘৰলয়ৰবাৰে অননি নিৰ ্বাপক 
চবাভব্াইয়ৰল ঘকৰল ইি-ঘডবাৰ চবানকি্ও 
থবানকৰ। এিবা আপয়ডি কৰবা শীেবােপ 
নি�ন্তণ প্ৰণবালীও প্ৰিবাি কৰবা ৈ'ৰ। 
প্ৰনেয়িবা ঘকবাচে চবানৰিবা িুয়ি ্বাগৰ ঘপবাৈৰ 
থবানকৰ। জৰুৰীকবালীি পুশ্বৰুিবামৰ 
সংখ্যবায়িবাও ৰদৃ্ধি ৈ'ৰ।  n

উচ্চ গনেৰ সংয়িবায়গ ঘিশে সম� আৰু নৰকবাশৰ গনে দ্ৰুে কয়ৰ। 
ঘসয়�য়ৈ িেুি জলপথৰ লগয়ে ঘিশৰ নৰনভন্ন ঠবাইৰ হসয়ে নৰমবাি 
সংয়িবাগৰ জনৰ�য়ে চৈৰসমূৈক সংয়িবাগ কৰবা েথবা আধুনিক ৰূপে 
ভবাৰেী� ঘৰ’লৰ প্ৰনেষ্বা কৰবাৰ কবায়মবা চনল আয়ে। ই�বাৰ েলে 
পনৰৰৈিৰ সুগমেবা ৰদৃ্ধি পবাইয়ে, সম� ৰবানৈ ঘৈবাৱবাৰ লগয়ে নিিুদ্তিৰ 
সুয়িবাগ ৰদৃ্ধি পবাইয়ে। এই নিশে এক গুৰুত্বপূণ ্ পিয়ক্প নৈচবায়প 
প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� ২০২১ চিৰ ১৫ আগষ্ে লবালনকল্বাৰ 
প্ৰবাচীৰৰ পৰবা ৭৫ খি ৰয়ন্দ ভবাৰে এসিয়প্ৰে ঘৰ'ল চয়লবাৱবাৰ কথবা ঘ�বাষণবা 
কনৰনেল, নি ঘিশৰ প্ৰনেয়িবা প্ৰবান্লল িবাৰ... 

িদ্দে িোৰত 
কৰলৰ ভিদ্শৰত্ব

সেলেবাৰ নেনি ৰেৰিদ্দে িোৰত
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িোৰতৰ মনিোৰতৰ মন
িোৰতৰ সোমথ ্ষিোৰতৰ সোমথ ্ষ
িোৰতৰ সদ্পোনিোৰতৰ সদ্পোন

নৰশ্বৰ ইনেৈবায়স এিবা কথবা স্ষ্ কয়ৰ- ঘকবায়িবা এক জবাগৰণ, ঘকবায়িবা এক আয়ন্দবালি, ঘকবায়িবা এক 
নচন্বাধবাৰবা, িুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰনেনিনধত্ব অনৰৈয়ি শদ্তিশবালী ঘৈবাৱবা িবাই িেুৰবা সেল ঘৈবাৱবা িবাই। ৰবাস্তৱে 

এ�বা িুৱ প্ৰজন্মই ৈ� নিসকলক আধবাৰ কনৰ এখি ৰবাষ্ট্ৰ সৰল আৰু সমদৃ্ধিশবালী কনৰৰ পৰবা িবা�। নৰশ্বৰ 
নভেৰে ভবাৰে হৈয়ে সকয়লবােলক ঘৰনে িুৱ প্ৰজন্মৰ ঘলবাক থকবা ঘিশ, গনেয়ক এই ঘিশৰ স্প্ন অৰবাধ, 
নকৰবা এিবা কৰবাৰ আগ্ৰৈ িুৰ ্বাৰ! স্বামী নৰয়ৰকবািন্দৰ জ�ন্ী উপলয়ক্ প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� ঘিশৰ 

িুৱ শদ্তিক আহ্বাি জিবা� ক�, “চৰকবায়ৰ এই িুৱ প্ৰজন্মক সটঠক পনৰয়ৱশ নি�বাৰ ৰবায়ৰ কবাম কনৰ আয়ে, 
ঘেওঁয়লবাকৰ ৰবায়ৰ অনধক সুনৰধবা প্ৰিবাি কনৰ এক ৰ্যৱস্বা নিম ্বাণে গুৰুত্ব নি আনৈয়ে।”

ঘকবাটি জিসংখ্যবা ১৮ ৰ 
পৰবা ২৪ ৰেৰৰ নভেৰে।১১
ৰেৰ হৈয়ে ঘিশৰ গ়ি 
ৰ�স

ঘৰবা অনধক 
ঘলবাকৰ ৰ�স 
এনে�বা ৩৫ 
ৰেৰৰ কম।

২৯
৬৫% নৈমবাল� পৰে্ৰ হিসনগক্ ঘসৌন্দি ্ উপয়ভবাগ 

কনৰৰলল প্ৰনেৰেয়ৰ ই�বালল অয়িক 
পিি্ক আয়ৈ। নকন্তু এই পিি্ক সকয়ল 

ই�বাৰ পৰবা উভনে ঘিবাৱবাৰ পবােে অয়িক আৱজি্বা 
এনৰ হথ িবা�। প্ৰিীপ সবাংগৱবািৰ সংস্বা নৈলীং 
নৈমবাল�ৰ িলয়িবায়ৱ এই আৱজি্বা চবােবা কনৰ স্চ্ছ 
ভবাৰে অনভিবাি সেল কৰবাৰ ৰবায়ৰ গুৰুত্বপূণ ্ 

িুৱ নিৱসৰোষ্ট্ৰ

যুৱ

ভনউ ইজণ্ডয়ো সমোচোৰ  |  ১-১৫ কেব্ৰুৱোৰী, ২০২২
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ভূনমকবা পবালি কনৰ আনৈয়ে। এই কবািৰ্ দ্বাৰবা 
ঘেওঁয়লবায়ক নৈমবাল� পৰে্মবালবাৰ প্ৰবাকৃনেক 
ঘসৌন্দিও্ ৰেব্াই ৰবানখৰলল সক্ম হৈয়ে। 
মধ্যপ্ৰয়িশৰ ৈষ ্বালী পুয়ৰবানৈেৰ কথবা প্ৰিীপ 
সবাংগৱবািেলক অলপ পথৃক! ঘকবানভডৰ 
সম�ে ঘিনে�বা এই মৈবামবাৰীৰ হসয়ে 
িুজঁ নি�বাৰ ৰবায়ৰ টিকবাৰ গুৰুত্ব সৰ ্বানধক, 
ঘেনে�বা অয়িক ঘলবাকৰ মিে টিকবাকৰণক 
হল ঘকেয়ৰবাৰ আয়ঁসবাৱবাৈ, নৰভ্বানন্ৰ সটৃষ্ 
হৈনেল। ৈষ ্বালীয়� এই নিশয়িবাৰ ওপৰে 
কবাম কনৰ আয়ে আৰু ভুল নচন্বাৰ ৰশৱেমী 
ঘৈবাৱবা ঘলবাকসকলক প্ৰনেয়ষধক সন্দভে্ 
সটঠক েথ্যৰ ঘিবাগবাি ধনৰ আনৈয়ে। এই িুিবা 
উিবাৈৰয়ণ এই কথবায়িবা স্ষ্ কনৰয়ে ঘি ঘিশৰ 
িুৱ শদ্তি সবামথৰ্ প্ৰেীক, ৰবাষ্ট্ৰৰ নৈেসবাধিৰ 
ৰবায়ৰ ৰধিপনৰকৰ। ৈবাজবাৰ ৈবাজবাৰ ৰেৰৰ 
পূয়ৰ ্ নলখবা ঘৈবাৱবা মৈবাকবাৰ্য ঘৰিে নলখবা আয়ে 
ঘি, 
“अपि यथा, युवानो मत्सथा, नो पवश्वं
जगत्, अपिपित्वे मनीषा॥”
অথ ্বাৎ এ�বা িুৱ-প্ৰজন্মই ৈ� নিসকয়ল 
নৰশ্বে সুখৰ পৰবা সুৰক্বা সঞ্চবাৰ কয়ৰ। এই 
েৰুণসকয়লই ভবাৰেৰ ৰবায়ৰ সুখ আৰু 
সুৰক্বাৰ পথ সুনিদ্চিে কনৰৰ। িেুি 
ভবাৰেৰ স্প্নক ৰবাস্তৱবান�ে কৰবাৰ ঘক্ত্ৰে িুৱ 
প্ৰজন্মই মুখ্য ভূনমকবা পবালি কনৰ আনৈয়ে। 
পুডুয়চৰীে অিুটষ্ে পঞ্চনৰংশনেেম ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� 
িুৱ ময়ৈবাৎসৱে উপনস্ে থবানক প্ৰধবািমন্তী 
িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� ক� ঘি, “নৰশ্বই আদ্জ এই 
কথবায়িবা মবানি হলয়ে ঘি ভবাৰেৰ ৈবােে িুিবা 
সবাধি আয়ে, প্ৰথময়িবা ঘডয়মবাগ্ৰবােী আৰু 
নদ্েী�য়িবা হৈয়ে ঘডম’ঘক্ৰনচ। নিখি ঘিশৰ 
ৈবােে নিমবাি সংখ্যক িুৱ প্ৰজন্ম থবায়ক ঘসই 
ঘিশৰ সবামথও্ ঘসই অিুপবায়ে ৰদৃ্ধি হৈ হগ 
থবায়ক। এয়কিয়ৰ সম্ভবাৱিবায়ৰবায়ৰবা ৰবান় হগ 
থবায়ক। আদ্জ িনি ভবাৰেৰ িুৱ সমবাজৰ শ্ৰম 
কৰবাৰ শদ্তি আয়ে ঘেয়ন্ ভনৱষ্যেৰ স্ষ্েবাও 
আয়ে। এই কবাৰণয়িবাৰ ৰবায়ৰ ভবাৰয়ে আদ্জ নি 
কথবা হকয়ে ঘস�বা নৰশ্বই অিবাগে নিিয়ৰবাৰৰ 
আগজবািিী ৰুনল ধনৰ ঘলবাৱবা হৈয়ে। আদ্জ 
ভবাৰয়ে নিয়ৰবাৰ স্প্ন ঘিয়খ, নিয়ৰবাৰ সংকল্প 
ল�, ঘসইয়ৰবায়ৰ ঘিশৰ লগয়ে নৰশ্বৰ ভনৱষ্যে 
ঘিনখৰলল ঘপবাৱবা িবা�। আৰু ভবাৰেৰ এই 
ভনৱষ্যৎ, নৰশ্বৰ ভনৱষ্যেৰ নিম ্বাণ আদ্জ হৈ 
আয়ে।”

আদ্জ নৰশ্বই ভবাৰেলল এিবা আশবা আৰু নৰশ্ববায়সয়ৰ 
মূৰ েুনল চবা�। নক�য়িবা ঘিশৰ জিেবাও িুৱ আৰু 

ভবাৰেৰ মিয়িবাও িুৱ। ভবাৰে ই�বাৰ সবামথ্্যৰ 
জনৰ�য়ে িুৱ, ভবাৰে ই�বাৰ সয়পবািয়ৰবাৰৰ জনৰ�য়েও 

িুৱ। ভবাৰে নিজৰ নচন্বাধবাৰবায়ৰ িুৱ, ভবাৰে ই�বাৰ 
ঘচেিবাৰ জনৰ�য়েও িুৱ। ভবাৰে সিবা� েৰুণ 

নক�য়িবা ভবাৰেৰ িৃটষ্ভঙ্ীয়� সিবা� আধুনিকেবাক 
স্ীকবাৰ কনৰ আনৈয়ে, ভবাৰেৰ িশয়্ি পনৰৱেি্ক 

আকষণ্ কনৰয়ে। ভবাৰে ৈ� ঘস�বা নি ঘিশৰ 
প্ৰবাচীিকবালয়েবা িেুিত্ব আয়ে।

নদ্ৰন্দ্ৰ কমোিী , প্ৰধবািমন্তী

িুৱ নিৱসৰোষ্ট্ৰ
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যুৱ শজ্তৰ অংশগ্ৈণৰ উদ্লেখ
ভবাৰেে জিেবাৰ পৰবা ঘিবাগৰ িবাত্ৰবা ৈওক ৰবা ক্ৰবানন্ৰ িবাত্ৰবা, 
নৰকবাশৰ িবাত্ৰবা, ঘসৱবা অথৰবা সমপি্, কথবা পনৰৱেি্ৰ ৈওক 
ৰবা পৰবাক্ৰমৰ, সৈয়িবানগেবাৰ ৈওক ৰবা সংস্বাৰৰ, নশপবাৰ হসয়ে 
সংিুতি ঘৈবাৱবাৰ কথবা ৈওক ৰবা নৰস্তবাৰৰ কথবা- ঘিশৰ িুৱ 
প্ৰজন্মই সকয়লবায়ে আগ্ৰৈয়ৰ অংশ হলয়ে।

যুৱশজ্তৰ সোমথ ্ষৰ �থো
নৰশ্বই আদ্জ এই কথবায়িবা মবানি হলয়ে ঘি ভবাৰেৰ ৈবােে 
িুিবা সবাধি আয়ে, প্ৰথময়িবা ঘডয়মবাগ্ৰবােী আৰু নদ্েী�য়িবা 
হৈয়ে ঘডম’ঘক্ৰনচ। নিখি ঘিশৰ ৈবােে নিমবাি সংখ্যক িুৱ 
প্ৰজন্ম থবায়ক ঘসই ঘিশৰ সবামথও্ ঘসই অিুপবায়ে ৰদৃ্ধি হৈ হগ 
থবায়ক। এয়কিয়ৰ সম্ভবাৱিবায়ৰবায়ৰবা ৰবান় হগ থবায়ক। আদ্জ িনি 
ভবাৰেৰ িুৱ সমবাজৰ শ্ৰম কৰবাৰ শদ্তি আয়ে ঘেয়ন্ ভনৱষ্যেৰ 
স্ষ্েবাও আয়ে। এই কবাৰণয়িবাৰ ৰবায়ৰ ভবাৰয়ে আদ্জ নি 
কথবা হকয়ে ঘস�বা নৰশ্বই অিবাগে নিিয়ৰবাৰৰ আগজবািিী 
ৰুনল ধনৰ ঘলবাৱবা হৈয়ে। আদ্জ ভবাৰয়ে নিয়ৰবাৰ স্প্ন ঘিয়খ, 
নিয়ৰবাৰ সংকল্প ল�, ঘসইয়ৰবায়ৰ ঘিশৰ লগয়ে নৰশ্বৰ ভনৱষ্যে 
ঘিনখৰলল ঘপবাৱবা িবা�। আৰু ভবাৰেৰ এই ভনৱষ্যৎ, নৰশ্বৰ 
ভনৱষ্যেৰ নিম ্বাণ আদ্জ হৈ আয়ে।

যুৱ প্ৰজন্মলল প্ৰধোনমন্ত্ৰীৰ গুৰুমন্ত্ৰ
মৈোপুৰুৰ� নমন...
মই স্বামী নৰয়ৰকবািন্দজীৰ জ�ন্ীে ভবাৰে 
মবােৃৰ মৈবাি সন্বাি গৰবাকীক প্ৰণবাম জিবাইয়েবা। 
স্বাধীিেবাৰ অমেৃ ময়ৈবাৎসৱে ঘেওঁৰ জন্ম 
ৰবানষক্ী আৰু অনধক ঘপ্ৰৰণবািবা�ক হৈ পনৰয়ে। 
আনম এই ৰেৰ শ্ৰীঅৰনৰন্দৰ ১৫০ সংখ্যক 
জ�ন্ী উিিবাপি কনৰ আয়েবা, আিৈবায়ে ঘিবাৱবা 
ৰেৰ মৈবাকনৰ সুব্ৰমনি�বাম ভবাৰেীয়ৰবা ১০০ 
সংখ্যক পূণ্য নেনথ পবালি কনৰয়েবা।ঁ এই িুয়�বাজি 
মিীষীৰ পুডুয়চৰীৰ হসয়ে এক নৰয়শষ সম্ক ্
আয়ে। ঘেওঁয়লবাক ইজয়ি আিজিৰ সবানৈে্� 
আৰু আধ্যবাে্নমক িবাত্ৰবাৰ অংশীিবাৰ আনেল।

যুৱ প্ৰজন্মৰ আশোদ্িোদ্ৰ লোি �ভৰদ্ে কডউ�ো
ভবাৰে হৈয়ে নৰশ্বৰ অি্যেম িুৱ ঘিশ। ঘিশৰ জিসংখ্যবাৰ গ়ি 
ৰ�স ৰেম্বাি ২৯ ৰেৰ। চীিৰ গ়ি আ�ুস ৩৭, আয়মনৰকবা 
িুতিৰবাষ্ট্ৰৰ ৪৫ আৰু ইউয়ৰবাপ আৰু জবাপবািৰ প্ৰবা� ৪৮ ৰেৰ। 

 

নডদ্জয়িল ইদ্ণ্ড�বা, ঘমক ইি ইদ্ণ্ড�বা, ষ্বাি্আপ ইদ্ণ্ড�বা, মুদ্বা ঋণ, 
অিল ইিয়ভশ্বি নমেি- এই নিশে কবাম কনৰ থকবা হৈয়ে। িেুি 
নশক্বা িীনেৰ পৰবা আৰম্ভ কনৰ ঘকৌশল নৰকবাশলল িুৱ প্ৰজন্মৰ 
সৰ ্বাংগীি উন্নিৰ ৰবায়ৰ কবাম কনৰ থকবা হৈয়ে।

ক�োটিদ্ৰো অভধ� ১৩-৩৫ িেৰৰ 
কলো� পভৰসংখ্োমদ্ত িোৰতত আদ্ে। 
এই যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বপ্ন পূৰণৰ িোদ্ি 
ক�ন্দ্ৰ চৰ�োদ্ৰ �োম �ভৰ আদ্ে। 

৬০
প্ৰধোনমন্ত্ৰীৰ িোৰণ তথো 
সম্ূণ ্ষ অনুষ্োন চোিলল 
এই ভ�উআৰ ক�োড কস্ন 
�ৰ�।
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প্ৰযুজ্তৰ প্ৰদ্য়োজনীয়তোৰ লগদ্ত 
িভৱৰ্তৰ কিটি স্োপনৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব
িনি ভবাৰেৰ িুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰিুদ্তিৰ প্ৰনে আকষণ্ 
আয়ে, ঘেয়ন্ গণেন্তৰ ঘচেিবাও আয়ে। এ�বা 
িুৱপ্ৰজন্মৰ শদ্তি িবাৰ েলে আদ্জ ঘিশ নডদ্জয়িল 
ঘলিয়িিৰ ঘক্ত্ৰে আগৰবান় হগয়ে। সমগ্ৰ নৰশ্বৰ 
ইউনিক'ণ ্ পনৰনস্নেেন্তে ভবাৰেী� িুৱ প্ৰজন্মৰ 
প্ৰভবাৱ আয়ে। ভবাৰেে আদ্জ ৫০ ৈবাজবাৰয়ৰবা 
অনধক ষ্বাি্আপ আয়ে। ই�বাৰ নভেৰে ঘকবানভডৰ 
প্ৰে্যবাহ্বািৰ মবাজে ঘিবাৱবা ৬-৭ মবাৈে ১০০০০ঘৰবা 
অনধক ষ্বাি্আপ নিম ্বাণ কৰবা হৈয়ে। এ�বা হৈয়ে 
ভবাৰেৰ িুৱপ্ৰজন্মৰ শদ্তি, িবাৰ শদ্তিে আমবাৰ ঘিশ 
ষ্বাি্আপৰ ঘসবাণবালী িুগে প্ৰয়ৱশ কনৰয়ে।

আত্মভিশ্োসৰ নতুন মন্ত্ৰ
িেুি ভবাৰেৰ মন্ত হৈয়ে- Compete and Conquer 

(প্ৰনেয়িবানগেবা আৰু নৰজ�ী ঘৈবাৱবা)। অনলম্ম্ক েথবা 
ঘপৰবানলম্ম্কে ভবাৰেী� িুৱ প্ৰজন্মৰ উন্নে প্ৰিশয়্ি 
ঘিশৰ িুৱকৰ নৰজ�ী ঘৈবাৱবাৰ ময়িবাভবাৱ স্ষ্ কনৰয়ে।

স্বপ্নদ্িোৰ� কডউ�ো প্ৰিোন, 
িোদ্ন্ধোনৰ পৰো মুজ্ত
চৰকবাৰৰ প্ৰ�বাস এ�বাই ঘি িুৱসকলৰ এই শদ্তিৰ 
ৰবায়ৰ ঘেওঁয়লবায়ক সুনৰধবা লবাভ কৰক। চৰকবাৰৰ 
ৈস্তয়ক্প হ্বাস কৰবা উনচে। চৰকবাৰৰ প্ৰ�বাস 
হৈয়ে িুৱ প্ৰজন্মক সটঠক পনৰয়ৱশ প্ৰিবাি কৰবা, 
ঘেওঁয়লবাকক সম্ি নি�বা, ঘেওঁয়লবাকৰ ক্মেবা ৰদৃ্ধি 
কৰবা, ই�বাৰ ৰবায়ৰ এক ৰ্যৱস্বা সটৃষ্ কৰবা। নডদ্জয়িল 
ইদ্ণ্ড�বাৰ জনৰ�য়ে চৰকবাৰী প্ৰদ্ক্ৰ�বায়ৰবাৰ সৰল 
কৰবায়িবায়ৱ এই ময়িবাভবাৱক শদ্তিশবালী কয়ৰ। মুদ্বা, 
ষ্বাি্-আপ ইদ্ণ্ড�বা, ঘষ্ণ্ড আপ ইদ্ণ্ড�বা এয়ি অনভিবায়ি 
িুৱসকলক িয়থষ্ সৈবা� কনৰয়ে। নস্ল ইদ্ণ্ড�বা, অিল 
ইয়িবায়ভচি নমেি আৰু িেুি ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� নশক্বা িীনে 
হৈয়ে িুৱসকলৰ শদ্তি ৰদৃ্ধি কৰবাৰ এক প্ৰ�বাস।

n গয়ৱষণবাৰ প্ৰচবাৰৰ ৰবায়ৰ িেুি ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� নশক্বা িীনেৰ 
অধীিে ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� গয়ৱষণবা েবাউয়ণ্ডচি স্বাপি কৰবা 
হৈয়ে। প্ৰথমৰবাৰৰ ৰবায়ৰ মুখস্ কৰবাৰ সলনি নশকবাৰ 
প্ৰৱণেবাে গুৰুত্ব নি�বা হৈয়ে। নশক্বাক ভবাষবাৰ 
মবাধ্যমৰ পৰবাও মুতি কৰবা হৈয়ে।

n  ১৬খি িেুি আইআইটি, ৭খি িেুি এইমে, ২০৯ 
খি িেুি নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবালয়� নশক্বা খণ্ডে 
িেুি আৰম্ভনণ কনৰয়ে।

n  ২০১৪ চিয়িবাে ঘিশে প্ৰবা� ৮২ ৈবাজবাৰ নচনকৎসবা 
নশক্বাে স্বােক আৰু স্বােয়কবাত্তৰ আসি আনেল। 
নৰগে সবাে ৰেৰে এই সংখ্যবা প্ৰবা� ১ লবাখ ৪৮ 
ৈবাজবাৰলল ৰদৃ্ধি হৈয়ে।

n  স্ীল ইদ্ণ্ড�বাৰ অধীিে ২০২২চিলল প্ৰবা� ৪০ ঘকবাটি 
িুৱকক প্ৰনশক্ণৰ লক্্য ৰখবা হৈয়ে।

n  ২০২১-২২ নৰত্তী� ৰষে্ এনে�বালল ১,৮৬,১২৩ 
ঘকবাটি িকবা মুদ্বা ঋণৰ অধীিে মঞ্ফুৰ কৰবা হৈয়ে।

n  ৬০,০০০েলকও অনধক ষ্বাি্আপ আৰু ৭৫ 
িবােলকও অনধক ইউনিক’ণৰ্ হসয়ে ভবাৰে আদ্জ 
নৰশ্বৰ েৃেী� সৰৰ্ৈৃৎ ষ্বাি্আপ ইয়কবা-নচয়ষ্ম।

n  প্ৰনেয়ৰিি অিুসনৰ ২০২৫হল ষ্বাি্আপয়ৰবাৰে ৫০ 
লবাখ কমস্ংস্বাপি।

n  কৃদ্ত্ৰম ৰুদ্ধিমত্তবা, নৰগ ডবািবা, ৰৰ'টিসিয়ক ধনৰ িেুি 
প্ৰিুদ্তিৰ ঘক্ত্ৰে িুৱসকলৰ িক্েবা নৰকবাশৰ ওপৰে 
নৰয়শষ গুৰুত্ব আয়ৰবাপ কৰবা হৈয়ে।

n  এক ৰবাষ্ট্ৰ-এক পৰীক্বা, এক ৰবাষ্ট্ৰ-এক নিিুদ্তিৰ 
িয়ৰ পিয়ক্পয়ৰবাৰ িুৱসকলৰ সয়পবাি পূৰণ কৰবাে 
সৈবা�ক ৈ'ৰ পবায়ৰ। n
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নৰশ্বৰ ঘসইয়ৰবাৰ ঘিশৰ উন্ন�িৰ িবাত্ৰবাই গনে লবাভ 
কনৰয়ে নিয়ৰবাৰ ঘিয়শ আন্ঃগবাথঁনিে নৰয়শষ 
গুৰুত্ব প্ৰিবাি কনৰ আনৈয়ে। নকন্তু ভবাৰেৰষে্ 

ঘকইৰবািশক ধনৰ এয়িয়ৰবাৰ আন্ঃগবাথঁনিমূলক 
প্ৰকল্পে নৰয়শষ গুৰুত্ব নি অৈবা ঘৈবাৱবা িবানেল। িুৰল্ 
েথবা অপি ্বাপ্ ৰুনি�বািী গবাথঁনিয়� উন্ন�িৰ ৰবাি স্তনৱৰ 
কনৰ ঘেবায়ল। পথ পনৰৰৈি, ঘৰল ৰ্যৱস্বা, ঘখবাৱবাপবািী, 
ইন্বাৰয়িি আনিৰ উন্নে গবাথঁনি ঘকৱল উন্ন�িৰ 
গনে ক্ীপ্ৰ কৰবাই িৈ�, এইয়ৰবাৰৰ উন্ন�য়ি অনধক 
কমস্ংস্বাপয়িবা সটৃষ্ কনৰ আনৈয়ে। এই কবাৰণয়িবাৰ 
ৰবায়ৰ চৰকবায়ৰ আন্ঃগবাথঁনিৰ ওপৰে নৰয়শষ গুৰুত্ব 
নি আনৈয়ে। আগন্তুক ৪/৫ ৰেৰে এই খণ্ডে চৰকবায়ৰ 
১১০ লবাখ ঘকবাটি িকবা ৰ্য� কৰবাৰ লক্্য নিধ ্বাৰণ কনৰয়ে। 

এই ধিৰবানশৰ নভেৰে প্ৰবা� ১৯ লবাখ ঘকবাটি িকবা ঘকৱল 
�বাইপথৰ উন্ন�িৰ কবামৰ ৰবায়ৰ ৰ্যৱৈবাৰ কৰবা ৈ’ৰ। 
প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� ক� ঘি, “নৰকবাশ সিবা� 
উলমৈেী�বা, সকয়লবায়ৰ ৈয়ক আৰু সৰৰ্্যবাপী ঘৈবাৱবা 
উনচে, এ�বা আমবাৰ প্ৰবাথনমকেবা। আন্ঃগবাথঁনি আমবাৰ 
ৰবায়ৰ ৰবাজিীনেৰ অংশ িৈ�, এ�বা হৈয়ে ৰবাষ্ট্ৰিীনেৰ 
অংশ। প্ৰকল্পয়ৰবাৰৰ কবাম িবায়ে ঘলয়ৈমী�বা িৈওক, হৰ 
িবািবাওক ৰবা েবাইলৰ মবাজে ঘৈৰবাই িবািবাওক েবায়ৰ ৰবায়ৰ 
আনম কবাম কনৰ আয়েবা।ঁ”

কুশীিগৰে আন্ঃৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� নৰমবাি ৰন্দৰ, ি�ডবাে 
এনে�বাৰ নভেৰে সৰৰ্ৈৃৎ নৰমবাি ৰন্দৰ, ভূপবালে 
আন্ঃৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� পি ্বা�ৰ ঘৰল ঘষ্চি, কবাশী-নৰশ্বিবাথ 
কনৰডৰ, পূৰ ্বাঞ্চল এসিয়প্ৰেয়ৱ, গংগবা এসিয়প্ৰেয়ৱ, 

ইচ্ছবাশদ্তি থবানকয়ল চৰকবায়ৰ নকিয়ৰ ঘিশৰ িশবা আৰু নিশ সলনি কনৰৰ পবায়ৰ ঘস�বা নৰগে ৰিৰ্ 
ঘকইিবামবাি উিবাৈৰণ মি কনৰয়ল স্ষ্ হৈ পয়ৰ। িশক িশক ধনৰ ঘলয়ৈমী�বা হৈ পনৰ ঘৰবাৱবা 

ঘকেয়ৰবাৰ পনৰকল্পিবা সম্ূণ ্ হৈয়ে িনি অি্য ঘকেয়ৰবাৰ প্ৰকল্পৰ কবাম আৰম্ভ কৰবা হৈয়ে নিয়ৰবাৰ 
জিেবাই িী�স্ম�ৰ পৰবা অয়পক্বা কনৰ আনেল। িেুি ৰেৰৰ আৰম্ভনণও একবানধক উপৈবাৰৰ 

মবায়জয়ৰ ৈ�। উত্তৰ প্ৰয়িশৰ ৰবায়ৰ প্ৰথম ঘখল নৰশ্বনৰি্যবাল� েথবা পূয়ৰ ্বাত্তৰে পথ-ৰ্যৱস্বাৰ 
আন্ঃগবাথঁনি, ঘখবাৱবাপবািীৰ ঘিবাগবাি, চৈৰবাঞ্চলৰ নৰকবাশ, থকবা �ৰ, ঘকৌশল নৰকবাশৰ লগয়ে দ্ত্ৰপুৰবাে 

মৈবাৰবাজবা ৰীৰ নৰক্ৰম নৰমবাি ৰন্দৰৰ হসয়ে উন্ন�িৰ িেুি পথ মুকনল হৈয়ে...

নতুন িেৰ, নতুন আৰম্ভভণ
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নিল্ী-মু্বাই, নিল্ী-ঘডৰবাডুি, নিল্ী-অমেৃসৰ-কবািৰবাৰ 
িয়ৰ ঘৰলয়সৱবাৰ লগয়ে ঘিশে প্ৰনেনিয়ি ৩৭ নকঃনমঃ 
�বাইপথ নিম ্বাণ, িেুি ঘমনডয়কল কয়লজ স্বাপি, 
গ্ৰবামবাঞ্চললল ইন্বাৰয়িি ঘসৱবা হল ঘিবাৱবা েথবা গনেশদ্তি 
মবাষ্বাৰ ঘলেি শীষক্ আন্ঃগবাথঁনিৰ ৰৈৃত্তৰ আচঁনি 
আনি প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীৰ নচন্বাধবাৰবাৰ েচল। 
২০২১ ৰষয়্িবাে আনম ঘিশে এয়ি ঘকেয়ৰবাৰ প্ৰকল্প 
ৰবাস্তৱবান�ে ঘৈবাৱবা প্ৰে্যক্ কনৰয়েবা ঁ নিয়ৰবাৰ িশক 
িশকধনৰ পনৰ হৰনেল। এনে�বা আয়কৌ িেুি ৰেৰয়িবাে 
ঘেয়ি প্ৰকল্পয়ৰবাৰৰ আৰম্ভনণ হৈয়ে। ২ জবািুৱবাৰী 

েবানৰয়খ উত্তৰ প্ৰয়িশৰ নমৰবািে ঘখল নৰশ্বনৰি্যবাল�ৰ 
আধবাৰনশলবা স্বাপি কৰবা ৈ�। ৪ জবািুৱবাৰী েবানৰয়খ 
মনণপুৰ আৰু দ্ত্ৰপুৰবাে ঘকেয়ৰবাৰ উন্ন�িমূলক 
কবামকবাজৰ আৰম্ভনণ কৰবাৰ লগয়ে পূয়ৰ ্বাত্তৰে মবায়ি 
কলকবােবাৰ নচত্তৰঞ্জি ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� ককি্ প্ৰনেষ্বািৰ নদ্েী� 
পনৰসৰ উয়দ্বাধি কয়ৰ। প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� 
ক�, “এন্বাৰ ঘৰনে ৈ’ঘল ঘপবাৈৰ মৈত্ব নসমবায়িই ৰদৃ্ধি 
পবা�। প্ৰে্যবাহ্বাি নিমবায়িই ঘৰনে ৈ�, ঘপ্ৰৰণবা নসমবায়িই 
মৈত্বপূণ ্ হৈ পয়ৰ। িুধি নিমবায়িই কটঠি ৈ�, অত্-
শত্য়ৰবা গুৰুত্ব ৰদৃ্ধি পবা�।”

মৈবাি নৰলেৱী মংগল পবায়ণ্ডৰ ভূনম নমৰবািৰ ক্ৰী়িবা জগেে এক গুৰুত্বপূণ ্ পনৰচ� আয়ে। ই�বাে হে�বাৰ ঘৈবাৱবা ঘখলৰ 
সবামগ্ৰী ঘিয়ি নৰয়শষলক দ্ক্ৰয়কি আৰু ই�বাৰ সজঁনুল সমগ্ৰ নৰশ্বলল ৰপ্বানি কৰবা ৈ�। এই নমৰবায়িই এনে�বা উত্তৰ 
ভবাৰেৰ ক্ৰী়িবাৰ িেুি ঘকন্দ ৈ'ৰলল হগ আয়ে। ৭০০ ঘকবাটি িকবা ৰ্যয়�য়ৰ নিম ্বাণ ৈ’ৰলগী�বা মীৰবািৰ সৰধিবানস্ে 

ঘমজৰ ধ্যবাি চবান্দ ক্ৰী়িবা নৰশ্বনৰি্যবাল�ৰ পৰবা িেুি ভবাৰেে ক্ৰী়িবা সংসৃ্নেৰ নৰকবাশৰ পথ ৰবাস্তৱবান�ে ৈ'ৰ। প্ৰধবািমন্তী 
িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� িেুি ৰেৰৰ নদ্েী� নিিবাখি এই নৰশ্বনৰি্যবাল�ৰ আধবাৰনশলবা স্বাপি কনৰনেল।

উত্তৰ প্ৰদ্িদ্শ প্ৰথম ক্ৰীড়ো ভিশ্ভিি্োলয় লোি �দ্ৰ,
উত্তৰ িোৰতৰ নতুন ক্ৰীড়ো ক�ন্দ্ৰ ভমৰোিত ৈ'ি

ক্ৰী়িবা জগেলল অৈবা ভবাৰেী� ঘখললুৱসকল পূৰয়্েই সবামথৰ্বাি 
আনেল আৰু এনে�বাও আয়ে। ঘেওঁয়লবাকৰ ক্ৰী়িবাপ্ৰনেভবা 

সিবা� উজ্জ্বল হৈয়� আনেল। নকন্তু ঘিশৰ িৱু শদ্তিৰ নৰকবাশ চৰকবাৰী 
অময়িবায়িবানগেবাৰ ৰবায়ৰ পবাে পনৰ হৰনেল। ৈকী এইয়ক্ত্ৰে সটঠক 
উিবাৈৰণ ৈ�। এই ৈকীয়খলয়ে পৰবাধীি ভবাৰেৰ সম�য়েবা ঘমজৰ 
ধ্যবািচন্দৰ িয়ৰ ঘখললুৱয়� ঘিশলল ঘগৌৰৱ কন়�বাই আনিনেল, 
অনলম্ম্কে ঘময়ডল হল আনিনেল। নকন্তু পবােলল ৈকী ঘখল ঘিনে�বা 
প্ৰবাকৃনেক ঘখলপথবাৰৰ পৰবা এয়ষ্ট্ৰবা িবােল্ল উন্নীে হৈনেল ঘেনে�বা ঘিশৰ 
ঘখল আন্ঃগবাথঁনি ঘসইিয়ৰ উন্নীে ঘৈবাৱবা িবানেল, েবাৰেলে অনলম্ম্কে 
ভবাৰে ঘকইৰবািশক পবােপনৰ থবানকৰ লবানগনেল। উন্নে প্ৰিুদ্তি, সলনি 
ঘৈবাৱবা চবানৈিবাৰ প্ৰনে লক্্য ৰবানখ পূৰৰ্ চৰকবাৰয়ৰবায়ৰ এই ঘক্ত্ৰে উন্নে 
আন্ঃগবাথঁনিৰ সুনৰধবা কনৰ নি�বা ঘৈবাৱবা িবানেল। এ�বা ২০১৪ চিৰ 
পবােৰ পৰবা সলনি ঘৈবাৱবা পনৰলনক্ে হৈয়ে। সম্ি, আধুনিক সুনৰধবা, 
আন্জব্ানেক উয়ন্মবাচি আৰু ৰবােনিে স্চ্ছেবাৰ ওপৰে নৰয়শষ গুৰুত্ব 
নি�বা হৈনেল। 'িবায়গি্ অনলম্ম্ক ঘপবানড�বাম' আচঁনি অথ ্বাৎ TOPSৰ 
মবাধ্যমে অনলম্ম্কৰ ৰবায়ৰ প্ৰস্তুনে আৰম্ভ কৰবা হৈনেল, ঘসয়�য়ৈ 'ঘখয়লবা 
ইদ্ণ্ড�বা' অনভিবািৰ জনৰ�য়ে আদ্জ অনে কম ৰ�সয়ে ঘিশৰ প্ৰনেয়িবা 
ঘকবাণে প্ৰনেভবা নচিবাতি কৰবা হৈয়ে। এই প্ৰয়চষ্বায়ৰবাৰৰ েলে আদ্জ 
ভবাৰেী� ঘখললুৱয়� আন্ঃৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� পি ্বা�ে উন্নে প্ৰিশি্ কৰবা কথবায়িবা 
আনম সকয়লবায়ৱ ঘিবাৱবা ৰেৰ অনলম্ম্ক-ঘপৰবানলম্ম্কে ঘিনখনেয়লবা। 
ক্ৰী়িবা নৰশ্বনৰি্যবাল�সমূয়ৈ ক্ৰী়িবাসংসৃ্নেক প্ৰনেপবালি কয়ৰ। এইনখনিয়ে 
মি কৰবা িৰকবাৰ ঘি স্বাধীিেবাৰ ৭িবা িশকৰ পবােে মনণপুৰে চৰকবায়ৰ 
প্ৰথম ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� ক্ৰী়িবা নৰশ্বনৰি্যবাল� স্বাপি কনৰনেল।
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ভমৰোিত উত্তৰ প্ৰদ্িশৰ প্ৰথম ক্ৰীড়ো ভিশ্ভিি্োলয়

n অনলম্ম্কৰ িয়ৰ ক্ৰী়িবা প্ৰনেয়িবানগেবা ৈ'ৰ। 
আন্জব্ানেক ঘখলসমূৈৰ ঘৰিক আৰু ঘষ্নড�বাময়ৰবাৰ 
মবাি অিুসনৰ সবাজ ুৈ'ৰ।

n  এথয়লটিকেৰ লগয়ে েুিৰল, ঘজভনলি ঘ্বা, 
নডচকবাচ আনি ক্ৰী়িবা প্ৰনেয়িবানগেবা অিুটষ্ে ৈ'ৰ। 
নৰশ্বনৰি্যবাল�খিে ৫৪০ গৰবাকী মনৈলবা আৰু ৫৪০ জি 
পুৰুষ ঘখলুলৱসৈ ১০৮০ জি ঘখলুলৱক প্ৰনশক্ণ প্ৰিবাি 
কৰবাৰ ৰ্যৱস্বা থবানকৰ।

n  ক্ৰী়িবা নৰশ্বনৰি্যবাল�খিে এখি আউিড’ৰ ঘষ্নড�বাম 
আৰু এিবা ইিড'ৰ ঘষ্নড�বাম থবানকৰ। ৰবানৈৰৰ 
ঘখলয়ৰবাৰে প্ৰবা� ৩০,০০০ ঘলবাকৰ ৰৈবাৰ ৰ্যৱস্বা থবানকৰ। 
ইিড’ৰ ঘগমেৰ ৰবায়ৰ প্ৰবা� ৫০০০ িশক্ৰ ক্মেবা থকবা 
ঘষ্নড�বাম নিম ্বাণ কৰবা ৈ'ৰ।

n  নৰশ্বনৰি্যবাল�খিে নৰশ্বমবািৰ প্ৰিুদ্তি আৰু অে্যবাধুনিক 
সুনৰধবা থবানকৰ। গংগিবাৈবাৰে ৰবান্টং, ঘৰবান�ং, ঘিৌকবাৰ 
িয়ৰ জলজ ক্ৰী়িবাৰ প্ৰনশক্ণ প্ৰিবাি কৰবা ৈ'ৰ।

n  অনলম্ম্ক ঘখলয়ৰবাৰ ঘিয়ি ঘজভনলি ঘ্বা, ভবায়ৰবাত্তোলি, 
মল্িুজঁ, ৈকী, ভলীৰল, ঘৰিক-নেল্ডৰ িয়ৰ শ্ফুটিং ঘৰঞ্জৰ 
উপনৰও ঘখবা-ঘখবা আৰু মবালখবাম্ভৰ িয়ৰ পৰম্ৰবাগে 
ক্ৰী়িবাৰ ৰবায়ৰ প্ৰনশক্ণ নি�বা ৈ'ৰ।

n  িবাে ্ ঘখলপথবাৰৰ হসয়ে অনলম্ম্ক আকৃনেৰ চুইনমং 
পুল আৰু চবাইয়কল চয়লবাৱবা ঘৰিকও নিম ্বাণ কৰবা ৈ'ৰ। 
ই�বাৰ উপনৰও প্ৰশবাসনিক খণ্ড, একবায়ডনমক লিক, 
ঘকন্দী� পুনথভঁৰবাল, ঘপ্ৰক্বাগৈৃ, সুনৰধবা ঘকন্দ (ঘৰংক, 
ডবাক�ৰ আৰু ঘিবাকবাি), শ্বনপং কময়লেসি, েত্ববাৱধবাি 

কবাি ্বাল�, স্বাস্্য ঘকন্দ, আৰক্ী ঘচৌনক, অনেনথশবালবা, 
উপবাচবািৰ্ ৰবাসগৈৃ, পুৰুষ-মনৈলবাৰ ঘৈবায়ষ্ল আনি নিম ্বাণ 
কৰবা ৈ'ৰ।

n  ক্ৰী়িবা নৰশ্বনৰি্যবাল�ে ৰহুমুখী ৈল(গৈৃ), দ্জময়িনে�বাম, 
ঘিবাগ ৈল, গবাড ্ৰুম, ৰবায়স্িৰল, লি ঘিনিে, ভলীৰল, ১০০ 
নমিবাৰ ঘৰিক, ৈকী গ্ৰবাউণ্ড, েুিৰল, এথয়লটিকে, ঘৈণ্ডৰল 
ঘকবাি্, ৬০ নমিবাৰ শ্ফুটিং ঘৰঞ্জ, ৯০ নমিবাৰ শ্ৰুটিং ঘৰঞ্জ আৰু 
১২৫ এম শ্ফুটিং পনৰসৰয়ৰবায়ৰবা অন্ভুত্ি কৰবা হৈয়ে।

- নদ্ৰন্দ্ৰ কমোিী, প্ৰধবািমন্তী

ঘিনে�বাই আনম এিবা িেুি কম ্ সংসৃ্নে 
আগৰ়বাৰলল ঘচষ্বা কয়ৰবা ,ঁ ঘেনে�বা ই�বাৰ ৰবায়ৰ 
নেনিিবা উপবািবািৰ প্ৰয়�বাজি ৈ�- সবানন্নধ্য, নচন্বা 
আৰু সম্ি। ক্ৰী়িবাৰ হসয়ে আমবাৰ সম্ক ্ৰহু 
পুৰনণ। নকন্তু ক্ৰী়িবা সংসৃ্নে গ় নিৰলল ঘখলৰ 
হসয়ে পুৰনণ সম্কই্ ঘকৱল কবাম িকয়ৰ। 
আমবাক ই�বাৰ ৰবায়ৰ িেুি নচন্বাৰ প্ৰয়�বাজি। 
ঘিশে ক্ৰী়িবাৰ ৰবায়ৰ িুৱ প্ৰজন্মৰ ঘখলৰ ওপৰে 
আস্বা জবাগ্ৰে কৰবায়িবা প্ৰয়�বাজিী�, ঘখলক ৰে্ৃনে 
নৈচবায়প ঘলবাৱবাৰ প্ৰয়�বাজিী�েবা আয়ে। আৰু এ�বাই 
ঘমবাৰ সংকল্প, ঘমবাৰ সয়পবাি।
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n  মনণপুৰ ভ্মণকবালে প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� প্ৰবা� 
১,৮৫০ ঘকবাটি িকবাৰ ১৩ িবা প্ৰকল্প উয়দ্বাধি কয়ৰ আৰু 
প্ৰবা� ২৯৫০ ঘকবাটি িকবাৰ ৯ িবা প্ৰকল্পৰ আধবাৰনশলবা 
সম্ন্ন হৈয়ে। পথ আন্ঃগবাথঁনি, ঘখবাৱবা পবািী, স্বাস্্য, 
িগৰ উন্ন�ি, গৈৃ নিম ্বাণ, েথ্য-প্ৰিুদ্তি, িক্েবা নৰকবাশ, 
কলবা আৰু সংসৃ্নেৰ আনি ঘক্ত্ৰৰ হসয়ে সম্নকে্ এই 
প্ৰকল্পসমূয়ৈ মনণপুৰৰ উন্ন�িে গনে প্ৰিবাি কনৰৰ।

n  প্ৰধবািমন্তী ঘমবাডীয়� ১৭০০ ঘকবাটি িকবাৰ অনধক ৰ্য� 
সবায়পয়ক্ নিম ্বাণ ৈ'ৰ লগবা পবাচঁিবা ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� �বাইপথ প্ৰকল্পৰ 
আধবাৰনশলবা স্বাপি কয়ৰ।

n  ৰৰবাক িিীৰ ওপৰে ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� �বাইপথ িং ৩৭ে ৭৫ 
ঘকবাটি িকবাৰ অনধক ৰ্যয়�য়ৰ নিম ্বাণ ঘৈবাৱবা ষ্্ৰীল িলংখি  
উয়দ্বাধি কৰবা হৈয়ে, এই িলয়ঙ এনে�বা নশলচৰ আৰু 
ইম্ফলৰ মবাজে পথ পনৰৰৈি উন্নে কনৰ েুনলৰ।

n  প্ৰবা� ১১০০ ঘকবাটি িকবা ৰ্যয়�য়ৰ নিম ্বাণ কৰবা ২,৩৮৭িবা 
ঘমবাৰবাইল িবাৱবাৰ মনণপুৰৰ ঘলবাকসকলৰ ৰবায়ৰও উৎসগ ্বা 
কৰবা ৈ�।

n  ইম্ফল চৈৰে পবািী ঘিবাগবাি সুগম কৰবাৰ ৰবায়ৰ ২৮০ 
ঘকবাটি িকবাৰ 'ঘথৌৰবাল ৰহুমুখী প্ৰকল্প' এনে�বা আৰম্ভ 
হৈয়ে। ই�বাৰ লগয়ে ৫১ ঘকবাটি িকবা ৰ্যয়�য়ৰ 'ঘসিবাপনে 
দ্জলবা মুখ্য কবাি ্বাল� পবািী ঘিবাগবাি আচঁনিৰ সম্প্ৰসবাৰণ' 
প্ৰকল্পয়িবাও আৰম্ভ কৰবা হৈয়ে।

ঘিশৰ স্বাধীিেবাৰ নিি ধনৰ উত্তৰ পূৰ ভবাৰে 
নৰনভন্ন নিশ অৰয়ৈলবাৰ সম্খুীি হৈ আনৈয়ে। 
এই ৰৈৃত্তৰ অঞ্চলয়িবাে ৰবাস্তবা-�বাি, িলং, ঘৰল 

পথ আনিৰ অভবাৱ পনৰলনক্ে হৈ আনৈনেল। প্ৰবাকৃনেক 
ঘসৌন্দি,্ হজনৱক সম্ি, জল-সম্ি মূলে পিি্িৰ প্ৰচুৰ 
সম্ভবাৱিবা থকবাৰ পবােয়েবা নৰয়শষ গুৰুত্ব নি�বা ঘৈবাৱবা িবানেল। 
জলনৰিু্যৎ প্ৰকল্পয়ৰবাৰৰ নৰয়শষ গুৰুত্ব এই অঞ্চলয়িবাে 
আয়ে। প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীৰ ৰিবান্সে’ৰয়মশ্বি ৰবাই 
ৰিবান্সপয়ি্শ্বিৰ মন্ত আৰু ঘিবাগবায়িবাগৰ নিশে নৰয়শষ 
গুৰুত্ব নি�বাৰ েলে পথ-ঘিবাগবায়িবাগ, িলং, উয়ি্যবাগ, ঘৰল, 
নৰমবািৰ উন্ন�ি ঘৈবাৱবাৰ েলে উত্তৰ পূৰৰ ৰবাজ্যয়কইখিৰ 
পৰবা উগ্ৰপন্বাৰ সমস্যবা আেঁৰ ঘৈবাৱবাৰ লগয়ে উন্ন�য়ি 
িেুি মবাত্ৰবা লবাভ কনৰয়ে। উত্তৰ পূৰ ্বাঞ্চলৰ প্ৰনে প্ৰধবািমন্তী 
িয়ৰন্দ ঘমবািীৰ আগ্ৰৈৰ কথবা নৰগে ৭ ৰেৰে ঘেওঁ এই 
ৰবাজ্যয়কইখিলল কৰবা সৰ ্বানধক িবাত্ৰবাৰ পৰবা স্ষ্ হৈ পয়ৰ।

নতুন িোৰতৰ স্বপ্ন পূণ ্ষ নতুন িোৰতৰ স্বপ্ন পূণ ্ষ 
�ৰোৰ ভিশত প্ৰদ্ৱশ �ৰোৰ ভিশত প্ৰদ্ৱশ 
িৱুোৰ কৈোৱোৰ পথত িৱুোৰ কৈোৱোৰ পথত 

পূদ্ি ্ষোত্তৰপূদ্ি ্ষোত্তৰ

ঘিশৰ অসন্তুনলে নৰকবাশৰ িবাত্ৰবাে ঘকেয়ৰবাৰ ৰবাজ্য নপে পনৰ 
আয়ে আৰু নকেুমবাি ঘলবাক ঘমৌনলক সুনৰধবাৰ পৰবা ৰদ্ঞ্চে 
হৈয়ে। উত্তৰ-পূৰ ভবাৰে িী� ্ সম�ৰ পৰবা ই�বাৰ ভূতিয়ভবাগী 
হৈ আনৈয়ে। স্বাধীিেবাৰ নপেে ে� িশকয়ৰবা অনধক সম� 
ধনৰ উন্ন�িৰ পৰবা ৰদ্ঞ্চে হৈ থকবা অঞ্চলয়িবা এনে�বা িেুি 
ভবাৰেৰ সয়পবাি পূৰণৰ প্ৰয়ৱশ িুৱবাৰ হৈ পনৰয়ে। এ�বাই হৈয়ে 
প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীৰ এ্-ইষ্ িীনেৰ কৃনেত্ব। এনে�বা উচ্চ 
গনেৰ সংয়িবাগৰ কথবা ৈওক ৰবা ঘখবাৱবা পবািীৰ িয়ৰ ঘমৌনলক 
প্ৰয়�বাজিী�েবাৰ কথবা েথবা ইটিবাৰয়িয়িৰ সুনৰধবাই উত্তৰ-পূৰ 
ভবাৰেে সম্ভবাৱিবাৰ িেুি িুৱবাৰ খুনলয়ে। এই ৰষৰ্ প্ৰথম 
সপ্বাৈৰ ৪ জবািুৱবাৰীে প্ৰধবািমন্তীয়� মনণপুৰ আৰু দ্ত্ৰপুৰবাে 
িেুি উন্ন�িমূলক প্ৰকল্প আৰম্ভ কনৰ শদ্তিশবালী উত্তৰ-
পূৰ ্বাঞ্চলৰ নিশে পিয়ক্প গ্ৰৈণ কনৰয়ে।

মভণপুৰৰ িোদ্ি ৪৮০০ মভণপুৰৰ িোদ্ি ৪৮০০ 
ক�োটি ি�োৰ উপৈোৰক�োটি ি�োৰ উপৈোৰ

মভণপুৰ আৰু জত্ৰপুৰোত মভণপুৰ আৰু জত্ৰপুৰোত 
উন্নয়নমূল� প্ৰ�ল্পৰ উন্নয়নমূল� প্ৰ�ল্পৰ 

আৰম্ভভণআৰম্ভভণ

প্ৰধোনমন্ত্ৰীৰ সম্ূণ ্ষ 
সদ্ম্বোধন শুভনিলল 
এই ভ�উআৰ 
ক�োড কস্ন �ৰ�।
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n ইম্ফলে প্ৰবা� ১৬০ ঘকবাটি িকবা ৰ্যয়�য়ৰ নপনপনপ ময়ডলে 
নিম ্বাণ ৈ’ৰলগী�বা 'অে্যবাধুনিক ককি্ নচনকৎসবাল�'ৰ 
আধবাৰনশলবা স্বাপি কৰবা ৈ�। নক�বাময়গইে '২০০ 
নৰচিবািুতি ঘকবানভড নচনকৎসবাল�' উয়দ্বাধি কৰবা হৈয়ে, 
নডআৰনডঅ'ৰ সৈয়িবাগে এ�বা প্ৰবা� ৩৭ ঘকবাটি িকবা ৰ্য� 
কনৰ নিম ্বাণ কৰবা হৈয়ে।

n  'ইম্ফল স্বাি্ নচটি নমেি'ৰ অধীিে ১৭০ ঘকবাটি িকবাৰ 
অনধক ৰ্যয়�য়ৰ উন্নীে নেনিিবা প্ৰকল্পও উয়দ্বাধি কৰবা 
হৈনেল। প্ৰবা� ২০০ ঘকবাটি িকবা ৰ্যয়�য়ৰ ৰবাজ্যে স্বাপি 
ৈ’ৰলগী�বা 'আনৱস্বাৰ, উদ্ভবাৱি, ইিনকউয়ৰচি এণ্ড 
ঘৰিইনিং ঘকন্দয়ৰবা (নচআইআইআইটি)' আধবাৰনশলবা স্বাপি 
কৰবা ৈ�।

মৈোৰোজো িীৰ ভিক্ৰম ভিমোনিদেৰমৈোৰোজো িীৰ ভিক্ৰম ভিমোনিদেৰ

দ্ত্ৰপুৰবাে সংয়িবাগ-ঘিবাগবায়িবাগ উন্নে কৰবাৰ ৰবায়ৰ ৰেম্বািৰ শবাসি 
ৰ্যৱস্বাই (নৈৰবা)- এইচ মবায়ি ৈবাইয়ৱ, আই মবায়ি ইটিবাৰয়িিয়ৱ, 
আৰ মবায়ি ঘৰলয়ৱ আৰু এ মবায়ি এ�বাৰয়ৱজৰ মন্ত হল আনৈয়ে। 
প্ৰধবািমন্তী ঘমবাডীয়� ক�, "মই দ্ত্ৰপুৰবাৰ জিসবাধবাৰণক HIRAৰ 
আশ্ববাস নিয়েবা। নি�বা হৈনেল। আদ্জ ৈীৰবাৰ আনৈৰ্ জনৰ�য়ে 
দ্ত্ৰপুৰবাই সংয়িবাগ-ঘিবাগবায়িবাগ ৰদৃ্ধি কনৰয়ে।" প্ৰধবািমন্তীয়� 
লগয়ে মৈবাৰবাজবা ৰীৰ নৰক্ৰম নৰমবািৰন্দৰৰ িেুি একদ্ত্ৰে 
িবানময়্িল ভৱি আৰু মুখ্যমন্তী দ্ত্ৰপুৰবা গ্ৰবাম সমদৃ্ধি ঘিবাজিবা আৰু 
নৰি্যবায়জ্যবানে নৰি্যবাল�ৰ প্ৰকল্প নমেি-১০০ৰ িয়ৰ গুৰুত্বপূণ ্ 
প্ৰকল্পও উয়দ্বাধি কয়ৰ।

ই�বাৰ লক্্য হৈয়ে ৰবাজ্যখিে ৰেম্বাি থকবা ১০০খি উচ্চ/
উচ্চেৰ মবাধ্যনমক নৰি্যবাল�ক আধুনিক সুনৰধবা আৰু গুণগে 
নশক্বা প্ৰিবাি কনৰ নৰি্যবায়জ্যবানে নৰি্যবাল�লল ৰূপবান্নৰে কৰবা। 
প্ৰকল্পয়িবায়ৱ িবাচ্বাৰীৰ পৰবা দ্বািশ ঘশ্ৰণীললয়ক প্ৰবা� ১.২ লবাখ 
নশক্বাথমীক সবামনৰ ল'ৰ আৰু পৰৱেমী নেনি ৰেৰে প্ৰবা� ৫০০ 
ঘকবাটি িকবা ৰ্য� ৈ'ৰ।

HIRA আভৈ্ষত HIRA আভৈ্ষত 
জত্ৰপুৰোৰ ভি�োশজত্ৰপুৰোৰ ভি�োশ ভিি্োদ্জ্োভত ভিি্োলয়ৰ ভিি্োদ্জ্োভত ভিি্োলয়ৰ 

প্ৰ�ল্প ভমেন-১০০প্ৰ�ল্প ভমেন-১০০

জত্ৰপুৰো গ্োম সমৃজধে আঁচভন
ৰবাজ্য চৰকবায়ৰ এই আচঁনিৰ সৈবা�ে নিৰ ্বানচে ঘক্ত্ৰসমূৈে 
পবািীৰ সংয়িবাগ, নৰজনুল সংয়িবাগ, উন্নে পথ, ঘশৌচবালবা� 
আনিৰ ৰ্যৱস্বা কনৰৰ।

n  আগৰেলবাে িেুি একদ্ত্ৰে িবানময়্িল ভৱিয়িবা প্ৰবা� ৪৫০ ঘকবাটি িকবাৰ 
ৰ্য� সবায়পয়ক্ নিম ্বাণ কৰবা হৈয়ে আৰু এই অে্যবাধুনিক ভৱি ৩০ ৈবাজবাৰ ৰগ ্ 
নমিবাৰ জনুৰ নৰস্তৃ ে হৈ আয়ে।

n  ই�বাে উিবায়কবাটি পবাৈবাৰৰ স্বািী� জিজবােী� নশলৰ ভবাস্ি ্ আৰু ভৱিয়িবাৰ 
নভেৰভবাগে স্বািী� ৰবাৈঁৰ ৈস্তনশল্প ৰ্যবাপকভবায়ৱ ৰ্যৱহৃে হৈয়ে।

n  ৰবাজ্যখিৰ ৰবাংলবায়িশৰ হসয়ে �নিষ্েবা আৰু িনক্ণ-পূৰ এনে�বাৰ 
ঘিশসমূৈলল প্ৰয়ৱশৰ ৰবায়ৰ আন্ঃৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� নৰমবািৰন্দৰ নৈচবায়প পনৰচবালিবা 
কনৰৰলল এই িেুি িবানময়্িলৰ উয়দ্বাধি প্ৰথম পিয়ক্প ৰুনল গণ্য কৰবা 
হৈয়ে।

n  এই নৰমবািৰন্দৰ আগয়ে আগৰেলবা নৰমবািৰন্দৰ ৰুনল জিবা হগনেল আৰু 
২০১৮ চিে এই িবাম সলনি কৰবা হৈয়ে।

প্ৰধোনমন্ত্ৰীৰ 
সদ্ম্বোধন শুভনিলল 
এই ভ�উ আৰ 
ক�োড কস্ন �ৰ�।

নৰকবাশৰ উপৈবাৰৰোষ্ট্ৰ
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�ল�োতোঃ ভচত্তৰঞ্ন ��্ষি প্ৰভতষ্োনৰ �ল�োতোঃ ভচত্তৰঞ্ন ��্ষি প্ৰভতষ্োনৰ 
ভবিতীয় পভৰসৰৰ আৰম্ভভণভবিতীয় পভৰসৰৰ আৰম্ভভণ

ঘকন্দী� চৰকবায়ৰ ঘকবানভডৰ িয়ৰ প্ৰনেকূল সম�ে 
ঘিশৰ প্ৰনেজি ৰ্যদ্তিক সৰয়্শ্ৰষ্ ঘসৱবা প্ৰিবাি কৰবাৰ 
নিিশি্ িবাটঙ ধনৰয়ে। স্বাস্্য আন্ঃগবাথঁনিে প্ৰস্তুে কৰবা 
ব্ফুনপ্ৰটিৰ নিশে এিবা এিবালক পিয়ক্প ঘলবাৱবা হৈয়ে। 
উত্তৰ প্ৰয়িশে ৯খি িেুি নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল�, 
উত্তৰবাখণ্ডে নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল�, ঘগবাৰখপুৰে 
এইমে, প্ৰধবািমন্তী আত্মনিভৰ্শীল স্বাস্্য ভবাৰেৰ িয়ৰ 
আচঁনি আৰম্ভ ঘৈবাৱবাৰ নপেে এনে�বা সম� পদ্চিমৰংগে 
ককি্ ঘৰবাগৰ নচনকৎসবাৰ ৰবায়ৰ আন্ঃগবাথঁনি অনধক 
শদ্তিশবালী কৰবা। ই�বাৰ ৰবায়ৰ কলকবােবাৰ নচত্তৰঞ্জি ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� 
ককি্ প্ৰনেষ্বািৰ নদ্েী� ঘচৌৈি উয়দ্বাধি কৰবা হৈয়ে। 
প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� এ�বা ৭ জবািুৱবাৰী েবানৰয়খ 
উয়দ্বাধি কয়ৰ।

n  নচত্তৰঞ্জি ককি্ প্ৰনেষ্বািয়িবায়ৱ পূৰয়্ে 
অে্যবানধক সংখ্যক ঘৰবাগীৰ ঘৰবাজবাৰ সন্মুখীি 
হৈনেল আৰু ই�বাৰ সম্প্ৰসবাৰণৰ প্ৰয়�বাজিী�েবা 
অিুভৱ কৰবা হৈনেল। এই প্ৰয়�বাজিী�েবা এনে�বা 
আি এিবা ঘচৌৈিৰ জনৰ�য়ে পূৰণ কৰবা হৈয়ে।

n  নদ্েী� কময়লেসিয়িবা ৫৩০ ঘকবাটি িকবাৰ অনধক 
ৰ্যয়�য়ৰ নিম ্বাণ কৰবা হৈয়ে, ই�বায়ৰ প্ৰবা� ৪০০ 
ঘকবাটি িকবা ঘকন্দী� চৰকবায়ৰ আৰু ৰবাকীনখনি 
পদ্চিম ৰংগ চৰকবায়ৰ নিয়ে।

n  এই ঘচৌৈিয়িবা হৈয়ে ৪৬০খি নৰচিবা থকবা এক 
নৰস্তৃ ে ককি্ ঘকন্দ ঘগবাি। ই�বাে ককি্ ঘৰবাগৰ 
নিণ�্, ঘৰমবাৰৰ স্তৰ নিধ ্বাৰণ, নচনকৎসবা আৰু 
িত্নৰ ৰবায়ৰ অে্যবাধুনিক আন্ঃগবাথঁনি আয়ে।

n  এই ঘচৌৈিয়িবা আধুনিক ঘিয়ি নিউনলি�বাৰ 
ঘমনডনচি (নপইটি), ৩.০ ঘিেলবা এমআৰআই, 
১২৮ শ্বাইচ নচটি ঘস্িবাৰ, ঘৰনডঅ'নিউলিবাইড 
ঘথৰবাপী ইউনিি, এয়ণ্ডবায়স্বাপী চুি, মডবাণ ্ 
ঘব্ৰনকয়থৰবাপী ইউনিি ইে্যবানি সুনৰধবায়ৰ সম্জিে।

n  ঘচৌৈিয়িবায়ৱ এক উন্নে ককি্ গয়ৱষণবা সুনৰধবা 
নৈচবায়পও কবাম কনৰৰ আৰু নৰয়শষলক পূৱ আৰু 
উত্তৰ-পূৰ ভবাৰেৰ ককি্ ঘৰবাগীসকয়ল ই�বাৰ 
জনৰ�য়ে ৰ্যবাপক সুনৰধবা পবাৰলল সক্ম ৈ'ৰ।

- নদ্ৰন্দ্ৰ কমোিী, প্ৰধবািমন্তী।

ককি্ ঘৰবাগ এয়িকুৱবা ঘি িনৰদ্ আৰু 
মধ্যনৰত্ত ঘশ্ৰণীয়� িবাময়িবা শুনিয়ল ভ� 
খবাইনেল। িনৰদ্ ঘলবাকসকলক এই 
িুঃনচন্বাৰ পৰবা উধিবাৰ কৰবাৰ উয়দেশ্যয়ৰ 
েথবা সস্তী�বা আৰু সুলভ নচনকৎসবাৰ 
ৰবায়ৰ নিৰন্ৰ পিয়ক্প গ্ৰৈণ কনৰ থকবা 
হৈয়ে।

প্ৰধোনমন্ত্ৰীৰ িোৰণ 
শুভনিলল এই 
ভ�উআৰ ক�োড 
কস্ন �ৰ�।
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ঘকবানভড-১৯ মৈবামবাৰীয়� ঘিশে স্বাস্্য 
আন্ঃগবাথঁনিৰ গুৰুত্বৰ কথবা সকয়লবায়ক 
উপলনব্ধ কৰবাইয়ে। চৰকবায়ৰও এই 

ঘক্ত্ৰে ঘসয়�য়ৈ নৰয়শষ গুৰুত্ব প্ৰিবাি কৰবা পনৰলনক্ে হৈয়ে। 
নি চৰকবায়ৰ এই সম�ে স্বাস্্য আন্ঃগবাথঁনিে ধি নৰনিয়�বাগ 
কয়ৰ ঘসই চৰকবায়ৰ সুৰনক্ে ভনৱষ্যৎ নিৰ পবানৰৰ। ভবাৰে 
চৰকবায়ৰ এই ঘক্ত্ৰে নৰয়শষ পিয়ক্প গ্ৰৈণ কনৰয়ে। িনৰদ্ 
ঘলবাকৰ ৰবায়ৰ উন্নে নচনকৎসবা প্ৰিবাি কৰবাৰ ঘশ্ৰ� আ�ুস্বাি 
ভবাৰে আচঁনিলল িবা�, ঘসই এয়কই সম�য়ে প্ৰধবািমন্তী জি 
ঔষনধ ঘকন্দৰ জনৰ�য়ে এনে�বা ঘিশে ঔষধ ৯০ শেবাংশ 
পিন্্ ঘৰৈবাই মূল্যে লবাভ কনৰৰ পৰবা হৈয়ে। উন্নে স্বাস্্য 
আন্ঃগবাথঁনিৰ নিশে ঘকন্দ চৰকবায়ৰ নিয়েৌ কবাম কনৰ আয়ে। 
২০১৪ চিৰ পৰবা এই নিশে কবাম কনৰ থকবা হৈয়ে আৰু েবাৰ 
েলশ্ৰুনেে ঘিশে িেুিলক ২০৯খি নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল� 
আৰু ২২খি িেুি এইমে ঘিখবা হগয়ে। ২০১৪ চিৰ ৩৮৭ 
খি নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল�ৰ েুলিবাে এনে�বা ৫৯৬ নচনকৎসবা 
মৈবানৰি্যবাল� স্বাপি কৰবা হৈয়ে। ২০১৪ চিে নচনকৎসবা স্বােক 
আৰু স্তোতক�তোক্তোৰৰ ৮২ ৈবাজবাৰ আসি আনেল ঘস�বা এনে�বা 
প্ৰবা� ১ লবাখ ৪৮ ৈবাজবাৰলল ৰদৃ্ধি পবাইয়ে। এ�বা সম্ভৱ হৈয়ে 
নক�য়িবা প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� হকনেল, “ঘমবাৰ সয়পবাি 
ঘিশৰ প্ৰনেখি দ্জলবাে এয়কবাখিলক নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল� 
ৈওক।”

১২ জবািুৱবাৰী েবানৰয়খ েবানমলিবাডুে ১১ খি ঘমনডয়কল 
কয়লজ নচনকৎসবাল� উয়দ্বাধি কনৰ প্ৰধবািমন্তীয়� ক� ঘি, 
“মই উত্তৰ প্ৰয়িশে ৯খি ঘমনডয়কল কয়লজ উয়দ্বাধি কৰবাৰ 

পবােে এনে�বা েবানমল িবাডুে ১১খি ঘমনডয়কল কয়লজ 
উয়দ্বাধি কনৰ নিজৰ ঘৰকড ্ নিয়জই ভংগ কৰবাৰ সুনৰধবা 
পবাইয়েবা।ঁ” n

কপোনপ্ৰথমিোৰৰ িোদ্ি কিশৰ ক�োদ্নো এখন ৰোজ্ত 
এিোৰদ্তই ১১খন নতুন কমভডদ্�ল �দ্লজৰ আৰম্ভভণ

শদ্তিশবালী স্বাস্্য আন্ঃগবাথঁনি আদ্জৰ সম�ৰ আিবাইেলক ডবাঙৰ ঘমৌনলক প্ৰয়�বাজিী�েবা ৈ�। িৰূৱেমী অঞ্চললল সৰয়্শ্ৰষ্ স্বাস্্য 
সুনৰধবা প্ৰিবাি কৰবা েথবা নচনকৎসকৰ অভবাৱ িৰূ কৰবায়িবা ঘকন্দী� চৰকবাৰৰ লক্্য। ঘসয়�য়ৈ ২০১৪ চিৰ সম�ে ঘিশে ৩৮৭খি 
নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল� আনেল, ঘস�বা এনে�বা ৫৯৬হল ৰদৃ্ধি হৈয়ে। ২৫ অয়্বাৰৰে প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� এয়ক সম�য়ে 

উত্তৰ প্ৰয়িশক ৯খি িেুি নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল� উপৈবাৰ নি�বাৰ পবােে এনে�বা েবানমলিবাডুে এয়কলয়গ ১১ খি িেুি নচনকৎসবা 
মৈবানৰি্যবাল� আৰম্ভ কৰবা হৈয়ে।

তোভমলনোডুলল উপৈোৰ
n িেুি নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল�সমূৈ প্ৰবা� ৪,০০০ ঘকবাটি 

িকবা ৰ্যয়�য়ৰ স্বাপি কৰবা হৈয়ে, িবাৰ নভেৰে ২,১৪৫ 
ঘকবাটি িকবা ঘকন্দী� চৰকবায়ৰ ৰৈি কনৰয়ে।

n নিয়ৰবাৰ দ্জলবাে িেুি নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল� স্বাপি 
কৰবা হৈয়ে ঘসইয়ৰবাৰ হৈয়ে- নৰৰুধুিগৰ, িবামক্বাল, 
িীলনগনৰ, নেৰুপুৰ, নেৰুভবাল্ুৰ, িবাগবাপটটিিম, 
নডদ্ণ্ডগুল, কবাল্বাকুনৰনচ, আনৰ�বালুৰ, ৰবামিবাথপুৰম 
আৰু কৃষ্ণনগনৰ।

n িেুি নচনকৎসবা মৈবানৰি্যবাল�সমূয়ৈ এমনৰনৰএে আসি 
১,৪৫০ হল ৰদৃ্ধি কনৰৰ। ঘিশে সুলভ নচনকৎসবা নশক্বাৰ 
প্ৰচবাৰ কৰবা ৈ'ৰ। স্বাস্্য আন্ঃগবাথঁনি উন্নে ৈ'ৰ।

n প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� ঘচন্নবাইে ঘকন্দী� শবাত্ী� 
েবানমল প্ৰনেষ্বািৰ িেুি ঘচৌৈি উয়দ্বাধি কয়ৰ। ই�বাৰ 
জনৰ�য়ে শবাত্ী� ভবাষবা নৰকবাশ আৰু ঐনেৈ্য সংৰক্ণ 
কৰবাে সৈবা� কনৰৰ।

n 'নথৰুক্ফু ৰবাল' ভবাৰেী� ভবাষবাৰ লগয়ে ১০০ িবা নৰয়িশী 
ভবাষবাে অিুৰবাি আৰু প্ৰকবাশ কৰবা ৈ'ৰ। পুনথভঁৰবাল, 
ঘচনমিবাৰ ৈল, মবানটিনমনড�বা ৈলৰ হসয়ে সুসম্জিে 
কৰবা ৈ'ৰ।

প্ৰধোনমন্ত্ৰীৰ িোৰণ 
শুভনিলল এই 
ভ�উআৰ ক�োড 
কস্ন �ৰ�।



37নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২২

২০৩০ৰ ভিতৰত নৱী�ৰণ শজ্তৰ ষিমতোৰ লষি্প্ৰোভপ্তৰ 
ভিশত অন্ এ� গুৰুত্বপূণ ্ষ পিদ্ষিপ

ভনৱষ্যয়ে শদ্তিৰ প্ৰয়�বাজিী�েবা পূৰণ কনৰৰলল আৰু পনৰয়ৱশ সুৰনক্ে কনৰ ৰবানখৰলল এনে�বাৰ পৰবা কবাম কৰবাৰ 
প্ৰয়�বাজিী�েবা আয়ে। ঘসয়�য়ৈ চৰকবায়ৰ ঘিশৰ িী�ম্্যবািী শদ্তি সুৰক্বাে অনৰৈণবা ঘিবায়গবাৱবাৰ ৰবায়ৰ আন্ঃৰবাদ্জ্যক 

পনৰৰৈি প্ৰণবালীৰ ঘসউজ শদ্তি কনৰডৰৰ নদ্েী� পি ্বা�ে অিুয়মবািি জিবাইয়ে। এই প্ৰকল্পই শদ্তিৰ প্ৰয়�বাজিী�েবা 
পূৰণ কৰবাৰ লগয়ে প্ৰে্যক্ আৰু পয়ৰবাক্ নিিুদ্তিও সটৃষ্ কনৰৰ। এয়ক সম�য়ে, ঘকনৰয়িয়ি ধবাৰচুলবা (ভবাৰে) - ধবাৰচুলবা 

(ঘিপবাল) মৈবাকবালী িিীে িলং নিম ্বাণৰ ৰবায়ৰ িুয়�বা ঘিশৰ মবাজে চুদ্তি স্বাক্ৰে অিুয়মবািি জিবাইয়ে।

n ভসধেো্ঃ ক�ন্দ্ৰীয় ক�ভিদ্নদ্ি আ্ঃৰোজজ্� স্বচ্ছতো 
প্ৰণোলী- কসউজ শজ্ত �ভৰডৰৰ ভবিতীয় পয ্ষোয়ত 
অনদু্মোিন জনোইদ্ে। আঁচভনখন আৰম্ভ �ৰোৰ মিু 
আনমুোভন� ি্য় ১২,০৩১ ক�োটি ি�োৰ লষি্ ভনধ ্ষোৰণ 
�ৰো হৈদ্ে। 

n প্ৰিোৱঃ এই আচঁনিখয়ি ২০৩০ চিৰ নভেৰে ৪৫০ নগগবাৱবাি 
িৱীকৰণয়িবাগ্য শদ্তি প্ৰবানপ্ৰ ঘক্ত্ৰে সৈবা� কনৰৰ। ই�বাে 
শদ্তি সুৰক্বা আয়ে আৰু অি্যবাি্য লবাভবালবাভ ঘিয়ি পনৰয়ৱশ 
অিুকূল নৰকবায়শবা অন্ভুত্ি কৰবা হৈয়ে।

n  নগ্ৰড একত্ৰীকৰণ আৰু িৱীকৰণয়িবাগ্য শদ্তিৰ ঘপ্ৰৰণ সৈজ 
ৈ'ৰ। এই আচঁনিয়� গুজৰবাি, নৈমবাচল প্ৰয়িশ, কণ ্বািক, 
ঘকৰবালবা, ৰবাজস্বাি, েবানমলিবাডু আৰু উত্তৰ প্ৰয়িশ- সবােখি 
ৰবাজ্যে প্ৰবা� ২০ নগগবাৱবাি িৱীকৰণয়িবাগ্য শদ্তিৰ নগ্ৰড 
একত্ৰীকৰণ আৰু নৰি্ুযৎ নিষ্বাশি প্ৰকল্পে সৈবা� কনৰৰ। 
কবাৰি্ পিনচহ্ন হ্বাস কনৰয়ল পবানৰপবানশ্বক্ভবায়ৱ ৰৈিক্ম 
নৰকবাশে সৈবা� ৈ'ৰ আৰু ৰৈৃৎ পনৰমবাণৰ প্ৰে্যক্ আৰু 
পয়ৰবাক্ নিিদু্তি সটৃষ্ ৈ'ৰ।

n ভসধেো্ঃ ক�ন্দ্ৰীয় ক�ভিদ্নদ্ি ধোৰচুলো (িোৰত)-ধোৰচুলো 
(কনপোল)ত মৈো�োলী নিীৰ ওপৰত এখন িলং ভনম ্ষোণত 
অনদু্মোিন জনোইদ্ে আৰু িদু্য়ো কিশৰ মোজত 
ৈ’িলগীয়ো িুজোিজুজ চুজ্তত অনদু্মোিন জনোইদ্ে। 

n প্ৰিোৱঃ ই�বাৰ েলে উত্তৰবাখণ্ডৰ লগয়ে ঘিপবালৰ েবায়ল ৰবাস 
কৰবা ঘলবাকসকল উপকৃে ৈ'ৰ। ৰজুবাৰদু্জ চুদ্তি স্বাক্ৰ কনৰয়ল 
িয়ু�বাখি ঘিশৰ মবাজে কূিলিনেক সম্ক ্আৰু উন্নে ৈ'ৰ।

n  ভবাৰে আৰু ঘিপবালৰ মবাজে নিকি চুৰৰুী�বা নৈচবায়প ৰনু্ত্ব 
আৰু সৈয়িবানগেবাৰ এক অিি্য সম্ক ্আয়ে, এ�বা মুতি 
সীমবান্ আৰু লগয়ে জিসবাধবাৰণৰ মবাজৰ গভীৰ সম্ক-্
সংসৃ্নেৰ দ্বাৰবা প্ৰমবানণে। ভবাৰে আৰু ঘিপবাল িুয়�বা েবাক্, 
নৰময়ষ্কৰ িয়ৰ নৰনভন্ন আঞ্চনলক মঞ্চ আৰু লগয়ে 
নৰশ্বস্তৰী� মঞ্চসমূৈয়েবা এয়কলয়গ কবাম কনৰ আয়ে।

n ভসধেো্ঃ ক�ন্দ্ৰীয় ক�ভিদ্নদ্ি শুল্ক ভিৰয়ত সৈদ্যোভগতো 
আৰু পোৰপেভৰ� চুজ্তৰ কষিত্ৰত িোৰত আৰু কপেইনৰ 
মোজত চুজ্তত অনদু্মোিন জনোইদ্ে।

n প্ৰিোৱঃ এই চুদ্তিয়� শুল্ক সম্কমী� অপৰবাধ প্ৰনেয়ৰবাধ 
আৰু অিুসন্বাি আৰু শুল্ক অপৰবাধীক ঘগ্ৰপ্বাৰ কৰবাৰ ৰবায়ৰ 
নিভৰ্য়িবাগ্য, দ্ৰুে আৰু অি্য সৈবা� প্ৰিবাি কনৰৰ। িয়ু�বা 
ঘিয়শ েথ্য আিবাি-প্ৰিবাি কনৰৰ পবানৰৰ।

n  চুদ্তিখয়ি িয়ু�বাখি ঘিশৰ শুল্ক কেৃপ্ক্ৰ মবাজে েথ্যৰ 
ভবাগ-ৰেৰবা আৰু ৰীনে-িীনেৰ ৰবায়ৰ এক আইিী পনৰকবাঠবায়মবা 
প্ৰিবাি কনৰৰ। আইিৰ সটঠক ৰ্যৱৈবাৰ, শুল্ক অপৰবাধ 
নচিবাতিকৰণ আৰু অিসুন্বাি, ৰবানণজ্যে সৈবা� কনৰৰ।

n ভসধেো্ঃ িদু্য ্ষোগ ি্ৱস্োপনোৰ িোদ্ি সৈদ্যোভগতোৰ 
কষিত্ৰত িোৰত আৰু তু�্ষদ্মভনস্তোনৰ মোজত 
িুজোিুজজৰ চুজ্তত অনদু্মোিন। 

n প্ৰিোৱঃ এই চুদ্তিয়� ভবাৰে আৰু েুকয়্মনিস্তবাি িুয়�বা ঘিশৰ 
িয়ুি ্বাগ ৰ্যৱস্বাপিবা প্ৰণবালীক উন্নে কনৰৰ। িয়ু�বা ঘিশক 
লবাভবানবিে কৰবাৰ লগয়ে েথ্যৰ আিবাি-প্ৰিবাি, ক্মেবা নিম ্বাণ 
শদ্তিশবালী কৰবাে সৈবা� কনৰৰ। n

ক�ভিদ্নিৰ ভসধেো্
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সমোজ সংস্োৰ�ৰ গুৰু 
িোভয়ত্ব পোলন �ৰোৰ লগদ্ত 
কিশৰ স্বোধীনতোৰ িোদ্ি যুঁজ 
ভিয়ো কসনোনীস�ল

শনণৰবাৰৰ নিি আনেল, েবানৰখ ১৯২২ চিৰ ৪ ঘেব্ৰুৱবাৰী। এই নিিয়িবায়েই 
ঘগবাৰখপুৰৰ পদ্চিম প্ৰবান্ে প্ৰবা� ২০ নকঃনমঃ িৰূত্বে থকবা ঘচৌনৰ-ঘচৌৰবা 
িবামৰ ঠবাইৰ এখি আৰক্ী চকীে অননিসংয়িবাগৰ �িিবা সং�টিে হৈনেল। 

এই �িিবাে আত্মৰনলিবাি নি�বা ৰীৰ ঘসিবািীসকলৰ ে্যবায়গ ঘিশৰ স্বাধীিেবা 
আয়ন্দবালিৰ নিশ সলনি কনৰনেল। অৱয়শ্য 
ঘচৌনৰয়চৌৰবা �িিবাে শ্বৈীি ঘৈবাৱবাসকলৰ 
নৰৱৰণ ইনেৈবাসৰ পবােে নৰস্তৃ েভবায়ৱ নলখবা 
ঘৈবাৱবা িবাই, নকন্তু ঘেওঁয়লবাকৰ ে্যবাগ আৰু 
ঘিশৰ ৰবায়ৰ ঘৰবাৱবাই নি�বা ৰতি ঘিশৰ ভূনময়� 
লবাভ কনৰনেল, স্বাধীিেবা আয়ন্দবালিক সৈবা� 
কনৰনেল। এই কবাৰণয়িবাৰ ৰবায়ৰই ঘচৌনৰয়চৌৰবা 
�িিবাৰ ১০০ ৰেৰ পূণ ্ ঘৈবাৱবাৰ উপলয়ক্ 

প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� উত্তৰ প্ৰয়িশৰ ঘগবাৰখপুৰৰ ঘচৌনৰয়চৌৰবাে “ঘচৌনৰয়চৌৰবা 
শেবাব্ী সমবায়ৰবাৈ” উয়দ্বাধি কৰবাৰ লগয়ে এিবা ডবাক টিকি উয়ন্মবাচি কনৰনেল। এই 
সমবায়ৰবাৈ পবালি কনৰ থকবাৰ সম�ে ঘিয়শ স্বাধীিেবাৰ ৭৫ সংখ্যক ৰষে্ ভনৰ হথনেল।

স্বাধীিেবাৰ অমেৃ ময়ৈবাৎসৱ নশেবািে এইৰবাৰ সুভদ্বা কুমবাৰী ঘচৌৈবাি, শচীন্দিবাথ 
সবাি্যবাল, সেগুৰু ৰবাম নসং আৰু গবান্ীৰবািী নচন্বানৰি মগিভবাই ঘিশবাইৰ কবানৈিী নলখবা 
হৈয়ে নিসকয়ল নিজৰ ঘক্ত্ৰে থবানক স্বাধীিেবাৰ িুধিে অংশ হলনেল আৰু আধুনিক 
ভবাৰেৰ ঘভটি স্বাপি কৰবাৰ নিশে অৱিবাি আগৰ়বাইনেল...  

ভবাৰেী� স্বাধীিেবা সংগ্ৰবামে এয়ি অয়িক িবাম আয়ে 
নিসকয়ল ঘিশৰ স্বাধীিেবাৰ ৰবায়ৰ িুজঁ নি�বাৰ স্বাথে্ নিজৰ 
সকয়লবা ে্যবাগ কনৰনেল। অয়িক ঘসিবািীয়� নিজৰ প়বা-
শুিবা এনৰ সম্ূণভ্বায়ৱ স্বাধীিেবা আয়ন্দবালিে অংশ হলনেল, 
ঘেওঁয়লবায়ক নিজৰ ভনৱষ্যৎ, ঘকনৰ�বাৰ, চবাকনৰ, পনৰ�বাল আনি 
সকয়লবা পনৰে্যবাগ কনৰ ঘিশৰ িবামে অপি্ কনৰনেল। এই 
আয়ন্দবালিে ৰীৰ ঘজবাৱবািৰ লগয়ে সমবাজ সংস্বাৰকসকয়লবা 
আনেল। স্বাধীিেবাৰ অমেৃ ময়ৈবাৎসৱ উপলয়ক্ ঘসই সকয়লবা 
ৰীৰ পুৰুষ, সমবাজ সংস্বাৰকক স্ৰণ কৰবা হৈ আনৈয়ে। 
এই উপলয়ক্ এইৰবাৰৰ অমেৃ ময়ৈবাৎসৱ নশেবািে ঘেয়ি 
ঘকইগৰবাকীমবাি ৰীৰ ঘসিবািীৰ কথবা আগৰয়়বাৱবা হৈয়ে...

অমেৃ ময়ৈবাৎসৱৰোষ্ট্ৰ
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শচীন্দিবাথ সবাি্যবাল হৈয়ে ঘসইগৰবাকী স্বাধীিেবা ঘসিবািী 
নিগৰবাকীক নব্ৰটিে শবাসয়ক িুৰবাৰলক কবালবাপবািীৰ কয়ঠবাৰ 
শবাদ্স্ত নৰনৈনেল। ঘকৱল ঘস�বাই িৈ�, ঘেওঁ ৰবায়ৰ ৰবায়ৰ 

ঘগ্ৰপ্বাৰ হৈনেল, গৈৃৰন্দী হৈনেল! নকন্তু ঘিনে�বাই ঘেওঁ ইমবাি ঘৰবাৰ 
অে্যবাচবাৰ সৈ্য কনৰ �ূনৰ আনৈনেল, ঘেওঁ নব্ৰটিেৰ নৰৰুয়ধি িুজঁ 
নিনেল আৰু মবা ভবাৰেীক িবাসত্বৰ শংৃখলবাৰ পৰবা মুতি কনৰনেল। 
ঘিশক স্বাধীিেবা নি�বাৰ সংগ্ৰবামে ঘেওঁ ঘকনে�বাও দ্জৰনণ 
ঘলবাৱবা িবানেল। ১৮৯৩ চিৰ ৩ এনপ্ৰলে ৰবাৰবাণসীে জন্মগ্ৰৈণ 
কৰবা শচীন্দিবাথ সবাি্যবাল এয়ি এজি স্বাধীিেবা সংগ্ৰবামী আনেল 
নিগৰবাকীয়� ঘেওঁৰ সবাৈস আৰু ঘিশয়প্ৰমৰ দ্বাৰবা সকয়লবা সবাৈসী 
নৰলেৱীসকলৰ ৰবায়ৰ ঘপ্ৰৰণবাৰ উৎস আনেল। সবাি্যবায়ল ৰবাৰবাণসীৰ 
কুইন্স কয়লজে প়বা-শুিবা কনৰ থকবাৰ সম�য়ে কবাশীে প্ৰথময়িবা 
নৰলেৱী িল অিুশীলি সনমনে গঠি কনৰ স্বাধীিেবা আয়ন্দবালিে 
অংশ ঘলবাৱবাৰ সদ্ক্ৰ� ভূনমকবাৰ সংকল্প হলনেল। ঘকৱল এ�বাই িৈ�, 
সবাি্যবাল হৈয়ে িেুি প্ৰজন্মৰ নৰলেৱীসকলৰ ঘিেৃত্ব ঘলবাৱবা ঘিেবা 
নিগৰবাকী নৈন্দসু্তবাি নৰপবানলিকবাি এে’নচয়�েিৰ অি্যেম প্ৰনেষ্বাপক 
আনেল। ঘেওঁক লবায়ৈবাৰ ষ়িিন্ত আৰু ৰবাৰবাণসী ষ়িিন্ত িুয়�বািবায়ে 
ঘিবাষী সবাৰ্যস্ত কৰবা ৈ�। ১৯১৫ চিে সবাি্যবালক ৰটৃিে প্ৰশবাসয়ক 
ঘগ্ৰপ্বাৰ কনৰ কবালবাপবািীৰ শবাদ্স্ত নৰৈবা হৈনেল। সবাি্যবাল িী�স্ম�ৰ 
ৰবায়ৰ ৰবাসনৰৈবাৰী ৰসুৰ সম্কে্ আনেল আৰু ইংৰবাজৰ নৰৰুয়ধি চনল 
থকবা স্বাধীিেবাৰ িুজঁখিে সদ্ক্ৰ� ঘসিবািী হৈ আনেল। ১৯২৫ চিৰ 
৯ আগষ্ েবানৰয়খ লয়ষ্ৌৰ পৰবা ১৬ নকঃনমঃ িৰূত্বে কবায়কবানৰে ৰবাম 
প্ৰসবাি নৰেনমলৰ ঘিেৃত্বে চলবা ঘৰল লুিৰ �িিবাৰ ৰবায়ৰও শচীন্দিবাথ 
সবাি্যবালক ঘগ্ৰপ্বাৰ কৰবা হৈনেল। ঘেওঁ ভবায়�ক ভূয়পন্দক পবাচঁ ৰেৰৰ 
কবাৰবািণ্ড আৰু মম্থ িবাথক ১৪ ৰেৰৰ কবাৰবািণ্ড নৰয়ৈ। ঘগবাৰখপুৰৰ 
হসয়ে সবাি্যবালৰ গভীৰ সম্ক ্আনেল আৰু এই ঠবাইয়ে ঘেওঁ টিনৰ 
ঘৰবাগে আক্ৰবান্ হৈ ঘশষ নিশ্ববাস ে্যবাগ কয়ৰ।

শচীন্দ্ৰনোথ সোন্োল

িিুোৰল� �োলোপোনীৰ শোজস্ত
কপোৱো স্বোধীনতো কসনোনী
শচীন্দিবাথ সবাি্যবায়ল ক�, মই ঘিনে�বা নশশু অৱস্বাে 
আনেয়লবা ঁঘেনে�বাই মই সংকল্প হলনেয়লবা ঁঘি ঘিশক 
স্বাধীি কনৰৰ লবানগৰ আৰু ই�বাৰ ৰবায়ৰ মই সবামনৰক 
জীৱি িবাপি কনৰৰ লবানগৰ।

অমেৃ ময়ৈবাৎসৱৰোষ্ট্ৰ

শচীন্দ্ৰনোথ সোন্োল (িোওঁেোলৰ পৰো ভবিতীয়জন)
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জন্মঃ ১৬ আগটি ১৯০৪, মৃতু্ঃ ১৫ কেব্ৰুৱোৰী ১৯৪৮সুিদ্ৰো �ুমোৰী কচৌৈোন   

ঘদ্ৰ ঘদ্ৰ ৰোণী ঝোন্সীৰ িীৰত্বৰ 
�োভৈনী হল কযোৱো িীৰ কসনোনী সুিদ্ৰো

ৰবাষ্ট্ৰনপেবা মৈবাত্মবা গবান্ীৰ অসৈয়িবাগ আয়ন্দবালিে 
অংশ ঘলবাৱবা প্ৰথম ভবাৰেী� মনৈলবা সুভন্দবা কুমবাৰী 
ঘচৌৈবািৰ জন্ম উত্তৰ প্ৰয়িশৰ প্ৰ�বাগৰবাজৰ 

নিৈবাৰপুৰ গ্ৰবামবাঞ্চলৰ ঠবাকুৰ ৰবামিবাথ নসঙৰ �ৰে হৈনেল। 
১৯০৪ চিৰ ১৬ আগষ্ েবানৰয়খ সুভন্দবাৰ জন্ম হৈনেল। প্ৰথয়ম 
প্ৰ�বাগৰবাজৰ পৰবাই সু্লী�বা নশক্বা আৰম্ভ কনৰ ১৯১৯চিে ঘেওঁ 
নমনডল সু্লৰ নশক্বা সবাং কয়ৰ। ঘসই ৰষয়্ে ঘেওঁৰ খণ্ডৱবাৰ 
ঠবাকুৰ লক্ষ্মণ নসং ঘচৌৈবািৰ হসয়ে নৰৰবাৈ হৈ জৰলপুৰলল 
িবা�। ঘেওঁ অসৈয়িবাগ আয়ন্দবালিে অংশগ্ৰৈণ কনৰনেল 
আৰু কনৰেবা নলখবাৰ িক্েবা ঘিখৱুবাই অয়িক ৰবাষ্ট্ৰৰবািী কনৰেবা 
নলনখনেল। ঘেওঁ ঘিশৰ স্বাধীিেবা আয়ন্দবালিে সদ্ক্ৰ�েবায়ৰ 
অংশ গ্ৰৈণ কনৰনেল আৰু ই�বাৰ েলে একবানধকৰবাৰ 
ঘজল খবাটিৰলগী�বা হৈনেল। ঘজলে থকবাৰ কষ্ েথবা ঘিশৰ 
পৰবাধীিেবাৰ িখুৰ কথবা ঘেওঁ নিজৰ কলয়ময়ৰ নিগৰবাইনেল। 
ঘেওঁ নিজৰ ঘলখনিৰ মবাধ্যমে অি্যক ঘিশৰ স্বাধীিেবা 
আয়ন্দবালিৰ প্ৰনে আকনষে্ কনৰনেল। নৰনভন্ন সভবাে 
ঘেওঁ ঘপ্ৰৰণবািবা�ক ভবাষণ নিনেল। ঘেওঁৰ কনৰেবা ‘खूब लड़ी 
मर द्ानी’ৰ মবাধ্যমে ৰবাণী ঝবান্সীৰ কবানৈিী ঘিশৰ �য়ৰ �য়ৰ 

হল হগনেল। ঘেওঁ নিজৰ ঘলখনিৰ ঘক্ত্ৰে সেল আনেল 
আৰু পুৰুষৰ আনধপে্য থকবা ঘক্ত্ৰখিে সেলেবা লবাভ 
কনৰ ৰবাষ্ট্ৰ্ৰী� পি ্বা�ে উজনল উটঠনেল। ঘেওঁৰ প্ৰথম কনৰেবা 
৯ ৰেৰ ৰ�সে প্ৰকবাশ হৈনেল। ঘেওঁ মুঠ ৮৮ িবা কনৰেবা 
আৰু ৪৬ িবা চুটি গল্প নলনখয়ে। 'নৰখয়ৰ ঘমবানে', 'উন্মবানিিী 
(১৯৩৪), 'সীয়ধ-সবায়ধ নচত্ৰ’ৰ (১৯৪৭) লগয়ে কনৰেবা সংকলি 
'মুকুল', 'নখয়লবািবাৱবালবা', 'ঘ� কি্ কবা ঘপ়ি' আৰু দ্ত্ৰধবাৰবা 
ঘেওঁৰ নৰখ্যবাে সটৃষ্সমূৈৰ নভেৰে অি্যেম। ঘেওঁৰ িবামে 
ভবাৰেী� উপকূলৰক্ী ৰবানৈিীৰ এখি জবাৈবাজৰ িবাম নি�বা 
হৈয়ে। ঘেওঁৰ সবানৈে্য কৃনেৰ প্ৰখৰেবাৰ ৰবায়ৰই নৰগে ৰষে্ 
১৬ আগষ্ েবানৰয়খ সুভদ্বা কুমবাৰী ঘচৌৈবািৰ ১১৭ সংখ্যক 
জ�ন্ী উপলয়ক্ গুগুয়ল ঘডবাডল প্ৰস্তুে কনৰ সন্মবাি জিবা�। 
প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� ২০১৫ চিৰ ৫ জিু েবানৰয়খ নৰশ্ব 
পনৰৱশ নিৱস উপলয়ক্ ঘেওঁৰ নিল্ীনস্ে চৰকবাৰী ৰবাসভৱিে 
কিমৰ পুনল ঘৰবাপি কনৰ সুভদ্বা ঘচৌৈবািৰ কনৰেবা ঘ� কি্ 
ঘক ঘপ়ি শীষক্ কনৰেবা স্ৰণ কনৰনেল। মবায়থবা ঁ৪৪ ৰেৰ 
ৰ�সয়ে সুভদ্বা ঘচৌৈবািৰ ১৯৪৮ চিৰ ১৫ ঘেব্ৰুৱবাৰী েবানৰয়খ 
মেুৃ্য হৈনেল।

সুভদ্বা কুমবাৰী ঘচৌৈবায়ি কনৰেবা, কবানৈিী আৰু ৰচিবায়ৰবাৰ 
অনে সৰল শব্ে নলনখনেল। ঘেওঁৰ ৰচিবাসমূৈে 
ৰীৰত্বৰ কথবা উয়ল্খ আয়ে আৰু ঘেওঁ নশশুসকলৰ 
ৰবায়ৰও কনৰেবা নলনখনেল। ঘেওঁ মধ্যনৰত্ত ঘশ্ৰণীৰ ৰবায়ৰ 
কবানৈিী নলনখনেল। ঘেওঁৰ কবানৈিীয়ৰবায়ৰ সবাধবাৰণ 
জিেবাক ঘপ্ৰৰণবা নিনেল।

স্বাধীিেবাৰ অমেৃ ময়ৈবাৎসয়ৱ আমবাক স্বাধীিেবা িুধিৰ স্নৃে সজীৱ কৰবা, 
অিুভৱ কৰবাৰ সুয়িবাগ প্ৰিবাি কনৰয়ে। এই উৎসয়ৱ আমবাক ঘিশৰ ৰবায়ৰ 

িেুি সংকল্প ঘলবাৱবাৰ, নকৰবা এিবা কৰবাৰ ইচ্ছবা প্ৰিশি্ কৰবাৰ সুয়িবাগ নিয়ে। 
আৈক আনম সকয়লবায়ৱ নমনল স্বাধীিেবা সংগ্ৰবামৰ মৈবাি ৰ্যদ্তিসকলৰ দ্বাৰবা 
অিুপ্ৰবানণে হৈ ঘিশৰ ৰবায়ৰ কনৰ থকবা প্ৰয়চষ্বাক অনধক শদ্তিশবালী কয়ৰবা।ঁ

- নদ্ৰন্দ্ৰ কমোিী , প্ৰধবািমন্তী।   
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জন্মঃ ৩ কেব্ৰুৱোৰী ১৮১৬, মৃতু্ঃ ২৯ নদ্ৱম্বৰ ১৮৮৫সতগুৰু ৰোম ভসং

গোন্ধীিোিী ভিচোৰধোৰোৰ ভচ্োভিি মগনিোই 
কিশোইদ্য় ভনিমী�তো আৰু ভিশ্োসৰ হসদ্ত 

ক�ভতয়োও আদ্পোচ �ৰো নোভেল

কিশৰ স্বোধীনতোৰ িোদ্ি সতগুৰু
ৰোম ভসদ্ঙ আৰম্ভ �ভৰভেল “�ু�ো আদ্দেোলন”

প্ৰনসধি গবান্ীৰবািী নচন্বানৰি েথবা নশক্বানৰি মগিভবাই 
ঘিশবাইয়� ঘকৱল ঘি ঘিশৰ স্বাধীিেবা সংগ্ৰবামে অংশ 
হলনেল ঘেয়ি িৈ�, ঘেওঁ স্বাধীিেবাৰ পূয়ৰ ্ আৰু 

পবােয়েবা সবামবাদ্জক কবামকবাজে সদ্ক্ৰ�েবায়ৰ অংশ হল আনেল। 
মগিভবাই ঘিশবাইৰ জন্ম ১৮৮৯ চিৰ ১১ অয়্বাৰৰ েবানৰয়খ 
গুজৰবািৰ ঘখ়িবাে হৈনেল। এিবা ধমমী� পনৰ�বালে জন্ম গ্ৰৈণ 
কৰবা ঘিশবাইয়� নিভমীকেবা আৰু নৰশ্ববাসৰ হসয়ে ঘকনে�বাও 
আয়পবাচ কৰবা িবানেল। এ�বা ঘকবাৱবা ৈ� ঘি মগিভবাই ঘিশবাইয়� 
মু্বাইে নশক্বা গ্ৰৈণ কনৰ থকবাৰ সম�ে মৈবাত্মবা গবান্ীৰ ভবাষণ 
শুনি ইমবাি ঘৰনে আপ্ফুত হৈনেল ঘি ঘেওঁ আিুষ্বানিক নশক্বা 
এনৰ নিনেল। নকন্তু পবােলল ঘেওঁ নিজৰ আিুষ্বানিক নশক্বা 
ঘশষ কনৰনেল আৰু এগৰবাকী নশক্ক নৈচবায়প কমৰ্ে হৈ 
থবায়ক। ১৯৩০ চিে আইি অমবাি্য আয়ন্দবালিে ঘেওঁ িয়থষ্ 

সদ্ক্ৰ� আনেল আৰু ১৯৩২ চিে ঘেওঁ ইংৰবাজৰ দ্বাৰবা ঘগ্ৰপ্বাৰ 
হৈনেল। ভবাৰে ে্যবাগ আয়ন্দবালিৰ সম�ে িমিমূলক শবাসিৰ 
পষৃ্য়পবাষক ইংৰবাজৰ নৰৰুয়ধি ঘিশবাইয়� িয়থষ্ সদ্ক্ৰ�েবায়ৰ 
গবান্ীৰবািী পন্বা অৰল্ি কনৰ আয়ন্দবালি কনৰনেল। মগিভবাই 
ঘিশবাইয়� গবান্ীৰবািী নচন্বাধবাৰবাক উৎসবানৈে কৰবাৰ ৰবায়ৰই ১৯৩৯ 
চিে নশক্বা আৰু সবানৈে্য শীষক্ ৰবােব্ায়লবাচিী আৰম্ভ কনৰনেল। 
ঘেওঁ ১৯৬১ পিন্্ এই পদ্ত্ৰকবাৰ সম্বািক হৈ আনেল। 
স্বাধীিেবাৰ পবােে ঘেওঁ নশক্বা, গৈৃ উয়ি্যবাগ, মি নৰয়ৰবাধী 
আনি নৰনভন্ন ঘক্ত্ৰে অনভিবাি চলবা�। প্ৰবাথনমক পি ্বা�ৰ পৰবা 
নৰশ্বনৰি্যবাল� পিন্্ মবােৃভবাষবাৰ নশক্বাৰ ওপৰে ঘেওঁ নৰয়শষ 
গুৰুত্ব নিয়�। গবান্ীৰবািী নচন্বাৰ প্ৰৰেক্ েথবা নশক্বানৰি ঘিশবাই 
নৰনভন্ন সমবাজ-সংস্বাৰমূলক সনমনেৰ হসয়ে জন়িে হৈ থকবাৰ 
লগয়ে নশক্বা, সংসৃ্নে, ইনেৈবাস, গবান্ীিশি্, ধম ্ আনি নৰষ�ে 
অয়িক নকেবাপ নলনখয়ে। এজি সেল সবাংৰবানিক ঘৈবাৱবাৰ 
লগয়ে ঘেওঁ এজি সেল অিুৰবািয়কবা আনেল। ১৯৬১ চিৰ 
পৰবা মেুৃ্য পিন্্ ঘেওঁ সে্যবাগ্ৰৈ িবামৰ সবাপ্বানৈক আয়লবাচিীৰ 
সম্বািক আনেল।

নশখ িবাশ ্নিক, সংস্বাৰক েথবা স্বাধীিেবা ঘসিবািী 
সেগুৰু ৰবাম নসঙ এগৰবাকী মৈবাি আধ্তোটমি� 
গুৰু, নচন্বানৰি, িৰূদ্ষ্বা, িবাশ ্নিক, সমবাজ 

সংস্বাৰক আৰু স্বাধীিেবা ঘসিবািী আনেল আৰু প্ৰবা� ঘডৰশ 
ৰেৰৰ পূয়ৰ ্ ঘিশৰ জিেবাক স্বাধীিেবাৰ ৰবায়ৰ একদ্ত্ৰে 
কনৰনেল। উিনৰংশ শনেকবাে ঘেওঁ প্ৰিবাি কৰবা নশক্বা আৰু 
আচৰণয়ৰবাৰ আদ্জ একনৰংশ শনেকবায়েবা প্ৰবাসংনগক হৈ 
আয়ে। ঘকৱল ঘস�বাই িৈ�, গৰুৰ প্ৰনে শ্ৰধিবা, সবাধবাৰণ নৰৰবাৈ 
অিুষ্বাি, নৰধৱবাৰ পুিঃনৰৰবাৈ, িূি্যেম ৰ্য�ৰ হসয়ে গণ 
নৰৰবাৈয়কবা েীব্ৰভবায়ৱ সমথি্ কনৰনেল। স্বাধীিেবা সংগ্ৰবামে 
ঘেওঁৰ অৱিবাি অনে লক্ণী� আনেল আৰু ঘেওঁ নব্ৰটিেৰ 
নৰৰুয়ধি প্ৰথম নৰয়দ্বাৈ কনৰনেল। সেগুৰু ৰবাম নসঙৰ জন্ম 
১৮১৬ চিৰ ৩ ঘেব্ৰুৱবাৰীে পঞ্জবাৱৰ লুনধ�বািবা দ্জলবাৰ 
এখি গবাৱঁে হৈনেল। ঘেওঁ ঘিশখি মুতি কনৰৰলল িবামধবাৰী 
সম্প্ৰিবা�ৰ ঘিেৃত্ব নিনেল আৰু ১৮৫৭ চিৰ নৰয়দ্বাৈৰ এমবাৈ 

আগয়ে ঘিশক মুতি কনৰৰলল কুকবা আয়ন্দবালি আৰম্ভ 
কনৰনেল। সেগুৰু ৰবাম নসয়ঙ নব্ৰয়িইিে হে�বাৰ কৰবা সবামগ্ৰী 
আৰু ঘসৱবায়ৰবাৰ ৰনৈস্বাৰ কৰবাৰ ৰবায়ৰ মবাে মবানেনেল। এজি 
মৈবাি সমবাজ সংস্বাৰক ঘৈবাৱবাৰ উপনৰ ঘেওঁ নশশু অৱস্বাে 
কি্যবাসন্বািৰ ৈে্যবা প্ৰনেৈে কনৰৰলল প্ৰচবাৰ কনৰনেল। 
সেগুৰুয়ৱ সেীৰ প্ৰথবাৰ নৰৰুয়ধি শদ্তিশবালী প্ৰচবাৰ চলবাইনেল 
আৰু নৰধৱবাৰ পুিৰ নৰৰবাৈৰ ৰবায়ৰ আহ্বাি জিবাইনেল িবায়ে 
নৰধৱবাই আত্মসন্মবািৰ হসয়ে জীৱি িবাপি কনৰৰ পবায়ৰ। 
ঘেওঁ এক িেুি গণ নৰৰবাৈ প্ৰণবালীও আৰম্ভ কনৰনেল, এই 
নৰৰবাৈ ৰ্যৱস্বাে ঘকৱল ১ িকবা ২৫ পইচবা খৰচয়ৰ নৰৰবাৈ 
সম্ন্ন কৰবা হৈনেল। ঘেওঁ ঘিৌেুক ঘলিয়িিৰ ওপৰে 
নিয়ষধবাজ্বা আয়ৰবাপ কনৰৰলল ঘচষ্বা কনৰনেল। ১৮৮৫ চিৰ 
২৯ িয়ৱ্ৰে ঘেওঁৰ মেুৃ্য ৈ�। ভবাৰে চৰকবাৰ ২০১৬চিে 
আিুষ্বানিকভবায়ৱ সেগুৰু ৰবাম নসঙৰ ২০০সংখ্যক জ�ন্ী 
উিিবাপি কৰবা নসধিবান্ হলনেল।  n

স্বাধীিেবা সংগ্ৰবামী, নশক্বানৰি, গবান্ীৰবািী ঘিেবা 
মগিভবাই ঘিশবাইয়� সমবাজ নিম ্বাণৰ ঘক্ত্ৰে 
গুৰুত্বপূণ ্ ভূনমকবা পবালি কনৰনেল।

জন্মঃ ১১ অদ্্োিৰ ১৮৮৯, মৃতু্ঃ ১ কেব্ৰুৱোৰী ১৯৬৯মগনিোই কিশোই 
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গুজৰবািৰ িংকবাৰবাে ১৮২৪ চিৰ ১২ ঘেব্ৰুৱবাৰী েবানৰয়খ 
এিবা ব্ৰবাহ্মণ পনৰ�বালে জন্মগ্ৰৈণ কৰবা ি�বািন্দ 
সৰস্েীৰ িবাম মূলশংকৰ আনেল। নৈন্দ ু নৰনধ ময়ে 

েবাগুি মবাৈৰ কৃষ্ণ পক্ে ঘেওঁ জ�ন্ী পবালি কৰবা ৈ�। ঘেওঁ 
আঢ্যৱন্ পনৰ�বালে জন্ম হলনেল ৰবায়ৰ প্ৰবাৰনম্ভক জীৱি িয়থষ্ 
আৰমৰ আনেল। মূল শংকয়ৰ প্ৰবা� ২০ ৰেৰ কবাল মদ্ন্দৰ, 
েীথস্্বাি েথবা ঘিশৰ নৰনভন্ন পনৰত্ৰস্বাি ভ্মণ কনৰ েুনৰনেল। 
ঘেওঁ পবাৈবাৰ পৰে্ে থকবা ঘিবাগী েথবা েপস্ীসকলক সবাক্বাৎ 
কয়ৰ আৰু সকয়লবায়ক ঘেওঁ নিজৰ মিে থকবা ঘখবায়কবাজবায়ৰবাৰ 
নৰষয়� প্ৰশ্ন কয়ৰ নকন্তু ঘকবায়িও ঘেওঁক সুিুত্তৰ নিৰ ঘিবাৱবানৰয়ল। 
সয়িৌ ঘশষে ঘেওঁ মথুৰবাে উপনস্ে ৈ� আৰু ই�বায়েই ঘেওঁৰ 
সবাক্বাৎ নৰৰজবািন্দৰ হসয়ে ৈ�। ঘেওঁ নৰৰজবািন্দবাৰ নশস্য হৈ 
পয়ৰ আৰু স্বামীজীয়� ঘেওঁক ঘৰি অধ্য�ি কনৰৰলল পৰবামশ ্ 
নিয়�। ই�বাৰ পবােে নিজৰ অধ্য�ি কবালে মূলশংকয়ৰ জীৱি, 
জন্ম, মেুৃ্য আনি সম্কে্ সকয়লবা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লবাভ কয়ৰ। 
স্বামী নৰৰজবািন্দই ঘেওঁক সমবাজে ঘৰিৰ জ্বাি প্ৰচবাৰ কনৰৰলল 
নিিুতি কয়ৰ আৰু স্বামী ি�বািন্দৰ ৰূপে প্ৰনেষ্বা কয়ৰ।

১৮৭৫ চিৰ এনপ্ৰলে ি�বািন্দ সৰস্েীয়� ঘৰবায়্ে 
(এনে�বাৰ মু্বাই) আি ্ সমবাজ প্ৰনেষ্বা কয়ৰ। এ�বা এক নৈন্দ ু
সংস্বাৰ আয়ন্দবালি। সমবাজে নৈন্দ ু ধমৰ্ হসয়ে জন়িে হৈ 
থকবা ঘকেয়ৰবাৰ ৰীনেৰ সংস্বাৰ সবাধি কৰবায়িবা আি ্ সমবাজৰ 
উয়দেশ্য আনেল। এই সমবায়জ ঘৰিৰ জ্বাি সকয়লবােবায়ল প্ৰচবাৰ 
কনৰ আনৈয়ে। স্বামীজীয়� নসধিবান্, পুিঃজন্ম, ব্ৰহ্মচবাি ্ আৰু 

সি্যবাসক নিজৰ িশি্ৰ চবানৰিবা স্তম্ভ নৈচবায়প প্ৰনেষ্বা কয়ৰ। এ�বা 
ঘকবাৱবা ৈ� ঘি ঘেওঁ ঘপবািপ্ৰথয়ম ১৮৭৬ চিে স্ৰবাজৰ ধ্বনি 
নিনেল। এই ধ্বনি পবােলল স্বাধীিেবা আয়ন্দবালিৰ ৰবায়ৰ ঘলবাকমবাি্য 
ৰবাল গংগবাধৰ নেলয়ক নিনেল। সে্যবাথ ্ প্ৰকবাশৰ নলখনিে ঘেওঁ 
ভদ্তিৰ জ্বািৰ উপনৰও সমবাজৰ হিনেক উন্ননে আৰু সমবাজৰ 
সবামবাদ্জক সৱলীকৰণৰ ওপৰয়েবা গুৰুত্ব আয়ৰবাপ কয়ৰ। ঘেওঁ 
ধমৰ্ ঘক্ত্ৰে থকবা অন্নৰশ্ববাস, কুসংস্বাৰ আৰু অপনৰশ্ববাসৰ 
নৰয়ৰবানধেবা কনৰ ধমৰ্ প্ৰকৃে সে্য প্ৰনেষ্বা কনৰনেল।

স্বামী ি�বািন্দ সৰস্েীয়� ঘকৱল ধমক্্ৰবানন্ৰ আত্মবাক 
জবাগ্ৰে কৰবাই িৈ�, পৰবাধীিেবাে আৱধি ঘৈবাৱবা ঘিশখিক মুতি 
কনৰৰলল ৰবাষ্ট্ৰৰ নৰলেৱে অনৰৈণবা ঘিবাগবাইনেল। স্বামী ি�বািন্দ 
সৰস্েীয়� আি ্ সমবাজৰ জনৰ�য়ে সমবাজ সংস্বাৰৰ অয়িক 
কবাম কয়ৰ। অস্শৃ্যেবা, সেী প্ৰথবা, ৰবাল্য নৰৰবাৈ, িৰ ৰনল, 
ধমমী� সংকীণে্বা আৰু অন্নৰশ্ববাসৰ নৰৰুয়ধি ঘজবাৰিবাৰ প্ৰচবাৰ 
কনৰনেল আৰু নৰধৱবা নৰৰবাৈ, ধমমী� উিবাৰেবা আৰু পবাৰস্নৰক 
ভবােৃত্বয়ৰবাধক সমথি্ কনৰনেল। এ�বা ঘকবাৱবা ৈ�, ১৮৮৩ 
চিে স্বামী ি�বািন্দ সৰস্েী ঘিবাধপুৰৰ মৈবাৰবাজৰ ওচৰলল 
হগনেল। গুৰু ি�বািন্দ সৰস্েীৰ দ্বাৰবা প্ৰভবানৱে হৈ ৰজবা 
িশৱন্ নসয়ঙ িেৃ্যনশল্পী হসয়ে থকবা সম্ক ্ ঘেি কয়ৰ। িবাৰ 
ৰবায়ৰ িেৃ্যনশল্পীগৰবাকীৰ স্বামীজীৰ ওপৰে খং উটঠনেল আৰু 
ৰবান্িীৰ হসয়ে নমনল স্বামীজীৰ খবাি্যে কবাচ নমলবাই নিনেল, 
ই�বাৰ পবােে স্বামীজীৰ স্বাস্্যৰ অৱিনে �টিনেল। ১৮৮৩ চিৰ 
৩০ অয়্বাৰৰে ঘেওঁৰ মেুৃ্য ৈ�।  n

এটি নশশুয়ৱ নশৱৰবাদ্ত্ৰৰ মবাজনিশবা নশৱনলংগে ৰনৈ নিগনিয়� প্ৰসবাি খবাই থকবা ঘিয়খ, এ�বা ঘিনখ ঘেওঁ আচনৰে আৰু 
ৈেৰবাক হৈনেল। ঘসই মুৈেূৰ্ পৰবাই মূনেপ্ূজবাৰ ওপৰে ঘেওঁৰ নৰশ্ববাস িবাইকী�বা হৈনেল। পুত্ৰৰ নচন্বাধবাৰবাৰ পনৰৱেি্ 

ঘিনখ ঘিউেবায়ক সন্বািৰ নৰ�বাৰ ৰবায়ৰ প্ৰস্তুনে আৰম্ভ কনৰয়ল। পুত্ৰ সন্বায়ি এইকথবা জবানিৰলল ঘপবাৱবাৰ লয়গ লয়গই �ৰৰ 
পৰবা পলবা�ি কয়ৰ। েবাৰ পবােে ঘেওঁ মুণ্ডি কনৰ ঘগৰুৱবা ৰত্ পনৰধবাি কয়ৰ। ব্ৰহ্মচবাি ্ কবালয়েই সমবাজে চনল থকবা 

কুৰীনে-িীনেয়ৰবাৰ আেঁৰ কৰবাৰ উয়দেশ্যয়ৰ �ৰ ে্যবাগ কনৰ ভবাৰেভূনম ভ্মণৰ ৰবায়ৰ ওলবাই ঘিবাৱবা এইগৰবাকী পবােলল মৈনষ ্ 
ি�বািন্দ সৰস্েী িবায়ময়ৰ জগে নৰখ্যবাে হৈ পয়ৰ...

সমোজ
সংস্োৰৰ 
জন�
জন্মঃ ১২ ঘেব্ৰুৱবাৰী ১৮২৪
মেুৃ্যঃ ৩০ অয়্বাৰৰ ১৮৮৩

ি�বািন্দ সৰস্েীি্জ্তত্ব
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এ�বা পৰীক্বা ঘপ চচ্বা ৈ�, নকন্তু এ�বা 
ঘকৱল পৰীক্বাৰ ওপৰয়ে আয়লবাচিবা 
িৈ�। অয়িক কথবা আয়লবাচিবা 
ৈ�। এিবা সুস্ পনৰয়ৱশ গ় নিৰ 
লবায়গ। এক িেুি আত্মনৰশ্ববাস গ় 
নিৰ লবায়গ। �ৰে ৰবা ৰনু্ৰ হসয়ে 
নিিয়ৰ কথবা পেবা ৈ� ঘসইিয়ৰ এই 
কবািস্ূচীে অংশ ল’ৰ লবায়গ।
- নদ্ৰন্দ্ৰ কমোিী, প্ৰধবািমন্তী।

পৰীক্বা প্ৰনে ৰেয়ৰ আয়ৈ, আৰু এই পৰীক্বাই চবাপ আৰু 
উনদ্নিেবাও আয়ি। নশক্বাথমী, নশক্ক আৰু অনভভবাৱক 

সকয়লবায়ৱ পৰীক্বাক হল নচনন্ে হৈ থবায়ক। এই সমস্যবায়িবা 
সমবাধবাি কনৰৰলল ঘেওঁয়লবায়ক সৈয়জ ঘকবায়িবা ঘলবাকক নৰচবানৰ 
িবাপবা�। এই সমস্যবাসমূৈৰ প্ৰনে লক্্য ৰবানখ প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ 
ঘমবািীয়� প্ৰনে ৰেয়ৰ নশক্বাথমীসকলৰ হসয়ে পৰীক্বাৰ নৰষয়� 

আয়লবাচিবা কনৰ আনৈয়ে, িবায়ে ঘেওঁয়লবায়ক সমস্যবা আৰু 
নচন্বাৰ পৰবা পনৰত্ৰবাণ পবাৰ পবায়ৰ। এই ৰেয়ৰবা প্ৰধবািমন্তীয়� 

পৰীক্বাৰ পূয়ৰ ্ নশক্বাথমীসকলৰ হসয়ে পৰীক্বাৰ নৰষয়� 
আয়লবাচিবা কৰবাৰ পনৰকল্পিবা কনৰয়ে। এই উয়দেশ্যয়ৰ MyGov.

inে ২৮ নডয়চ্ৰৰ পৰবা পঞ্জী�ি আৰম্ভ হৈয়ে। ঘস�বা ২৭ 
জবািৱুবাৰী পিন্্ চনলনেল। পৰীক্বা ঘপ চচ্বা শীষক্ কবািসূ্চীে 
নশক্বাথমী েথবা অনভভবাৱকসকয়ল প্ৰধবািমন্তীৰ পৰবা সুপৰবামশ ্ 

লবাভ কৰবাৰ লগয়ে ঘেওঁ ঘপবািপি্ৰী�বালক প্ৰশ্নও কনৰৰ পবানৰৰ। 
পৰীক্বাৰ ওপৰে আয়লবাচিবা কবািসূ্চীৰ ৰবায়ৰ িৱমৰ পৰবা দ্বািশ 

ঘশ্ৰণীৰ নশক্বাথমী, নশক্ক, আৰু অনভভবাৱকৰ ৰবায়ৰ অিলবাইি 
প্ৰনেয়িবানগেবাও অিটুষ্ে ৈ'ৰ। প্ৰধবািমন্তী িয়ৰন্দ ঘমবািীয়� 

মি নক ৰবাে কবািসূ্চীে পৰীক্বা সন্দভে্ আয়লবাচিবাৰ নৰষ�ে 
হকনেল, "মই আয়পবািবায়লবাক সকয়লবায়ক নৰচবানৰম। পৰীক্বাৰ 

ওপৰে আয়লবাচিবাে অংশগ্ৰৈণ কনৰৰ। আনম এয়কলয়গ 
পৰীক্বা, ঘকনৰ�বাৰ, সেলেবা আৰু নশক্বাথমী জীৱিৰ হসয়ে 

সম্নকে্ ৰহুয়েবা নিশৰ ওপৰে নচন্বা-চচ্বা কনৰম।"

MyGovে আয়�বাদ্জে প্ৰনেয়িবানগেবাৰ মবাধ্যমে 
নিৰ ্বানচে ঘৈবাৱবা প্ৰবা� ২০৫০ নশক্বাথমী, নশক্ক আৰু 
অনভভবাৱকক নশক্বা মন্তণবালয়� নপনপনচ নকি প্ৰিবাি 
কনৰৰ। নৰগে ৰষে্ প্ৰধবািমন্তীয়� পৰীক্বা ঘপ চচ্বা 
কবািস্ূচী ভবাচ্ুয়ৱল মবাধ্যমে প্ৰবা� ৯০ নমনিি সম� 
কথবা পবানেনেল। 

পুৰস্োৰ

পৰীষিো

পৰীষিো চচ্ষোৰ 
তথ্ৰ িোদ্ি এই 
ভ�উআৰ ক�োড 
কস্ন �ৰ� 

কপ

চচ্ষো ২০২২
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পনৰৱনেে্ ভবাৰেৰ কথবাৰোষ্ট্ৰ

ভশষিো আৰু প্ৰো�ৃভত� কখভত
হৈ পভৰদ্ে কপ্ৰৰণোৰ উৎস

ভবাল নশক্বা আৰু উন্নে স্বাস্্য হৈয়ে মূল্যৱবাি সম্ি। ঘসয়�য়ৈ প্ৰনেজি ৰ্যদ্তিয়� এ�বা পবাৰ নৰচবায়ৰ, 
নকন্তু সম্িৰ অভবাৱৰ ৰবায়ৰ ঘস�বা সম্ভৱ হৈ িুয়ঠ। ঘেয়লংগবািবাৰ ড০ কুয়ৰলবা নভঠ্ঠলবাচবািই্ 

পুনথভঁৰবাল খুনল আিক নশনক্ে কৰবাৰ ৰবায়ৰ কবাম কনৰ থকবাৰ সম�য়ে নৰমল কুমবাৰ ঘপয়িয়ল কৃষক 
আৰু িুৱসকলক পনৰয়ৱশ সুৰক্বাৰ হসয়ে আত্মনিভৰ্শীল কনৰ েুনলৰলল কবাম কনৰ আয়ে...

ভযগৰো�ীদ্য় প্ৰমোভণত �ভৰদ্ে 
কয সদ্পোন ভিি� �ৰোৰ ক�োদ্নো 

িয়সৰ সীমো নোথোদ্�

প্ৰো�ৃভত� কখভতদ্ৰ কপ্ৰৰণোৰ উৎস 
হৈ পভৰদ্ে ভিমল �ুমোৰ কপদ্িল

আমবাৰ ঘিশ অয়িক অসবাধবাৰণ ৰ্যদ্তিত্বয়ৰ ভৰপূৰ। 
ই�বাৰ মবাজে অয়িক ৰ্যদ্তি আয়ে নিসকলৰ ৰবায়ৰ 

ৰ�য়স  ঘকবায়িবা ৰবাধবাৰ সটৃষ্ কনৰৰ ঘিবাৱবায়ৰ। অি্যই আৰবাম 
কৰবাৰ সম�ে এই ঘলবাকসকয়ল এয়ি ঘকেয়ৰবাৰ কবাম কনৰ 
িবা� নিয়ৰবায়ৰ অি্যৰ ৰবায়ৰ ঘপ্ৰৰণবাৰ সটৃষ্ কয়ৰ। ঘেয়ি এজি 
ৰ্যদ্তি হৈয়ে ঘেয়লংগবািবাৰ ড০ কুয়ৰলবা নৰঠ্ঠলবাচবাি।্ ঘেওঁৰ 

ৰ�স ৮৪ ৰেৰ। নৰঠ্ঠলবাচবাি ্ 
হৈয়ে এয়ি এিবা উিবাৈৰণ 
নিয়� প্ৰমবাণ কয়ৰ ঘি ঘিনে�বা 
আয়পবািবাৰ সয়পবািয়ৰবাৰ পূৰণ 
কৰবাৰ কথবা আয়ৈ ঘেনে�বা 
ৰ�সৰ ঘকবায়িবা কথবাই িবায়ৈ। 
নৰঠ্ঠলবাচবািৰ্ সৰুয়ৰ পৰবা 
এিবা ডবাঙৰ পুনথভঁৰবাল 
ঘখবালবাৰ ইচ্ছবা আনেল। 
ঘিনে�বা এই ধবাৰণবায়িবা ঘেওঁৰ 
মিলল আনৈনেল ঘেনে�বা 

ঘিশখি নব্ৰটিেৰ অধীিে আনেল। ঘসই হশশৱৰ সয়পবাি 
ঘেয়িলকয়� পনৰ হৰনেল। সম�ৰ েবানগিবাে ঘেওঁ ডবাঙৰ হৈ 
অধ্যবাপক হৈ পয়ৰ আৰু সমবান্ৰবালভবায়ৱ ঘেয়লগু ভবাষবাৰ 
গভীৰ অধ্য�ি কয়ৰ। এনে�বা ঘেওঁ সয়পবািক ৰবাস্তৱ ৰূপ 
নিয়ে। ঘেয়লংগবািবাৰ িিবানদ্-ভূৱিবানগনৰ দ্জলবাে স্বাপি কৰবা 
পুনথভঁৰবাল আদ্জ ২ লবাখয়ৰবা অনধক পুনথ আয়ে। নৰঠ্ঠলবাচবািই্ 
ক� ঘি নশক্বাৰ ৰবায়ৰ ঘেওঁ নিমবাি কষ্ কনৰৰলগী�বা হৈনেল 
ঘস�বা িবায়ে অি্যই কনৰৰলগী�বা িৈ� েবাৰ ৰবায়ৰ ঘেওঁ এই 
পুনথভঁৰবালৰ ৰ্যৱস্বা কনৰয়ে। আদ্জ অয়িক নশক্বাথমীয়� এই 
পুনথভঁৰবালৰ সুনৰধবা গ্ৰৈণ কনৰ আনৈয়ে।

ঘশৈেী�বালক ঘিশে প্ৰবাকৃনেক ঘখনেৰ প্ৰচবাৰ 
উনচেভবায়ৱই হৈ আয়ে। প্ৰকৃেবাথে্ প্ৰবাকৃনেক 

কৃনষ পধিনেৰ জনৰ�য়ে ঘিশৰ কৃষকৰ জীৱিলল হৰলেনৱক 
পনৰৱেি্ আনৈয়ে। কম নৰনিয়�বাগে অনধক লবাভ অজি্ 
কনৰৰলল আদ্জ কৃষকসকল সক্ম হৈয়ে। প্ৰবাকৃনেক ঘখনে 
পধিনে এক লবাভজিক কৃনষ পধিনে। এই কবাৰণয়িবাৰ ৰবায়ৰই 

প্ৰধবািমন্তীয়� প্ৰবাকৃনেক 
ঘখনেৰ ওপৰে সৰ ্বানধক 
গুৰুত্ব প্ৰিবাি কনৰ আনৈয়ে। 
কৃষকসকয়লও এনে�বা এই 
পধিনে গ্ৰৈণ কনৰয়ে। ঘেয়ি 
এজি কৃষক হৈয়ে গুজৰবাি 
আিন্দৰ গ্ৰবামবাঞ্চলে ৰবাস 
কৰবা নৰমলভবাই ঘপয়িল, নি 
ঘকৱল নিয়জ প্ৰবাকৃনেক কৃনষ 
কৰবাই িৈ�, আিয়কবা ই�বাৰ 
ৰবায়ৰ অিুয়প্ৰৰণবা ঘিবাগবাই 

আনৈয়ে। ঘপয়িয়ল ক�, "মই প্ৰবাকৃনেক কৃনষ আৰম্ভ কনৰয়েবা ঁ
কবাৰণ মই ই�বাে এক ভনৱষ্যে ঘিনখয়েবা।" প্ৰবাকৃনেক কৃনষ 
আগন্ক সম�ৰ ঘখনে ৈ'ৰলল হগ আয়ে। ঘকৱল এ�বাই 
িৈ�, প্ৰবাকৃনেক কৃনষয়� কীিিবাশকৰ কুপ্ৰভবাৱৰ পৰবাও 
মুতি কয়ৰ আৰু স্বাস্্যও ভবায়ল ৰবায়খ। িৰবাচলয়ে প্ৰবাকৃনেক 
কৃনষয়� ঘকৱল কৃষকসকলৰ উপবাজি্ ৰদৃ্ধি কৰবাই িৈ�, 
ঘেওঁয়লবাকক আত্মনিভৰ্শীল কনৰ েুনলৰললও সক্ম হৈয়ে। 
প্ৰবাকৃনেক ঘখনেৰ েলে ক্নেকবাৰক ৰবাসবা�নিক পিবাথৰ্ 
আমিবানি হ্বাস পবাৰ আৰু ঘিশৰ ৮০ শেবাংশ কৃষক এই 
ঘখনেৰ দ্বাৰবা লবাভবানবিে ৈ'ৰ।  n
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অদ্্োিয়োৰ 
প্ৰদ্ণতো� 

স্মৰণ
(পূণ্ ভতভথ- ১১ কেব্ৰুৱোৰী)

ঘিশৰ একেবা, অখণ্ডেবাৰ 
আত্মনিভৰ্শীলেবাৰ ওপৰে িীিি�বাল 
জীয়� নৰয়শষ গুৰুত্ব নিনেল। ১৯৬৫ 
চিে ভবাৰে-পবানকস্তবাি িুধিৰ সম�ে 

ঘিশ নৰয়িশৰ পৰবা অৈবা মবাৰণবাত্ৰ 
ওপৰে নিভৰ্শীল হৈ থবানকৰলগী�বা 

হৈনেল। িীিি�বায়ল হকনেল ঘি 
আনম ঘকৱল খবাি্যৰ ওপৰয়েই িৈ�, 
অত্-শত্ আৰু নচন্বাধবাৰবাৰ ঘক্ত্ৰয়েবা 
আত্মনিভৰ্শীল ৈ’ৰ লবানগৰ। ঘেওঁৰ 
এই নচন্বাধবাৰবাক ৰবাস্তৱবান�ে কৰবাৰ 

ৰবায়ৰ ঘিয়শ কবাম কনৰ আয়ে। সবামনৰক 
খণ্ডে ভবাৰে আত্মনিভৰ্শীল হৈয়ে 
িনি আদ্জ ঘিশ অথল্িনেকভবায়ৱও 

িিনক�বাল হৈ পনৰয়ে েথবা নচন্বাধবাৰবাৰ 
আত্মনিভৰ্শীলেবাৰ জনৰ�য়ে ঘিয়শ 

আদ্জ নৰনভন্ন খণ্ডে ঘিেৃত্ব নি 
আনৈয়ে। আদ্জ ভবাৰেৰ হৰয়িনশক 
িীনে চবাপ আৰু প্ৰভবাৱৰ পৰবা মুতি 

হৈ ৰবাষ্ট্ৰ প্ৰথমৰ নি�ময়ৰ চনলৰ 
ধনৰয়ে। ৰবাষ্ট্ৰ প্ৰথম, প্ৰকৃনেৰ হসয়ে 

সবামঞ্জস্যেবাৰ িশি্ িীিি�বাল 
উপবাধ্যবা�ৰ অৱিবাি।

চলৰৱতী, 
চলৰৱতী 
চলৰৱতী” 
মোদ্থো হগ 

থো�ো, থমভ� 
হৰ নোযোিো, 
হগ থো�ো।

- নদ্ৰন্দ্ৰ কমোিী , প্ৰধবািমন্তী।  
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