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সমন্বিত স্বাস্থ্য বথ্যবস্বা, ন্িন্িৎসি এবং ন্বজ্বানীদের 
পবারেন্্ শিতবা, স্বাস্থ্যদসববা িমমীদের ন্নরলস প্রদিষ্বা এবং 
য�বাগথ্য সঙ্গদতর ফদল ভবারত ১৬০ যিবাটির যবন্্ টিিবার 
য�বাজ ন্েদত সক্ষম হদেদে। 

আমরবা িরব আমরবা িরব 
জে, ন্নশ্চে!জে, ন্নশ্চে!

টিিবািরণ ১৬০ যিবাটির মবাইলফলি অজশিন িদরদেটিিবািরণ ১৬০ যিবাটির মবাইলফলি অজশিন িদরদে

বিনামূল্যে বিতরলের জনযে 

১-১৫ যফব্রুেবান্র, ২০২২ বর শি ২, খণ্ড ১৫ বর শি ২, খণ্ড ১৫ 

পৃষ্বা ২১-২৪ পৃষ্বা ২১-২৪ এি ঝলদি প্রজবাতন্ত্র ন্েবস এি ঝলদি প্রজবাতন্ত্র ন্েবস 

ন্নউ ইন্ডিেবান্নউ ইন্ডিেবা

সমবািবারসমবািবার
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যিন্দীে ন্নব শিবািন িন্ম্ন পবািঁ রবাদজথ্য 
ন্নব শিবািন য�বারণবা িদরদে। ন্বধবানসভবা 
ন্নব শিবািন এিটি ্ন্তি্বালী যেদ্র 
গুরুত্বপূণ শি স্তম্ভ �বা রবাদ্রের উন্নেন 
ও সমৃন্ধির পথ প্র্স্ত িদর। আন্ম 
এই সমস্ত রবাদজথ্যর জনগদণর িবাদে 
এমন এিটি সরিবার ন্নব শিবািন িরবার 
জনথ্য আদবেন জবানবান্ছি �বা রবাদজথ্যর 
অগ্রগন্ত তথবা যেদ্র উন্নেন সুন্নন্শ্চত 
িরদব। যিন্দীে ন্নব শিবািন িন্ম্ন 
জনসবাধবারদণর ন্নরবাপত্বার জনথ্য ন্িেু 
গুরুত্বপূণ শি ন্সধিবান্ত ন্নদেদে, আমরবা 
আন্তন্রিভবাদব তবা স্বাগত জবানবাই। 
ন্নেমগুন্ল অনুসরণ িরবা সিল 
রবাজননন্তি েদলর সন্মিন্লত েবান্েত্ব। 
অন্মত ্বাহ, যিন্দীে স্রবা্রেমন্ত্রী

পাচঁটি রালজযের বিধানসভা বনি ্াচলনর তাবরখ ঘ�াষো করা হল়েলে। ঘকাবভড 
বিবধ ঘমলনই বনি ্াচন অনুটঠিত হলি। এই বনি ্াচলন ১৮ ঘকাটি ৩৪ ্লষের 

ঘিবি ঘভািার তালঁের ঘভািাবধকার প্রল়োগ করলিন। এখালন পাচঁটি রালজযের 
ঘভালির সম্ূে ্ সম়েসূচী রল়েলে।

ন্নব শিবািদনর ফলবাফল: ১০ মবািশি ২০২২
উত্রপ্রদে্
যভবািেবাতবা-

ঘভালির বেন- 
১০,১৪,২০,২৩,২৭ 
ঘেব্রু়োবর এিং ৩,৭ মাচ্ 

যমবাি আসন- ৪০৩
১৫,০৫,৮২,৭৫০

পবাঞ্বাব
যভবািেবাতবা-

ঘভালির বেন-২০ ঘেব্রু়োবর

যমবাি আসন- ১১৭
২,১৩,৮৮,৭৬৪

উত্রবাখণ্ড
যভবািেবাতবা-

ঘভালির বেন- ১৪ ঘেব্রু়োবর

যমবাি আসন- ৭০
৮২,৩৮,১৮৭

যগবােবা
যভবািেবাতবা-

ঘভালির বেন- ১৪ ঘেব্রু়োবর
যমবাি আসন- ৪০
১১,৫৬,৭৬২

যভবািেবাতবা
২০,৫৬,৯০১মন্নপুর যমবাি আসন যভবাদির ন্েন

৬০ ২৭ যফব্রুেবান্র, ৩ মবািশি 

 

গণতদন্ত্ররগণতদন্ত্রর  উৎসবউৎসব

পাচঁটি রালজযের বিধানসভা বনি ্াচলনর বিস্াবরত 
তথযে ঘপলত এই ব্লকে বলিক করুন: https://
static.pib.gov.in/writereaddata/ userfiles/
PN_3.pdf
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নব ভবারদতর স্প্ন 
আজদির তরুণদের 

মদধথ্য ন্নন্হত 

টিিবািরদণ অন্বশ্বাসথ্য সবাফলথ্য! 

প্রছিে 
ন্নবন্ধ 

যিবান্ভদ�র ন্বরুদধি লড়বাইদে ভবারত এি েৃষ্বান্ত স্বাপন 
িদরদে। ১৬০ যিবাটির যবন্্ টিিবার য�বাজ প্রেবান িরবা 
হদেদে।       পৃষ্বা ৬-২০ 

ন্ভতদরর পবাতবাে

সংববাে সংদক্ষপ পৃষ্বা ৪-৫ 

পৃষ্বা ২১-২৪  

পৃষ্বা ৩০-৩৫ 

পৃষ্বা ৩৬ 

পৃষ্বা ৩৭ 

পৃষ্বা ৪২

পৃষ্বা ৪২ 

পৃষ্বা ৪৩ 

পৃষ্বা ৩৮-৪১ 

পৃষ্বা ২৫ 

প্রজবাতন্ত্র ন্েবদসর ঝলি।

যুি সম্প্রোল়ের িক্তি োড়া ঘকানও 
আল্া্ন, ঘকানও ভািধারা সমালজ 
প্রবতটঠিত হলত পালর না। যুি সম্প্রো়ে- 
তালঁের বচন্াভািনার উপর ভিভতি কলরই 
ঘেি তথা সমাজ গঠন হ়ে, নি যুলগর 
সূচনা হ়ে।        পৃষ্বা ২৬-২৯ 

বদদে ভবারত যরেন-
নতুন সুবিধা সম্ন্ন উন্নত প্রযুক্তির ঘরেন।

নতুন বের, নতুন �বাত্বা
িক্তিিা্ী সরকার ঘেলির উন্ন়েলনর বেিা 
পবরিতন্ করলত সষেম।

তবান্মলনবাড়ুদত ১১ টি নতুন যমন্�িথ্যবাল 
িদলদজর সূিনবা।

মন্ন্ত্রসভবার ন্সধিবান্ত
২০৩০ সাল্র মলধযে নিা়েনলযাগযে িক্তির 
্ষেযেমাত্া অজল্ন গহৃীত পেলষেপ। 

বথ্যন্তিত্ব- স্ামী ে়োন্ সরস্তী

ইন্তববািি েৃটষ্ভন্ঙ্গ- পবরিতন্িী্ ভারত

পরীক্ষবা যপ িিশিবা ২০২২ 

স্বাধীনতবা সংগ্রবামীরবা �ুব সম্প্রেবােদি অনুদপ্ররণবা জনু্গদেন্েদলন
ঘেিলক স্াধীন করার ্লষেযে স্াধীনতা সংগ্ামীরা শুধুমাত্ 
প্রবতকূ্তার সম্খুীন হনবন, তারঁা জীিলনর সিস্্ উৎসগ ্ 
কলরবেল্ন। 

িষ ্ ২ , খণ্ড ১৫ ১-১৫ ঘেব্রু়োবর, ২০২২ 

সম্বােি
জেেীপ ভবািনগর, 
মুখযে মহাবনলে্িক,
ঘপ্রস ইনেরলমিন িুযেলরা,
নতুন বেবলি

প্রিবান্্ত ও মুন্রিত
সদতথ্যন্দ প্রিবা্, 
মহা বনলে্িক, বিওবস
িুযেলরা অে আউিবরচ এিং 
কবমউবনলকিন 

মুরিণ- 
আরািলিী বপ্রন্াস ্ অযোন্ড পািব্িাস ্ 
প্রাইলভি ব্বমলিড, ডবলিউ-৩০, ওখ্া 
ইন্ডাব্রি়ো্ এবর়ো ঘেজ-২,ন়ো বেবলি- 
১১০০২০

পন্রিল্পি 
বেিযো তল্া়োর,
অভ়ে গুপ্ত

ভবারবা সম্বােি
সুবমত কুমার (ইংলরক্জ),
অবন্ পযোলি্ (গুজরাবত),
নাবেম আহলমে (উেু্ ),
ঘিাবেত কুমার ঘগাস্ামী (অসবম়ো), 
বিন়ো বপ এস (মা্া়ে্ম),
ঘপৌ্মী রবষেত (িাং্া),
হবরহর পাণ্ডা (ওবড়়ো)

বন্রষ্ পরবাম্ শি সম্বােি
সদন্তবার িুমবার

বন্রষ্ সহবােি পরবাম্ শি সম্বােি
ন্বদভবার ্ম শিবা

সহবােি পরবাম্ শি সম্বােি
িদেন িুমবার যিৌধুরী

বন্রষ্ পন্রিল্পি 
্থ্যবাম িুমবার ন্তওেবান্র,
রবীন্দ িুমবার ্ম শিবা 

ন্নউ ইন্ডিেবান্নউ ইন্ডিেবা

সমবািবারসমবািবার

  response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELBEN/2020/78825 

য�বাগবাদ�বাদগর টিিবানবা এবং ই-যমল
রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অে আউিবরচ 
অযোন্ড কবমউবনলকিন,
ববিতী়ে ত্, সূচনা ভিন,
নতুন বেবলি- ১১০০০৩
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সাের নমস্ার,
চােকযে নীবতলত ি্া হল়েলে ইচ্ািক্তি এিং প্রলচষ্ার মাধযেলম বনবে্ষ্ ্ষেযে অজন্ করা সম্ভি। ঘকাবভলডর 

বিরুলধে ্ড়াইল়ে ভারলতর ঐকাবন্ক প্রলচষ্া এিং বথির ্ষেযে ওই নীবতর একটি প্রকৃষ্ উোহরে হল়ে 
উলঠলে। টিকাকরে অবভযান িতম্ালন "হর �র েস্ক" অবভযালনর মাধযেলম ঘেলির প্রবতটি মানলুষর িাবড়র 
ঘোরলগাড়া়ে ঘপৌঁলে বগল়েলে। এই অবভযান প্রমাবেত কলরলে, ঘয যবে ঘকান কাজ করার সবেচ্া থালক, 
তলি তা পূরলের পথও থালক।

এখন ঘকাবভড টিকা অবভযালনর অধীলন ভারলতর ১৫-১৮ িের বকলিার-বকলিারীলের টিকা ঘেও়ো 
হলচ্। ঘসইসলগে সামলনর সাবরর কমমী এিং প্রিীে নাগবরকলের জনযে প্রবতলরাধমূ্ক ঘডাজ অন্ভুত্ি করা 
হল়েলে। ১৬০ ঘকাটিরও ঘিবি টিকার ঘডাজ ঘেও়ো হল়েলে, যা নতুন ভারলতর প্রবতশ্রুবতর প্রতীক হল়ে 
উলঠলে। 

ধারো করা হ়ে ঘয গড় আ়েলুত এক িেলরর িকৃ্ধে একটি ঘেলির ক্জবডবপ ৪% িকৃ্ধে কলর। এই কারলেই 
সরকার তার ঘকাবভড-বিলরাধী প্রচালর "জান হযো়ে ঘতা জাহান হযো়ে" এিং "জান বভ জাহান বভ" মন্ত্র িযেিহার 
কলরলে।

ঘকাবভড শুরু হও়োর প্রথম বেলক ঘকানও ওষুধ বে্ না, ঘকানও বপবপই বকি বে্ না, এন-৯৫ মাস্ 
ততবরর জনযে সামানযে ক্জবনস মজতু বে্। টিকার জনযে ঘেি সম্েূভ্ালি বিলেলির উপর বনভর্ বে্। 
যাইলহাক, স়্েংসমূ্েত্ার বেলক গহৃীত পেলষেপগুব্ পবরবথিবত পবরিতন্ কলরলে। বপবপই বকি, মাস্, টিকা 
এিং ওষুলধর ঘষেলত্, িনূযে ঘথলক শুরু কলর ভারত এখন িীষথ্িালন ঘপৌঁেলত সষেম হল়েলে।

এক িের এিং বকেু সমল়ের মলধযে ১৬০ ঘকাটিরও ঘিবি ঘযাগযে জনসংখযোলক টিকা বেল়ে ভারত একটি 
নতুন ঘরকড ্ গঠন কলরলে। এটি ভারলতর গি ্ এিং আত্মবনভর্তার প্রতীক হল়ে উলঠলে, বকন্তু আত্ম-
সন্তুটষ্লত ভুগল্ চ্লি না। এখনও িহু মানলুষর অংিগ্হে িাবক রল়েলে। কলরানাভাইরালসর বিকািমান 
রূলপর কথা মাথা়ে ঘরলখ, সরকার ঘয ঘকানও সমসযো ঘমাকালি্া করার জনযে বিবভন্ন পবরকল্পনা করলে। 
এই সংখযোর প্রচ্ে বনিলধে এক িেলরর টিকা প্রচারাবভযান সম্েূ ্ করার যাত্া সম্লক ্বিস্াবরত তথযে তুল্ 
ধরা হল়েলে।

এই সংখযো়ে ৭৫টি নতুন হাই-ঘিক িল্ ভারত এক্সলপ্রস ঘরেলনর কথাও থিান ঘপল়েলে, যা ঘেলির বিবভন্ন 
অংিলক সংযতুি করলত চল্লে। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী গত িেলরর ১৫ আগস্ট এই ঘরেলনর কথা ঘ�াষো 
কলরবেল্ন। ঘেি গঠলন তরুেলের ভূবমকা এিং ২৫তম জাতী়ে যিু উৎসি উপ্লষে তরুেলের উলদেলি 
প্রধানমন্ত্রীর ভাষেও এই সংখযো়ে থিান ঘপল়েলে। িযেক্তিত্ব বিভালগ স্ামী ে়োন্ সরস্তীর জীিনকাবহনী 
তুল্ ধরা হল়েলে। আমালের অমতৃ মলহাৎসি বসবরলজ স্াধীনতা সংগ্ামীলের সম্লক ্অনলুপ্ররোমূ্ক 
গল্প রল়েলে। এই সংখযো়ে প্রজাতন্ত্র বেিস উেযাপলনর ঝ্কও ঘেখলত পালিন।

ঘকাবভড বিবধ ঘমলন চ্নু এিং আমালের কালে আপনার গুরুত্বপূে ্ পরামি ্ পাঠালত থাকুন।
ধনযেিাোলন্, 

সম্বােদির িলদম

(জেেীপ ভবািনগর)

টিিবানবা: রুম নম্বর-২৭৮, িযুেলরা অে আউিবরচ অযোন্ড 
কবমউবনলকিন, ববিতী়ে ত্, সূচনা ভিন,
নতুন বেবলি- ১১০০০৩
ই-যমল: response-nis@pib.gov.in
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আবম বনউ ইক্ন্ড়ো সমাচালরর 
ই-পক্ত্কাটি পলড়বে। খিু ভা্ 
্াগ্। এই পক্ত্কার মাধযেলম 
আমালের বপ্র়ে প্রধানমন্ত্রীর েষে 
ঘনতৃলত্ব আমালের নতুন ভারলত 
�লি যাও়ো উন্ন়েনমূ্ক একাবধক 
কাজ সম্লক ্অলনক তথযে জানলত 
পাবর।

johnchhetri68@gmail.com

বনউ ইক্ন্ড়ো সমাচার পক্ত্কা পলড় 
আমার খুি ভাল্া ঘ্লগলে। আবম 
এই পক্ত্কার সািক্্রিপিন বনলত চাই। 
সািক্্রিপিন ঘনও়োর পধেবত সম্লক ্
আমালক জানালিন।

 ন্বন্ভএমন্ব যলবাদি্
 bvmblockesh@gmail.com

আবম বনউ ইক্ন্ড়ো সমাচার 
ই-মযোগাক্জনটি ঘেলখ মুগ্ধ হল়ে বগল়েবে। 
আমরা যারা গ্ামাঞ্চল্ থাবক তারঁা 
বিনামূল্যে এই পক্ত্কাটি পড়লত ঘপলর 
উপকৃত হল়েবে। এটি সহলজ পাও়ো যা়ে 
এিং সরকাবর বস্ম এিং তা িাস্িা়েন 
বিষল়ে আমালের সলচতন কলর।

সবাই িরণ
 saicharan67@gmail.com

আবম কে ্ািলকর এক প্রতযেন্ গ্ালমর 
ইউবপএসবস পরীষোথমী। আবম জানলত চাই 
কীভালি বনউ ইক্ন্ড়ো সমাচার পক্ত্কার 
হাড ্ কবপর জনযে সেসযেপে গ্হে করি। 
আমার টঠকানা়ে ডালকর মাধযেলম কীভালি 
এই পাবষেক পক্ত্কা পাি তা জানাল্ 
িাবধত থাকি।

shenoyavani23@gmail.com

আবম বনউ ইক্ন্ড়ো সমাচার পক্ত্কার 
েী� ্বেলনর পাঠক। এটি আমালক ঘেলির 
চ্মান এিং আসন্ন বিবভন্ন উন্ন়েন 
প্রকল্পগুব্ বিষল়ে অিবহত কলর। অমতৃ 
মলহাৎসি বিভালগ স্াধীনতা সংগ্ামীলের 
জীিনী আমালক ভীষে অনপু্রাবেত 
কলরলে।

piyush17220878@gmail.com

বনউ ইক্ন্ড়ো সমাচার পক্ত্কা পলড় খুি 
ভাল্া ্াগলে। এই পক্ত্কা়ে সমসামব়েক 
বিষ়ে সম্লক ্ িহু্ তথযে পাও়ো যা়ে। 
আবম অধীর আগ্লহ পরিতমী সংস্রলের 
জনযে অলপষো করবে।

বরুণ ্ম শিবা
varunbaran@gmail.com

�বািববাক্স

আপনবার মতবামত জবানবান

য�বাগবাদ�বাদগর টিিবানবা এবং ই-যমল

রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অে আউিবরচ
অযোন্ড কবমউবনলকিন,
ববিতী়ে ত্, সূচনা ভিন,

নতুন বেবলি- ১১০০০৩

  response-nis@pib.gov.in
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২৬ ডিসেম্বর বীর বল 
ডিবে পাডলত হসব 

ভারত অন্যতম প্রধান িগু্ধ 
উৎপািনকারী দিশ হসে উসেসে 

ভারত এডশোর ডবিতীে 
বৃহত্তম অর ্থনীডত হসে উেসব

সমগ্র বিশ্ব যখন ক�োবিডের আক্রমডে বিপয ্যস্ত, িোরত 
তখন কসই প্রবত�ূল পবরবথিবতড� সুবিন্ো এিং পবর�ল্পনোর 

মোধ্যডম আত্মবনি্যরশীল হওযোর সুডযোডে রূপোন্বরত �ডরবিল। 
সর�োর কিশ �ডয�টি নতুন উড্্যোে ক�োষেো �ডরডি, যোর 
লক্্য হল মূলত �ৃবষ এিং কিোি ও মোঝোবর আ�োডরর ি্যিসোড� 

সহোযতো �রো। ্ুগ্ধ উৎপো্ডনর কক্ডরে 
প্রিুর সম্োিনোর �োরডে, কেযোবর প্রডসবসং 
ইনফ্োস্টো�িোর কেডিলপডমন্ট ফোন্ড 
(বেআইবেএফ) এর অধীডন এই খোডতর 
উপর বিডশষ অবিবনডিশ �রো হডযডি। 
ক্ডশর ্ ুগ্ধ খোডতর আধুবন�ী�রডে সহোযতো 
�রোর জন্য সর�োর �তৃ ্য� বেআইবেএফ 
েঠন �রো হডযবিল। ফলস্বরূপ, িোরত 

বিডশ্বর মডধ্য অন্যতম প্রধোন ্ুগ্ধ উৎপো্ন�োরী বহসোডি 
আবিিূ্যত হডছে। ২০১৩-১৪ সোডল িোরত ১৩৭.৬ বমবলযন িন 
্ুধ উৎপো্ন �ডরবিল, ২০১৯-২০ সোডল উৎপো্ন িৃদ্ধি কপডয 
১৯৮.৪ বমবলযন িন ্ুডধ পবরেত হডযবিল। আশো �রো হডছে 
২০২৪ সোল নোেো্, ্ুধ উৎপো্ন ৩৩০ বমবলযন িডন কপৌঁিোডি। 
িত্যমোডন মোরে ২০-২৫ শতোংশ ্ুধ প্রদ্ক্রযোজোত �রো হডলও 
সর�োর তো িোব়িডয ৪০ শতোংডশ উন্ীত �রডত সডিষ্ট হডযডি। 

২০৩০ সোডলর মডধ্য িোরত জোম ্যোবন এিং 
যকু্তরোজ্যড� িোব়িডয বিডশ্বর তৃতীয িহৃত্তম 

অর ্যনীবতডত পবরেত হডি, জোপোডনর পবরিডত্য 
এবশযোর ববিতীয িহৃত্তম অর ্যনীবত হডয উঠডি। 
িত্যমোডন আডমবর�ো যকু্তরোষ্ট্র, বিন, জোপোন, 
জোম ্যোবন এিং যকু্তরোডজ্যর পডর িোরত হল বিডশ্বর 

ষষ্ঠ িহৃত্তম অর ্যনীবত। 
আইএইিএস মোব�্যি-এর 
এ�টি বরডপোি্য অনযুোযী, 
২০২১ সোডলর িোরডতর 
দ্জবেবপ ২.৭ টরিবলযন 
মোব�্যন েলোর করড� িদৃ্ধি 
কপডয ২০৩০ সোডলর 

মডধ্য ৮.৪ টরিবলযন েলোর হডি। আইএইিএস মোব�্যি 
অনযুোযী ২০২১-২২ আবর ্য� িিডর িোরডতর দ্জবেবপ 
িদৃ্ধি কপডয হডি ৮.২%, যো ক�োবিে িলো�োলীন 
ল�েোউডনর সময ৭.৩ শতোংডশ কনডম বেডযবিল। 
আইএইিএস মোব�্যি হল বিশ্বি্যোপী অর ্যনীবত িোবলত 
প্রধোন বশল্প এিং িোজোরগুবলর জন্য তর্য, বিডলেষে 
এিং সমোধোডনর এ�টি বিশ্বি্যোপী মঞ্চ। 

শ্রী গুরু কেোবিন্দ বসংডযর িোর পুডরের 
(সোডহিজো্োড্র) শহী্ হওযোর �িনো এ� 

ঐবতহোবস� �োবহবন। গুরু কেোবিন্দ বসংডযর িোর 
পুরে বিডলন সোডহিজো্ো অদ্জত বসং, জজুর বসং, 
কজোরোওযোর বসং এিং ফডতহ বসং, যোরো অন্যোয 
রুখডত বনডজড্র জীিন উৎসে ্য �ডরবিডলন। বশখরো 
২১-২৭ বেডসম্বর পয ্যন্ শহী্ সপ্োডহ তোডঁ্রড� 
স্মরে �ডরন। গুরু কেোবিন্দ বসং-এর জন্মিোবষ ্য�ী, 
প্র�োশ পি ্য উপলডক্্য প্রধোনমন্তী নডরন্দ্র কমো্ী 
ক�োষেো �ডরবিডলন কয ক্শ এখন করড� সোডহিজো্ো 
কজোরওযোর বসং এিং সোডহিজো্ো ফডতহ বসংডযর 
সম্োডন প্রবত িির ২৬ বেডসম্বর িীর িল ব্িস 
বহসোডি পোলন �রডি।  

এ�টি িুইি িোত্যোয, প্রধোনমন্তী িডলডিন 
"সোডহিজো্ো কজোরওযোর বসং এিং সোডহিজো্ো ফডতহ 
বসংডযর শহী্ ব্িস ‘িীর িল ব্িস’ বহসোডি পোবলত 
হডি। এই ্ুই মহোপুরুষ ধডম ্যর মহৎ নীবত করড� 
বিিু্যত নো হডয মৃতু্যড� পিন্দ �ডরবিডলন। তোডঁ্র 
সম্পড�্য আরও কিবশ কলোড�র জোনো প্রডযোজন।”

১৭০৫ োসলর এই ডিসন িশম ডশখ 
গুরু দ�াডবন্দ ডেংসের িইু দেসল, 
োসহবজািা দজারওোর ডেং এবং 
োসহবজািা ফসতহ ডেং মুঘলসির 

বিারা শহীি হসেডেসলন।

েংবাি েংসষেপ 
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অিল যপন্ন য�বাজনবার অধীদন ৬৫ 
লদক্ষরও যবন্্ মবানুর নন্থভুতি হদেদেন

২০২১-২০২২ আবথক্ িেলর ঘকলন্দ্রর অি্ ঘপনিন 
ঘযাজনার অধীলন এখনও পযন্্ ৬৫ ্ষে মানুষ 

নবথভুতি হল়েলেন। গত সালড় ে়ে িেলর ঘমাি ৩.৬৮ 
ঘকাটি মানুষ এই বস্লম নবথভুক্তি কলরলেন। প্রধানমন্ত্রী 
নলরন্দ্র ঘমােী ২০১৫ সাল্ ঘকলন্দ্রর ফ্যোগবিপ 
সামাক্জক বনরাপত্তা প্রকলল্পর সূচনা কলরবেল্ন, এই 
প্রকলল্পর ্ষেযে বে্ বিলিষ কলর অসংগটঠত ঘষেলত্র 
নাগবরকলের িৃধে ি়েলসর আ়ে সুরষো প্রোন করা। এই 
বস্মটি অসংগটঠত ঘষেলত্র কমমীলের মলধযে ঝঁুবক ঘরাধ 
এিং ঘসই ঘষেলত্র কমমীলের ঘস্চ্া়ে অিসর গ্হলের 
জনযে সঞ্চ়ে করলত উৎসাবহত কলর। এই ঘপনিন বস্লম 
১৮-৪০ িের ি়েবস ঘয ঘকানও ভারতী়ে নাগবরক যালঁের 
একটি িযোকে অযোকাউন্ রল়েলে, তারঁা সাি্রিাইি করলত 
পালরন। এটি ৬০ িের ি়েলস ঘপৌঁোল্ ১০০০ িাকা 
ঘথলক ৫০০০ িাকা পযন্্ একটি নূযেনতম গযোরাবন্যুতি 
ঘপনিন প্রোন কলর।

কাশ্ীর এিং ্াোখলক সংযুতিকারী ঘজাক্জ্া পাস এই 
িেলরর জানু়োবর মালসর ঠান্ডার মলধযে ঘখা্া হল়েবে্। 

এিং তা সম্ভি হল়েলে ‘িডা্র ঘরাডস অগ ্ানাইলজিন’ (বিআরও) 
অসামানযে কালজর েল্। এই বগবরপথটি ঘকন্দ্রিাবসত অঞ্চ্ 
জম্ ুও কাশ্ীর এিং ্াোলখর মলধযে গুরুত্বপূে ্ সংলযাগ প্রোন 
করলি এমনবক িীলতর সমল়েও। 

এই বগবরপথটি সাধারেত ৩১ বডলসম্বলরর পলর িধে হল়ে যা়ে। 
অবিরাম তুষারপাত এিং মাইনাস ২০ বডবগ্ ঘস্বস়োলসর বনলচ 
তাপমাত্ার কারলে, এই অঞ্চল্ যাতা়োত করা অতযেন্ কটঠন 
হল়ে পলড় এিং শ্রীনগর-ঘ্হ এিং মানাব্-ঘ্হ জাতী়ে সড়ক 
িধে হও়োর কারলে ্াোখ ঘেলির িাবক অংি ঘথলক বিক্চ্ন্ন 
হল়ে পলড়। এমনবক এই প্রবতকূ্ আিহাও়োর মলধযেও বিআরও 

কমমীরা িরে সবরল়ে ঘজাক্জ্া পাস ঘখা্া রাখার জনযে চক্বিি 
�ন্া কাজ কলর যালচ্, যালত সম়েসূচী অনুযা়েী সি কাজ 
সম্ন্ন হ়ে। যাইলহাক, এই পবরবথিবত ঘমাকালি্া করার জনযে 
শ্রীনগর-ঘ্হ রুলি ঘজাক্জ্া িালন্ ততবর করা হলচ্, যা প্রবত 
িের ভারী তুষারপালতর েল্ বিক্চ্ন্ন হল়ে পলড়। 

িতম্ালন, শ্রীনগর-ঘ্হ ঘসকিলন িা্তা্ এিং বমনামালগর্ 
মলধযে ঘজাক্জ্া িালন্টি বনম ্াোধীন রল়েলে এিং ২০২৩ সাল্র 
মলধযে এটি সম্ূে ্ হলি িল্ আিা করা হলচ্। এটি এবি়োর 
িহৃত্তম ববিমুখী িালন্ হলি, ঘসইসালথ ১১,৫৭৫ েুি উচ্চতা়ে 
বিলশ্বর সলি ্াচ্চ িালন্ হলি। একিার সম্ূে ্ হল্, িালন্টির 
মাধযেলম ঘ্হ এিং শ্রীনগলরর মলধযে সারা িের সংলযাগ িজা়ে 
থাকলি।

ন্বআরও ইন্তহবাস সৃটষ্ িদরদে, জবানেুবান্রদত যজবান্জলবা পবাস যখবালবা রদেদে 

প্র ধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী ২০১৪ সাল্ বডক্জিা্ 
অথন্ীবতর কল্পনা কলরবেল্ন। বভম ইউবপআই-

এর মলতা অযোপগুব্ ঘসই স্প্নলক সাকার কলরলে। 
ঘকাবভড চ্াকা্ীন সম়েকাল্ ইউবপআইল়ের মাধযেলম 
ঘরকড ্ ঘ্নলেনও প্রমাে কলরলে ঘয এটি আজলকর 
জীিলন সিলচল়ে গুরুত্বপূে ্ প্রল়োজন হল়ে উলঠলে। 
বরজাভ ্িযোকে অে ইক্ন্ড়ো (আরবিআই) এখন এক নতুন 
অধযোল়ের  সূচনা কলরলে। বডক্জিা্ ঘ্নলেন পধেবতলক 
এবগল়ে বনল়ে ঘযলত আরবিআই একটি কাঠালমা ততবর 
কলরলে, ঘযখালন ঘমাি ২০০০ িাকার সালপলষে প্রবত 
ঘ্নলেলন ২০০ িাকা পযন্্ অে্াইন ঘপলমন্ করা 
যালি। অে্াইন বডক্জিা্ ঘপলমন্ মালন এমন একটি 
ঘ্নলেন যার জনযে ইন্ারলনি িা ঘিব্কম সংলযালগর 
প্রল়োজন ঘনই। অে্াইন ঘমালডর অধীলন, কাড্, 
ও়োল্ি এিং ঘমািাইল্র মলতা ঘযলকালনা চযোলন্ িা 
উপকরে িযেিহার (প্রক্ক্সবমটি ঘমাড) করা ঘযলত পালর।  

ইন্বারদনি েবাড়বাই এখন 
ন্�ন্জিবালভবাদব ২০০ িবািবা 

প্রেবান িরবা �বাদব 

কীভালি আলিেন করলিন: এই বস্লমর জনযে বনিধেন 
করলত অি্ ঘপনিন ঘযাজনার অবেবস়ো্ 
ওল়েিসাইি ঘেখুন  https://enps.nsdl.com/eNPS/
NationalPensionSystem

সংববাে সংদক্ষপ 



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২২ 6

ঘকাবভড-১৯ চ্াকা্ীন সমল়ে 
ভারত ঘরকড ্সমল়ের মলধযে স্াথিযে 
িযেিথিা়ে অবিশ্বাসযে পবরিতন্ সাধন 
কলরলে। এই সাে্যে অজল্নর জনযে 
সরকার বিবভন্ন উদ্ািনমূ্ক পন্া 
অি্ম্বন কলরবে্। বিজ্ানভিভতিক 
টিকা অবভযালনর েল্ ভারত 
এত কম সমল়ের মলধযে ঈষন্ী়ে 
সাে্যে অজন্ করলত ঘপলরলে। 
এক িেলরর মলধযে ভারত ১৫০ঘকাটি 
টিকার ঘডাজ প্রোন করলত সষেম 
হল়েলে। এই অবভযান ভারলতর 
বথির সংকলল্পর প্রকৃত উোহরে হল়ে 
উলঠলে। প্রলতযেক ভারতী়ে যালত 
টিকা পান তার জনযে ‘হর �র টিকা, 
�র �র টিকা’র মলতা অবভযালনর 
সূচনা করা হল়েলে। 

অভূতপূব শি

টিিবািরণ ১৬০ যিবাটির 
মবাইলফলি স্প্ শি িদরদে 

Cover Storyপ্রছিে ন্নবন্ধ টিিবা অন্ভ�বাদনর এি বের 

সবাফলথ্য
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Cover Storyপ্রছিে ন্নবন্ধটিিবা অন্ভ�বাদনর এি বের 

বনউ ইক্ন্ড়ো সমাচার   ১-১৫ ঘেব্রু়োবর, ২০২২ 



8 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২২ 

আন্ম ২০ মবাস ধদর সুদেবারবাে উপস্বাস্থ্য যিদন্দ িবাজ িরন্ে। 
এখবাদন সবাধবারণ জীবন�বাপদনর যিবান উপিরণ যনই, এবং 
ভবনটিও ভগ্নপ্রবাে। এই অঞ্চদলর মবানরুদের মদধথ্য ন্্ক্ষবার 
প্রসবারও িম, তবাই টিিবা সম্দিশি তবাদঁের ন্বভ্বান্ন্ত েরূ িরবাও 
িষ্সবাধথ্য িবাজ ন্েল। - মুলকি (সু্ারা উপস্াথিযে ঘকলন্দ্রর এএনএম)

রাজথিালনর িারলমর ঘজ্া সীমালন্র খুি কালেই অিবথিত। এই 
ঘজ্ার সু্ারা গ্ালম ঘযাগালযাগ িযেিথিা ঘমালিও ভা্ বে্ না। 
ভাঙালচারা রাস্ার কারলে এই গ্ালম ঘপৌঁোলনা সহজ বে্ না। েল্ 
গ্ামিাসীলের টিকা ঘেও়ো ঘিি কটঠন কাজ বে্। বকন্তু স্াথিযেকমমীরা 
টিকা বেলত ঘসই সক্ িাধা উলপষো কলর উলির বপলঠ ঘচলপ 
রাজথিালনর গ্ালম ঘপৌঁলে বগল়েবেল্ন। 

এসব জবােগবাে এিই ন্েদন �বাতবােবাত িরবা সম্ভব হে নবা। 
এই রিম পন্রন্স্ন্তদত আমবাদের েইু-ন্তন ন্েন যনৌিবা ও 
মবানদুরর ববান্ড়দত থবািদত হদেদে। আমবাদের প্রেবাস ন্েল 
যিবান্ভদ�র ন্বরুদধি �ুদধি সিদল য�ন টিিবা পবাে।
- ডঃ অবন্ পাটি্ (টিকাোন েল্র প্রধান)

মহারালষ্ট্রর ন্রুিার ঘজ্া়ে প্রতযেন্ অঞ্চল্র িাবস্ালের 
টিকা ঘেও়ো খুি কটঠন কাজ বে্। এমন পবরবথিবতলত মানুষলক 
ঘকাবভলডর বিরুলধে টিকা ঘেও়োর জনযে একটি অযোমু্ব্যোন্স ঘনৌকার 
িযেিহার করা হল়েবে্।

“প্রদতথ্যি বথ্যন্তি 
�বাদত টিিবা পবান 
তবা ন্নন্শ্চত িরদত 
আসবাদমর ধুবন্র 
যজলবাে ‘হর �র 
েস্তি’ অন্ভ�বান 
িবালবাদনবা হদছি। 
এখনও �বারবা টিিবা 
যননন্ন, যসইসব 
নবাগন্রিদের 
টিিবােবাদনর গুরুত্ব 
যববাঝবাদনবা হদছি। 
স্বাস্থ্যিমমীরবা 
মবানুরদি টিিবা 
গ্রহদণ উৎসবান্হত 
িরবার সমে য� 
ন্বরেটি যববাঝবাদনবার 
যিষ্বা িরদে তবা 
হল- “যিবান্ভ� টিিবা 
িবাউদি অসুস্ িদর 
নবা, এটি যিবলমবাত্ 
আপনবাদি এবং 
আপনবার পন্রববাদরর 
সেসথ্যদের যিবান্ভ� 
যথদি সম্ূণ শি সুরক্ষবা 
ন্নন্শ্চত িদর।

Cover Storyপ্রছিে ন্নবন্ধ টিিবা অন্ভ�বাদনর এি বের 
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ঘেি গঠলনর প্রধান স্ম্ভ হ্ ঘেলির 
জনগে। ঘেলির উন্নবতলত জনগলের 
অংিগ্হে একান্ প্রল়োজনী়ে। 
ঘকাবভলডর বিরুলধে ্ড়াই প্রা়ে েুই 

িের ধলর সারা ঘেলির মানুষ একলযালগ কাজ কলর 
চল্লে। যতবেন ঘকাবভলডর আক্রমে চ্লি ততবেন 
আমালের সতক ্থাকলত হলি। এর বিরুলধে ্ড়াই করলত 
হল্ প্রল়োজন পূে ্ সতকত্া। ঘকাবভড এমন একটি 
ঘরাগ যা ধনী-গবরলির বিচার কলর না, ঘয ঘকান মুহলূত ্
ঘয ঘকান মানুষ ঘকাবভলড আক্রান্ হলত পালরন। এই 
্ড়াইল়ে আমালের প্রধান অস্ত্র হ্ টিকা। সরকার তাই 
প্রবতটি নাগবরলকর টিকাকরে বনক্চিত কলরলে, টিকা 
ঘেও়োর ঘষেলত্ ঘযন ঘকালনা পষেপাবতত্ব থাকা উবচৎ 
ন়ে। আমালের টিকাোন কমস্ূচী বে্ "বিজ্ানজাত, 
বিজ্ানচাব্ত এিং বিজ্ানভিভতিক।“ িতম্ান পবরবথিবতলত 
ভারলতর ঘযাগযে প্রাপ্তি়েস্ জনসংখযোর ৯০ িতাংলিরও 
ঘিবি মানুষ টিকার অন্ত একটি ঘডাজ ঘপল়েলেন। ১৫-
১৭ িেলরর বকলিার-বকলিারীলের জনযে টিকাকরে শুরু 
হও়োর মাত্ এক সপ্তালহ ২০ বমব়্েলনরও ঘিবি টিকা 
ঘেও়ো হল়েলে। িনূযে ঘথলক শুরু হও়ো ঘসই স্প্ন আজ 
১৬০ ঘকাটি টিকার ঘডালজর মাই্ে্ক স্পি ্ কলরলে। 
যা সম্ভি হল়েলে সকল্র প্র়োলসর মাধযেলম।

বকন্তু এই কীবত ্ অজল্নর পথ বকন্তু ঘমালিও সহজ 
বে্ না। িতাব্ীর সিলচল়ে ভ়েকের মহামাবর যখন 
ভারলত আ�াত ঘহলনবে্, তখন অলনলকই ভারলতর এই 
পবরবথিবত সামা্ ঘেও়োর ষেমতা বনল়ে সল্হ প্রকাি 
কলরবে্। এোড়াও, বিলেি ঘথলক এত টিকা ঘকনার 
ঘষেলত্ ভারলতর সম্ে বনল়ে প্রশ্ন ঘতা্া হল়েবে্। ভারত 
কলি টিকা পালি? ভারলতর মানুষ টিকা পালি নাবক পালি 
না? ভারত বক জনসংখযোর অলধক্ মানুষলক টিকা বেলত 
সষেম হলি? ভারত যখন ঘেিী়ে টিকা প্রস্তুত কলরবে্, 
তখন টিকা ঘকন্দ্রগুব্র সষেমতা বনল়ে প্রশ্ন উলঠবে্। 
বকন্তু ভারতী়ে গেতলন্ত্রর ঘচতনা বনবহত আলে সকল্র 
সলগে, সকল্র বিকাি, সকল্র বিশ্বাস এিং সকল্র 
প্র়োলসর ঘচতনা়ে। যার ে্াে্ বিলশ্বর সকল্র সামলন 
রল়েলে। কারে আমরা স্ল্প সমল়ের মলধযে ১৬০ ঘকাটি 

আমবাদের যেদ্র টিিবা 
অন্ভ�বাদনর যক্ষদত্ এটি এিটি 
ঐন্তহবান্সি ন্েন। ১৫০ যিবাটির 
যবন্্ টিিবার য�বাজ যেওেবার 
মত মবাইলফলি অজশিদনর জনথ্য 
যে্ববাসীদি অন্ভনদেন জবানবাই। 
আমবাদের টিিবািরণ অন্ভ�বান 
ন্নন্শ্চত িদরদে, আরও যবন্্ 
মবানুদরর জীবন ববািঁবাদনবা সম্ভব 
হদেদে। এিই সমদে, আমবাদের 
যিবান্ভ�-১৯ সম্ন্িশিত সমস্ত 
ন্বন্ধও অনুসরণ িরদত হদব। 
�বারবা আমবাদের টিিবািরণ 
অন্ভ�বানদি সফল িরবার জনথ্য 
অন্বরবাম িবাজ িদর িদলদেন 
তবাদঁের সিদলর িবাদে ভবারত 
িৃতজ্। আমরবা আমবাদের যেদ্র 
ন্িন্িৎসি, ন্বজ্বানী, উদ্বাবি 
এবং স্বাস্থ্যদসববা িমমীদের ধনথ্যববাে 
জবানবাই। আন্ম সিল য�বাগথ্য 
বথ্যন্তিদের টিিবা যনওেবার জনথ্য 
অনুদরবাধ িরন্ে। আসুন আমরবা 
এিসদঙ্গ যিবান্ভ�-১৯-এর 
ন্বরুদধি লড়বাই িন্র।“ 
-নদরন্দ যমবােী, প্রধবানমন্ত্রী

যেদ্র সন্মিন্লত প্রদিষ্বাদি 
ধনথ্যববাে!
১৫০ যিবাটিরও যবন্্ টিিবার য�বাজ ন্েদে 
মবানবজবান্তর ইন্তহবাদস ভবারত এি অন্বস্মরণীে 
মবাইলফলি অজশিন িদরদে।

(টিিবািরদণ ১৫০ যিবাটির 
মবাইলফলি অজশিন 
হওেবাে পর)
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প্রধবানমন্ত্রী নদরন্দ যমবােী 
টিিবােবান িম শিসূন্ির উপর 
নজর যরদখদেন। 

প্রতযেন্ েুগম্ এ্াকা, ভাষাগত ও ধমমী়ে তিবচলত্যের 
িাধা অবতক্রম কলর টিকাোন অবভযান দ্রুত গবতলত 
চ্লে। শুধু তাই ন়ে, জনগেলক টিকা বনলত উৎসাবহত 
করার জনযে মানুলষর মন ঘথলক গুজি ভ্াবন্র বনরসন 
কলরলেন। টিকাোন অবভযান সাধারে নাগবরকলের 
অধযেিসা়ে বিশ্বলক একটি িক্তিিা্ী িাতা্ বেল়েলে। 
একটি তিবচত্যেম়ে ঘেলির কটঠন ঘভৌলগাব্ক 
অিথিালনর মলধযেও জনসাধারলের তধয ্ এিং জনগলের 
অংিগ্হে বিলশ্বর িহৃত্তম টিকা অবভযালনর প্রধান 
স্ম্ভ হল়ে উলঠলে। ভারত মাত্ ন়ে মালস েুটি ঘেিী়ে 
প্রস্তুত কলরলে এিং ঘেলির ঘযাগযে জনসংখযোর ১০০% 
মানুষলক টিকা সুরষো প্রোন করলত ঘপলরলে। ভারত 
‘সকল্র জনযে বিনামূল্যে টিকা’ অবভযান শুরু 
কলরবে্। ঘকালনা প্রকার কুসংস্ার ও পষেপাত োড়াই 

টিকার ঘডাজ অজল্নর মাই্ে্ক অজন্ কলরবে। 
জনসাধারলের অংিগ্হে আমালের টিকা অবভযালনর 
ভিভতি হল়ে উলঠলে। ভারলতর টিকা অবভযালনর েৃঢ়তা 
এিং একতার কথা িল্। টিকা অবভযান সচ্ 
রাখলত কখনও স্াথিযেকমমীরা উলির বপলঠ চলড় েুগম্ 
মরুভূবমলত বগল়েলেন, কখনও ভূবমধস আক্রান্ 
অঞ্চল্ ঘপৌঁলে বগল়েলেন আিা কমমীরা। এোড়াও, 
টিকা প্রোলনর জনযে িনযোকিব্ত এ্াকা়ে ঘিাি 
িযেিহার করা হল়েবে্। কটঠন ঘভৌলগাব্ক অঞ্চ্, 
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৩ জবানুেবান্র যথদি ১৫-১৭ বের 
বেন্সদের টিিবািরণ শুরু হদেন্েল, 
২১ জবানুেবান্র প� শিন্ত িবার যিবাটি 
টিিবার য�বাজ প্রেবান িরবা হদেদে।

টিিবােবান অন্ভ�বান 
প্রন্তটি ববান্ড়দত 
যপৌঁদে ন্গদেদে

েবরদ্র-ধনী এিং গ্াম-িহর বনবিল্িলষ প্রবতটি মানুষলক 
টিকা ঘেও়ো হল়েবে্। সে্ টিকা অবভযালনর মূ্ 
চাবিকাটঠ বে্ জনগলের অংিগ্হে। 

তিজ্াবনক এিং উদ্ািনী পধেবত এই টিকা অবভযালন 
সিলচল়ে গুরুত্বপূে ্ ভূবমকা পা্ন কলরলে। ভারলতর 
ঘকাউইন (CoWin) মঞ্চ টিকা ঘেও়োর জনযে বনিধেলনর 
কাজ সহজ কলরলে। সকল্র কলঠার পবরশ্রলমর 
েল্ই ভারত এই অভূতপূি ্ সাে্যে অজন্ করলত 
ঘপলরলে। বচবকৎসক, স্াথিযেকমমী, আিা কমমীরা প্রবতটি 

ঘজ্া ও গ্ালমর মানুলষর কালে, অলনক ঘষেলত্ েরূ-
েরূালন্, েুগম্ থিালন ঘপৌঁোলনার জনযে বনর্স প্রলচষ্া 
চাব্ল়েবেল্ন।
এি অভূতপূব শি টিিবা অন্ভ�বান 

ভারত টিকাকরে অবভযালনর জনযে সারা বিলশ্বর 
প্রিংসা অজন্ কলরলে। বকন্তু একিা বিষ়ে আমালের 
মাথা়ে রাখলত হলি ঘয ভারত এই অবভযান িনূযে 
ঘথলক শুরু কলরবে্। বচবকৎসক এিং বিজ্ানীলের 
প্রবতভা, স্াথিযে ঘসিা কমমীলের বনর্স প্রলচষ্ার িল্ 
ভারত আজ ১৬০ ঘকাটিরও ঘিবি টিকার ঘডাজ 
বেলত সষেম হল়েলে। বিলশ্বর উন্নত ঘেিগুল্ার টিকা 
গলিষো ও উন্ন়েলন েষেতা রল়েলে। আলগ ভারত 
টিকার জনযে এই ঘেিগুব্র উপর বনভর্িী্ বে্। 
ভারলতর সম্ে ও সামথয্ে বনল়ে অলনলক সল্হ 
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প্রকাি কলরবেল্ন। বকন্তু ঘেলির নাগবরকলের তধয ্ 
এিং ভরসার েল্ ভারত অসম্ভিলক সম্ভি কলরলে।

গত িের ২১ অল্াির ভারত যখন ঘকাবভড-
১৯ টিকাকরলে ১০০ ঘকাটির মাই্ে্ক অজন্ 
কলরবে্ তখন সারা বিশ্ব ভারলতর প্রিংসা কলরবে্। 
ভারলতর সাে্যেলক স্ীকৃবত ঘেও়োর জনযে প্রধানমন্ত্রী 
ঘমােী বিশ্ব ঘনতালের ধনযেিাে জাবনল়েবেল্ন এিং 
১৩০ ঘকাটি ভারতিাসী, ঘেলির বিজ্ানী, বচবকৎসক, 
নাস ্ এিং টিকা অবভযালনর সলগে যুতি সক্ িযেক্তির 

প্রিংসা কলরবেল্ন। ১৭ ঘসলটেম্বর প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র 
ঘমােীর জন্মবেনও এিালর বিলিষ হল়ে উলঠবে্, কারে 
ঘসইবেন ভারলত একবেলন ২.৫ ঘকাটি মানুষলক টিকা 
ঘেও়ো হল়েবে্। অথ ্াৎ, প্রবত বমবনলি ২৬ হাজালরর 
ঘিবি ঘডাজ এিং প্রবত ঘসলকলন্ড ৪২৫ এর ঘথলক ঘিবি 
টিকার ঘডাজ প্রোন করা হল়েবে্।
টিিবা যেওেবার জনথ্য ন্িদ্বার-ন্িদ্বারীদের মদধথ্য 
উৎসবাহ লক্ষথ্য িরবা ন্গদেদে 

বহমাচ্ প্রলেলির ্ালহৌ্-স্স্পবতর িাবস্া বসমরান 

প্রবাপ্তবেস্কদের অন্তত এিটি য�বাজ 
যেওেবার যক্ষদত্ আমরবা ন্বদশ্ প্রথম স্বাদন

পবরসংখযোন বমব়্েলন (১৯ জানু়োবর ২০২২ পযন্্, সূত্- our world in data)

ভবারদত বৃহত্ম য�বাগথ্য প্রবাপ্তবেস্ক 
জনসংখথ্যবা টিিবার উভে য�বাজ 

যপদেদেন। 

৯১৯.০৬
২৯৪.৭ 

১৭৮.২৬
১৬৭.৫৫
১০২.৬৯

৯১.৩২ 
৮৩.০০
৭৫.১১ 
১৩.১৬  

ভবারত

ইদদেবাদনন্্েবা

আদমন্রিবা

ব্বান্জল

পবান্িস্তবান

ববাংলবাদে্

যমন্ক্সদিবা

রবান্্েবা

নবাইদজন্রেবা

৫.০৮
৫৭.৬৮
৬৮.৯৬
৭৬.০১ 
৭৮.৩৯

২০৮.৭৫ 
১৪৭.৭৪ 
১২১.০৮

৬৬৭.৫৫ 

নবাইদজন্রেবা

রবান্্েবা

ববাংলবাদে্

যমন্ক্সদিবা

পবান্িস্তবান

ইদদেবাদনন্্েবা

ব্বান্জল

আদমন্রিবা

ভবারত

Cover Storyপ্রছিে ন্নবন্ধ টিিবা অন্ভ�বাদনর এি বের 
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ঘক্ংল়ে বিােি ঘশ্রেীলত পলড়। বসমরান 
সম্প্রবত টিকার প্রথম ঘডাজ গ্হে কলরলেন। 
ঘস জাবনল়েলে, “আমরা েী� ্বেন ধলর টিকার 
জনযে অলপষো করবে্াম। এখন আমরা টিকার 
প্রথম ঘডাজ ঘপল়ে বগল়েবে। টিকা ঘনও়োর সম়ে 
আমরা ঘকালনা সমসযোর সম্খুীন হইবন। আবম 
১৫-১৭ িের ি়েবস বকলিারবকলিারীলের টিকার 
প্রথম ঘডাজ ঘনও়োর জনযে অনুলরাধ জানাক্চ্। 
ঘকাবভড-১৯ এর বিরুলধে সুরষো়ে টিকা 
আমালের সহা়েক হলি।" ঘকাবভলডর সংকলির 
সম়ে বকলিারবকলিারীলের বিষো যালত িাধাগ্স্ 
না হ়ে তা বনক্চিত করার জনযে ঘকন্দ্রী়ে সরকার 
ক্রমাগত প্রলচষ্া চাব্ল়েলে। এক সপ্তালহর মলধযে 
ঘযাগযে বকলিার-বকলিারীলের ২০ বমব়্েন টিকার 
ঘডাজ প্রোন করা হল়েলে। টিকা গ্হলের জনযে 
বকলিার-বকলিারীলের মলধযে উৎসাহ ্ষেযে করা 
বগল়েলে কারে তারঁা সু্্-কল্জ পুনরা়ে শুরু 
হও়োর জনযে, বন়েবমত পঠন পাঠলনর জনযে 
অধীর আগ্লহ অলপষো করলে। তারঁা অনযেলেরও 
টিকা ঘনও়োর জনযে আলিেন কলরলে।
টিিবােবান অন্ভ�বান ভবারদতর স্-ন্নভশিরতবার 
ন্িত্ তুদল ধদর

কলরানার বিরুলধে টিকাকরলে ভারলতর 
নতুন মাই্ে্ক অজন্ ঘেলির ক্রমিধম্ান 
স্বনভর্তার প্রবতে্ন। বনঃস্াথ ্ ঘসিার 
জনযে বচবকৎসক, নাস ্ এিং স্াথিযেকমমীলের 
প্রবত এখনই কৃতজ্তা জানালনার সম়ে। 
টিকা প্রস্তুবতর ্লষেযে বনল়োক্জত আমালের 
বিজ্ানীলের প্রবতভালক স্ীকৃবত ঘেও়োরও সম়ে 
এখন। এই সাে্যে সম্ভি হল়েলে আমালের 
আিা এিং অগেনও়োবড় কমমীলের বনর্স 
শ্রম এিং প্রলচষ্ার েল্। উপযুতি ঘনতৃত্ব এিং 
প্রিাসলনর প্রবত সম্ান ঘেখালনার সম়ে এলসলে 
যা ঘেিলক তার সক্ম্ব্ত ষেমতালক স্ীকৃবত 
বেলত সাহাযযে কলরলে। মহামাবরর শুরুর সম়ে 
ঘথলক ঘেিলক সটঠক পলথ চা্না করার জনযে 
প্রধানমন্ত্রী ঘমােীর ঘনতৃত্ব সারা বিলশ্বর প্রিংসা 
্াভ কলরলে। 

আমালের েৃঢ় সংকল্পই আমালের এই 
মহামাবর কাটিল়ে উঠলত সাহাযযে কলরলে। সারা 
ঘেলির মানুষলক বিনামূল্যে টিকা ঘেও়ো হলচ্। 
‘হর �র েস্ক’ অবভযালনর মাধযেলম এই কমস্ূবচ 
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৯৪% প্রথম য�বাজ যপদেদেন
৭২% উভে য�বাজ যপদেদেন

১৫০ যিবাটি টিিবার য�বাজ, তবাও 
এি বেদররও িম সমদের মদধথ্য! 
পন্রসংখথ্যবাদনর ন্েি যথদি এটি এিটি 
ন্ব্বাল সংখথ্যবা। এটি ন্বদশ্র যবন্্রভবাগ 
যেদ্র িবাদে ন্বস্মদের যথদি িম 
ন্িেু নে। এটি ভবারদতর ১৩০ যিবাটি 
নবাগন্রদির সক্ষমতবারও পন্রিবােি। 
ভবারদতর জনথ্য এই মবাইলফলি এি 
নতুন ইছিবার প্রতীি �বা অসম্ভবদি 
সম্ভব িদর তুলদত সব শি ্ন্তির প্রদেবাগ 
িরদত প্রস্তুত। এিবা ভবারদতর আস্বার 
প্রতীি। এটি স্ন্নভশিরতবার প্রতীি। 
এটি গদব শির প্রতীি। এই অসম্ভবদি 
সম্ভব িদর যতবালবার জনথ্য আন্ম সমস্ত 
যে্ববাসীদি অন্ভনদেন জবানবাই।

নদরন্দ যমবােী, প্রধবানমন্ত্রী 

আদমন্রিবা ন্ব্দিন ফ্বান্স যস্পন ভবারত

Cover Storyপ্রছিে ন্নবন্ধটিিবা অন্ভ�বাদনর এি বের 
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নতুন গবত ঘপল়েলে। এই বির্ কীবতট্ি সম্ভি 
হল়েলে িতম্ান ঘনতৃলত্বর চযোল্ঞ্জ ঘমাকালি্া করার 
ষেমতার কারলে। প্রধানমন্ত্রী আত্মবনভর্তার উপর 
ঘজার বেল়েবেল্ন। আমরা ঘরকড ্সমল়ে েুটি ঘেিী়ে 
টিকা প্রস্তুত কলরবে। টিকাোন কমস্ূবচর সে্ভালি 
পবরচা্নার জনযে বডক্জিা্ প্রযুক্তি সি ্াত্মক িযেিহার 
করা হল়েবে্। প্রথম পয ্াল়ে যখন গত িেলরর ১৬ 
জানু়োবর টিকাকরে শুরু হল়েবে্, তখন অলনলক 
আিকো প্রকাি কলরবে্। ঘকাবভলডর বিরুলধে 
্ড়াইল়ে সামলনর সাবরর কমমীলের বেল়ে ভারলত টিকা 
অবভযান শুরু হল়েবে্। টিকা অবভযান শুরু হও়োর 
৮৫ বেন পর ভারত ১০০ বমব়্েন টিকার ঘডাজ প্রোন 

অন্ক্সদজন উৎপবােন ক্ষমতবা ে্গুণ বৃন্ধি যপদেদে 
যিবান্ভদ�র ন্বিতীে তরদঙ্গর 
সমে তরল যমন্�িথ্যবাল 
অন্ক্সদজদনর উৎপবােন ক্ষমতবা 
প্রন্তন্েন ৯৩০০ যমটরেি িদন 
যপৌঁদেদে, �বা ২০১৯ সবাদল  
৯০০ যমটরেি িন ন্েল।

১৫০০

১২২৫টি

১৪৬৩টি

‘যপ্রসবার সুইং অথ্যবা�সপ শ্ি ন’ 
(ন্পএসএ) অন্ক্সদজন যজনবাদর্ন 
প্থ্যবান্ অনুদমবান্েত হদেদে।

ন্পএসএ প্থ্যবান্, ন্পএম-যিেবাস শি 
তহন্বদলর অধীদন যেদ্র 
প্রন্তটি যজলবাে এই প্থ্যবান্ 
স্বাপন িরবা হদেদে।

ন্পএসএ অন্ক্সদজন প্থ্যবান্ এর 
মদধথ্য িবালু িরবা হদেদে।

৩০০০
ন্পএসএ অন্ক্সদজন প্থ্যবান্ বতশিমবাদন সম্ূণ শিরূদপ 
িবা� শিিরী রদেদে। সবারবা যেদ্ িবার লক্ষ 
অন্ক্সদজন ন্সন্লডিবার সরবরবাহ িরবা হদেদে। 

অন্ক্সদজন উৎপবােন যথদি 
শুরু িদর আইদসবাদল্ন ্�থ্যবা 
প� শিন্ত, স্বাস্থ্য সুন্বধবার সমস্ত 
ন্েদির উন্নন্ত িরবা হদেদে।

সম্ূে ্ কলরবে্। এর প্রভালি ভারত এক িেলররও 
কম সমল়ে ১৬০ ঘকাটি টিকার ঘডাজ পবরচা্না 
করলত সষেম হল়েবে্। বিপু্ জনসংখযোর ঘেলির 
ঘপ্রবষেলতই এটি বিিা্ টিকাোন অবভযান ন়ে, এটি 
ভারলতর ঘেিী়ে টিকা এিং েষে জনিক্তিরও সাষেযে 
িহন কলর। এটি আলরকটি বিষ়েও প্রমাবনত কলর, 
এিং তা হ্ ঘকান বকেু যখন জাতী়ে ক্যোলের সলগে 
জবড়ত থালক তখন প্রবতটি ভারতী়ে নতুন িক্তি এিং 
সাহলস ঘসই কাজ সম্ূে ্ করলত উলেযোগী হ়ে।

ঘকাবভড-১৯-এর বিরুলধে ্ড়াইল়ে, ভারত েুটি 
নীবত- ‘জান হযো়ে ঘতা জাহান হযো়ে’ এিং ‘জান বভ 
জাহান বভ’ বিারা পবরচাব্ত হল়েবে্ যা ভবিষযেলতর 
ঘকৌি্ প্রে়েলনর মূ্ নীবত বহসালি কাজ কলরবে্। 
তখন ঘকউ ভালিবন ঘয ভারত তার বনজস্ ঘকাবভড 
টিকা ততবর করলত পালর। সকল্ই ঘভলিবে্ ঘয 
আলমবরকা টিকার বিকালি প্রথম সাে্যে পালি 
এিং ঘসই ঘেলির জনগলের সুরষো়ে িযেিহৃত 
হলি। তারপলর অিবিষ্ টিকাগুব্ অনযে ঘেিগুব্ 

Cover Storyপ্রছিে ন্নবন্ধ টিিবা অন্ভ�বাদনর এি বের 
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পালি। বকন্তু প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােীর েরূেিমী বচন্া 
ভারতলক আজ টিকা ঘষেলত্ স্বনভর্ কলর তুল্লে। 
ভারত এই বেলক একটি ঘকৌি্গত পেলষেপ গ্হে 
কলরবে্ এিং একটি িাস্ ঘোস ্ গঠন কলর টিকা 
ততবরর কাজ শুরু কলরবে্। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী 
িযেক্তিগতভালি পুলন, গুজরাি এিং হা়েদ্রািাে সেলর 
বগল়েবেল্ন এিং টিকা প্রস্তুতকারক সংথিাগুল্ালক 
উৎসাবহত কলরবেল্ন। এই সংথিাগুব্লক সমস্ 
সহা়েতা প্রোন করা হল়েবে্ এিং ে্স্রূপ, েুটি 

টিকা - ঘকাবভবিল্ড এিং ঘকাভযোক্ক্সন ঘরকড ্ সমল়ে 
ঘেিী়েভালি ততবর করা হল়েবে্। এমনবক টিকাোন 
অবভযান শুরু হও়োর আলগই স্াথিযেকমমীলের প্রবিষেে 
ঘেও়ো হল়েবে্। টিকার বিবি সংরষেে, পবরিহন এিং 
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যিবান্ভ�-এর ন্বরুদধি �ুদধি আমরবা এইভবাদব প্রস্তুন্ত 
যজবারেবার িদরন্ে 

আইদসবাদল্ন ্�থ্যবা আইন্সইউ ্�থ্যবা

লি�বাউদনর সমে যথদি যিবান্ভদ�র তৃতীে তরঙ্গ 
প� শিন্ত স্বাস্থ্য বথ্যবস্বার ক্রমবাগত উন্নন্ত হদেদে

৫ ৯০লক্ষ অন্ক্সদজন ্�থ্যবা 
রদেদে এখন।

হবাজবার ্�থ্যবা রদেদে ন্্শুদের জনথ্য 
(আইন্সইউ এবং নন- আইন্সইউ সদমত)। 

তৃতীে তরদঙ্গর মবাঝখবাদন স্বাস্থ্য 
বথ্যবস্বার সমস্ত প্রস্তুন্ত এমনন্ি 
ওরুদধর জনথ্য ববাফবার স্টি ন্বরদেও 
ক্রমবাগত প� শিবাদলবািনবা িরবা হদছি। 
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সহজ্ভযে বসবরঞ্জ ততবরর সম্ূে ্ পবরকল্পনা 
আলগ ঘথলকই করা হল়েবে্। টিকা ঘেও়ো শুরু 
হল্ প্রথম ধালপ স্াথিযেকমমীলের টিকা ঘেও়োর 
বসধোন্ ঘনও়ো হল়েবে্। ফ্ন্্াইন কমমীলের 
পলর সমস্ প্রাপ্তি়েস্লের জনযে টিকা ঘেও়োর 
িযেিথিা হল়েবে্ এিং এখন এই অবভযালন ১৫-
১৭ িের ি়েবস বকলিার-বকলিারীরাও অন্ভুত্ি 
হল়েলে।
‘টিম ইন্ডিেবা’র আদবগদি সম্বল িদর 
এন্গদে িদলদে যে্  

ঘেলির িীষ ্ ঘনতৃত্ব বিজ্ান ও প্রযুক্তিলক 
ঘকাবভলডর বিরুলধে ্ড়াইল়ের প্রধান স্ম্ভ 
কলরবে্। তা ঘস প্রাথবমক পবরকাঠালমাগত 
সুবিধাগুব্ িাড়ালনা ঘহাক িা ্কডাউন 
চ্াকা্ীন েবরদ্র মানুষলের বিনামূল্যে ঘরিন 
ঘেও়ো িা অনযোনযে আবথক্ সহা়েতা প্রোন, 
সক্ বিষল়েই সরকালরর নজর বে্। ঘেলির 
ঘসই সংকলির সম়ে যুতিরাষ্ট্র্রী়ে কাঠালমার 
পবরপূে ্ িযেিহালরর সুলযাগ পাও়ো বগল়েবে্, 
ঘকন্দ্রী়ে সরকার সক্ রালজযের সলগে একলযালগ 
কাজ কলরবে্। বিজ্ান ও প্রযুক্তির প্রকৃত 
সম্ভািনালক কালজ ্াগালনার েল্ কল়েক 
মালসর মলধযে ঘকি্ টিকা প্রস্তুতই করা হ়েবন,  
টিকাকরে সম্ূে ্ করার জনযে বনবে্ষ্ নকিা 
প্রস্তুত করাও হল়েবে্। ভারলতর ততবর ঘকাউইন 
মঞ্চ আজ বিলশ্বর সামলন একটি উোহরে হল়ে 
উলঠলে। ১৩০ ঘকাটির ঘিবি জনসংখযোর ঘেলি 
এত দ্রুত টিকা অবভযান চা্ালনা সহজ বে্ 
না।

‘আত্মবনভর্ ভারত’ পযোলকলজর অধীলন 
বমিন ঘকাবভড সুরষোর মাধযেলম ওষুধ 
প্রস্তুতকারক সংথিাগুব্লক হাজার হাজার 
ঘকাটি িাকা সাহাযযে করা হল়েবে্। ভারলতর 
টিকাোন কমস্ূবচ গত িেলরর ১৬ জানু়োবর 
ঘথলক শুরু কলর এবপ্রল্র ঘিষ পযন্্ প্রধানত 
ঘকন্দ্রী়ে সরকালরর তত্তািধালন চল্বে্। 
সিাইলক বিনামূল্যে টিকা ঘেও়োর পলথ 

১,৩৮,১৬,০৯,৫৪৭ ২২,০৭,২৪,৬৬৪ 

৮১,৬৮,৫০,৯৮৪ 

পুরুর
মন্হলবা

টিিবার বথ্যবহবার অনু�বােী যরেন্ণন্বভবাগ 

বেস অনু�বােী টিিবার ভবাগ 

ভবারদত সবামন্গ্রি 
টিিবািরদণর ন্িত্ 

৭৭,৯৩,৫৩,৫৫৮ 

যিবান্ভন্্ল্ড

স্পুিন্নি- V 

যিবাভথ্যবািন্সন

যেদ্র প্রন্তটি মবানুদরর িবাদে টিিবার 
সুন্বধবা যপৌঁদে ন্েদত যিদন্দর ন্নদেশিদ্ 
সবারবা যেদ্ ‘হর �র েস্তি’ অন্ভ�বান 
শুরু হদেদে। 

প্রাপ্ত তথযে ২১ জান়ুোবর ২০২২ পযন্্। সূত্- ঘকাউইন

৯৫,৬১,১১,২৬৭   

৩৭,৬৪,৪১,৬৯০   

২৩,০৪,১৫,২৭৭   ৪,০০,৬৭,৩১৫     
১৫-১৭

১৮-৪৪ 

৪৫-৬০

৬০+
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অগ্সর হক্চ্্ ঘেি। বকন্তু বকেু রাজযে সরকার তালের 
বনজ বনজ রালজযে টিকাকরলের কালজর োব়েত্ব ঘনও়োর 
আলিেন কলরবে্, তারপলর আ্াপ আল্াচনার পলর 
তালের ঘসই অনুমবত ঘেও়ো হল়েবে্। এই পিভূবমলত 
২০২১ সাল্ ১ ঘম ঘথলক টিকা ঘেও়োর ২৫% কাজ 
রাজযেগুব্লত হস্ান্র করা হল়েবে্। বকন্তু ঘকাবভলডর 
ভ়োিহ ববিতী়ে ঘেউল়ের পলর রাজযেগুব্ পূলির্ িযেিথিা়ে 
বেলর যাও়োর অনুলরাধ কলরবে্। ২০২১ সাল্র ৭ জনু 
জাবতর উলদেলি ভাষে ঘেও়োর সম়ে প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র 

যিবান্ভ�-১৯-এর ন্বরুদধি আমবাদের লড়বাই

ন্হমবািল প্রদে্ হল যেদ্র প্রথম 
রবাজথ্য য�খবাদন জনসংখথ্যবার সমস্ত 
য�বাগথ্য প্রবাপ্তবেস্করবা টিিবার উভে 
য�বাজ যপদেদেন।

 লি�বাউন ন্বিতীে যেউ তৃতীে যেউ
ন্পন্পই ন্িদির     ্ূনথ্য প্রন্তন্েন ৪.৫ লক্ষ                           রপ্তবান্নদত ন্বদশ্র
উৎপবােন                                                         বৃহত্ম যে্ 
এন-৯৫ মবাস্ক       �ৎসবামবানথ্য উৎপবােন প্রন্তন্েন ১.২৬ যিবাটি                     ন্বদশ্র অনথ্যতম রপ্তবান্নিবারি যে্ 
    
যিস্ট লথ্যবাব ১৩৪ (২০২০ ২৬০০ (২০২১                                 ৩১২৮ (২০২২ সবাদলর    
 সবাদলর মবািশি ) সবাদলর জলুবাই)                               জবানুেবান্র)
টিিবা যনই যিবাভথ্যবািন্সন, যিবান্ভন্্ল্ড           যিবাভথ্যবািন্সন, যিবান্ভন্্ল্ড,   
                                                                                                স্পুিন্নি- V,  জবাইদিবাভ ন্�,   
                                                         যিবাদভবাভথ্যবাক্স, িন্ব শিভথ্যবাক্স  
টিিবািরণ - ৫০ যিবাটি (২০২১ সবাদলর ৬           ১৬০.৪৩ যিবাটি (২০২২ সবাদলর
  আগস্ট প� শিন্ত)                               ২১ জবানুেবান্র প� শিন্ত)

ঘমােী পুরালনা িযেিথিা বেবরল়ে আনার কথা ঘ�াষো 
কলরবেল্ন। ঘকন্দ্রী়ে সরকার তারপর টিকাকরলের 
সম্ূে ্ োব়েত্ব বনল়েবে্। আন্জা্বতক ঘযাগ বেিস 
উপ্লষে ২০২১ সালনর ২১ জনু ঘথলক বিনামূল্যে 
টিকাকরে অবভযান শুরু হল়েবে্। টিকার উৎপােন 
িাড়ালনার জনযে, আরও অলনক ঘকলন্দ্র টিকা ততবরর 
বসধোন্ ঘনও়ো হল়েবে্।
সন্ক্রে অবস্বান মবানুদরর জীবন রক্ষবা িদরদে

ঘকাবভলডর প্রথম তরগে ঘহাক িা ববিতী়ে িা 
তৃতী়ে তরগে ঘকন্দ্রী়ে সরকালরর েী�ল্ম়োেী এিং 
সুপবরকবল্পত বচন্াভািনা এিং সতকত্ামূ্ক কটঠন 
বসধোলন্র েল্ মহামাবর চ্াকা্ীন সমল়ে িহু 
মানুলষর প্রাে রষো ঘপল়েলে। ঘকাবভলডর নতুন রূপ 
িা ভযোবরল়েলন্র পবরলপ্রবষেলত, পয ্াল্াচনার পবরবধ 
িাড়ালনা হল়েবে্। নলভম্বলর প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র 
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ঘমােী ওবমক্রন ভযোবরল়েলন্র সম্ভািযে বেকগুব্ বিষল়ে 
একটি উচ্চ-পয ্াল়ের পয ্াল্াচনা তিঠলক সভাপবতত্ব 
কলরবেল্ন। বতবন আবধকাবরকলের আন্জা্বতক 
ভ্মলের উপর বিবধবনলষধ বিবথ্ করার পবরকল্পনা 
পয ্াল্াচনা করলত িল্ন এিং 'হর �র েস্ক' 
প্রচারাবভযানলক তৃেমূ্ স্র পযন্্ বনল়ে যাও়োর বনলে্ি 
বেল়েলেন। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী িযেক্তিগতভালি 
মহামাবর শুরু ঘথলক িতম্ান পবরবথিবত পযন্্ নজর 
ঘরলখলেন। বতবন বন়েবমত টিকাোন অবভযালনর গবত 
পয ্াল্াচনা কলরন। োম ্াবসউটিকযো্ ঘকাম্াবন ও 
টিকা বিকািকারীলের সলগে ঘযাগালযাগ রাখা ঘথলক 
শুরু কলর স্াথিযেলসিা়ে বনল়োক্জত বচবকৎসক-
স্াথিযেলসিা কমমীলের সলগে ঘযাগালযাগ িা টিকা গ্হলে 
সাধারে নাগবরকলের উৎসাবহত করা সক্ কালজই 
প্রধানমন্ত্রী বনলজলক বনল়োক্জত কলরলেন, সানল্ 
তার সলগে যুতি হল়েলেন। বিনামূল্যে টিকা অবভযালনর 
অধীলন একবেলন ২৫ বমব়্েলনরও ঘিবি টিকার ঘডাজ 
ঘেও়ো হল়েলে, যা এক নতুন ভারলতর গল্প, ঘসই ভারত 
ঘয বনজ গুলে-প্রবতভা়ে-ষেমতা়ে আত্মবিশ্বাসী এিং 
পবরপূে।্ আজ, ভারলত টিকা �লর �লর ঘপৌঁলে ঘেও়োর 
জনযে সমস্ প্রল়োজনী়ে সরিরাহ িযেিথিা গলড় ঘতা্া 
হল়েলে। প্রবত মালস টিকার প্রাপযেতা সম্বকত্ বিস্াবরত 
তথযে রাজযেগুব্লক জানালনা হলচ্ যালত অবগ্ম ্ষেযে 
বনধ ্ারে করা যা়ে। প্রধানমন্ত্রী প্রবতটি ঘজ্া়ে টিকা 
ঘেও়োর গবত িাড়ালনার জনযে ঘজ্া মযোক্জল্রিিলের 
সলগে সরাসবর ঘিি কল়েকিার তিঠক কলরলেন, 
তালঁের নতুন পন্া়ে কাজ করার পরামি ্ বেল়েলেন। 
প্রধানমন্ত্রী ঘজ্া মযোক্জল্রিিলের পরামি ্ ঘেন ঘয 
তারঁা যবে তালঁের ঘজ্ার প্রবতটি গ্াম, প্রবতটি িহলরর 
জনযে পথৃক পথৃক ঘকৌি্ অি্ম্বন করলত চান তলি 
তারঁা স্চ্ল্ তা করলত পালরন। সম্প্রবত ভযোটিকালন 
ঘপাপ ফ্াক্ন্সলসর সলগে তারঁ সাষোলতর কথা উললিখ কলর 
প্রধানমন্ত্রী জাবনল়েলেন ঘয সাধারে মানুষ যালত টিকা 
বনলত উৎসাবহত হন তার জনযে ধমমী়ে ঘনতালের সক্ক্র়ে 
ভূবমকা গ্হে করা উবচৎ। প্রধানমন্ত্রী টিকাোলনর পবরবধ 
সম্প্রসাবরত করা এিং তা নতুন কলর আত্মবিশ্বাস ও 

আদেবামবান-ন্নদিবাবর, িণ্ডীগড়, যগবােবা, 
ন্হমবািল প্রদে্, জমুি ও িবাশ্ীর, লক্ষবিীপ, 
ন্সন্িম, উত্রবাখণ্ড, এবং েবােরবা ও নগর 
হবাদভন্লদত য�বাগথ্য জনসংখথ্যবার ১০০% 
টিিবার প্রথম য�বাজ যপদেদেন। 

Cover Storyপ্রছিে ন্নবন্ধ টিিবা অন্ভ�বাদনর এি বের 
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েৃঢ়তার সালথ এবগল়ে যাও়োর বিষ়েটি বনক্চিত করার 
জনযে সক্ কমক্তা্লের আহ্ান জাবনল়েবেল্ন। 
বতবন িল্ন, “আপনালক অগ্াবধকার বভভতিঘত এমন 
মানুষলের সলগে ঘযাগালযাগ করলত হলি, যারা বনধ ্াবরত 
সম়ে ঘপবরল়ে ঘগল্ও ববিতী়ে ঘডাজ ঘননবন।” স্াথিযে 
পবরকাঠালমা সম্প্রসারে ঘহাক িা ওষুলধর িাোর 
স্টক ততবর করা ঘহাক, প্রধানমন্ত্রী ঘজ্া পয ্াল়ে স্াথিযে 
িযেিথিার উপর নজর ঘরলখলেন। ভাইরালসর নতুন নতুন 
রূলপর ক্জলনাম বসলকাল়েক্ন্সংল়ের উপর ঘজার ঘেও়ো 

ভবাইরবাদসর রূদপর পন্রবতশিন ক্রমবাগত 
প� শিদবক্ষদণর জনথ্য সবারবা যেদ্ ২৮টি 
পরীক্ষবাগবাদর ন্জদনবাম ন্সদিবাদেন্ন্সং 
শুরু হদেদে ।
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হল়েলে। এর জনযে, এখন ইনসালকাগ (ঘকাবভড-১৯ 
বসলকাল়েক্ন্সং কনলসাটি়্োম) এর অধীলন সারা ঘেলি 
২৮টি পরীষোগার রল়েলে। বলিবনকা্ সংলযালগর 
জনযে পরীষোগার ঘনিও়োকট্িলক হাসপাতাল্র 
ঘনিও়োলকর্ সলগেও যুতি করা হল়েলে। প্রধানমন্ত্রীর 
স্র ঘথলক সমস্ রাজযেগুব্লক অক্ক্সলজন 
কনলসনলরেির, বসব্ন্ডার, এিং বপএসএ প্যোন্-সহ 
অক্ক্সলজলনর প্রাপযেতা িকৃ্ধে বনক্চিত করার জনযে 
পুলরা প্রক্ক্র়োটি দ্রুত করলত বনলে্ি ঘেও়ো হল়েলে। 
প্রবতটি লিলক অন্ত একটি কলর ঘযন অযোমু্ব্যোন্স 
থালক। সারা ঘেলি থিাবপত বপএসএ অক্ক্সলজন 
প্যোলন্র অিথিা পয ্াল্াচনাও চ্লে।

ভারত তার স্াথিযেকমমী, বিজ্ানী, বচবকৎসক, 
পযোরালমবডকযো্ স্টাে, আিা কমমী, অগেনও়োবড় 
কমমী, বিষেক এিং আরও অলনলকর বনর্স 

Cover Storyপ্রছিে ন্নবন্ধটিিবা অন্ভ�বাদনর এি বের 
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প্রলচষ্ার কারলে টিকাকরলে এই ঈষে্ী়ে ঘরকড ্
থিাপন করলত ঘপলরলে। গত কল়েক িেলর স্াথিযে 
পবরকাঠালমার সংস্ার এিং স্াথিযে খালতর জনযে 
েী�ল্ম়োেী পবরকল্পনার মাধযেলম এটি সম্ভি হল়েলে। 
স্াধীন ভারলত এই প্রথমিার স্াথিযে ঘষেত্ যথাযথ 
গুরুত্ব পালচ্। কারে িতম্ান ঘকন্দ্রী়ে সরকালরর 
িীষ ্ অগ্াবধকার হ্ স্াথিযে খাতলক িক্তিিা্ী করা।   
ঘসই ্লষেযে গত িেলরর সাধারে িালজলি স্াথিযে খালত 
িরাদে ১৩৭% িকৃ্ধে করা হল়েলে। স্াথিযে পবরকাঠালমা 

িক্তিিা্ী হও়োর েল্ দ্রুত টিকা প্রোন করা সম্ভি 
হল়েলে। এখন ভারলতর ্ষেযে হ্ আগামী বেলন এই 
ধরলনর মহামাবর ঘথলক নাগবরকলের রষো করা। এখন 
ঘসই নতুন িযেিথিা বিকালির বেলক সরকার মলনালযাগ 
বেল়েলে। অিিযেই, ঘকাবভলডর বিরুলধে আমালের 
্ড়াই চ্লে এিং ভারত জ়েী হলি। বকন্তু ঘকাবভলডর 
আক্রমে ঘিষ না হও়ো পযন্্ আমালের সতকত্া 
অি্ম্বন কলর চ্লত হলি এিং প্রবতলরাধমূ্ক 
পেলষেপ গ্হে করলত হলি। 

মুখথ্যমন্ত্রীদের সদঙ্গ ববিদি প্রধবানমন্ত্রী টিিবােবাদনর 
গন্ত বৃন্ধির উপর যজবার ন্েদেদেন 

স্বাস্থ্য মন্ত্রদির ন্নদেশিন্্িবা ওবমক্রন ভযোবরল়েন্ অনযে ভযোবরল়েলন্র 
ঘচল়ে দ্রুত েবড়ল়ে পড়লে। এটি 

এখনও পযন্্ সিলচল়ে ঘচল়ে ঘিবি 
সংক্রামক িল্ প্রমাবেত হল়েলে। স্াথিযে 

বিলিষজ্রা পবরবথিবত মূ্যো়েন কলর 
িল্লেন, সরকারও প্রস্তুবতলত ঘকানও 
কসরত রাখলে না। ঘকাবভলডর তৃতী়ে 

তরলগের মলধযে প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী 
বনলজ ক্রমাগত পবরবথিবত পয ্াল্াচনা 

করলেন। ১৩ জানু়োবর রাজযে/
ঘকন্দ্রিাবসত অঞ্চ্গুব্র মুখযেমন্ত্রী/

প্রিাসকলের সলগে একটি তিঠলক, 
বতবন টিকা ঘেও়োর গবত োড়াও 

হাসপাতাল্ িযযো এিং অক্ক্সলজলনর 
প্রাপযেতা বনল়ে আল্াচনা কলরবেল্ন। 

প্রধানমন্ত্রী ঘমােী দ্রুততম সমল়ে 
১০০% টিকাকরলের ্ষেযে অজল্নর 

জনযে ‘হর �র েস্ক’ প্রচারাবভযানলক 
আরও ঘজারোর করার প্রল়োজনী়েতার 
উপর ঘজার বেল়েবেল্ন। টিকা িা মাস্ 

পরা সম্লক ্ঘয ঘকানও ভু্ তলথযের 
বিরুলধে ্ড়াই করার প্রল়োজনী়েতার 
উপর ঘজার বেল়েবেল্ন। প্রধানমন্ত্রী 
িল্ন, “িতাব্ীর মলধযে সিলচল়ে িড় 

মহামাবরর বিরুলধে ভারলতর ্ড়াই এখন 
তৃতী়ে িেলর পোপে্ কলরলে। কলঠার 

পবরশ্রমই আমালের একমাত্ পথ এিং 
বিজ়েই একমাত্ বিকল্প। ভারলতর ১৩০ 

ঘকাটি মানুলষর প্রলচষ্া়ে আমরা অিিযেই 
কলরানার বিরুলধে ্ড়াইল়ে জ়েী হি।“

প্রন্তদরবাধমূলি বথ্যবস্বা 
অনুসরণ িরুন
নীবত আল়োলগর সেসযে (স্াথিযে) ডঃ 
বভ ঘক প্ সতক ্কলর িল্লেন ঘয 
বকেু মানুষ ওবমক্রনলক সাধারে সবে্ 
িা জ্বর বহসালি ধলর ভু্ করলেন। 
এই প্রিেতা বিপজ্জনক হলত পালর। 
বতবন িল্ন, আমালের সকল্র 
োব়েত্ব হ্ মাস্ পরা এিং টিকা 
ঘনও়োর মাধযেলম ঘরালগর বিস্ার হ্াস 
করা।

n  ওবমক্রন আক্রান্ ঘরাগীলের সংখযো িকৃ্ধে পাও়ো়ে স্াথিযে মন্ত্রক ঘকাবভড 
সম্বকত্ একটি বনলে্বিকা জাবর কলরলে। মন্ত্রলকর যুগ্ম সবচি ্ি 
আগরও়োল্র মলত, মেৃু ্ষেেযুতি ঘরাগীলের পক্জটিভ ধরা পড়ার সাতবেন 
পলর এিং অ-জরুবর ঘষেলত্ বতন বেন পলর পুনরা়ে পরীষোর প্রল়োজন 
ঘনই। সংক্রমলে যবে উপসগ ্ কমলত থালক এিং ঘরাগীর অক্ক্সলজলনর মাত্া 
বতন বেন ধলর ৯৩% থালক, তাহল্ তালঁক হাসপাতা্ ঘথলক ঘেলড় ঘেও়ো 
ঘযলত পালর।

n  যালের মলধযে কলরানার উপসগ ্ ঘেখা যালচ্ িা যারা এই ধরলনর িযেক্তির 
সংস্পলি ্ এলসলেন, তালঁের পরীষো করা জরুবর। উপসগ ্বিহীন ঘষেলত্ 
পরীষোর প্রল়োজন হ়ে না যবে না তালঁের ঘকানও ঝঁুবক ঘথলক থালক। ঘরাগীর 
সংস্পলি ্ আসা সকল্র সাত বেলনর জনযে িাবড়লতই আ্াো থাকা েরকার।

n  পরীষো না হল্ও 
অলস্ত্রাপচার িা প্রসি িধে 
করা উবচৎ ন়ে। পরীষোর 
সুবিধা না থাকল্ ঘরাগীলক 
ঘরোর করা উবচৎ ন়ে।

n  আন্জা্বতক উড়ান ঘথলক 
আসা সমস্ যাত্ীলের 
িাধযেতামূ্কভালি ঘকাবভড 
পরীষো করা উবচৎ।

ন্নেম অনুসরণ  

প্রধবানমন্ত্রীর সম্ূণ শি 
বতিবথ্য শুনদত 
ন্িউআর যিবা� স্কথ্যবান 
িরুন। 

Cover Storyপ্রছিে ন্নবন্ধ টিিবা অন্ভ�বাদনর এি বের 



৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ান রাজপসে অনুষ্ষ্ত হসেসে। পরাক্রম দিবে অে ্াৎ ননতাজজ েুভাষ চন্দ্র বেুর 
জন্মবাদষক্ী উপলসষে এই প্রেমবার প্রজাতন্ত্র দিবে উিযাপন ২৪ জানুোদরর পদরবসত ্২৩ জানুোদর নেসক শুরু হসেদেল। 
প্রজাতন্ত্র দিবে উিযাপসনর েসগে েম্পদকত্ এই দেদ্ান্তষ্ি মহান স্াধীনতা েংগ্ামীসির প্রদত শ্রদ্া জানাসনার পাশাপাদশ 

আমাসির ইদতহাে ও েংস্কৃ দতর প্রধান ঘিনাগুদলসক স্মরণ করার জন্য নকন্দ্রীে েরকাসরর প্রসচষ্ার একষ্ি অংশ।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যাসরড অনুষ্ান নিখসত 
দকউআর নকাডষ্ি স্্যান করুন। 

ভারত একটি গণতান্ত্রিক প্রজাত্রি যেখানে ক্ষমতা জেগনণর মন্যে ন্তেন্তিত থানক। এগুন�া 
শু্ুমাত্র একটি সার ্বনভৌন্তমক যেনের বরন্তেষ্যে েয়, েনদের অন্তভরযেক্তি েয়, এর ন্তিছনে 

আমানের স্া্ীেতা সংগ্ামীনের মিাে প্রনেষ্া, আত্মতযোগ এরং অরোে রনয়নছ। আমানের 
স্া্ীেতা সংগ্ামীনের ইস্াত কটিে মােন্তসকতা, িন্তরশ্রম ও আত্মতযোনগর ফন�ই আমরা 

স্া্ীেতা যিনয়ন্তছ এরং প্রজাতান্ত্রিক যেে গনে তু�নত যিনরন্তছ। তানঁের যসই তযোগ-রন্ত�োনের 
কান্তিন্তে শ্রদ্ার সনগে স্মরণ করা িয় প্রজাত্রি ন্তেরনস।

अत्र जन्म सहस्राणरां सहस्रैरपि सत्त्म। 
कदरापिल्लभते जनततु्मरामानतुष्ं ितुण्सञ्च्रात्॥

যার অে ্... হাজার হাজার জসন্মর পর, এবং বহু পুণ্য অজস্নর পসর জীসবরা মানুষরূসপ 
ভারসত জন্মগ্হণ কসর। আেুন প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারসতর নেই অপূব ্ মদহমা অনুভব কদর।

যগৌররময় 
প্রজাত্রি



উত্তরপ্রসিসশর ি্যাবসলাে 
কাশীর ঝলক 

ভারসতর শজতি 
প্রিশন্ 

শহীিসির প্রদত শ্রদ্া প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওোসজ রাফাল যদু্দবমাসনর 
মসডল দনসে হাজজর হসেদেসলন নবনারসের নমসে 
দশবাগেী দেং। দতদন ভারসতর রাফাল যদু্দবমাসনর 
প্রেম মদহলা পাইলি। 

রাজপসে দপষ্ি ি্যাঙ্ক, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ োসলর 
যুসদ্ এগুদল ব্যবহার করা হসেদেল।



প্রধানমন্ত্রী নসরন্দ্র নমািী ভারতমাতার 
বীরপুত্র ননতাজজ েুভাষ চন্দ্র বেুর ১২৫তম 
জন্মবাদষক্ীসত শ্রদ্া জানাসনার েমে ইজডিো 
নেসি তারঁ মূদত ্স্াপসনর কো নঘাষণা 
কসরদেসলন। ২৩ জানুোদর ননতাজজর মূদত ্
উসন্মাচন করার েমে প্রধানমন্ত্রী বসলন- 
“আমাসির ননতাজজ ভারসতর মাষ্িসত প্রেম 
স্াধীন েরকার প্রদতষ্া কসরদেসলন, ইজডিো 
নেসি তারঁ মূদত ্দডজজিাল আকাসর স্াপন 
করা হসছে। শীঘ্রই এই হসলাগ্াম মূদতষ্্ি 
একষ্ি দবশাল গ্ানাইি মূদত ্দ্ারা প্রদতস্াদপত 
করা হসব। এই মূদত ্স্াধীনতা আস্ালসনর 
েসগে যুতি মহান বীসরর প্রদত জাদতর শ্রদ্াঘ।্ 
ননতাজজ েুভাষ চসন্দ্রর এই মূদতষ্্ি নিসশর 
প্রদত আমাসির কতব্্যসবাসধর অনুভূদত জাগ্ত 
করসব এবং বতম্ান ও ভদবষ্যৎ প্রজন্মসক 
অনুপ্রাদণত করসব।" 

ইক্ডিয়া যগনি যেতাক্জর মূন্তত্ব 

আকাসশ অমকৃত 



সংস্কৃ ন্ততর রািার 

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওোসজর েমে, এই প্রেমবার 
ফ্াইপাসটের েরােদর েম্প্রচার-েহ, আইএএফ’নের 
ফ্াইপাসটের ককদপি িকৃশ্যও উপলব্ধ দেল।

রাষ্ট্রপদতর প্রহরীসির মসধ্য অন্যতম প্রধান দেল ‘দবরাি’ 
নামক নঘাডাষ্ি। ১৩ বের পর নে কাজ নেসক অবের 
নপসেসে। প্রধানমন্ত্রী দনসজই দবরািসক দবিাে জাদনসেসেন। 

প্রধানমন্ত্রী নসরন্দ্র নমািী প্রদত বের প্রজাতন্ত্র দিবসে একষ্ি দবসশষ পােদড বা িুদপ পসরন। 
এই বের দতদন উত্তরাখসডের ঐদতহ্যবাহী িুদপ পসরদেসলন, এসত আবার ব্রহ্মকমল নব্রাচ 
দেল। প্রধানমন্ত্রীর েলাে দেল মদণপুদর চাির। 



25নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২২ 

২০১৪ সাল্র পলর ভারতী়ে ঘর্ওল়ের গবত, ষেমতা এিং 
ঘনিও়োকল্ক মজিুত করার ্লষেযে িহু সংস্ার সাধন 
করা হল়েলে, একাবধক কটঠন বসধোন্ ঘনও়ো হল়েলে। 

এই পবরকল্পনার অংি বহসালি, প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী ঘ�াষো 
কলরবেল্ন ঘয 'আজাবে কা অমতৃ মলহাৎসি'-এর ৭৫তম সপ্তাহ 
উপ্লষেযে ২০২৩ সাল্র ১৫ আগলস্টর মলধযে ৭৫টি িল্ ভারত 
ঘরেন চা্ালনা হলি। েুটি বিেযেমান িল্ ভারত এক্সলপ্রস ঘরেলনর  
সলগেই এই ঘরেনগুব্ চ্লি। প্রথম ঘরেনটি িারােসী-বেবলি রুলির 
জনযে এিং ববিতী়েটি কািরা-বেবলি রুলির জনযে চা্ু করা হল়েবে্। 
এখন ভারতী়ে ঘর্ হাওড়া-রাবঁচ িল্ ভারত এক্সলপ্রস চা্ালনার 
পবরকল্পনা করলে এিং ঘর্ওল়ে ঘিাড ্ এই রুলির অনুলমােন 
বেল়েলে। এটি হলি তৃতী়ে িল্ ভারত ঘরেন যা হাওড়ার (ক্কাতা) 
সলগে ঝাড়খলণ্ডর রাজধানী রাবঁচলক যুতি করলি।     

ভবারতীে যরদলর 
আধুন্নিীিরণ 

বদদে ভবারত যরেন- 

উন্নত পবরকাঠালমার েল্ একটি ঘেি সমধৃেিা্ী হল়ে ওলঠ, 
ঘেলির উন্ন়েলনর গবত িকৃ্ধে পা়ে, জনসাধারলের েষেতা িকৃ্ধে 
পা়ে। ে্স্রূপ ঘেলি নতুন ঘনৌপথ, এিং নতুন অঞ্চল্ 
সামুবদ্রক ি্রগুব্লক বিমান পলথ সংযুতি করার কাজ দ্রুত 
গবতলত চ্লে। এিং নতুন প্রযুক্তির মাধযেলম ভারতী়ে ঘর্ওল়ের 
আধুবনকীকরে সম্ভি হল়েলে। সম়ে িাচঁালনার পািাপাবি সহজ 
পবরিহন িযেিথিা কালজর সুলযাগও ততবর করলে। এই সমস্ বিষ়ে 
বিচার কলর ২০২১ সাল্র ১৫ অগাস্ট ্া্লকলিার প্রাচীর ঘথলক 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী ঘ�াষো কলরবেল্ন ঘয ঘরল্র উন্ন়েলনর 
গবতলক আরও িকৃ্ধে করলত ৭৫টি িল্ ভারত এক্সলপ্রলসর সূচনা 
করা হলি, যা ঘেলির প্রবতটি ঘকােলক সংযুতি করলি।

বদদে ভবারত
যরেদনর ববন্্ষ্থ্য 

n এটি প্রথম ঘেিী়ে ঘসবম হাই-স্স্পড 
ঘরেন। সম্প্রবত ভারত আন্জা্বতক 
িাবেজযে ঘম্া়ে ভারতী়ে ঘর্ওল়ে 
িল্ ভারত এক্সলপ্রলসর মলড্ প্রেিন্ 
কলরলে, যা তার প্রগবতিী্ যাত্ালক 
তুল্ ধলরলে।

n এটি ভারলতর সিলচল়ে আধুবনক 
ঘরেন হও়োর ঘগৌরি অজন্ কলরলে। 
ইউলরাপী়ে কা়েো়ে ঘরেনগুব্ ততবর 
হল়েলে। ঘর্ মন্ত্রলকর ঘরেলনর অবেস 
প্রাগেলেও এই ঘরেলনর একটি ঘরবপ্কাও 
রাখা হল়েলে।

n িল্ ভারত এক্সলপ্রস ঘরেলনর অনযেতম 
উললিখলযাগযে তিবিষ্যে হ্ এর ঘরেবকং 
বসলস্টম। কারে এটি দ্রুত এিং কম 
গবতর উভল়ের জনযেই অনুমবত ঘে়ে। 
এই ঘরেলন অতযোধুবনক বিলনােলনর 
পািাপাবি ও়োইোইল়ের সুবিধাও পাও়ো 
যালি। 

n এগুব্ ঘচন্নাইল়ের ইবন্গ্া্ ঘকাচ 
েযো্বর, রা়েিলরব্র মডান ্ ঘকাচ 
েযো্বর এিং কাপুরথা্ার ঘর্ ঘকাচ 
েযো্বরলত ততবর করা হলি।

n িল্ ভারত এক্সলপ্রস ঘরেনটিগুব্লত 
স়্েংক্ক্র়ে প্রলিি, একটি বমবন পযোব্রি, 
মডু্ার িাল়ো-ভযোকু়োম ঘিৌচাগার, 
সমূ্ে ্ বস্ করা গযোংওল়ে এিং 
ধুল্ামুতি পবরলিলির জনযে ঘসন্সরযুতি 
আন্ঃসংলযাগ েরজার িযেিথিা থাকলি। 

n ঘরেলন ‘ো়োর সাভা্ইভা্ কযোি্ 
ইনলডার’ সাবকি্ও পাও়ো যালি। উন্নত 
িীতাতপ বন়েন্ত্রে িযেিথিাও থাকলি। 
প্রবতটি ঘকালচ চারটি ‘বডজাস্টার ্াইি’ 
থাকলি। এোড়াও, জরুবর পুিিািলনর 
সংখযোও িাড়ালনা হলি।

Cover Storyবদদে ভবারত যরেন সে্তার বতন িের



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২২ 26

যুি সম্প্রোল়ের অংিগ্হে োড়া পবৃথিীর ঘকালনা আল্া্ন সে্ হলত পালর না, ঘকালনা 
আেি ্ িক্তিিা্ী হলত পালর না। প্রকৃতপলষে, তরুেরাই নতুন ধারোর বনম ্াে িা প্রাচীন ধারো 
ঘভলঙ বেলত পালর। যুিিক্তির মাধযেলমই একটি ঘেি িক্তিিা্ী এিং স়্েংসম্ূে ্ হলত পালর। 
ভারত হ্ বিলশ্বর িহৃত্তম যুি জনসংখযোর ঘেি, তাই এই তরুে জনসংখযোর ঘচালখ উজ্জ্ব্ 

ভবিষযেলতর স্প্ন রল়েলে, পািাপাবি নতুন ঘেি গঠলনর আকাঙ্কাও রল়েলে। স্ামী বিলিকানল্র 
জন্মিাবষক্ী উপ্লষে প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী ঘেলির এই যুিিক্তির প্রবত আহ্ান জাবনল়ে 

িল্লেন, “সরকালরর প্রলচষ্া হ্ এই যুিিক্তিলক সটঠক পবরলিি ঘেও়ো, সম্ে ঘেও়ো, তালঁের 
সষেমতা িকৃ্ধে করা,  এিং তার জনযে একটি িযেিথিা গলড় ঘতা্া।"

ঘকাটি মানুষ রল়েলেন 
যালঁের ি়েস ১৮-২৪ 
িেলরর মলধযে। 

১১
িতম্ালন ঘেলির গড় 
ি়েস হ্

িের।
মানুষ ৩৫ 

িেলরর 
কমি়েবস। 

িতম্ালন 
জনসংখযোর 

২৯ ৬৫%প্রবত িের হাজার হাজার মানুষ বহমা়্ে 
পিত্ পবরেিল্ন যান। যাইলহাক ভ্মলের 
পর তারঁা যখন বেলর আলসন, ঘসখালন 

িহু আিজন্া ঘেল্ যান। প্রেীপ সাংও়োন এিং 
তারঁ ‘বহব্ং বহমা়্ে’ ে্ শুধুমাত্ স্চ্ ভারত 
অবভযালনর অংি বহসালি পযি্কলের ঘেল্ 
যাও়ো িজয্ে পবরষ্ার করলত সাহাযযে করলে তাই 

নব ভবারত গিদনর িবান্বিবাটি 
রদেদে তরুণদের হবাদত  

রবা্রে যুি বেিস 

বনউ ইক্ন্ড়ো সমাচার   ১-১৫ ঘেব্রু়োবর, ২০২২ 
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ন়ে, তারঁা বহমা্ল়ের প্রাকৃবতক ঘসৌ্য ্ 
পুনরুধোর করলতও সাহাযযে করলে। 
মধযেপ্রলেলির হারিাব্ পুলরাবহলতর গল্প 
প্রেীপ সাংও়োলনর ঘথলক বকেুিা আ্াো। 
ঘেলির নাগবরকলের মলধযে অলনলকরই 
টিকা সম্লক ্ ভু্ ধারো রল়েলে, যবেও 
এটি ঘকাবভলডর বিরুলধে ্ড়াইল়ের 
সিলচল়ে গুরুত্বপূে ্ অস্ত্র। হারিাব্ এিং 
তারঁ ে্ টিকাবিমুখ ঘসই সক্ িযেক্তিলের 
সটঠক তথযে প্রোন করলে। টিকা ঘনও়োর 
আহ্ান জাবনল়ে বতবন িহু মানুলষর ভ্াবন্ 
েরূ কলর ঘেলির ষেমতা়েলন অিোন 
রাখলেন। এই েুটি উোহরে ঘেলির 
যুিিক্তির সম্ভািনার উোহরে ঘে়ে।
হবাজবার হবাজবার বের আদগ আমবাদের 
যবদেও বলবা হদেদে-
অবপ যথা, যুিালনা মাৎ স্থা, বিশ্বম জগৎ, 
অবভবপলত্ব মনীষা।
অথ ্াৎ, তরুেরাই বিলশ্বর সুখ ঘথলক শুরু 
কলর সুরষো পযন্্ বনক্চিত কলর। এই যুি 
সম্প্রো়ে বনঃসল্লহ আমালের ভারতলক, 
আমালের ঘেিলক সুখ, বনরাপত্তা, সমকৃ্ধের 
পলথ বনল়ে যালি। নতুন ভারলতর রূপকল্প 
গঠলনর চাবিকাটঠ রল়েলে ঘসই তরুেলের 
হালতই। পুেুলচবরলত অনুটঠিত ২৫ তম 
জাতী়ে যুি উৎসলি ঘেলির যুি িক্তি, 
তালঁের সাহস এিং ভাগযে বনল়ে প্রধানমন্ত্রী 
নলরন্দ্র ঘমােী মন্িযে কলরবেল্ন “বিশ্ব 
স্ীকার কলরলে ঘয আজ ভারলত েুটি 
অসীম িক্তি রল়েলে- একটি জনসংখযো 
এিং আলরকটি গেতন্ত্র।“ একটি ঘেলির 
সম্ভািনা বিচার করা হ়ে ঘসই ঘেলির 
জনসংখযোর কত িতাংি তরুে, ঘসই 
বভভতিঘত। ঘেলির যত ঘিবি তরুে, 
ঘেলির সম্ভািনাও তত ঘিবি রটঙন। 
আজ ভারলতর তরুেলের নতুন কাজ 
করার ষেমতা রল়েে, তাই স্াভাবিকভালি 
ঘেলির ভবিষযেৎ উজ্জ্ব্। একারলেই 
সারা বিশ্ব ভারলতর িতম্ান িতিিযেলক 
আগামীকাল্র কণ্ঠস্র বহসালি বিলিচনা 
করলে। ভারলতর স্প্ন, ভারত যা বসধোন্ 
গ্হে করলে তা ভারত তথা সমগ্ বিলশ্বর 
মগে্ সাধন করলি। এিং এই মুহতূ ্ঘথলক 
সারা বিলশ্বর ভবিষযেৎ, ভারলতর ভবিষযেৎ 
বনবমত্ হলচ্। 

ভারতলক এখন সারা বিশ্ব আিা ও আথিার 
আল্াকিবতক্া বহসালি ঘেখলে। কারে 

ভারলতর মানুষ ঘযমন তরুে, ঘতমবন ভারতী়ে 
মানবসকতাও তরুে। ভারত তার সম্ভািনার 
ঘচল়ে তরুে, আকাঙ্কার ঘচল়েও তরুে। 

ভারত তার ধারোর ঘচল়ে তরুে, এিং ভারত 
আত্মসলচতনতার ঘচল়ে তরুে। ভারত তরুে 
কারে আমালের েিন্-েৃটষ্ সিে্া পবরিতন্ 

এিং আধুবনকতালক গ্হে কলরলে। প্রাচীন কা্ 
ঘথলক আজ পযন্্ ভারত ঘসই প্রিহমানতা 

িজা়ে ঘরলখলে।“ 
নদরন্দ যমবােী , প্রধানমন্ত্রী

রবা্রেযুি বেিস 
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ভারলতর গড় ি়েস ২৯ িের। েল্ ভারত বিলশ্বর 
িহৃত্তম যুি জনসংখযোর ঘেি। একই সমল়ে, বচলনর 
গড় ি়েস হ্ ৩৭, আলমবরকার ৪৫ এিং ইউলরাপ 
এিং জাপালনর গড় ি়েস ৪৮ িেলরর কাোকাবে।

�ুব ্ন্তির গুরুত্ব 
আমালের ঘেি ঘথলক বিলশ্বর মানুলষর কালে 
‘ঘযাগ’ঘক ঘপৌঁলে ঘেও়ো ঘহাক, বিপ্ি ঘহাক িা 
উন্ন়েন ঘহাক, পথ ঘহাক িা ঘসিা ঘহাক িা উৎসগ ্ 
ঘহাক, পবরিতন্ ঘহাক িা িক্তি,  সহলযাবগতা িা 
উন্নবত ঘহাক, বিকড় সলগে সংলযাগই প্রধান বিষ়ে। 
আমালের ঘেলির যুিকরা বিলশ্বর সক্ বিষল়ে 
একবনঠিভালি অংিগ্হে কলরলে, আগাবমবেলনও 
আমালের তরুেলের ঘসই যাত্া অিযোহত থাকলি।

তবারুদণথ্যর ্ন্তি 
বিশ্ব স্ীকার কলরলে ঘয ভারত আজ েুটি চূড়ান্ 
িক্তির অবধকারী: জনসংখযো এিং গেতন্ত্র। একটি 
ঘেলির সম্ভািনা বিচার করা হ়ে ঘস ঘেলি জনসংখযোর 
কত অংি তরুে তার উপর বভভতি কলর। ভারলতর 
তরুেরাই আজ ঘেলির সিলচল়ে িড় সম্ে। 
ভারলতর যুিকরা আমালের অগ্গবত এিং আমালের 
গেতাবন্ত্রক মূ্যেলিাধ উভ়েলকই চাব্ত করলে।

তরুণদের প্রন্ত প্রধবানমন্ত্রীর গুরুমন্ত্র
মহবাপুরুরদের যসলবাম...
ভারত মাতার মহান সন্ান স্ামী 
বিলিকান্লক তারঁ জন্মিাবষক্ীলত 
আমার প্রোম জানাই। স্াধীনতার 
অমতৃ উৎসলি তারঁ জন্মিাবষক্ী আরও 
অনুলপ্ররোো়েক হল়ে উলঠলে। এই িের 
শ্রী অরবিল্র ১৫০তম জন্মজ়েন্ী 
উেযাপন করা হলি এিং গত িের 
মহাকবি সুরোহ্মে ভারতী মতুৃযের িতিষ ্ 
পা্ন করা হল়েলে। এই েুই ঋবষরই 
পুেুলচবরর সলগে বিলিষ সম্ক ্রল়েলে। 
েুজলনই এলক অপলরর সাবহতযে ও 
আধযোত্বমক যাত্ার সগেী বেল্ন।

তরুণদের স্প্ন নতুন ন্ে্বা যপদেদে 

ঘেলির তরুে সম্প্রোল়ের স্প্ন সাকার করার ্লষেযে 
গহৃীত প্রোন পেলষেপ হ্ বডক্জিা্ ইক্ন্ড়ো, ঘমক 
ইন ইক্ন্ড়ো, স্টাি্আপ ইক্ন্ড়ো, মুদ্রা ঘ্ান, এিং 
অি্ ইলনালভিন বমিন। নতুন জাতী়ে বিষো 
নীবত এিং েষেতা উন্ন়েলনর মাধযেলম যুি িক্তির 
সম্ভািনালক আরও িকৃ্ধে করার ঘচষ্া করা হলচ্।

পবরসংখযোন অনুসালর, ভারলত ৬০ যিবাটিরও 
ঘিবি মানুলষর ি়েস ১৩-৩৫ িেলরর মলধযে। 
সরকার সিে্া এই তরুেলের আিা পূরলের ্লষেযে 
কাজ করলে। 

প্রধানমন্ত্রীর সম্ূে ্ িতিিযে 
শুনলত বকউআর ঘকাড 
স্যোন করুন।

রবা্রে যুি বেিস 
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আত্মন্বশ্বাদসর নতুন মন্ত্র
নতুন ভারলতর মন্ত্র হ্ প্রবতলযাবগতা করুন 
এিং জ়ে করুন। এই ভািনার সলগে যুতি 
হন এিং জ়েী হন। সংগ্ালম অংিগ্হে 
করুন এিং বিজ়েী হন। ভারত এর আলগ 
পযোরাব্স্ম্লক্স কখনও এত ঘিবি পেক জ়ে 
করলত পালরবন, বকন্তু এিার তা সম্ভি হল়েলে। 
আমালের ঘেলির ক্রীড়াবিেরা অব্স্ম্লক্সও 
অসাধারে সাে্যে অজন্ কলরলে, ভারত এই 
প্রথম অযোথল্টিলক্স স্েপ্েক জ়ে কলরলে।

ভন্বরথ্যদতর ন্ভত্তিত্তি, প্র�ুন্তির 
প্রদেবাজন
ভারলতর তরুেলের মলধযে নতুন প্রযুক্তির 
আকষে্ থাকল্ গেতলন্ত্রর ঘচতনা জাগ্ত 
হ়ে। এিা ভারলতর যুিসমালজর িক্তি ঘয 
ঘেি বডক্জিা্ ঘপলমলন্র ঘষেলত্ এতেরূ 
এবগল়েলে। ভারলতর এখন ইউবনকলনর্ 
সংখযো িকৃ্ধে পালচ্। ভারলত এখন ৫০,০০০ 
ঘিবি স্টাি্আপ গলড় উলঠলে। কলরানার মত 
প্রবতকূ্ পবরবথিবতলত মলধযেও গত ৬-৭ মালস 

১০ হাজালরর ঘিবি িযেিসা প্রবতটঠিত হল়েলে। 
এটি ভারলতর তরুেলের িক্তি, যার উপর 
বনভর্ কলর আমালের ঘেি স্েয্ুলগর সূচনা 
করলে।

স্দপ্নর উড়বান 
সরকালরর প্রলচষ্া এই তরুেরা ঘযন 
ঘকানরকম অসুবিধা োড়াই বনলজলের 
প্রবতটঠিত করলত পালরন, সরকালরর হস্লষেপ 
ঘযন হ্াস পা়ে। সরকালরর ্ষেযে হ্ তালঁের 
উপযুতি পবরলিি, সম্ে এিং সষেমতা 
প্রোলনর পািাপাবি প্রল়োজনী়ে িযেিথিা 
করা। সরকাবর প্রক্ক্র়োগুব্লক সহজতর 
করা হল়েলে। এর েল্ বডক্জিা্ ইক্ন্ড়োর 
স্প্ন িাস্িাব়েত হল়েলে। মুদ্রা, স্টাি্ আপ 
ইক্ন্ড়ো এিং স্টযোন্ড আপ ইক্ন্ড়োর মলতা 
প্রচারাবভযানগুব্ তরুেলের িযোপক সহা়েতা 
প্রোন করলে। বস্্ ইক্ন্ড়ো, অি্ ইলনালভিন 
বমিন, এিং নতুন জাতী়ে বিষো নীবতর 
উলদেিযে হ্ তরুেরা যালত সম্ূেভ্ালি তালঁের 
প্রবতভা এিং েষেতা কালজ ্াগালত পালর।  

 গলিষো ঘষেত্লক উৎসাবহত করার জনযে জাতী়ে 
বিষো নীবতর অধীলন নযোিনা্ বরসাচ্ োউলন্ডিন 
প্রবতঠিা করা হল়েবে্। এই প্রথমিার বিখলনর উপর 
ঘজার ঘেও়ো হল়েবে্। বিষো ঘথলকও ভাষার িঙৃ্খ্ 
মুতি করা হল়েলে।

 ১৬টি নতুন আইআইটি, সাতটি নতুন এমস, 
২০৯টি নতুন ঘমবডকযো্ কল্জ বিষোলষেলত্ 
িযোপক পবরিতন্ আনলত চল্লে।

 ২০১৪ সাল্, আমালের ঘেলি ঘমবডকযোল্ প্রা়ে ৮২ 
হাজার স্াতক এিং স্াতলকাত্তর আসন বে্। গত 
সাত িেলর এই সংখযো িকৃ্ধে ঘপল়ে প্রা়ে এক ্ষে 
৪৮ হাজার আসন হল়েলে।

 বস্্ ইক্ন্ড়ো বমিন ২০২২ সাল্র মলধযে ৪০ ঘকাটি 
তরুে-তরুেীলক প্রবিষেে ঘেও়োর ্ষেযে বনধ ্ারে 
কলরলে।

 ২০২১-২০২২ আবথক্ িেলর মুদ্রা ঘযাজনা এখন 
পযন্্ ১,৮৬,১২৩ ঘকাটি িাকার ঋে মঞ্জুর কলরলে।

 ভারলত এখন বিলশ্বর তৃতী়ে িহৃত্তম স্টাি্আপ 
পবরমণ্ড্ রল়েলে, ঘযখালন ৬০,০০০ োম ্ এিং 
৭৫টি ইউবনকন ্ রল়েলে৷

 প্রবতলিেন অনুসালর,  ২০২৫ সাল্র মলধযে 
ভারলতর স্টাি্আপগুব্ ঘথলক ৫০ ্ষে মানুষলক 
কমস্ংথিালনর সুলযাগ ঘেলি।

 কৃক্ত্ম িুক্ধেমত্তা, বিগ ঘডিা এিং ঘরালিাটিলক্সর মলতা 
নতুন প্রযুক্তি ঘষেলত্ তরুেলের েষেতা বিকালির 
উপর বিলিষ মলনালযাগ ঘেও়ো হলচ্।

 এক ঘেি-এক পরীষো এিং এক ঘেি-এক 
বনল়োলগর মলতা উলেযোলগর মাধযেলম তরুেরা তালঁের 
উচ্চাকাঙ্কা উপ্বধি করলত ঘপলরলে।     

রবা্রেযুি বেিস 
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ঘয ঘেি অিকাঠালমার উন্নবতলত যত 
ঘিবি ঘজার ঘে়ে, ঘসই ঘেলির 
সাবিক্ িকৃ্ধেও তত দ্রুত হ়ে। ভারলত 

েী� ্বেন ধলর পবরকাঠালমার উন্ন়েন সম্বকত্ 
বিষ়েগুব্ উলপবষেত বে্। 

অভাি িা অপয ্াপ্ত অিকাঠালমা উন্ন়েলনর 
সিলচল়ে িড় িাধা। সড়ক, ঘর্, বরেজ, 
ইন্ারলনি এিং পানী়ে জল্র মলতা িক্তিিা্ী 
অিকাঠালমা, শুধুমাত্ আজলকর জীিলন 
অপবরহাযই্ ন়ে, এর উন্ন়েলনর েল্ প্রতযেষে 
ও পলরাষেভালি নতুন কমস্ংথিান সটৃষ্ হ়ে। 
এই কারলে সরকার এখন এই খালত সলি ্াচ্চ 
মলনালযাগ বেলচ্। আগামী ৮-৫ িেলর, 
পবরকাঠালমা খালত ১১০ ্ ষে ঘকাটি িাকা িযেল়ের 
্ষেযে বনধ ্ারে করা হল়েলে। এর মলধযে শুধুমাত্ 

হাইওল়ে বনম ্ালের জনযেই ১৯ ্ষে ঘকাটি িাকার 
ঘিবি িযে়ে হলি।

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী িল্লেন, “উন্ন়েন 
সকল্র জনযে হও়ো উবচৎ, যালত সক্ ঘসিা 
পা়ে, সকল্ সুবিধা পা়ে, এিাই আমালের 
অগ্াবধকার। অিকাঠালমা আমালের জনযে 
জাতী়ে নীবতর একটি অংি, রাজনীবত ন়ে। 
আমরা বনক্চিত করবে ঘয প্রকল্পগুব্ আিলক 
থাকলি না, কাজ িধে হল়ে যালি না।"

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােীর এই রূপকলল্পর 
অংি হ্ কুবিনগলর আন্জা্বতক বিমানি্র, 
ন়েডার এবি়োর িহৃত্তম বিমানি্র, ঘভাপাল্র 
আন্জা্বতক মালনর ঘর্ওল়ে ঘস্টিন, কািী-
বিশ্বনাথ কবরলডার, পূি ্াঞ্চ্ এক্সলপ্রসওল়ে, 
গগো এক্সলপ্রসওল়ে, বেবলি-মুম্বাই, বেবলি-ঘেরােুন, 

ঘকান ঘেলির সরকার যবে বনবে্ষ্ ্লষেযে কাজ করলত পালর, তাহল্ ঘসই ঘেলির উন্ন়েন 
অবনিায।্ ২০২১ সা্ এমন উোহরলে পবরপূে ্ বে্। েী� ্ প্রতীষোর পর এই িের িহু প্রকল্প 

সম্ন্ন হল়েলে, এিং িহু প্রকলল্পর সূচনা করা হল়েবে্। নতুন সংকল্প বনল়ে নতুন িেলরর 
সূচনা হল়েবে্। উত্তরপ্রলেলি প্রথম ক্রীড়া বিশ্ববিেযো়্ে প্রবতটঠিত হল়েলে। উত্তর-পূি ্ ভারলত 

সড়ক পবরকাঠালমা, পানী়ে জ্, নগর উন্ন়েন, আিাসন এিং েষেতা উন্ন়েন প্রকল্প চা্ু 
হল়েলে। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী ক্ত্পুরা়ে মহারাজা িীর বিক্রম বিমানি্লরর নি বনবমত্ 

ইবন্লগ্লিড িাবমন্া্ বিক্ল্ডংল়ের উলবিাধন কলরলেন।

এি নতুন বের, নতুন �বাত্বা!

রবা্রে উন্ন়েন
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বেবলি-অমতৃসর-কািরা, বেবলি মুম্বাই-এর মলতা 
এক্সলপ্রসওল়ে। ঘেলির িহৃত্তম অিকাঠালমা 
পবরকল্পনা, গবতিক্তি মাস্টার প্যোলনর মাধযেলম 
এখন সারা ঘেলি প্রবতবেন ৩৭ বকল্াবমিার 
সড়ক পথ ততবর করা, নতুন স্াথিযে প্রবতঠিান, 
গ্ামগুব্লক ইন্ারলনলির সালথ সংযুতি করার 
মত কমসূ্বচ গ্হে করা হল়েলে।

২০২১ সাল্, আমরা এই সমস্ উলেযোগগুব্লক 
িাস্লি পবরেত করলত ঘেলখবে ঘযগুল্া কল়েক 
েিক ধলর থিবগত বে্। এই িের ২ জানু়োবর 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী উত্তরপ্রলেলির বমরালি 

প্রথম ক্রীড়া বিশ্ববিেযো্ল়ের বভভতি থিাপন কলরন। 
মবনপুর এিং ক্ত্পুরা়ে বিবভন্ন উন্ন়েনমূ্ক 
প্রকলল্পর ঘ�াষো করা হ়ে ৪ জানু়োবর, এিং ৭ 
জানু়োবর ক্কাতা়ে বচত্তরঞ্জন জাতী়ে কযোন্সার 
ইনবস্টটিউলির ববিতী়ে কযোম্ালসর সূচনা করা 
হ়ে, যা পূি ্ ভারলত স্াথিযে পবরলষিার সম্প্রসারে 
ও উন্নবতর পথ প্রিস্ করলি। প্রধানমন্ত্রী ঘমােী 
িল্লেন, “আধঁার যত �ন হ়ে, আল্ার মূ্যে 
আমরা তত িুঝলত পাবর। সমসযো যত কটঠন, 
সাহসও তত ঘিবি গুরুত্বপূে।্ এিং যুধে যত 
কটঠন, অস্ত্রও তত ঘিবি প্রল়োজনী়ে।“   

বিখযোত বিপ্িী মগে্ পালন্ডর জন্মথিান বমরাি ক্রীড়া জগলতও সুপবরবচত। এই রালজযে ততবর ক্রীড়া 
সামগ্ী, বিলিষ কলর ক্ক্রলকি ঘখ্ার সরঞ্জাম সারা বিলশ্ব রপ্তাবন করা হ়ে। বমরাি উত্তর ভারলতর নতুন 

ক্রীড়া রাজধানী হলত চল্লে। বমরালির সারধানা়ে ৭০০ ঘকাটি িাকা িযেল়ে ঘমজর ধযোনচােঁ ঘস্পাি্স 
ইউবনভাবস ্টি বনবমত্ হলি। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী নতুন িেলরর শুরুলত ২ জানু়োবর এই ক্রীড়া 

বিশ্ববিেযো্ল়ের বভভতিপ্রস্র থিাপন কলরবেল্ন।

উত্র ভবারদতর ক্রীড়বা যিন্দ হদে উিদে ন্মরবাি

আমালের ঘেলির তরুে ক্রীড়াবিেরা প্রবতভার অবধকারী এিং 
সাে্যে অজল্নর জনযে তালঁের পবরশ্রলমরও অন্ বে্ না। তলি 
সরকালরর উোসীনতার কারলে আমালের তরুেলের প্রবতভা 
যথাযথভালি বিকাবিত হ়েবন। হবক এর একটি িড় উোহরে। 
হবকলত ঘসানার জনযে আমালের কল়েক েিক অলপষো করলত 
হল়েবে্, ঘযখালন ঘমজর ধযোনচালঁের মলতা ক্রীড়া প্রবতভা আমালের 
ঘেলি বে্। ঘেলির ক্রীড়া ঘষেলত্র উন্নবত করলত আমালের 
অলনক সম়ে িযে়ে হল়েলে। ঘেলির পূিি্তমী সরকারগুব্ এমন 
একটি ক্রীড়া পবরকাঠালমা গলড় তু্লত িযেথ ্ হল়েবে্ যা নতুন 
প্রযকু্তি, চাবহো এিং প্রবতভার সলগে সামঞ্জসযে করলত পালর। ২০১৪ 
সাল্র পর, সরকার এটিলক িাসলনর কি্ ঘথলক মুতি করার 
জনযে সিস্্লর পবরিতন্ সাধন কলরলে। সম্ে, আধুবনক সুলযাগ-
সুবিধা, ঘ্ািা্ এক্সলপাজার এিং বনি ্াচলনর স্চ্তার উপর ঘজার 
ঘেও়ো হল়েবে্। ঘখ্াধু্া যিুকলের বেিলনস, কমস্ংথিান এিং 
কমজ্ীিলনর সুলযালগর সালথ যতুি করা হল়েলে। অব্স্ম্লকর 
প্রস্তুবতর জনযে ‘িালগি্ অব্স্ম্ক পবড়োম’ বস্ম (িপস) চা্ু 
করা হল়েবে্। িতম্ালন ‘ঘখল্া ইক্ন্ড়ো’ প্রচালরর মাধযেলম ঘেলির 
প্রবতটি ঘকাে ঘথলক সম্ভািযে প্রবতভা খুলঁজ আনা হলচ্। এই প্রলচষ্ার 
েল্ ভারলতর ঘখল্া়োড়রা আজ আন্জা্বতক মলঞ্চ প্রিংবসত 
হলচ্ন। বিশ্ব তালঁের ঘখ্ার প্রিংসা করলে।  এই বিষ়েটি আমরা 
গত িের অব্স্ম্ক এিং পযোরাব্স্ম্লকও ঘেলখবে। ক্রীড়া 
বিশ্ববিেযো়্েগুব্ ক্রীড়া সংসৃ্বত বিকালির জনযে ইনবকউলিির 
বহসালি কাজ কলর। ঘসই কারলেই, স্াধীনতার সাত েিক পর, 
আমালের সরকার ২০১৮ সাল্ মবনপুলরর প্রথম জাতী়ে ক্রীড়া 
বিশ্ববিেযো়্ে ততবর কলরলে।
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উত্রপ্রদেদ্র প্রথম ক্রীড়বা ন্বশ্ন্বেথ্যবালে 

 অব্স্ম্লকর মলতা ঘখ্াধু্াও হলি। আন্জা্বতক 
মান অনুযা়েী ঘস্পাি্স রেযোক ও ঘস্টবড়োম ততবর করা 
হলি।

 অযোথল্টিলক্সর সলগে েুিি্, জযোভব্ন িা তীর 
বনলষেপ, বডসকাস ইতযোবে ক্রীড়া প্রবতলযাবগতা 
অনটুঠিত হলি।

 বিশ্ববিেযো়্ে ঘমাি ৫৪০ জন মবহ্া এিং ৫৪০ 
জন পুরুষ ঘখল্া়োড়-সহ ১০৮০ জন ক্রীড়াবিেলক 
প্রবিষেে ঘেলি।

 ক্রীড়া বিশ্ববিেযো্ল়ে একটি আউিলডার ঘস্টবড়োম 
ও একটি ইনলডার ঘস্টবড়োম বনম ্াে করা হলি। 
আউিলডার ঘগমলস প্রা়ে ৩০ হাজার মানলুষর 
িসার িযেিথিা থাকলি। প্রা়ে পাচঁ হাজার েিক্ ধারে 
ষেমতাসম্ন্ন ঘস্টবড়োমগুল্া ইনলডার ঘগমলসর 
জনযে প্রস্তুত করা হলি।

 বিশ্ববিেযো়্েটিলত বিশ্বমালনর প্রযকু্তি ও অতযোধুবনক 
সুবিধা পাও়ো যালি। রােটিং, ঘরাব়েং, ঘনৌকা 
প্রবতলযাবগতার মলতা ঘখ্া গগোনহলর ঘেও়ো হলি।

 ঘখা-ঘখা এিং মা্খালম্বর মলতা ঐবতহযেিাহী ঘখ্ার 
পািাপাবি শুটিং ঘরঞ্জ, তীর বনলষেপ, িাররারতিালন, 
কুক্স্, হবক, ভব্ি্, রেযোক-বেলল্ডর মলতা অব্স্ম্ক 
ঘখ্াগুব্র জনযে প্রবিষেে ঘেও়ো হলি।

 িাে ্ গ্াউলন্ডর সলগে একটি অব্স্ম্ক-আকালরর 
সুইবমং পু্ এিং সাইবলিং রেযোকও ততবর করা হলি।

 প্রিাসবনক লিক োড়াও অযোকালডবমক লিক, ঘকন্দ্রী়ে 
গ্ন্াগার, অবডলিাবর়োম, সুবিধা ঘকন্দ্র (িযোকে, ঘপাস্ট 

অবেস এিং ঘোকান), িবপং কমলপ্ক্স, স্াথিযেলকন্দ্র, 
থানা, ঘগস্ট হাউস, ভাইস চযোলন্স্লরর িাসভিন, 
পুরুষলের হলস্ট্, মবহ্ালের হলস্ট্, কমক্তা্-
কমচ্ারীলের জনযে বিবভন্ন প্রকার িাবড় বনম ্াে করা 
হলি।

 ঘস্পাি্স ইউবনভাবস ্টিলত মাবটিপারপাস হ্, 
ক্জমলনবস়োম, ঘযাগ ঘকন্দ্র, গাড ্রুম, িালস্িি্, ্ন 
ঘিবনস, ভব্ি্, ১০০ বমিার রেযোক, হবক মাঠ, েুিি্ 
মাঠ, অযোথল্টিক্স, হযোন্ডি্ ঘকাি্, ৬০ বমিার শুটিং 
ঘরঞ্জ, ৯০ বমিার শুটিং ঘরঞ্জ, ১২৫ বমিার শুটিং ঘরঞ্জও 
থাকলি।   

যখন আমরা নতুন কম ্ সংসৃ্বতর বিকাি 
করলত চাই, তখন আমালের বতনটি ক্জবনস 
েরকার: সাহচয ্, বচন্াভািনা এিং সংথিান। 
ঘখ্াধু্া েী� ্বেন ধলরই আমালের সংসৃ্বতর 
অংি বে্। যাইলহাক, ক্রীড়া সংসৃ্বত 
বিকালির জনযে ঘখ্াধু্ার সলগে আমালের 
ঐবতহাবসক সম্ক ্যলথষ্ হলি না। এই 
কালজ সাে্যে ঘপলত আমালের নতুন ঘকৌি্ 
প্রল়োজন হলি। ঘেলি ঘখ্াধু্ার স্ালথ ্ 
আমালের সন্ানলের ঘখ্াধু্ার প্রবত আথিা 
রাখলত হলি এিং ঘখ্াধু্ালক কযোবর়োর 
বহসালি ঘিলে বনলত উৎসাবহত করলত হলি। 
এিং এটি আমার সংকল্প আিার স্প্নও।
নদরন্দ যমবােী , প্রধানমন্ত্রী
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স্বাধীনতবার পরর, উত্তর-পূর ্ব রবাজ্যগুলি রবাস্বা, 
সেতু এরং অন্যবান্য অরকবাঠবার�বার সষেররে 
েররের়ে অররেলিত লিি। ফিস্রূপ ওই অঞ্চি 

সেরের পশ্বােপে অঞ্চরি পলরণত ের়েলিি। প্বাকৃলতক 
সেৌন্দর ্ব এরং প্েুর জিেম্পে থবাকবা সত্ত্বেও, পর ্বটরনর 
লরকবাে এরং জিলরে্্যৎ প্কল্প স্বাপরনর �ত লরষ়েগুলি 
উরপলষেত লিি। রবাইরেবাক, প্ধবান�ন্তী স�বােী ‘পলররেরনর 
দ্বারবা পলররত্বন” ধবারণবাটট েবাি্ কররলিরিন। সরবার�বা এরং 
ব্রু-লর়েবাং েুক্তি, লরর্বাে-প্ভবালরত এিবাকবা়ে নতুন েবালতি 
অলভরবারনর �ত প্রেষ্বাগুলি েংররবারের একটট নতুন 
র্রের েূেনবা কররলিি। উত্তর-পূরর ্বর উন্ন়েরন প্ধবান�ন্তী 
স�বােী সর প্লতশ্রুলত লের়েলিরিন তবার প্�বাণ আ�রবা পবাই 
রখন সেলখ সর অন্যবান্য প্ধবান�ন্তীরের তুিনবা়ে লতলন 
তবারঁ েবাত রিররর স�়েবারে এই রবাজ্যগুলি েররের়ে সরলে 
পলরেে ্বন করররিন।

উত্তরপূর ্ব ভারত উত্তরপূর ্ব ভারত 
দেশের প্রগততর দেশের প্রগততর 
প্রশরেদ্ার হশে প্রশরেদ্ার হশে 

উঠশে উঠশে 

স্বাধীনতবা পররততী ে�র়ে অে� উন্ন়েরনর ফরি সেরের 
সরে লকিু অঞ্চি লপলির়ে পর�লিি, সেখবানকবার 
�বান্রষরবা প্র়েবাজনী়ে পলররষরবা সথরক রক্ঞ্চত ের়েলিি। 
েীর ্বলেন ধরর উত্তর-পূর ্ববাঞ্চি েররের়ে সরলে অররেলিত 
লিি। স্বাধীনতবার পরর, এই অঞ্চিটট ি়ে েেরকরও সরলে 
ে�়ে ধরর উন্ন়েন সথরক রক্ঞ্চত লিি, এখন প্ধবান�ন্তী 
নররন্দ্র স�বােী সেই অঞ্চরির েলতপথ পলররত্বন কররত 
েরেষ্ এরং েষে� ের়েরিন। দ্রুতেলতর ইন্বাররনট 
পলররষরবা সেবাক রবা পবানী়ে জি, উত্তর-পূর ্ব ভবাররত 
জীররনর স�ৌলিক প্র়েবাজনী়েতবার পথ ে্ে� ের়েরি। 
প্ধবান�ন্তী স�বােী নতুন রিররর প্থ� েপ্বারে ৪ জবান়্েবালর 
�লনপ্র এরং ক্রেপ্রবা়ে নতুন উন্ন়েন প্কল্প েবাি্ 
করররিন, রবা উত্তর-পূরর ্বর উন্ন়েন আরও দ্রুত কররর।

মতিপুশর ৪৮০০ মতিপুশর ৪৮০০ 
দ�াটি িা�ার প্র�ল্প দ�াটি িা�ার প্র�ল্প 

মতিপুর এরং ত্রিপুরাে মতিপুর এরং ত্রিপুরাে 
উন্নেিমূল� �ম ্বসূতিগুতল উন্নেিমূল� �ম ্বসূতিগুতল 

শুরু হশেশেশুরু হশেশে

 �লনপ্র েফররর ে�়ে প্ধবান�ন্তী নররন্দ্র স�বােী 
১৮৫০ সকবাটট টবাকবার ১৩টট প্করল্পর উরদ্বাধন 
কররন এরং ২৯৫০ সকবাটট টবাকবার ন়েটট প্করল্পর 
লভত্তিপ্স্র স্বাপন কররন।

 ে�ক পলরকবাঠবার�বা, পবানী়ে জি, স্বাস্্য, নের 
উন্ন়েন, আরবােন, তথ্যপ্র্ক্তি, েষেতবা উন্ন়েন এরং 
লেল্প ও েংসৃ্লত এই ক� ্বেূলের আওতবা়ে রর়েরি। 
এটট �লনপ্ররর উন্নলতর েলত রকৃ্ধি কররর।

 প্ধবান�ন্তী স�বােী ১৭০০ সকবাটট টবাকবারও সরলে 
র্যর়ে লনল� ্বত পবােঁটট জবাতী়ে �েবাে�ক প্করল্পর 
লভত্তিপ্স্র স্বাপন করররিন।

 জবাতী়ে ে�ক-৩৭ ররবাক নেীর উপর একটট ইস্বাত 
সেতুর উরদ্বাধন করররিন, রবা লন� ্ববারণ খরে ের়েরি 
প্বা়ে ৭৫ সকবাটট টবাকবা। এটট লেিের এরং ইম্ফরির 
�রধ্য রবাতবা়েবাত দ্রুত কররর।

 প্বা়ে ১১০০ সকবাটট টবাকবা র্যর়ে ২,৩৮৭টট স�বারবাইি 
টবাও়েবার লন� ্ববাণ করবা ের়েরি রবা �লনপ্ররর 
রবালেন্দবারের উৎেে ্ব করবা ের়েলিি।

 ২৮০ সকবাটট টবাকবার সথৌরবাি রহু�্খী প্কল্প ইম্ফি 
েেররর জি েরররবাে র্যরস্বার উন্নলত করররি। 
এিবা�বাও, ৫১ সকবাটট টবাকবা র্যর়ে ‘সেনবাপলত সজিবা 
েেররর জি েরররবাে েম্প্রেবারণ' প্কল্পটট েবাি্ 
করবা ের়েরি।     
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মহারাজা র্রীর তরক্রম তরমািরন্দরমহারাজা র্রীর তরক্রম তরমািরন্দর

ক্রেপর্বা়ে সরবােবাররবাে রকৃ্ধির জন্য রত্ব�বান েরকবার েীরবা 
(HIRA) �রেি গ্রেণ করররি, সরখবারন েবাইওর়ের জন্য এইে, 
ইন্বাররনরটর জন্য আই, ে�কপরথর জন্য আর এরং 
এ়েবারওর়েরজর জন্য এ র্যরেবার করবা েরছে। প্ধবান�ন্তী স�বােী 
তবারঁ ভবাষরণর শুরুরতই ররিন, "আল� ক্রেপর্বার জনেণরক 
েীরবার আশ্বাে লের়েলিিবা�। আজ, ক্রেপর্বা়ে েীরবা �রেি 
রবাস্রবা়েরনর �বাধ্যর� সরবােবাররবাে র্যরস্বার উন্নলত েরছে।" 
প্ধবান�ন্তী �েবারবাজবা রীর লরক্র� লর�বানরন্দররর নতুন ে�লবিত 
টবাল� ্বনবাি লরক্্ডং উর্বােন করররিন এরং �্খ্য�ন্তী ক্রেপর্বা গ্রবা� 
ে�কৃ্ধি সরবাজনবা এরং লরে্যবারজ্যবালত লরে্যবাির়ের প্কল্প ল�েন 
১০০-এর �রতবা গুরুত্বপূণ ্ব ক� ্বেূলেগুলির সরবাষণবা করররিন।

এই প্করল্পর িষে্য েি উন্নত ে্লরধবা এরং উচ্চতর লেষেবা 
প্েবারনর �বাধ্যর� লরে্য�বান একরেবাটট উচ্চ/উচ্চ �বাধ্যল�ক 
লরে্যবাি়েরক লরে্যবারজ্যবালত লরে্যবাির়ে রূপবাতিলরত করবা, রবারত 
রবারজ্যর লেষেবার �বান উন্নত ে়ে। নবাে ্ববালর সথরক দ্বােে সরেণী 
পর ্বতি ১.২ িরষেরও সরলে লেষেবাথতী এই প্করল্প� অতিভু্বতি 
েরর, রবার জন্য আেবা�ী লতন রিরর প্বা়ে ৫০০ সকবাটট টবাকবা 
খরে েরর।

ত্রিপুরাে হ্রীরা মশডশলর ত্রিপুরাে হ্রীরা মশডশলর 
তর�ােতর�াে

তরে্যাশজ্যাতত সু্ল তরে্যাশজ্যাতত সু্ল 
প্র�শল্পর তমেি ১০০প্র�শল্পর তমেি ১০০

ত্রিপুরা গ্াম সমৃত্ধি দ�াজিা
এই প্কল্পটট প্লতটট পলররবাররর জন্য কবার ্বকরী 
সেৌেবােবার, আ়ে্ষ্বান প্করল্পর ে্লরধবা, লর�বার প্বাপ্যতবা, 
লকেবান সক্রলেট কবাে্ব, রবাস্বা এরং করির জরির প্েবার 
কররর, রবা গ্রবার�র �বান্ষরের �রন আস্বা রকৃ্ধি কররর।

 আেরতিবা়ে এর নতুন ে�লবিত টবাল� ্বনবাি ভরনটট প্বা়ে ৪৫০ সকবাটট 
টবাকবা র্যর়ে লনল� ্বত ের়েরি এরং ে�স্ আধ্লনক ে্লরধবা-েে ৩০,০০০ 
রে ্ব ল�টবার এিবাকবা জর্� অত্যবাধ্লনক ভরনটট ের� উরঠরি।

 ভরনটটর অভ্যতিরীণ অংরে উনরকবাটট পবােবার�র আলেরবােীরের 
ততলর পবাথররর ভবাস্র ্ব এরং স্বানী়ে রবারঁের েস্লেল্প রর়েরি।

 এই নতুন টবাল� ্বনবারির উরদ্বাধন এটটরক একটট আতিজ্ববালতক 
লর�বানরন্দরর উন্নীত করবার প্থ� ধবাপ লেেবারর লরররেনবা করবা েরছে 
কবারণ রবাংিবারেরের েরগে এই রবারজ্যর তনকট্য রর়েরি এরং েলষেণ-
পূর ্ব এলে়েবার সেেগুলি এখবান সথরক েররের়ে কবারি।

 এটট আরে আেরতিবা লর�বানরন্দর নবার� পলরলেত লিি এরং ২০১৮ 
েবারি এর নবা� পলররত্বন করবা ের়েলিি।

 ইম্ফরি অত্যবাধ্লনক ক্যবান্বার েবােপবাতবারির লভত্তিপ্স্র 
স্বাপন করবা ের়েলিি, রবা লপলপলপ লভত্তিসত ১৬০ সকবাটট 
টবাকবারও সরলে র্যর়ে লনল� ্বত েরর। লক়েবা�রেইরত ‘২০০ 
ের্যবার সকবালভে েবােপবাতবারি’র উরদ্বাধন করবা ের়েরি 
রবা লেআরলেও-এর েরগে ৩৭ সকবাটট টবাকবারও সরলে 
র্যর়ে লনল� ্বত ের়েলিি।

 'ইম্ফি স্বাট্ব লেটট ল�েরনর' অংে লেেবারর ১৭০ সকবাটট 
টবাকবারও সরলে �ূরি্যর লতনটট প্করল্পর উরদ্বাধন করবা 
ের়েরি৷ • রবারজ্যর সেন্বার ফর ইনরভনেন, ইরনবারভেন, 
ইনলকউররেন এরং সরেলনং (লেআইআইআইটট) এর 
লভত্তিপ্স্রও স্বাপন করবা ের়েরি, রবার জন্য আন্�বালনক 
২০০ সকবাটট টবাকবারও সরলে র্য়ে েরর।    
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তিত্তরঞ্জি �্যান্ার ইিতটিটিউশির তদ্ত্রীে তিত্তরঞ্জি �্যান্ার ইিতটিটিউশির তদ্ত্রীে 
�্যাম্াস হশেশে �ল�াতাে �্যাম্াস হশেশে �ল�াতাে 

সকবালভে েিবাকবািীন ে�র়ে েবারবারেরের 
নবােলরকরের �বানেম্পন্ন এরং েবারে়েী �ূরি্যর 
স্বাস্্যরেরবা প্েবারনর জন্য েরকবার একটট নকেবা 
প্স্তুত কররলিি। এখন েরকবার ধীরর ধীরর সেরের 
েবালর ্বক স্বাস্্য র্যরস্বার উন্নলতর জন্য একবালধক প্কল্প 
রবাস্রবাল়েত কররি। প্ধবান�ন্তী নররন্দ্র স�বােীর 
স্লনভ্বর স্বাস্্যকর ভবারত েঠরনর অংে লেেবারর 
উত্তরপ্রেরে ন়েটট নতুন স�লেক্যবাি করিজ, 
উত্তরবাখরডে স�লেক্যবাি করিজ এরং সেবারষেপ্রর 
এ�ে েবাি্ করবার পর, েরকবার এখন পক্শ্�ররগে 
ক্যবান্বার লেলকৎেবার জন্য েক্তিেবািী পলরকবাঠবার�বা 
ের� তুিরত পেরষেপ গ্রেণ করররি। প্ধবান�ন্তী 
নররন্দ্র স�বােী ৭ জবান়্েবালর কিকবাতবা়ে লেত্তরঞ্জন 
জবাতী়ে ক্যবান্বার ইনলটিটটউরটর লদ্তী়ে ক্যবাম্পবারের 
উরদ্বাধন কররলিরিন। 

�্যান্ার এমি এ�টি 
দরাগ �ার িাম শুিশলই 
েতরদ্র ও মধ্যতরত্তরা তেো 
হাতরশে দেশলি। েতরদ্ররা 
�াশত সহশজ এই দরাশগর 
তিত�ৎসা �রাশত পাশরি 
তার জি্য তিত�ৎসা আরও 
সাশ্রে্রী এরং সুগম �শর 
দতালা হশছে।
 
িশরন্দ্র দমাে্রী, প্রধািমন্ত্রী

 লেত্তরঞ্জন ক্যবান্বার ইনলটিটটউরট প্েুর সরবােীর 
লভ� েত। স্বাভবালরকভবাররই  েবােপবাতবাি 
েম্প্রেবাররণর প্র়েবাজনী়েতবা সেখবা লের়েলিি। 
লদ্তী়ে ক্যবাম্পবাে সেই িষে্য পূরণ কররর।

 এই ক্যবাম্পবােটট ৫৩০ সকবাটট টবাকবারও সরলে র্যর়ে 
লন� ্ববাণ করবা ের়েরি, রবার �রধ্য সকন্দ্রী়ে েরকবার 
লের়েরি ৪০০ সকবাটট টবাকবা এরং রবালক অংে 
লের়েরি পক্শ্�রগে েরকবার।

 ৪৬০ ের্যবা লরলেষ্ ক্যবান্বার সকরন্দ্র ক্যবান্বার 
লনণ ্ব়ে, পর ্ববা়ে লনধ ্ববারণ, লেলকৎেবা এরং যত্তনের জন্য 
অত্যবাধ্লনক পলরকবাঠবার�বা থবাকরর।

 এখবারন লনউললি়েবার স�লেলেন (লপইটট), ৩.০ 
সটেিবা এ�আরআই, ১২৮ স্বাইে লেটট স্্যবানবার, 
সরলেওলনউলিবাইে সথরবালপ ইউলনট, এর্বারস্বালপ 
ে্্যট, আধ্লনক ব্্যবালকরথরবালপ ইউলনট, এরং 
অন্যবান্য আধ্লনক ে্ররবাে ে্লরধবা পবাও়েবা রবারর।

 ক্যবাম্পবােটট একটট উন্নত ক্যবান্বার েররষণবা সকন্দ্র 
লেেবাররও কবাজ কররর এরং েবারবা সেরের, লররেষ 
করর পূর ্ব এরং উত্তর-পূর ্ব ভবাররতর ক্যবান্বার 
সরবােীরের র্যবাপক রত্ন প্েবান কররর।    
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সকবালভে-১৯ �েবা�বালর আ�বারের নতুন 
করর �রন কলরর়ে লের়েরি সর জীররন 
স্বারস্্যর গুরুত্ব কতখবালন। তবাই 

স্বাস্্যরেরবা়ে লরলনর়েবাে করবা একবাতি প্র়েবাজনী়ে। ভবারত 
েরকবার এই সষেররে অরনক েংস্বার করররি। আ়ে্ষ্বান 
ভবারত সরবাজনবার �বাধ্যর� েলর্ �বান্ষরবা উচ্চ-�বারনর 
স্বাস্্যরেরবা সপরত েষে� ের়েরিন। প্ধবান�ন্তী জন ঔষলধ 
সকরন্দ্রর �বাধ্যর� ওষ্ধ এখন ৯০% পর ্বতি ক� েবার� পবাও়েবা 
রবা়ে।

রলেও েরকবার ক্র�বােত সেরের স্বাস্্য অরকবাঠবার�বা 
উন্নত করবার সেষ্বা করররি, তরর লেলকৎেরকর রবাটলতর 
কবাররণ েীর ্বলেন আ�বারের স্বাস্্য সেরবার পলরপূণ ্ব লরকবাে 
েম্ভর েক্ছেি নবা। ২০১৪ েবারি েরকবার এই লেরক কবাজ শুরু 
করর। েবাত রির পর ২০৯টট নতুন স�লেক্যবাি করিজ এরং 
২২টট নতুন এ�ে ের� সতবািবা ের়েরি। ২০১৪ েবারি সেরে 
সরখবারন ৩৮৭টট স�লেক্যবাি করিজ লিি, সেখবারন এখন 
স�লেক্যবাি করিরজর েংখ্যবা ের়েরি ৫৯৬টট। ২০১৪ েবারি 
সেরে ৮২ েবাজবার স�লেক্যবাি স্বাতক এরং স্বাতরকবাত্তর 
আেন লিি; রত্ব�বারন সেই েংখ্যবা সরর� ের়েরি প্বা়ে এক 
িষে ৪৮ েবাজবার। এটট প্ধবান�ন্তী নররন্দ্র স�বােীর েংকরল্পর 
ফি, কবারণ লতলন রবাররবার ররিরিন, “আ�বার স্প্ন সেরের 
প্লতটট সজিবা়ে একটট করর স�লেক্যবাি করিজ েরর।“

১২ জবান়্েবালর তবাল�িনবা�্রত এেবাররবাটট নতুন 
স�লেক্যবাি করিরজর উরদ্বাধন করর প্ধবান�ন্তী নররন্দ্র 
স�বােী ররিলিরিন, “এই প্থ�রবাররর �রতবা একটট রবারজ্য 

এেবাররবাটট স�লেক্যবাি করিজ উরদ্বাধন করবা েরছে। �বারে 
কর়েকলেন আরে, আল� উত্তরপ্রেরে ন়েটট স�লেক্যবাি 
করিরজর উরদ্বাধন কররলিিবা�। তবাই লনরজর সরকে্ব 
ভবাঙবার ে্ররবাে পবাক্ছে।”     

তাতমলিাডুশত এগাশরাটি িতুি 
দমতড�্যাল �শলজ প্রততষ্া �রা হশর 

আজ সেরে েররের়ে গুরুত্বপূণ ্ব প্র়েবাজন েি একটট েক্তিেবািী স্বাস্্য পলরকবাঠবার�বা। প্ত্যতি অঞ্চরি �বানষ্রবা রবারত 
েরর ্ববাত্ত� লেলকৎেবা পলররষরবা পবান তবা লনক্শ্ত করবার জন্য, সকন্দ্রী়ে েরকবাররর উরদেে্য লিি লেলকৎেকরের অভবার 
েরূ করবা। ফিস্রূপ সেরে এখন স�লেক্যবাি করিরজর েংখ্যবা ের়েরি ৫৯৬, ২০১৪ েবারি রবা �বারে ৩৮৭টট লিি। 
প্ধবান�ন্তী নররন্দ্র স�বােী ২৫ অর্বারর উত্তরপ্রেেরক ন়েটট নতুন স�লেক্যবাি করিজ উপেবার লের়েরিন এরং 

তবাল�িনবা�্ এেবাররবাটট নতুন স�লেক্যবাি করিজ সপর়েরি।

তাতমলিাডুশ� উপহার 
n প্বা়ে েবার েবাজবার সকবাটট টবাকবা র্যর়ে নতুন স�লেক্যবাি 

করিজগুলি স্বাপন করবা ের়েরি, রবার �রধ্য সকন্দ্রী়ে 
েরকবার ২১৪৫ সকবাটট টবাকবা রেন করররি।

n লররুধ্নের, নবা�বাক্বাি, নীিলেলর, লতরুপ্র, লতরুভবাল্্র, 
নবােবাপটটিনবা�, লেক্্গুি, কবাল্বাক্লরলে, আলর়েবাি্র, 
রবা�বানবাথপ্র� এরং কৃষ্ণলেলর সজিবা়ে নতুন লেলকৎেবা 
প্লতষ্বানগুলি েবাি্ ের়েরি।

n এই নতুন স�লেক্যবাি করিজগুলি এ�লরলরএে সকবারে ্ব 
১৪৫০ নতুন আেন সরবাে কররর। সেরে েবারে়েী �ূরি্যর 
লেলকৎেবা লেষেবারক ে�থ ্বন করবা েরর। স্বাস্্য খবারত 
অরকবাঠবার�বার উন্নলত েরর।

n প্ধবান�ন্তী নররন্দ্র স�বােী সেন্নবাইর়ের ‘সেন্টবাি ইনলটিটটউট 
অফ লিবালেক্যবাি তবাল�রি’র নতুন ক্যবাম্পবাে উরদ্বাধন 
করররিন। নতুন লেআইলেটট ক্যবাম্পবাে েবাস্তী়ে ভবাষবার 
প্েবার এরং ভবারতী়ে ঐলতে্য েংরষেরণর লরষর়ে কবাজ 
কররর।

n ‘লতরুক্কু রবাি’ ভবারতী়ে ভবাষবা-েে একরেবাটট ভবাষবা়ে 
অন্রবাে ও প্কবালেত েরর। গ্রবান্বােবারর একটট সেল�নবার 
রু� এরং একটট �বালটিল�লে়েবা রু� থবাকরর। 

প্রধািমন্ত্রীর সম্ূর ্ব 
রক্তর্য শুিশত 
ত�উআর দ�াড স্্যাি 
�রুি। 
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২০৩০ সবাদলর মদধথ্য নববােনদ�বাগথ্য ্ন্তির 
লক্ষথ্যমবাত্বা অজশিদনর জনথ্য গৃহীত পেদক্ষপ

আমালের ্ষেযে হ্ একইসলগে ভবিষযেলতর জ্বা্াবন চাবহো ঘমিালনা এিং পবরলিিলক সুরবষেত রাখা। ঘস 
কারলেই ঘেলির েী�ল্ম়োবে জ্বা্াবন বনরাপত্তা ঘজারোর করলত সরকার আন্ঃরাষ্ট্র্রী়ে রোন্সবমিন বসলস্টম-বগ্ন 

এনাক্জ ্কবরলডালরর ববিতী়ে ধালপর অনুলমােন বেল়েলে। এটি শুধু িক্তির চাবহোই পূরে করলি না, প্রতযেষে ও 
পলরাষে কমস্ংথিানও ততবর করলি। ধারচু্া (ভারত)- ধারচু্া (ঘনপা্)-এ মহাকা্ী নেীর উপর একটি ঘসতু 

বনম ্ালের জনযে ভারত ও ঘনপাল্র মলধযে একটি সমলঝাতা স্মারলকও মবন্ত্রসভা অনুলমােন বেল়েলে।

মন্ন্ত্রসভবার ন্সধিবান্ত

n ন্সধিবান্ত: আন্ততঃরবাজথ্য রেবান্সন্ম্ন ন্সদস্টদমর ন্বিতীে 
ধবাপ- ন্গ্রন এনবান্জশি িন্রদ�বার যিন্দীে মন্ন্ত্রসভবা 
অনদুমবােন িদরদে। আনমুবান্নি ১২,০৩১ যিবাটি 
িবািবা বথ্যদে এই প্রিল্পটি িবাল ুিরবা হদব।

n প্রভবাব: এই কমসূ্বচটি ২০৩০ সাল্র মলধযে ৪৫০ 
বগগাও়োি ইনস্ট্ করা নিা়েনলযাগযে িক্তির ্ষেযে 
পূরলে সহা়েতা করলি। অনযোনযে সুবিধার মলধযে রল়েলে 
িক্তি বনরাপত্তা এিং পবরলিিগতভালি োব়েত্বিী্ 
উন্ন়েন।

n নিা়েনলযাগযে িক্তি বগ্লড একীভূত করা এিং ঘপ্ররে 
করা সহজ হলি। গুজরাত, বহমাচ্ প্রলেি, কে ্ািক, 
ঘকরা্া, রাজথিান, তাবম্নাড়ু এিং উত্তরপ্রলেি এই 
উলেযোলগর বিারা উপকৃত হলি। এর েল্ প্রা়ে ২০ 
বগগাও়োি পুননি্ীকরেলযাগযে িক্তির বগ্ড একীকরে 
এিং বিেযুেৎ প্রকল্পগুব্লত সহা়েতা করলি।

n  পবরলিিগতভালি সুথিা়েী উন্ন়েন কািন্ বনগম্ন হ্াস 
বিারা সাহাযযে করা হলি, যার েল্ িড় আকালরর প্রতযেষে 
ও পলরাষে কমস্ংথিান সটৃষ্ হলি।

n ন্সধিবান্ত: যিন্দীে মন্ন্ত্রসভবা ধবারিুলবা (ভবারত) 
(যনপবাল) মহবািবালী নেীর উপর এিটি যসতু 
ন্নম শিবাদণর জনথ্য ভবারত ও যনপবাদলর মদধথ্য এিটি 
সমদঝবাতবা স্মবারি অনদুমবােন িদরদে৷

n প্রভবাব: এই প্রকলল্পর েল্ সীমালন্র বনকিিতমী ঘনপা্ 
ও উত্তরাখলণ্ডর িাবস্ারা উপকৃত হলিন। সমলঝাতা 
স্মারক স্াষের েইু ঘেলির মলধযে কূিননবতক সম্ক ্
ঘজারোর করলত সাহাযযে করলি।

n প্রবতলিিী ঘেি বহলসলি ভারত ও ঘনপাল্র মলধযে িধুেত্ব 

ও সহলযাবগতার সম্ক ্িজা়ে আলে। েইু ঘেলির মলধযে 
উনু্মতি সীমান্ এিং নাগবরকলের মলধযে পারস্পাবরক 
সম্ক ্ ও সংসৃ্বত ঘসই ঘসই ঘযাগসূত্লক আরও েৃঢ় 
কলরলে। সাক ্ এিং বিমসলিলকর মলতা আঞ্চব্ক 
ঘোরালমর পািাপাবি তিবশ্বক ঘোরালম ভারত ও ঘনপা্ 
সহলযাবগতা করলে।

n ন্সধিবান্ত: যিন্দীে মন্ন্ত্রসভবা ভবারত ও যস্পদনর মদধথ্য 
শুল্ক সংক্রবান্ত ন্বরদে সহদ�বান্গতবা এবং পবারস্পন্রি 
ন্নষ্পত্তির িুন্তি অনদুমবােন িদরদে।

n প্রভবাব: এই চুক্তি শুল্ক ্ঙ্ঘন প্রবতলরাধ ও তেলন্র 
পািাপাবি শুল্ক অপরাধীলের ঘগ্েতালরর জনযে 
বনভর্লযাগযে, সমল়োপলযাগী, এিং সাশ্র়েী তথযে প্রোলন 
সহা়েতা করলি৷

n চুক্তিটি েইু ঘেলির শুল্ক আবধকাবরকলের মলধযে তথযে 
বিবনমল়ের জনযে একটি আইবন পবরকাঠালমা গলড় 
তু্লি, যার সাহালযযে শুল্ক প্রবিধান পবরচা্নার 
পািাপাবি শুল্ক সংক্রান্ অপরাধ এিং আইবন িাবেজযে 
িনাতি ও তেন্লক সহজ কলর তু্লি।

n ন্সধিবান্ত: েদু� শিবাগ বথ্যবস্বাপনবা সহদ�বান্গতবার ন্বরদে 
ভবারত ও তুিশিদমন্নস্তবাদনর মদধথ্য এমওইউ 
অনদুমবান্েত হদেদে।

n প্রভবাব: এটির ্ষেযে এমন একটি িযেিথিা গলড় ঘতা্া 
যার মাধযেলম েলুয ্াগ িযেিথিাপনা ভারত ও তুকল্মবনস্ান 
উভ়েলকই এলক অপলরর প্রক্ক্র়ো িযেিহার কলর উপকৃত 
হলি, পািাপাবি েলুয ্ালগর বিষল়ে প্রস্তুবত, প্রবতক্ক্র়ো 
এিং সষেমতা িকৃ্ধে করলি।      
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যে্দি পরবাধীনতবার 
্ৃঙ্খল যথদি মুতি িরদত 
সব শিস্ উৎসগ শি িদরন্েদলন  

স্বাধীনতবা সংগ্রবামীরবা   

১৯২২ সাল্র ৪ ঘেব্রু়োবর ঘগারষেপুর ঘথলক প্রা়ে ২০ 
বকল্াবমিার পক্চিলম ঘচৌবর-ঘচৌরালত এক পুব্ি থানা়ে আগুন 
ঘেও়ো হ়ে। এই �িনার পলড় স্াধীনতা সংগ্াম এক নতুন 

বেিা পা়ে। এিা খুিই েুভা্গযেজনক ঘয ঘচৌবরলচৌরা়ে িহীেরা প্রাপযে 
স্ীকৃবত এিং ময ্াো ঘথলক িক্ঞ্চত হল়েবেল্ন। ইবতহালসর পাতা়ে 
ঘচৌবর ঘচৌরার সংগ্ামীরা হ়েলতা বিবিষ্ থিান পানবন বকন্তু ভারলতর 
স্াধীনতার জনযে তারঁা ঘয সংগ্াম কলরবেল্ন, তা আজও ঘেলির 
মানুষলের অনুলপ্ররো ঘযাগা়ে। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী ২০২১ 

সাল্র ৪ ঘেব্রু়োবর উত্তরপ্রলেলির 
ঘগারষেপুলরর ঘচৌবর ঘচৌরালত 'ঘচৌবর 
ঘচৌরা' িতিষ ্ উেযাপলনর উলবিাধন 
কলরন। প্রধানমন্ত্রী ঘচৌবর ঘচৌরা 
িতিলষর্ অনুঠিালন বনলিবেত একটি 
ঘপাস্টা্ স্টযোম্ও প্রকাি কলরলেন। 
আমালের ঘেি স্াধীনতার ৭৫তম 
িষ ্ উেযাপন করলে, স্াভাবিকভালি 

এই বেনটি বিলিষ তাৎপযম়্ে হল়ে উলঠলে। এিার স্াধীনতার অমতৃ 
মলহাৎসি বিভালগ, সুভদ্রা কুমারী ঘচৌহান, িচীন্দ্র নাথ সানযো্, 
িতগুরু রাম বসং এিং গাধেীিােী বচন্াবিে মগনভাই ঘেিাইল়ের গল্প 
পাঠকলের সামলন উপথিাপন করা হল়েলে। এই মহান িযেক্তিত্বরা শুধু 
ঘেলির স্াধীনতার জনযেই ্ড়াই কলরনবন, স্াধীন ভারলতর গঠলনও 
গুরুত্বপূে ্ অিোন গ্হে কলরবেল্ন।

ঘেলির স্াধীনতার জনযে ঘযাধোরা শুধুমাত্ িহু প্রবতকূ্তার সম্খুীনই 
হনবন, জীিলনর সক্ আরাম-আল়েি বিসজন্ বেল়ে ঘেলির স্াধীনতার 
জনযে ্ড়াই কলরবেল্ন। মাতৃভূবমর স্াধীনতার জনযে তারঁা সিস্্ উৎসগ ্ 
কলরবেল্ন। এমনবক অলনলক তালঁের ভবিষযেৎ,পবরিালরর কথা না 
ঘভলি ঘ্খাপড়া ঘেলড় বেল়ে স্াধীনতা সংগ্ালম অংিগ্হে কলরবেল্ন। 
তালঁের কালে মাতৃভূবমর স্াধীনতাই বে্ পরম কাস্ঙ্কত। আমালের 
স্াধীনতা সংগ্ামীলের সলি ্াচ্চ প্রলচষ্ার কারলেই ভারত ১৯৪৭ সাল্র 
১৫ আগস্ট স্াধীনতা ্াভ কলরবে্।

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভবারত@৭৫
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ঘকন্দ্রী়ে স্রাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত িাহ ২০২১ সাল্র ১৫ 
অল্াির ঘস্ু্ ার ঘজল্ বগল়েবেল্ন। ঘসখালন 

বতবন বকংিেবন্ স্াধীনতা সংগ্ামী িচীন্দ্র নাথ সানযোল্র 
প্রবত শ্রধো বনলিেন কলরন। বতবনই একমাত্ বিপ্িী বেল্ন 
বযবন কা্াপাবনলত েইুিার ঘজ্ ঘখলিবেল্ন। বরেটিি 
তসনযেরা তালঁক িারিার ঘগ্েতার ও গহৃিক্্ করল্ও বতবন 
যখনই মুক্তি ঘপলতন তখন বরেটিি সাম্ালজযের বিরুলধে 
বিলদ্রাহ করলতন। মাতৃভূবমলক পরাধীনতার িঙৃ্খ্ ঘথলক 
মুতি করলত বতবন িধেপবরকর বেল্ন। িচীন্দ্র নাথ সানযো্ 
১৮৯৩ সাল্র ৩ এবপ্র্ িারােসীলত জন্মগ্হে কলরবেল্ন। 
তারঁ সাহস এিং ঘেিলপ্রম নতুন প্রজলন্মর বিপ্িীলের 
অনপু্রাবেত কলরবে্।

ঘিনারলসর কুইন্স কল্লজ পড়ার সম়ে বতবন কািীর 
প্রথম বিপ্িী ে্ অনুিী্ন সবমবত গঠন কলরন। বতবন 
বহ্সু্ান বরপািব্কান অযোলসাবসল়েিলনর প্রবতঠিাতা 
সেসযেও বেল্ন। ্ালহার ষড়যন্ত্র এিং ঘিনারস ষড়যলন্ত্র 
জবড়ত থাকার জনযে তারঁ বিচার হ়ে। ১৯২৫ সাল্র ৯ আগস্ট 
রামপ্রসাে বিসবমল্র ঘনতৃলত্ব বিপ্িী েল্র সেসযেরা বরেটিি 
সরকালরর ঘকাষাগালরর অথ ্ িহনকারী একটি ঘরেন ্িু 
কলর। এই মাম্া়ে িচীন্দ্র নাথ সানযো্লকও ঘগ্েতার করা 
হ়ে। যক্ষা ধরা পড়ার পর বতবন ক্কাতার ঘজ্ ঘথলক 
মুক্তি ঘপল়ে ঘগারষেপুলর বগল়েবেল্ন। ঘগারষেপুলর সলগে 
তারঁ আত্মার সম্ক ্ বে্ এিং মুক্তির পর বতবন এখালনই 
ঘিষ সম়ে কাটিল়েবেল্ন। োউেপুলরর কা্ী মক্্লরর 
কালে বতবন তারঁ ভাই রিীন্দ্র সানযোল্র সলগে থাকলতন। 
মাত্ ৫০ িের ি়েলস ১৯৪২ সাল্র ৭ ঘেব্রু়োবর বতবন ঘিষ 
বনঃশ্বাস তযোগ কলরন।

্িীন্দ নবাথ সবানথ্যবাল
জন্ম: ৩ এবপ্র্ ১৮৯৩, মতুৃযে: ৭ ঘেব্রু়োবর ১৯৪২

যসলুলবার যজদল েইুববার 
িবারবাবন্দে হদেন্েদলন

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভবারত@৭৫

্িীন্দ নবাথ সবানথ্যবাল বলদতন- আন্ম �খন যেবাি 
ন্েলবাম, তখন আন্ম ন্সধিবান্ত ন্নদেন্েলবাম য� 
ভবারতদি স্বাধীন িরদত হদব এবং আমবার 
জীবন যেদ্র প্রন্ত ন্নদবন্েত। 

িচীন্দ্র নাথ সানযো্ (িাবঁেক ঘথলক ববিতী়ে) 
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জন্ম: ১৬ আগস্ট ১৯০৪, মৃতুথ্য: ১৫ যফব্রুেবান্র ১৯৪৮সুভরিবা িুমবারী যিৌহবান

অসহদ�বাগ আদদেবালদন অং্গ্রহণিবারী প্রথম 
ভবারতীে মন্হলবা হদলন সুভরিবা িুমবারী যিৌহবান 

অসহলযাগ আল্া্লন অংিগ্হেকারী প্রথম 
ভারতী়ে মবহ্া বহসালি সুভদ্রা কুমারী ঘচৌহান স্তন্ত্র 

স্ীকৃবত ঘপল়েলেন। বতবন উত্তরপ্রলেলির প্র়োগরালজর 
বনহা্পুর গ্ালম ঠাকুর রামনাথ বসংল়ের িাবড়লত ১৯০৪ 
সাল্র ১৬ আগস্ট জন্মগ্হে কলরবেল্ন। প্র়োগরালজই 
তারঁ প্রাথবমক বিষো সম্ন্ন হল়েবে্, ১৯১৯ সাল্ 
বমড্-সু্্ পরীষো়ে উত্তীে ্ হল়েবেল্ন। ওই একই িেলর 
খালন্ডা়োর ঠাকুর ্ক্ষে বসংল়ের সলগে বিিালহর পলর 
বতবন জবি্পুলর চল্ যান। বতবন শুধুমাত্ অসহলযাগ 
আল্া্লন অংিগ্হেই কলরনবন, িহু অনুলপ্ররোমূ্ক 
ঘেিাত্মলিাধক কবিতা রচনা কলরবেল্ন। বতবন ভারলতর 
স্াধীনতা সংগ্ালম সক্ক্র়ে ভূবমকা পা্ন কলরবেল্ন, 
ঘসই কারলে তালঁক িহুিার ঘজল্ ঘযলত হল়েবে্ এিং 
বনয ্াতলনর বিকার হলত হল়েবে্। বতবন তারঁ ঘ্খা গলল্প 
এই বনয ্াতলনর অবভজ্তা িেন্া কলরলেন। বতবন তারঁ 
সাবহবতযেক কাযক্্ালপর মাধযেলম সাধারে মানুষলক 
স্াধীনতা সংগ্ালম ঘযাগ বেলত অনুপ্রাবেত কলরবেল্ন। 
স্াধীনতা সংগ্ালম উে্িুধে করার জনযে বতবন ভাষেও 
বেল়েবেল্ন। তারঁ রবচত বিখযোত কবিতা 'খুি ্বড় 
মারোবন'-এর মাধযেলমই রানী ্ক্ষীিাইল়ের গল্প ভারলতর 
প্রবতটি �লর ঘপৌঁলে বগল়েবে্ এিং বিশুরা ঝাবঁসর রাবনর 
িীরত্ব ও অেমযে সাহবসকতার কাবহবন জানলত ঘপলরবে্। 

ঘসই সমল়ে সাবহলতযের ঘষেলত্ পুরুলষর আবধপতযে থাকা 
সত্লত্বও, বতবন জাতী়ে পয ্াল়ে বিলিষ আসন ্াভ 
কলরবেল্ন। এমনবক সু্ল্ যাও়োর সম়েও িাগো়ে িলস 
ব্খলতন। মাত্ ন়ে িের ি়েলস তারঁ রবচত প্রথম কবিতা 
প্রকাবিত হ়ে। ঘমাি ৮৮টি কবিতা ও ৪৬টি ঘোিগল্প 
প্রকাবিত হল়েলে। তারঁ ঘ্খা ‘বভখাবর ঘমাবত’, ‘উন্মাবেনী’ 
(১৯৩৪), ‘বসলধ সালধ বচত্ (১৯৪৭),এই রচনাগুব্র 
পািাপাবি ‘মুকু্’,’বখল্ালন়োল্’, ‘ইল়ে কেম্ব কা ঘপর’ 
এিং ‘ক্ত্ধারা’র মত কবিতা সংক্ন প্রকাবিত হল়েলে। 
তারঁ নালম ভারতী়ে ঘনৌিাবহনীর একটি জাহাজ নামাক্কেত 
করা হল়েলে। একজন সলচতন ঘ্খক বহসালি বতবন তারঁ 
রচনা়ে মূ্ত ভারতী়ে মবহ্ারা কীভালি 'ব্গে এিং িে ্ 
তিষমযে'-এর মলতা সমসযোগুব্র সম্খুীন হন, তা তুল্ 
ধলরবেল্ন। গত িের তারঁ ১১৭তম জন্মিাবষক্ীলত 
গুগ্ একটি সজৃনিী্ ডুডল্র মাধযেলম তারঁ প্রবত শ্রধো 
জাবনল়েবে্।
সুভদ্রা কুমারী ঘচৌহান ১৯৪৮ সাল্র ১৫ ঘেব্রু়োবর 
মাত্ ৪৪ িের ি়েলস মারা যান। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী 
২০১৫ সাল্র ৫ জনু বিশ্ব পবরলিি বেিস উপ্লষে 
িাসভিলন একটি কেম্ব গাে ঘরাপে কলরন। এই প্রসলগে 
বতবন সুভদ্রা কুমারী ঘচৌহালনর কবিতার পংক্তি আবৃভতি 
কলরবেল্ন। 

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি আমালের মহান স্াধীনতা সংগ্ামীলের জীিন এিং 
অবভজ্তা সম্লক ্জানার সুলযাগ বেল়েলে। এটি অতযেন্ আকষে্ী়ে অনুঠিান, একটি 

গুরুত্বপূে ্ মঞ্চ ঘযখালন আমরা ঘেলির প্রবত বকেু কলর ঘেখালনার সংকল্প গ্হে 
কবর। আসুন আমালের ঘেলির স্াধীনতা সংগ্ালমর ঘসই সক্ মহৎ িযেক্তিলের বিারা 

অনুপ্রাবেত হই, আসুন ঘেিলক আরও িক্তিিা্ী কলর ঘতা্ার প্রলচষ্া ঘজারোর কবর।“  
- নদরন্দ যমবােী , প্রধানমন্ত্রী 

সুভরিবা িুমবারী যিৌহবান খুব সহজ ভবারবাে িন্বতবা, 
গল্প এবং রিনবা ন্লদখন্েদলন। তবারঁ রিনবাে 
বীরদত্বর উদলেখ রদেদে, ন্্শুদের জনথ্যও ন্তন্ন 
িন্বতবা ন্লদখন্েদলন। তবারঁ যলখবাে মধথ্যন্বত্তিত্তির 
জীবদনর গল্প প্রবাধবানথ্য যপদেদে এবং যলখবার মদধথ্য 
ন্েদে ন্তন্ন জনসবাধবারণদি জবাগ্রত িদরন্েদলন।

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভবারত@৭৫

বনউ ইক্ন্ড়ো সমাচার   ১-১৫ ঘেব্রু়োবর, ২০২২ 
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সেগুরু রবাম ন্সং

গবান্ধীববােী ন্িন্তবান্বে মগনভবাই যে্বাই 
িখদনবা আেদ্ শির সদঙ্গ আপস িদরনন্ন

যে্দি স্বাধীন িরবার লদক্ষথ্য সেগুরু 
রবাম ন্সং ‘িুিবা আদদেবালন’ শুরু িদরন

মগনভাই ঘেিাই শুধুমাত্ ভারলতর স্াধীনতা সংগ্ালম 
অংিগ্হেই কলরনবন, ঘেলির স্াধীনতা ্ ালভর আলগ 

এিং পলর সামাক্জক সংস্ার সাধলন বতবন সক্ক্র়েভালি 
অংিগ্হে কলরবেল্ন। গুজরালির ঘখো়ে ১৮৮৯ সাল্র 
১১ অল্াির এক ধমপ্্রাে পবরিালর তারঁ জন্ম হল়েবে্। 
বতবন আেলির্ সলগে কখলনা আপস কলরনবন। কবথত 

আলে ঘয মগনভাই 
ঘেিাই যখন মুম্বাইল়ে 
পড়ালিানা করবেল্ন, 
তখন মহাত্মা গাধেীর 
ভাষে শুলন বতবন 
এতিাই প্রভাবিত 
হল়েবেল্ন ঘয 

পড়ালিানা ঘেলড় বেল়েবেল্ন। পলর বতবন পড়ালিানা 
ঘিষ কলরন এিং বিষেক বহলসলি কাজ করলতন। ১৯৩০ 
সাল্ আইন অমানযে আল্া্লনর সম়ে মগনভাই ঘেিাই 
খুি সক্ক্র়ে হল়ে ওলঠন এিং পরিতমীকাল্ ১৯৩২ সাল্ 
বরেটিি সরকার বিারা ঘগ্েতার হন। এমনবক ভারত োলড়া 
আল্া্লনর সম়েও, বতবন অতযোচারী বরেটিি িাসলনর 
বিরুলধে অতযেন্ সক্ক্র়ে বেল্ন এিং আল্া্লন অংিগ্হে 

করলতন। মহাত্মা গাধেীর বচন্াধারা প্রচালরর জনযে মগনভাই 
ঘেিাই ১৯৩৯ সাল্র অল্ািলর ‘বিষো ও সাবহতযে’ নালম 
একটি পক্ত্কার সূচনা কলরবেল্ন। বতবন ১৯৬১ সাল্র 
এবপ্র্ পযন্্ এই পক্ত্কার সম্ােকও বেল্ন। এমনবক 
ঘেি স্াধীন হও়োর পলরও, বতবন বিষো, ঘেিী়ে বিল্প 
এিং মেযেপালনর বনলষধাজ্ার প্রচালরর মাধযেলম গাধেীিােী 
মূ্যেলিালধর প্রচার কলরবেল্ন। বতবন প্রাথবমক স্র ঘথলক 
বিশ্ববিেযো়্ে পযন্্ মাতৃভাষা়ে বিষো প্রোলনরও কথা 
ি্লতন। গাধেীিােী বচন্াধারার েৃঢ় সমথক্, এিং মতােলির্ 
প্রিতিা হও়োর পািাপাবি মগনভাই ঘেিাই খাবের প্রচার, 
অযো্লকাহ্ বনবষধে, সলি ্াে়ে, ি়েস্ বিষো এিং গাধেীিােী 
সাবহতযে সম্বকত্ ৩০ টিরও ঘিবি আঞ্চব্ক ও জাতী়ে 
স্লরর কবমটির সলগে যুতি বেল্ন। বতবন বিষো, সংসৃ্বত, 
ইবতহাস, গাধেীিােী েিন্, ধম,্ রাজনীবত, অথন্ীবত, 
সমাজবিজ্ালনর মলতা বিবভন্ন বিষল়ে িই এিং প্রিধেও 
রচনা কলরবেল্ন। েষে সাংিাবেক মগনভাই ঘিি বকেু 
িইল়ের অনুিােও কলরবেল্ন। গুজরাত বিশ্ববিেযো্ল়ের 
কাজ করার পর, ১৯৬১ সাল্র আগস্ট ঘথলক আমতুৃযে 
বতবন সাপ্তাবহক সতযোগ্লহর সম্ােক বেল্ন। মগনভাই 
ঘেিাই ১৯৬৯ সাল্র ১ ঘেব্রু়োবর মারা যান।

সেগুরু রাম বসং একজন বিখ োি ্বনক, সংস্ারক 
এিং স্াধীনতা সংগ্ামী বেল্ন বযবন প্রা়ে ১৫০ িের 

আলগ ঘেলির সম্ূে ্ স্াধীনতার ্লষেযে সাধারে মানুষলক 
সং�িধে কলরবেল্ন। তারঁ বিষো আজ একবিংি 
িতাব্ীলতও সমানভালি প্রাসবগেক। 
বতবন গরুর প্রবত মমতা, সাধারে বিিাহ অনুঠিান, 
বিধিাবিিাহ এিং নূযেনতম িযেল়ে গেবিিাহলক েৃঢ়ভালি 
সমথন্ কলরবেল্ন। বতবন বরেটিিলের বিরুলধে প্রথম 
বিলদ্রালহর ঘনতৃত্ব ঘেন। সেগুরু রাম বসং ১৮১৬ সাল্র ৩ 
ঘেব্রু়োবর পাঞ্জালির ্ ুবধ়োনা ঘজ্ার এক গ্ালম জন্মগ্হে 
কলরবেল্ন। বতবন নামধারী সম্প্রোল়ের মানুষলের ঘনতৃত্ব 
বেল়েবেল্ন এিং ১৮৫৭ সাল্র মহাবিলদ্রালহর এক মাস 
আলগ ঘেিলক স্াধীন করার জনযে কুকা আল্া্লনর 

সূচনা কলরন। বতবন বরেলিলন ততবর পেযে ি়েকলির ডাক 
বেল়েবেল্ন। বতবন সতীোহ প্রথার বিরুলধেও প্রচার করলতন 
এিং বিধিাবিিালহর জনযে সমালজর প্রগবতিী্ মানুষলের 
আহ্ান জানালতন। বতবন একটি নতুন গেবিিাহ িযেিথিাও 
শুরু কলরবেল্ন, ঘযখালন মাত্ এক িাকা ২৫ প়েসা িযেল়ে 
বিিাহগুব্ সম্ন্ন করা হল়েবে্। পেপ্রথা বনমূ ্্  করলত 
বতবন িহু কাজ কলরবেল্ন। এোড়াও আত্মসম্ানলিাধ 
এিং ঘেলির জনযে আত্মতযোলগর ইচ্া জাগালনার ্লষেযে 
বতবন জনসাধারলের মলধযে ধমমী়ে সলচতনতার প্রসার 
কলরবেল্ন। ১৮৮৫ সাল্র ২৯ নলভম্বর তারঁ মতুৃযে হ়ে। 
২০১৬ সাল্ ভারত সরকার আনুঠিাবনকভালি সেগুরু 
রাম বসংল়ের ববিিত জন্মিাবষক্ী উেযাপলনর বসধোন্ 
গ্হে কলরবে্।    

জন্ম- ১১ অদ্বাবর, ১৮৮৯। মৃতুথ্য- ১ যফব্রুেবান্র, ১৯৬৯ মগনভবাই যে্বাই

জন্ম- ৩ যফব্রুেবান্র, ১৮১৬। মৃতুথ্য- ২৯ নদভম্বর, ১৮৮৫

স্বাধীনতবা সংগ্রবামী, ন্্ক্ষবান্বে 
মগনভবাই গবান্ধীববােী 
ন্িন্তবাধবারবাে ন্বশ্বাসী ন্েদলন। 
ন্তন্ন সমবাজ সংস্কবাদরও 
সন্ক্রেভবাদব অং্গ্রহণ 
িদরন্েদলন।  

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভবারত@৭৫
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ে়োন্ সরস্তী গুজরালতর িাকোরা়ে এক রোহ্মে 
পবরিালর ১৮২৪ সাল্র ১২ ঘেব্রু়োবর জন্মগ্হে 
কলরবেল্ন। সন্নযোস গ্হলের আলগ ে়োন্ 

সরস্তীর নাম বে্ মূ্ িকের। বহ্ ুকযোল্ন্ডার অনুসালর, 
োল্গুন মালসর কৃষ্ণপলষের েিমী বতবথলত তারঁ জন্মবেন 
পাব্ত হ়ে। সমকৃ্ধেিা্ী পবরিালর জন্ম হও়ো়ে তারঁ প্রথম 
জীিন খুি আরালম ঘকলিবে্। বকন্তু ঘিালনর আকক্স্মক 
মতুৃযের পর, মূ্ িকের আধযোভমিক জগলতর প্রবত আকৃষ্ 
হন। পরিতমী ২০ িের ধলর, বতবন মক্্র, উপাসনা়্ে 
এিং পবিত্ থিান পবরেিল্নর জনযে সারা ঘেলি ভ্মে 
কলরবেল্ন। বতবন তারঁ ববিধাবিন্দ্ব সমাধালনর জনযে পাহাড় 
এিং িলন িসিাসকারী ঘযাগীলের সলগেও ঘেখা কলরবেল্ন 
বকন্তু ঘকউই তালঁক সলন্াষজনক উত্তর বেলত পালরবন। 
অিলিলষ, বতবন মথুরা়ে ঘপৌঁলেবেল্ন ঘযখালন স্ামী 
িীরজানল্র সলগে তারঁ ঘেখা হল়েবে্। মূ্ িকের তারঁ 
বিষযে হন এিং স্ামী িীরজান্ তালঁক ঘিলের জ্ান আহরে 
করার বনলে্ি ঘেন। বতবন জীিন-মতুৃযে সম্লক ্তারঁ সক্ 
প্রলশ্নর উত্তর ঘেন। স্ামী িীরজান্ মূ্ িকেরলক সমালজ 
তিবেক জ্ান সম্প্রসারলের োব়েত্ব অপে্ কলরন এিং তারঁ 
নতুন নামকরে কলরন ঋবষ ে়োন্।

ে়োন্ সরস্তী ১৮৭৫ সাল্র ৭ এবপ্র্ তৎকা্ীন 
ঘিালম্বলত আয ্ সমাজ গঠন কলরন। এটি একটি বহ্ ু
সংস্ার আল্া্ন বে্। সমালজর ্ষেযে বে্ কাল্পবনক 
বিশ্বাস ঘথলক বহ্ ু ধমল্ক সবরল়ে ঘেও়ো। বতবন সিে্া 
ঘিলের িক্তিলক সিল্শ্রঠি মলন করলতন। স্ামীক্জ 

কম ্বসধোন্, পুনজন্্ম, রেহ্মচয ্ এিং সন্নযোসলক তারঁ েিল্নর 
চারটি স্ম্ভ িাবনল়েবেল্ন। কবথত আলে ঘয ১৮৭৬ সাল্ 
বতবনই প্রথম 'স্রাজ'-এর ডাক ঘেন, যা পরিতমীকাল্ 
ঘ্াকমানযে বত্ক এবগল়ে বনল়ে যান। সতযোথ ্ প্রকাি ঘ্খার 
সম়ে ভক্তি-জ্ালনর পািাপাবি বতবন সমালজর তনবতক 
উন্নবত ও সামাক্জক সংস্ালরর ওপর ঘজার বেল়েবেল্ন। 
বতবন সামাক্জক ভণ্ডাবম, ঔধেতযে, বনমম্তা এিং নারীর 
প্রবত বহংসার বিরুলধে সরি হল়েবেল্ন। বতবন ধলমর্ ঘষেলত্ 
বিরাজমান কুসংস্ার ও ভন্ডাবমর বিলরাবধতা কলর ধলমর্ 
প্রকৃত রূপ প্রবতঠিা করলত ঘচল়েবেল্ন। স্ামী ে়োন্ 
সরস্তী শুধুমাত্ ধমমী়ে জাগরলের ঘচতনালক প্রজ্বব্ত 
কলরনবন িরং ঘেলির স্াধীনতা আল্া্লনও অিোন 
ঘরলখবেল্ন। স্ামী ে়োন্ সরস্তী আয ্ সমালজর মাধযেলম 
সমাজ সংস্ালরর অলনক কাজ সম্ন্ন কলরবেল্ন। বতবন 
অস্পিৃযেতা, সতীোহ, িা্যেবিিাহ, নরিব্, ধমমী়ে সংকীেত্া 
এিং কুসংস্ালরর বিরুলধে প্রচার করলতন। বতবন বিধিা 
পুনবিি্াহ, ধমমী়ে উোরতািাে এিং ভ্াতৃলত্বর ধারনালক 
সমথন্ কলরবেল্ন। কবথত আলে ১৮৮৩ সাল্ স্ামী 
ে়োন্ সরস্তী ঘযাধপুলরর মহারাজার কালে বগল়েবেল্ন। 
স্ামী ে়োন্ সরস্তীর বিারা প্রভাবিত হল়ে রাজা যিিন্ 
বসং েরিালরর এক নতক্ীর সলগে তারঁ সম্ক ্বেন্ন কলরন। 
ষুেধি নতক্ী িািবুচ্র সলগে ষড়যন্ত্র কলর ে়োন্ সরস্তীর 
খািালর কালঁচর িুকলরা বমবিল়ে বেল়েবে্। ে্স্রূপ তারঁ 
স্ালথিযের অিনবত হল়েবে্। ১৮৮৩ সাল্র ৩০ অল্াির 
স্ামী ে়োন্ সরস্তীর মতুৃযে হ়ে।   

মহন্র শি েেবানদে সরস্তী তবারঁ ব্্দব ন্্বরবান্ত্র উদপবার িরবার সমে মধথ্যরবাদত যেদখন্েদলন 
ন্্বন্লদঙ্গর উপর ইেঁরু উদি প্রসবাে খবাদছি। এই �িনবা িবাকু্ষর িরবার পর যথদি ন্তন্ন মূন্তশিপূজবার 
প্রন্ত ন্বশ্বাস হবান্রদে যফদলন। যেদলর আিরদণ পন্রবতশিন যেদখ ববাববা তবারঁ ন্বদের প্রস্তুন্ত ন্নদত 

শুরু িদরন। ন্তন্ন ন্বরেটি জবানদত যপদর ববান্ড় যথদি পবান্লদে �বাে। ন্তন্ন মবাথবা নথ্যবাড়বা িদর সন্নথ্যবাস 
জীবন গ্রহণ িদরন। ব্হ্মি� শি গ্রহদণর পর ন্তন্ন ভবারত উধিবারদের পবা্বাপবান্্ সমবাদজ ন্বরবাজমবান 

অশুভ- অননন্তি বথ্যবস্বা-প্রথবা েরূীিরদণ সদিষ্ হদেন্েদলন। 

সমবাজ সংস্কবারি 
এবং আ� শিসমবাদজর 
প্রন্তষ্বাতবা
জন্ম: ১২ যফব্রুেবান্র ১৮২৪
মৃতুথ্য: ৩০ অদ্বাবর ১৮৮৩

স্ামী ে়োন্ সরস্তীবথ্যন্তিত্ব



43নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২২ 

এটি পরীষোর বিষল়ে একটি 
কলথাপকথন, তলি শুধু পরীষো 
সম্লকই্ ন়ে। এই আল্াচনার 

অসংখযে সম্ভািনা রল়েলে। উলদেিযে 
একটি মজার পবরলিি ততবর করা। 
আত্মবিশ্বালসর অনুভূবত জাগালনা। 
আপবন ঘযমন িাবড়লত আপনার 

বপ্র়েজলনর সলগে কথা িল্ন, িধুেরা 
ঘযমন িধুেলের সলগে আল্াচনা 

কলর, এটিও ঘসইরকম আল্াচনা।“ 
- নদরন্দ যমবােী , প্রধানমন্ত্রী

পরীষো প্রবত িের আলস, এিং প্রবতিার পরীষো আসার 
আলগ বিষোথমীলের উপর মানবসক চাপ এিং উলবিগ 
িকৃ্ধে পা়ে। বিষোথমী, বিষেক এিং অবভভািকরা 

সকল্ই আগামী পরীষো বনল়ে উববিগ্ন থালকন। তারঁা এমন 
কাউলক খুলঁজ পান না ঘয তালঁের সলগে সটঠকভালি ি্লত 
পারলি, তালঁের মলনর ভাি িঝুলত পারলি। তারঁা িঝুলত 
পালর না কীভালি এই পবরবথিবতর সমাধান করা যা়ে। এই 
বিষ়েগুব্র আল্ালক, প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী প্রবত িের 
বিষোথমীলের সলগে পরীষো বনল়ে আল্াচনা কলরন যালত 
তালঁের েকু্চিন্া এিং উলবিগ হ্াস পা়ে। এই িেলরও পরীষোর 
আলগ বিষোথমীলের সলগে তিঠলকর বিষল়ে আল্াচনার 
পবরকল্পনা কলরলেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনঠুিালনর জনযে 
বনিধেন MyGov.in-এ ২৮ বডলসম্বর ঘথলক শুরু হল়েবে্, ২০ 
জানু়োবর তা ঘিষ হল়েলে। 

‘পরীষো ঘপ চচ্া’ অনঠুিালনর মাধযেলম সাধারে মানষু 
শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাে ঘথলক পরামিই্ পান এমন ন়ে, 
তারঁা প্রধানমন্ত্রীলক প্রশ্নও করলত পালরন। পরীষো বিষল়ে 
আল্াচনার জনযে নিম ঘথলক বিােি ঘশ্রেীর পড়ু়ো, বিষেক 
এিং অবভভািকলের জনযে একটি অন্াইন প্রবতলযাবগতা 
অনটুঠিত হলি। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী ‘মন বক িাত’ 
অনঠুিালন পরীষো বিষল়ে িল্ন, “আবম চাই আপনারা সকল্ 
পরীষো সংক্রান্ আল্াচনা়ে যতুি হন। বিষোথমীলের সলগে 
ঘেখা করার সুলযাগ হলি। আমরা একটি ে্ বহসালি পরীষো, 
কযোবর়োর, কৃবতত্ব এিং োত্জীিলনর সলগে প্রাসবগেক বিবভন্ন 
বিষ়ে বনল়ে আল্াচনা করি।“     

যারা MyGov-এ অনুটঠিত প্রবতলযাবগতার মাধযেলম 
বনি ্াবচত হল়েলে, বিষো মন্ত্রক ঘসই ২০৫০ জন 
পড়ু়ো, বিষেক এিং অবভভািকলের বপবপবস 
বকি প্রোন করলি। গত িেলরর ‘পরীষো ঘপ চচ্া’ 
অনুঠিালন প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমােী োত্, বিষেক এিং 
অবভভািকলের ৯০ বমবনলির কথা িল্বেল্ন।

পুরস্কবার

পরীষো ঘপ চচ্া 
ঘেখলত বকউআর 
ঘকাডটি স্যোন করুন।

পরীক্ষবা

িিশিবা ২০২২

যপ
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ন্্ক্ষবা এবং প্রবািৃন্তি িৃন্র 
যক্ষদত্র যরবাল মদ�ল

বিষো এিং সুস্াথিযে আমালের জীিলনর অমূ্যে সম্ে। প্রবতটি মানুলষর জীিলনই এগুব্ কামযে 
বকন্তু সম্লের অভালির কারলে অলনকসম়ে বিষো এিং সুস্াথিযে ঘথলক মানুষ িক্ঞ্চত হন। 

ঘতল্গোনার ডঃ কুলর্া বিথা্াচায ্ মানুষলক বিবষেত করার জনযে একটি গ্ন্াগার ততবর কলরলেন 
এিং প্রাকৃবতক চালষর বিষল়ে উৎসাবহত কলরলেন। অপরবেলক বিম্ কুমার পযোলি্ পবরলিি 

সংরষেলের পািাপাবি কৃষক ও যুিকলের ষেমতা়েলনর জনযে কাজ কলর চল্লেন। 

ন্বথবালবািবা� শি প্রমবাণ িদরদেন য� 
লক্ষথ্য অজশিদন বেস যিবান ববাধবা নে

ন্বমল িুমবার পথ্যবাদিল: প্রবািৃন্তি 
িবাদর মবানুরদি উৎসবান্হত িদরদেন 

ভারলতর সিত্্ অসাধারে প্রবতভাসম্ন্ন মানুষ 
রল়েলেন। তালঁের ি়েস যাই ঘহাক না ঘকন, 

এই ধরলনর ঘ্ালকরা এমন বকেু কাজ কলরন যার 
মাধযেলম তারঁা অনযেলের কালে অনুলপ্ররো হল়ে 
ওলঠন। এমনই একজন মানুষ হল্ন ঘতল্গোনার 
ড্র কুলর্া বিথা্াচায।্ িতম্ালন তারঁ ি়েস হ্ 
৮৪ িের। বিথা্াচায ্ প্রমাে কলরলেন ঘয ্ষেযে যবে 

বথির থালক তাহল্ তা ঘয 
ঘকান ি়েলসই পূরে করা 
সম্ভি। তিিি ঘথলকই 
বিথা্াচালযর্ ইচ্া 
বে্ একটি গ্ন্াগার 
গলড় ঘতা্ার। ঘস সম়ে 
ঘেলি বরেটিিলের সাওন 
কাল়েম বে্। তিিলির 
ঘসই কল্পনা বকন্তু 
বতবন িাস্লি পবরেত 
কলরলেন। সমল়ের সালথ 
সালথ বিথ্াচায ্ একজন 

প্রভাষক হল়ে ওলঠন এিং ঘত্ুগু অধযে়েলন বনলজলক 
বনল়োক্জত কলরন। আজ ঘতল্গোনার ই়োোবদ্র-
ভুিনবগবর ঘজ্ার রামান্নালপলি তারঁ গ্ন্াগালর প্রা়ে েুই 
্ষে িই রল়েলে। বিথ্াচায ্ িল্লেন, “বিষো ঘষেলত্ 
আবম ঘয িাধার সম্খুীন হল়েবে্াম অনযে কাউলক 
তার মুলখামুবখ হলত হলি না।" বিপু্ সংখযেক োত্োত্ী 
তার গ্ন্াগালর প্রাপযে িই ঘথলক উপকৃত হলচ্, এিাই 
তারঁ কালে সিলচল়ে িড় পাও়ো, সিলচল়ে িড় আন্। 
তারঁ প্রলচষ্া়ে অনুপ্রাবেত হল়ে আরও অলনক গ্ালমর 
মানুষ গ্ন্াগার ততবর করলত শুরু কলরলেন।

িতম্ালন আমালের ঘেলি প্রাকৃবতক চাষ ক্রমি 
জনবপ্র়ে হল়ে উলঠলে। প্রকৃতপলষে, প্রাকৃবতক 

চাষ পধেবত গ্হলের েল্ কৃষকলের জীিনযাত্ার 
মালনর আমূ্ পবরিতন্ �লিলে। কম খরলচ ঘিবি 
্াভ অজল্নর েল্ কৃবষ খাতও সমধৃেিা্ী হল়ে 
উলঠলে। ঘসই বিষ়েটি মাথা়ে ঘরলখ প্রধানমন্ত্রী 
নলরন্দ্র ঘমােীও তজি চালষর গুরুলত্বর ওপর ঘজার 

বেল়েলেন। গুজরালতর 
আন্ গ্ালমর িাবস্া 
সুবিম্ভাই পযোলি্ 
হল্ন এমনই একজন 
কৃষক বযবন প্রাকৃবতক 
চাষ কলরন, এিং 
অনযে কৃষকলেরও এই 
পধেবতলত চাষ করলত 
অনুপ্রাবেত কলরলেন। 
বিম্ভাই িল্ন, "আবম 

প্রাকৃবতক চাষ শুরু কলরবে কারে আবম এলত ভবিষযেৎ 
ঘেখলত পাই।“ প্রাকৃবতক চালষর মলধযেই কৃবষর 
ভবিষযেলতর পথ রল়েলে। এোড়াও প্রাকৃবতক চাষ 
কীিনািলকর ষেবতকর প্রভাি েরূ কলর এিং মানুলষর 
স্ালথিযের উন্নবত কলর। রাসা়েবনক সালরর কারলে 
মানুলষর স্ালথিযের ষেবত হ়ে। প্রাকৃবতক চালষর েল্ 
কৃষকলের আ়ে ঘিলড়লে, তারঁা স্াি্ম্বীও হল়েলে। 
এটি কৃবষলত িযেিহৃত ষেবতকারক রাসা়েবনলকর 
িযেিহার হ্াস করলি এিং আমালের ঘেলির ৮০% 
কৃষকও এই চাষ ঘথলক উপকৃত হলিন।     

পবরিতন্িী্ ভারত ইন্তববািি পেদক্ষপ
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ন্মন্�েবা িন শিবার 
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অদন্তথ্যবােদের অগ্রেদূতর 
প্রন্ত রেধিবাঞ্ন্ল

মৃতুথ্যববান্র শিিী- ১১ যফব্রুেবান্র 

েীনে়ো্ উপাধযো়ে ঘেলির 
ঐকযে ও অখণ্ডতা গলড় তু্লত 

আত্মবনভর্িী্তার উপর বিলিষ 
ঘজার বেল়েবেল্ন। ১৯৬৫ সাল্ 

ভারত-পাবকস্ান যুলধের সম়ে ভারত 
বিলেবি অলস্ত্রর উপর বনভর্িী্ 
বে্। েীনে়ো্ উপাধযো়ে ঘসই 

সমল়ে িল্বেল্ন ঘয আমালের 
এমন একটি ভারত গলড় তু্লত হলি 

যা ঘকি্ কৃবষলত ন়ে, প্রবতরষো 
এিং বচন্াভািনালতও স্বনভর্ হলি। 
আজলকর ভারত তারঁ স্প্ন পূরলে 
এবগল়ে যালচ্। আত্মবনভর্তার 

মাধযেলম ভারত ঘযমন প্রবতরষো ও 
অথন্ীবতলষেলত্ িক্তিিা্ী হলচ্ 
ঘতমবন স্বচন্া়ে স্বনভর্ হও়োর 

কারলে ভারত বিলশ্বর বিবভন্ন 
ঘষেলত্ আজ ঘনতৃত্ব বেলচ্। ঘকান 
প্রকার চাপ এিং প্রভাি োড়া আজ 
ভারলতর বিলেি নীবত পবরচাব্ত 

হলচ্, যার বভভতি হ্ ‘সিে্া সি ্ালগ্ 
রাষ্ট্র’। েীনে়ো্ উপাধযো়ে আমালের 
মলধযে প্রথলম ঘেি- এই েিন্ এিং 

প্রকৃবতর সলগে সামঞ্জসযে বিধালনর পথ 
ঘেবখল়েবেল্ন।

ক্বান্ত হদেবা 
নবা, যথদম 

য�ও নবা, মবাথবা 
নত িদরবা নবা, 
শুধু এন্গদে 

িদলবা।
পন্ডিত েীনেেবাল 

উপবাধথ্যবাে

-নদরন্দ যমবােী, 
প্রধানমন্ত্রী। 
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