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সসনো নিৱস
১৫ জোনুৱোৰী

সিশৰ প্ৰনতজন নোগনৰকটৰ ননজৰ সসনোৰ ওপৰত অগোধ নবশ্োস আটে, নযসকটে 
ৰোষ্ট্ৰৰ সুৰক্োৰ বোটব সিোয় তৎপৰ হৈ থোটক। ইয়োৰ েগটত এই কথোট�োও আনম 

পোৈৰো উনিত নৈয় সয এই সসনো সজোৱোটন সিশৰ জৰুৰীকোেীন পনৰনথিনতত 
নোগনৰকক ৰক্ো কৰোৰ সক্ত্ত গুৰুত্বপূৰ ্ণ ভূনমকো পোেন কনৰ আনৈটে।

ভোৰতীয় সসনো...  
ভভভভোৰতৰ সশৌয ্ণ-বীয ্ণ আৰু সোৈনসকতোৰ প্ৰতীক

নটৰন্দ্ৰ সমোিী, প্ৰধোনমন্তী
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বোৰোৰসীৰ 
নতুন ৰূপ

সিশৰ স্বোধীনতোৰ বোটব সমোজক জোগ্ৰত কৰো সসনোনী

নতুন ভোৰতৰ পুৱো
নভতৰৰ পৃষ্োটবোৰত...

স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱ বিতানত এইিাৰ পব়িিলল পাি ড০ 
চৈফুদ্দিন বিছলু, ম�াহেৱ ভাই দেিাই, বতলিা মাদ্ি, বিষু্ োহমােৰ 
বৈতাহলৰ জীৱন গাথঁা। পৃষ্ো ৪০-৪৩ 

কোশী-নবশ্োনোথ কনৰডৰৰ 
প্ৰথম পয ্ণোয়ৰ উটবিোধন, িোনৰ 
িশকধনৰ হৰ থকো সৰয় ুনৈৰ 

ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় প্ৰকল্পৰ আৰম্ভনৰ।
পৃষ্ো ০৬-১০ 

পৰমবীৰ িক্ৰটৰ সন্োননত বোনো নসঙৰ অিম্ 
সোৈসৰ কথো | পৃষ্ো ০৪

শ্ৰদ্োঞ্জনেঃ সজটনটৰে নবনপন ৰোৱত। পৃষ্ো ০৫

প্ৰগনতৰ পথত আগবোন়ি উঃপ্ৰঃ নতুন পনৰিয়

সকোনভডৰ কৰোে গ্ৰোসৰ পৰো মুক্ত সৈোৱো অথ ্ণনীনত

দগাৰখপুৰত এইমছস� বতবনটালি প্ৰিল্পৰ আৰম্ভবণ। পৃষ্ো ১১-১৩  

ববিতীয় ত্ৰমাবসিত উৎসা�জনি ছবৱ। পৃষ্ো ৩১-৩২

সকটেোটৰ বোটব ঘৰৰ স্বপ্ন পূৰ ্ণ কৰোৰ পথত

ৰোজধোনীৰ পৰো সিৱভূনমলে িৰূত্ব হ্োস

দিবিহনটৰ বসদ্ান্ত | পৃষ্ো ৩৩

বেল্ী-দডৰাডুন িবৰডৰৰ বিলান্াস। পৃষ্ো ৩৪-৩৫

ঘটৰ ঘটৰ ট�কোকৰৰ

ঘটৰ ঘটৰ উজোেো

দিাবভডৰ বিৰুহদ্ যুদ্ অি্া�ত। পৃষ্ো ৩৬-৩৭

উজালা আৈঁবনৰ মাধ্মত ঘহৰ ঘহৰ দপা�ৰ। পৃষ্ো ৩৮-৩৯

ভোৰত-ৰোনেয়োৰ মোজৰ সম্পক্ণ
ৰাবছয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপবত পুটটনৰ ভাৰত ভ্ৰমণ। পৃষ্ো ৪৪ 

প্ৰচ্ছি সেখো
স্বোধীনতোৰ অমৃত বৰ ্ণৰ প্ৰথম বেৰট�োত প়িক নকিটৰ সংকল্পটবোটৰ নসদ্দ্ 
েোভ কৰোৰ পটথটৰ নতুন ভোৰতৰ ননম ্ণোৰৰ নিশত আগবোন়িটে। পৃষ্ো ১৪-৩০
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সােৰ নমস্াৰ।

সিহলাহি নতুন িছৰৰ ব�য়াভৰা শুহভচ্ছা জনাহলা।ঁ

এটা িছৰ অবতক্ৰম িবৰ আবম নতুন িছৰত ভবৰ চথহছা।ঁ এই িছৰহটা চ�হছ ২০২২। এয়া দিৱল 
দিহলণ্ডাৰৰ তাবৰখ সলবন িৰা িছৰ ন�য়, এয়া চ�হছ স্াধীন ভাৰতৰ এটা ম�ত্বপূণ ্চ পি ্চ! দেহি 
স্াধীনতাৰ ৭৫ সংখ্ি িৰ ্চ উেযাপন িবৰ আহছ দতহন স্থলত এই সময় নতুন ভাৰতৰ প্ৰবতিী চ� 
পবৰহছ। বযেহৰ ম�াত্া গান্ীহয় যতঁৰ আৰু বনমখি স্াধীনতা আহ্ালনৰ প্ৰতীি বৈহ্ন িবৰ তুবলবছল 
টঠি দতহনেহৰ প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় স্াধীনতাৰ ৭৫ সংখ্ি িৰ ্চি এহন এটা পি ্চলল পবৰৱবত্চত 
িবৰহছ বয বনজৰ স্ণ ্চময় সময় মাহন ২০৪৭ ৈনত দেিি স্ণ ্চময় িবৰ তুবলি।

বিগত দিইটামান িছৰত ৰাষ্ট্ৰই প্ৰগবতৰ দষিত্ৰত নতুন িীবত ্চমান স্থাপন িবৰহছ। আন্তীঃগাথঁবনৰ 
পৰা আৰম্ভ িবৰ বিজ্ান-প্ৰযুদ্তিৰ লগহত উদ্াৱনী খণ্ডত বিহিৰ উন্নবত সাধন িবৰহছ। নিন্তু এবতয়াও 
অহনি িাট আগিাব়ি যািলল িািী আহছ। উন্নয়ন দিৱল সীবমত সংখ্িৰ সলবন দেিৰ প্ৰবতহটা িগ ্চ 
আৰু প্ৰবতহটা স্তৰৰ মাজলল বনয়াৰ িাহি যৎপহৰানাদ্স্ত দৈষ্াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ চ�হছ আৰু এয়া চ�হছ 
অমতৃ যাত্ৰা। ভাৰতিৰ ্চি আত্বনভ্চৰিীল িবৰ দতালাৰ িাহি আৰম্ভ দ�াৱা এই অবভযানি জন-
অংিীোবৰত্বহৰ জন-আহ্ালনলল ৰূপান্তবৰত িৰা তথা বিিািৰ এই পথত সমাজৰ অবন্তমজন 
ি্দ্তিি সামবৰ দলাৱাৰ েহৰ িৰা পেহষিপহিাহৰ ইস্পিত লষি্তলি যহথষ্ আগিাব়ি িদ্তিিালী 
আধাৰবিলা প্ৰস্তুত িবৰ তুবলহছ। এবতয়া ইয়াৰ পৰা অমতৃ িালৰ যাত্ৰা আৰম্ভ চ� চগহছ আৰু এই 
যাত্ৰাই বিহিৰ িগ ্চি প্ৰাধান্ বে সমাজি অংি অংি ব�ৈাহপ ন�য়, িৰঞ্ সিহলাহৰ সি ্চাঙ্ীন-
উলম�তীয়া বিিািৰ লষি্হৰ সমাজৰ প্ৰবতহটা িগ ্চৰ দলািসিলি সামবৰ চলহছ। দেহি জল, স্থল 
আৰু আিািমাগ ্চ সিহলাহত প্ৰগবতৰ পথত আগিাব়িহছ। বিগত দিইটামান িৰ ্চত ৈৰিাহৰ গ্ৰ�ণ 
িৰা পেহষিপহিাহৰ এই বসদ্দ্ প্ৰোন িবৰহছ দয এিবিংি িবতিাত দেহি ডাঙৰ বসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ িৰাৰ 
দযাগ্তা অজ্চন িৰাৰ লগহত দসইহিাৰ িাস্তৱাবয়ত িৰাৰ িাহি সমথ ্চিান চ�হছ। নৱিৰ ্চৰ এই বিহিৰ 
সংখ্াত অমতৃ িৰ ্চত দেি দিহনিুৱা চ�হছ আৰু স্ণ ্চময় িৰ ্চত ভাৰত দিহনিুৱা �’ি, এই সম্ূণ ্চ 
অমতৃ যাত্ৰাি এইিাৰৰ প্ৰচ্ছে দলখা ব�ৈাহপ প্ৰস্তুত িৰা চ�হছ।

ি্দ্তিত্বৰ বিতানত পৰমিীৰ নায়ৱ ৈুহিোৰ িানা বসঙৰ সা�বসিতাৰ িাব�নী, অমতৃ মহ�াৎসৱৰ 
বিতানত ম�ানায়িসিলৰ দপ্ৰৰণামূলি গাথঁা, ভাৰতৰ অথ ্চলনবতি প্ৰগবত, আধ্যত্মিকতাৰ দিন্দ্ৰস্ৰূপ 
িািী বিশ্বনাথৰ িবৰডৰ, দডৰাডুন-বেল্ীৰ এক্সহপ্ৰছৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ পূি ্চাঞ্লৰ প্ৰগবত আৰু 
দিাবভডৰ বিতানত দেিৰ ৫৫ িতাংি দযাগ্-উপযুতি জনসংখ্াই দভিবৈনৰ েুহয়াটা পাবল গ্ৰ�ণ 
িৰাৰ বিৰহয় সবৱহিৰ বলখা চ�হছ।

আহপানাহলাি সিহলাহৱ দিাবভড বিবধ মাবন ৈবলি আৰু বনম্ন বলবখত টঠিনাত/দমইলত িহুমূলীয়া 
পৰামি ্চহিাৰ দপ্ৰৰণ িবৰ থাবিি িুবল আিা িবৰহলা।ঁ

সম্পোিকীয় কেম...

টঠিনাীঃ দিাঠা নং-২৭৮, িু্ ৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ 
             এণ্ড ি’বমউবনহিশ্বন, 
 ববিতীয় ম�লা, সূৈনা ভৱন, 
 নতুন বেল্ী-১১০০০৩ 
দমইলীঃ response-nis@pib.gov.in ( জয়িীপ ভো�নোগৰ )
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বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাৈাৰখন যহথষ্ 
উন্নত চ�হছ। মই বনয়বমতভাহৱ বনউ 
ইদ্ণ্ডয়া সমাৈাৰ অধ্য়ন িহৰা।ঁ এই 
আহলাৈনীখন পব়ি মই উপিৃত 
চ�হছা।ঁ ৈৰিাৰৰ বিবভন্ন আৈঁবন তথা 
পবৰিল্পনাহিাৰৰ িথা এই আহলাৈনীত 
বিস্তৃ তভাহৱ বেয়া �য় িাহিই পব়ি ভাল 
লাবগহছ। আহলাৈনীখনৰ সম্ােনা ভাল 
চ�হছ।

মুহিি িুমাৰ ঋবৰ িম ্চা
mukesh123idea@gmail.com 

আটপোনোটেোকৰ বহুমূেীয়ো
পৰোমশ ্ণ আগব়িোওক

সযোগোটযোগৰ টিকনো আৰু ই-সমইেঃ
দিাঠা নং-২৭৮, িু্ৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ

এণ্ড ি’বমউবনহিশ্বন,
ববিতীয় ম�লা, সূৈনা ভৱন

নতুন বেল্ীীঃ ১১০০০৩

    response-nis@pib.gov.in 

মই বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাৈাৰৰ বনয়মীয়া প়ুিলৱ। মই এই আহলাৈনীখনৰ বনয়মীয়ালি 
প্ৰিংসা িবৰ আব�হছা।ঁ এই আহলাৈনীখনৰ প্ৰবতহটা সংস্ৰণ পব়িিলল মই আগ্ৰ�হৰ 
চৰ থাহিা। এই আহলাৈনীখনত সিহলা ধৰণৰ ৈৰিাৰী খিৰ আৰু আৈঁবনহিাৰৰ 
বিতং তথ্ সবন্নবৱষ্ চ� থিাৰ লগহত সিহলা িথা স�জ-সৰল ভাৰাত বলখা 
দ�াৱাৰ িাহি উপিৃত চ�হছা।ঁ প্ৰবতিাৰৰ েহৰ এইিাৰৰ সংখ্া “দগালিীয় উত্াপৰ 
পৰা বিশ্বি ৰষিাৰ িাহি ভাৰহত চলহছ অগ্ৰেতূৰ ভূবমিা” িীৰ ্চি প্ৰচ্ছে দলখাৰ 
লগহত অন্ বিতান আিৰ ্চণীয় চ�হছ। প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় িািা দিোৰ 
নাথৰ নগৰত উপবস্থত দ�াৱাি চল প্ৰস্তুত িৰা দলখাহটা পব়ি আনদ্্ত চ�হছা।ঁ
নটৰশ কোননুগ’
kanungo.naresh@gmail.com
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দ্বিতীয় বছৰ, সংখ্যাঃ ১১দ্বিতীয় বছৰ, সংখ্যাঃ ১১
১-১৫ দ্িচেম্বৰ, ২০২১১-১৫ দ্িচেম্বৰ, ২০২১

পদ্ৰচেশ সুৰক্যৰ পঞ্যমতৃৰ সংকল্পৰ সসচত গ্যছচগ্যত 

ভযৰচত দ্বশ্বক পথ প্ৰদশ ্শন কদ্ৰচছ।

মযনেতয ৰক্যৰ বযচবমযনেতয ৰক্যৰ বযচব
ভযৰচত সৈচছ ননতৃত্বভযৰচত সৈচছ ননতৃত্ব

ভাৰতৰ কাৰ ্যপন্া আৰু দৰূদৃষ্টিত সকল�ালৰ বিশ্াস আলে, আবি 

সকল�া উন্নয়নশী� দদশৰ বিষয়লিাৰ উত্াপন কবৰলো।ঁ

দকন্দীয় িন, পবৰলেশ আৰু জ�িায়ু পবৰেত্যন 

বিভাগৰ িন্তী ভূলপন্দ ৰাদেৰ সসলত বিলশষ 

সাক্াৎকাৰ | পঢ়ক ৩০ৰ পৰা ৩৩ পষৃ্াত

#COP26  #COP26  

বিনািূ�ীয়া বিতৰণনিউ ইনডিয়ানিউ ইনডিয়া

সমাচাৰসমাচাৰ

মই ৈ�ৰাঞ্লত িাস িহৰা,ঁ আমাৰ ইয়াত ছ’বৈহয়ল 
বমবডয়াৰ প্ৰভাৱ দিবছ। ছ’বৈহয়ল বমবডয়াত তথ্বভত্তিি 
দলখা নাথাহি। এহন দপ্ৰষিাপটত ৈৰিাৰৰ বিাৰা িৰা 
দ�াৱা বিবভন্ন িাম-িাজসমূ� সটঠি তথ্স�িাহৰ 
প্ৰিাি িৰাৰ মাধ্ম ব�ৈাহপ বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাৈাৰ 
উৎিৃষ্ আহলাৈনী চ� পবৰহছ। আহলাৈনীখন ৈৰিাৰৰ 
সিহলা তথ্ শুদ্ভাহৱ প্ৰিাি িৰাৰ মাধ্ম চ� 
পবৰহছ।
সতীশ ত্োগী কোকডো
tyagisk67@gmail.com

বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাৈাৰৰ ১-১৫ বডহৈম্বৰ, ২০২১ সংখ্া 
ই-দমইল দযাহগ পাইহছা।ঁ এইিাৰৰ সংখ্াত অহনি 
তথ্ লাভ িবৰহছা।ঁ অলপহত দগাৱাত অনুটঠিত দ�াৱা 
৫২ সংখ্ি আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতীয় ছবৱ মহ�াৎসৱ আৰু 
ড০ ৰাহজন্দ্ৰ প্ৰসাে, ৰাজাহগাপালৈাৰী, ড০ আহম্বেিাৰ, 
প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীৰ বিাৰা এক্সহপ্ৰছহৱৰ উহবিাধনৰ 
খিৰ, দিাবভড পবৰবস্থবত সম্ি্চত দি�তীয়া খিৰ পব়ি 
উপিৃত চ�হছা।ঁ প্ৰচ্ছে দলখাহিাৰ ভাল চ�হছ। আিা 
িহৰা ঁএই যাত্ৰা এইেহৰ চৰ অি্া�ত থািি।
shrigopal16@gmail.com

মই বনউ ইদ্ণ্ডয়া সমাৈাৰ বনয়মীয়ালি পহ়িা।ঁ অনলাইনত 
মই এই আহলাৈনীখন পহ়িা।ঁ এই আহলাৈনীখন প়িাৰ 
পাছত দমাৰ বিহলেৰণাত্ি ষিমতা িদৃ্দ্ পাইহছ। মই 
এই আহলাৈনীখন বনয়মীয়ালি পব়ি থাবিম।
ৈনৱ্ নসং ৰোটিোড
hanwantsinghrathore0@gmail.com

পত্োেোপ...
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দসয়া ১৯৮৭ ৈনৰ িথা, পাবিস্তানী চসন্ই 
েগু ্চম তথা বিশ্বৰ সহি ্চাচ্চ যদু্ভূবম বৈয়াহছন 
ব�মিা�ত থিা এটা গুৰুত্বপূণ ্চ ৈূ়িা বনজৰ 

অধীনলল বনিলল সষিম �য়। দৈৌবেহি দিৱল িৰফৰ 
আৱৰণ থিা এই ঠাইত সাগৰ পঠৃিৰ পৰা ২১ �াজাৰ ফুট 
উচ্চতাত আহছ। এই ৈূ়িাৰ গুৰুত্ব ইমাহনই দয ইয়াৰ 
পৰা ভাৰতীয় বেিৰ সিহলা গবতবিবধ স�হজই লষি্ িবৰ 
থাবিি পাবৰ। ষুিদ্ৰ বিন্তু সামবৰি বেিত অবত গুৰুত্বপূণ ্চ 
এই ৈূ়িাৰ নাম দিাহৱড দপাষ্। ভাৰতীয় দসনাৰ �াতৰ 
পৰা এই দপাষ্ প্ৰবতহৱিী ৰাষ্ট্ৰৰ �াতলল দযাৱাৰ পাছত 
ইয়াি পুনৰ �স্তগত িৰাৰ িাহি দসনাই এটা বিহিৰ েল 
গঠন িবৰবছল। এই বিহিৰ েলহটাৰ দনতৃত্ব চলবছল নায়ৱ 
ৈুহিোৰ িানা বসহঙ। জটটল তথা আত্ঘাটট অবভযান িবুল 
িদু্জহয়ই নায়ৱ ৈুহিোৰ িানা বসহঙ সামবৰি বেিত বিহিৰ 
গুৰুত্বপূণ ্চ সহি ্চাচ্চ ৈূ়িাহটা পুনহৰাদ্াৰৰ িাহি আগিাব়ি 
আব�বছল।

বৈয়াহছন অবত েগু ্চম। মাইনাছ ৩০ৰ পৰা ৪০ বডগ্ৰী 
তাপমাত্ৰাত ইয়াত দিৱল িৰফ মাহথা ঁ শুভ্ৰ িৰফ। 
ইয়াৰ ওপবৰ সঘনাই অ�া তীব্ৰ তুৰাৰপাত। এি ভয়াৱ� 
দভৌগবলি পবৰহৱি। এই পবৰহৱি দনওবৈ িানা বসঙৰ 
দনতৃত্বত দসনা দজাৱানৰ েলহটাহৱ ৪৫৭ বমটাৰ উচ্চতা 
িগুৱাই আগিাব়িবছল। পাবিস্তানী চসন্ৰ ৈিুত নপবৰিলল 
দতওঁহলাহি েীঘলীয়া পথ ল’িলগীয়া চ�বছল। ধাৰাৰাৰ 
তুৰাৰপাতৰ িাধা অবতক্ৰম িবৰ িানা বসং আৰু দতওঁৰ 
েল ৈূ়িাহটাৰ ওপৰত উপবস্থত চ�বছল। দিাহৱড দপাষ্ত 
উপবস্থত দ�াৱাৰ পাছত দতওঁ আৰু েলহটাহৱ ৈূ়িাহটাত 
থিা িাংিাৰহিাৰত দগ্ৰহণডহৰ আক্ৰমণ িবৰবছল আৰু 
ৰাইফলৰ গুলীহৰ িত্ৰুি ধৰািায়ী িবৰবছল। বিছুসংখ্ি 
পাবিস্তানী চসন্ই ভয়হত ৈূ়িাৰ পৰা তললল জাপ বেবছল। 

সা�বসিতাৰ এই যুজঁত ভাৰতীয় চসন্ বিজয়ী চ�বছল 
আৰু দিাহৱড দপাষ্ পুনৰাই বনজৰ অবধিাৰলল আবনবছল। 
এই সা�বসিতাৰ প্ৰবতোনস্ৰূহপ দিাহৱড দপাষ্ি এবতয়া 
িানা দপাষ্ িবুল জনা যায়।

পৰমিীৰ ৈক্ৰ বিহজতা িানা বসঙৰ পবৰয়াল 
িংিানুক্ৰমভাহৱই দসনাত দযাগোহনহৰ ভাৰত মাতৃৰ 
দসৱাত জব়িত চ� আব�হছ। ১৯৪৯ ৈনৰ ৬ জানুৱাৰী 
তাবৰহখ জম্ৰু িাবডয়ালত জন্মগ্ৰ�ণ িৰা িানা বসঙৰ 
বপতৃ িৃবৰ িম ্চৰ চসহত জব়িত বিন্তু দতওঁৰ পবৰয়ালৰ 
অন্ সেস্ দসনা িাব�নীৰ দলাি ব�ৈাহপ িম ্চৰত আবছল। 
দতওঁ পবৰয়ালৰ পৰম্ৰা ৰষিা িবৰহয়ই ১৯৬৯ ৈনৰ 
৬ জানুৱাৰীত দসনািাব�নীত দযাগোন িবৰ দেিমাতৃৰ 
দসৱাত বনহয়াদ্জত চ�বছল।  n

প্ৰধোনমন্তী নৈিোটপ িোনয়ত্ব গ্ৰৈৰ কৰোৰ পোেত কোয ্ণকোেৰ 
প্ৰথম নিপোৱেীত নিয়োটেনত উপনথিত হৈনেে 
নটৰন্দ্ৰ সমোিী
বৈয়াহছনত িৰফহৰ ঢাি খাই থিা সীমান্ত ৈিীহিাৰ 
সুহমৰু-িুহমৰুৰ এবস্মসিলৰ ইগল’দিাৰৰ েহৰ, ইয়াৰ 
জীৱন অবতলি েুগ ্চম। বিন্তু দেিৰ সীমান্ত সুৰষিাৰ বেিৰ 
পৰা এয়া অবতলি গুৰুত্বপূণ ্চ। দসহয়হ� বৈয়াহছনৰ গুৰুত্ব 
সোয় আহছ। প্ৰধানমন্তীৰ োবয়ত্ব দলাৱাৰ পাছত িায ্চিালত 
থিাৰ প্ৰথম বেপাৱলীত নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় বৈয়াহছন ভ্ৰমণ 
িবৰ িয় দয, “দযবতয়ালল এই িৰফািতৃ ব�মিা� জনতাই 
দনহেবখি, মাইনাছ ৪০-৫০ বডগ্ৰীত দসনা দজাৱান বিেহৰ 
থাহি দসয়া দেখা নাপায়, দতবতয়ালল দতওঁহলাহি এয়া 
িল্পনা িবৰি দনাৱাহৰ দয আমাৰ দেিৰ দসনািাব�নী-
দজাৱান বিমান িটঠন পবৰবস্থবতত িাম িবৰ দেিৰ সুৰষিা 
োবয়ত্বত বনহয়াদ্জত চ� আহছ।” 

এগৰোকী সসনো সজোৱোনৰ সোৈনসকতোৰ 
বোটব সটব ্ণোচ্চ িূডো “সকোটৱড সপোষ্ট”

হৈ পনৰে “বোনো সপোষ্ট” 

জন্ঃ ৬ জোনুৱোৰী, ১৯৪৯

পৰমিীৰ ৈুহিোৰ িানা বসংব্দ্ক্তত্ব
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मीडिया कॉर्नर

এই িথা ১৯৯৩ ৈনৰ। বিবপন ৰাৱত ৫/১১ দগাখ ্চা ৰাইফলছত 
দমজৰ পেত িায ্চবনি ্চা� িবৰ আবছল। দতবতয়া দতওঁ এবেনাখন 
িাশ্ীৰৰ উবৰ অঞ্লত বনজৰ দিইজনমান দসনা দজাৱানৰ 

চসহত দপট্ৰবলঙৰ োবয়ত্বত আবছল। দসইবেনা �ঠাৎ সন্তাসিােীৰ 
আক্ৰমণ সংঘটটত চ�বছল আৰু গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাত এটা গুলী 
দতওঁৰ �াতত লগাৰ লগহত আন এটা গুলী খাৰগাটঁঠত লাহগ। দতওঁি 
ততালতয়ালি শ্ৰীনগৰবস্থত বৈবিৎসালয়ত ভবত্চ িহৰাৱা �য়। বৈবিৎসহি 
িৰীৰৰ পৰা গুলী উবলয়াই দতওঁি সুস্থ িবৰ দতাহল। বিন্তু ৰাৱহত এইিুবল 
ভয় খাইবছল দয িৰীৰত গুলী লগাৰ িাহি দতওঁ এবতয়া দসনাৰ দজ্ঠি 
িামাণ্ড পাঠ্ক্ৰমত (বছবনয়ৰ িামাণ্ড দিাছ ্চ) অন্তভু্চতি দ�াৱাৰ পৰা 
বিৰত থাবিি লাবগি। পাহছ অেম্ সা�স আৰু োবয়ত্বৰ পিী�াই দতওঁ 
বনজহি এমা�ৰ বভতৰহতই সমূ্ণ ্চ সুস্থ িবৰ তুবলবছল। ২০১৫ ৈনত 
বিবপন ৰাৱত দলফহটহনন্ দজহনহৰল পেত আবছল। দতওঁ দতবতয়া 
নাগাহলণ্ডৰ বডমাপুৰবস্থত থ্ী দিাপ ্চছ মুখ্ িায ্চালয়ৰ োবয়ত্বত আবছল। 
২০১৫ ৈনৰ ৩ দফব্ৰুৱাৰী তাবৰহখ বিবপন ৰাৱত, এগৰািী িহন ্চল আৰু 
েজুন পাইলহট এখন দ�বলিপ্াৰহৰ যাত্ৰা আৰম্ভ িহৰ। দ�বলিপ্াৰখহন 
ভূবমৰ পৰা ২০ ফুট ওপৰলল উৰণৰ পাছহত ইদ্জিন বিিল চ� েঘু ্চটনাত 
পবতত �য়। এই েঘু ্চটনাত দ�বলিপ্াৰৰ থিা দলািসিল আঘাটপ্ৰাপ্ 
�য় বিন্তু বিবপন ৰাৱতৰ ববিতীয়িাৰৰ িাহি প্ৰাণৰষিা �য়।

বিন্তু ৮ বডহৈম্বৰ তাবৰহখ বনয়বতৰ �াতত দতওঁ �াৰ মাবনিলগীয়া �য়। 
তাবমলনাডুৰ িনু্নৰত দ�াৱা দ�বলিপ্াৰ েঘু ্চটনাত দেিৰ প্ৰথম বৈবডএছ 
দজহনহৰল বিবপন ৰাৱত, দতওঁৰ পত্ী মধুবলিা ৰাৱতস� ১৪জনলি 
দলাি মতুৃ্মুখত পহৰ। এই মতুৃ্ত দিািত বিহ্বল চ� দেিৰ প্ৰধানমন্তীহয় 
১১ বডহৈম্বৰ তাবৰহখ উত্ৰ প্ৰহেিৰ িলৰামপুৰত আহয়াদ্জত এি 
অনঠুিানত অংি চল এইেহৰ িয়, “ভাৰতৰ প্ৰথম বৈবডএছ দজহনহৰল 
বিবপন ৰাৱতৰ মতুৃ্ দেিহপ্ৰমীৰ িাহি, প্ৰবতগৰািী ৰাষ্ট্ৰভতিৰ িাহি 
এি অপূৰণীয় ষিবত। দজহনহৰল বিবপন ৰাৱত সা�বসিতাৰ অনন্ 
প্ৰতীি আবছল। দতওঁ দেিৰ চসন্িাব�নীি আত্বনভ্চৰ িৰাৰ িাহি িষ্ 
িবৰবছল আৰু এয়া সিহলাহৱ দেবখহছ।”  n

শ্ৰদ্োঞ্জনেঃ সজটনটৰে নবনপন ৰোৱত

দসই সময় আবছল ১৯৭৭-৭৮। দতবতয়া এনবডএৰ বলবখত পৰীষিাত 
উত্ীণ ্চ চ� এজন যৱুি সাষিাৎিাৰৰ িাহি বব্ৰহগবডয়াৰৰ ওৈৰত 
উপবস্থত চ�বছল। এই দডিা দজাৱানৰ দট্ৰবিঙৰ প্ৰবত ইচ্ছা সি ্চাবধি 
আবছল। বব্ৰহগবডয়াহৰ দডিা দজাৱানি প্ৰশ্ন িবৰহল দয যবেহ� তুবম 
৪/৫ বেনৰ িাহি পা�ৰ-পি ্চতত দট্ৰবিঙৰ িাহি এহিৰাহ� যািলগীয়া 
�য় দতবতয়া তুবম বনজৰ লগত প্ৰহয়াজনীয় দিানহটা সামগ্ৰী ৰাবখিা। 
দডিা দজাৱাহন িীহৰেই উত্ৰ বেহল- জইুিলাৰ িািৈ। দতবতয়া 
বব্ৰহগবডয়াৰজহন অন্ দিতহিাৰ সামগ্ৰী আৰু পবৰবস্থবতৰ িথা 
উহল্খ িবৰ দডিা দজাৱানৰ বসদ্ান্ত সলবন িৰাৰ িাহি অহিৰ 
দৈষ্ িবৰহল বিন্তু দতওঁ বিফল চ�বছল। দডিা দজাৱাহন বনজৰ 
বসদ্ান্ত সলবন নিবৰহল। এই দডিা দজাৱানজন আবছল ভাৰতৰ 
প্ৰথম বৈফ অফ বডহফন্স ষ্াফ(বৈবডএছ) দজহনহৰল বিবপন ৰাৱত। 
দতওঁৰ পবৰৈহয়ই আবছল দিাহনা এি বসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ িৰা আৰু দসই 
বসদ্ান্তি িায ্চিৰী িৰা। ম্ানমাৰ সীমান্তত সন্তাসিােীি ধৰািাৰী 
িৰা নতুিা ৈাদ্জ্চহিল ষ্ট্ৰাইিৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ িালাহিাট এয়াৰ 
ষ্ট্ৰাইিলল দলাৱা বসদ্ান্তহিাহৰ দেিৰ সুৰষিাৰ িাহি বিবপন ৰাৱতৰ 
গুৰুত্বপূণ ্চ ভূবমিাৰ িথা দসাৱঁৰাই বেহয়...

দজহনহৰল বিবপন ৰাৱত এগৰািী সা�সী 
চসবনি আৰু প্ৰিৃত দেিভতি আবছল। 

দতওঁ দসনাৰ আধুবনিীিৰণৰ বেিত বিহিৰ 
ভূবমিা পালন িবৰবছল। সামবৰি আৰু 

ৰণনীবতৰ বেিত দতওঁৰ েৃটষ্হিাণ অতুলনীয়। 
দতওঁৰ বিহয়াগত আবম সিহলা অবত েুবখত। 
ভাৰহত দতওঁৰ অৱোন দিবতয়াও নাপা�হৰ।

নটৰন্দ্ৰ সমোিী, প্ৰধোনমন্তী।   

ৰোৱতৰ সসই সসনো অনভযোনটবোৰ নযটবোটৰ 
সতওঁক স্মৰৰীয় কনৰ ৰোনখটে...

n ২০১৫ ৈনৰ জনুৰ িথা। মবণপুৰত দসনাৰ ওপৰত 
সন্তাসিােীৰ আক্ৰমণ চ�বছল। ১৮ চসবনি শ্ব�ীে 
চ�বছল। দসইসময়ত ২১ দপৰা িপ ্চছৰ িামাণ্ডাৰ 
ব�ৈাহপ বিবপন ৰাৱহত োবয়ত্ব পালন িবৰ আবছল। 
দতওঁৰ দনতৃত্বত দসনাৰ এটা েহল ম্ানমাৰ সীমান্ত 
অবতক্ৰম িবৰ ৬০দৰা অবধি সন্তাসিােীি ধৰািায়ী 
িবৰবছল।

n  পাবিস্তানহিা দতওঁ এবিিবন বে চথহছ। ২০১৬ৈনৰ 
২৯ বডহৈম্বৰ তাবৰহখ দতওঁ দনতৃত্বত দসনাৰ বিহিৰ 
িামাহণ্ডাহৱ পাি অবধিৃত িাশ্ীৰত চগ বনিাৰ 
ভাগহতই আক্ৰমণ িহৰ। অহনি সন্তাসিােীৰ 
লগহত পাবিস্তানী দসনাও ধৰািায়ী �য়। এয়া উবৰত 
দ�াৱা আক্ৰমণৰ প্ৰত্াক্ৰমণ আবছল।

নিনডএে সজটনটৰে নবনপন ৰোৱত (১৯৫৮-২০২১)

সিশৰ নোয়ক
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বোৰোৰসীতবোৰোৰসীত
নতুন প্ৰভোতনতুন প্ৰভোত

কোশী-নবশ্নোথ কনৰডৰ শুভোৰম্ভনৰ 
অনষু্োনত প্ৰধোনমন্তীটয় নিয়ো সট্োধন 
শুননবলে এই নকউআৰ সকোড সকেন কৰক

৪৩ বেৰৰ ৩৩ মোৈনবপৰীটত
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িাৰাণসীৰ নাম এটা সময়ত অনুন্নত, বিিংৃখল নগৰ 
ব�ৈাহপ আহলাবৈত চ�বছল। দঠি জনিসবত থিা 
তথা অলিধ ঘৰ-মদ্্ৰহৰ ভৰপূৰ িাৰাণসীি 

িংৃখলািদ্ িৰাৰ িাহি দিাহনা ৈৰিাহৰই গুৰুত্ব প্ৰোন 
িৰা নাবছল। দমৌ িা�ত �াত বেহল বযেহৰ ওহলাটা অক্ৰমণৰ 
সম্ভাৱনা থাহি টঠি দতহনেহৰ িাৰাণসীৰ প্ৰবতহটা ৈুি আৰু 
দিাণি দতহনেহৰই থাবিিলল এবৰ বেয়া চ�বছল। িািী 
বিশ্বনাথ মদ্্ৰৰ সম্খুহতা তথা আহি পাহি অলিধ ভূবম 
অবধগ্ৰ�ণ, দঠি পথ থিাৰ িাহি দিবতয়ািা গা়িী-মটৰৰ 
সলবন পথাৈাৰীৰ িাহি ৈলাৈল িৰাহটা অসুবিধাজনি চ� 
পবৰবছল। বিন্তু প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় িািী বিশ্বনাথ 
িবৰডৰৰ জবৰয়হত সমগ্ৰ িাৰাণসীৰ ছবৱ সলবন িবৰ 
দপলাইহছ। ১৩ বডহৈম্বৰ তাবৰহখ বনহজ দেখা স্প্নৰ পম 
দখবে প্ৰস্তুত িৰা িািী-বিশ্বনাথ িবৰডৰৰ শুভ উহবিাধন 
িবৰ প্ৰধানমন্তীহয় িব্দ মালাহৰ িাৰাণসীৰ প্ৰবত থিা দতওঁৰ 
দপ্ৰম ি্তি িবৰহছ। দতওঁ চিবছল, “িাস্ত্ৰ অনুসবৰ এয়া বিশ্বাস 
িৰা �য় দয দযবতয়াই দিাহনা শুভ ষিণ �য় দতবতয়া সিহলা 
বেি্ িদ্তি আব� িাৰাণসীৰ িািাৰ ওৈৰত আব� উপবস্থত 
�য়। আদ্জ িািাৰ েৰিাৰত উপবস্থত চ� আদ্জ দমাৰ মনত 
অলপ এহনিুৱা ভাহৱ সটৃষ্ চ�হছ। আদ্জ ভগৱান বিৱৰ 
বপ্ৰয় বেন দসামিাৰ �য়। আদ্জ এই শুভষিহণ ইবত�াস ৰৈনা 
িবৰহছ।”
প্ৰধানমন্তীহয় িািীৰ আধ্ত্মিিতাৰ ওপৰত আহলািপাত 
িৰাৰ লগহত স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱ উপলহষি 
ৈৰিাহৰ গ্ৰ�ণ িৰা সংিল্প সম্ি্চহতা িাখ্া িহৰ। দতওঁ 
ভাৰণৰ বিয়েংি ইয়াত আগিহ়িাৱা �’লীঃ
কোশীৰ আধ্োনমিকতোক প্ৰৰোম
আমাৰ পুৰাণত দিাৱা চ�হছ দয, দযবতয়াই দিাহনা ি্দ্তিহয় 
িািীত প্ৰহিি িহৰ, সমস্ত িন্নৰ পৰা মুতি চ� যায়, ভগিান 
বিহশ্বশ্বৰৰ আিীি ্চাে চ�হছ এি আহলৌবিি প্ৰাণিদ্তি।

আন্তীঃগাথঁবনমূলি প্ৰিল্পৰ িথাহয়ই �ওি িা সাংসৃ্বতি দগৌৰৱি নতুন আৰু আধুবনিতাৰ পৰি বেয়াৰ 
িথা, দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ দিাহনা এি খণ্ডহতই পাছ পবৰ থাবিি বিৈৰা নাই। িছৰ িছৰ ধবৰ চৰ থিা প্ৰিল্পহিাৰৰ 

িাম যুদ্িালীন ষিীপ্ৰতাহৰ সম্ূণ ্চ িৰা তথা প্ৰিল্পহিাৰ অগ্ৰগবতি ৰঙা বফটাৰ দমৰহপৈ িা দলহ�মীয়া 
দ�াৱাৰ পৰা বিৰত ৰখাৰ িাহি সিহলা প্ৰহৈষ্া �াতত দলাৱা চ�হছ। উত্ৰ প্ৰহেিত দি�তীয়ালি দ�াৱা 

েুটা প্ৰিল্পৰ িাহমই ইয়াৰ উৎিৃষ্ উো�ৰণ চ� পবৰি। প্ৰথম- সৰয়ু ন�ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰিল্প, ১৯৭৮ ৈনহতই 
পবৰিল্পনা যুগুত িৰা চ�বছল বিন্তু প্ৰিৃত িাম আৰম্ভ চ�হছ ২০১৭ৈনত। ববিতীয়- িািী বিশ্বনাথ িবৰডৰ, 
প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় এই ২০১৯ ৈনৰ ৮ মাৈ্চ তাবৰহখ এই প্ৰিল্পৰ িাম আৰম্ভ িৰাইবছল আৰু মাহথা 

৩৩টা মা� ৪ বেনত এই প্ৰিল্পৰ প্ৰথম পয ্চায়ৰ িাম সম্ূণ ্চ িৰা �য়। ১১ বডহৈম্বৰ তাবৰহখ প্ৰধানমন্তীহয় 
সৰয়ু ন�ৰ প্ৰিল্প ৰাইজৰ িাহি মুিবল িৰাৰ লগহত ১৩ বডহৈম্বৰত িািী-বিশ্বনাথ িবৰডৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নামৰ 

উৎসগ ্চা িবৰ িয় দয এই ৈৰিাহৰ িাম ৰখাই নথয়...

িািী িব্দৰ বিৰয় ন�য়, এয়া চ�হছ 
সংহিেনাৰ সটৃষ্। িািী চ�হছ 

দসয়া বয ঠাইত জাগবৃতৰ সটৃষ্ �য়। 
িািী দসয়া �য়, বয ঠাইত মতুৃ্ও 
মংগলময় �য়। িািী দসয়া �য় 

বয ঠাইত সত্ই সংস্াৰ। িািীত 
দপ্ৰহমই পৰম্ৰা।

– নটৰন্দ্ৰ সমোিী, প্ৰধোনমন্তী।

িািী-সৰয়ু প্ৰিল্পৰোষ্ট্ৰ
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সনোতনী পৰম্পৰোৰ উটলেখ
বিশ্বনাথ ধামৰ এই সম্ণূ ্চ নতুন পবৰসৰ দিৱল 
এটট অবন্্সু্ৰ ভৱন ন�য়, এই প্ৰতীি চ�হছ 
আমাৰ ভাৰতৰ সনাতন সংসৃ্বতৰ। এই প্ৰতীি 
আমাৰ আধ্াত্বমি আত্াৰ, এই প্ৰতীি ভাৰতৰ 
প্ৰাৈীনতাৰ, এই প্ৰতীি ভাৰতৰ নানা পৰম্ৰাৰ, 
ভাৰতৰ প্ৰাণিদ্তিৰ আৰু গবতিীলতাৰ।
পৰম্পৰো আৰু আধনুনকতোৰ সংগম
পূি ্চহত ইয়াত বয মদ্্ৰ পবৰসৰ মাত্ৰ ৩০০০ 
িগ ্চফুট আবছল, দসয়া এবতয়া প্ৰায় ৫ লষি িগ ্চফুট 

প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় �ঠাৎ িবৰডৰ বনম ্চাণত জবৰত 
চ� থিা শ্ৰবমিি সাষিাৎ িবৰিলল উপবস্থত �য়। সিহলাহৱ 
এহিলহগ িব� িথা পাহত। প্ৰধানমন্তীহয় দতওঁহলািি বিশ্বনাথ 
ধামৰ চসহত জব়িত চ� থাবি লাভ িৰা অনুভৱৰ বিৰহয় সুহধ। 
ইয়াৰ পাছত এহিলহগ দভাজন গ্ৰ�ণ িহৰ আৰু ফহটা উঠায়।

শ্ৰনমকসকেক সন্োন
মই আদ্জ দসই শ্ৰবমি ভাইি ধন্িাে জ্াপন িবৰহছা ঁবযসিহল 
অহিৰ পবৰশ্ৰম িবৰ এই সু্ৰ পবৰসৰ বনম ্চাণ িবৰ তুবলহছ। িৰ’না 
িালৰ প্ৰত্াহ্বানৰ পাছহতা এয়া শ্ৰবমিভাইসিহল সম্ভৱ িবৰ তুবলহছ।

ধমমীয় পয ্ণ�কৰ বোটব সুনবধোটবোৰ
n িািী বিশ্বনাথ মদ্্ৰৰ চসহত এবতয়া 

দপানপটীয়ালি গংগাৰ সংহযাগ স্থাপন চ�হছ। 
শ্ৰদ্ািীল ি্দ্তিহয় জলাহসন ঘাট, মবণিণ ্চিা 
ঘাট আৰু লবলতা ঘাটত গংগা স্ান িবৰ মদ্্ৰ 
প্ৰাংগনলল যাি পাবৰি।

n  বিশ্বনাথ ধামত ধমমীয় পয ্চটিৰ িাহি বতবনটা 
যাত্ৰী দিন্দ্ৰৰ ি্ৱস্থা িৰা চ�হছ। এই দিন্দ্ৰহিাৰত 
পয ্চটহি বনজৰ সামগ্ৰী ৰখাৰ লগহত আৰাম িৰাৰ 
সুবিধা পাি।

n  িলা আৰু সংসৃ্বতৰ নগৰ িািীত সাংসৃ্বতি 
িমমীসিলৰ িাহিও বিহিৰ ি্ৱস্থা িৰা চ�হছ। েুটা 
ম�লাৰ ভৱন সাংসৃ্বতি দিন্দ্ৰস্থল চ� পবৰি।

n  বিশ্বনাথ ধাম পয ্চটিসিলৰ িাহি দযাগ আৰু 
আধ্াত্বমিতাৰ ৈৈ্চাহৰ চিবেি দিন্দ্ৰৰ ৰূপত 
প্ৰবতঠিা িৰা চ�হছ। ইয়াৰ লগহত পুবথ অধ্য়নৰ 
মাধ্মত আধ্াত্মিিতাৰ আহলাৈনাৰ িাহি দিন্দ্ৰ 
স্থাপন িৰা চ�হছ।

n  শ্ৰদ্ািীল পয ্চটিৰ িাহি দভাগৰ দিন্দ্ৰ স্থাপন িৰা 
চ�হছ। এই দিন্দ্ৰত এহিলহগ ১৫০ জন দলাহি িব� 
িািাৰ প্ৰসাে গ্ৰ�ণ িবৰি পাহৰ।

n  সনাতনী ধম ্চৰ মহত িািী দমাষি প্ৰাবপ্ৰ ঠাই িুবল 
বিহিৈনা িৰা �য়। বিশ্বনাথ ধামত এই দমাষি ভৱন 
বনম ্চাণ িৰা চ�হছ। এই ভৱনৰ অলপ আতঁৰহত 
ম�াশ্সান মবণিবণ ্চিা আহছ।

n  বিশ্বনাথ ধামত প্ৰহৱিৰ িাহি ৈাবৰখনলি বিিাল 
েুৱাৰ চতয়াৰ িৰা চ�হছ। পূি ্চহত ইয়াত দিৱল সৰু 
গবল আবছল। এবতয়া সুৰষিাৰ বেিহটাত গুৰুত্ব বে 
বনয়ন্তণ দিাঠা বনম ্চাণ িৰা চ�হছ।

n  ধামত জৰুৰীিালীন সিহলা সুবিধাৰ ি্ৱস্থা িৰা 
চ�হছ। এখন দ্জলা-এটা উৎপােনৰ অধীনত স্থানীয় 
�স্তবিল্প আৰু খাে্ বিপণন বনম ্চাণ িৰা চ�হছ।

n  ম�াহেৱৰ বপ্ৰয় ৰুদ্ৰাষি, অপৰাদ্জতা তথা দিল গছ 
দৰাপণ িৰা চ�হছ।

n  ধামত বেি্াংগ আৰু িহয়াহজ্ঠিসিলৰ িাহি 
বিহিৰ সুবিধা িৰা চ�হছ। দৰম্-এছহিহলট’ৰৰ 
সুবিধা িবৰ বেয়া চ�হছ।

িবৰ বেয়া চ�হছ। এবতয়া মদ্্ৰ, আৰু মদ্্ৰ 
পবৰসৰত ৫০ৰ পৰা ৭৫ �াজাৰ ভতি এহিলহগ 
আব�ি পাবৰি। অথ ্চাৎ প্ৰথহম মা গঙ্াৰ েি ্চন–
স্ান আৰু তাৰবপছত দপাহনহপাহন বিশ্বনাথ 
ধাম।

িািী-সৰয়ু প্ৰিল্পৰোষ্ট্ৰ
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প্ৰোয় ২৪৪ বেৰৰ পোেত হৈটে 
কোশী নবশ্নোথ মদ্ন্দৰৰ পুনৰুদ্োৰ

উজ্জ্বে ভনৱৰ্তৰ আধোৰ
িািী বিশ্বনাথ ধামৰ এই নতুন ৰূহপ ভাৰতি নতুন 
বেি বেিলল সষিম �’ি, এটা উজ্জ্বল বেহি চল 
যাি। এই পবৰসহৰ আমাৰ সামথ ্চ, আমাৰ িত্চি্ 
প্ৰবতফবলত িহৰ। যবে বৈন্তা টঠি �য় দতহন্ত দিাহনা 

দষিত্ৰহত আবম িাধা নাপাওঁ, অসম্ভৱ এহিা ন�য়।
ভোৰতবোসীৰ বোটব সংকল্প
মই বনজৰ িাহি ন�য়, দেিৰ িাহি বতবনটা সংিল্প 
বিৈাবৰহছা,ঁ দসইহিইটা চ�হছ স্চ্ছতা, সজৃন আৰু 
আত্বনভ্চৰ ভাৰতৰ িাহি বনৰন্তৰ প্ৰয়াস।

শ্ৰীিািী বিশ্বনাথ মদ্্ৰৰ এহলিা 
পূি ্চহত ৩ �াজাৰ িগ ্চফুট আবছল। 
প্ৰায় ৪০০ দিাটট টিাৰ ি্য় 
সাহপহষি মদ্্ৰৰ আহি-পাহি 
থিা ৩০০দৰা অবধি ভৱন/ঘৰ 
ক্ৰয় িৰা �য়। ইয়াৰ পাছত পাৈঁ 
লাখ িগ ্চফুট এহলিাত বনম ্চাণ 
িায ্চ ৈহল। ক্ৰয় িৰা ঘৰহিাৰ িা 
ভৱনহিাৰ ভাটঙ বেয়াৰ ফলত 
প্ৰায় ৪০ টা মদ্্ৰ উদ্াৰ চ�বছল। 
দসইহিাৰহি িািী-বিশ্বনাথ ধাম 
প্ৰিল্পৰ অধীনলল অনা �য়।

প্ৰকল্পৰ বোটব প্ৰোয় ৩০০সৰো
অনধক ভৱন/ঘৰ ক্ৰয় কৰো ৈয়

n িািী বিশ্বনাথ মদ্্ৰত ১১৯৪ৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ ১৬৬৯চল এিাবধিিাৰ আক্ৰমণ 
�য়। ১৭৭৭ৰ পৰা ১৭৮০ৰ বভতৰত ৰাণী অ�ল্ািাঈ দ�ালিহৰ শ্ৰীিািী বিশ্বনাথ 
ধামৰ পুনীঃ দমৰামবত িৰাইবছল।

n  ইয়াৰ পাছত ৫৪ �াজাৰ িগ ্চ বিীঃবমীঃ এহলিাত বিস্তৃ ত চ� থিা িািী বিশ্বনাথ ধামৰ 
বিলান্াস ২০১৯ ৈনৰ ৮ মাৈ্চ তাবৰহখ প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় িহৰ।

n  প্ৰাৈীন মদ্্ৰহটাৰ মূল স্ৰূপ এহি ৰাবখ ৫ লাখ ২৭ �াজাৰ িগ ্চফুট এহলিাত 
পবৰসৰ বিিবিত িৰা চ�হছ। ৩৩৯ দিাটটহৰা অবধি বিবনহয়াহগহৰ এই পবৰসৰ 
বিিবিত িৰা চ�হছ। এই পবৰসৰত সিহলা সুবিধাৰ ি্ৱস্থা িৰা চ�হছ।

n  পূি ্চহত দঠি গবল-পথহিাৰৰ িাহি পয ্চটিৰ অসুবিধাৰ সটৃষ্ চ�বছল এবতয়া এই নতুন 
পবৰসৰত প্ৰায় ২ লাখ ভতিই বথয় চ� পূজা অৈ্চনা িবৰি পাবৰি।

িািী-সৰয়ু প্ৰিল্পৰোষ্ট্ৰ
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সৰয় ুনৈৰ(খোে) 
প্ৰকল্পৰ মুখ্ 

নেোটবোৰ

৪৩ বেৰৰ পোেত সৰয় ুনৈৰ৪৩ বেৰৰ পোেত সৰয় ুনৈৰ

প্ৰকল্পৰ আৰম্ভনৰপ্ৰকল্পৰ আৰম্ভনৰ

উত্ৰ প্ৰহেি সৰয় ুন�ৰ প্ৰিল্পৰ িাম ১৯৭৮ ৈনত ি�ৰাইছপুৰৰ পৰা আৰম্ভ িৰা 
চ�বছল। বিন্তু বিবভন্ন ৈৰিাৰৰ অমহনাহযাবগতাৰ িাহি এই প্ৰিল্পৰ িাম দলহ�মীয়া 

চ� পবৰ চৰবছল। ২০১৭ ৈনলল মাহথা ঁ ৫২ িতাংি িাম সমূ্ণ ্চ চ�বছল। বিন্তু দেিত 
এইেহৰ দলহ�মীয়া গবতত ৈবল থিা প্ৰিল্পহিাৰৰ তাবলিা দযবতয়া প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ 
দমােীৰ �াতত পবৰবছল দতবতয়া দতওঁ সিহলা প্ৰিল্পৰ িাম ষিীপ্ৰ িৰাৰ িাহি বনহে্চি 
বেবছল। ইয়াৰ পবৰহপ্ৰবষিটত সৰয় ুন�ৰ প্ৰিল্পৰ ৪৮ িতাংি িাম মাহথা ৈাহৰ ৈাবৰ িছৰত 
সমূ্ণ ্চ চ� উটঠহছ। ১১ বডহৈম্বৰ তাবৰহখ দিলৰামপুৰত প্ৰিল্পৰ িাম সমূ্ণ ্চ দ�াৱাৰ পাছত 
ইয়াৰ শুভ উহবিাধন িবৰ প্ৰধানমন্তীহয় িয় দয, “দযবতয়া এই প্ৰিল্পৰ িাম আৰম্ভ িৰা 
চ�বছল দতবতয়া ইয়াৰ মুঠ ি্য় ১০০ দিাটটহৰা িম আবছল বিন্তু আদ্জ ইয়াি ১০ �াজাৰ 
দিাটট টিা খৰৈ িবৰ বনম ্চাণ িৰা চ�হছ। পূি ্চৰ ৈৰিাৰৰ অমহনাহযাবগতাৰ িাহিই দেহি 
ইমান টিা খৰৈ িবৰিলগীয়া চ�হছ। ৈৰিাৰী ধনৰ অপৈয় িৰাৰ এই মানবসিতাই সৰয়ু 
প্ৰিল্পি দলহ�মীয়া িৰাৰ লগহত বিপহথও পবৰৈাবলত িবৰবছল।”  

n ২০ অট্োবৰ- িুিীনগৰ 
আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান ি্ৰৰ 
আৰম্ভবণ। দিৌদ্ ৈাবি্চটৰ বিিািৰ 
লগহত সমগ্ৰ অঞ্লৰ বিিাি।

n ২৫ অট্োবৰ- বসদ্াথ ্চনগৰৰ 
লগহত ৯খন ঠাইত দমবডহিল 
িহলজ স্থাপন িৰা চ�হছ। ইয়াৰ 
ফলত উত্ৰ প্ৰহেিৰ পূি ্চাঞ্লৰ 
স্াস্থ্খণ্ডৰ বিিাি সাধন �’ি।

n  ১৬ নটৱ্ৰ- পূি ্চাঞ্ল 
এক্সহপ্ৰছহৱৰ উহবিাধন। উত্ৰ 
প্ৰহেিৰ ববিতীয় এক্সহপ্ৰছহৱ নতুন 
িম ্চসংস্থাপন সটৃষ্ত স�ায় িবৰি।

n  ৭ নডটি্ৰ- দগাৰখপুৰত এইমছ 
আৰু সাৰ িাৰখানাৰ আৰম্ভবণ। 
গুৰুতৰ দৰাগৰ বৈবিৎসাৰ সুবিধা 
দ�াৱাৰ লগহত িৃৰিসিল 
উপিৃত �’ি।

n  ১১ নডটি্ৰ- সৰয়ু ন�ৰ প্ৰিল্পৰ 
আৰম্ভবণ। ৯খন দ্জলাৰ ২৫ 
লাখহৰা অবধি িৃৰি উপিৃত চ� 
পবৰহছ।

n  ১৩ নডটি্ৰ- িাৰাণসীত স্প্নৰ 
প্ৰিল্প িািী-বিশ্বনাথ িবৰডৰৰ 
প্ৰথম পয ্চায়ৰ উহবিাধন।  n

উত্তৰ প্ৰটিশৰ পূব ্ণোঞ্চেৰ 
নবকোশত নবটশৰ গুৰুত্ব

সৰয় ুমুখ্ নেো

৬৩ নকঃনমঃ

n ৬ �াজাৰ ৬২৩ বিীঃবমীঃ খালৰ ি্ৱস্থা। 
এই সিহলা খালত গ্ৰামাঞ্লৰ চসহত 
সংযতুি িৰা চ�হছ। পূি ্চাঞ্লৰ ৯ খন 
দ্জলাৰ পাৈঁখন নেীি সংহযাগ িবৰহছ।

n  ঘাঘৰা পৰা সৰয়ু, সৰয়ৰু পৰা ৰাবপ্, 
ৰাবপ্ৰ পৰা িানগংগা, আৰু িানগংগাৰ 
পৰা দৰাব�নীি সংহযাগ িৰা চ�হছ। 
পাৈঁখন নেীৰ পৰা পানী চল সৰয়ু নেীত 
এবৰ বেয়া �’ি। ২০১২ৈনত ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় 
প্ৰিল্প ব�ৈাহপ দঘাবৰত িৰা চ�হছ।

n  খালৰ প্ৰথম অংি ি�ৰাইছৰ ঘাঘৰা 

আৰু সৰয় ুনেীৰ ওৈৰত আহছ।

n  ি�ৰাইছ, বসদ্াথ ্চনগৰ, িস্তী, সন্তিিীৰ 
নগৰ, দগাৰখপুৰ, শ্ৰাৱস্তী, দগাণ্ডা, 
িলৰামপুৰ আৰু ম�ৰাজগজিৰ ৬,২০০ 
গাৱঁৰ ২৯ লাখহৰা অবধি িৃৰিি 
লাভাববিত িবৰি।

n  এই প্ৰিল্পৰ জবৰয়হত ১৪ লাখ দ�ক্টৰ 
ভূবমত বসঞ্নৰ সুবিধা �’ি। এই প্ৰিল্পৰ 
চেঘ ্্চ ৩১৮ বিীঃবমীঃ �য় আৰু ৬ �াজাৰ 
৫৯০ বিীঃবমীঃ সংহযাগী খালৰ চেঘ ্্চ �য়।

৯ খন দ্জেোৰ ২৯ েোখটৰো অনধক কৃৰক েোভোনবিত

প্ৰধোনমন্তীৰ ভোৰৰ 
শুননবলে এই নকউআৰ 
সকোড সকেন কৰক।

সৰয় ুসংযুক্ত নেো

৪৩ নকঃনমঃ

ৰোনতি মুখ্ নেো

১২৫নকঃনমঃ

ৰোনতি সংযুক্ত নেো

২১ নকঃনমঃ
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আত্বনভ্চৰ ভাৰত অবভযানত উত্ৰ প্ৰহেি 
সোয় স�হযাগী চ� আব�হছ। দিন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্ 
ৈৰিাৰৰ স�হযাবগতাৰ িাহি এয়া সম্ভৱপৰ চ� 

আব�হছ। বযহিাৰ খণ্ড েিি েিি িাল ৰাজলনবতি অৱহ�লাৰ 
িাহি অিহ�বলত চ� আবছল দসইহিাৰ এবতয়া বিিািৰ পথত 
আগিাব়িি ধবৰহছ। উত্ৰ প্ৰহেিৰ পূি ্চাঞ্লত এক্সহপ্ৰছহৱৰ 
আৰম্ভবণৰ এটা পহৰিৰ পাছহতই দগাৰখপুৰত বতবন েিিৰ 
িাহি িন্ চ� পবৰ দৰাৱা সাৰ িাৰখানাৰ পুনৰাই আৰম্ভবণ আৰু 
এইমছৰ বনম ্চাহণ এই ঠাইৰ বিিািৰ িাট মুিবল িবৰহছ। এই 
িামহিাহৰ সমগ্ৰ অঞ্লহটাৰ বিিািৰ পথ প্ৰিস্ত িবৰহছ।

উত্ৰ প্ৰহেিৰ পূি ্চাঞ্ল এহলিা েীঘ ্চ সময়ৰ িাহি বিবভন্ন 
সবিধাহিাৰৰ পৰা িদ্ঞ্ত চ� আব�বছল। বিহিৰত স্াস্থ্ খণ্ডত 
উন্নয়ন দনাহ�াৱাৰ ফলত গুৰুতৰ দিমাৰহিাহৰ পবৰহৱি 
বিপন্ন িবৰ ৰাবখবছল। দতহন এি দিমাৰ চ�হছ জাপানীজ 
এনহিহফলাইটটছ, এই দিমাহৰ অঞ্লহটাি বিহিৰভাহৱ 

ষিবতগ্ৰস্ত িবৰ আব�হছ। এয়া সমগ্ৰ পূি ্চাঞ্ল এহলিাহটাৰ 
িাহি অবভিাপস্ৰূপ আবছল। বিন্তু প্ৰধানমন্তী দ�াৱাৰ পাছত 
নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় ২০১৪ ৈনৰ পৰা স্াস্থ্ খণ্ডৰ উন্নয়নৰ িাহি 
বিহিৰ পেহষিপ গ্ৰ�ণ িবৰ আব�হছ। স্চ্ছতাি আহ্ালনৰ 
ৰূপ বে আয়ুস্ান ভাৰত অবভযানৰ জবৰয়হত সাধাৰণ জনতাি 
সংযুতি িবৰ ৫লাখ টিা পয ্চন্ত বিনামূলীয়া বৈবিৎসাৰ সুবিধা 
প্ৰোন িৰা চ�হছ। বিশুদ্ দখাৱাপানীৰ িাহি জল জীৱন 
বমছনৰ আৰম্ভবণ িৰা তথা ঘৰ ঘৰ দিৌৈাগাৰ বনম ্চাণ আবে 
আৈঁবনহয় সি ্চাংগীন বিিািত স�ায় িবৰহছ। ৰাষ্ট্ৰীয় স্াস্থ্ 
বমছনৰ অধীনত ৈহলাৱা বিবভন্ন পেহষিপহিাহৰ উত্ৰ প্ৰহেিৰ 
পূি ্চাঞ্ল এহলিাত জটটল দৰাগৰ প্ৰােুভ্চাৱ হ্াস িৰাৰ দষিত্ৰত 
স�ায় িবৰহছ। জাপানী এনহিহফলাইটটছৰ ফলত দ�াৱাৰ 
মতুৃ্ৰ �াৰ ৯৫ িতাংিলল হ্াস পাইহছ। উত্ৰ ভাৰতৰ লগহত 
সমগ্ৰ দেি এবতয়া সুস্থ ভাৰত, সুৰবষিত ভাৰত সংিল্পই েৃ়িতা 
লাভ িবৰহছ।

প্ৰগনতৰ পথত আগবোন়িপ্ৰগনতৰ পথত আগবোন়ি
সগোৰখপুৰৰ নতুন পনৰিয়সগোৰখপুৰৰ নতুন পনৰিয়

বযহিাৰ প্ৰিল্পৰ আবম বিলান্াস িহৰা ঁদসইসমূ� প্ৰিল্পৰ উহবিাধহনা আবমহয়ই িহৰা।ঁ প্ৰধানমন্তীৰ এইিাৰী িথা যথাথ ্চভাহৱই 
িাস্তৱাবয়ত চ� আব�হছ। দেিিাসীহয় এয়া প্ৰত্ষি িবৰ আব�হছ। এবতয়া এই িংৃখলাহত আগিাব়ি ৭ বডহৈম্বৰ তাবৰহখ 

দগাৰখপুৰত এইমছ, সাৰ খাৰখানা আৰু আইবৈএমআৰৰ আঞ্বলি দিন্দ্ৰৰ নতুন ভৱনৰ শুভ উহবিাধন প্ৰধানমন্তীহয় 
িবৰহছ তাৰ বভতৰত েটুা প্ৰিল্পৰ আধাৰবিলা প্ৰধানমন্তীহয় বনহজ ২০১৬ ৈনত ৰাবখবছল। বিিািৰ পথত আগিাব়ি ঘাইপথ, 

এক্সহপ্ৰছহৱ আবেৰ লগহত স্াস্থ্ আৰু িৃৰিৰ িল্াণৰ িাহি দিন্দ্ৰ িাম িবৰ চগহছ, বনৰন্তৰ প্ৰহৈষ্া অি্া�ত ৰাবখহছ...

দগাৰখপুৰৰ উন্নয়নৰোষ্ট্ৰ

প্ৰধোনমন্তীৰ ভোৰৰ 
শুননবলে এই নকউআৰ 
সকোড সকেন কৰক।
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আইনিএমআৰঃ আঞ্চনেক সকন্দ্ৰৰ ফেত গটৱৰৰোৰ 
শ্ৰীবৃদ্দ্

দিাবভড ম�ামাৰীহয় স্াস্থ্ৰ আন্তীঃগাথঁবন িদ্তিিালী 
িৰাৰ লষি্ি উন্নত িবৰ তুবলহছ। স্াস্থ্ খণ্ডত বিবভন্ন িাম 
চ� আহছ। এই িংৃখলাহতই স্াস্থ্ আন্তীঃগাথঁবনৰ দষিত্ৰত 
তথা স্াস্থ্ গহৱৰণা খণ্ডত পবৰহৱি উন্নত িৰাৰ িাহি 
আইবৈএমআৰৰ আঞ্বলি আয়ুবি ্চজ্ান অনুসন্ান দিন্দ্ৰৰ 
নতুন ভৱনৰ উহবিাধন িৰা �য়। এই ভৱহন সমগ্ৰ অঞ্লহটাত 
দমহলবৰয়া, টটবি, এইছআইবভ, িি্চট আৰু িুঠি দৰাগৰ 
গহৱৰণাৰ বেিত নতুন েুৱাৰ খুবলি। এই সংস্থাই সংক্ৰবমত 
দিমাৰ, পুটষ্ সম্বন্ীয় গহৱৰণাৰ লগহত িহুমুত্ৰ দৰাগ, উচ্চ 

ৰতিৈাপ আবে দৰাগ প্ৰবতহৰাধৰ দষিত্ৰত িাম িবৰি। এই 
নতুন দিন্দ্ৰৰ ফলত দৰাগ পৰীষিাৰ নতুন বেি উহন্মাৈন 
দ�াৱাৰ লগহত দিমাৰৰ পৰীষিাৰ িাহি িব�ীঃৰাজ্লল দযাৱাৰ 
প্ৰহয়াজনীয়তা নাইিীয়া িবৰি। ইয়াৰ লগহত স্াস্থ্ খণ্ডৰ 
অবধি উন্নয়নৰ িাহি িািা ৰাঘৱ োস দমবডহিল িহলজৰ 
আঞ্বলি গহৱৰণা প্ৰবতঠিান ৯টা নতুন পৰীষিাগাৰৰ 
আৰম্ভবণ িৰা �য়। বিহিৰত জাপানী দিমাৰৰ লগহত অন্ 
সংক্ৰবমত দিমাৰৰ সম্ৰীষিা এই দিন্দ্ৰত িৰা �’ি। দিন্দ্ৰ 
ৈৰিাহৰ স্াস্থ্ খণ্ডৰ উন্নয়নৰ িাহি এহন অহনি পেহষিপ 
গ্ৰ�ণ িবৰ আব�হছ। দিন্দ্ৰ ৈৰিাৰৰ এই পেহষিপহিাহৰ তথা 
ৰাজ্ৰ স�হযাগত স্াস্থ্ খণ্ডৰ উন্নয়ন চ�হছ।

দিাহনা এখন দেিি আগিাব়ি দযাৱাৰ দষিত্ৰত স্াস্থ্ খণ্ডৰ উন্নয়হন 
গুৰুত্বপূণ ্চ ভূবমিা পালন িহৰ। স্াস্থ্ সম্বন্ীয় দসৱা সুলভ দ�াৱাৰ লগহত 

উন্নত �ওি আৰু সিহলাহৱ সুবিধা লাভ িৰি, দসয়াই মুখ্ উহদিি্ 
দ�াৱা উবৈত। মই বনহজই দলািি বৈবিৎসাৰ িাহি এখন ৈ�ৰৰ পৰা অন্ 

ৈ�ৰলল, বৈবিৎসাৰ খৰৈৰ িাহি বনজৰ ভূবম িন্িত দথাৱা, টিা ধাৰ 
দলাৱা আবে অহনি ঘটনা দেবখহছা।ঁ মই দেিৰ প্ৰবতজন ি্দ্তিি এইসমূ� 

পবৰবস্থবতৰ পৰা মুতি িৰাৰ িাহি বিহিৰ পেহষিপ গ্ৰ�ণ িবৰ আব�হছা।ঁ

স্াস্থ্ই চ�হছ সিহলা। ২০১৪ ৈনত প্ৰধানমন্তীৰ োবয়ত্ব গ্ৰ�ণ 
িবৰহয়ই প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় স্াস্থ্ খণ্ডৰ উন্নয়নৰ িাহি 
অহনি পেহষিপ গ্ৰ�ণ িবৰ আব�হছ। বৈবিৎসা খণ্ডত দেি 
আত্বনভ্চৰিীলতাৰ পথত আগিাব়িহছ। দেিৰ বিবভন্ন প্ৰান্তত 
বৈবিৎসা ম�াবিে্ালয় স্থাপন িৰা দ�াৱাৰ লগহত স্াস্থ্ দসৱা, 
ই-স্াস্থ্ আবেৰ েহৰ বিবভন্ন পেহষিপ গ্ৰ�ণ িৰা চ�হছ। বিগত 
৭ টা িছৰত দেিত ১৬খন নতুন এইমছৰ িাম আৰম্ভ চ�হছ। 
ইয়াৰ লগহত বফট ইদ্ণ্ডয়া, আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় দযাগ বেৱস, আয়সু্ান 
ভাৰত, বডদ্জহটল স্াস্থ্ বমছন আবেৰ েহৰ অবভযান আৰম্ভ 
িৰা চ�হছ। উত্ৰ প্ৰহেিহত েুখনলি এইমছৰ িাম আৰম্ভ 
চ�হছ। পূি ্চহত বেল্ীলল দযাৱা দলাি এবতয়া দগাৰখপুৰ এইমছত 
বৈবিৎসা িৰািলল সষিম চ� পবৰি। দগাৰখপুৰৰ এই এইমছৰ 
িাহি বি�াৰ-িাৰখণ্ডৰ লগহত দনপালৰ দলািসিহলও ইয়াত 
বৈবিৎসা িৰাৰ সুবিধা পাি।

উত্তৰ প্ৰটিশৰ পূব ্ণোঞ্চেত এইমেৰ আৰম্ভনৰটয়
স্বোথি্খণ্ডৰ নবকোশ সোধন কনৰব

n  ১০০০ দিাটট টিাৰ ি্য় সাহপহষি ১১২ এিৰ ভূবমত 
বনমমীত দগাৰখপুৰ এইমহছ স্াস্থ্ বিিাি সাধন িবৰি।

n  ইয়াত ৭৫০ খন বিৈনা, ১৮ টা দপিবৈহয়বলটী , ১৭ ৈুপাৰ 
দপিবপহয়বলটী বিভাগ আৰু ১৮ টা উন্নত অহস্ত্ৰাপ্ৰৈাৰ 
িষি আহছ। আয়ুস লিিৰ লগহত দমবডহিল িহলজ, 
নাবছ ্চং িহলজৰ বনম ্চাণ।

n  বৈটী দস্ন, এমআৰআই, আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ সুবিধাৰ 
লগহত অহনি গুৰুতৰ দিমাৰৰ বৈবিৎসা সুবিধা 
আহছ। 

n  বৈবিৎসা বিষিাত ২৫দৰা অবধি পাঠ্ক্ৰমস� 
এমবিবিএছত ১২৫খন আসন। ইয়াৰ বনম ্চাণৰ ফলত 
প্ৰত্ষি আৰু পহৰাষিভাহৱ িম ্চসংস্থাপনৰ সুবিধা সটৃষ্ 
চ�হছ। গবতবিবধ িদৃ্দ্হয় অন্ান্ খণ্ডহটা স�ায় িবৰি।

সগোৰখপুৰ এইমেঃ নিনকৎসো খণ্ডত আত্মননভ্ণৰশীেতোৰ পথত আগবোন়ি

আইনিএমআৰ আঞ্চনেক সকন্দ্ৰই
গটৱৰৰোত সৈোয় কনৰব
n  নতুন ভৱনত অত্াধুবনি সুবিধা, 

সংক্ৰবমত আৰু অসংক্ৰবমত 
দৰাগৰ ওপৰত গহৱৰণা।

n  এই দিন্দ্ৰ অঞ্লহটাৰ অন্ান্ 
বৈবিৎসা সংস্থাি স�ায় িবৰি। 
জাপানীজ এনহিহফলাইটটছ, 
এবিউট এনহিহফলাইটটছ আবে 
দৰাগৰ গহৱৰণা ৈবলি।

– নটৰন্দ্ৰ সমোিী, প্ৰধোনমন্তী

দগাৰখপুৰৰ উন্নয়নৰোষ্ট্ৰ
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সগোৰখপুৰ সোৰ কোৰখোনোসগোৰখপুৰ সোৰ কোৰখোনো
আত্মননভ্ণৰ কৃনৰৰ আধোৰআত্মননভ্ণৰ কৃনৰৰ আধোৰ

অন্নোতাসিল চ�হছ দেিৰ দগৌৰৱ। িৃবৰ খণ্ডৰ 
বিিাি আৰু িৃৰি িল্াণি দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ 

নীবত আৰু িামিাজত সোয় সি ্চাবধি গুৰুত্ব বে 
আব�হছ। বিগত িৰ ্চহিাৰত ৈৰিাহৰ িস্, িীমা, িজাৰ 
আৰু সঞ্য়ৰ ওপৰত বিহিৰ গুৰুত্ব বেহছ। উন্নত 
মানৰ িীজ, উন্নত সাৰ, উন্নত জলবসঞ্ন ি্ৱস্থা, সাৰ 
উৎপােনত ৰাজসা�ায ্চ আবে পেহষিপহিাৰৰ স�ায়ত 
িৃবৰিৰ িল্াণৰ বেিহটা সুবনদ্চিত িৰা চ�হছ। দেিত 
থিা ষুিদ্ৰ িৃৰিৰ সংখ্া প্ৰায় ১০ দিাটটহৰা অবধি। এই 
িৃৰিসিলৰ আয় িদৃ্দ্ িৰাহটা দেিি আত্বনভ্চৰিীল 
িবৰ দতালাৰ বেিত অতীৱ প্ৰহয়াজনীয়। এই বেিহতই বৈন্তা 
িবৰ ২০১৬ৈনত উত্ৰ প্ৰহেিৰ পূি ্চাঞ্লত ইমান বেহন 
িন্ চ� থিা বতবনটা সাৰ িাৰখানা (দগাৰখপুৰ, িহৰৌনী, 
বস্ৰুী) তথা ব�্সু্তান উি ্চৰি আৰু ৰসায়ন বলবমহটড 
(এইছইউআৰএল) আৰম্ভ িৰাৰ বসদ্ান্ত দলাৱা চ�বছল। 
ইয়াহতই দগাৰখপুৰ সাৰ িাৰখানা সংযুতি চ� আবছল। বয 
৩০ িছহৰ িন্ চ� আবছল। িৃৰিসিলৰ অসুবিধা দ�াৱাৰ 
লগহত িম ্চসংস্থাপনৰ অভাৱ চ�বছল। এই িাৰখানা িন্ 
চ� থিাৰ ফলত মধ্হভাগীৰ লগহত োলাল দশ্ৰণীৰ লাভ 
চ�বছল। এই পবৰহৱি সলবন িৰাৰ িাহিই ২০১৬ ৈনত 
দলাৱা বসদ্ান্ত এবতয়া িায ্চিৰী চ�হছ।  n

ননজৰ ননজৰ 
ইউনৰয়োইউনৰয়ো

n পূি ্চাঞ্লৰ িৃৰিসিলৰ বিবভন্ন আিাংষিাি পূণ ্চ 
িৰাৰ িাহি তথা ইউবৰয়াৰ ৈাব�ো পূৰণ িৰাৰ 
িাহি এই সাৰ িাৰখানাই বিহিৰ ভূবমিা পালন 
িবৰি।

n  প্ৰায় ৮৬০০ দিাটট টিাৰ ি্য় সাহপহষি 
বনমমীত এই সাৰ িাৰখানাই ইউবৰয়া উৎপােনত 
আত্বনভ্চৰিীলতা প্ৰোন িবৰি। িাৰখানাৰ 
লগহত অন্ান্ খণ্ডত প্ৰায় ২০ �াজাৰ 
িম ্চসংস্থাপন সটৃষ্ �’ি।

n  দিৌিল প্ৰবিষিণৰ জবৰয়হত জনতাৰ 
িম ্চসংস্থাপনৰ িাহি সাজ ুিৰা চ�হছ। স্থানীয় 
পৰম্ৰাগত উহে্াগখণ্ড লাভাববিত চ� পবৰি। 
ইউৰীয়া আমোবন হ্াস পাহল দেিৰ চিহেবিি 
মুদ্ৰা ৰাব� �’ি। পথ পবৰি�ন ি্ৱস্থাও উন্নত চ� 
পবৰি।

প্ৰোয় ৩০ বেৰকোে বন্ধ হৈ থকো পূব ্ণোঞ্চেৰ সগোৰখপুৰনথিত 
সোৰ কোৰখোনোক পুনৰুদ্োৰ কনৰ িৰকোটৰ একপ্ৰকোৰ 
অনভটেখ ৰিনো কনৰটে। ইয়োৰ ফেত সমগ্ৰ অঞ্চেট�োৰ 
প্ৰোয় ১০ সকোট�টৰো অনধক কু্দ্ৰ সখনতয়ক েোভোনবিত 
হৈ পনৰব। েগটত সোৰ উৎপোনৰ সক্ত্টতো ভোৰত 
আত্মননভ্ণৰশীেতোৰ নিশত আগবোন়িটে।

সগোৰখপুৰত এ�ো সোৰ কোৰখোনো,
নবকোশৰ নবনভন্ন পথ

৩৮৫০ ২২০০
দমটট্ৰি টন ইউবৰয়া প্ৰবতবেহন 

উৎপাবেত �’ি।
দমটট্ৰি টন অ’দমবনয়াৰ 

উৎপােন �’ি।

৩০ িছৰ িাল িন্ চ� থিা এই িাৰখানাৰ পুনীঃ আৰম্ভবণহয় 
সমগ্ৰ অঞ্লৰ আবথ ্চি বিিািত স�ায় িবৰি।

ৰোষ্ট্ৰ দগাৰখপুৰৰ উন্নয়ন
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নতুন ভোৰতৰনতুন ভোৰতৰ
নতুন প্ৰভোতনতুন প্ৰভোত

অমতৃ িালৰ সময় ২৫ িছৰ। বিন্তু 
আবম আমাৰ লষি্ প্ৰাবপ্ৰ িাহি ইমান 
অহপষিা নিহৰা।ঁ আবম এবতয়াৰ পৰাই 
লষি্ প্ৰাবপ্ৰ িাহি প্ৰহৈষ্া আৰম্ভ 
িবৰহছা।ঁ আবম এি মু�তূ ্চও নষ্ িৰাৰ 
প্ৰহয়াজনীয়তা নাই। এয়াই সময়, এয়াই 
সময়। আমাৰ দেিি সলবন িবৰি লাবগি 
আৰু এজন নাগবৰি ব�ৈাহপ আবমও 
সলবন �’ি লাবগি, যুগৰ অনুিূহল বনজি 
পবৰৱবত্চত িবৰি লাবগি।

– নটৰন্দ্ৰ সমোিী, প্ৰধানমন্তী

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱত (৭৫সংখ্ি িৰ ্চ) প্ৰহৱিৰ পাছত ২০২২ দিৱল 
প্ৰথম নৱিৰ ্চই ন�য়, এয়া নতুন ভাৰতৰ অমতৃ যাত্ৰাৰ িদ্তিিালী আধাৰৰ িৰ ্চ 
দ�াৱাৰ বেিহতা আগিাব়িহছ। এি িদ্তিিালী সংিল্পৰ স�ায়ত নতুন ভাৰতৰ 

পবৰভাৰা গ়ি বেয়া চ�হছ। এই বিহিৰ মু�তূ ্চত এফাহল যবে স্াধীন ভাৰতৰ 
গণতন্তিৰণৰ নতুন অধ্ায় বলখা চ�হছ দতহন্ত আনফাহল বিন্তু-বিয়ৰ সলবন 
বিিািৰ যাত্ৰাি পূণ ্চতা বেয়াৰ িাহি সংিল্পহিাৰ গ্ৰ�ণ িৰা চ�হছ। যাহত দেহি 

স্াধীনতাৰ িতিৰ ্চ উেযাপন িহৰ দতবতয়া দেিিাসীৰ লষি্ প্ৰিৃত অথ ্চত 
সলবন �ওি আৰু এিবিংি িবতিাৰ নতুন ভাৰত স্ামী বিহিিান্ৰ স্প্ন 
অনুসৰণ িবৰ ভাৰত চ� পবৰি বিশ্বগুৰু। এহন দপ্ৰষিাপটত অমতৃ িালৰ 

প্ৰথম নৱিৰ ্চত এয়া িুদ্জিলল দৈষ্ িৰা যাওি দয ২০৪৭ ৈনত দিহনিুৱা �’ি 
প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় দলাৱা সংিল্পৰ ভাৰত...

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো



16 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ জািুৱাৰী, ২০২২

ৰোষ্ট্ৰৰ প্ৰগনত
প্ৰনত১ নমনন�ত ভোৰত...
ভাৰতৰ সষিমতা ইমান িদৃ্দ্ পাইহছ 
দয এবতয়া ভাৰহত এি বমবনটত 
অহনি িীবত ্চমান স্থাপন িবৰিলল 
সষিম চ�হছ। লগহত অি্া�ত আহছ 
প্ৰগবতৰ যাত্ৰা...

৭.৭৪ লাখ 
ডলাৰৰ

সামগ্ৰী ৰপ্াবন।

৫২৫৭
দিাবভড দভিবৈনৰ 

এপাবল ১৩০০
ইন্াৰহনট 
ি্ৱ�াৰিাৰী।

৬০৯
দমািাইল 
দফানৰ বনম ্চাণ।

০৯
িা�নৰ ৰপ্াবন।

১৯৭ দলাি 
িামৰ

চসহত জব়িত।

৫০
িা�নৰ 
বনম ্চাণ।

১.৭ 
লাখ ডলাৰৰ 
এফবডআই।

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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৯.৫ দিাটট 
টিাৰ

দ্জবডবপ চতয়াৰ চ� আহছ।

১৫ দিাটট 
টিা

মূল্ ইউবপআই 
দলনহেন।

১৪
আয়ুস্ান ভাৰতৰ 
বিাৰা লাভাববিত।

২২০০
দমািাইল 
সংহযাগ

দলাি

প্ৰথম বোৰ
১০২০
মব�লা। ১০০০ পুৰৰৰ 
বিপৰীহত িবধ ্চত 
মব�লাৰ অনুপাত।

খন িীৰ ্চৰ িৃবৰ উৎপােন 
ৰপ্াবন িৰা দেিৰ এখন 

চ�হছ ভাৰত।

বিবলয়ন ডলাৰৰ অথ ্চনীবতহৰ ভাৰত 
২০১৪ৰ ১০ নং স্থানৰ পৰা ৬নং স্থানলল 
উন্নীত।৮০০

অট’মিাইল িজাৰত ভাৰহত দমদ্ক্সহিাি পাছ দপলাই 
২০১৪ ৈনৰ ৭নং স্থানৰ পৰা ৬নং স্থান পাইহছ।

বভহয়টনাম, দিাবৰয়া, আহমবৰিাি পাছ দপলাই ভাৰত 
বিশ্বৰ অগ্ৰণী স্াট্চহফান বনম ্চাতা চ�হছ। বিশ্ব স্তৰত দমি ইন 
ইদ্ণ্ডয়া সামগ্ৰীৰ িেৰ িদৃ্দ্ পাইহছ।

বিশ্বৰ এিাবধি অগ্ৰণী বিত্ীয় সংস্থাই ভাৰতৰ িবধ ্চত 
দ্জবডবপ দেবখ বনজৰ অনুমান িদৃ্দ্ িৰা দেখা চগহছ।

উজ্জ্বলা, পিী ঘৰ, আয়ুস্ান ভাৰতৰ েহৰ অবভযাহন েবৰদ্ৰ 
দশ্ৰণীি স�ায় িবৰহছ।

সমাদ্জি োবয়ত্বহিাধৰ দষিত্ৰত 
পদ্চিমীয়া দেিি ভাৰহত 
অবতক্ৰম িবৰহছ। বিশ্ব 
সূৈাংিত ভাৰতৰ স্থান ২০১৪ 
ৈনৰ ৬৯ৰ পৰা ১৪চল উন্নীত 
চ�হছ।

ইপিাত সূৈাংিত ভাৰহত 
২০১৪ৰ ৈতুথ ্চৰ পৰা ববিতীয় স্থান 
পাইহছ।

উদ্াৱনী সূৈাংিত ভাৰহত 
২০১৪ৰ ৭৬নং স্থানৰ পৰা উন্নীত 
চ� এবতয়া ৪৬নং স্থান লাভ 
িবৰহছ।

বিশ্ব পয ্চটন সূৈাংিত ভাৰহত 
২০১৩ৰ ৬৫ৰ পৰা উন্নীত চ� 
এবতয়া ৩৪ পাইহছ।

বিশ্বত দসৌৰ িদ্তি সূৈাংি ২০১৪ 
ৈনত ভাৰত েিম স্থানত আবছল, 
এবতয়া ববিতীয় স্থানত আহছ।

বিবলয়ন ডলাৰৰ অবধি 
ৰপ্াবন িদৃ্দ্ দ�াৱাৰ 

সম্ভাৱনা।

১০৪০০

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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স্া ধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱ 
পালন িবৰ থিা দেিৰ িাহি 
এই উপলবধিহিাৰ দিৱল এি 
পয ্চায়হ�, এয়া পূণ ্চতা ন�য়। 

২০১৪ িৰ ্চৰ পৰা এবতয়ালল দ�াৱা যাত্ৰা অমতৃ 
িালৰ আধাৰ চ� পবৰহছ। আৰু এহি সময়হত 
ভবৱৰ্তৰ ভাৰত বনজৰ উচ্চািাংষিাহিাৰ পূণ ্চ 
িৰাৰ িাহি সংিল্পৱদ্ চ� পবৰহছ। আমাৰ 
ইয়াত এইিুবল দিাৱা �য় দয দিাহনা এি প্ৰয়াস 
িা দিাহনা এটা সংিল্প উৎসৱ দনাহ�াৱালি 
সফল ন�য়। সংিল্প লাবগহল নতুন িছৰৰ 
�ওি িা অমতৃ িালত ভাৰত বিশ্বগুৰু দ�াৱাৰ, 
দযবতয়া দিাহনা এটা সংিল্পই উৎসৱৰ ৰূপ 
লয় দতবতয়া তাৰ চসহত লষিাবধি সংিল্প আৰু 
িদ্তি জব়িত চ� পহৰ আৰু দসয়া সফল িবৰ 
দতালাৰ িাহি ইন্ন আগি়িাই। এই সংিল্পি 
িাস্তৱাবয়ত িৰাৰ িাহি দেিৰ যুৱ িদ্তিহয় মুখ্ 
ভূবমিা পালন িবৰি। এবতয়া বিশ্বৰ অন্তম 
যুৱ দেি চ�হছ ভাৰত, ইয়াত এবতয়া গ়ি আয়ুস 
২৯ িছৰ �য় আৰু এই যুৱ িদ্তিহয়ই দেিি 
সিল িৰাৰ িাহি মুখ্ ভূবমিা গ্ৰ�ণ িবৰ 
আব�হছ। যুৱসিলৰ দপ্ৰৰণাৰ উৎস চ�হছ স্ামী 
বিহিিান্। স্ামী বিহিিান্ই দযবতয়া ভাৰতৰ 
ভবৱৰ্তৰ িথা ি্তি িবৰবছল দতবতয়া দতওঁ 
বনজৰ ৈিুৰ সম্খুত মা ভাৰতীৰ বিিালতা আৰু 
আধ্াত্বমিতাৰ েি ্চন িবৰবছল আৰু চিবছল 
দয, বযমানলল পাৰা বনজৰ অতীত অধ্য়ন িৰা 
আৰু আগুৱাই দযাৱা। অতীতৰ অবভজ্তাই 
ভবৱৰ্তৰ িাট সৰল িবৰ দতাহল।

স্াধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰ�ণ িৰা প্ৰধানমন্তী 
নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় স্ামীৰ িথা হৃেয়ঙ্ম িবৰ 
দেিি এি নতুন বেিৰ সন্ান বেিলল সষিম 
চ�হছ। দতওঁ বেয়া িাত ্চা পিষ্, “এবতয়া দেি 
দলহ�মীয়া গবতত আগিাব়িি দনাৱাহৰ। ইফাল-
বসফাল িবৰ থাবিি দনাৱাহৰ, ষুিদ্ৰ িাম িবৰ 
সন্তুত্টি চল থাবিহল ন�’ি, িৰঞ্ বয িৰা �’ি দসয়া 
ি�ৃৎ পয ্চায়ত িৰা �’ি লাবগি।” এই বৈন্তাধাৰাই 
সাধাৰণ মানু�ৰ মন সলবন িবৰহছ। আৰু 
ইয়াৰ িাহিই আদ্জ দেহি সংিল্পও চলহছ আৰু 
দসইহিাৰত সময়মহত বসদ্দ্ও লাভ িবৰহছ। 
এবতয়া প্ৰধানমন্তীহয় ৰাষ্ট্ৰি ঐশ্বয্িালী িৰাৰ 
িাহি প্ৰয়াস �াতত চলহছ আৰু ইয়াি অমতৃ 
িাল নাম বেয়া চ�হছ।

শদ্ক্ত খণ্ডত
আত্মননভ্ণৰশীেতো

প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীি ২০১৮ ৈনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই দৈস্ম্য়ন অৱ 
আথ ্চ িীৰ ্চি সন্মান যাবঁৈবছল। এই সন্মান ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই পবৰহৱি 
সুৰষিাৰ দষিত্ৰত চল থিা পেহষিপহিাৰৰ স্ীিৃবত আবছল। প্ৰগবত 
তথা আত্বনভ্চৰিীল দ�াৱাৰ িাহি দেিৰ িদ্তি খণ্ডৰ উন্নয়ন সময়ৰ 
প্ৰহয়াজনীয়তা।

অমৃত বৰ ্ণ

স্বৰ ্ণময় সময়

লাখ দিাটট টিাহৰা 
অবধি খৰৈ িৰা �য় 
িদ্তি আমোবন খণ্ডত।

১২ িতাংি আমোবন �য়। 
দপট্ৰ’বলয়াম আৰু অন্ান্ 
িদ্তিৰ দষিত্ৰত।৮৫

n প্ৰািৃবতি দগছৰ দষিত্ৰহতা অবধিাংি দেহি আমোবন 
িবৰিলগীয়া চ� আহছ। বিশ্বৰ ১৬ িতাংিহৰা অবধি জনসংখ্া 
থিা ভাৰহত প্ৰাথবমি িদ্তিখণ্ডৰ দিৱল ৬ িতাংিহ� ি্ৱ�াৰ 
িবৰ আহছ। িাি ্চন বনগ ্চমহনা দিৱল ০৫ িতাংি।

n িদ্তিৰ সংৰষিণৰ িাহি দেহি গহৱৰণা, বিতৰণ, 
সামথ ্চ আৰু গ্ৰ�ণহযাগ্তাৰ ওপৰত বিহিৰ গুৰুত্ব 
বেি। এই প্ৰহৈষ্াই িম মূল্ত সিহলা িগ ্চৰ দলািৰ িাহি 
িদ্তিৰ ি্ৱ�াৰ সুগম িবৰ তুবলি।

n  দগছৰ আধাৰত সটৃষ্ দ�াৱা অথ ্চি্ৱস্থা, বৈএনদ্জ, বপএনদ্জৰ 
দনটৱি্চ, ২০ িতাংিৰ ইথানল বমশ্ৰণ, ই-িা�নৰ ৈলাৈলত 
উৎসা�, ২০৩০ৰ বভতৰত দৰলৰ পৰা িণূ্ িাি ্চন বনগ ্চমনৰ লষি্ 
িাবন্ দলাৱা চ�হছ।

n  ২০২৩ৈনৰ বভতৰত ভাৰতীয় দৰল পথহিাৰ সম্ূণ ্চ চিেু্বতিৰণ 
িৰাৰ লষি্।

n  দেহি ২০২২ ৈনৰ বভতৰত ১৭৫ বগগাৱাট নিীিৰণ ষিমতাৰ 
বনম ্চাণ িৰা আৰু ২০৩০ ৈনলল ৪৫০ বগগাৱাটৰ িদ্তি ষিমতা 
িদৃ্দ্ িৰাৰ লষি্ অনুসৰণ িবৰ িাম িবৰ আহছ। ইয়াৰ বভতৰত 
১০০ বগগাৱাটৰ লষি্ ভাৰহত বনধ ্চাবৰত সময়ৰ পূহি ্চ পাইহছ।

অ-জীৱাশ্ উৎসৰ পৰা িদ্তি আ�ৰণৰ িাহি 
ভাৰহত ৪০ িতাংি লষি্ প্ৰাবপ্ িবৰহছ।

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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নবকনশত ভোৰতৰ পৃষ্ভূনম এইিটৰ হতয়োৰ হৈটে

ইবত�াস সাষিী চ� আহছ দয এখন ৰাষ্ট্ৰৰ দগৌৰৱ 
দসইসময়ত জাগ্ৰত �য় বযসময়ত দেিৰ স্াবভমান আৰু 
িবলোনৰ পৰম্ৰাি নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বিলাই বেয়া �য়, 
দতওঁহলািি সজাগ িবৰ দতালা �য়। এই বৈন্তাহি সহৰাগত 
িবৰ প্ৰধানমন্তীহয় স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱৰ আৰম্ভবণ 
িবৰহছ। স্াধীনতাৰ ৭৫ িছৰি এি যজ্লল পবৰৱবত্চত 
িবৰ বেহছ, এই প্ৰদ্ক্ৰয়াত দেিৰ গণতন্তৰ মন্থন সম্ূণ ্চ 
ৰূপত চ�হছ। স্াধীনতাৰ আহ্ালনত জনতাৰ অংিগ্ৰ�ণ, 
স�হযাবগতাি প্ৰবতিী ৰূপত তথা সম্ভাৱনাহিাৰি 
প্ৰধানমন্তীহয় নতুন বেি বেহছ। বযধৰহণ ম�াত্া গান্ীহয় 

যতঁৰ আৰু বনমখি আহ্ালনৰ প্ৰতীি িবৰ তুবলবছল 
টঠি দতহনেহৰ নতুন ভাৰতত ম�াত্া গান্ীৰ দডৰি 
িছৰীয়া জয়ন্তীলল দেিি স্চ্ছ িবৰ দতালা তথা ভগৱান 
িীৰছা মুণ্ডাৰ জয়ন্তীি জনজাতীয় দগৌৰৱ বেৱস ব�ৈাহপ 
পালন িৰা, দনতাজী সুভাৰৈন্দ্ৰ িসুৰ ১২৫ সংখ্ি জয়ন্তী, 
স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱ বিতানত অিদ্্ত নায়িৰ 

জনতোৰ ইনতৈোসৰ পৰো সপ্ৰৰৰো
যতঁৰ আৰু বনমখৰ েহৰ এবতয়া ম�ান দলািৰ জয়ন্তী 
তথা বিহিৰ বেনহিাৰ চ� পবৰহছ বিিািৰ প্ৰতীি

n  বিহিৰ বেনহিাৰ তথা জয়ন্তীহিাৰ জনঅংিীোবৰত্বৰ 
মাধ্ম িৰা চ�হছ।

n  স্চ্ছতা আহ্ালনি ম�াত্া গান্ীৰ দডৰিিছৰীয়া 
জয়ন্তীৰ চসহত সংযুতি িবৰ দেিি স্চ্ছ ব�ৈাহপ 
গব়ি দতালাৰ সংিল্পৰ চসহত জনআহ্ালন গব়ি 
দতালা চ�হছ।

n  স্াধীনতাৰ ৭৫ িছৰি অমতৃ মহ�াৎসৱ নাম বে 
বিহিৰভাহৱ উেযাপন িৰা চ�হছ।

n  অিদ্্ত নায়িসিলৰ িথা বলবখিলল নতুন 
দলখিি উৎসা� বেয়া চ�হছ। দনতাজীৰ ১২৫ 
সংখ্ি জয়ন্তীি বিহিৰভাহৱ পালন িৰা চ�হছ।

n  জনজাতীয় দগৌৰৱ িীৰছা মুণ্ডাৰ জয়ন্তী ১৫ 
নহৱম্বৰি প্ৰবতিছহৰ জনজাতীয় দগৌৰৱ বেৱসৰ 
ৰূপত পালন িৰা �’ি।

n  সুহ�লহেৱ, ৰাজা মহ�ন্দ্ৰপ্ৰতাপ বসঙৰ আবেৰ েহৰ 
ম�াপুৰুৰি স্ৰণ িবৰ স্াধীনতাৰ আহ্ালনৰ 
অন্ এি পঠৃিভূবম চতয়াৰ িৰা চ�হছ।

n  ১৯৪৭ ৈনহটাৰ েহৰ ২০২২ িৰ ্চহটাি আধাৰ ব�ৈাহপ চল 
পঠৃিভূবম চতয়াৰ িৰা চ�হছ যাহত ২০৪৭ ৈনত দেহি নতুন 
সংিল্পহিাৰ সাথ ্চি িবৰ তুবলি পাহৰ।

n  স্াধীনতা আহ্ালন দিৱল ইংৰাজ িাসন িাললল সীবমত 
ন�য় তাৰ আগহৰা অহনি অধ্ায় আহছ। এহন দপ্ৰষিাপটত 
দসই সিহলা ম�াপুৰুৰৰ অৱোনি স্ৰণ িৰা �’ি।

n  দেি প্ৰবত দিাণৰ পৰা অংিীোৰ দ�াৱা দলািসিলৰ 
িাব�নী প্ৰৈাৰ িবৰি লাবগি। এবতয়া অহনি দলাহি সুপ্ চ� 
িা প্ৰৈাৰৰ অলবষিহত িাম িবৰ আব�হছ, দতওঁহলািৰ িথা 
দেিৰ আগত উপস্থাপন িবৰ দপ্ৰৰণাৰ িাণী প্ৰৈাৰ িবৰি 
লাবগি।

n  স্াধীনতাৰ আহ্ালনৰ পঠৃিভূবম ভদ্তি আহ্ালনত নীব�ত 
চ� আহছ। ভদ্তি আহ্ালহন বযেহৰ স্াধীনতা আহ্ালনি 
সা�স বেবছল টঠি দতহনেহৰ আত্বনভ্চৰ ভাৰতৰ পঠৃিভূবমৰ 
ৰূপত দসই ম�াপুৰুৰ সিলৰ দপ্ৰৰণা সহৰাগত িবৰ 
দভাহিল ফৰ দলাহিলৰ আধাৰ চতয়াৰ িৰা চ�হছ।

n  দেিত আধ্াত্বমি দৈতনা জাগ্ৰত িৰা চ�হছ। আধ্যাত্মিক 
দৈতনাি ৭৫ সংখ্ি িৰ ্চৰ আধাৰ ব�ৈাহপ চতয়াৰ িৰা 
চ�হছ যাহত ২০৪৭ ৈনলল সংিল্পহিাহৰ বসদ্দ্ লাভ িহৰ।

অমৃত বৰ ্ণ স্বৰ ্ণময় সময়

দেিৰ স্াধীনতা আহ্ালনত জন সাধাৰণৰ অংিীোবৰত্ব যহথষ্ 
আবছল বিন্তু দসইসমূ� দলাহি পাছলল পািলগীয়া ধৰহণ স্ীিৃবত দপাৱা 
নাবছল। এহন দপ্ৰষিাপটত গান্ীৰ যতঁৰ আৰু বনমখৰ সেৃি এবতয়া 
ম�ৎ দলািৰ জয়ন্তী আৰু ইবত�াসৰ বিহিৰ বেনহিাৰৰ ি্নাহৰ 
অমতৃ মহ�াৎসৱৰ মাধ্মত জনজাগৰণ সটৃষ্ প্ৰয়াস িৰা চ�হছ।

আত্মননভ্ণৰ ভোৰতক উৎসোনৈত কৰোৰ অটথ ্ণ 
হতেটক্ত্ আৰু সগেখণ্ডত থিোনীয়কৰৰৰ 
ওপৰত নবটশৰ গুৰুত্ব নিয়ো হৈটে।
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20 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ জািুৱাৰী, ২০২২

n স্াস্থ্হসৱাি িদ্তিিালী আৰু সুলভ িৰাৰ িাহি আয়ুস্ান ভাৰত জন আহৰাগ্ 
আৈঁবন(স্াস্থ্ িীমা আৈঁবন), আয়ুস্ান স্াস্থ্ আৰু িল্াণ দিন্দ্ৰ, দজহনবৰি ঔৰধৰ 
িাহি প্ৰধানমন্তী জন ঔৰবধ দিন্দ্ৰ, আয়ুস্ান ভাৰত বডহজহটল বমছন আৰু বপএম 
আয়ুস্ান ভাৰত স্াস্থ্ বমছনৰ েহৰ এিাবধি আৈঁবন ৰূপায়ন।

অমৃত বৰ ্ণ

িাব�নীসমূ� প্ৰৈাৰ আৰু প্ৰসাৰ িৰা আৰু এবতয়া অমতৃ 
িালৰ সংিল্প দলাৱা চ�হছ। স্াধীনতা আহ্ালনত অংি 
দলাৱা বিন্তু ইমানবেহন অিহ�বলত চ� থিা তথা অিদ্্ত 
নায়িসিলৰ গাথঁা দেিৰ নতুন প্ৰজন্মৰ আগত উপস্থাপন 

িৰাৰ প্ৰয়াহস ৰাষ্ট্ৰৰ দগৌৰৱপূণ ্চ অতীতি দৰামন্থন িৰাৰ 
দষিত্ৰত সজাগতাৰ সটৃষ্ িবৰহছ।

এয়া বনসহ্হ� সিহলাহৱ স্ীিাৰ িবৰি দয স্াধীনতাৰ 
আহ্ালনি দেিৰ প্ৰবতহটা ৈুহি দিাহণ জাগ্ৰত িবৰ ৰখাৰ 

িতাংিৰ িদৃ্দ্হৰ স্াস্থ্ 
িাহজট ২.৪০ লাখ দিাটট 
িৰা চ�হছ। স্াস্থ্ িাহজহট 
প্ৰথমিাৰৰ িাহি সি ্চাবধি 
গুৰুত্ব লাভ িবৰহছ।

সমৃদ্দ্ৰ
নিশত ভোৰত

স্বোথি্ প্ৰবতগৰািী দেিিাসীি উন্নত স্াস্থ্ সুবিধা প্ৰোন 
িৰাৰ গবত তীব্ৰ িবৰ দতালা তথা দিাবভড দভিবৈন 
বেয়াৰ পাছত বিবভন্ন প্ৰত্াহ্বান দনওবৈ আগিাব়ি এবতয়া 
এহনিুৱা এি স্াস্থ্ গাথঁবন চতয়াৰ িৰাৰ িাহি িাম 
িবৰ থিা চ�হছ যাহত ভবৱৰ্হত বযহিাহনা ম�ামাৰীৰ 
চসহত দেহি দমািাবিলা িবৰি পৰা �য়।

১৩৭ আত্বনভ্চৰ ভাৰত বডদ্জহটল 
স্াস্থ্ বমছনৰ আৰম্ভবণ। প্ৰবতজন 
নাগবৰিি স্াস্থ্ িাড্চ। ইয়াৰ 
সিহলা স্াস্থ্ তথ্ থাবিি।

ইউবপআই আৈঁবনৰ 
অধীনত সিহলাহি 
বিনামূলীয়া টটিা প্ৰোন 
িৰা চ�হছ।

দিাবভড টটিািৰণত বিশ্ব 
অবভহলখ। ৈৰিাৰৰ বিাৰা 
নাগবৰিি সুৰষিা প্ৰোন।

নডদ্জট�ে স্বোথি্ কোড্ণ নবনোমূেীয়ো ট�কো অনভটেখ
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িাহি সিহলা দেিিাসীহয় প্ৰহৈষ্া �াতত চলবছল। আৰু 
লগহত সমাজ সংস্াৰিসিহল দেিৰ সামাদ্জি বেিহটা 
টনবিয়াল িবৰ বৈন্তাধাৰাৰ জবৰয়হত বিপ্লৱৰ সূৈনা িবৰবছল। 
পূি প্ৰান্তত শ্ৰীমন্ত িংিৰহেৱ, চৈত্ন্ ম�াপ্ৰভু, ৰামিৃষ্ 

পৰম�ংসৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ পদ্চিমত মীৰািাঈ, এিনাথ, 
টুিাৰাম, ৰামোস, উত্ৰ প্ৰান্তত সন্ত ৰামান্, িিীৰোস, 
দগাস্ামী তুলসীোস, সুৰোস, গুৰু নানিহেৱ আবেহয় তথা 
েবষিণত মধ্াৈায ্চ, বনম্বািাৈায ্চ, িল্ৱাৈায ্চ, ৰামানুজাৈায ্চ 

স্বৰ ্ণময় সময়

১.৫ 
লাখ স্াস্থ্ আৰু িল্াণ দিন্দ্ৰ বনম ্চাণ িৰা চ�হছ। 
এয়া আয়সু্ান ভাৰত আৈঁবনৰ অধীনত িৰা 
চ�হছ। এবতয়ালল ৭৫ �াজাৰহৰা অবধি স্াস্থ্ 
আৰু িল্াণ দিন্দ্ৰ বনম ্চাণ িৰা চ�হছ।

৭৩৬ দ্জলাি বিশু বৈবিৎসা দিন্দ্ৰ আৰু প্ৰবতখন 
ৰাজ্ত উৎিৃষ্ বৈবিৎসা দিন্দ্ৰ স্থাপন িৰা 
চ�হছ। বিহিৰ সা�ায ্চ বেয়া চ�হছ।

৬০২
খন দ্জলাি 
দ্ক্ৰটটহিল দিয়াৰ 
ইউবনট (বিহিৰ 
দসৱা) আৰম্ভ �’ি।

ৈৰিাহৰ সম্ূণ ্চ স্াস্থ্ৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব বে আহছ। সিহলা 
নাগবৰিি স্াস্থ্ িাড্চ।

দিাবভড িালৰ পৰা দপাৱা 
অবভজ্তাৰ ত্িত্তিত সংক্ৰবমত 
দ�াৱা দৰাগৰ বৈবিৎসাৰ ওপৰত 
বিহিৰ গুৰুত্ব বে আব�হছ।

দেিজবুৰ ৰাজ্-দ্জলা-নগৰহিাৰ 
উন্নত স্াস্থ্ গাথঁবন বনম ্চাণ �’ি 
যাহত নাগবৰহি বৈবিৎসাৰ িাহি 
েৰূলল যাি নালাহগ।

ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুস বমছন আৰম্ভ িৰা 
চ�হছ যাহত দিমাৰৰ উৎস জাবনি 
পৰা যায়। দৰাগৰ উপিমৰ 
লগহত দৰাগ প্ৰবতহৰাধৰ ওপৰত 
বিহিৰ গুৰুত্ব বেয়া চ�হছ।

অমৃত বৰ ্ণ

ভাৰহত নতুন অবভহলখ স্থাপন 
িবৰহছ। বিশ্বৰ বভতৰহতই ষিীপ্ৰতাহৰ 
টটিািৰণ অবভযান পবৰৈাবলত িবৰ 
এই অবভহলখ ৰৈনা িবৰহছ। ৯ মা�ত 
১০০ দিাটট দভিবৈনৰ পাবল।

১০০
n দিা-উইন এপ্-ৰ মাধ্মত বিশ্বৰ বভতৰত 

সি ্চি�ৃৎ বডদ্জহটল টটিািৰণ অবভযান।
n  ২০২১ িৰ ্চৰ ১৭ দছহপ্ম্বৰ তাবৰহখ বিশ্বৰ 

বভতৰহতই সি ্চাবধি টটিা এবেনত ভাৰতত প্ৰোন 
(২.৫ দিাটট) িৰা চ�হছ।

n  প্ৰায় ১৩৫ দিাটট টটিা লহগাৱা চ�হছ। এই 
িৰ ্চহতই সম্ূণ ্চ টটিািৰণৰ জবৰয়হত স্াস্থ্ৰ 
বেিত সুৰষিা িৱছ।

n  আৰম্ভবণৰ বেনহিাৰত ৮৫ বেনত ১০ দিাটট 
দভিবৈন প্ৰোনৰ বিপৰীহত এবতয়া ১৫ বেনহতই 
১০ দিাটট দভিবৈন।

n  ভাৰতত দিাবভডৰ প্ৰথম সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ 
১১ মা�ৰ বভতৰহতই দমি ইন ইদ্ণ্ডয়া দভিবৈন- 
দিাবভবশ্বল্ড আৰু দিাভাদ্ক্সন চতয়াৰ চ�হছ।

n  জনসাধাৰণি ষিীপ্ৰতাহৰ দভিবৈন বেয়া চ�হছ। 
দভিবৈন বিতৰণৰ িাহি দ্ানৰ ি্ৱ�াৰ চ�হছ।

n  আইবৈএমআহৰ টটিা প্ৰোনৰ িাহি আই-দ্ান 
আৰম্ভ িবৰহছ। মবণপুৰ, নাগাহলণ্ড, আ্ামানত 
ি্ৱ�াৰ চ�হছ।

n  এই সমগ্ৰ অবভযানত ডািঘৰ, সু্ল, অংগনৱা়িী 
িমমীসিহল বিহিৰ ভূবমিা পালন িবৰহছ।

স্বৰ ্ণময় সময়

n দিাবভডি সম্ূণ ্চৰূহপ বনমূ ্চল িৰাৰ িাহি 
সিহলা নাগবৰিহি টটিা প্ৰোন িৰা �’ি।

n  নতুন দভিবৈনত অনুহমােন জহনাৱা চ�হছ। 
বিশুৰ িাহিও িীহৰে দভিবৈন িজাৰলল আব�ি।

n  টটিািৰণৰ িাহি দ্ানৰ ি্ৱ�াৰ অবধি িদৃ্দ্ 

িবৰ অন্ ৰাজ্হিাৰলল সম্প্ৰসাবৰত িৰা যাি 
যাহত টটিািৰণ ষিীপ্ৰ চ� পহৰ।

n  জনঅংিীোবৰত্ব পুনৰিাৰ িায ্চষিম চ� 
উটঠহছ। ঘহৰ ঘহৰ েস্তি িীৰ ্চি অবভযাহন 
টটিািৰণ সফল িবৰ তুবলহছ।

সকোট� পোনে

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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আবেহয় সমাজ সংস্াৰিৰ িাম িবৰবছল। 
এই সময়হৈাৱাহত মবলি দমা�ম্ে জায়ৈী, 
ৰসখান, সুৰোস, দিিৱোস, বিে্াপবত আবে 
ম�ন্তই বনজৰ ৰৈনাহিাৰৰ জবৰয়হত সমাজৰ 
আহঁসাৱা�হিাৰ আতঁৰ িৰাৰ িাহি দপ্ৰৰণা 
বেবছল। এইহিাৰৰ মাজৰ পৰা দ�াৱা স্ফু বলংগই 
১৮৫৭ ৈনৰ প্ৰথম স্াধীনতা আহ্ালন আৰম্ভ 
দ�াৱাৰ দষিত্ৰত স�ায় িবৰবছল।

এবতয়া পুনৰাই দেিত আধ্াত্মিি দৈতনা 
জাগ্ৰত দ�াৱা পবৰলবষিত চ�হছ। এই দৈতনাই 
ৰাষ্ট্ৰৰ পুনীঃ বনম ্চাণত ইন্নৰ িাম িবৰহছ। 
প্ৰবতখন দেিৰ বিিাি যাত্ৰাত এহন এি সময় 
আহ� বযসময়ত ৰাষ্ট্ৰই নতুন বৈন্তাধাৰাহৰ 
পবৰহৱটষ্ত চ� নলি িথাহিাৰ বৈন্তা িহৰ। 
ভাৰতৰ বিিাি যাত্ৰাত ২০২২ িৰ ্চহটাহৱ 
দতহনিুৱা ক্ৰীয়া িবৰি। স্াধীনতাৰ অমতৃ 
মহ�াৎসহৱ ৭৫ িছৰৰ উপলবধিহিাৰ সিহলাহৰ 
সম্খুত উপস্থাপন িবৰহছ আৰু আগন্তুি 
২৫ িছৰৰ িাহি এি ৰূপহৰখা প্ৰোন িবৰহছ। 
২০২২ িৰ ্চহটা স্াধীনতাৰ িতিৰ ্চৰ িাহি 
আধাৰস্ৰূপ চ� পবৰহছ। লষি্ চ�হছ- ভাৰত 
আৰু দেি নাগবৰিৰ িাহি সমদৃ্দ্ৰ িীৰ ্চ বি্তু 
উপনীত দ�াৱা। এহন এখন ভাৰতিৰ ্চৰ বনম ্চাণ 
বযঠাইত সুবিধাহিাৰ ৈ�ৰ, নগৰ িা গ্ৰামাঞ্ল িুবল 
বিভাদ্জত ন�য়। এহন এখন ভাৰতিৰ ্চৰ বনম ্চাণ 
বযঠাইত নাগবৰিৰ জীৱনত ৈৰিাহৰ অযথা 
�স্তহষিপ নিহৰ, এহন এখন ভাৰতিৰ ্চ বযঠাইত 
সি ্চত্ৰ আধুবনি আন্তীঃগাথঁবন থাহি।

নৱননম ্ণোৰৰ নিটশ আগবোন়ি ভোৰত

ভাৰতি আত্বনভ্চৰ দেি ব�ৈাহপ গব়ি 
দতালাৰ িথাই �ওি বিম্বা েবৰদ্ৰ, শ্ৰবমি 
দশ্ৰণীি গ্ৰামাঞ্লত খাে্ আৰু িম ্চসংস্থাপন 
বেয়া, যুৱ িদ্তিি ষ্াট্চআপৰ চসহত জব়িত িৰা 
অথিা মধ্ম িগ ্চ-মব�লাস� সমাজৰ প্ৰবতহটা 
িগ ্চৰ দলািি উন্নয়নৰ মুখ্ধাৰাৰ চসহত সংযুতি 
িৰা-এই সিহলাহিাৰ িথাি দেিৰ প্ৰধানমন্তী 
নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় দতওঁৰ মুখ্ গুৰুত্বপূণ ্চ 
িামহিাৰৰ মাজত স্থান বেহছ। েিি েিি িাল 

অমৃত বৰ ্ণ

সভকনিন হমত্ীঃ নবশ্ৰ 
বোটব ভোৰতৰ সঞ্জীৱনী

২০২১ িৰ ্চৰ ২০ জানুৱাৰীৰ পৰা 
দভিবৈন চমত্ৰী িায ্চক্ৰমবণিা 
আৰম্ভ িৰা চ�হছ বিশ্বৰ অন্ 
দেিি ভাৰহত দভিবৈন প্ৰোন 
িবৰহছ।

২০২১ ৈনৰ ১৪ অহক্টািৰ 
তাবৰখৰ পৰা দভিবৈন চমত্ৰী 
পুনৰাই আৰম্ভ িৰা �য়, ইয়াৰ 
অধীনত দনপাল-ম্ানমাৰ-ইৰান 
আৰু িাংলাহেি প্ৰহত্িহি 
১০ লাখ দভিবৈন প্ৰোন িৰা 
চ�হছ।

িত্চমান ৯৬খন দেিলল 
দভিবৈনৰ ৰপ্াবন চ� আহছ।

স্বৰ ্ণময় সময়

n দমি ইন ইদ্ণ্ডয়া দভিবৈনৰ িেৰ বিশ্বত িদৃ্দ্ পাইহছ। বিশ্ব 
স্াস্্য সংস্থাৰ বিশ্বাসৰ আধাৰত বিশ্বৰ ১২৫ খন দেহি ভাৰতৰ 
স্হেিী দভিবৈনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাবখহছ।

n  জনঅংিীোবৰত্বহৰ আগি়িা ভাৰহত বিশ্বৰ বিবভন্ন দেিি 
দভিবৈন ৰপ্াবন িৰাৰ লগহত ষুিদ্ৰ/েুি ্চল দেিিহৰাি 
দভিবৈনৰ জবৰয়হত স�ায় আগি়িাই মানৱ ধম ্চ পালন িবৰি।

n  অবমক্ৰণৰ প্ৰােুভ্চাৱৰ পাছত আবৰিিা ম�াহেিৰ দেিহিাৰি 
ভাৰহত দভিবৈনৰ জবৰয়হত স�ায় আগি়িাইহছ। মানৱতা 
ৰষিাৰ দষিত্ৰত ভাৰহত অগ্ৰণী ভূবমিা পালন িবৰহছ।

সকোট� সভকনিনৰ 
পোনে নবশ্ক ভোৰটত 
নিব।৫০০

সমগ্ৰ নবশ্ৰ নভতৰত ভোৰতত 
সব ্ণোনধক ১৩৮ সকোট�টৰো অনধক 
সভকনিনৰ এপোনে নিয়ো হৈটে।

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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বনয়বতৰ ভৰসাত থিা ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই এবতয়া উন্নয়নৰ সিহলা 
বৈন্তাি প্ৰগবতৰ বেিত ঢাল খুৱাইহছ। বিজ্ান আৰু প্ৰযুদ্তি 
দেিৰ বিিািৰ যাত্ৰাত সটঠিভাহৱই ি্ৱ�াৰ িৰা চ�হছ। 
প্ৰিাসবনি সংস্াৰ, বিেু্বতি সংস্াৰ, দৰল সংস্াৰ, েুনমীবত 
প্ৰবতহৰাধ, িৰ ি্ৱস্থা উন্নত িৰা, দ্জএছটটৰ স�ায়ত এখন 
দেি-এটা িৰ ি্ৱস্থা, দিৌিল ভাৰত, ষ্াট্চ আপ ইদ্ণ্ডয়া, 
বডদ্জহটল ইদ্ণ্ডয়া, িৃৰি-মব�লাৰ সিলীিৰণৰ িাহি 
পেহষিপ, বিষিা খণ্ডত সংস্াৰৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ প্ৰবতৰষিা 
খণ্ডত আধুবনিীিৰণ, বিলম্ব চ� পবৰ দৰাৱা প্ৰিল্পহিাৰৰ 
িাম ষিীপ্ৰতাহৰ দিৰ িৰা আবে অহনি পেহষিপ বযহিাৰ 

পূি ্চহত অসম্ভৱ দযন লাবগবছল ইবতমহধ্ সম্ূণ ্চ িৰা চ�হছ।

প্ৰগবতৰ পথত আগিাব়ি চগ থিা দেিৰ িাহি দিাবভড 
িাল অবভিাপস্ৰূপ চ� আব�বছল। বিন্তু যহথষ্ সংযমী চ� 
আৰু চধয ্চস�িাহৰ এই ম�ামাৰীৰ চসহত যুজঁ বেহছ। এই 
যুজঁত অহনি প্ৰত্াহ্বান দনওবৈ দেিিাসীহয় প্ৰবতহটা খণ্ডত 

সমোজৰ অন্মজন ব্দ্ক্তলে
নবকোশ আৰু আত্মসন্োন
বিগত ৭টা িছৰত আৰম্ভ দ�াৱা অহনি আৈঁবনৰ লাভ দিাটটহৰা অবধি ভাৰতীয় নাগবৰহি 
পাইহছ। উজ্জ্বলাৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ আয়ুস্ান ভাৰত অবভযানলল সিহলাহৰ ষিমতা দেিৰ 
জনতাই িুদ্জ পাইহছ। পূি ্চৰ তুলনাত এবতয়া আৈঁবনহিাহৰ অবধি সফলতা লাভ িবৰিলল 
সষিম চ�হছ আৰু এইহিাৰত পূণ ্চতা প্ৰাবপ্ৰ িাহি দেিৰ ৈৰিাহৰ িাম িবৰ চগহছ।

অমৃত বৰ ্ণ

n ৮ দিাটটহৰা অবধি পবৰয়ালি বিনামূলীয়া ৰন্ন 
দগছৰ সংহযাগ। ৯৯.৬ িতাংিি সামবৰ দলাৱা চ�হছ। 
২৩০০ দিাটট টিাৰ লাভ ২৩ লাখহৰা অবেি পেপথৰ 
ি্ৱসায়ীহয় স্বনবধৰ জবৰয়হত পাইহছ।

n  ১১.৪ দিাটটহৰা অবধি িৃৰি পবৰয়ালি এবতয়ালল 
১.৬ লাখ দিাটট টিাহৰা অবধি সন্মান বনবধ। আয়ুস্ান 
ভাৰতৰ জবৰয়হত ৫০ দিাটটহৰা অবধি পবৰয়ালি পাৈঁ 
লাখ টিা পয ্চন্ত বিনামূলীয়া বৈবিৎসা।

n  জল জীৱন বমছনৰ অধীনত দিৱল েুটা িছৰত ৫ 
দিাটটহৰা অবধি ঘৰত দখাৱা পানীৰ দযাগান।

স্বৰ ্ণময় সময়

৮০ দিাটটহৰা অবধি 
দলািি দিাবভড িালত 
বিনামূলীয়া খাে্ সামগ্ৰী।

দিাটটহৰা অবধি 
পবৰয়ালি পিী 

ঘৰ প্ৰোন।

০২
দিাটট অবধি 
জন-ধনহৰ 
সামাদ্জি 
সুৰষিা।

৪৩
দিাটটহৰা অবধি 
ঘৰত দিৌৈালয় 

বনম ্চাণ।

১০

অমতৃ যাত্ৰাৰ 
স�ায়ত স্ণ ্চময় 
সময়লল দেিৰ 
প্ৰবতখন গাওঁ 
এহলিাত উন্নত 
পথ।

১০০ িতাংি 
ব�তাবধিাৰীলল 
আয়ুস্ান ভাৰত 
িাড্চ।

স্বনবধ আৈঁবনৰ 
জবৰয়হত পেপথৰ 
ি্ৱসায়ীি সুবিধা।

উজ্জ্বলা ২.০ৰ 
মাধ্মত িতাংি 
পবৰয়ালি ৰন্ন 
দগছৰ সংহযাগ।

ৈৰিাৰৰ িীমা, 
দপঞ্ন আৰু আিাস 
দযাজনাৰ লাভ সিহলা 
নাগবৰিৰ িাহি।

এি িতাংি 
পবৰয়ালৰ দিংি 
এিাউন্।

সকনবটনট� প্ৰধোনমন্তী আবোস 
সযোজনো-গ্ৰোমীৰক ২০২৪হে 
সম্প্ৰসোৰৰ কনৰটে।

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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অমৃত বৰ ্ণ

অসাধাৰণ গবতহৰ িাম িবৰবছল। বিজ্ানী, উহে্াগীসিলৰ 
প্ৰহৈষ্াৰ ফলহতই দেহি আদ্জ দভিবৈনৰ িাহি অন্ দেিৰ 
ওপৰত বনভ্চৰিীল �’িলগীয়া দ�াৱা নাই। অন্থা এটা সময় 
আবছল বযসময়ত দভিবৈনৰ িাহি আবম অন্ দেিৰ ওপৰত 
বনভ্চৰিীল চ� থাবিিলগীয়া চ�বছল। দিা-উইনৰ েহৰ 
অনলাইন ি্ৱস্থা, বডদ্জহটল প্ৰমাণপত্ৰ আবে ি্ৱস্থাই আদ্জ 
বিশ্বি আিবৰ ্চত িবৰ আব�হছ। ম�ামাৰীৰ সময়ত দেিৰ 
ৈৰিাহৰ বযেহৰ প্ৰায় ৮০ দিাটট জনসংখ্াি মা�পয ্চন্ত 
বিনামূলীয়া খাে্ সামগ্ৰী দযাগান ধবৰ জনতাি স�ায় িৰাৰ 
িথাহটাত বিশ্বই আদ্জ আৈবৰত দ�াৱাৰ লগহত সিহলাহৰ 

ৈৈ্চাহৰা বিৰয় চ� পবৰহছ।

২০৪৭ িনত ভোৰতৰ স্বৰ ্ণময় েনৱ

বিগত ৭টা িছৰত আৰম্ভ দ�াৱা অহনি পবৰিল্পনা, প্ৰিল্প 
আৰু আৈঁবনহিাৰৰ লাভ দেিৰ প্ৰবতহটা িগ ্চৰ জনতাই লাভ 
িবৰহছ। উজ্জ্বলাৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ আয়ুস্ান ভাৰতৰ িদ্তি 
আদ্জ প্ৰবতজন ভাৰতীয় দলাহি িুদ্জ পাইহছ। আদ্জ ৈৰিাৰী 
আৈঁবনহিাহৰ গবত লাভ িবৰহছ আৰু বনধ ্চাবৰত লষি্ত 
উপনীত �’িলল সষিম চ�হছ। পূি ্চৰ তুলনাত দেি আদ্জ 
তীব্ৰ গবতত আগিাব়িহছ। বিন্তু এই যাত্ৰা ইমানহতই দিৰ 
দ�াৱা নাই। দেহি ইয়াৰ পূণ ্চতাৰ বেহি আগিাব়িি লাবগি। 
এই সংিল্পৰ স�ায়ত দেহি অমতৃ িালৰ যাত্ৰা আৰম্ভ 
িবৰহছ। ইয়াৰ অধীনত দেিৰ প্ৰবতখন গ্ৰামাঞ্লত উন্নত 
পথ-পবৰি�ন, সিহলা নাগবৰিৰ িাহি দিংি এিাউন্, 
সিহলা ব�তাবধিাৰীলল আয়ুস্ান ভাৰত স্াস্থ্ িাড্চ, সিহলা 

অটেখ 
সম্ভোৱনো

নবশ্ৰ অন্তম
যুৱ সিশ

n উদ্াৱন, িাম িৰাৰ ইচ্ছা তথা িংিা ি�নৰ ষিমতাই 
দেিৰ যুৱ প্ৰজন্মি ম�ীয়ান িবৰ ৰাবখহছ। দসহয়হ� দেিৰ 
সম্ভাৱনা িদৃ্দ্ পাইহছ।

n  ষ্াট্চআপৰ জবৰয়হত দেিৰ যুৱপ্ৰজন্মই ৈািবৰ বিৈৰাৰ 
সলবন ৈািবৰ বেয়াৰ মানবসিতা গ়ি বেহছ। ষ্াট্চ আপত 
বিবনহয়াগ িদৃ্দ্ পািলল ধবৰহছ।

n  ভাৰত এবতয়া ষ্াট্চ আপৰ পৰা আগুৱাই চগ ইউবনি’ণ ্চৰ 
বেিত আগিাব়িহছ। ১ বিবলয়ন ডলাৰ অথ ্চাৎ ৭ �াজাৰ 
দিাটটৰ অবধি অথ ্চমূল্ৰ দিাম্ানী ইউবনি’ণ ্চ চ� পহৰ। 
ভাৰতত পূি ্চহত এটা িা েুটা ইউবনি’ণ ্চ আবছল এবতয়া এয়া 
৭০ৰ অবধি চ�হছ।

n  দিাবভড িালৰ সময়হতা বিগত ১০ টা মা�ত ১০ বেনত 
এটালি ইউবনি’ণ ্চ সটৃষ্ চ�হছ।

n  দেিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সফলতা টবিঅ অবলস্ম্িত দেখা 
চগহছ। সি ্চাবধি পেি বিজয়হৰ ভাৰহত বনহজ গ়িা পূি ্চৰ 
সিহলা অবভহলখ ভংগ িবৰহছ।

ভাৰত বিশ্বৰ অন্তম যুৱ দেি 
�য়। এই দেিৰ জনসংখ্া মানৱ 
সম্ে �য়। বযসময়ত পদ্চিমৰ 

দেিত িহয়াহজ্ঠি দলািৰ 
জনসংখ্া িদৃ্দ্ পািলল আৰম্ভ 
িবৰহছ দতহন সময়ত ভাৰতৰ 

�াতত প্ৰৈুৰ সম্ভাৱনা আহছ। যুৱ 
সমাজৰ আিাংষিাহিাহৰ দেিৰ 

উন্নয়নত স�ায় িবৰি।

৬৫

৫০

ভাৰতৰ জনসংখ্াৰ 
িয়স ৩৫ িছৰৰ তলৰ

অবধি জনসংখ্া 
২৫িছৰৰ তলৰ

গ়ি আয়ুস ২৯ িছৰ 
�য়

পূি ্চহত ষ্াট্চ আপ িব্দহটা মাহজ সমহয় শুবনিলল দপাৱা 
চগবছল। বিন্তু বিগত ৭টা িছৰত এই বেিত দ�াৱা 

িামিাহজ এবতয়া ষ্াট্চআপ যগুৰ আৰম্ভ িবৰহছ। আদ্জ 
দেিত ৫০ �াজাৰহৰা অবধি ষ্াট্চ আপ আহছ।

৫০,০০০

প্ৰধোনমন্তী সমোিীৰ কেীে, নৰকেীে আৰু 
আপকেীেৰ মূেমন্তৰ সৈোয়ত ভোৰতীয় 
যুৱ-প্ৰজন্ হৈ পনৰটে আত্মননভ্ণৰশীে।

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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ব�তাবধিাৰীি উজ্জ্বলা আৈঁবনৰ লাভ বেয়াহটা মূল লষি্ 
চ� পবৰহছ। ৈৰিাহৰ প্ৰণয়ন িৰা িীমা আৈঁবনহয়ই �ওি 
বিম্বা দপঞ্ন আৈঁবন, আিাস আৈঁবন আবেৰ চসহত প্ৰবতজন 
ি্দ্তিি সংযুতি িৰা প্ৰহৈষ্া ৈবল আব�হছ। ফুটপথত দোিান 
বেয়াসিলি স্বনবধ আৈঁবনৰ লাভ বেয়া, দিংি দসৱাৰ চসহত 
জব়িত িৰা আবে বিবভন্ন পেহষিপ গ্ৰ�ণ িৰা চ�হছ। জল 
জীৱন আৈঁবন আৰম্ভ দ�াৱাৰ মাহথা ঁআল়ি িছৰৰ বভতৰহতই 
৫ দিাটট দলাহি নলীৰ জবৰয়হত দখাৱাপানী লাভ িবৰিলল 
সষিম চ�হছ।

দেিৰ েবৰদ্ৰ দশ্ৰণীৰ িাহি তথা প্ৰবতজন নাগবৰিি 
পুটষ্িৰ আ�াৰ দযাগান ধৰা, মব�লাৰ লগহত বিশুৰ 
পুটষ্�ীনতা আতঁৰ িৰাৰ িাহি ৈৰিাহৰ বিহিৰ পেহষিপ 
গ্ৰ�ণ িবৰহছ। এই পেহষিপৰ অংিব�ৈাহপ ৈৰিাহৰ 
েবৰদ্ৰজনি পুটষ্যুতি ৈাউল বিতৰণৰ বসদ্ান্ত চলহছ। 
২০২৪ ৈনলল বিবভন্ন আৈঁবনৰ মাধ্মত ব�তাবধিাৰীহয় 
পািলগীয়া ৈাউল ফটট্চফাইড িৰাৰ িাহি ি্ৱস্থা দলাৱা 
চ�হছ। এবতয়ালল ৭৫ �াজাৰহৰা অবধি স্াস্থ্ িল্াণ দিন্দ্ৰ 
স্থাপন িৰা চ�হছ। এবতয়া লিি পয ্চায়ত আধুবনি সুবিধাযুতি 
বৈবিৎসালয় তথা পৰীষিাগাৰ বনম ্চাণ িৰা চ�হছ। অবত 
িীহৰে দেিৰ বৈবিৎসালহিাৰৰ বনজা অম্লজান প্লান্ থাবিি। 
প্ৰবতখন বৈবিৎসালয়ত উন্নত পৰীষিাগাৰ স্থাপন িৰা চ�হছ। 
বিিািৰ এই যাত্ৰাত সিহলাহি সামবৰ চল তথা প্ৰবতহটা িগ ্চৰ 
উন্নয়নৰ িথা বৈন্তা িবৰ দেি আগিাব়িি ধবৰহছ। ইমানবেহন 
বিিািৰ পথত পাছপবৰ দৰাৱা দশ্ৰণীৰ দলািি এহিলহগ চল 

স্বৰ ্ণময় সময়

n দপাবডয়াম আৈঁবনৰ স�ায়ত লছ এহজিলছ অবলস্ম্িৰ িাহি প্ৰস্তুবত। নতুন 
বিষিা নীবতৰ অধীনত ক্ৰী়িা মূল পাঠ্ক্ৰমৰ অনতভু্চতি িৰা চ�হছ। দখল 
জগতি উন্নত িৰাৰ িাহি বিহিৰ প্ৰযুদ্তি, অবভজ্ দলািৰ স�ায় দলাৱা 
চ�হছ যাহত এই খণ্ডি অবধি উন্নত িবৰি পৰা যায়।

n  নতুন বিষিা নীবতৰ অধীনত ২০২৫ িৰ ্চলল প্ৰায় ৫০ িতাংি বিষিাথমীি 
ি্ৱসাবয়ি দিৌিল বেয়াৰ িাহি প্ৰবিষিণৰ ি্ৱস্থা িৰা চ�হছ। যাহত এই 
দিৌিহল ভবৱৰ্তৰ িাহি স�ায় িহৰ।

ভোৰতীয় সৰে সকৌশে 
নবকোশ আঁিনন

নবনোমূেীয়ো সকৌশে প্ৰনশক্ৰ অনেম্ম্পকত সব ্ণটশ্ৰষ্ ভোৰত

অ�ে ট�ংকোনৰং সেৱ 
সক্ত্ সম্প্ৰসোৰৰ

স্মো�্ণ ইদ্ণ্ডয়ো সৈকোথনত 
সৈস্োনধক উদ্োৱন

৫০,০০০ ৯০০০

৪৬

১০০০০০০
অবধি যুৱিি প্ৰবিষিণ 
বেয়া যাি। ২০২৪ চল 
দিৌিল বিিািৰ ওপৰত 
বিহিয গুৰুত্ব।

সু্ললল চগহছ আৰু 
এবতয়া ইয়াি ১০ �াজাৰ 
সু্ললল িহ়িাৱা �’ি।

অবধি বিষিাথমী, ৭ �াজাৰ 
সংস্থাৰ পৰা স�স্াবধি 
আইবডয়া।

লাখহৰা অবধি মব�লা, 
৪৫ �াজাৰহৰা অবধি 
বেি্াংগজনি সিল িবৰ 
দতালা চ�হছ।

অবলস্ম্ি দখলৰ বেিত ২০২৮চল ভাৰতি 
বিশ্বৰ দশ্ৰঠি ১০খন দেিৰ তাবলিাৰ 
অন্তভু্চতি িৰাৰ পবৰিল্পনা। ২০২১-২৫ চল 
ক্ৰী়িাৰ িাহি ৮৭৫০ দিাটট টিাৰ ি্ৱস্থা। 

নবশ্ৰ নভতৰত সব ্ণোনধক ষ্টো�্ণ আপ 
ভোৰতত আটে। উদ্োৱনৰ জনৰয়টত যুৱ 
প্ৰজন্ই েোভ কনৰটে নতুন সুনবধো।
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উন্নয়নৰ পথত আগিাব়ি দযাৱা চ�হছ। অলপহত 
দমবডহিল বিষিাত সি ্চভাৰতীয় সংৰষিণৰ 
দষিত্ৰত অন্ান্ পাছপৰা দশ্ৰণীৰ বিষিাথমীৰ 
িাহি আসন সংৰষিণৰ ি্ৱস্থা িৰা চ�হছ। 
সংসে আইন প্ৰণয়ন িবৰ এই বসদ্ান্ত ৰূপায়ন 
িৰা চ�হছ।

সব ্ণোঙ্ীন, উলমৈতীয়ো আৰু অ্ভু্ণদ্ক্তকৰৰৰ 
নবকোশ

দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ এয়া সুবনদ্চিত িবৰহছ দয 
সমাজৰ বিিািৰ এই যাত্ৰাত দিাহনা ি্দ্তি, 
দিাহনা দশ্ৰণীৰ দলাি যাহত পাছপবৰ নৰয় লগহত 
সিহলা প্ৰান্তৰ সম উন্নয়ন সম্ভৱ চ� পৰি, তাৰ 
িাহি দৈষ্া অি্া�ত ৰখা চ�হছ। বিিাি সি ্চাঙ্ীন 
দ�াৱাহটা ৈৰিাহৰ বনহজই বিৈাৰ িবৰহছ আৰু 
এই দষিত্ৰত ইবতমহধ্ িাম িবৰহছ। বিগত ৭ 
িছহৰ িামিাজ ৈবলি ধবৰহছ। পূহি ্চাত্ৰ �ওি 
বিম্বা জম্-ুিাশ্ীৰ সমববিহত লাডাখৰ লগহত 
ব�মালয় খণ্ড, উপিূলীয় অঞ্লৰ লগহত 
আবেিাসী-প্ৰান্তীয় দলািৰ িাসস্থান- এই সিহলা 
দেিৰ বিিািৰ অংি চ� পবৰহছ। জম্-ুিাশ্ীৰৰ 
িাহি সীমা বনধ ্চাৰণ িবমটটহয় িাম িবৰহছ আৰু 
িীহৰেই বিধানসভা বনি ্চাৈন অনুটঠিত িৰাৰ িাহি 
পবৰহৱি সটৃষ্ৰ বেিত আগিাব়িহছ। লাডাখহতা 
সম্ভৱনাহিাৰি দডউিা বেয়া চ�হছ, দিন্দ্ৰীয় 
বিশ্ববিে্ালয় স্থাপন িৰাৰ িাহি িাম আৰম্ভ 
িৰা চ�হছ। আন্তীঃগাথঁবনৰ লগহত উচ্চ বিষিাৰ 
দষিত্ৰত িাম এহিলহগ ৈবলি ধবৰহছ।

এিবিংি িবতিাৰ এই েিিত ভাৰত 
সুনীল অথ ্চনীবতৰ বেিত আগিাব়িহছ। সাগৰৰ 
গভীৰতাৰ অবভযান িৰা তথা এই দষিত্ৰত 
থিা সম্ভাৱনাহিাৰৰ পূণ ্চ ি্য়ৱ�াৰৰ িাহি দিন্দ্ৰ 
ৈৰিাহৰ বিহিৰ ি্ৱস্থা গ্ৰ�ণ িবৰহছ। দেিৰ 
বিবভন্ন দ্জলা বযহিাৰ ইমানবেহন পাছ পবৰ আবছল 
দসইহিাৰি আিাংষিাৰ দ্জলা ব�ৈাহপ অবভব�ত 
িবৰ ১১০খন দ্জলাত বিষিা, স্াস্থ্, পুটষ্, পথ-
পবৰি�ন উন্নত িৰা আৰু িম ্চসংস্থাপনৰ 
বেিত নতুন সুবিধাৰ সটৃষ্ িৰাৰ বেিত িাম 
িবৰ থিা চ�হছ। আিাংষিাৰ দ্জলাহিাৰি 
দেিৰ উন্নত দ্জলাৰ সমান্তৰাললি বিিবিত 
িৰাৰ িাহি প্ৰহৈষ্া অি্া�ত আহছ। পুদঁ্জিাে 
আৰু সমাজিােৰ িথা প্ৰাহয়ই আহলাৈনা িৰা 
চ� আব�হছ বিন্তু স�হযাবগতাৰ বেিত বৈন্তা-ৈৈ্চা 
িবৰ দেহি এই বেিত পথৃি মন্তণালয় স্থাপন 

অমৃত বৰ ্ণ

১০৭

১০০

৩৭ নকঃনমঃ
লাখ দিাটট টিাৰ লাখ দিাটট টিাৰ 
পবৰিল্পনা। দৰল, পথ, পবৰিল্পনা। দৰল, পথ, 
বশ্ববপং, বিমান ি্ৰ, বশ্ববপং, বিমান ি্ৰ, 
এক্সহপ্ৰছহৱ আবে আহছ।এক্সহপ্ৰছহৱ আবে আহছ।

প্ৰবতবেন পথ বনম ্চাণ চ� প্ৰবতবেন পথ বনম ্চাণ চ� 
আহছ।আহছ।

িতাংি িদৃ্দ্। ৰাষ্ট্ৰীয় িতাংি িদৃ্দ্। ৰাষ্ট্ৰীয় 
ঘাইপথৰ বনম ্চাণ।ঘাইপথৰ বনম ্চাণ।

ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় আ্ঃগোথঁননমূেক ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় আ্ঃগোথঁননমূেক 
প্ৰকল্প অনভযোনপ্ৰকল্প অনভযোন

ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ঘোইপথ আৰু পথ ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ঘোইপথ আৰু পথ 
ননম ্ণোৰননম ্ণোৰ

১৩,৩৯৪ 
বিীঃবমীঃ পথ দিাবভড বিীঃবমীঃ পথ দিাবভড 
পবৰবস্থবতৰ পাছহতা ২০২০-২১ পবৰবস্থবতৰ পাছহতা ২০২০-২১ 
বিত্ীয় িৰ ্চত বনম ্চাণ চ�হছ।বিত্ীয় িৰ ্চত বনম ্চাণ চ�হছ।

ভাৰতীয় দৰহল পদ্চিম মধ্ ভাৰতীয় দৰহল পদ্চিম মধ্ 
দৰল খণ্ডৰ ভূপাল-ইটাৰৈী দৰল খণ্ডৰ ভূপাল-ইটাৰৈী 
তৃতীয় লাইন পবৰিল্পনাৰ তৃতীয় লাইন পবৰিল্পনাৰ 
অধীনত িাৰহখৰা-িুেনী অধীনত িাৰহখৰা-িুেনী 
(২৬.৫০ বিীঃবমীঃ) দৰল (২৬.৫০ বিীঃবমীঃ) দৰল 
পথৰ তৃতীয় িাৰীৰ িাহি পথৰ তৃতীয় িাৰীৰ িাহি 
িাম িবৰ থিা চ�হছ।িাম িবৰ থিা চ�হছ।

ভাৰত দগৌৰৱ দৰলৰ ভাৰত দগৌৰৱ দৰলৰ 
স�ায়ত ভাৰত আৰু স�ায়ত ভাৰত আৰু 
বিশ্বৰ দলািৰ িাহি দেি বিশ্বৰ দলািৰ িাহি দেি 
সাংসৃ্বতি দগৌৰৱ েি ্চন সাংসৃ্বতি দগৌৰৱ েি ্চন 
িহৰাৱা চ�হছ।িহৰাৱা চ�হছ।

বপএম-গবতিদ্তি ৰাষ্ট্ৰীয় বপএম-গবতিদ্তি ৰাষ্ট্ৰীয় 

মাষ্াৰ দপ্লনৰ স�ায়ত মাষ্াৰ দপ্লনৰ স�ায়ত 
ৈৰিাহৰ বভন্ন বভন্ন ৈৰিাহৰ বভন্ন বভন্ন 
মন্তণালয়ৰ িামহিাৰত মন্তণালয়ৰ িামহিাৰত 
সমবিয়তা সটৃষ্ িামহিাৰি সমবিয়তা সটৃষ্ িামহিাৰি 
ষিীপ্ৰ িবৰ তুবলহছ।ষিীপ্ৰ িবৰ তুবলহছ।

গবত িদ্তি আৈঁবনৰ গবত িদ্তি আৈঁবনৰ 
জবৰয়হত দেহি এবতয়া জবৰয়হত দেহি এবতয়া 
আন্তীঃগাথঁবনত উন্নবত আন্তীঃগাথঁবনত উন্নবত 
সাধন িবৰি।সাধন িবৰি।

প্ৰধানমন্তী গবতিদ্তিহয় প্ৰধানমন্তী গবতিদ্তিহয় 
দেিত অবধি দেিত অবধি 
িম ্চসংস্থাপন িদৃ্দ্ িবৰি।িম ্চসংস্থাপন িদৃ্দ্ িবৰি।

স্বোধীন ভোৰতৰ সব ্ণবৃৈৎ গনতশদ্ক্ত 
আঁিননটয় সেটৈমীয়ো গনতৰ কোমক 
সশৰ কনৰ সিশৰ উন্ননত সোধন কনৰব

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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িবৰহছ আৰু িাম আৰম্ভ িবৰহছ।

গ্ৰোমোঞ্চে-কৃৰক-মধ্মবগ ্ণৰ বোটব আ্ঃগোথঁনন

গ্ৰামাঞ্লত উন্নত ইন্াৰহনট দসৱাৰ িাহি অপটটহিল 
ফাইিাৰ দনটৱি্চ ডাটা ি্ৱ�াৰ িৰা চ�হছ। গ্ৰামাঞ্লহিাৰত 
আত্স�ায়ি দগাটৰ মাধ্মত এিপ্ৰিাৰৰ আহ্ালন 
আৰম্ভ চ�হছ। প্ৰায় ৮ দিাটটহৰা অবধি মব�লা আত্স�ায়ি 

দগাটহিাৰৰ জবৰয়হত স্াৱলম্বী চ�হছ। আদ্জ দেহি দভাহিল 
ফৰ দলাহিল মন্তৰ স�ায়ত আগিাব়িহছ। স্াবমত্ব আৈঁবনৰ 
স�ায়ত গাওঁ এহলিাত পবৰহৱি সলবন চ�হছ। দেিৰ 
িৃৰিসমাজৰ প্ৰায় ৮০ িতাংি িৃৰি ষুিদ্ৰ দখবতয়ি, 
এওঁহলািৰ প্ৰবতজনৰ �াতত েুই দ�ক্টৰতলিও িম ভূবম 
আহছ। এই ষুিদ্ৰ দখবতয়িসিলি বযমানবখবন গুৰুত্ব বেি 

আ্ঃগোথঁননআ্ঃগোথঁনন
আন্তীঃগাথঁবন চ�হছ এহন এটা খণ্ড বয খণ্ডৰ আন্তীঃগাথঁবন চ�হছ এহন এটা খণ্ড বয খণ্ডৰ 
উন্নয়হন দেিৰ ছবৱ সলবন িহৰ। এই খণ্ডৰ উন্নয়হন দেিৰ ছবৱ সলবন িহৰ। এই খণ্ডৰ 
উন্নয়হন িম ্চসংস্থাপহনা িদৃ্দ্ িহৰ। নতুন উন্নয়হন িম ্চসংস্থাপহনা িদৃ্দ্ িহৰ। নতুন 
সুবিধাৰ সটৃষ্ িৰাৰ লগহত আন্তীঃগাথঁবনৰ সুবিধাৰ সটৃষ্ িৰাৰ লগহত আন্তীঃগাথঁবনৰ 
উন্নয়হন জীৱন সুগম িবৰ দতাহল।উন্নয়হন জীৱন সুগম িবৰ দতাহল।

দেিৰ অন্ান্ ১৯ ঠাইত জৰুৰীিালীন দেিৰ অন্ান্ ১৯ ঠাইত জৰুৰীিালীন 
দলদ্ণ্ডং (অৱতৰণ) সুবিধা বনম ্চাণ িৰা �’ি। দলদ্ণ্ডং (অৱতৰণ) সুবিধা বনম ্চাণ িৰা �’ি। 
এইহিাৰ ৰাজস্থানত ফহলৌবে-দজইহছলহমৰ এইহিাৰ ৰাজস্থানত ফহলৌবে-দজইহছলহমৰ 
পথ তথা িা়িহমৰ-দজইহছলহমৰ পথত, পথ তথা িা়িহমৰ-দজইহছলহমৰ পথত, 
পদ্চিমিংগত খ়িগপুৰ-িালাহছাৰ পদ্চিমিংগত খ়িগপুৰ-িালাহছাৰ 
পথত তথা খ়িগপুৰ, দিিবৰৰ ওৈৰত, পথত তথা খ়িগপুৰ, দিিবৰৰ ওৈৰত, 
তাবমল নাডুত দৈন্নাই-পডুহৈৰী পথত, তাবমল নাডুত দৈন্নাই-পডুহৈৰী পথত, 
অন্ধ্ৰপ্ৰহেিত দনহল্াৰ-আংহগাল পথত, অন্ধ্ৰপ্ৰহেিত দনহল্াৰ-আংহগাল পথত, 
�াবৰয়ানাৰ মণ্ডী ডিৱালীৰ পৰা ঔধন �াবৰয়ানাৰ মণ্ডী ডিৱালীৰ পৰা ঔধন 
পথত, পাজিাৱত ছংগৰুৰ িাৰত, জম্-ুপথত, পাজিাৱত ছংগৰুৰ িাৰত, জম্-ু
িাশ্ীৰত িবন�াল-শ্ৰীনগৰ পথত, দল� িাশ্ীৰত িবন�াল-শ্ৰীনগৰ পথত, দল� 
খণ্ডত তথা অসমত দযাৰ�াট-বিৱসাগৰ খণ্ডত তথা অসমত দযাৰ�াট-বিৱসাগৰ 
আৰু �াবছমাৰা-দতজপুৰ-গুৱা�াটী পথত আৰু �াবছমাৰা-দতজপুৰ-গুৱা�াটী পথত 
বনম ্চাণ িৰা �’ি।বনম ্চাণ িৰা �’ি।

সেনন ৈব ৰোষ্ট্ৰৰ েনৱ-নিশ

স্বৰ ্ণময় সময়

স্বৰ ্ণময় সময়

১১১
০২

লাখ দিাটট টিাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লাখ দিাটট টিাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় 
আন্তীঃগাথঁবন পাইপলাইনৰ আন্তীঃগাথঁবন পাইপলাইনৰ 
বিস্তাৰ, ৭,৪০০ প্ৰিল্পি সামবৰ বিস্তাৰ, ৭,৪০০ প্ৰিল্পি সামবৰ 
ল’ি।ল’ি।

লাখ বিীঃবমীঃলল চতয়াৰ চ� লাখ বিীঃবমীঃলল চতয়াৰ চ� 
পবৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ২০২৪-পবৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ২০২৪-
২৫চল লষি্।২৫চল লষি্।

৭৫ ২২০
নতুন িহ্ভাৰত দৰল নতুন িহ্ভাৰত দৰল 
আগআগন্তুন্তুি েুই িছৰৰ ি েুই িছৰৰ 
বভতৰত দেিত ৈবলি।বভতৰত দেিত ৈবলি।

চল িদৃ্দ্ পাি বিমান ি্ৰ, চল িদৃ্দ্ পাি বিমান ি্ৰ, 
দ�বলহপাট্চ , ৱাটাৰ এয়াৰহ্ামৰ দ�বলহপাট্চ , ৱাটাৰ এয়াৰহ্ামৰ 
সংখ্া। ২০২৪-২৫ চল লষি্।সংখ্া। ২০২৪-২৫ চল লষি্।

পথ পবৰি�ন তথা ঘাইপথ মন্তণালহয় িা�নৰ দ্ৰেবপং পথ পবৰি�ন তথা ঘাইপথ মন্তণালহয় িা�নৰ দ্ৰেবপং 
নীবত প্ৰৱত্চন িবৰহছ। ২০২২ৰ এবপ্ৰলৰ পৰা এয়া নীবত প্ৰৱত্চন িবৰহছ। ২০২২ৰ এবপ্ৰলৰ পৰা এয়া 
িায ্চিৰী চ� পবৰি।িায ্চিৰী চ� পবৰি।

অমৃত মটৈোৎসৱঅমৃত মটৈোৎসৱ গনতশদ্ক্ত আঁিননগনতশদ্ক্ত আঁিনন

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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লাবগবছল দতহনলি গুৰুত্ব বেয়া দ�াৱা নাবছল। 
দসহয়হ� এই ষুিদ্ৰ িৃৰিৰ িল্াণৰ িাহি আইন 
সংস্াৰ িবৰ বিহিৰ গুৰুত্ব বেয়া চ�হছ।

আধুবনি আন্তীঃগাথঁবন বনম ্চাণৰ দষিত্ৰত 
বিহিৰ গুৰুত্ব বেয়া চ�হছ। এই বৈন্তাি অবধি 
িায ্চিৰী িৰাৰ িাহি প্ৰধানমন্তী গবতিদ্তি 
আৈঁবন ৰূপায়ন িৰা চ�হছ যাহত আন্তীঃগাথঁবনৰ 
িামহিাৰ ষিীপ্ৰতাহৰ �ওি আৰু সূৈাৰুৰূহপ 
�ওি। আধুবনি বিশ্বৰ িুবনয়াহেই চ�হছ 
আন্তীঃগাথঁবন। এই িথাহটা উপলবধি িবৰহয়ই 
স্থলভাগ, জলভাগ আৰু আিািমাগ ্চ সিহলাহত 
িাম িৰা চ�হছ। দৰল বিভাগৰ উন্নয়নৰ িাহি 
ইবতমহধ্ এিাবধি বিহিৰ ি্ৱস্থা গ্ৰ�ণ িৰা 
চ�হছ।

পূটব ্ণোত্তৰ, পূব ভোৰতৰ নবকোশ

পূহি ্চাত্ৰ এহলিা আৰু মূলত পূি ভাৰতৰ 
উন্নয়নৰ িাহি নতুন ইবত�াস ৰৈনা িৰা 
চ�হছ। পূহি ্চাত্ৰ ভাৰতৰ সিহলা ৰাজ্ৰ 
ৰাজধানীহিাৰি দৰহলহৰ সংহযাগ িৰাৰ িাহি 
পেহষিপ গ্ৰ�ণ িৰা চ�হছ। এক্ট ইষ্ নীবতৰ 
মাধ্মত আদ্জ িাংলাহেি, ম্ানমাৰ আৰু 
েবষিণ-পূি এবছয়াৰ দেিৰ চসহত সংযুতি িৰা 
চ�হছ। ি্ৱসায়-িাবণজ্ িদৃ্দ্ পাইহছ। উত্ৰ-পূি 
ভাৰতত িাবন্ত স্থাপন িৰা চ�হছ, এি ভাৰত-
দশ্ৰঠি ভাৰত গ়িাৰ িাহি উৎসা� িদৃ্দ্ পাইহছ। 
এই অঞ্লহিাৰত পয ্চটন খণ্ড, দখল জগত, 
চজবৱি দখবত, চজবৱি ঔৰধ আবেহিাৰৰ প্ৰৈুৰ 
সম্ভাৱনা আহছ। এইহিাৰি চল অমতৃ িালৰ 
দিইটামান েিিৰ বভতৰহতই সম্ূণ ্চ িৰাৰ 
সংিল্প দলাৱা চ�হছ।

সুশোসনৰ নতুন অধ্োয়

দিাবভডৰ পাছত উদ্ৱ দ�াৱা অথ ্চলনবতি 
বস্থবত ৈম্ভাবল দলাৱাৰ িাহি তথা পবৰবস্থবত উন্নত 
িৰাৰ িাহি প্ৰডািশ্বন বলংিড ইনহৈনটটভ 
(বপএলআই) আৈঁবনৰ িথা দঘাৰণা িৰা চ�হছ। 
এই আৈঁবনৰ ফলত দ�াৱা পবৰৱত্চনহিাৰ এবতয়া 
পবৰলবষিত চ�হছ। ইহলিট্ৰ’বনি খণ্ডত দ�াৱা 
উন্নয়হন ইয়াৰ প্ৰমাণ বেহছ। ৭ িছৰৰ পূহি ্চ 

n ৈৰিাহৰ বসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ িবৰহছ দয বিবভন্ন আৈঁবনৰ মাধ্মত 
জনতাি পুটষ্িৰ খাে্ দযাগান ধৰা �’ি।

n ২০১৪চল সমগ্ৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ি্ৱস্থাত ফটট্চফাইড ৈাউল 
বেয়াৰ বেয়াৰ বসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ িৰা চ�হছ। েুখীয়া দশ্ৰণীৰ দলাহি 
পুটষ্িৰ খাে্ লাভ িবৰি।

n সুলভ মূল্ৰ দোিাহনই �ওি বিম্বা মধ্াহ্ন দভাজনৰ আ�াৰ, 
সিহলাহত পুটষ্িৰ খাে্ সামগ্ৰী বেয়াৰ পবৰিল্পনা �াতত দলাৱা 
চ�হছ।

উনিত পুটষ্ট-সিশ সমৃদ্
এনতয়ো পুটষ্টকৰ িোউে

পুটষ্ অথিা দপাৰণ অবভযানৰ জবৰয়হত দিন্দ্ৰই পুটষ্�ীনতাৰ 
বিৰুহদ্ অবভযান অি্া�ত ৰাবখহছ। এবতয়া দপাৰণ-২.০ িীৰ ্চি 
বমছন আৰম্ভ িৰা চ�হছ। এই িংৃখলাত েবৰদ্ৰ দশ্ৰণীৰ স্াস্থ্ৰ 
প্ৰবত গুৰুত্ব বে ৈৰিাহৰ এবতয়া বনজৰ বিবভন্ন আৈঁবনৰ জবৰয়হত 
জনতাি পুটষ্িৰ ৈাউল বেয়াৰ বসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ িবৰহছ...

অমৃত বৰ ্ণ
দিন্দ্ৰই বিবভন্ন আৈঁবনৰ 
মাধ্মত ব�তাবধিাৰীি 
খাে্ সামগ্ৰী বে আব�হছ।

খাে্ সুৰষিা বেয়াৰ 
উহদিি্হৰ জনতাি 
সস্তাহত খাে্ দযাগান ধবৰ 
অ�া চ�হছ। দিাবভডৰ 
সময়ত বিনামূলীয়া বেয়া 
চ�বছল।

n দপাৰণৰ িাহি ২০২০ ৈনৰ বিশ্ব খাে্ বেৱস উপলহষি ১৭ টা 
আৰু ২০২১ত ৩৫ টা চজবৱি খাে্ িস্ৰ প্ৰিাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰবত 
সমপ ্চন িৰা চ�হছ।

n িৃবৰ খণ্ডত বিজ্ান প্ৰযুদ্তিৰ চসহত সংযুতি িৰা চ�হছ যাহত 
উন্নত জাত িীজ উদ্াৱন িবৰি পৰা যায়।

স্বৰ ্ণময় সময়

বমছন দপাৰণ ২.০ৰ দঘাৰণা সাধাৰণ িাহজটত 
িৰা চ�হছ। এবতয়া আগন্তুি বেনহিাৰত ৈৰিাহৰ 
পুটষ্ৰ ওফৰত বিহিৰ গুৰুত্ব বে সিহলা আৈঁবনত 
িথাহিাৰ সামবৰ ল’ি।

নবশ্ৰ সব ্ণবৃৈৎ অন্ন আঁিননৰ জনৰয়টত 
৮০ সকোট� সেোকক নবনোমূেীয়ো খোি্ 
সমোগ্ৰী নিয়ো হৈনেে।

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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ভাৰহত প্ৰায় ৮ লাখ দমািাইল দফান আমোবন িবৰবছল। 
এবতয়া দেহি বতবন বিবলয়ন ডলাৰ দমািাইল দফান ৰপ্াবন 
িবৰ আহছ। বনবি ্চবনহয়াগ খণ্ডত ভাৰতৰ দব্ৰণ্ড এহম্বছাডৰ 
ব�ৈাহপ গব়ি তুবল িাহজটত িৰা দঘাৰণা অনুসবৰ ১৩টা 
খণ্ডত ৰূপায়ন িৰা চ�হছ। আদ্জ দেিৰ বিবভন্ন খণ্ডত 
আৰু সৰু সৰু ৈ�ৰহিাৰত নতুন নতুন ষ্াট্চআপ স্থাপন িৰা 
চ�হছ। সামাদ্জি আৰু অথ ্চলনবতি খণ্ডত ি�ৃৎ পবৰৱত্চন 
অনাৰ িাহি ৰাজলনবতি ইচ্ছিদ্তিৰ প্ৰহয়াজনীয়তা আহছ। 
দসয়া এবতয়া সম্ভৱ চ� উটঠহছ। আদ্জ বিশ্বই প্ৰত্ষি িবৰহছ 

দয বিেহৰ দেিত সুিাসনৰ নতুন অধ্ায় আৰম্ভ চ�হছ।

দেহি ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰষিাৰ দষিত্ৰত বযেহৰ গুৰুত্ব বেয়া 
পবৰলবষিত চ�হছ টঠি দতহনেহৰ বিশ্বৰ পবৰহপ্ৰবষিটত 
পবৰহৱি সুৰষিাৰ বেিহতা ভাৰহত বিহিৰ ভূবমিা পালন 
িবৰ আব�হছ। পবৰহৱি সুৰষিাৰ িাহি ভাৰতৰ দলাৱা 
পেহষিপহিাহৰ বিশ্বৰ েৃটষ্ আিৰ ্চণ িবৰহছ। দসৌৰ িদ্তিৰ 
দষিত্ৰত আত্বনভ্চৰিীলতা অজ্চন িৰাৰ িাহি দেিৰ 
ৈৰিাহৰ দৰাডহমপ চতয়াৰ িবৰহছ। দগছ আধাবৰত 
অথ ্চি্ৱস্থা, বৈএনদ্জ, বপএনদ্জৰ দনটৱি্চ, দপট্ৰলত ২০ 
িতাংি ইথানলৰ ি্ৱ�াৰ, ই-িা�নৰ ি্ৱ�াৰ িদৃ্দ্, দৰল 
ৈলাৈলৰ িাহি চিেু্বতিৰণ আৰু ২০৩০ ৈনৰ বভতৰত দনট 
দ্জৰ’ িাি ্চন বনগ ্চমণৰ লষি্ বনধ ্চাৰণ িৰা চ�হছ। জলিায়ু 
পবৰৱত্চন দৰাধ িৰাৰ দষিত্ৰত লষি্ প্ৰাবপ্ৰ িাহি ভাৰত 
আগিাব়ি আহছ।

নপএেআইৰ মোধ্মত উৎপোিন খণ্ডই 
গনত েোভ কনৰটে। উৎপোিন বৃদ্দ্টয় 
অথ ্ণনীনত বৃদ্দ্ত সৈোয় কনৰটে।

আত্মননভ্ণৰ ভোৰতৰ মূে মন্তৰ হসটত
আত্মননভ্ণৰতোৰ পথত আগবোন়িটে সিশ

n  উৎপােনখণ্ডত আত্বনভ্চৰিীল দ�াৱাৰ িাহি 
ইহলিট্ৰ’বনিছ আৰু আইটট �াড্চহৱৰ, অট’ম’িাইল, 
দমািাইল, ফাম ্চাবছউটটহিল, ই-দিটাৰী স� ১৩টা খণ্ডৰ 
িাহি ১.৯৭ দিাটট টিা মঞ্জবুৰ বেহছ।

n  ২০২০ৈনৰ আগষ্ মা�ৰ তুলনাত ২০২১ৰ আগষ্ত 
ৰপ্াবন ৩৩ িতাংিলল িৃদ্দ্ পাইহছ।

n  ২০১৩-১৪ িছৰহটাত িৃবৰ খণ্ডৰ িাহি ২১,৯৩৪ দিাটট 
টিা আবছল, এয়া ২০২১-২০২২ত ৫.৫ গুণ িৃদ্দ্হৰ 
১,২৩,০১৮ দিাটট টিা িৰা চ�হছ।

n  দিাবভডৰ পূহি ্চ বপবপই বিট ভাৰতত বনম ্চাণ িৰা 
নল�বছল, এবতয়া এই দষিত্ৰত ভাৰত স্াৱলম্বী।

n  ২০১৯-২০ত প্ৰায় ২ বিবলয়ন ডলাৰৰ প্ৰবতৰষিা সামগ্ৰী 
ৰপ্াবন।

n  আত্বনভ্চৰ ভাৰত িম ্চসংস্থাপন আৈঁবনৰ অধীনত 
২০২১ৈনৰ দছহপ্ম্বৰলল প্ৰায় ৩০ লাখ দলাহি ১৫০০ 
দিাটট টিাৰ অবধি লাভ পাইহছ।

n  উৎপােন খণ্ডত ভাৰতৰ নূন্তম উৎপােন আগন্তুি পাৈঁ 
িছৰত ৫০০ বিবলয়ন আহমবৰিান ডলাৰহৰা অবধি দ�াৱাৰ 
সম্ভাৱনা।

n  িস্ম্উটাৰ, স্চ্ছতা, পানী, বিজবুলস� সু্লহিাৰত আধুবনি 
আন্তীঃগাথঁবনৰ ি্ৱস্থা। িম ্চসংস্থাপন িদৃ্দ্, আজীবৱিাৰ 
সম্ভাৱনাহিাৰ িদৃ্দ্।

n  ষ্াট্চআপৰ জবৰয়হত যৱু প্ৰজন্ম আত্বনভ্চৰিীল চ� পৰি 
আৰু অন্হিা ৈািবৰ বেয়ি-তাৰ িাহি পবৰহৱি সটৃষ্ত 
গুৰুত্ব বেয়া চ�হছ।

অমৃত বৰ ্ণ

স্বৰ ্ণময় সময়

আত্বনভ্চৰিীলতাৰ মূল মন্তৰ চসহত দভাহিল ফৰ দলাহিলৰ স�ায়ত দমড ইন ইদ্ণ্ডয়াই শ্ৰীিদৃ্দ্ লাভ 
িবৰহছ। দেি আত্বনভ্চৰিীলতাৰ বেিত আগিাব়িহছ। ইয়াৰ লগহত দেিত বনমমীত অহনি সামগ্ৰী এবতয়া 
বিহেিলল ৰপ্াবন িবৰ থিা চ�হছ। এবতয়া দেিৰ যুৱ প্ৰজন্মই ৈািবৰ বিৈাৰৰ সলবন ৈািবৰ বেয়াৰ দষিত্ৰত 
মহনাবনহৱি িবৰহছ। আনি িম ্চসংস্থাপন বেহছ। ভাৰত ৈৰিাহৰ আত্বনভ্চৰিীলতাি এটা বৈন্তালল 
পবৰৱবত্চত িৰাৰ বেিত িাম িবৰ আহছ।

নতুন ভাৰতৰ সংিল্পপ্ৰচ্ছি সেখো
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অমৃত সংকল্পৰ ধ্বজ্োবোৈক হৈটে যুৱপ্ৰজন্

ভাৰত চ�হছ বিশ্বৰ সিহলাতলি যুৱ দেি। দেিৰ 
৬৫ িতাংি যুৱ প্ৰজন্ম ৩৫ িছৰৰ তলৰ আৰু ৫০ 
িতাংি জনসংখ্া ২৫ িছৰৰ তলৰ। বযসিলৰ আিা-
আিাংষিা আৰু সা�স চ�হছ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰবত সংিল্প। 
প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় িয় দয, “মই ভবৱৰ্দ্ৰষ্া 
ন�ওঁ, বিন্তু মই িম ্চফলৰ ওপৰত বিশ্বাস িহৰা।ঁ 
দেিৰ যুৱিৰ ওপৰত দমাৰ বিশ্বাস আহছ। দেিৰ 
িৃৰি সমাজ, মব�লা তথা িন্া সন্তানৰ লগহত 
দপছাগত ি্দ্তিসিলৰ ওপৰত দমাৰ বিশ্বাস আহছ। 
বিিা এটা িৰাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা প্ৰজন্মৰ (can 
do generation) ওপৰত দমাৰ বিশ্বাস আহছ। আৰু 
দতওঁহলাহি লষি্ প্ৰাবপ্ সম্ভৱ িবৰ তুবলি।”

এিবিংি িবতিাৰ ভাৰহত আদ্জ ডাঙৰ লষি্ িাবন্ 
দলাৱা আৰু দসইহিাৰ সম্ূণ ্চ িৰাৰ ওপৰত বিশ্বাস 
ৰাহখ। আদ্জ দেহি অহনি বিৰয়হিাৰৰ সমাধান 
িবৰহছ। েীঘ ্চ সময়ৰ পৰা চৰ থিা প্ৰিল্পহিাৰ দিৰ 
িৰাৰ িথাই �ওি িা ৩৭০ৰ েহৰ অনুহচ্ছে বিলুপ্ 
িৰা িথাহটা, ৰাম মদ্্ৰ বনম ্চাণ, দ্জএছটট আবে 
িথাহিাৰৰ জবৰয়হত দেহি সিহলা বেিত ধনাত্ি 
পবৰহৱি সটৃষ্ িবৰহছ আৰু ইস্পিত লষি্ৰ বেহি 
আগিাব়িহছ।

বনদ্চিতভাহৱই অমতৃ িালৰ এই যাত্ৰাই স্ণ ্চময় 
নতুন ভাৰতৰ আৰম্ভবণ ঘটাইহছ আৰু এয়া সকটেোটৰ 
প্ৰটিষ্টোৰ ফলত সফল চ� পবৰি।  n

প্ৰধোনমন্তী নটৰন্দ্ৰ সমোিীৰ সংটবিনশীে 
কনব হৃিয়ৰ পৰো  ননগনৰ অৈো শব্দমোেোক 
মেূ ৰূপত আগবট়িোৱো ৈ’েঃ 
वो जो सामने मुश्किलों किा अंबार है,

वो जो सामने मुश्किलों किा अंबार है,

उसी से तो मेरे हौसलों किी मीनार है,

उसी से तो मेरे हौसलों किी मीनार है।

चुनौततयों किो देखकिर घबराना किैसा,

इनहीं में तो तिपी संभावना अपार है।

चुनौततयों किो देखकिर, घबराना किैसा

इनहीं में तो तिपी संभावना अपार है।

तवकिास किे यज्ञ में पररश्रम किी महकि है,

यही तो मां भारती किा अनुपम श्र्रंगार है।

तवकिास किे यज्ञ में, पररश्रम किी महकि है,

यही तो मां भारती किा अनुपम श्र्रंगार है।

गरीब-अमीर बनें नए तहंद किी भुजाएं

गरीब-अमीर बनें नए तहंद किी भुजाएं

बदलते भारत किी यही तो पुकिार है।

देश पहले भी चला और आगे भी बढा।

अब नययू इंतिया दौड़ने किो बेताब है,

दौड़ना ही तो नययू इंतिया किा सरोकिार है।
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অথ ্ণনীনতঅথ ্ণনীনত
সকোনভড কোেৰ পৰো মুক্ত সৈোৱো

ভাৰতীয় অথ ্চনীবতৰ িাহি নহৱম্বৰ মা�হটা যহথষ্ ভাৰতীয় অথ ্চনীবতৰ িাহি নহৱম্বৰ মা�হটা যহথষ্ 
আিাি্জিি আবছল। প্ৰথহম এই বিত্ িৰ ্চৰ ববিতীয় আিাি্জিি আবছল। প্ৰথহম এই বিত্ িৰ ্চৰ ববিতীয় 
দ্ত্ৰমাবসিত ৮.৪ িতাংি দ্জবডবপ বিিািৰ পবৰসংখ্াই দ্ত্ৰমাবসিত ৮.৪ িতাংি দ্জবডবপ বিিািৰ পবৰসংখ্াই 
বিশ্বি আৈবৰত িৰাৰ লগহত দ্জএছটট িৰ সংগ্ৰহ� বিশ্বি আৈবৰত িৰাৰ লগহত দ্জএছটট িৰ সংগ্ৰহ� 
১.৩১ লাখ দিাটট টিাৰ অবভহলখ ৈুইহছ। অথ ্চনীবতৰ ১.৩১ লাখ দিাটট টিাৰ অবভহলখ ৈুইহছ। অথ ্চনীবতৰ 
এই বিিািৰ �াৰ বিশ্বৰ বভতৰহতই ষিীপ্ৰ �য়, আন�াহত এই বিিািৰ �াৰ বিশ্বৰ বভতৰহতই ষিীপ্ৰ �য়, আন�াহত 
দ্জএছটট সংগ্ৰহ� ইবত�াসৰ সটৃষ্ িবৰহছ...দ্জএছটট সংগ্ৰহ� ইবত�াসৰ সটৃষ্ িবৰহছ...

সাত িছৰৰ পূহি ্চ গুজৰাটৰ মুখ্মন্তী পেৰ পৰা 
আব� দেিৰ প্ৰধানমন্তীৰ োবয়ত্ব পালন িৰা 
নহৰন্দ্ৰ দমােীৰ িাহি প্ৰধান প্ৰত্াহ্বান আবছল 

দেিৰ অথ ্চনীবতৰ বিিািৰ �াৰ িদৃ্দ্ িৰা। মূল্িদৃ্দ্ৰ �াৰৰ 
িদৃ্দ্ দপাৱাৰ সমান্তৰাললি চিহেবিি বিবনহয়াগ দ্স্তবমত চ� 
আবছল আৰু অথ ্চনীবতহয় বেিবিবেি দ�ৰুৱাই দপলাইবছল। 
এহন দপ্ৰষিাপটত অথ ্চনীবতি আিাৰ বেয়াৰ িাহি দিন্দ্ৰ 
ৈৰিাৰৰ আগত যহথষ্ প্ৰত্াহ্বান আব� পবৰবছল। দতহন 
সময়হত এখন দেি-এি িৰ ি্ৱস্থা, িহপ ্চাহৰট দটক্স হ্াস 
িৰা, এমএছএমইি স�ায়ৰ লগহত এটা িদ্তিিালী গাথঁবন 
বেয়া, আইবিবৈ দিাডৰ েহৰ ঐবত�াবসি বসদ্ান্তহিাৰৰ িাহি 
দেিৰ অথ ্চনীবতহয় এটা গবত লাভ িবৰিলল সষিম �য়। বিন্তু 
দিাবভড িালৰ সময়ত জনুৰ দ্ত্ৰমাবসিত দেিৰ অথ ্চনীবত 
বিিািৰ �াৰ ঋণাত্ি চ� ২৪.৪ িতাংি দ�াৱাৰ পাছত 
দিতহিাৰ দলাহি প্ৰশ্ন উত্াপন িবৰিলল আৰম্ভ িবৰ বেবছল।

এই প্ৰশ্নহিাৰৰ উত্ৰ দপাৱা চগবছল, দিাবভড িালৰ 
লিডাউনৰ পাছত অহক্টািৰৰ পৰা বডহৈম্বৰ ২০২০ৰ 
দ্ত্ৰমাবসিত অথ ্চনীবত বিিািৰ �াৰ ধনাত্ি চ� পবৰবছল। 

ইয়াৰ পাছহতা দেহি পুনৰিাৰ িৰ’নাৰ বিভীবৰিা ববিতীয় 
ল�ৰৰ ৰূপত দেবখিলল সষিম চ�বছল। দেিৰ অথ ্চনীবতৰ 
সম্খুত পুনৰাই প্ৰত্াহ্বানৰ সটৃষ্ চ�বছল। বিন্তু দনতৃত্বৰ 
িদ্তিিালী আৰু সমহয়াবৈত বসদ্ান্তহিাৰৰ িাহিই দেিৰ 
অথ ্চনীবতহয় এই প্ৰত্াহ্বান দনওবৈ উধ ্চমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ 
িবৰবছল। এই যাত্ৰাই বিশ্বৰ অথ ্চলনবতি সংস্থাহিাৰি 
দতওঁহলািৰ সমীষিাহিাৰ পুনৰাই পয ্চাহলাৈনা িবৰিলল 
িাধ্ িবৰবছল আৰু দেিৰ িাহি নতুন অথ ্চলনবতি সমীষিাৰ 
ফলাফল পাইবছল। তথ্ মহত, ২০২১-২২ বিত্ীয় িৰ ্চৰ 
ববিতীয় দ্ত্ৰমাবসিত দ্জবডবপ িদৃ্দ্ৰ �াৰ ৮.৪ িতাংি চ�হছ। 
এই পবৰসংখ্া িত্চমান বিশ্বৰ এিাবধি দেিৰ দ্জবডবপৰ 
পবৰমাণতলি দিবছ আৰু এই পবৰসংখ্াই দেিৰ আিাংবষিত 
দ্জবডবপ িদৃ্দ্ৰ সংিল্পি পূণ ্চ দ�াৱাৰ িাহি দপ্ৰৰণা বেহছ। 
এই সম্ি্চত প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় বিত্ মন্তণালয়ৰ 
উে্ধবৃত বে চিহছ দয দেিত দ�াৱা ষিীপ্ৰ টটিািৰণ তথা 
উৎসৱৰ িতহৰ অথ ্চনীবতৰ ওপৰত বিহিৰ প্ৰভাৱ দপলািলল 
সষিম চ�হছ। ইয়াৰ ফলত দ্জবডবপৰ �াৰ িদৃ্দ্ দ�াৱাৰ লগহত 
দেিৰ অথ ্চনীবতত পবৰৱত্চন আব�হছ।

দেিৰ অথ ্চলনবতি বিিািদেিৰ অথ ্চলনবতি বিিািঅথ ্ণনীনত
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অসংগটিত খণ্ডক সংগটিত কৰোৰ প্ৰদ্ক্ৰয়োক ক্ীপ্ৰতৰ
প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় দেিত বডদ্জহটলিৰণৰ ওপৰত 
বিহিৰ গুৰুত্ব বেয়াৰ লগহত অসংগটঠত খণ্ডৰ িম ্চৈাৰীি 
সংগটঠত িৰাৰ িাহি বিহিৰ পেহষিপ গ্ৰ�ণ িবৰহছ। আদ্জ 
ভাৰতীয় অথ ্চলনবতি ি্ৱস্থাত অসংগটঠত খণ্ডৰ অংিীোবৰত্ব 
২০২০-২১ত হ্াস চ� ১৫ৰ পৰা ২০ িতাংি চ� পবৰহছ। এয়া 
২০১৭-১৮ত এয়া ৫২.৪ িতাংি আবছল। ভাৰতীয় দষ্ট দিংিৰ 
এি সূত্ৰ মহত দেিৰ অংগটঠত খণ্ডি সংগটঠত িৰাৰ প্ৰহৈষ্া 
২০১১-১২ৰ দলাৱা চ� আব�হছ। এই তথ্ই লগহত এই িথা সেবৰ 
িবৰহছ দয ২০১৬ ৈনৰ পাছৰ পৰা বডদ্জহটলৰ আৰু প্ৰযুদ্তিৰ 
ি্ৱ�াহৰ সংগটঠত খণ্ডৰ অংিীোবৰত্ব িদৃ্দ্ চ� চগ আহছ। ইয়াৰ 
প্ৰভাৱ অথ ্চনীবতত পবৰহছ।  n

জলুাই-দছহপ্ম্বৰ 
(২০২০-২১)

অহক্টািৰ-বডহৈম্বৰ 
(২০২০-২১)

জানুৱাৰী-মাৈ্চ 
(২০২০-২১)

এবপ্ৰল-জনু 
(২০২১-২২)

জলুাই-দছহপ্ম্বৰ 
(২০২১-২২)

-৭.৩%
০.৪% ১.৬%

২০.১%

৮.৪%

  ২০২১-২২ বিত্ীয় িৰ ্চৰ ববিতীয় দ্ত্ৰমাবসিত মাহন জলুাইৰ পৰা 
দছহপ্ম্বৰৰ মাজত লাভ িৰা অথ ্চলনবতি িদৃ্দ্ৰ �াৰ আিাংষিা 
িৰাতলি দিবছ উৎসা�জনি। এই পবৰণাহম দেি িৰ’নামুতি 
দ�াৱাৰ ইংবগত বেহছ। বিয়হনা অথ ্চনীবত িদৃ্দ্ৰ �াৰ দিাবভড 
িালতলি উন্নত চ�হছ। ২০১৯ ৈনত অথ ্চ ি্ৱস্থাৰ আিাৰ 
৩৫.৬১ লাখ দিাটট আবছল, এবতয়া এয়া ৩৫.৭১ লাখ দিাটট 
চ� চগহছ।

 সিহলাতলি দিবছ িদৃ্দ্ৰ েৰ ১৫.৪ িতাংি খবন খণ্ডৰ পৰা 
আব�হছ। উৎপােন খণ্ডৰ পৰা ৫.৫ িতাংি, বনম ্চাণ খণ্ডৰ পৰা 
৭.৫ িতাংি, িৃবৰ খণ্ডত ৪.৫ িতাংি িদৃ্দ্ চ�হছ।

 ২০২০-২১ৰ প্ৰথম দ্ত্ৰমাবসিত অথ ্চাৎ লিডাউনৰ পাছত 

সিহলাতলি দিবছ প্ৰভাৱ বনম ্চাণ খণ্ডত পবৰবছল। ৫০.৩ 
িতাংিৰ সংিুৈহনহৰ ইয়াৰ আিাৰ ১.৩০ লাখ দিাটট টিালল 
নাবম আব�বছল। এবতয়া এই খণ্ডত িদৃ্দ্ পুনৰাই দেবখিলল 
দপাৱা চগহছ। জলুাই-দছহপ্ম্বৰ দ্ত্ৰমাবসিত এয়া দিাবভড 
িালৰ পূি ্চৰ বস্থবততলি মাত্ৰ ৬৬০ দিাটট পাছ পবৰ চৰহছ।

 সিহলাতলি গুৰুত্বপূণ ্চ িথা এয়াই দয ভাৰতৰ অথ ্চলনবতি 
িদৃ্দ্ এবতয়া বিশ্বৰ বভতৰত সি ্চাবধি ষিীপ্ৰ। বিশ্বৰ মুখ্ 
অথ ্চনীবত আহমবৰিা যতুিৰাষ্ট্ৰ (৪.৯ িতাংি), ৈীন (৪.৯ 
িতাংি), জাপান (১.৪ িতাংি) অবেত বিগত দ্ত্ৰমাবসিত 
অথ ্চনীবত িদৃ্দ্ৰ েৰ িম আবছল। ভাৰতৰ পাছত ববিতীয় স্থানত 
তুৰস্ (৬.৯ িতাংি) আহছ।

দেিৰ অথ ্চলনবতি বিিািদেিৰ অথ ্চলনবতি বিিািঅথ ্ণনীনত

ববিতীয় দ্ত্ৰমাবসি (দিাটট টিা) ২০১৯-২০ ২০২১-২২

িৃবৰ ৩৭৮৬০২ ৪০৭৬৪১+

খবন ৬৪৯০৫ ৭০০২২+

উৎপােন খণ্ড ৫৬৪৭৪২ ৫৮৬৭৭৫+

ইউটটবলটী ছাভ্চহছৈ ৭৭৪৬৯ ৮৬৩৩০+

বমম ্চাণ খণ্ড ২৪১১৮৮ ২৪০৫২৮-

দট্ৰড-দ�াহটল-পবৰি�ন ৬৩৮০৬৫ ৫৭৯১১৩-

বিত্, বৰহয়ল ইহষ্ড ৮৬২৮৬৭ ৮৪৫৪৬৮-

ৰাজহুৱা দসৱা,  ৪৪৩৬১৫ ৪৭২৮৬১+
প্ৰবতৰষিা আৰু অন্ 

অথ ্ণনীনতৰ মূে ৮�ো খণ্ডৰ পোিঁ�োত উন্নত প্ৰিশ ্ণন, ৩�ো খণ্ডত সংকেোৰ

ক্ৰমাগতভাহৱ ৈতুথ ্চ 
দ্ত্ৰমাবসিত ধনাত্ি 

উন্নত অথ ্চনীবত

আৰনবআই-এেনবআইটয় 
কৰো অনুমোনতলক সবনে বৃদ্দ্

ভাৰতীয় বৰজাভ্চ দিংিৰ মহত দ্জবডবপ 
িদৃ্দ্ৰ �াৰ ৭.৯ িতাংিহ� আবছল। 
আন�াহত ভাৰতীয় দষ্ট দিংিৰ 
মহত এয়া ৮.১ িতাংি আবছল। বিন্তু 
প্ৰিৃতাথ ্চত ৮.৪ িতাংিৰ িদৃ্দ্ চ�হছ।    

নবশ্ৰ সকটেোতলক আগত
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গ্ৰোমোঞ্চে-কৃৰকৰ পৰো আৰম্ভ কনৰ ইটেকট্ৰ’ননকে 
উৎপোিনলে নতুন প্ৰভোত

সকনবটন�ৰ নসদ্ো্

দিন্দ্ৰীয় দিবিহনহট প্ৰধানমন্তী আৱাস দযাজনা-গ্ৰামীণ আৈঁবন ২০২৪ৈনৰ মাৈ্চলল িদৃ্দ্ 
িবৰহছ আৰু দিন-দিতৱা সংযুতিিৰণ প্ৰিল্পত অনুহমােনৰ জবৰয়হত নেী সংহযাগৰ পুৰবণ 
পবৰিল্পনাি িাস্তৱাবয়ত িবৰহল। দিৱল এয়াই ন�য়, প্ৰায় সিহলা ইহলিট্ৰ’বনি উৎপােনত 
প্ৰহয়াজনীয় দৈবমিণ্ডাক্টৰত আহপানাহলাহি িীহৰেই দমি ইন ইদ্ণ্ডয়া বৈহ্ন থিা দেখা পাি।

n নসদ্ো্ঃ প্ৰধানমন্তী আৱাস দযাজনা-গ্ৰামীণি ২০২৪ িৰ ্চৰ 
মাৈ্চ মা�লল িা�াৰ ৰখাৰ বসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ িৰা চ�হছ। ইয়াত 
২,১৭,২৫৭ দিাটট টিাৰ খৰৈ আব�ি। ইয়াৰ জবৰয়হত 
গ্ৰামাঞ্লত সিহলাহৰ িাহি ঘৰ সুবনদ্চিত চ� পবৰি।

n  প্ৰভোৱঃ এই আৈঁবন ২০২৪ ৈনৰ মাৈ্চ মা�লল িা�াল ৰখাৰ অথ ্চ 
এয়াই দয বপএমদ্জৱাই-জীৰ পৰা মুঠ ২.৯৫ আিাস বনম ্চাণৰ 
অন্তগ ্চত দিৰ চৰ থিা ১৫৫.৭৫ লাখ পবৰয়াহল সিহলা 
সুবিধাস� পিী ঘৰ বনম ্চাণৰ িাহি বিত্ীয় স�ায় লাভ িবৰি। 
গ্ৰামাঞ্লত সিহলাহৰ িাহি ঘৰ এবতয়া িাস্তাৱাবয়ত চ� পবৰি।

n নসদ্ো্ঃ দিন্দ্ৰীয় মন্তীমণ্ডহল দিন-দিতৱা নেীহিাৰি 
আন্তীঃসংহযাগীিৰণৰ িাহি গ্ৰ�ণ িৰা প্ৰিল্পত অনুহমােন 
জনাইহছ। এই পবৰিল্পনাত সি ্চমুঠ ি্য় ৪৪,৬০৫ দিাটট টিা 
�’ি। এই প্ৰিল্পৰ িাম ৮ িছৰত সম্ূণ ্চ চ� পবৰি।

n  প্ৰভোৱঃ এই প্ৰিল্পৰ পৰা ১০৩ দমগাৱাট জল বিেু্ৎ আৰু 
২৭ দমগাৱাট দসৌৰ িদ্তি উৎপন্ন �’ি। এই িাম সূৈাৰুৰূহপ 
সম্ূণ ্চ িৰাৰ িাহি দিন-দিতৱা সংহযাগীিৰণ পবৰিল্পনা 
প্ৰাবধিৰণ িীৰ ্চি সংস্থা গঠন িৰা চ�হছ। ইয়াৰ পৰা 
মধ্প্ৰহেিৰ ছতৰপুৰ, পন্না আৰু টীিমগ়ি আৰু উত্ৰ 
প্ৰহেিৰ িা্া, মহ�ািা আৰু িান্সীৰ শুিান এহলিাহিাৰত 
পানীৰ পয ্চাপ্ বিতৰণ সম্ভৱ চ� পবৰি। এই এহলিাহিাৰত প্ৰায় 
১০.৬২ লাখ দ�ক্টৰ ভূবমত বসঞ্ন সম্ভৱ চ� পবৰি। খালহিাৰ 
সংযুতি চ� পৰাৰ ফলত প্ৰায় ৬২ লাখ দলাহি দখাৱাপানী লাভ 

িবৰি। িৃবৰ খণ্ডৰ বিিািৰ ফলত িুহ্লখণ্ডৰ পাছপৰা 
এহলিাহিাৰত অথ ্চলনবতি বেিত উন্নয়ন দ�াৱাৰ লগহত 
সামাদ্জি স্তহৰা উন্নীত �’ি। এই পবৰিল্পনাই সমগ্ৰ ি�ৃত্ৰ 
অঞ্লহটাি লাভাববিত িবৰি আৰু অঞ্লহিাৰৰ দ�াৱা 
প্ৰব্ৰজন দৰাধ িবৰি পাবৰি।

n  নসদ্ো্ঃ দমড-ইন-ইদ্ণ্ডয়া দৈবমিণ্ডাক্টৰ বৈপ চতয়াৰ িৰাৰ 
স্প্ন পূণ ্চ দ�াৱাৰ বেিত, ৭৬০০০ দিাটট টিাৰ আৈঁবনত 
অনুহমােন।

n  প্ৰভোৱঃ স্াট্চ দফানৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ সিহলা চিেু্বতি 
সামগ্ৰীত ি্ৱ�াৰ দ�াৱা দৈবমিণ্ডাক্টৰ বৈপ এবতয়া দেিত 
বনম ্চাণ �’ি। এই দমি-ইন-ইদ্ণ্ডয়া সামগ্ৰীহয় যুগান্তিাৰী 
পবৰৱত্চন আবনি।

n  ৬টা িছৰৰ বভতৰহতই সমগ্ৰ দেিত এই বৈপ বনম ্চাণৰ 
প্ৰদ্ক্ৰয়াই ঠন ধবৰ উটঠৱ। ইয়াৰ অধীনত দেিৰ বভতৰহতই 
সিহলা বডজাইন, দফবব্ৰহিশ্বন, দপহিদ্জং, দটটষ্ং, আৰু 
বিতৰণ ি্ৱস্থাপনা গব়ি উটঠৱ। ইয়াৰ িাহি ৭৬ �াজাৰ দিাটট 
টিা অনুহমােন �’ি।

n  ভাৰত বিশ্বৰ িজাৰৰ দিন্দ্ৰ চ� পবৰি। বপএলআই জবৰয়হত 
২.৩ লাখ টিাৰ ইনহৈনটটভ এই খণ্ডৰ চসহত জব়িত চ� থিা 
দিাম্ানীহিাৰি বেয়া যাি। এই পবৰিল্পনাি বমছন গবতত 
ৈলািলল ৰাষ্ট্ৰীয় দৈবমিণ্ডাক্টৰ বমছন স্থাপন িৰা চ�হছ।

n  নসদ্ো্ঃ প্ৰধানমন্তী িৃবৰ বসঞ্ন আৈঁবনি ২০২১ িৰ ্চৰ পৰা 
পাৈঁ িছৰলল িদৃ্দ্ িবৰ ২০২৬ িৰ ্চলল িদৃ্দ্ িৰাৰ প্ৰস্তাৱত 
অনুহমােন জহনাৱা চ�হছ।

n প্ৰভোৱঃ প্ৰধানমন্তী িৃবৰ বসঞ্ন আৈঁবনহয় দেিৰ ২২ লাখ 
িৃৰিৰ জীৱনলল পবৰৱত্চন আবনিলল সষিম �’ি। ইয়াৰ 
বভতৰত ২.৫ লাখ অনুসূবৈত জাবত আৰু ২ লাখ অনুসূবৈত 
জনজাবতৰ িৃৰি অন্তভু্চতি চ� আহছ।  n

অথ ্ণনীনতৰ মূে ৮�ো খণ্ডৰ পোিঁ�োত উন্নত প্ৰিশ ্ণন, ৩�ো খণ্ডত সংকেোৰ
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ৰোজধোনীৰ নিলেীৰ পৰো সিৱভূনমলে যোত্ো এনতয়ো সৈজ
মোটথো ঁআল়ি ঘন্োৰ নভতৰত সমূ্পৰ ্ণ হৈ পনৰব যোত্ো

স্াধীনতাৰ অমতৃ িালত দেহি প্ৰগবতৰ গবত সটঠি ভাহৱ চলহছ। সিহলা খণ্ডহত এবতয়া উন্নয়হন 
ষিীপ্ৰতা লাভ িবৰহছ। আন্তীঃগাথঁবনমূলি িামিাজত বিহিৰ গুৰুত্ব বে দিন্দ্ৰই ২০২২ৈনৰ বভতৰত 
নতুন ভাৰতৰ বনম ্চাণ সম্ূণ ্চ িৰাৰ িাহি বিহিৰ েৃটষ্হিাণ ৰখা চ�হছ। বিশ্বস্তৰীয় পবৰি�ন ি্ৱস্থাৰ 

ওপৰহতা সমাহনই গুৰুত্ব বেয়া চ�হছ। বিিাি যাত্ৰাৰ এই িংৃখলাত িাম িবৰ এবতয়া বেল্ী-দডৰাডুনৰ 
মাজত ২১০ বিীঃবমীঃ চেঘ ্্চৰ আথ ্চলনবতি িবৰডৰৰ িাম আৰম্ভ িৰা চ�হছ। অলপহত প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ 

দমােীহয় এই প্ৰিল্পৰ আধাৰবিলা স্থাপন িহৰ...

এটা সময় আবছল দযবতয়া পা�াৰৰ জনসাধাৰহণ উন্নয়নৰ 
দিৱল সহপানহ� দেবখবছল। দতওঁহলািৰ িাহি উন্নয়নৰ 
সহপান েিি েিি িাল দিৱল সহপান চ� পবৰ 

চৰবছল। বিন্তু বিিা এটা িৰাৰ পিী�া দযবতয়া জাগ্ৰত �য় দতবতয়া 
িথাহিাৰ সলবন চ� পহৰ। এই িম ্চপিী�াহৰ এবতয়া দেিৰ দিন্দ্ৰ 
ৈৰিাৰ আগিাব়িহছ। পা�াৰৰ দযৌৱন আৰু পানী যাহত পা�াৰহতই 
থাবি স্থানীয় এহলিাৰ উন্নয়ন সাধন �য় তাৰ িাহি দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ 
বিহিৰ পেহষিপ গ্ৰ�ণ িবৰহছ। পা�াৰৰ জীৱনি সুগম িৰাৰ 
িাহি িদ্পবৰিৰ দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ এবতয়া এটাৰ পাছহতা আনহটা 
উন্নয়নমূলি পেহষিপ গ্ৰ�ণ িবৰ চগহছ। এই বৈন্তাি সহৰাগত 
িবৰ বিগত ৪ বডহৈম্বৰ তাবৰহখ বেল্ী-দডৰাডুন এক্সহপ্ৰছহৱৰ 
আধাৰবিলা স্থাপন িৰা �য়। বিশ্বস্তৰৰ আন্তীঃগাথঁবন আৰু 

পবৰি�ন ি্ৱস্থাৰ িাহি এবতয়া বেল্ী-দডৰাডুনৰ মাজৰ েৰূত্ব হ্াস 
দপাৱাৰ প্ৰদ্ক্ৰয়া আৰম্ভ চ� চগহছ। মাহথা ঁআল়ি ঘন্াৰ বভতৰত 
এজন ি্দ্তি বেল্ীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ িবৰ দডৰাডুনত উপবস্থত 
�’ি পাবৰি। ইয়াৰ িাহি ১২ �াজাৰ দিাটট টিাৰ ি্য়সাহপহষি 
এহন এি িবৰডৰৰ িাম আৰম্ভ িৰা চ�হছ বয এবছয়াৰ সি ্চি�ৃৎ 
িন্ জন্তুৰ িবৰডৰ পাৰ চ� যাি। বেল্ী-দডৰাডুন অথ ্চলনবতি 
িবৰডৰৰ চেঘ ্্চ ২১০ বিীঃবমীঃ �য় আৰু এয়া উত্ৰ পূি বেল্ী, 
গাদ্জয়ািাে, িাগপট, শ্বামলী, মুজাফৰনগৰ, স�াৰনপুৰ চ� 
দডৰাডুন পািলগ, এই প্ৰিল্পৰ িাম ২০২৩ ৈনৰ বভতৰত সম্ণূ ্চ 
িৰাৰ লষি্ বনধ ্চাৰণ িৰা চ�হছ।

বেল্ীৰ অষিৰধামৰ পৰা দডৰাডুনলল এই অথ ্চলনবতি িবৰডহৰ 
উত্ৰাখণ্ড ৰাজ্ি বিহিৰভাহৱ উপিৃত িবৰি। পয ্চটন আৰু 

প্ৰধোনমন্তীৰ ভোৰৰ 
শুননবলে এই নকউআৰ 
সকোড সকেন কৰক
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ৰাজ্খনৰ অথ ্চলনবতি বিিাহি উৎসা� পাি। এই িবৰডৰৰ 
পৰা ৫১ বিীঃবমীঃৰ এটা পথ �বৰবিাৰলল যাি। এই পথৃি পথহটাৰ 
িাহি ২০৯৫ দিাটট টিা খৰৈ িৰা �’ি। ধমমীয় পয ্চটিৰ লগহত 
সাধাৰণ জনতাও ইয়াৰ বিাৰা উপিৃত চ� পবৰি। এই িবৰডৰৰ 
প্ৰথম পয ্চায় বেল্ী-মীৰাত এক্সহপ্ৰছহৱৰ অষিৰধামৰ পৰা আৰম্ভ 
চ� িাগপটত ৈুি আৰু তাৰ পৰা দডৰাডুনলল সুৈল যাত্ৰা। উন্নত 

প্ৰযদু্তিৰ ি্ৱ�াৰ িবৰ বনম ্চাণ �িলগীয়া এই ঘাইপথহছাৱাত 
এিাবধি উৰণীয়া দসতু থাবিি। িন্ প্ৰাণীৰ সুৰষিা তথা িন্ 
িবৰডৰহিাৰ যাহত বিবনিত ন�য় তাৰ িাহি বিহিৰ গুৰুত্ব বেয়া 
চ�হছ। বনদ্চিতভাহৱ এই িবৰডৰৰ বনম ্চাণৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰৰ 
অথ ্চলনবতি বিিাি িদৃ্দ্ পাি আৰু উত্ৰাখণ্ড ৰাজ্ও যহথষ্ 
উপিৃত চ� পবৰি।  n

প্ৰধোনমন্তীৰ বিোৰো নবনভন্ন প্ৰকল্পৰ নশেোন্োস আৰু আৰম্ভনৰ
n  প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় দডৰাডুনত প্ৰায় ১৮,০০০ দিাটট 

টিাৰ এিাবধি প্ৰিল্পৰ উহবিাধন তথা আধাৰবিলা স্থাপন 
িহৰ।

n  প্ৰধানমন্তীহয় ১১ টা পবৰিল্পনাৰ আধাৰবিলা স্থাপন 
িহৰ। ইয়াৰ বভতৰত ৮৩০০ দিাটট টিাৰ বেল্ী-দডৰাডুন 
অথ ্চলনবতি িবৰডৰ (ইষ্াণ ্চ দপবৰহফহৰল এক্সহপ্ৰছহৱ 
জংছনৰ পৰা দডৰাডুন) অন্তভু্চতি চ� আহছ।

n  ইয়াৰ ফলত বেল্ীৰ পৰা দডৰাডুনৰ যাত্ৰাসময় ৬ ঘন্াৰ পৰা 
হ্াস চ� প্ৰায় আল়ি ঘন্া চ� পবৰি।

n  িন্জন্তুৰ ৈলাৈল যাহত মটৰ গা়িীৰ ৈলাৈলৰ িাহি বিবনিত 
ন�য় তাৰ িাহি ১২ বিীঃবমীঃ চেঘ ্্চৰ এবলহভহটড িবৰডৰ 
(উৰণীয়া দসতু) বনম ্চাণ িৰা �’ি।

n  দডৰাডুনৰ ডাট িালী মদ্্ৰৰ ওৈৰত ৩৪০ বমটাৰ েীঘলীয়া 
সুৰংগই িন্জন্তুৰ ওপৰত গা়িী ৈলাৈনৰ পৰা �’ি পৰা 
প্ৰভাৱ আতঁৰ িবৰি।

n  গহণিপুৰ-দডৰাডুন খণ্ডত িন্জন্তু যাহত গা়িীৰ ওৈৰত 
আব�ি দনাৱাহৰ তাৰ িাহি এিাবধৰ বিিল্প পথ বনম ্চাণ িৰা 
চ�হছ।

n  বেল্ী-দডৰাডুন অথ ্চলনবতি িবৰডৰৰ ৫০০ বমটাৰৰ 
অন্তৰালত িৰৰণুৰ পানী সংৰষিণৰ ি্ৱস্থা তথা ৪০০দৰা 
অবধি দপয়-জলৰ ি্ৱস্থা িৰা �’ি।

n  বেল্ী-দডৰাডুন অথ ্চলনবতি িবৰডৰৰ পৰা গ্ৰীণবফল্ড প্ৰিল্প, 
স�ৰানপুৰৰ পৰা গলহগাৱা চ� �বৰবিাৰৰ ভদ্ৰাৱাে সংযতুি 
পথহছাৱাৰ িাম ২০০০ দিাটট টিাৰ ি্য়সাহপহষি বনম ্চাণ 
িৰা �’ি।

n  ১৬০০ দিাটট টিাৰ ি্য়সাহপহষি বনম ্চাণ �’িলগীয়া 
মহনা�ৰপুৰৰ পৰা িাঙ্ৰীলল �বৰবিাৰ বৰং দৰাড প্ৰিল্পই 
�বৰবিাৰত িতৰৰ সময়ত অ�া অত্াবধি পয ্চটিৰ ফলত 
সটৃষ্ দ�াৱা যান-জঁটৰ সমস্া আতঁৰ িবৰি। এই িাহম িুমাও 
খণ্ডহিা স�ায় িবৰি।

n  প্ৰায় ১৭০০ দিাটট টিা ি্য় সাহপহষি বনম ্চাণ �’িলগীয়া 
দডৰাডুন-দপান্া ৈাব�ি (ব�মাৈল প্ৰহেি) প্ৰিল্পই যাত্ৰা সময় 
লাঘৱ িবৰি।

n  লক্ষ্মণ জহুলৰ িাৰত গংগাৰ পাৰত এখন েলং বনম ্চাণ িৰা 
�’ি। এই েলঙৰ বিহিৰ ি্ৱস্থাই পয ্চটিি আিবৰ ্চত িবৰি।

n  প্ৰধানমন্তীহয় লগহত বিশুৰ-চিহিাৰৰ িাহি দডৰাডুনত যাত্ৰা 
সুৰবষিত িৰাৰ িাহি এট ৈাইল্ড দৰিণ্ডলী বৈটী প্ৰহজক্টৰ 
আধাৰবিলা স্থাপন িহৰ।

n  দডৰাডুনৰ ৭০০ দিাটট টিাৰ অবধি ি্য় সাহপহষি পানীৰ 
ি্ৱস্থাপনা, নলাৰ ি্ৱস্থাপনা তথা পথ উন্নয়নৰ প্ৰিল্পৰ 
িাহি আধাৰবিলা স্থাপন িৰা �য়।

n  শ্ৰী িদ্ৰীনাথ ধাম আৰু গংহগাত্ৰী-যমুনত্ৰী ধামত আধ্ত্মিিতা 
তথা পয ্চটন খণ্ডৰ উন্নয়নৰ িাহি আন্তীঃগাথঁবনমূলি 
প্ৰিল্পহৰা আধাৰবিলা প্ৰধানমন্তীহয় স্থাপন িহৰ।

সুৰনক্ত সযোগোটযোগৰ সুনবধো থকো 
৭�ো প্ৰকল্পৰ আৰম্ভনৰ

n  প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় ৭টা প্ৰিল্পৰ উহবিাধহনা িহৰ। 
এই প্ৰিল্পহিইটা ৰাজ্খনত সঘহন চ� থিা ভূস্খলন 
প্ৰবতহৰাধ িৰাৰ িাহি বিহিৰ ি্ৱস্থা গ্ৰ�ণ িবৰি।

n  ৈাবৰধামলল যাত্ৰা িৰাৰ িাহি পয ্চটিৰ সুবিধাৰ অহথ ্চ 
দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা শ্ৰীহিাটলল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৫৮ত 
ব্ৰহ্মপুৰীৰ পৰা দিাবডয়ালালল পথ ি�ল িৰা প্ৰিল্পৰ 
শুভ উহবিাধন িহৰ।

n  ১৭০০ দিাটট টিাহৰা অবধি ি্য় সাহপহষি যমুনা নেীত 
বনমমীত ১২০ দমগাৱাটৰ জলবিেু্ ৎ প্ৰিল্প তথা দডৰাডুনত 
ব�মালয় সংসৃ্বত দিন্দ্ৰও প্ৰধানমন্তীহয় উহবিাধন িহৰ।

n  ব�মালয় সংসৃ্বত দিন্দ্ৰত এটা ৰাদ্জ্ি স্তৰৰ সংগ্ৰ�ালয়, 
৮০০ আসনযতুি সভাগ�ৃ, পুবথভৰাল আবেৰ ি্ৱস্থা িৰা 
�’ি। ব�মালয় সংসৃ্বতৰ ৈৈ্চাৰ বেিত এই দিন্দ্ৰ স�ায়ি 
চ� পবৰি।

n  প্ৰধানমন্তীহয় দডৰাডুনত সুগবন্ বনম ্চাণৰ অত্াধুবনি 
পৰীষিাগাহৰা মুিবল িহৰ।

বেল্ী-দডৰাডুন িবৰডৰৰোষ্ট্ৰ
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ঘটৰ ঘটৰ হগ ট�কোকৰৰ

দিাবভডৰ েহৰ ম�ামাৰীৰ পৰা ৰষিা 
দপাৱাৰ উপায় মাত্ৰ এটাই, আৰু দসয়া 
চ�হছ টটিা। দিাবভড দভিবৈন গ্ৰ�ণ 

িবৰহলহ� বিশ্বজবুৰ ত্ৰাসৰ সৃটষ্ িৰা এই 
ম�ামাৰীৰ পৰা ৰষিা পাি পাবৰ। দিাবভডৰ 

বিবভন্ন নতুন নাহমহৰ বনহতৌ নতুন সংক্ৰমণ 
আব� আহছ আৰু বিহিৰজ্সিহল িুষ্াৰ 

দডাজ (বিহিৰ টটিা) বেয়াৰ পৰামি ্চ 
বেহছ দতহন সময়ত দেিৰ দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ 
ইবতমহধ্ ৈবল থিা টটিািৰণ অবভযানৰ 

অধীনত দেিৰ ৫৫ িতাংি টটিা দলাৰা 
উপযুতি দলািি দভিবৈনৰ েুহয়াটা পাবল 

প্ৰোন িবৰহছ। এবতয়া দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ 
এঢাপ আগিাব়ি প্ূণ টটিািৰণৰ সংিল্পহৰ 

“ঘৰ ঘৰ েস্তি, ঘৰ ঘৰ টটিা” অবভযান 
আৰম্ভ িবৰহছ...

ৰাজস্থানৰ আলৱাৰ দ্জলা। ইয়াত িৃৰি মব�লা 
দখবতপথাৰত িাম িবৰ আহছ। এহন দপ্ৰষিাপটত 
দতওঁহলািৰ িামত িাধা না�ি আৰু টটিািৰহনা চ� 
যাওি তাৰ স্াস্থ্িমমী বনহজ দখবতপথাৰলল আব� 
দতওঁহলািি টটিা প্ৰোন িবৰহছ। এহিেহৰ মধ্প্ৰহেিৰ 
বিবভন্ন দ্জলাহতা এহিই পেহষিপ গ্ৰ�ণ িৰা চ�হছ। 
দিৱল এয়াই ন�য়, অসমৰ বিবভন্ন দ্জলাহতা স্াস্থ্ 
িমমীসিহল বিবভন্ন িাধা আৰু প্ৰত্াহ্বান দনওবৈ ঘহৰ 
ঘহৰ চগ নাবগৰিি টটিা প্ৰোন িবৰহছ। বিবভন্নজহন 
টটিা দলাৱাৰ দষিত্ৰত অনী�া দেখুওৱাৰ পবৰহপ্ৰবষিটত 
স্াস্থ্িমমীসিহল বিহিৰ পেহষিপ গ্ৰ�ণ িবৰহছ আৰু 
সিহলাহি টটিা প্ৰোনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আহৰাপঁ 
িবৰহছ। দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ দিাবভড টটিািৰণ িায ্চসূৈীত 
অবধি বিস্তৃত িৰাৰ িাহি তথা টটিা লহগাৱাৰ গবত িদৃ্দ্ 
িৰাৰ িাহি োয়ৱদ্। বযহিাহনা পবৰবস্থবতহতই যাহতই এই 
দিাবভড টটিা প্ৰোন িায ্চসূৈী থমবি নৰয় তাৰ িাহি 
বিহিৰ পেহষিপ গ্ৰ�ণ িৰা চ�হছ। দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ ৩ 

ছবৱত দেবখিলল দপাৱা চগহছ ৰাজস্থানৰ 
দিাহনা এখন দখবত পথাৰত স্াস্থ্িমমীহয় 
টটিা বে থিা...

দিাবভডৰ বিৰুহদ্ যুদ্স্বোথি্
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নহৱম্বৰ তাবৰখৰ পৰা ৩১ বডহৈম্বৰ পয ্চন্ত ঘৰ ঘৰ েস্তি 
িীৰ ্চি এি িায ্চসূৈী গ্ৰ�ণ িবৰ টটিা বেয়াৰ প্ৰদ্ক্ৰয়াত 
ষিীপ্ৰতা আবনহছ। বযসিল নাগবৰি বিবভন্ন িাৰিৰ িাহি 
তথা বনজৰ অনী�াৰ িাহি টটিা প্ৰোন দিন্দ্ৰত যাি পৰা 
নাই দতওঁহলািৰ সুবিধাহথ ্চ এই ঘৰ ঘৰ েস্তি িায ্চসূৈী 
�াতত দলাৱা চ�হছ। ইয়াৰ মূল উহদিি্ চ�হছ ১০০ িতাংি 
টটিািৰণ। এবতয়ালল দেিৰ ৮৬ িতাংি জনসংখ্াই 
অন্তত এটা টটিা লাভ িবৰিলল সষিম চ�হছ। এয়া বিশ্ব 
অন্ দিতহিাৰ দেিতলি সি ্চাবধি। দিৱল ইমাহনই ন�য়, 
দেহি ইবতমহধ্ ৫৫ িতাংি প্ৰাপ্িয়স্ দযাগ্ নাগবৰিি 
দিাবভডৰ েুহয়াটা দভিবৈন বেহছ। দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ দিাবভড 
দভিবৈন বিনামূলীয়া িবৰ বে ৰাজ্ আৰু দিন্দ্ৰীয় িাবসত 
অঞ্লৰ প্ৰিাসনৰ িাহি িথাহিাৰ সুগম িবৰ বেহছ। এই 
সমবিয়তাই দিাবভড দভিবৈনৰ সষিমতা িদৃ্দ্ িবৰহছ। 
ইয়াৰ লগহত দিাবভড দভিবৈন ি্ৱস্থাপনাৰ িাহি দ্ানহৰা 
ি্ৱ�াৰ চ�হছ। দভিবৈনৰ সফলতা সম্ি্চত প্ৰধানমন্তীহয় 
ইবতমহধ্ চিহছ দয জনতাই দিাহনা এটা িাম িবৰি িুবল 
বসদ্ান্ত দলাৱাৰ পাছত দসই িাম সম্ন্ন দ�াৱাৰ দষিত্ৰত 
দিাহনা িাধা নাহ�। দি�তীয়া তথ্ মহত ১৫ বডহৈম্বৰ পয ্চন্ত 
দেিত ১৩৮ দিাটট টটিা বেয়া চ� চগহছ।
মৈোমোৰী এনতয়োও সশৰ সৈোৱো নোই, সোৱধনতো জৰুৰী
ভাৰতত ৈবল থিা বিশ্বৰ সি ্চি�ৃৎ দিাবভড টটিািৰণ 
অবভযানৰ জবৰয়হত ইবতমহধ্ ১৩৮ দিাটট দলািি 
দভিবৈন প্ৰোন িৰা চ�হছ। দিাবভডৰ পৰা ৰষিা 
দপাৱাৰ েুটা উপায় আহছ, প্ৰথমহটা চ�হছ টটিািৰণ 
আৰু ববিতীয়হটা চ�হছ সাৱধানতা অৱলম্বন িৰা। এহন 
দপ্ৰষিাপটত টটিািৰণৰ লগহত মাস্ পবৰধান িবৰ এই 
দৰাগৰ পৰা বনজৰ ৰষিা িবৰ থিাহটা সময়ৰ আহ্বান।
সতক্ণ িৃটষ্ট ৰোখক- নবশ্ স্বোথি্ সংথিো
বিশ্ব স্াস্থ্ সংস্থাই চিহছ দিাবভডৰ নতুন উৎপবৰৱত্চি 
অনমক্ৰন ইবতমহধ্ ৬৩ খন দেিলল বিয়বপ পবৰহছ। 
এয়া দডল্া দভবৰহয়ন্তলি দিবছ। বিশ্ব স্াস্থ্ সংস্থা 
এবতয়ালল এই িথাহটাত বনদ্চিত ন�য় দয দিাবভডৰ এই 
নতুন প্ৰিাৰ বিয় ইমান ষিীপ্ৰতাহৰ িদৃ্দ্ পাইহছ। দযাৱা 
িৰ ্চৰ ২৪ নহৱম্বৰ তাবৰহখ অবমক্ৰনৰ িথা দপা�ৰালল 
আব�বছল। ইয়াৰ পাছত এই দভবৰহয়ন্ৰ ওপৰত ভাৰত 
ৈৰিাহৰ প্ৰবতবেন তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাবখহছ আৰু এই দষিত্ৰত 
সতি্চতামূলি ি্ৱস্থা গ্ৰ�ণ িবৰ আব�হছ। দসহয়হ� সিহলা 
নাগবৰহি এই িথাহটাত গুৰুত্ব বেয়া উবৈত দয ম�ামাৰী 
এবতয়াও আতঁৰা নাই আৰু দিাবভড বিবধ মাবন ৈবল মাস্ 
পবৰধান িবৰ থিাহটা সময়ৰ আহ্বান। n

নতুন ভোৰতৰ নতুন অনভটেখ

দিাবভডৰ জটটল পবৰবস্থবতৰ মাজহতা দেহি 
১০০ দিাটটহৰা অবধি দভিবৈনৰ পবৰসংখ্া 
অবতক্ৰম িবৰহছ। আৰু এবতয়া আবম ১৫০ 

দিাটটৰ বেিত ষিীপ্ৰতাহৰ আগিাব়িহছা।ঁ নতুন 
দভবৰহয়ন্ৰ খিৰ আব�হছ গবতহি আবম 

অবধি সতি্চ চ� থিাৰ প্ৰহয়াজনীয়তা আহছ। 
সিহলাহৰ িাহি উত্ম স্াস্থ্, দেিিাসীৰ উত্ম 

স্াস্থ্ ৈৰিাৰৰ মূল প্ৰাথবমিতা।

– নটৰন্দ্ৰ সমোিী, প্ৰধানমন্তী। 

দিাবভডৰ বিৰুহদ্ যুদ্স্বোথি্

৫৫%

১৩৮

৮৬%

১০০%

অবধি দযাগ্ 
জনসংখ্াই েুহয়াটা 
টটিা লগাইহছ।

দিাটটহৰা অবধি দভিবৈন 
দেিত বেয়া চ�হছ। এয়া 
বিশ্বৰ সি ্চাবধি।

জনসংখ্া দিাবভড 
দভিবৈনৰ এটা পাবল 
চলহছ।

টটিািৰণ সম্ূণ ্চ দ�াৱা 
প্ৰথম ৰাজ্ চ�হছ ব�মাৈল 
প্ৰহেি।

সভকনিন হমত্ী- নবশ্ৰ বোটব ভোৰতৰ সঞ্জীৱনী
n  ভাৰহত ২০২১ ৈনৰ ২০ জানুৱাৰী তাবৰহখ দভিবৈন চমত্ৰী 

িায ্চক্ৰমৰ অধীনত অন্ দেিি দভিবৈন প্ৰোনৰ িায ্চসূৈী আৰম্ভ 
িবৰহছ।

n  ২০২১ ৈনৰ ১৪ অহক্টািৰ তাবৰখৰ পৰা দভিবৈন চমত্ৰী িায ্চসূৈী 
পুনৰাই আৰম্ভ িৰা �য়। ইয়াৰ অধীনত দনপাল, ম্ানমাৰ, ইৰান 
আৰু িাংলাহেিলল প্ৰহত্িি ১০ লাখ দভিবৈন প্ৰোন িৰা চ�হছ। 
িত্চমান ৯৬ খন দেিলল স্হেিী দভিবৈন ৰপ্াবন চ� আহছ।
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দতদলংগানাৰ দছহিণ্ডৰািােৰ বনিাসী তথা 
এখন অনাথ আশ্ৰমৰ বনিাসী ১৫ িছৰীয়া 
মছমী সুিান প্ৰবতভা থিা ছাত্ৰী। তাই 

বপয়াহনা িহজাৱাৰ লগহত িাৰাহটও বিহি। এই িহুমুখী 
প্ৰবতভাৰ অবধিাৰী দছাৱালীজনী প়িা-শুনাহতা আগিা়ি। 
তাই িয় দয, পূি ্চৰ তুলনা এবতয়া লাভ িৰা এলইবডহিাৰ 
অবধি দপা�ৰ বেহয়। ভাল দপা�ৰ থিা লাইটৰ ি্ৱ�াৰৰ 
ফলত প়িা-শুনা িামহটা স�জ চ� পহৰ। পুৰবণ 
িাল্বহিাৰত মাহথা ঁ েুই ঘন্া মান প়িাশুনা িৰা মুবছ ্চহয় 
এবতয়া অবধি সময় প়িাশুনা িবৰিলল সষিম চ�হছ। 
�াবৰয়ানৰ দছাবনপতৰ িাহৰহৰ দযাৱা ঘাইপথৰ িাৰত 
ঢািাৰ ি্ৱসায় িৰা দেৱেত্ িম ্চাই বনজৰ দ�াহটল পূি ্চৰ 
টটউিলাইটৰ সলবন এবতয়া এলইবড লাইট লগাইহছ। ইয়াৰ 
ফলত দতওঁৰ ছয় মা�ৰ বিেু্ৎ মাৈুল ৪৫ �াজাৰৰ পৰা 
হ্াস চ� ১৫ �াজাৰ টিা চ� পবৰহছ। দপা�ৰহৰ আহলাবিত 

চ� থিা ঢািাত এবতয়া দলািৰ সংখ্াও িদৃ্দ্ পাইহছ। এয়া 
মাহথা ঁ েুটা উো�ৰণহ�। দিন্দ্ৰ বিাৰা ৰূপাবয়ত উজালা 
আৈঁবনহয় দেিৰ এহন অহনি দলািি স�ায় িবৰহছ।

উজালা আৈঁবন ২০১৫ ৈনৰ ৫ জানুৱাৰী তাবৰহখ 
প্ৰণয়ন িৰা চ�বছল। উজালা মাহন চ�হছ Unnat Jyoti 
by Affordable LEDs for all (UJALA)। এয়া ঘহৰ ঘহৰ 
দপা�ৰ বিহলাৱা বিশ্বৰ অন্তম সি ্চি�ৃৎ আৈঁবন। দিৱল 
এয়াই ন�য়, উজালাৰ ফলত ভাৰত এবতয়া বিশ্বৰ সি ্চি�ৃৎ 
এলইবড লাইটৰ িজাৰ চ� পবৰহছ। ৈৰিাৰৰ বিাৰা 
বিতৰণ দ�াৱা এলইবডৰ সংখ্া ১৯ জলুাইত ১৩.৩ দিাটট 
আবছল, দসয়া ১ বডহৈম্বৰ তাবৰখলল ১৭৭ িতাংিৰ িদৃ্দ্হৰ 
৩৬.৭৮ দিাটট চ�হছ। িদ্তি মন্তণালয়ৰ বিাৰা পবৰৈাবলত 
এই আৈঁবনহয় ২০১৭ ৈনত েবষিণ এবছয় প্ৰবিউৰহমন্ 
ইন’দভশ্বন এৱাড্চ লাভ িৰাৰ লগহত দ্াহৱল ছবলড দষ্ট 
লাইটটঙৰ েহৰ িটঁাও লাভ িবৰহছ।

দিাহনা এখন দেিৰ প্ৰগবত দসই দেিখনৰ সম্েৰ সটঠি বিতৰণ আৰু ি্ৱ�াৰৰ ওপৰত বনভ্চৰ 
িহৰ। ভাৰতৰ েহৰ দেিত বিেু্তৰ মুঠ প্ৰহয়াজনীয়তাৰ ২০ িতাংি দিৱল দপা�ৰ (লাইট আবে) িৰাৰ 
িাহি ি্ৱ�াৰ �য়। এটা সময় আবছল দযবতয়া ইয়াৰ এি ি�ৃৎ অংি পুৰবণ িাল্বহিাহৰ চলবছল বযহিাহৰ 

অত্াবধি বিজবুল ি্ৱ�াৰ িৰাৰ লগহত বিেু্তৰ অবতবৰতি ি্য় িদৃ্দ্ িবৰবছল। তাৰ ফলত পবৰহৱহিা 
বিনষ্ চ�বছল। ইয়াৰ বিিল্পৰ ৰূপত এবতয়া এলইবড িাল্ব িজাৰলল আব�হছ। বিন্তু এই এলইবড িাল্বহিাৰ 
সস্তীয়া দনাহ�াৱাৰ ফলত সাধাৰণ জনতাই ক্ৰয় িবৰি পৰা নাবছল। ইয়াৰ সমাধানৰ িাহিই ২০১৫ ৈনৰ 

৫ জানুৱাৰী তাবৰহখ আৰম্ভ দ�াৱা উজালা আৈঁবনহয় স�ায়ৰ িাত ্চা িব়িয়াই আবনবছল। এই আৈঁবনৰ 
স�ায়ত এবতয়ালল ১০ টা মূল্ত প্ৰায় ৩৭ দিাটট এলইবড িাল্ব সাধাৰণ জনতাৰ িাৰলল বনয়া চ�হছ...

ঘটৰ ঘটৰ উজোেোঘটৰ ঘটৰ উজোেো
জীৱন হৈ পনৰটে উজ্জ্বেজীৱন হৈ পনৰটে উজ্জ্বে
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এেইনডৰ ফেত নবজনুেৰ সঞ্চয় সৈোৱোৰ েগটত খৰি কম ৈয়
n এই লাইটৰ ি্ৱ�াৰৰ ফলত অবধি 

দপা�ৰ দপাৱা যায় আৰু বিজবুলও 
সঞ্য় �য়।

n  পুৰবণ িাল্বহিাৰৰ তুলনাত এলইবডৰ 
বিেু্ ৎ সঞ্য় সি ্চাবধি।

n  ১৪০ ঘন্া পয ্চন্ত ি্ৱ�াৰ দ�াৱাৰ 
পাছতহ� ১ ইউবনট বিেু্ ৎ ি্ৱ�াৰ 
�য়। আন�াহত ইমানবখবন সময় 
ি্ৱ�াৰ দ�াৱাৰ পাছত বৈএফএলত ২ 
ইউবনট আৰু আইবৈএল লাইটত ৯ 
ইউবনট বিেু্ ৎ ি্ৱ�াৰ �য়। 

n  ১৪০ ঘন্া পয ্চন্ত ি্ৱ�াৰ দ�াৱাৰ 
পাছতহ� এলইবড িাল্বত ৪টা খৰৈ 
�য়। আন�াহত ইমানবখবন সময় 
ি্ৱ�াৰ দ�াৱাৰ পাছত বৈএফএলত 
৮ টিা আৰু আইবৈএল লাইটত ৩৬ 
টিা খৰৈ �য়। n

প্ৰধোনমন্তী গ্ৰোমীৰ উজোেো আঁিননৰ জয়যোত্ো
n • প্ৰধানমন্তী গ্ৰামীণ উজালা আৈঁবনৰ 

অধীনত ভাৰহত বিশ্বৰ বভতৰহত 
সি ্চাবধি িম মূল্ ১০ টিাত এলইবড 
িাল্ব বিতৰণ িবৰ আব�হছ। এই 
আৈঁবনৰ অধীনত প্ৰবতহটা পবৰয়ালি 
৩/৪ টা িাল্ব বেয়া �য়।

n এই আৈঁবনৰ অধীনত ১৫ৰ পৰা 
২০ দিাটট গ্ৰামাঞ্লৰ পবৰয়ালি 
ৰাজসা�ায ্চ নথিা ৬০ দিাটট এলইবড 
িাল্ব দযাগান ধৰা চ�হছ।

n এই িাল্বৰ মূল্ ২০১৪ ৈনত ৩১০ টিা 
পয ্চন্ত আবছল, দসয়া এবতয়া ৭০ টিা 
পয ্চন্ত চ�হছ।

n ইয়াৰ িাহি ৰাজ্হিাৰি দিাহনা 
অবতবৰতি খৰৈ িবৰিলল বেয়া দ�াৱা 
নাই। বয খৰৈ আব�হছ দসয়া দিন্দ্ৰীয় 
সংস্থা এনাজমী এবফবৈহয়ন্সী ৈাবভ্চহছৈ 
বলীঃ(ইইএছএল) ি�ন িবৰহছ। খৰৈৰ 
ধন িাি ্চন দট্ৰবডঙৰ জবৰয়হত আয় 
িৰা চ�হছ।

নবশ্স্তৰীয় পনৰিয়
জীৱনৰ গুৰগত মোন বৃদ্দ্ঃ 
১৬০০ দিাটট টিাৰ সঞ্য় চ�হছ। 
এলইবডৰ ফলত বিজবুল বিল হ্াস 
পাইহছ। জনতাৰ জীৱন মান 
উন্নত চ�হছ।
বজোৰ বৃদ্দ্ঃ এলইবড লাইটৰ 

িজাৰ ভাৰতত িদৃ্দ্ পাইহছ। 
প্ৰবতিছহৰ ২১৪০দিাটটৰ ি্ৱসায়।
জেবোয় ুসংৰক্ৰত গুৰুত্বঃ 
প্ৰবতিছহৰ ৩বিবলয়ন টন িাি ্চন 
বনগ ্চমন হ্াস পাইহছ। পবৰহৱি 
সুৰষিা চ�হছ।

উন্নয়নত ক্ীপ্ৰতো আনৈটে
n িাি ্চন ডাই অক্সাইডৰ বনগ ্চমন হ্াস পাইহছ। প্ৰবতিছহৰ 

৩,৮৬,৯৮,৩৮৭ টন িাি ্চনৰ বনগ ্চমন হ্াস পাইহছ। ১.১০ 
দিাটটহৰা অবধি স্টীট লাইট লহগাৱা চ�হছ। ৭২ লাখহৰা 
অবধি টটউিলাইট আৰু ২৩ লাখহৰা অবধি দফন 
বিতৰণ িৰা চ�হছ।

নবজনুেৰ সঞ্চয়

৪৮০০

১৯,১১০

দিাটটহৰা অবধি 
ইউবনট বিজবুল 
সঞ্য়।

দিাটট টিাৰ 
প্ৰবতিছহৰ সঞ্য়।

৯,৫৬৫
দমগাৱাট 
বিজবুলৰ ৈাব�ো 
হ্াস পাইহছ।

দেিি এহনিুৱা এটা সমাধান সূত্ৰৰ আৱি্ি 
আবছল যাৰ স�ায়ত বিজবুলৰ সঞ্য় িৰাৰ 

লগহত প্ৰহয়াজনীয়তা পূৰণ িবৰি পৰা যায় আৰু 
লগহত সিহলাহৱ অবধি দপা�ৰ লাভ িৰি। 
এই আৱি্িীয়তা আতঁৰ িৰাৰ িাহি উজালা 
আৈঁবনৰ জন্ম �য়। এলইবডৰ উৎপােন িদৃ্দ্ৰ 

ওপৰত গুৰুত্ব বেয়া �য়, নীবত সংস্াৰ িৰা �য়। 
ইয়াৰ ফলত িাল্বৰ মূল্ হ্াস পায়, ৰাইজ সহৈতন 

�য় আৰু বিেু্ৎ সঞ্য় সম্ভৱ চ� পহৰ।
-নটৰন্দ্ৰ সমোিী, প্ৰধানমন্তী

উজালা আৈঁবনধ্বজ্োবোৈক আঁিনন
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ভাৰতৰ স্াধীনতা আহ্ালনৰ বিবভন্ন িাব�নীহিাৰৰ িথা চি থাবিহল দিৰ ন�'ি। দেিৰ প্ৰবতহটা 
প্ৰান্তত দেি মাতৃত পৰাধীনতাৰ বিিবলৰ পৰা মুতি িৰাৰ িাহি আহ্ালন িায ্চসূৈী ৈবলবছল, 

অহনহি আত্িবলোন বেবছল, অহনহি বনজৰ আেি ্চহৰ আনৰ িাহি দপ্ৰৰণাৰ দস্াত সটৃষ্ িবৰবছল। 
সিহলা জাবত-িণ ্চ-ধম ্চৰ দলািৰ অৱোনৰ িাহিই দেহি ১৯৪৭ ৈনৰ ১৫ আগষ্ তাবৰহখ ইংৰাজ 

িাসনৰ পৰা মুদ্তি লাভ িবৰবছল। দেহি এই স্াধীনতাৰ ৭৫ সংখ্ি িৰ ্চত ভবৰ বেয়াৰ ষিণত ৈৰিাৰৰ 
বিাৰা স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱ বিতান িীৰ ্চি এি অবভযান সমগ্ৰ দেিত ৈবলি ধবৰহছ। বনউ 

ইদ্ণ্ডয়া সমাৈাৰৰ পাতত আবম প্ৰবতহটা সংখ্াত দতহন দিইগৰািীমান িীৰ স্াধীনতা দসনানীৰ িথা 
আহলাৈনা িবৰ আব�হছা।ঁ এইিাৰৰ বিতান আগিহ়িাহলা.ঁ..

স্বোধীনতোৰ স্বোধীনতোৰ স্ফুস্ফু নেংগ জোগ্ৰত কনৰ সমোজৰ বোটবনেংগ জোগ্ৰত কনৰ সমোজৰ বোটব
আিশ ্ণ প্ৰনতষ্ো কৰো বীৰ সসনোনীৰ কথোআিশ ্ণ প্ৰনতষ্ো কৰো বীৰ সসনোনীৰ কথো

ৰোষ্ট্ৰ স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱ
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মৈোত্মো গোন্ধীৰ েোয়ো হৈ স্বোধীনতো আটন্দোেনত
মৈত্বপূৰ ্ণ ভূনমকো পোেন কৰো মৈোটিৱ ভোই সিশোই

ম�াহেৱ ভাই দেিাই ম�াত্া 
গান্ীৰ ি্দ্তিগত সবৈি 
আবছল। ম�াত্া গান্ীৰ িয়সৰ 

চসহত ম�াহেৱ ভাই দেিাইৰ িয়সৰ 
তাৰতম্ প্ৰায় ২৪ িছৰৰ আবছল। বিন্তু 
ইমানৰ পাছহতা েুহয়াহৰ সম্ি্চ যহথষ্ 
িনু্ত্বপূণ ্চ আবছল। ইয়াৰ িাহি ম�াহেৱ 
দেিাইি ম�াত্া গান্ী ছায়া িুবল দিাৱা 
চ�বছল।

দিৱল ইমাহনই ন�য়, দতওঁ ম�াত্া 
গান্ীৰ দসা�ঁাতস্ৰূপ আবছল। দতওঁ 
িাপুজীৰ সিহলা প্ৰহয়াজনীয়তা দযহন 
অনুিােি, টাইবপষ্, পৰামি ্চোতা, 
দোভাৰী, িুবৰয়াৰস� অহনি িাম 
িবৰবছল। দতওঁ আনবি ৰান্নীিালহতা 
মাহজ ি্স্ত চ� ম�াত্া গান্ীি 
আপ্য়ায়ন িবৰবছল। দতওঁ চতয়াৰ িৰা বখবৈবৰ ম�াত্া 
গান্ীৰ বপ্ৰয় আবছল। এই িাৰণহিাৰৰ িাহি ম�াত্া গান্ী 
আৰু িস্তুৰিা গান্ীহয় দেিাই বনজৰ পুত্ৰ েহৰ দস্� 
িবৰবছল। ১৯১৭ ৈনত ম�াত্া গান্ীৰ ম�াহেৱ দেিাইৰ 
চসহত সাষিাৎ চ�বছল আৰু দতওঁ চসহত এহিলহগ িাম 
িৰাৰ িাহি লগহত ৰাবখ চথবছল। ১৯১৭ ৈনৰ পৰা এই 

যাত্ৰা দেিাইৰ অবন্তম ষিণ ১৯৪২ 
ৈনৰ ১৫ আগষ্ পয ্চন্ত অটুট আবছল। 
ম�াত্া গান্ী ১৯৪২ ৈনৰ ৮ আগষ্ 
তাবৰহখ মুম্বাইৰ ঐবত�াবসি ভাৰণত 
“িৰা ন�’দল মৰা” (Do or Die) িীৰ ্চি 
আহ্বান জনাইবছল। এই আহ্বানৰ পাছত 
ইংৰাজ প্ৰিাসহি ৯ আগষ্ত ম�াত্া 
গান্ীস� দেিাই অন্ি দগ্ৰপ্াৰ িবৰ 
পুহণৰ দজলত থয়। ইয়াহতই ১৫ আগষ্ 
তাবৰহখ হৃেযন্তৰ ক্ৰীয়া িন্ চ� ম�াহেৱ 
ভাই দেিাইৰ বনধন �য়। দতওঁৰ মতুৃ্ত 
বৰিয়মান চ� ম�াত্া গান্ীহয় চিবছল দয 
দেিাইহয় বনজৰ ৫০ িছৰীয়া জীৱনত 
১০০ িছৰৰ িাম িবৰ চগহছ। ম�াত্া 
গান্ীৰ ইচ্ছা অনুসবৰ পুহণৰ আগা খা 
ভৱনত দেিাইৰ সমাবধ স্থাপন িৰা 

�য়। উহল্খ্ দয ইয়াৰ এটা িছৰৰ পাছত িস্তুৰিা গান্ীৰ 
মতুৃ্ত দতওঁৰ সমাবধও দেিাইৰ ওৈৰহত ৰখা �য়। ম�াত্া 
গান্ীহয় গুজৰাটীত বলখা আত্িথা “সত্ৰ প্ৰহয়াগ”ি 
দেিাইহয় ইংৰাজীলল অনুিাে িহৰ। বনহতৌ বেনবলবপ 
বলখা দেিাইৰ িলমত ম�াত্া গান্ীৰ বিবভন্ন বেি 
বলবপৱদ্ চ�বছল।

জন্ঃ ১ জোনুৱোৰী, ১৮৯২, মৃতু্ঃ ১৫ আগষ্ট, ১৯৪২

জন্ঃ ১১ সফব্ৰুৱোৰী, ১৭৫০ শ্ৈীি নিৱসঃ ১৩ জোনুৱোৰী, ১৭৮৫

স্োতক নডগ্ৰী 
সেোৱোৰ পোেত 
সতওঁ আইনী 

নশক্োও গ্ৰৈৰ কনৰ 
ওকোেনত কনৰনেে।

নতেকোৰ অথ ্ণ 
পোৈোৰীয়ো ভোৰোত 

খঙোে ব্দ্ক্ত, 
সোৈসী ব্দ্ক্ত

এজন যুৱহি ১৩ জানুৱাৰী, ১৭৮৪ ৈনত িাইটীয়া তাৰৰ দিৰত বথয় চ� ইংৰাজ 
আৰষিী অধীষিি ক্ীৱহলণ্ডি বিৰাতি ধনুিা়ি মাবৰ �ত্া িবৰবছল। দসই 
যুৱিজনৰ নাম চ�হছ বতলিা মাদ্ি। বতলিা মাদ্িহয় দসই সময়ত ইংৰাজ িাসিৰ 

বিৰুহদ্ যুজঁৰ দঘাৰণা িবৰবছল বয সময়ত দেিৰ ি’দতা বিহদ্ৰা�ৰ িথা আহলাৈনাও দ�াৱা 
নাবছল। ইংৰাজ বিৰয়াি �ত্া িৰাৰ পাছত সমগ্ৰ ইংৰাজ দসনা বতলিা মাদ্িি ধবৰিলল 
ি্স্ত চ� পবৰবছল। আৰু এবেনাখন বনজৰ জনজাতীয় গাওঁ এহলিাত জনজাতীয় উৎসৱত 
অংি দলাৱাৰ সময়ত ইংৰাহজ দতওঁি িৰায়ত্ িবৰিলল সষিম �য়। ১৭৮৫ ৈনৰ ১৩ 
জানুৱাৰী তাবৰহখ এজন ইংৰাজ বিৰয়াই আহক্ৰািমূলিভাহৱ বতলিা মাদ্িি ৰৈীহৰ িাবন্ 

ৈোনঁৈ ৈোনঁৈ উটিে হগ ফোিঁীকোিত.... শীৰ ্ণক গীতৰ
সপ্ৰৰৰো হৈ পনৰনেে নতেকো মোদ্ি

স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱৰোষ্ট্ৰ
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দঘাৰাহৰ দৈাৈঁৰাই দিইিা বিীঃবমীঃ েৰূত্বত 
থিা ভগলপুৰলল আহন বিন্তু ইমানহৰা 
পাছহতা বতলিা মাদ্িৰ এহিা দনাহ�াৱাত 
ইংৰাজ বিৰয়া-দসনা আৈবৰত চ� পহৰ। 
বিন্তু িহঠাৰ হৃেয়ৰ ইংৰাহজ ভগলপুৰত 
বতলিা মাদ্িি এডাল গছত ওলমাই 
ফাৈঁী বে বেহয়। ফাৈঁী িাঠত ওহলামাৰ 
আগলল বতলিা মাদ্িহয় দিৱল �াবঁ� 
আবছল। ইায়ৰ পাছত বতলিা মাদ্িৰ 
িাব�নী েৰূ েৰূবনলল বিয়বপ পহৰ আৰু 
স্াধীনতা দসনানী সিহল �াবঁ� �াবঁ� 
ফাৈঁী ল’দল বতলিাই িীৰ ্চি গীত গায় 
স্াধীনতা আহ্ালনত সদ্ক্ৰয়তাহৰ 
অংি চলবছল। ইংৰাজ িাসিৰ বিৰুহদ্ 
অস্ত্ৰ তুবল চল মতুৃ্ দ�াৱা বতলিা মাদ্িি 
স্াধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্ব�ীে িুবল ধৰা 
�য়। ১৭৫০ ৈনৰ ১১ দফব্ৰুৱাৰী তাবৰহখ 
বি�াৰৰ ভগলপুৰত ৈুলতানগজিৰ 
বতলিপুৰ গাৱঁত বতলিা মাদ্িৰ জন্ম 
চ�বছল। সন্থাল সম্প্ৰোয়ত জন্মগ্ৰ�ণ 
িৰা বতলিা মাদ্িৰ প্ৰিৃত নাম জিৰা 
পা�াৰীয়া িুবল জনা যায়। এয়া দিাৱা �য় 
দয বতলিা নামহটা দতওঁি ইংৰাহজহ� 
বেবছল। বতলিাৰ অথ ্চ পা�াৰীয়া ভাৰাত 
চ�হছ এজন খঙাল ি্দ্তি। এিাৰ এজন 
ইংৰাজ বিৰয়াই খঙাল বতলিাি দেবখ 
দসই নামহটা ৰাহখ। ১৭৭১ৈনৰ পৰা ১৭৮৪ 
ৈনলল প্ৰায় ১৩ িছৰ িাল বিহদ্ৰা� িৰা 
বতলিা মাদ্িহয় সন্থাল বিহদ্ৰা�ৰ দনতৃত্ব 
দলাৱাৰ লগহত সামন্তিােী ম�াজন 
দশ্ৰণীৰ জীৱন েুবি ্চস� িবৰ তুবলবছল। 
বতলিা মািীৰ নামত ভগলপুৰত বতলিা 
মাদ্ি ভগলপুৰ বিশ্ববিে্ালয় আহছ। 
প্ৰবসদ্ দলবখিাই বতলিা মাদ্িৰ ওপৰত 
এখন জনবপ্ৰয় উপন্ায় বলবখবছল, 
এই উপন্াসখন ব�্ীত “শ্বালবগৰ� 
িী পুিাৰ পৰ” নাহমহৰ প্ৰিাি িৰা 
চ�হছ। ভাৰতীয় স্াধীনতা আহ্ালনত 
জনজাতীয় দলািৰ অৱোনি দসাৱঁৰণ 
িবৰ প্ৰধানমন্তীহয় ১৫ নহৱম্বৰৰ বেনহটা 
প্ৰবতিছহৰ দিন্দ্ৰীয়ভাহৱ জনজাতীয় 
দগৌৰৱ বেৱস ব�ৈাহপ পালন িৰাৰ িাহি 
বসদ্ান্ত চলহছ।

অমতৃসৰৰ জাবলয়ানািাগ 
�ত্ািাণ্ডৰ িথা নুশুনা 
ি্দ্তি বিজাবন নাই, 

এই �ত্ািাণ্ড ইবত�াসৰ অন্তম 
ি’লা অধ্ায় ব�ৈাহপ বৈবহ্নত চ� 
আব�হছ। ইংৰাজ বিৰয়া দজহনহৰল 
ডায়াৰৰ দনতৃত্বত স�স্াবধি দলািৰ 
দসইবেনা মতুৃ্ চ�বছল। দসইবেনহটাত 
ইমানসংখ্ি জনতা অন্ দিতহিাৰ 
বিৰয়ৰ লগহত জনবপ্ৰয় স্াধীনতা 
সংগ্ৰামী ড০ চৈফুদ্দিন বিছলুৰ 
দগ্ৰপ্াৰৰ বিহৰাধ িৰাৰ িাহি এিহগাট 
চ�বছল। ইংৰাজ িাসহি ১৯১৯ৈনত 
দযবতয়া ৰাওলাট আইন প্ৰণয়ন িবৰবছল 
দতবতয়া অবধিতিা তথা ব�্-ুমুছলমানৰ 
এিতাৰ িাহি মাত মাবত অ�া জনবপ্ৰয় 
দনতা ড০ চৈফুদ্দিন বিছলুহৱ ইংৰাজ 
িাসিৰ বিৰুহদ্ প্ৰবতিােী িায ্চসূৈী �াতত চলবছল। এই আইহন আৰষিীি 
বযহিাহনা ি্দ্তিি দগ্ৰপ্াৰী পহৰাৱানা অবি�হন আটি িবৰি পৰা ষিমতা 
বেবছল। এই আইনৰ বিহৰাবধতাত বিছলুহৱ অব�ংসা পন্থাহৰ সত্াগ্ৰ�ৰ 
আহ্বান জনাইবছল আৰু প্ৰায় ৩০ �াজাৰ দলািি এিহগাট িবৰ ১৯১৯ ৈনৰ 
৩০ মাৈ্চ তাবৰহখ প্ৰবতিােী আহ্ালনৰ দনতৃত্ব চলবছল। ইয়াৰ পাছত ড০ 
বিছলু, ড০ সত্পাহল দসই িৰ ্চৰ ৯ এবপ্ৰল তাবৰহখ অমতৃসৰত ৈৰিাৰৰ 
বিৰুহদ্ প্ৰবতিােী আহ্ালনৰ িায ্চসূৈী �াতত চলবছল। এই িায ্চসূৈীৰ 
পাছত েুহয়াহি ইংৰাজ প্ৰিাসহি দগ্ৰপ্াৰ িবৰ ধম ্চিালাত নজৰি্ী িবৰ 
ৰাহখ। ভাৰতীয় স্াধীনতা আহ্ালনত সোয় সদ্ক্ৰয় ভূবমিা পালন িৰা 
বিছলুহৱ ম�াত্া গান্ীৰ বিাৰা ৈহলাৱা অস�হযাগ আহ্ালনত সদ্ক্ৰয়তাহৰ 
অংি লয়। দতওঁ লগহত বখলাফৎ আহ্ালনহতা সদ্ক্ৰয়তাহৰ অংি গ্ৰ�ণ 
িবৰবছল। দতওঁ আবছল এহন এজন দনতা বযগৰািীহয় মুছবলম লীগৰ পথৃি 
পাবিস্তান োিীি সহজাহৰ বিহৰাধ িবৰবছল। দেি বিভাজনৰ বিৰুহদ্ দতওঁ 
মাত মাবতবছল। বেল্ীৰ জাবময়া বমবলয়া ইছলাবময়া বিশ্ববিে্ালয়ৰ দতওঁ 
স�প্ৰবতঠিাপি আবছল। স্াধীনতাৰ পাছত দতওঁ ভাৰত-ৰাবছয়া সম্ি্চ 
সুেৃ়ি িৰাৰ িাহি অহনি পেহষিপ গ্ৰ�ণ িহৰ। ১৯৫২ ৈনত দলবনন 
িাবন্ত পুৰস্াৰ লাভ িৰা দতওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় ি্দ্তি আবছল। উহল্খ্ দয 
দিন্দ্ৰ ৈৰিাহৰ দি�তীয়ালি জাবলয়ানািাগ দষিত্ৰৰ সি ্চাঙ্ীন উন্নয়নৰ িাহি 
অহনি পেহষিপ গ্ৰ�ণ িবৰহছ।

পৃথক পোনকস্তোনৰ িোবীৰ নবটৰোধ কৰো
ৰোষ্ট্ৰবোিী ব্দ্ক্ত ড০ নকেেু
জন্ঃ ১৫ জোনুৱোৰী, ১৮৮৮    মৃতু্ঃ ৯ অট্োবৰ, ১৯৬৩

১৮৮৮ িনৰ 
১৫ জোনুৱোৰীত 

অমৃতসৰত জন্ সৈোৱো 
নকেেুটৱ সকমনৰিজ 
নবশ্নবি্োেয়ৰ পৰো 

স্োতক আৰু জোম ্ণোনীৰ 
পৰো ডক্তটৰ� েয়।

ৰোষ্ট্ৰ স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱ
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স্বোধীনতো আটন্দোেনৰ বোটব 
ননজৰ কনমউননষ্ট পো�মীৰ

নবপটক্ নথয় নিয়ো নবষু্ িোটমোিৰ
জন্ঃ ৪ জোনুৱোৰী, ১৯০৬,   মৃতু্ঃ ১৯৬১

নবষু্ িোটমোিৰ নিতটে 
এগৰোকী সোৈসী 

ব্দ্ক্ত সৈোৱোৰ েগটত 
কনমউননষ্ট নি্োটৰ 

পোনেত সৈোৱোৰ পোেটতো 
এগৰোকী প্ৰকৃত 

ৰোষ্ট্ৰবোিী আনেে।

ম�াৰাষ্ট্ৰৰ দিাল�াপুৰত ১৯০৬ ৈনৰ ৪ জানুৱাৰী তাবৰহখ 
বিষু্ োহমােৰ বৈতহলৰ জন্ম �য়। এগৰািী িবমউবনষ্ 
দ�াৱাৰ পাছত দতওঁ প্ৰিৃত ৰাষ্ট্ৰিােী আবছল। দতওঁ 

ভাৰতীয় স্াধীনতা আহ্ালনত সদ্ক্ৰয়তাহৰ অংিগ্ৰ�ণ িবৰবছল। 
স্াধীনতা আহ্ালনৰ সমান্তৰাললি দতওঁ িৃৰি আৰু শ্ৰবমি 
দশ্ৰণীৰ উন্নয়নৰ িাহি মাত 
মাবতবছল। ম�াত্া গান্ীৰ 
বনমখ আহ্ালনহতা 
সদ্ক্ৰয়তাহৰ অংি 
চলবছল। ভাই বৈতহল 
নাহমহৰ জনাজাত বিষু্ 
োহমােৰ বৈতহলই ১৯২৯ 
ৈনত পুহণৰ পৰা স্াতি 
বডগ্ৰী লয়, অৱহি্ 
স্াধীনতা আহ্ালন তথা 
দেিৰ স্াধীনতাত গুৰুত্ব 
বেয়াৰ িাহিই দতওঁৰ 
স্াতহিাত্ৰ বডগ্ৰী আৰু 
আইনী বিষিা সম্ূণ ্চ 
ন�য়। দতওঁ মাক্সিােী 
বৈন্তাধাৰত বিশ্বাস 
ৰাবখবছল আৰু যহথষ্ প়িা 
শুনা িবৰবছল বিন্তু দতওঁ 
িবমউবনষ্ বৈন্তাধাৰাৰ অন্ ভতি নাবছল আৰু ৰাষ্ট্ৰিােী বৈন্তাহৰ 
পবৰৈাবলত চ�বছল। দযবতয়াই িবমউবনষ্ বৈন্তাধাৰা ৰাষ্ট্ৰৰ ব�তৰ 
বিপৰীহত িাম িবৰবছল দতবতয়া দতওঁ মাত মাবতবছল আৰু 
বিহৰাধ িবৰবছল। দিাৱা �য় দয িবমউবনষ্ েহল ভাৰত ত্াগ 
আহ্ালনৰ বিহৰাধ িৰা িায ্চৰ দতওঁ বিহৰাবধতা িবৰবছল আৰু 
এই িায ্চৰ িাহি দতওঁ িবমউবনষ্ েলৰ পৰা িাব�ৰ �’িলগীয়া 
চ�বছল। অৱহি্ দেি স্াধীন দ�াৱাৰ পাছত বৈতহলৰ িুদ্দ্মত্াৰ 
িাহি দতওঁি েহল পুনৰাই ১৯৫১ ৈনত অন্তভু্চতি িবৰবছল। ৈীহন 
আক্ৰমণ িৰাৰ সময়ত বৈন্তাধাৰাৰ মতহভেৰ িাহি দতওঁ েলৰ 
পৰা পুনৰ আতঁবৰ আব�বছল। দগাৱাৰ মুদ্তি সংগ্ৰামহতা দতওঁ 
সদ্ক্ৰয়তাহৰ অংিগ্ৰ�ণ িবৰবছল। n

आजादी के अमृत महोत्सव की देश भर में गूंज

·       कौशल ववका्स, उद्यवमता और इलेक् ट्रॉविक् ्स और ्सूचिा 
प्ौद्योवगकी राज् य मंत्ी राजीव चंद्रशेखर िे 29 िवंबर, 2021 
को ्सप् ताह भर चलिे वाले काय्यक्रम ‘आजादी का विवजटल 
महोत् ्सव’ का शुभारंभ वकया। इ्सका प्त् येक वदि इलेक् ट्रॉविक् ्स 
और ्सूचिा प्ौद्योवगकी मंत्ालय (एमईआईटीवाई) के एक 
लक्ष् य को ्समव््यत रहा।

·       ्संसककृवत राजय मंत्ी मीिाक्ी लेखी िे 4 वद्संबर,2021 को 
सवच्छ भारत लोगो के वलए आजादी का विवजटल महोत्सव के 
दौराि अिंत गो्ाल ख्सबरदार को ्सममावित वकया। उनहोंिे 
‘100 करोड़ टीकाकरण लोगो' के वलए या्सीि हारूि ्सुदे्सरा, 
‘लोक्ाल' के वलए प्शांत वमश्ा, ‘बां्स वमशि लोगो' के वलए 
्साई राम गौड़ एवदजी और ‘विवजटल इंविया' के लोगो के वलए 
राणा भौवमक की ्सराहिा की।

·       कोववि-19 महामारी के दौराि भी मायगरॉव में ्सवक्रय रू् 
्से योगदाि देिे वाले मायगरॉव ‘्साथी' (्सहयोवगयों) को भी 
्संसककृवत राजय मंत्ी मीिाक्ी लेखी िे ्सममावित वकया।

·       भारत ्सरकार िे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के प्मुख 
्समारोह के वहस् ्से के रू् में 6 वद्संबर, 2021 को महा्ररविवा्यण 
वदव्स का आयोजि वकया।

·       ‘आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रू् में- आजादी 
के 75 वर्य का जश्न मिािे के वलए, ववद्युत मंत्ालय के अंतग्यत 
आिे वाली एक ्साव्यजविक अव्संरचिा ववत्त कं्िी आरई्सी 
वलवमटेि िे अ्सम के कामरू् वजले के ्सोिा्ुर गांव और 
आ्स-्ा्स के गांवों में ‘वबजली उत्सव' का आयोजि वकया।

·       बीआरओ मोटर्साइवकल अवभयाि India@75 राष्ट्ीय 
एकता, राष्ट् विमा्यण और ्सड़क ्सुरक्ा जागरूकता का ्संदेश 
फैलाते हुए भारत के चारों कोिों की यात्ा कर आजादी का अमृत 
महोत्सव मिा रहा है। इ्स अवभयाि को माििीय रक्ा मंत्ी 
राजिाथ व्संह िे 14 अकटटूबर 2021 को वदलली ्से रवािा वकया 
था।

·       आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंिमाि और विकोबार 
द्ी् ्समूह के आवदवा्सी ्समुदायों िे आजादी का अमृत महोत्सव 
के प्वतषष्ठित ्सपताह के दौराि आवदवा्सी लोगों, 

 দিৌিল বিিাি, উহে্াগিীলতা আৰু ইহলিট্ৰ’বনিছ 
আৰু তথ্ প্ৰযুদ্তি বিভাগৰ ৰাদ্জ্ি মন্তী ৰাজীৱ 
ৈন্দ্ৰহিখহৰ ২৯ নহৱম্বৰ তাবৰহখ সপ্া�হজাৰা ৈলা 
িায ্চসূৈী স্াধীনতাৰ বডদ্জহটল মহ�াৎসৱৰ উহবিাধন 
িহৰ। ইয়াৰ প্ৰবতহটা বেন তথ্-প্ৰযুদ্তি মন্তণালয়ৰ 
লষি্ৰ প্ৰবত সমবপ ্চত আবছল।

 সংসৃ্বত মন্তণালয়ৰ ৰাদ্জ্ি মন্তী মীনাষিী দলবখহয় ৪ 
বডহৈম্বৰ তাবৰহখ স্াধীনতাৰ বডদ্জহটল মহ�াৎসৱৰ 
সময়ত অনন্ত দগাপাল খৈিৰোৰি সন্মাবনত িহৰ। 
দতওঁ লগহত এি দিাটট টটিাৰ প্ৰতীি বৈহ্নৰ িাহি 
�াৰুণ ছুহেছাৰা, দলািপালৰ িাহি প্ৰিান্ত বমশ্ৰা, িা�ঁ 
বমছনৰ প্ৰতীি বৈহ্নৰ িাহি ৈাই ৰাম দগৌৰ ইবডদ্জ 
আৰু ৰাণা দভৌবমিি বডদ্জহটল ইদ্ণ্ডয়াৰ প্ৰতীি 
বৈহ্নৰ িাহি সম্াবনত িহৰ।

 ভাৰত ৈৰিাহৰ স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱ উপলহষি 
প্ৰধান অংিস্ৰূহপ ৬ বডহৈম্বৰত ম�াপবৰবনি ্চান 
বেৱসৰ আহয়াজন িহৰ।

 স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱ উপলহষি আৰইবৈ 
বলবমহটড নামৰ এটা ি্ৱসাবয়ি সংস্থাই অসমৰ 
দসানাপুৰ আৰু আহি-পাহি থিা গ্ৰামাঞ্লত বিজবুল 
উৎসৱ পালন িহৰ।

 বিআৰঅ’ মটৰৈাইহিল অবভযান ইদ্ণ্ডয়া @৭৫ 
িীৰ ্চি ৰাষ্ট্ৰীয় এিতা, ৰাষ্ট্ৰ বনম ্চাণ আৰু পথ সুৰষিা 
সজাগতা যাত্ৰা প্ৰবতৰষিা মন্তী ৰাজনাথ বসহঙ ১৪ 
অহক্টািৰ তাবৰহখ মুিবল িবৰবছল।

 স্াধীনতা অমতৃ মহ�াৎসৱৰ অংি ব�ৈাহপ 
আ্ামানত আহয়াদ্জত এি অনুঠিানত জনজাতীয় 
উৎসৱ পালন িৰা �য়।

 এই মহ�াৎসৱৰ লগত সংগবত ৰাবখ জনজাতীয় 
মন্তণালহয় সপ্া�হজাৰা িায ্চসূৈীৰ অন্তগ ্চত েবষিণৰ 
ৰাজ্ৰ ৮৬ গৰািী আবেিাসী উহে্াগীি সন্মাবনত 
িহৰ।

 এই মহ�াৎসৱৰ লগত সংগবত ৰাবখ িাৰাণসীত 
মব�লাসিলি পুটষ্ আৰু ফটট্চফাইড ৈাউল সম্ি্চত 
সজাগ িহৰ।

 খাে্ আৰু সাি ্চজনীন বিতৰণ বিভাহগ ৰাদ্জ্ি মব�লা 
আৰু বিশু িল্াণ বিভাগৰ চসহত বমবল িায ্চসূৈী 
�াতত লয়।

 জনজাতীয় মন্তণালয়, পঞ্ায়ত মন্তণালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় 
গ্ৰামীণ বিিাি তথা পঞ্ায়ত সংস্থাহিাহৰ বেল্ীৰ 
বিজ্ান ভৱনত বিহিৰ সদ্ন্মলন িায ্চসূৈীত অংি লয়।

স্বোধীনতো অমৃত মটৈোৎসৱ 
উপেটক্ সিশব্োপী কোয ্ণসূিী

স্াধীনতাৰ অমতৃ মহ�াৎসৱৰোষ্ট্ৰ
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ভোৰত আৰু ৰোনেয়োৰ সম্পক্ণই 
েোভ কনৰটে নতুন পনৰভোৰো

স্াধীনতাৰ পাছৰ পৰাই ভাৰহত ৰাবছয়াৰ চসহত সুমধুৰ 
সম্ি্চ িত্চাই আব�হছ। ৰাবছয়াৰ ৰূপত ভাৰহত এজন িন্ফু  
লাভ িৰাৰ লগহত প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােীৰ দনতৃত্বত 
এই সম্ি্চ অবধি গা়ি চ� পবৰহছ। েুহয়াখন দেিৰ এই 
সম্ি্চ বিমান গা়ি চ� পবৰহছ দসই িথাহটা ৰাবছয়াৰ 
ৰাষ্ট্ৰপবত ভ্াবডবমৰ পুটটনৰ ৬ বডহৈম্বৰৰ এবেনীয়া ভাৰত 
যাত্ৰাই পিষ্ িবৰহছ। 

নতুন বেল্ীত ৬ বডহৈম্বৰ তাবৰহখ দযবতয়া ৰাবছয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপবত 
ভ্াবডবমৰ পুটটন আৰু দেিৰ প্ৰধানমন্তী নহৰন্দ্ৰ দমােী 
বমবলত �য় দতবতয়া দিাবভড িালৰ েটুা িছৰত েহুয়াখন 

দেিৰ মাজৰ িন্ফু ত্বমূলি সম্ি্চ দিহনিুৱা আবছল দসয়া অবধি 
পিষ্ চ� পহৰ। পুটটহন দ্জ-২০ সদ্ন্মলনত অংিগ্ৰ�ণৰ িাহি দৰামলল 
দযাৱা নাবছল, দতওঁ আনবি ্ াছহগা জলিায় ুসদ্ন্মলন দিাপ-২৬দতা 
অংি দলাৱা নাবছল। অলপহত দতওঁ ৈীন ভ্ৰমহণা বিবভন্ন িাৰিৰ 
িাহি িাবতল িৰা �য়। বিন্তু এিবিংি ভাৰত-ৰাবছয়া িীৰ ্চ সদ্ন্মলনত 
আব� পুটটহন গুৰুত্বপূণ ্চ দিতহিাৰ দঘাৰণা িহৰ আৰু প্ৰধানমন্তী 
নহৰন্দ্ৰ দমােীহয় এই সম্ি্চত িয় দয, “বিগত দিইটামান িছৰত 
বিশ্বস্তৰত বিবভন্ন দমৌবলি পবৰৱত্চন চ�হছ, এিাবধি ৰাজলনবতি 
সমীিৰণ চ�বছল। বিন্তু ইমানহিাৰৰ পাছহতা ভাৰত আৰু ৰাবছয়াৰ 
মাজৰ িন্ফু ত্বপূণ ্চ সম্ি্চ বনৰন্তৰ অি্া�ত আহছ। েহুয়া দেহি 
পৰপিৰি স�ায় িবৰ চগহছ আৰু েহুয়াহৰ প্ৰবত সংহিেিীল চ� 
আহছ। এয়া আন্তীঃৰাষ্ট্ৰীয় পয ্চায়ত এি অববিতীয় িন্ফু ত্ব।”

বুজোবুদ্জৰ িুদ্ক্ত২৮�ো

 েুহয়াখন দেহি ২০২৫ ৈন পয ্চন্ত চবিত বিবনহয়াগৰ 
ওপৰত গুৰুত্ব বে ৫০ বিবলয়ন ডলাৰৰ বিবনহয়াগ 
িৰাৰ লগহত ৩০ বিবলয়ন ডলাৰৰ ি্ৱসায় িবৰি। 
এই দষিত্ৰত েুহয়া দেিৰ মাজত ২৮খন ৈুদ্তি 
স্াষিবৰত চ�হছ।

 েুহয়া দেিৰ মাজত স�হযাবগতা িদৃ্দ্ৰ লগহত চসন্ 
স�হযাগ, িদ্তি সমবিয়তা, ম�ািাি গহৱৰণাত 
সমবিয় িদৃ্দ্ৰ ওপৰত বিহিৰ গুৰুত্ব বেি। এই 
দষিত্ৰত যুটীয়াভাহৱ বিিবৃত প্ৰিাি িৰা চ�হছ।

 েুহয়া দেিৰ প্ৰবতৰষিা মন্তীৰ দপানপটীয়া চিঠি 
অনুটঠিত চ�বছল।

 চিহেবিি সবৈি �ৰ ্চিধ ্চন িংৃগলাই চিঠিৰ পাছত 
িয় দয েুহয়াখন দেিৰ মাজত বিবভন্ন ৈুদ্তি 
স্াষিবৰত চ�হছ আৰু অহনি খণ্ডত এহিলহগ িাম 
িৰাৰ বেিত বসদ্ান্ত গ্ৰ�ণ িৰা চ�হছ। বিবনহয়াগ 
িদৃ্দ্ৰ ওপৰহতা বিহিৰ গুৰুত্ব বেয়া �’ি।

 এফাহল সামবুদ্ৰি পথৰ সন্ানত গুৰুত্ব বেয়া 
বিৰয়ত আহলাৈনা দ�াৱাৰ লগহত ভাৰতৰ দৈন্নাইৰ 
পৰা ভ্াবডহভাষ্িৰ মাজত সাগৰীয় িবৰডৰ বনম ্চাণৰ 
ওফৰত গুৰুত্ব আহৰাপ িহৰ।

 ভাৰত আৰু ৰাবছয়া-েুহয়া দেহি প্ৰবতৰষিা খণ্ডত 
এহিলহগ িাম িৰাৰ লগহত বমবলহটৰী প্ৰযুদ্তিৰ 
আোন-প্ৰোনৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেয়াৰ িথা 
দো�াহৰ। এহিেহৰ ভাৰতীয় বৰভাভ্চ দিংি আৰু 
দিংি অফ ৰাবছয়াই ৈাইিাৰ আক্ৰমণ প্ৰবতহৰাধৰ 
িাহি এহিলহগ িাম িৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেহয়।

 েুহয়াখন দেহি এই িথাহটাত স�মত দপাৰণ িহৰ 
দয আফগাবনস্তানৰ ভূবমি সন্তাসিােীৰ বিৈৰণভূবম 
�’িলল বেয়া ন�’ি। উলম�তীয়া বিিবৃতত েুহয়াখন 
দেহি লস্ৰ-ই-চতিা, আইএছআইএছ আৰু আল-
িায়োৰ বিৰুহদ্ ি্ৱস্থা গ্ৰ�ণৰ সংিল্প লয়।  n

ভাৰত-ৰাবছয়া সদ্ন্মলনৰোষ্ট্ৰ

প্ৰধোনমন্তীৰ ভোৰৰ 
শুননবলে এই নকউআৰ 
সকোড সকেন কৰক।
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নমনডয়ো কৰ ্ণোৰ
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নটৰন্দ্ৰ সমোিী, নটৰন্দ্ৰ সমোিী, প্ৰধোনমন্তী।প্ৰধোনমন্তী।

স্বোমী নবটবকোনন্দই স্বোমী নবটবকোনন্দই 
ভোৰতবৰ ্ণক এটন এক ভোৰতবৰ ্ণক এটন এক 
সোংকৃেনতক সিতনোৰ সোংকৃেনতক সিতনোৰ 

ৰূপত সিনখনেে ৰূপত সিনখনেে 
নয শনতকোজনুৰ নয শনতকোজনুৰ 

িনে আনৈটে আৰু িনে আনৈটে আৰু 
সসইিটৰই জীয়োই সসইিটৰই জীয়োই 

আনৈটে। এটন এখন আনৈটে। এটন এখন 
ভোৰত নয নবপৰীত ভোৰত নয নবপৰীত 

ভনৱৰ্বোৰীৰ ভনৱৰ্বোৰীৰ 
পোেটতো প্ৰনতট�ো পোেটতো প্ৰনতট�ো 
প্ৰত্োহ্োন সনওনি প্ৰত্োহ্োন সনওনি 
অনধক শদ্ক্তশোেী অনধক শদ্ক্তশোেী 
হৈ পনৰটে। সতওঁ হৈ পনৰটে। সতওঁ 
ভোৰতক জোগ্ৰত ভোৰতক জোগ্ৰত 

আৰু প্ৰবুদ্ কনৰব আৰু প্ৰবুদ্ কনৰব 
নবিোনৰনেে।নবিোনৰনেে।

ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় যুৱ নিৱস
স্বোমী নবটবকোনন্দ জয়্ীস্বোমী নবটবকোনন্দ জয়্ী
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