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স�না রিব�
১৫ জানুয়ারি

ভারলতর প্রবতটি নাগবরলের আমালের সেনািাবিনীর প্রবত অিুি আস্া 
এিং গি ্ব রল়েলে। সেলের বনরাপত্া়ে তারঁা েি ্বো প্রস্তুত থালেন। সে 

সোন প্রােৃবতে েুলে ্বাগ িা প্রবতেূ্ পবরবস্বতলত মানুষলের রক্া 
েরলত  জও়োনরা গুরুত্বপূে ্ব ভূবমো পা্ন েলরন।

নতিন্দ্র সমািী, প্রধানমন্তী

ভািতীয় স�নাবারিনী ভািত 
মাতাি অিংকাি এবং সগৌিব
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বািাণ�ীতত 
উন্নয়তনি 
সজায়াি 

নতুন ভািততি নতুন সভাি
রভততিি পাতায়

কাশী রবশ্বনাে করিত�াতিি 
প্রেম ধাতপি উত্াধন, চাি 

িশক ধতি স্থরগত োকা 
�িযূ ক্যানাি জাতীয় 
প্রকতল্পি উত্াচন।

পৃষ্া ৬-১০ 

ব্যন্তিত্ব- নাতয়ক �ুতবিাি বানা র�ং   
             পৃষ্া-৪ 
ভািততি বীি �ন্ান- র�র�এ� রবরপন 
িাওয়াত             পৃষ্া- ৫ 

পূব ্ষাঞ্চতিি অগ্রগরত এক নতুন মাত্া 
অজ্ষন কিতছ    পৃষ্া ১১-১৩ 

সকারভত�ি ছায়া সেতক মুতি অে ্ষনীরত।  
   পৃষ্া ৩১-৩২ 

মরন্ত�ভাি র�দ্ান্- ‘�কতিি জন্য 
ঘি’-এি স্বপ্ন বাস্তবায়ন           পৃষ্া-৩৩ 

রিরলি সেতক সিবভূরমি এখন আোই 
ঘণ্ায় সপৌঁছাতনা যাতব          পৃষ্া ৩৪-৩৫

সকারভ�-১৯-এি রবরুতদ্ িোই িি ঘি 
িস্তক অরভযান                পৃষ্া ৩৬-৩৭ 

উজািা রকিম প্ররতটি ঘি আতিারকত 
িতব                পৃষ্া ৩৮-৩৯

ভািত-িারশয়া র্পারষিক �তমেিন   
          পৃষ্া ৪৪  

প্রচ্ছি 
রনবন্ধ

নববর ্ষ ২০২২ অত্যন্ তাৎপয ্ষপূণ ্ষ কািণ এটি নতুন 
ভািততি অমৃত যাত্াি মঞ্চ ততরি কিতব। পৃষ্া ১৪-৩০

স্বাধীনতাি অমতৃ মতিাৎ�তবি এই পতব ্ষ মিান স্বাধীনতা 
�ংগ্রামীতিি জীবনী পেুন- মিাতিব ভাই সিশাই, রতিকা মান্জি, 
�ঃ �ইফুন্দিন রকচিু এবং রবষু্ িাতমািি রচততি।

ভািততি স্বাধীনতা �ংগ্রামীিাভািততি স্বাধীনতা �ংগ্রামীিা

পৃষ্া ৪০-৪৩

িষ ্ব ২, খণ্ড ১৩ ১-১৫ জানু়োবর, ২০২২

�ম্ািক
জয়িীপ ভািনগি, 
মুখযে মিাবনলে্বেে,
সপ্রে ইনফরলমেন িুযেলরা,
নতুন বেবলি

প্রকারশত ও মুররিত
�তত্যন্দ্র প্রকাশ, 
মিা বনলে্বেে, বিওবে
িুযেলরা অফ আউিবরচ এিং 
েবমউবনলেেন 

মুরিণ- 
আরািলিী বপ্রন্াে ্ব অযোন্ড পািব্োে ্ব 
প্রাইলভি ব্বমলিড, ডবলিউ-৩০, ওখ্া 
ইন্ডাব্রি়ো্ এবর়ো সফজ-২,ন়ো বেবলি- 
১১০০২০

পরিকল্পক 
বেিযো তল্া়োর,
অভ়ে গুপ্ত

ভারা �ম্ািক
েুবমত েুমার (ইংলরজজ),
অবন্ পযোলি্ (গুজরাবত),
নাবেম আিলমে (উেু্ব ),
সোবেত েুমার সগাস্ামী (অেবম়ো), 
বিন়ো বপ এে (মা্া়ে্ম),
সপৌ্মী রবক্ত (িাং্া),
িবরির পাণ্ডা (ওবি়ো)

বরিষ্ পিামশ ্ষ �ম্ািক
�তন্ার কুমাি

বরিষ্ �িায়ক পিামশ ্ষ �ম্ািক
রবতভাি শম ্ষা

�িায়ক পিামশ ্ষ �ম্ািক
চন্দন কুমাি সচৌধুিী

বরিষ্ পরিকল্পক 
শ্যাম কুমাি রতওয়ারি,
িবীন্দ্র কুমাি শম ্ষা 
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  response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELBEN/2020/78825 

সযাগাতযাতগি টিকানা এবং ই-সমি
রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অফ আউিবরচ 
অযোন্ড েবমউবনলেেন,
ববিতী়ে ত্, েূচনা ভিন,
নতুন বেবলি- ১১০০০৩
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োের নমস্ার,

েে্লে নিিলষ ্বর শুলভচ্া জানাই। 

২০২২ ো্টি প্রবত িেলরর মলতা েযোল্ন্ডালর সেি্ এেটি প্রথাগত পবরিত্বন ন়ে। আমালের 
সেলের জনযে এই িেরটির বিলেষ গুরুত্ব রল়েলে, োরে এই িেলর সেে স্াধীনতার ৭৫তম পূবত ্ব 
উেোপন েরলে। স্াধীনতার ৭৫তম িেলরর েলগে েম্পবে্বত ঘিনাগুব্ ো বরিটিে ঔপবনলিবেে 
েজতির বিরুলধে এেটি েজতিো্ী প্রতীে িল়ে উঠবে্ তার পুনরুত্াপন েরা িলচ্, সেমন জাবতর 
জনে মিাত্া গান্ী ্ িাইল়ের প্রতীে বিোলি চরো এিং ্ িেলে তুল্ ধলরবেল্ন। ২০৪৭ োল্ 
সেেলে এে অনযেতর উচ্চতা়ে সপৌঁলে সেও়োর ্লক্যে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী স্াধীনতার ৭৫ 
তম িেলর তার সরাডমযোপ উপস্াপন েলরলেন।  

উন্ন়েলনর মন্তলে িাবত়োর েলর আমালের সেে অবত স্ল্প েমল়ের মলধযে োফল্যের নতুন নতুন 
মাই্ফ্ে স্াপন েলরলে। তলি এই েফ্তা অজ্বলনর পর বেন্তু আত্তুষ্ট িল্ িলি না িরং 
অমতৃোত্ার েম়ে সেলের শুধু েল়েেটি অঞ্চল্ ন়ে, সেলের প্রবতটি অঞ্চল্ িযোপে উন্ন়েন 
বনজচিত েরলত আমালের েীঘ ্ব পথ পাবি বেলত িলি। আত্বনভ্বর অবভোনলে গেআল্া্লন 
পবরেত েরা সিাে িা েমালজর সেষ প্রালতের নাগবরেলের োলে উন্ন়েনোত্ার েুবিধা সপৌঁলে 
সেও়ো সিাে, ভবিষযেলতর এেটি েজতিো্ী ভিভতি স্াপলনর উলদেলেযে িত্বমালন আমালের সেে 
এোতে প্রলচষ্টা চাব্ল়ে োলচ্। এখন অমতৃ ো্-এ, ভারলতর ্ক্যে ি্ গ্াম ও েিলর েমান 
উন্ন়েন আনার উপর সজার বেল়ে প্রবতটি বিভাগ এিং অঞ্চল্র জনযে অতেভু্বজতিমূ্ে এিং েি ্বাত্ে 
উন্ন়েন অজ্বন েরা। েি সক্লত্ই সেে দ্রুত উন্নবত েলরলে। বিগত েল়েে িেলরর প্রলচষ্টা প্রমাে 
েলরলে সে এেুে েতলের ভারত মিৎ ্ক্যে বনধ ্বারে এিং সেগুব্লে িাস্তলি পবরেত েরলত 
েক্ম। এই নিিলষ ্বর বিলেষ েংস্রলের প্রচ্ে বনিন্ ি্ এই অমতৃ োত্া। ২০৪৭ োল্ অমতৃ 
োত্ার পবরক্রমা সেষ িলি, তার আলগ আমালের এই আগামী ২৫ িেলরর োত্াপথ এিং তার 
্ক্যে বনধ ্বারে েরলত িলি।

িযেজতিত্ব বিভালগ পরমিীর নাল়েি েুলিোর িানা বেংল়ের িীরলত্বর বিবেলষ্টযের গল্প, অমতৃ 
মলিাৎেি বিভালগ আমালের জাতী়ে িীরলের অনুলপ্ররোো়েে জীিনী পিুন। এই েংস্রলের 
অনযোনযে আেষ ্বেগুব্র মলধযে রল়েলে ভারলতর অথ ্বননবতে অগ্গবত, োেী েবরলডার, এিং 
সেরােুন-বেবলি এক্সলপ্রেওল়ের উন্ন়েনমূ্ে প্রিন্গুব্। পূি ্বাঞ্চ্ অগ্গবতর এেটি নতুন পে ্বা়ে 
অজ্বন েলরলে এিং সোবভড টিোেরে অবভোলনর অধীলন সেলের সোগযে জনেংখযোর ৫৫% 
মানুষ টিোর উভ়ে সডাজ সপল়েলেন, এই েংস্রলে সেই বিষ়েগুব্ স্ান সপল়েলে।

সোবভড সপ্রালিাে্ অনুেরে েরুন এিং আমালের োলে আপনার পরামে ্ব পাঠান।

ধনযেিাোলতে 

(জয়িীপ ভািনগি)

টিকানা: রুম নম্বর-২৭৮, িযুেলরা অফ আউিবরচ অযোন্ড 
েবমউবনলেেন, ববিতী়ে ত্, েূচনা ভিন,
নতুন বেবলি- ১১০০০৩
ই-সমি: response-nis@pib.gov.in

�ম্ািতকি কিতম
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নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২১

গ্লাসগ�লায় পরিগেশ িক্লা সভলায় জলেলায়়ু সমস্লা 

সমলাধলাগে ‘পঞ্লামতৃ’ সংগ�লা�

রসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলগে ভলািত 

রসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলগে ভলািত 

রেগশর আসে অজ্ষে কগিগে

রেগশর আসে অজ্ষে কগিগে

নিিামূস্যে নিতরসের জিযে১-১৫ রিগসম্বি, ২০২১

ের ্ষ ২, খণ্ড- ১১

ভলািগতি কম ্ষ ও দৃষ্টিভরগি রেগয় সলািলা রেগবেি মগধ্ 

উৎসলাহ িগয়গে, আমিলা সমস্ত উন্নয়েশীল দদগশি 

সমস্লাগুরল তুগল ধগিরে। 

ভূগপন্দ্র �লাদে

দকন্দ্রীয় মন্তী, পরিগেশ, েে ও 

জলেলায়়ু পরিেত্ষে 

পৃষ্লা 
৩০-৩৩

সলাক্লাৎকলাি-

#COP26  #COP26  

রেউ ইন্ডিয়লা
রেউ ইন্ডিয়লা

সমলাচলািসমলাচলাি

পজত্োটিলত েরোলরর বিবভন্ন পবরেল্পনা 
ও বস্মগুব্র েম্পলে্ব বিলেষ বিলেষ বনিন্ 
থালে। ভারলতর েমধৃেো্ী ঐবতিযে, েংসৃ্বত, 
বেল্প এিং োরুবেলল্পর স্বৃতলে তুল্ ধরার 
সে অোধারে প্রলচষ্টা, তার জনযে েে্লে 
ধনযেিাে জানাই। বরিটিে োম্ালজযের বিরুলধে 
্িাইল়ে অিতীে ্ব িল়েবেল্ন সে েে্ 
স্াধীনতা েংগ্ামী, তালঁের জীিনোবিবন 
অনুলপ্ররোো়েে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীর 
সনতৃত্ব েটঠন পবরবস্বতলত সেে েমেযো 
েমাধান েরলত েক্ম িল়েলে।  

ডঃ সেবে েম ্বা
kcsharma5496@gmail.com

বনউ ইজন্ড়ো েমাচার পজত্োর 
মাধযেলম আবম িহু গুরুত্বপূে ্ব তথযে 
জানলত পাবর, সেই োরলে এই 
ই-মযোগাজজনটির প্রবত েৃতজ্ঞতা 
জানাই। এটি পাবক্ে পজত্োটি 
েমস্ত েরোবর বস্ম এিং 
েুবিধাগুব্র ‘ও়োন-স্টপ সরফালরন্স’ 
প্রোন েলর। পজত্োটি সথলে 
ভারলতর স্াধীনতা আল্া্লনর িহু 
অজানা না়েেলের জীিনী জানলত 
সপলরবে। 

িা্া রালজে

balarajesh33333@gmail.com

বনউ ইজন্ড়ো েমাচার পজত্োর 
মাধযেলম আবম বিবভন্ন েরোবর নীবত 
েম্পবে্বত তথযে পাজচ্। এই পজত্োটি 
েরোবর প্রেল্পগুব্র বিষল়ে 
মানুষলে েলচতন এিং অিবিত 
েলর তু্লে। পজত্োটির নলভম্বর 
েংখযোটি েবতযেই তাৎপে ্বপূে ্ব। এটি 
সেলে নারীলের  ক্মতা়েন প্রচালর 
েরোলরর ভূবমো তুল্ ধলরবে্।

েীপ্তরাজ েরোর

diptaraj2010@gmail.com

এই পজত্োটি পলি আবম মুগ্ধ 
িল়েবে। সেলে েুোেন সজারোর 
েরার উলেযোগ প্রেংেনী়ে। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীলে সেই 
জনযে ধনযেিাে জানাই।

মনীে োব্োে নব়ে

ptcmanish@gmail.com

আপনাি মতামত জানান

সযাগাতযাতগি টিকানা এবং ই-সমি

রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অফ আউিবরচ
অযোন্ড েবমউবনলেেন,
ববিতী়ে ত্, েূচনা ভিন,

নতুন বেবলি- ১১০০০৩

  response-nis@pib.gov.in

�াকবাক্স
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ভারতী়ে সেনািাবিনীর জনযে এই সপাস্টটি উধোর 
েরা এেটি িি চযোল্ঞ্জ বে্। সপাস্টটি 
েত্রুর েি্ সথলে মুতি েরার জনযে এেটি 

ে্ গঠন েরা ি়ে। এিা সেলিতু খিুই েটঠন োজ বে্ তাই 
নাল়েি েলুিোর িানা বেং বনলজই বমেলনর জনযে তার নাম 
প্রস্তাি েলরন। বতবন শুধু েল্ সোগ সেনবন, পরিততীলত 
তারঁ িালত সনতৃলত্বর ভারও তুল্ সেও়ো ি়ে।

চরম আিিাও়ো এিং তীরি তুষার ঝি, মাইনাে ৫০ 
বডবগ্র নীলচ তাপমাত্া এিং অজক্সলজলনর অভালি 
বে়োলচলন সিলঁচ থাোই এে প্রোর মস্ত চযোল্ঞ্জ। এইরেম 
পবরবস্বতলত েনূযে েৃেযেমানতার মলধযে নাল়েি েলুিোর িানা 
বেং এিং তারঁ ে্ি্ এে ঝঁুবেপূে ্ব পলথ িরলফর ৪৫৭ 
বমিার উচুঁ পথ অবতক্রম েলরন।

তখন েো্ প্রা়ে পাচঁিা। িানা বেং তারঁ েগেীলের বনল়ে 
সেষ সপালস্ট সপৌঁলেবেল্ন।

িানা বেলের সনতৃলত্ব ে্টি এেটি েীঘ ্ব এিং েংেিপূে ্ব 
পথ িযেিিার েলর অপ্রতযোবেত বেে সথলে েল়েে সপালস্টর 
োলে এলেবে্। সেখালন তখন প্রি্ তুষারঝি িজচ্্, 
ফল্ েৃেযেমানতা এেেম েম বে্। ভারতী়ে বেনযেরা সেই 
েলুোগলে োলজ ্াবগল়েবে্। চূিা়ে সপৌঁোলনার পর িানা 
বেং সেখলত পান সে সেখালন এেটি পাবেস্তাবন িাঙ্ার 
রল়েলে। বতবন িাঙ্ালর এেটি সগ্লনড েঁুলি েরজা িন্ েলর 
সেন, িাঙ্ালরর বভতলর থাো পাবেস্তাবন সেনালের মতুৃযে 
ি়ে। উভ়ে পক্ েলুধে জবিল়ে পলি, এেইেলগে ভারতী়ে 
বেনযেরা িাঙ্ালরর িাইলর বেেু পাবেস্তাবন বেনযেলে িতযো 

েলর। বেেু পাবেস্তাবন বেনযে বেখর সথলে ্াফ সে়ে। 
অিলেলষ, িানা বেং সেখান সথলে েত্রুলের বনমূ ্্ব  েলরন 
এিং সপাস্টটি ভারতী়ে সেনািাবিনীর েখল্ বনল়ে আলেন। 

পরমিীর িানা বেংল়ের সেনািাবিনীলত সোগোলনর 
গল্পটিও মজার। িানা বেং ১৯৪৯ োল্র ৬ জান়ুোবর জম্ ু
ও োশ্ীলরর োবে়ো্ সজ্া়ে জন্মগ্িে েলরবেল্ন। তারঁ 
বপতা অমর বেং এেজন েৃষে বেল্ন, বেন্তু সেনািাবিনীর 
প্রবত তারঁ অেীম শ্রধো বে্। োরে তারঁ অলনে আত্ী়েই 
সেনািাবিনীলত েম ্বরত বেল্ন। বতবন সচল়েবেল্ন িানা 
বেংও সেনািাবিনীলত সোগোন েরুন।   

বে়োলচলনর মত সেৌে্গতভালি গুরুত্বপূে ্ব এ্াো়ে ১৯৮৭ োল্ পাবেস্তালনর িাবিনী 
অনুপ্রলিে েলরবে্। পাবেস্তাবনরা এেটি গুরুত্বপূে ্ব অংে েখ্ েলরবে্, োলে তারা "েল়েে 
সপাস্ট" নাম বেল়েবে্। ২১ িাজার ফুি উঁচুলত অিবস্ত এই েুগ ্বম সপাষ্টটি োরা িের িরলফর 
চােলর ঢাো থােত। এই সপাস্ট সথলে পাবেস্তাবন সেনারা বিমিাি এিং ভারলতর প্রবতরক্া 

সপাস্টগুব্ স্পষ্টভালি সেখলত সপল়েবে্।

র�য়াতচতনি প্ররতকূি পরিরস্থরতি 
মতধ্যও ভািতীয় স�নাি সপাস্ট 

পুনরুদ্াি কতিরছতিন 

নাতয়ব �ুতবিাি বানা র�ং:

জ্- ৬ জানুয়ারি ১৯৪৯

প্রধানমন্তী িওয়াি পি প্রেমবাি িীপাবরিতত 
নতিন্দ্র সমািী যখন র�য়াতচতন রগতয়রছতিন... 
উত্র সমরুলত ইগ্ুলত সেভালি এবস্লমারা িেিাে 
েলরন, সেইভালি বে়োলচলন সেনািাবিনীর ঘাটঁিগুব্লত 
আমালের সেনারা িাে েলরন। চাবরবেলে ধূধূ িরলফর 
প্রাতের। ভারতী়ে বেনযেরা বনজ্বন এই েি তুষার প্রাতেলর 
পািারা সেন। োো িরফািতৃ এই অঞ্চল্র নাম 
বে়োলচন, োর অথ ্ব ি্ সগা্ালপর েমািার। প্রধানমন্তী 
িও়োর পর বে়োলচলনই সেনালের েলগে প্রথম েীপািব্ 
উেোপন েলরবেল্ন নলরন্দ্র সমােী। অনুষ্ালন সমােী 
িল্বেল্ন, "েবে সেউ এই িরফ বিমিািগুব্ না সেলখ, 
তািল্ সেউ েল্পনা েরলত পারলিন না সে সেখালন 
জও়োনরা েীভালি মাইনাে ৩০-৪০ বডবগ্লত িাে 
েলরন। আমালের সেনািাবিনী, আমালের জও়োনরা, 
তীরি প্রবতেূ্ পবরবস্বতর মলধযে অিস্ান েলরও 
মাতৃভূবমলে রক্া েরলত েো প্রস্তুত থালেন।"

ব্যন্তিত্ব নাতয়ব �ুতবিাি বানা র�ং
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এই ঘিনাটি ১৯৯৩ োল্র। বিবপন রাও়োত ৫/১১ সগাখ ্বা 
রাইলফ্লে সমজর পলে বনেতুি বেল্ন। োশ্ীলরর 
উবর এ্াো়ে িি্ সেও়োর েম়ে পাবেস্তান গুব্িষ ্বে 

শুরু েলর। বিবপন রাও়োলতরও গুব্ ্ালগ। এেটি গুব্ তারঁ 
সগািাব্লত এিং ববিতী়েটি ডান িালত স্লগবে্। শ্রীনগর 
িােপাতাল্র  বচবেৎেলেরা তারঁ িাত এিং সগািাব্র শুশ্রূষা 
েলরবেল্ন, তলি রাও়োত আেঙ্া েলরবেল্ন সে তালঁে ি়েলতা 
বেবন়ের েমান্ড সোলে ্ব সোগোন েরলত িাধা সেও়ো িলত পালর। 
বতবন ক্রালচর োিালেযে িািঁা শুরু েলরন এিং এে মালের মলধযে েসু্ 
িল়ে ওলঠন। ২০১৫ োল্, বিবপন রাও়োত স্ফলিনযোন্ সজনালর্ 
পলে আেীন বেল্ন। তখন বতবন নাগা্যোলন্ডর বডমাপুলর অিবস্ত 
৩ েপ ্বে েের েফতলরর োব়েলত্ব বেল্ন। ২০১৫ োল্র ৩ 
সফব্রু়োবর েো্ োলি  ন’িা়ে, বিবপন রাও়োত, এেজন েলন ্্ব  
এিং েইু পাই্লির েলগে এেটি বচতা সিব্েপ্ালর চলিবেল্ন। 
বডমাপুর সথলে উিালনর পর ইজঞ্জন বিে্ িল়ে ো়ে, েল়েে 
সেলেলন্ডর মলধযেই তা মাটিলত পলি ো়ে। সিব্েপ্ালর েেল্ই 
আিত িল্ও েেল্র প্রাে রক্া সপল়েবে্।

বেন্তু ৮ বডলেম্বর আর সেষ রক্া ি্ না। তাবম্নািুর 
েুনু্নলর সিব্েপ্ার েঘু ্বিনা়ে সেলের প্রথম বেবডএে সজনালর্ 
বিবপন রাও়োত, তারঁ স্তী মধুব্ো রাও়োত-েি ১৪ জলনর মতুৃযে 
িল়েলে। সজনালর্ রাও়োলতর অিোলনর েথা স্রে েলর, 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী ১১ বডলেম্বর উত্রপ্রলেলের ি্রামপুলর 
আল়োজজত এেটি অনষু্ালন িল্বেল্ন, “ভারলতর প্রথম বচফ 
অফ বডলফন্স স্টাফ, সজনালর্ বিবপন রাও়োলতর মতুৃযে অতযেতে 
েভু্বাগযেজনে, প্রবতটি ভারতীল়ের োলে তা অপবরেীম ক্বত। 
সেেলপ্রবমে সজনালর্ বিবপন রাও়োত সেলের সেনািাবিনীলে 
স্বনভ্বর েরার জনযে সে েলঠার পবরশ্রম েলরবেল্ন তার োক্ী 
রল়েলে সগািা সেে।"  

এটি ১৯৭৭-৭৮ োল্র েথা। এনবডএ-র ব্বখত পরীক্া়ে 
উত্ীে ্ব িও়োর পর এে েুিে ইন্ারবভউ বেলত বরিলগবড়োলরর 
োমলন উপবস্ত িল়েলে। েুিলের সরেবেংল়ের খুি েখ বে্। 
সেই োক্াৎোলর বরিলগবড়োর জজলজ্ঞে েরল্ন- আপনালে 
েবে চার পাচঁ বেলনর জনযে সরেবেংল়ে সেলত ি়ে, তলি েিলচল়ে 
গুরুত্বপূে ্ব জজবনেটি ি্ুন, ো আপবন আপনার েলগে রাখলত 
চান। েুিেটি িল্বেল্ন সেে্াই িাক্স। বরিলগবড়োর তালঁে 
আরও বেেু জজবনে রাখার জনযে উত্র সিলে বনলত ি্বেল্ন 
বেন্তু বতবন তারঁ বেধোলতে অনি বেল্ন। সেই েুিেটি 
বেল্ন সজনালর্ বিবপন রাও়োত, বেবন ভারলতর প্রথম 
বচফ অফ বডলফন্স স্টাফ িল়েবেল্ন। এেটি বেধোতে গ্িে 
এিং তা েতক্ে না অজ্বন িলচ্, তার প্রবত এেবনষ্ থাো 
তারঁ িযেজতিলত্বর অনযেতম বিবেষ্টযে বে্। মা়োনমালর েীমাতে 
সপবরল়ে েন্তােীলের িতযো েরা সিাে িা বন়েন্তে সরখা জলুি 
োজজ্বেযো্ ্রিাইে িা িা্ালোি বিমান িাম্ার মাধযেলম 
েন্তােিালের উপেুতি জিাি সেও়ো সিাে, প্রবতটি সক্লত্ই 
বতবন অেুলতাভ়ে বেল্ন। ভারলতর োমবরে িাবিনীলত তারঁ 
অিোন অবিস্রেী়ে।

সজনাতিি রবরপন িাওয়াত রছতিন একজন 
অতুিনীয় ত�রনক এবং একজন �রত্যকাতিি 

সিশতপ্ররমক। রতরন স�নাবারিনীি আধুরনকীকিতণ 
গুরুত্বপূণ ্ষ ভূরমকা পািন কতিরছতিন। 

সকৌশিগত রবরতয় তািঁ িৃটটিভরগি অনবি্য রছি। 
তািঁ মৃতু্যতত আরম গভীিভাতব সশাকািত। ভািত 

রচিকাি তািঁ অবিান মতন িাখতব। 

- নতিন্দ্র সমািী, প্রধানমন্তী 

সয �কি কাতজি জন্য রতরন 
রচিস্মিণীয় িতয় োকতবন 

n এই ঘিনাটি ২০১৫ োল্র জনু মালের। েন্তােিােীরা 
মবেপুলর আমালের সেনািাবিনীর উপর আক্রমে েলরবে্। 
১৮ জন জও়োলনর মতুৃযেলত োরা সেলে সোলের ো়ো সনলম 
এলেবে্। প্রেগেত, বিবপন রাও়োত সেই েমল়ে ২১ পযোরা 
থাড্ব েপ ্বলের েমান্ডার বেল্ন। বতবন বিশ্বলে সেবখল়ে 
বেল়েবেল্ন েখন ভারলতর বেনযেরা ্ক্যে বস্র েলর সন়ে, 
তখন প্রবতলোলধর অথ ্ব েী িলত পালর। এই ইউবনলির পযোরা 
েমালন্ডারা েীমাতে অবতক্রম েলর মা়োনমালর অবভোন 
চাব্ল়ে েন্তােিােী সগাষ্ঠীর ৬০ জলনরও সিবে েন্তােীলে 
িতযো েলরবেল্ন।

n  বতবন তারঁ বনজস্ ঢলে পাবেস্তালনর েম ্বোলণ্ডর উপেুতি 
জিাি বেল়েবেল্ন। ২০১৬ োল্র ২৯ সেলপ্ম্বর 
ভারতী়ে সেনািাবিনীর বিলেষ েমালন্ডা ইউবনি পাবেস্তান 
অবধেৃত োশ্ীলর রাতারাবত অবভোন চাব্ল়েবে্। 
অলনে েন্তােিােীর পাোপাবে পাবেস্তাবন সেনারাও 
বনিত িল়েবেল্ন। উবর ও বেআরবপএফ েযোলম্প িাম্ার 
প্রবতজক্র়ো়ে ভারত এই জিাি বেল়েবে্।

র�র�এ� সজনাতিি রবরপন িাওয়াত (১৯৫৮-২০২১) 

ভািততি বীি �ন্ান 
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৩৩ মা� 

বািাণ�ীতত বািাণ�ীতত 
নতুন সভািনতুন সভাি

৪৩ বছি

সিশ কাশী রবশ্বনাে করিত�াি 

কাশী-রবশ্বনাে করিত�াতিি উত্াধতন 
প্রধানমন্তী নতিন্দ্র সমািীি ভারণ শুনতত 
রকউআি সকা� কি্যান করুন।

বনাম

বনউ ইজন্ড়ো েমাচার   ১-১৫ জানু়োবর, ২০২২
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এেিা েম়ে বে্ েখন এিা বিশ্বাে েরা িত সে 
িারােেীর পবরোঠালমা উন্নত েরা োলি না। এিং এই 
বিশ্বােটি েম্পূে ্বরূলপ সে ভু্ বে্ তাও ন়ে, োরে 

িারােেী অপবরেবল্পত বনম ্বাে সথলে শুরু েলর েখ্ পে ্বতে 
িহু েমেযোর েম্খুীন িল়েবে্। োধারে েথা়ে ি্া সেলত 
পালর, এটি এেটি সমৌচালের মত বে্, ফল্ সেউ েিলজ 
বিরতি েরলত চাইত না। োেী বিশ্বনাথ মজ্লরর আলেপালে 
এত জিরেখ্ বে্ সে সেখান বেল়ে িািঁাচ্া েরাও েটঠন 
বে্। বেন্তু প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী োেী বিশ্বনাথ েবরলডার 
েূচনার মাধযেলম িারােেীর এই েংজ্ঞা িেল্ বেল়েলেন। 
১৩ বডলেম্বর শুভ সরিতী নক্লত্ তারঁ স্লনের প্রেল্প োেী 
বিশ্বনাথ েবরলডার উলবিাধন েরার েম়ে, িারােেীর প্রবত তারঁ 
ভা্িাো অবভিযেজতিলত ধরা পলিলে। বতবন িল্ন, “আবম 
োলস্ত শুলনবে, েখনই সোলনা শুভ অনুষ্ান ি়ে, তখনই িািার 
েলগে িারােেীলত েি বেিেজতি উপবস্ত থালে। আজ আবম 
িািার স্ালন এলে এেই অবভজ্ঞতার েম্খুীন িজচ্। মলন িলচ্ 
আমালের েমগ্ েলচতন মিাবিশ্ব এর েলগে েুতি। োইলিাে, 
এেমাত্ িািাই জালনন তার মা়োর বিস্তার। মানুলষর সচাখ 
েতেরূ ো়ে। বিশ্বনাথ ধাম েথােমল়ে েম্পন্ন েরার প্রজক্র়োর 
েলগে েমগ্ বিশ্ব েংেুতি। আজ সোমিার, ভগিান বেলির বপ্র়ে 
বেন। এই েেমী বতবথ এেটি নতুন ইবতিাে রচনা েলরলে।"

প্রধানমন্তী োেীর আধ্যাভমিক মযাহযাত্মি্র েথা এোবধেিার 
প্রোে েলরলেন। এিালর স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেি 
িেলর উন্ন়েন োত্ার জনযে তারঁ েংেল্প পুনি ্বযেতি েলরলেন। 
প্রধানমন্তীর ভাষলের বেেু অংে...
আমালের পুরালে ি্া আলে োেীলত প্রলিে েরল্ই েমস্ত 
িন্ন সথলে মুতি িল়ে ো়ে। ভগিান বিলশ্বশ্বলরর আেীি ্বাে, 
এখালন আোর েলগে েলগে এে েজতি আমালের অতেরাত্ালে 
জাগ্ত েলর।

সেলের পবরোঠালমাগত উন্ন়েন সিাে িা োংসৃ্বতে সগৌরিলে নতুন ও আধুবনে রূপ সেও়োর সচষ্টা, প্রবতটি 
সক্লত্ই েি ্বাত্ে উন্ন়েন আনলত েরোর িধেপবরের। েল়েে িের ধলর স্বগত প্রেল্পগুল্া আিার চা্ু েরা 

িল়েলে, এর পাোপাবে আমালের োংসৃ্বতে সেন্দ্র, ঐবতিযেমজণ্ডত স্ানগুল্ার পুনরুধোলরর জনযে বনর্ে 
প্রলচষ্টা চা্ালনা িলচ্। েরোলরর সেই েবেচ্ার প্রেৃত উোিরে ি্ উত্রপ্রলেলের েুটি প্রেল্প। প্রথমটি ি্ 
েরেূ েযোনা্ জাতী়ে প্রেল্প, ১৯৭৮ োল্ োর ভিভতি স্াপন িল়েবে্ বেন্তু প্রেৃত োজ শুরু িল়েবে্ ২০১৭ 

োল্। ববিতী়েটি ি্- োেী বিশ্বনাথ েবরলডার, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী এই প্রেলল্পর ভিভতি স্াপন েলরবেল্ন 
২০১৯ োল্র ৪ মাচ্ব। এিং এই প্রেল্পটি মাত্ ৩৩ মাে এিং চার বেলন েম্পন্ন েরা িল়েলে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
সমােী ১১ বডলেম্বর েরেূ েযোনা্ জাতী়ে প্রেল্প উলবিাধন েলরবেল্ন, ১৩ বডলেম্বর োেী বিশ্বনাথ েবরলডার 
উলবিাধলনর পর তা েমগ্ জাবতর প্রবত উৎেগ ্ব েলরবেল্ন। এই প্রেল্পগুব্ েূচনার মাধযেলম বতবন এেটি িাত্বা 

বেল়েবেল্ন সে এখন প্রেল্পগুব্ আর স্বগত থােলি না।

কাশী শুধুমাত্ একটি শব্দ নয়,
এটি �ৃটটিি সি্যাতনা। 

কাশী স�ই- সযখাতন জাগিণই জীবন!
কাশী স�ই- সযখাতন মৃতু্যও মগিি!

কাশী স�ই- সযখাতন �ত্য িি �ংকৃিরত!
কাশী স�ই-সযখাতন সপ্রম িি ঐরতি্য!

- নতিন্দ্র সমািী, প্রধানমন্তী

সিশকাশী রবশ্বনাে করিত�াি 

বনউ ইজন্ড়ো েমাচার   ১-১৫ জানু়োবর, ২০২২
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�নাতন ঐরততি্যি উতলিখ 
বিশ্বনাথ ধালমর এই েম্পূে ্ব নতুন চত্বরটি সেি্ এেটি বিো্ 
ভিন ন়ে, এটি আমালের ভারলতর বচরতেন েংসৃ্বতর প্রতীেও 
িলি! এিা আমালের আধ্যাভমিক আত্ার প্রতীে! এ সেন ভারলতর 
প্রাচীনত্ব, ঐবতলিযের প্রতীে! ভারলতর েজতি, গবতেী্তা।
ঐরতি্য ও আধুরনকতাি �ংরমশ্রতণি উপি সজাি সিওয়া 
িতয়তছ
বিশ্বনাথ ধালমর এই নতুন েমললেক্সটি সেি্ এেটি বিো্ 
ভিন ন়ে, এটি আমালের ভারলতর বচরতেন েংসৃ্বতর প্রতীে, 
এটি আমালের আধ্যাভমিকতযার প্রতীে, এটি ভারলতর ঐবতলিযের 
প্রতীে। আলগ এখালন মজ্লরর আ়েতন বে্ মাত্ বতন িাজার 
িগ ্বফুি এখন তা প্রা়ে ৫ ্ক্ িগ ্বফুলি িল়েলে। এখন মজ্র ও 
মজ্র চত্বলর ৫০ সথলে ৭৫ িাজার ভলতির েমাগম িলত পালর। 
অথ ্বাৎ প্রথলম মা গগোর েে ্বন-স্ান, সেখান সথলে েরােবর 
বিশ্বনাথধালম।

তীে ্ষযাত্ীতিি জন্য নতুন �ুরবধা

�াংকৃিরতক ঐরতি্য �ংিষিণ
আজলের ভারত তার হৃত ঐবতিযেলে পুনরুজ্ীবিত 
েরলে। োেীলত স়্েং মাতা অন্নপূে ্বা িাে েলরন। আবম 
খুবে সে োেী সথলে চুবর িও়ো মা অন্নপূে ্বার মূবত ্বটি এে 
েতাব্ী অলপক্ার পর এখন োেীলত পুনঃপ্রবতটষ্ত 

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী েবরলডার বনম ্বােোরী েমতীলের েলগে 
সেখা েরলত বগল়েবেল্ন। েিাই নতুন েযোম্পালের বেবঁিলত িলে 
বেল্ন। প্রধানমন্তী সেখালন সপৌঁলে প্রা়ে ১০ বমবনি ধলর পুষ্প 
িষ ্বে েলরবেল্ন। বতবন তালঁের েলগে বেবঁিলতই িলেবেল্ন। 
বতবন বিশ্বনাথ ধাম বনম ্বালের বিষল়ে শ্রবমেলের সথলে তালঁের 
অবভজ্ঞতা জানলত চান। তারপলর বতবন েে্লে বনল়ে েবি 
সতাল্ন। 

কমমীতিি �ংবধ ্ষনা 
আজ, আবম প্রলতযেে শ্রবমে ভাই-সিালনর প্রবতও েৃতজ্ঞতা 
জানালত চাই। তারঁা েলরানা মিামাবরর মত েংেিোল্ও 
োজ চাব্ল়ে বগল়েবেল্ন। অক্াতে পবরশ্রলম তারঁা এই বিো্ 
েমললেক্সটি বনম ্বাে োজ েম্পূে ্ব েলরলেন।

োেী বিশ্বনালথর মজ্র এখন েরােবর গগো নেীর েলগে 
েুতি। জ্লেন ঘাি, মবেেবে ্বো এিং ্ ব্তা ঘালি গগো 
স্ান েলর ভতিরা েরােবর বিশ্বনাথ ধালম প্রলিে েরলত 
পারলিন।
n  তীথ ্বলেলন্দ্র বতনটি োত্ী েুবিধা সেলন্দ্র, ভতিরা 

বিশ্রাম এিং তালঁের মা্পত্ বনরাপলে রাখার 
েুবিধা পালিন৷

n  বেল্প ও েংসৃ্বতর েির বিোলি পবরবচত োেীলত 
বেল্পীলের জনযে এেটি োংসৃ্বতে সেন্দ্র গলি সতা্া 
িলি। ববিত্ ভিনটি োংসৃ্বতে েম ্বোলণ্ডর জনযেই 
বনবে্বষ্ট থােলি।

n  বিশ্বনাথ ধালম আো ভতিলের জনযে বিবেে সেন্দ্র 
এেটি সোগ ও ধযোন সেন্দ্র বিোলি প্রবতটষ্ত িল়েলে।

n  আধযোভমিে িই সেন্দ্রটি ধাম এ্াো়ে িাইলর সথলে 
আগত ভতিলের জনযে ধমতী়ে িইল়ের নতুন সেন্দ্র 
িলি।

n  ভতিলের জনযে িািার সভাগো্াও স্াপন েরা 
িল়েলে। এখালন ১৫০ জন ভতি এেেলগে িলে িািা 
বিশ্বনালথর প্রোে গ্িে েরলত পারলিন।

n  েনাতন ধম ্ব অনুো়েী ি্া সেলত পালর োেীলত 
সমাক্্াভ ি়ে। বিশ্বনাথ ধালম বতবর িল়েলে মুমুকু্ 
ভিন। এর সথলে মাত্ ১০০ ধাপ েলূরই রল়েলে 
মিাশ্োন মবেেবে ্বো।

n  বিশ্বনাথধালম প্রলিলের জনযে চারটি বিো্ 
প্রলিেবিার বতবর েরা িল়েলে। আলগ রাস্তা েংেীে ্ব 
বে্।

n  বনরাপত্ার জনযে উচ্চ প্রেুজতির ‘েলট্া্ রুম’ 
েরা িল়েলে। পুলরা ধাম এ্াো়ে েযোলমরা িোলনা 
িল়েলে।

n  ধালম জরুবর বচবেৎো েুবিধা সথলে অযোমু্ব্যোন্স 
পে ্বতে, েে্ িযেিস্া েরা িলি।

n  এেটি সজ্া-এেটি পেযে এিং িস্তবেলল্পর পলেযের 
সোোন এিং ফুড সোি্বও স্াপন েরা িল়েলে।

n  ধাম প্রাগেলে মিালেলির বপ্র়ে রুদ্ালক্র পাোপাবে 
বিল্বপত্, পাবরজাত গাে, অলোে গাে এিং বিবভন্ন 
ধরলনর ফু্ গাে ্াগালনা িলচ্।

n  ধালম বেিযোগে এিং ি়েস্লের চ্াচল্র জনযে 
বিলেষ িযেিস্া েরা িল়েলে। ধালম রাম্প এিং 
এেলেল্িলরর মত অতযোধুবনে েুবিধা থােলি।

সিশ কাশী রবশ্বনাে করিত�াি 
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প্রায় ২৪৪ বছি পি কাশী রবশ্বনাে 
মন্ন্দি পুনঃস্থাপন কিা িি

েরা েম্ভি িল়েলে। 
একটি উজ্জ্বি ভরবর্যততি ভিভতি
োেী বিশ্বনাথ ধালমর উলবিাধন ভারতলে এেটি বেধোতেমূ্ে 
বেেবনলে্বেনা সেলি এিং এেটি উজ্জ্ব্ ভবিষযেলতর বেলে 
বনল়ে োলি। এই েমললেক্স আমালের োমলথ ্বযের, আমালের 

েত্বলিযের োক্ী। বচতো ও েংেল্প থােল্ সোন বেেুই 
অেম্ভি ন়ে।
প্রধানমন্তী িল্লেন, আবম আপনার োে সথলে বতনটি 
েংেল্প চাই, আমালের সেলের জনযে- স্বনভ্বর ভারলতর জনযে 
পবরচ্ন্নতা, েটৃষ্ট এিং বনরতের প্রলচষ্টা।

   

শ্রীোেী বিশ্বনাথ মজ্লরর আ়েতন 
আলগ বে্ ৩,০০০ িগ ্বফুি। প্রা়ে 
৪০০ সোটি িাো িযেল়ে মজ্লরর 
চারপালে ৩০০ টিরও সিবে ভিন 
সেনা িল়েলে। পাচঁ ্ক্ িগ ্বফুলিরও 
সিবে জবমলত ৪০০ সোটি িাোরও 
সিবে িযেল়ে োেী বিশ্বনাথ ধালমর 
জনযে প্রাগেে বতবর েরা িল়েবে্। 
২০১৮ োল্ প্রেলল্পর পথ প্রেস্ত 
েরার জনযে অবধগিৃীত ভিনগুব্ 
সভলে সফ্ার েম়ে, ৪০টিরও 
সিবে প্রাচীন মজ্র েংজক্রি এিং 
লোস্টালরর নীলচ চাপা পলিবে্। 
বিশ্বনাথ ধাম প্রেলল্পর অধীলন সেই 
মজ্রগুব্র পুনবন ্বম ্বাে েরা িল়েলে।

প্রকতল্পি জন্য ৩০০টিিও 
সবরশ ভবন সকনা িতয়তছ 

n  ১১৯৪ ো্ সথলে ১৬৬৯ ো্ পে ্বতে োেী বিশ্বনাথ মজ্রটি সিে েল়েেিার 
আক্রমলের বেোর িল়েবে্। ১৭৭৭ সথলে ১৭৮০ োল্র মলধযে মিারাবন 
অি্যোিাই সিা্োর শ্রীোেী বিশ্বনাথ মজ্লরর েংস্ার েলরবেল্ন। 

n  এর পলর ২০১৯ োল্র ৮ মাচ্ব প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী ৫৪ িাজার িগ ্ব বমিার 
এ্াো জলুি বিস্তৃ ত োেী বিশ্বনাথ ধালমর বভভতিপ্রস্তর স্াপন েলরবেল্ন।

n  প্রাচীন মজ্লরর আবে রূপ অকু্ণ্ণ সরলখ গলি সতা্া িল়েলে ৫ ্ক্ ২৭ িাজার 
িগ ্বফুলির সিবে আ়েতলন। ৮০০ সোটিরও সিবে িযেল়ে বনবম ্বত বিশ্বনাথ ধালমর 
ভতিলের েুলোগ-েুবিধা সেও়োর জনযে বিলেষ িযেিস্া গ্িে েরা িল়েলে।

n  আলগ বিশ্বনাথ মজ্র োও়োর রাস্তা েংেীে ্ব বে্, সেখালন ভতিলের সঠ্ালঠব্ 
েরলত িত এখন ২ ্ক্ ভতি সেখালন োবঁিল়ে পুলজা েরলত পারলিন।

সিশকাশী রবশ্বনাে করিত�াি 
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�িযূ ক্যানাি 
জাতীয় প্রকতল্পি 
প্রধান খািগুতিা 

�িযূ ক্যানাি জাতীয় প্রকল্প �িযূ ক্যানাি জাতীয় প্রকল্প 
৪৩ বছি পি চািু িি ৪৩ বছি পি চািু িি 

উ
ত্রপ্রলেলে েরে ূেযোনা্ জাতী়ে প্রেলল্পর োজ ১৯৭৮ োল্ িািরাইচপুর 
সথলে শুরু িল়েবে্। বেন্তু বি্লম্বর োরলে ২০১৭ ো্ পে ্বতে এই প্রেলল্পর 
োজ মাত্ ৫২% পে ্বতে েম্পন্ন িল়েবে্। এই ধরলনর অলনেগুব্ েীঘ ্বলম়োেী 

প্রেলল্পর োজ েখন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীর েৃটষ্ট আেষ ্বে েলরবে্, তখন এই 
প্রেলল্পর িাবে ৪৮ েতাংে োজ মাত্ োলি চার িেলর সেষ িল়েবে্। ১১ বডলেম্বর 
ি্রামপুলর এটির উলবিাধন েলর প্রধানমন্তী সমােী িল্ন, “েখন এই প্রেলল্পর োজ 
শুরু িল়েবে্, তখন এর খরচ বে্ ১০০ সোটি িাোর েম। প্রা়ে ১০ িাজার সোটি 
িাো খরচ েলর আজ তা সেষ িল়েলে। বিগত েরোরগুল্ার অিলি্ার সখোরত 
এরই মলধযে েতগুে সিবে অথ ্ব বেল়েলে সেে। েবে েরোবর িাো ি়ে, তািল্ আবম 
সেন পাত্া সেি? এই বচতোই সেলের ভারোমযেপূে ্ব ও োবি ্বে উন্ন়েলন েিলচল়ে িি 
িাধা িল়ে োবঁিল়েবে্। এই বচতোধারার োরলেই েরে ূখা্ প্রেল্পও আিলে বে্।"

 
পূব ্ষাঞ্চতিি উন্নয়তন 
রবতশর নজি

৯টি সজিাি ২৯ িতষিি সবরশ কৃরক উপকৃত িতচ্ছন 

�িযূ রিংক খাি
- ৪৩ রকরম

�িযূ প্রধান খাি
– ৬৩ রকরম

িারতি রিঙ্ক খাি 
- ২১ রকরম

িারতি প্রধান খাি 
- ১২৫ রকরম  ২০ অল্াির- েুেীনগর 

আতেজ্বাবতে বিমানি্র চা্ু 
িল়েলে। এটি সিৌধে োবে্বলির 
েলগে পূি ্বাঞ্চল্র উন্ন়েলন 
নতুন মাত্া সোগ েরলি।

 ২৫ অল্াির– বেধোথ ্বনগর 
েি ন়েটি নতুন সমবডেযো্ 
েল্লজর উলবিাধন। এর 
ফল্ পূি ্বাঞ্চল্র মানুষলে 
বচবেৎোর জনযে সিবে েরূ 
সেলত িলি না। প্রধানমন্তী 
আত্বনভ্বর স্াস্যে ভারত 
সোজনা প্রেল্প চা্ু িল়েলে৷

 ১৬ নলভম্বর– পূি ্বাঞ্চ্ 
এক্সলপ্রেওল়ের উলবিাধন 
িল়েলে। উত্রপ্রলেলের 
ববিতী়ে এক্সলপ্রেওল়ে নতুন 
েম ্বেংস্ালনর েুলোগ-েি 
অথ ্বননবতে স্বনভ্বরতা িজৃধে 
েরলি।

 ৭ বডলেম্বর- সগারক্পুলর এমে 
এিং োর োরখানা শুরু। 
গুরুতর অেুস্ মানুষরা এখন 
সেখালনই বচবেৎোর েুলোগ 
পালিন।

 ১১ বডলেম্বর- েরেূ েযোনা্ 
জাতী়ে প্রেল্প উলবিাধন 
েরা িল়েলে। ন়েটি সজ্ার 
২৯ ্লক্র সিবে েৃষে এর 
েরােবর েুবিধা পালিন।

প্রধানমন্তীি ভারণ 
শুনতত রকউআি 
সকা�টি কি্যান করুন।

 ৬৬২৩ বেল্াবমিার খাল্র সনিও়োে্ব 
স্াপন েরা িল়েলে। এই েমস্ত 
খা্গুব্লে গ্ালমর োলথ েংেতুি েরা 
িল়েলে। পূি ্বাঞ্চল্র ন়েটি সজ্ার 
পাচঁটি নেীলে েংেতুি েলরলে।

 ঘাঘরা সথলে েরেূ, েরে ূ সথলে রাবপ্ত, 
রাবপ্ত সথলে িনগগো এিং িনগগো সথলে 
সরাবিেী নেী েংেতুি বে্। পাচঁটি নেীর 
জ্ সেলচর জনযে খাল্ সেলি সেও়ো 
িলি। এটি ২০১২ োল্ এেটি জাতী়ে 
প্রেল্প বিোলি সঘাষো েরা িল়েবে্।

 খাল্র প্রথম প্রাতেটি রল়েলে ঘাঘরা এিং 
েরে ূ নেীর উপর বনবম ্বত িািরাইলচর 

েরে ূিযোলরলজর উপর।
 িািরাইচ, বেধোথ ্বনগর, িজস্ত, েতে েবির 
নগর, সগারক্পুর, শ্রািস্তী, সগান্ডা, 
ি্রামপুর এিং মিারাজগঞ্জ এ্াোর 
৬২০০টি গ্ালমর ২৯ ্লক্রও সিবে 
েৃষে এর েবুিধা পালিন।

 এই প্রেল্পটি ১৪ ্ক্ সি্র জবমলত 
সেলচর েবুিধা সেলি। প্রেলল্পর বেঘ ্বযে 
৩১৮ বেল্াবমিার, সেখালন েংলোগ 
রল়েলে ৬ িাজার ৫৯০ বেল্াবমিার।

 নেীগুল্ালে আতেঃেংলোগ েরল্ 
িনযোর মলতা েলুে ্বাগ সথলে রক্া পাও়ো 
েম্ভি িলি।  

সিশ কাশী রবশ্বনাে করিত�াি 
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স্বনির্ভর রারত প্রচারানরযানি উত্তরপ্রনেশ অি্যতম 
মুখ্য রূনমকা পালি কনরনে। যয সমস্ত এলাকাগুনল 
আনে রাজনিনতক অবনেলার কারনে যমৌনলক 

সুনবধা যেনক বঞ্চিত েন়েনেল এখি যকন্দ্র ও রানজ্যর 
সুসমন্বন়ের ফনল যসগুনল উন্ন়েনির মূল য্ানতর সনগে যকু্ত 
েনছে। পূব ্ভাচিনল এক্সনপ্রসওন়ে নিম ্ভানের ১৫ নেি পনর, 
নতি েশক আনে বন্ধ েন়ে যাও়ো সার কারখািা পুিরা়ে 
চাল ুকরা এবং এমস-এর মনতা একটি োসপাতাল নিম ্ভাে 
এই এলাকার পাশাপানশ প্রনতনবশী রাজ্যগুনলর উন্ন়েনির 
েনত তরানন্বত করনব।  

উত্তরপ্রনেনশর পূব ্ভাচিল একসম়ে অনধকাংশ সুনযাে-
সুনবধা যেনক বঞ্চিত নেল। ফনল বহু সমস্যার সম্খুীি 
েনত েন়েনেল। পূব ্ভাচিনলর মািষুনের কানে জাপানিজ 
এিনসফালাইটিস বা যমনিিজাইটিস যরাে যকাি 
অনরশানপর যচন়ে কম নেল িা। নকন্তু িনরন্দ্র যমােী 

প্রধািমন্তী েও়োর পর উন্নত স্বাস্্য সুনবধার েনে যতালার 
জি্য িতুি পেনষেপ গ্রেে কনরনেনলি। পনরষ্ার-
পনরছেন্নতানক একটি আন্ালনি পনরেত করা েন়েনেল, 
সাধারে মািষুনক আ়েষু্াি রারত-এর সানে সংযকু্ত করা 
েন়েনেল। এর মাধ্যনম সাধারে মািষু পাচঁ লষে িাকা 
পয ্ভন্ত নবিামূনল্য নচনকৎসা সুনবধা যপনত সষেম। নবশুদ্ধ 
পািী়ে জনলর জি্য জল জীবি নমশি চাল ু কনরনেি 
এবং প্রনতটি বানেনত যশৌচাোর নিম ্ভাে কনর পনরছেন্নতা 
নিঞ্চিত কনরনেি। জাতী়ে স্বাস্্য নমশনির অধীনি 
সংক্ামক যরানের নবরুনদ্ধ প্রচারানরযাি এবং ‘ের ঘর 
েস্তক’ অনরযাি চালানিা েন়েনেল। অনরযািগুনল ফলপ্রসূ 
েন়েনেল এবং পূব ্ভাচিনলর মনতা অচিনল জাপানি জ্বনরর 
মাত্া হ্াস যপন়েনে। যকন্দ্র ও রানজ্যর সমন্বন়ে, পূব ্ভাচিল-
সে সমগ্র পূব ্ভ উত্তরপ্রনেনশ জাপানি জ্বনরর সমস্যা 
েরূীরূত েন়েনে। মতুৃ্যর োর ৯৫% পয ্ভন্ত কনমনে।

উন্নয়নশীল পূরব্াঞ্চল বরকবাশযবাত্বায় উন্নয়নশীল পূরব্াঞ্চল বরকবাশযবাত্বায় 
নতুন মবাত্বা অরন্ করছেনতুন মবাত্বা অরন্ করছে

"আমরা প্রকনপের সূচিাও কনর, আমরা নরত্তিপ্রস্তরও স্াপি কনর।" প্রধািমন্তী িনরন্দ্র যমােীর এই 
কোগুনলা বাস্তনব রূপান্তনরত েনত যেখনে যেশ। প্রধািমন্তী যমােী েত ৭ নিনসম্বর যোরষেপনুর 

এমস, সার কারখািা এবং আইনসএমআর-এর আচিনলক যকনন্দ্রর িতুি রবি-সে নতিটি 
প্রকনপের উন্াধি কনরনেি। প্রধািমন্তী ২০১৬ সানলর ২২ জলুাই এই েুটি প্রকনপের ভিভতিপ্রস্তর 
স্াপি কনরনেনলি। এক্সনপ্রসওন়ে প্রকপেগুনলর পনর সার প্্যান্ট এবং স্বাস্্য পনরকাঠানমার িতুি 

প্রকপেগুনল পূব ্ভাচিনলর উন্ন়েনি িতুি মাত্া যযাে কনরনে।

রবাষ্ট্রউন্নয়ছনর নর অধ্বায় 

প্রধবানমন্তীর ভবাষণ 
শুনছত বকউআর 
ককবাডটি স্্বান করুন।
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আইর�এমআি: আঞ্চরিক সকন্দ্র সেতক গতবরণাি 
প্রচাি

সোবভড মিামাবর প্রবতটি সেেলে স্াস্যে পবরোঠালমা 
েজতিো্ী েরার ্ক্যেলে এেীভূত েলরলে। স্াস্যে 
খালত অলনে নতুন সক্ত্ েতুি িলচ্। সগারক্পুলর 
আইবেএমআর আঞ্চব্ে সমবডেযো্ গলিষো সেন্দ্র স্াপন 
তার অনযেতম উোিরে। অতযোধুবনে েবুিধােি আঞ্চব্ে 
বচবেৎো গলিষো সেলন্দ্রর নতুন ভিলন মযোল্বর়ো, 
েক্ষা, এইচআইবভ, েযোন্সার ও েুষ্লরাগ বিষল়ে গলিষো 
বচবেৎো বিজ্ঞালন নতুন বেগতে উলন্মাচন েরলি। এই 
ইনবস্টটিউিগুব্ নতুন এিং উেী়েমান েংক্রমে, পুটষ্টর 
েমেযোর পাোপাবে ডা়োলিটিে এিং উচ্চ রতিচালপর মলতা 

সরাগ বনরামল়ে োজ েরলি। এই সেন্দ্রগুব্লত অতযোধুবনে 
পযোথ্জজো্ পরীক্ার েবুিধা থােলি, ফল্ নমুনাগুব্ 
অনযেত্ পাঠালত িলি না। স্াস্যে েবুিধাগুব্লে আরও 
েজতিো্ী েরার জনযে, সগারক্পুলরর িািা রাঘি োে 
সমবডেযো্ েল্লজর আঞ্চব্ে গলিষো ইনবস্টটিউলি 
ন়েটি অতযোধুবনে পরীক্াগালরর উলবিাধন েরা িল়েলে, 
সেখালন জাপাবন জ্বর-েি বিবভন্ন জীিাে-ুভাইরা্ সরালগর 
পরীক্া ও গলিষো েরা িলি। পরীক্ার জনযে নমুনা িি 
েিলর পাঠালত িলি না এিং অবি্লম্ব বচবেৎো শুরু েরা 
োলি। এলত পূি ্বাঞ্চল্র ্ক্ ্ক্ মানুষ উপেৃত িলিন। 
মানুষ োলত দ্রুত এর েবুিধা বনলত পালর সেজনযে সরেড্ব 
গবতলত এই ভিনটি বনম ্বাে েরা িল়েলে। 

সয সকাতনা সিতশি উন্নরতি জন্য সিতশি �কি নাগরিতকি 
কাতছ �াশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিতরবাগুরিি প্রাপ্যতা োকা 

প্রতয়াজনীয়। আরম বহু মানুরতক রচরকৎ�াি জন্য এক শিি 
সেতক অন্য শিতি সযতত, তাতঁিি জরম বন্ধক সিতখ অন্যতিি 

কাছ সেতক ঋণ রনতত সিতখরছ। সিতশি প্রতত্যক িরিরি, 
রনম্নরবত্ত, রনপীরেত, সশাররত �ুরবধাবন্ঞ্চত নাগরিক, তািঁা 

সয সশ্রণীিই সিাক না সকন তাতঁিি কাতছ মান�মেত রচরকৎ�া 
পরিতরবা সপৌঁতছ রিতত আমিা বদ্পরিকি।“  

- নতিন্দ্র সমািী, প্রধানমন্তী

স্াস্যে েুরক্া েি ্বালগ্। স্াস্যে পবরোঠালমার 
বিোলের জনযে ২০১৪ ো্ সথলে দ্রুত এিং 
অবিরাম োজ েরা িল়েলে। বচবেৎো সক্লত্ 
সেে এখন স্বনভ্বরতার পলথ। সেলে নতুন নতুন 
সমবডেযো্ েল্জ বনম ্বাে েরা িলচ্; বিশ্বমালনর 
বচবেৎো সেৌে্ গ্িে েরা িল়েলে। নতুন 
স্াস্যেনীবত এিং ই-স্ালস্যের মলতা েুবিধা উপ্ব্ধ 
েরা িল়েলে। গত োত িেলর ১৬টি নতুন এমে 
গঠলনর োজ শুরু িল়েলে। এোিাও, বফি 
ইজন্ড়ো, আতেজ্বাবতে সোগ বেিে, আ়েুষ্ান 
ভারত, বডজজিা্ স্াস্যে বমেলনর মলতা প্রচার শুরু 
িল়েলে। উত্রপ্রলেে এোই েুটি এমে উপিার 
সপল়েলে। আলগ রালজযের মানুষলে বচবেৎোর 
জনযে বেবলির এমে সেলত িত। বেন্তু এখন 
সগারক্পুর এমে-এ োধারে মানুষরা সেই েুবিধা 
পালিন। প্রবতলিেী সেে সনপা্ এিং বিিার ও 
ঝািখন্ড রালজযের সরাগীলেরও েুবিধা িলি।

সগািষিপুি এম� ্: স্বাস্থ্য সষিতত্ স্বরনভ্ষিতাি পতে যাত্া 

আইর�এমআি আঞ্চরিক 
সকন্দ্র সেতক গতবরণা �িায়তা 
n  নতুন ভিলন অতযোধুবনে েুবিধা। েংক্রামে 

ও অেংক্রামে সরালগ গলিষোর সক্লত্ 
নতুন বেগতে খুল্ সেলি।

n  এই সেন্দ্রটি ওই অঞ্চল্র অনযোনযে বচবেৎো 
প্রবতষ্ানলে েিা়েতা প্রোন েরলি। এটি 
জাপাবন এনলেফা্াইটিে, অযোবেউি 
এনলেফা্াইটিে বেনল্াম সমাোলি্া়ে 
োিােযে েরলি।

সগািষিপুি এম�  স্বাস্থ্য পরিতরবাি 
উন্নরত কিতব 
১১২ এের জবমলত ১০০০ সোটি িাো িযেল়ে 
বনবম ্বত সগারক্পুর এমে-এ মানেম্পন্ন তৃতী়ে 
স্তলরর স্াস্যেলেিা পবরলষিাগুব্ পাও়ো োলি।
এই িােপাতাল্ ৭৫০টি েেযো, ১৮টি বিলেষজ্ঞ 
বিভাগ, ১৭টি েুপার সস্পোব্টি বিভাগ এিং 
১৪টি অপালরেন বথল়েিার রল়েলে। আ়েুষ লিে, 
সমবডেযো্ েল্জ এিং নাবে ্বং েল্লজর বনম ্বাে 
িলচ্। এখালন বেটি স্যোন, এমআরআই ও 
আ্রোোউন্ড-এর মত েুবিধার পাোপাবে অলনে 
গুরুতর সরালগর বচবেৎো িলি। 
সমবডেযো্ বেক্ার অনযোনযে ২৫টি সোে ্ব োিাও 
এলত এমবিবিএে সোলে ্বর জনযে ১২৫টি আেন 
রল়েলে। এমে গঠলনর ফল্ সেখানোর েুিেলের 
প্রতযেক্ ও পলরাক্ েম ্বেংস্ালনর েুলোগ িলি। 
বেল্পাঞ্চ্ও চাগো িলি।

িাষ্ট্র উন্নয়তনি নব অধ্যায় 
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স্ব-রনভ্ষিশীি কৃরর স্ব-রনভ্ষিশীি কৃরর 
ব্যবস্থাি প্রবত্ষন ব্যবস্থাি প্রবত্ষন 

েৃষেরা সেলের গি ্ব। েরোলরর নীবত ও েম ্বোলণ্ড েৃবষ 
উন্ন়েন এিং েৃষেলের ে্যোে েি ্বো েলি ্বাচ্চ অগ্াবধোর 
সপল়েলে। েল়েে িের ধলর, েরোর েৃষেলের অিস্ার 
উন্ন়েলন িহু উলেযোগ বনল়েলে। িীজ, েেযে িীমা, িাজার 
এিং েঞ্চ়ে মলতা সক্ত্ েরোর অলনে োজ েলরলে। 
উন্নত মালনর িীজ, বনম সোলিড ইউবর়ো, মতৃভতিকযা 
স্াস্যে োড্ব, কু্দ্ সেচ, োর ভতু ্ববে িজৃধের মলতা বিবভন্ন 
পেলক্লপর মাধযেলম েৃষেলের েমজৃধে বনজচিত েরা 
িল়েলে। েৃষেলের উৎপােন ও আ়ে িজৃধেলত সেলের 
স্বনভ্বরতা গুরুত্বপূে ্ব। এই বিষ়েটি মাথা়ে সরলখ সেন্দ্রী়ে 
েরোর েীঘ ্ববেন িন্ থাো োর োরখানাগুব্র েংস্ার 
ও েক্মতা িজৃধের বেলে বিলেষ নজর বেল়েলে৷
এর অংে বিোলি ২০১৬ োল্ পূি ্বাঞ্চল্র সগারক্পুর, 
িারাউবন এিং বেজন্দ্রলত বতনটি িন্ োর লেযোন্ পুনরা়ে 
চা্ু েরার মত িিৃৎ বেধোতে সনও়ো িল়েবে্। িন্ 
ে্োরখানার োরলে েৃষেরা েীঘ ্ববেন ধলর বিপালে 
বেল্ন, িহু মানুষ েম ্বিীন িল়ে পলিবেল্ন। 
ে্োরখানার োরলে চ্মান অনযোনযে িযেিোর িা্ও 
েগেীন িল়ে পলিবে্। ইউবর়োর মজেু ও োল্ািাজাবর 
বে্। চিা োলম োর সেনার োরলে েৃষেরা আবথ ্বেভালি 
ক্বতগ্স্ত িল়েবেল্ন। োর োরখানা পুনরা়ে চা্ু েরার 

সগািষিপুি সগািষিপুি 
�াি �াি 
কািখানা:কািখানা:

�িকাি মাত্ পাচঁ বছতি পূব ্ষাঞ্চতিি সগািষিপুি �াি 
কািখানাটিতক �ংকিাি ও চািু কতি এক নন্জি স্থাপন 
কতিতছ। ৩০ বছতিিও সবরশ �ময় ধতি কািখানাটি 
বন্ধ রছি। এটি ইউরিয়া খাতত সিশতক স্বরনভ্ষি কিাি 
পতে এরগতয় রনতয় যাওয়াি পাশাপারশ িশ সকাটি ষুিরি 
কৃরক উপকৃত িতব।

�াি কািখানা উন্নয়তনি 
সজায়াি আনতব 

৩৮৫০ ২২০০
সমটরিক িন ইউরিয়া 

উৎপারিত িতব।

প্ররতরিন

সমটরিক িন তিি 
অ্যাতমারনয়া উৎপারিত 

িতব।

৩০ টি প্্যান্ট পুনিায় চািু িওয়াি ফতি এই অঞ্চতিি 
�ামরগ্রক অে ্ষননরতক উন্নয়নতক উৎ�ারিত কিতব।

 পূি ্বাঞ্চল্র েৃষেলের আোঙ্া উপ্বব্ধ েলর এিং 
ইউবর়োর চাবিো-েরিরালির িযেিধান পূরে েলর 
েৃষেরা রাো়েবনে োলরর েিজ্ভযেতা পালি।

 প্রা়ে ৮৬০০ সোটি িাো িযেল়ে বনবম ্বত োরখানাটি 
ইউবর়ো উৎপােলন ভারলত স্বনভ্বর িলত োিােযে 
েরলি। োরখানা়ে এেেলগে ২০ িাজার মানুলষর 
জনযে নতুন েম ্বেংস্ালনর েুলোগ বতবর িলি।

 েক্তা প্রবেক্লের মাধযেলম জনগেলে েম ্বেংস্ালনর 
জনযে প্রস্তুত েরা িলি। স্ানী়ে ঐবতিযেিািী বেল্পলে 
উৎোবিত েরা িলি। ইউবর়ো আমোবন েমল্ 
বিলেবেে মুদ্ার োশ্র়ে িলি। পজচিম-মধযে অঞ্চ্ 
সথলে ইউবর়োর েম পথ পবরিিলনর ফল্ সর্ ও 
েিে পবরোঠালমার উপর চাপ হ্াে পালি।

োবি জাবনল়েবেল্ন সেখানোর স্ানী়ে জনগে, 
তাই প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী ২০১৬ োল্ এই োর 
োরখানার পুনরুজ্ীিলনর ভিভতিপ্রস্তর স্াপন 
েলরবেল্ন। এিার সগারক্পুলরর মাটিলত সেই স্নে 
পূরে ি্।  

িাষ্ট্রউন্নয়তনি নব অধ্যায় 

বনউ ইজন্ড়ো েমাচার   ১-১৫ জানু়োবর, ২০২২
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নতুন ভািততিনতুন ভািততি
নতুন �ূতয ্ষািয় নতুন �ূতয ্ষািয় 

অমৃত কাতিি �ময় ২৫ বছি। রকন্তু 
িষি্য অজ্ষতনি জন্য আমাতিি 
আি সবরশষিণ অতপষিা কিতত 
িতব না। আমাতিি এখনই শুরু 
কিতত িতব। আমাতিি এক মুিূত্ষও 
�ময় নটি কিা যাতব না। এিাই 
�টিক �ময়। আমাতিি সিশতকও 
বিিাতত িতব এবং নাগরিক 
রিত�তব রনতজতিিতকও বিিাতত 
িতব। পরিবত্ষনশীি �মতয়ি �তগি 
আমাতিি মারনতয় রনতত িতব।
- নতিন্দ্র সমািী, প্রধানমন্তী

প্রচ্ছি রনবন্ধ নতুন ভািততি অমৃত যাত্া   

বনউ ইজন্ড়ো েমাচার   ১-১৫ জানু়োবর, ২০২২



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ জািুয়ানর, ২০২২ 15

গত িের ভারত স্াধীনতার অমৃত মলিাৎেি পলি ্ব (৭৫তম িের) 
প্রলিে েলরবে্, এই পিভূবমলত নতুন িের ২০২২ অতযেতে তাৎপে ্বপূে ্ব 
োরে এর মাধযেলম নতুন ভারলতর অমৃত োত্ার এেটি েজতিো্ী ভিভতি 

স্াবপত িলি। ২০৪৭ োল্র মলধযে ভারত উন্নত এিং েমৃধেো্ী রাষ্ট্র 
বিোলি আবিভূ্বত িলত িধেপবরের। নতুন েংেল্প- নতুন আো- নতুন 

আোঙ্কা- নতুন মানবেেতা বনল়ে গলি উঠলি নতুন ভারত। এেবেলে 
সেলে গেতাবন্তে প্রবতষ্ানগুল্ালে েজতিো্ী েরা িল়েলে, অনযেবেলে 

অপেংসৃ্বতর অিোন িল়েলে। এেবিংে েতাব্ীর ভারত স্ামী 
বিলিোনল্র স্নে পূরে েলর ‘বিশ্ব গুরু’র আেলন বনলজলে অবধটষ্ত 
েরলত চা়ে। আমালের সেে এেটি নতুন সভালরর েবন্ক্লে উপবস্ত 

িল়েলে, আেুন ২০৪৭ োল্র ভারলতর রূপেল্প সজলন বনই।

প্রচ্ছি রনবন্ধ নতুন ভািততি অমৃত যাত্া   

বনউ ইজন্ড়ো েমাচার   ১-১৫ জানু়োবর, ২০২২
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ভািতত প্ররত রমরনতি 
বৃন্দ্ি গরতপে

রস্থরতস্থাপকতাি কািতণ 
ভািত আজ অতনক সিক�্ষ 
স্থাপন কিতছ। সিশ দ্রুত 
উন্নরতি পতে এরগতয় যাতচ্ছ। 

৯টি
গারে িতিারন। 

১.৭ িষি 
�িাি 

এফর�আই 
পাতচ্ছ। 

৭.৭৪
িষি

�িাি মূতি্যি 
িতিারন পণ্য। 

৫২৭৫
সকারভ� টিকাি 
স�াজ সিওয়া 

িতচ্ছ। 

৫০টি
গারে ততরি 

িতচ্ছ। 

১৩০০
জন ইন্টািতনি 
ব্যবিািকািী 
যুতি িতচ্ছন। 

১৯৭
জন মানুর 
কাতজ যুতি 

িতচ্ছন।

৬০৯টি 
সমাবাইি সফান 

উৎপারিত  
িতচ্ছ। 

১৪ জন 
নরেভুতি িতচ্ছন 

আয়ষু্ান 
ভািততি 
অধীতন। 

প্রচ্ছি রনবন্ধ নতুন ভািততি অমৃত যাত্া   
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ভািততি প্রশং�নীয় সিক�্ষ

১০২০:১০০০ 
ভারলতর অথ ্বনীবত ২০১৪ োল্ েেম স্ালন বে্,

            বিব়্েন ড্ার িজৃধের েলগে ২০২১
            োল্ ভারত ষষ্ স্ান উলঠ এলেলে 

এই প্রথমিার ভারলতর ব্গে 
অনুপাত আোপ্রে, নারীলের 

েংখযো িজৃধে সপল়েলে

অলিালমািাই্ সক্লত্ ২০১৪ োল্ ভারত েপ্তম 
স্ালন বে্, ২০২১ োল্ সমজক্সলোলে োবিল়ে ষষ্ 
স্ালন চল্ এলেলে।
ভারত বভল়েতনাম, সোবর়ো, মাবে্বন েুতিরাষ্ট্রলে 
সপেলন সফল্ বিলশ্বর অনযেতম েীষ ্বস্ানী়ে 
স্াি্বলফান বনম ্বাতা িল়ে উলঠলে।
বিলশ্বর েমস্ত সরটিং এলজজন্স ভারলতর জজবডবপর 
জনযে প্রিজৃধের অনুমান িজৃধে েলরলে।

উজ্জ্ব্া, বস্ম এিং আ়েুষ্ান ভারত-এর মলতা 
উলেযোগগুব্ েবরদ্লের জীিনোত্ার মালনান্ন়েন 
েলরলে। 

চ্বত অথ ্বিেলরর সেলষর 
বেলে রপ্তাবন প্রিজৃধে ৪০০ 
বিব়্েন মাবে্বন ড্ার 
অবতক্রম েরলি িল্ 
আো েরা িলচ্।

বিশ্ব প্রোন েূচে ২০২১ 
অনুো়েী ভারলতর অিস্ান 
১৪, ২০১৪ োল্ ভারত 
৬৯তম স্ালন বে্।

েৃবষ পেযে রপ্তাবনর 
সক্লত্ ভারত বিলশ্বর 
েীষ ্ব েেটি সেলের মলধযে 
রল়েলে।

নতুন ভারত োমাজজে 
ো়েিধেতা েম্পলে্ব েলচতন। 
ভারত এখন জ্িা়েু পবরিত্বন 
েম ্বক্মতা েূচলে েেম স্ালন 
রল়েলে, ২০১৪ োল্ ভারত ৩০ 
নম্বর স্ালন বে্।

বিলশ্বর সেৌরবিেুযেৎ সেলন্দ্রর 
েংখযোর বনবরলখ, ২০১৪ োল্ 
ভারত েেম স্ালন বে্, এখন 
ববিতী়ে অিস্ালন উলঠ এলেলে।

ইস্পাত তাব্ো়ে ২০১৪ োল্ 
ভারলতর চতুথ ্ব অিস্ান সথলে 
এখন ববিতী়ে স্ালন উলঠ এলেলে।
উদ্ািনী তাব্ো়ে ২০১৪ োল্ 
ভারলতর স্ান বে্ ৭৬, এখন তা 
িল়েলে ৪৬।
বিশ্ব পে ্বিন তাব্ো়ে, ভারত 
৩৪তম স্ালন উলঠ এলেলে, 
২০১৩ োল্ তা ৬৫তম স্ালন 
বে্।

৯.৫
সকাটি িাকাি 

ন্জর�রপ 
গিন। 

ইউরপআইতয় 
১৫

সকাটি িাকাি 
সিনতিন িতচ্ছ।

২২০০টি 
সমাবাইি 
সফাতনি
�ংতযাগ 

১৪ জন 
নরেভুতি িতচ্ছন 

আয়ষু্ান 
ভািততি 
অধীতন। 

প্রচ্ছি রনবন্ধ নতুন ভািততি অমৃত যাত্া   
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২০১৪ সথলে এখনও পে ্বতে ভারত 
সেেে্ েৃবতত্ব অজ্বন েলরলে 
তা সেলের অমতৃ োল্র োত্ার 
এেটি েজতিো্ী ভিভতি িল়ে 

উঠলে, সেখালন ভবিষযেলতর ভারত তার 
উচ্চাোঙ্া পূরে েরলত েৃঢ়প্রবতজ্ঞ। এই 
অজ্বনগুব্ ভারলতর ক্রমিধ ্বমান প্রভালির 
প্রবতফ্ন মাত্ তা আমালের বেধোলতের 
চূিাতে রূপ ন়ে। ি্া িল়েলে- উেোপন 
োিা সোলনা প্রলচষ্টা, সোলনা েংেল্প েফ্ 
ি়ে না। এই উচ্চাোঙ্কালে িাস্তলি পবরেত 
েরার সক্লত্ তরুেরাই েিলচল়ে িি ভূবমো 
পা্ন েলর। ভারত ি্ বিলশ্বর েি ্বেবনষ্ 
সেে, সেখালন গি ি়েে ২৯ িের এিং এই 
েুিেজতিই তার েিলচল়ে িি েজতি। েুি আেে ্ব 
স্ামী বিলিোন্ েখন ভারলতর ভবিষযেৎ 
বনল়ে েথা ি্লতন, তখন বতবন মা ভারতীর 
মবিমা উপ্বব্ধ েলর ি্লতন– েতেরূ 
েম্ভি অতীলতর বেলে তাোও। ইবতিাে 
সথলে বেক্া বনল়ে এবগল়ে সেলত িলি এিং 
ভারতলে আলগর সচল়ে উজ্জ্ব্তর, িিৃত্র, 
উন্নততর রাষ্ট্র বিোলি গলি তু্লত িলি।

স্াধীন ভারলত জন্মগ্িে েলরবেল্ন 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী, বেন্তু বতবন স্ামী 
বিলিোনল্র আেে ্বলে আত্ীেরে েলর 
নতুন ভারলতর বেেবনলে্বেনা গঠলনর 
উলেযোগ গ্িে েলরবেল্ন। তারঁ িাত ্বা 
বে্- এখন সেে অধ ্বহৃেল়ে ধীরগবতলত 
চ্লত পালর না। বতবন িিৃৎ ্ক্যে অজ্বলনর 
জনযে বচতোর পবরবধও ভিস্তৃ ত েরার উপর 
সজার বেল়েবেল্ন। েমগ্ সেে ‘েংেলল্পর 
বিারা বেজধে্ালভ’র পলথ চ্া়ে তা োধারে 
জনগলের বচতোধারালে পবরিত্বন েলরলে। 
এখন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী সেেলে েমধৃে 
েরলত সে েংেল্প োত্া শুরু েলরলেন, তার 
নাম সেও়ো িল়েলে অমতৃ ো্।
একটি উন্নত িাষ্ট্র গিতনি পে 

সেলের গি ্ব অক়্ে ি়ে েখন সেেিােীরা 
ঐবতিযেগুব্ অনুেরে েলর চল্ এিং 
পরিততী প্রজন্মও সেই ঐবতিযে, ইবতিাে, 

শন্তিি সষিতত্ 
আত্মরনভ্ষিশীিতা:

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীলে ২০১৮ োল্ রাষ্ট্রেংলঘর মিােবচি 
বিারা "চযোম্ম্প়েন অফ আথ ্ব" পুরষ্ার সেও়ো িল়েবে্। ো বিলশ্বর 
োমলন ভারলতর ক্রমিধ ্বমান আেে ্বিােী সনতৃলত্বর ভূবমো তুল্ 
ধলরবে্। ভারলতর অগ্গবত বনজচিত েরলত এিং আত্বনভ্বর 
ভারত গিলত েজতির ভূবমো অতযেতে গুরুত্বপূে ্ব। ভারলত সত্ ও 
গযোে বেলল্প ‘স্াো্ ফর সভাো্’ বচতোভািনা িাস্তিা়েলনর জনযে 
প্রলচষ্টা চা্ালনা িলচ্। 

n  প্রােৃবতে গযোলের সক্লত্ চাবিোর অলধ ্বে বিলেবে েরিরাি 
সথলে আলে। বিশ্ব জনেংখযো়ে ভারলতর অিোন ১৬%, 
সেখালন আমরা িত্বমালন বিলশ্বর প্রাথবমে েজতির মাত্ ৬% 
িযেিিার েরবে। ভারত বিপু্ জনেংখযোর সেে িও়ো সত্্বেও 
োি ্বন বনগ ্বমলন ভারত ৫% ো়েী।

n  েজতি েুরক্ার জনযে আমালের গলিষো 
প্রাপযেতা, েিজ্ভযেতা, োশ্র়েী এিং 
গ্িেলোগযেতার োঠালমার অধীলন োজ েরলি, োর 
্ক্যে এেটি োশ্র়েী মূল্যে েমস্ত বিভাগ এিং সে্লর েজতির 
প্রাপযেতা বনজচিত েরা।  

n  গযোে-বভভতিে অথ ্বনীবত, বেএনজজ, বপএনজজর এেটি 
সনিও়োে্ব, ২০ েতাংে ইথান্ বমশ্রে, বিেুযেবতে গাবির 
প্রচার এিং ২০৩০ োল্র মলধযে সনি-েনূযে োি ্বন বনগ ্বমলনর 
্ক্যেমাত্া বনধ ্বারে েরা িল়েলে।

n  ২০২৩ োল্র মলধযে ভারতী়ে সর্পথগুব্র ১০০% 
বিেুযেতা়েন েরার ্ক্যে।

অ-জীিাশ্ উৎে সথলে েজতি উৎপােলন 
ভারত ৪০ েতাংলের ্ক্যেমাত্া অজ্বন 
েলরলে। 

ভারত জ্বা্াবন আমোবনর জনযে 
িাবষ ্বে ১২ ্ক্ সোটি িাোরও 
সিবে খরচ েলর।

ভারত তার সমাি সপলরোব়্োম 
এিং অনযোনযে জ্বা্াবন চাবিোর 
প্রা়ে ৮৫% আমোবন েলর।

�ুবণ ্ষ �ময়

অমৃত বর ্ষ  

প্রচ্ছি রনবন্ধ নতুন ভািততি অমৃত যাত্া   



19নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ জািুয়ানর, ২০২২

সংস্কৃ তি দ্বারবা অনুপ্বাতিি হয়ে আত্মি্বায়ে তনয়েয়ে 
প্স্তুি েয়র। এই তিন্বায়ে এতেয়ে তনয়ে প্ধবানমন্ত্রী 
মমবাদ্রী স্বাধ্রীনিবার ৭৫ বছরয়ে এে মহবাযয়ঞে পতরিি 
েয়রয়ছন। আমবায়দর স্বাধ্রীনিবা আয়্বালয়নর মেৌরবমে 
েবাথবাগুতল সবাধবারি মবানুয়ের সবাময়ন উপস্বাপন েয়র 
প্ধবানমন্ত্রী মদশববাস্রীয়ে উদ্্রীপ্ত েয়রতছয়লন। মহবাত্মবা 
েবান্্রী মযভবায়ব িরেবা ও লবিয়ে আয়্বালয়নর প্ি্রীে 
ববাতনয়েতছয়লন, ঠিে এেইভবায়ব নিুন ভবারয়ি অি্রীয়ির 
মহবান ব্ক্তিত্বয়দর ইতিহবাস ও উত্তরবাতধেবারয়ে 
পুনরুজ্্রীতবি েরবার উপর মেবার মদওেবা হয়েয়ছ। 
মহবাত্মবা েবান্্রীর ১৫০িম েন্মববাতে ষিে্রীয়ি ভবারিয়ে 

ইতিহাস থেকে অনকুরেরণা

n  তবয়শে অনুষ্বান এবং মহবাপুরুেয়দর েন্মববাতে ষিে্রীয়ি 
েনেয়ির অংশগ্রহিয়ে উৎসবাতহি েরবা হয়েয়ছ, 
িবায়ঁদরয়ে যতুি েরবার মবাধ্ম হয়ে উয়িয়ছ।

n  মহবাত্মবা েবান্্রীর ১৫০িম েন্মববাতে ষিে্রীর সবায়থ পতরচ্ছন্নিবা 
আয়্বালনয়ে যুতি েয়র, মদশয়ে স্চ্ছ েরবার সংেল্প 
তনয়ে এেঠি েিআয়্বালন শুরু হয়েতছল।

n  স্বাধ্রীনিবার ৭৫ বছর পতূি ষিয়ে অমকৃি ময়হবাৎসয়বর 
নবামেরি েরবা হে এবং এর সবায়থ সংতলিষ্ট তবতভন্ন 
অনুষ্বান আয়েবােয়নর েন্ এেঠি তবয়শে েতমঠি েিন 
েরবা হে।

n  অঞেবাি নবােেয়দর তবেয়ে েল্প রিনবার আহ্বান েবাতনয়ে 
িরুিয়দর অনুপ্বাতিি েরবা হয়েতছল।

n  ১৫ নয়ভম্বর তবরসবা মুণ্বার েন্মববাতে ষিে্রী উপলয়ষ্্ মসই 
তদনঠিয়ে আতদববাস্রী মেৌরব তদবস তহসবায়ব ম�বােিবা েরবা 
হয়েতছল।

n  মনিবাক্ে সুভবাে িন্দ্র বসুর ১২৫িম েন্মববাতে ষিে্রী সবারবা 
মদয়শ উদযবাপন েরবা হয়েতছল। 

n  রবােবা সুয়হলয়দব, রবােবা ময়হন্দ্র প্িবায়পর ময়িবা মহবান 
স্বাধ্রীনিবা সংগ্রবাম্রীয়দর অবদবান স্মরি েতরয়ে তদয়ি 
তবয়শে উয়দ্বাে গ্রহি েরবা হয়েতছল। 

সুবণ ্ণ সময়

স্বাধ্রীনিবা আয়্বালয়ন মদয়শর সবাধবারি মবানুে সব ষিবাত্মে 
অংশগ্রহি েয়রতছয়লন। তেন্তু আে িবায়ঁদরয়ে অয়নয়েই 
ভুয়ল তেয়েয়ছন। এই অঞেবািনবামবা ব্রীরয়দর স্মরি েরবার 
লয়ষ্্ অমকৃি ময়হবাৎসব উদযবাপন শুরু হয়েয়ছ। 

স্বতনর্ণর রারি গকে থিালার জন্য 
থিল ও গ্যাস থসক্টকরর ব্যবস্াপনায় 
স্ানীয়েরকণর পকষে রেচার েরা হকছে। 

n  ১৯৪৭ সবাল তছল স্বাধ্রীনিবা প্বাতপ্তর বছর, ২০২২ সবায়ল আমরবা 
৭৫ বে ষি উদযবাপন েরতছ। এই বছরঠিও অি্ন্ িবাৎপয ষিপূি ষি 
েবারি ২০৪৭ সবাল পয ষিন্ আেবাম্রী ২৫ বছয়র ভবারয়ির উচ্চ 
উচ্চবােবাঙ্কবা এবং সংেল্পগুতল অেষিয়নর েন্ এেঠি 
মরবাডম্বাপ তিতর েয়র।

n  স্বাধ্রীনিবা আয়্বালন শুধুমবাত্র তরিঠিশ শবাসয়নর ময়ধ্ স্রীমবাবদ্ধ 
নে, এর আয়েও ভবারি দবাসয়ত্বর শকৃঙ্খল মমবািন েয়রয়ছ। মসই 
সমস্ত মহবাপুরুেয়দর অবদবান িুয়ল ধরবার প্য়িষ্টবা িলয়ছ। 

n  মদয়শর প্তিঠি প্বান্, প্তিঠি অংয়শর অবদবান িুয়ল ধরয়ি 
হয়ব। এমন অয়নে মবানেু আয়ছন যবারবা দ্রী� ষি সমে ধয়র েয়িবার 
পতরশ্রম েয়র িয়লয়ছন। িবায়দর তিন্বাভবাবনবার সয়গে মদশয়ে 
যুতি েরবা হয়ব।

n  অমকৃি েবায়লর ময়ধ্ আববারও আধ্বাত্মিে মিিনবাে েবাগ্রি 
হয়চ্ছ মদয়শ। এই আধ্বাত্মিে মিিনবা েবাতির পুনে ষিিয়নর তভত্তি 
তহসবায়ব েবাে েরয়ছ।

তবকেষ ঘটনা বা ব্যক্তিকের বাতষ ্ণেী এবং তবকেষ অনুষ্ানগুতল রারকির উন্নয়ন 
যাত্ার নিুন রেিীে হকয় উঠকে

পতরচ্ছন্ন েরবার আহ্বান ববা তবরসবা মুন্বার েন্মেেন্্রী 
উপলয়ষ্ আতদববাস্রী মেৌরব তদবস পবালন েরবা ববা 
মনিবাক্ে সুভবাে িন্দ্র বসুর ১২৫িম েন্মববাতে ষিে্রী 
স্মরয়ির মবাধ্য়ম যুব সম্প্রদবােয়ে অনুপ্বাতিি েরবা 
হয়চ্ছ। এই সমস্ত প্য়িষ্টবার উয়দ্শ্ হল স্বাধ্রীনিবা 
সংগ্রবায়মর সুপতরতিি এবং অেবানবা ব্রীর মযবাদ্ধবায়দর 
ে্রীবন েবাতহন্রী েনসবাধবারয়ির েবায়ছ িুয়ল ধরবা। 

অমৃি বষ ্ণ  

রেছেে তনবন্ধ নিুন রারকির অমৃি যাত্া   
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n  স্াস্যেলেিা েিজ্ভযে এিং োশ্র়েী েরার জনযে, আ়েুষ্ান ভারত জন আলরাগযে 
সোজনা (স্াস্যে বিমা সোজনা), আ়েুষ্ান স্াস্যে ও েুস্তা সেন্দ্র, সজলনবরে ওষুলধর 
জনযে প্রধানমন্তী ভারতী়ে জন ঔষবধ পবরেল্পনা, আ়েুষ্ান ভারত বডজজিা্ 
বমেন এিং প্রধানমন্তী আ়েুষ্ান ভারত স্াস্যে পবরোঠালমা বমেন ইতযোবের মলতা 
েুগাতেোরী প্রেল্পগুব্ চা্ু েরা িল়েলে।

এোিাও, সেলের প্রবতটি অংে এিং প্রবতটি অংলের 
অিোনলে তুল্ ধরার জনযে আপ্রাে সচষ্টা েরা িলচ্।

সেলে আিার আধ্যাভমিক সচতনা জাগ্ত িল়েলে িল্ 

মলন িলচ্ ো সেলের পুনগ ্বঠলনর ভিভতি বিলেলি োজ 
েরলে। প্রবতটি সেলের উন্ন়েন োত্া়ে এেটি েম়ে 
আলে েখন সেে বনলজলে নতুনভালি েংজ্ঞাব়েত 

স্াস্যে সক্ত্লে েরোর 
সে অগ্াবধোর বেল়েলে 
তার প্রমাে ি্ স্াস্যে 
িালজলি িরাদে ১৩৭% 
িজৃধে। িালজলি ২.৪০ ্ক্ 
সোটি িাো িরাদে েরা 
িল়েলে।

স্বাস্থ্য 
�মৃন্দ্ি 

পতে ভািত 

প্রবতটি েবরদ্ িযেজতি োলত উন্নত স্াস্যে েুবিধা 
পান, েরোর সেই বেলে বিলেষ নজর বেল়েলে। 
তাই সোবভলডর এই েংেলির মলধযেও সেন্দ্রী়ে 
েরোর এখন এমন এেটি স্াস্যে পবরোঠালমা  
গলি সতা্ার োজ েরলে, োলত ভবিষযেলত সে 
সোনও েম়ে এই ধরলনর মিামাবর সমাোলি্া 
েরা েম্ভি ি়ে। 

স্বনির্ভর রারত নিজিটাল স্বাস্থ্য 
নিশি চালু হয়েযে। প্রনতটট 
িাগনরযের িিথ্য নিজিটাল স্বাস্থ্য 
আইনি গটিত হযে। এযত সম্পূর ্ভ 
স্বাস্থ্য ররেি্ভ থােযে।

সে ্ভিিীি টটোেরর 
েি ্ভসপূনচর অধীযি 
প্রনতযরাধয�াগথ্য ররাযগর 
নেরুযধে নেিািপূযলথ্য টটো 
রেও়ো হযছে। 

রোনরি টটোোযি রারত 
নেশ্ব ররেি্ভ গয়েযে। 
সরোর িাগনরেযের 
সুরক্ার িিথ্য সেলযে 
টটো প্রোি েরযে। 

র�ন্জিাি স্বাস্থ্য পরিচয়পত্ রবনামূতি্য টিকাকিণ সকারভ� টিকািাতন 
সিক�্ষ 

অমৃত বর ্ষ  

প্রচ্ছি রনবন্ধ নতুন ভািততি অমৃত যাত্া   
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েলর। এটি নতুন েংেলল্পর েলগে নতুন েুলগর েূচনা 
েরলত চা়ে। 

২০২২ ো্ স্াধীন ভারলতর ১০০ িের পূবত ্ব 

উেোপলনর জনযে নতুন েংেল্প গ্িলের ভিভতিভূবম 
িল়ে উঠলে। এর উলদেেযে ি্ সেলের নাগবরেলের 
েমজৃধে িজৃধে েরা এিং এমন এেটি ভারত গলি 

১.৫ 
্ক্ স্াস্যে ও েুস্তা সেন্দ্র স্াপন েরা িলি 
আ়েুষ্ান ভারত প্রেলল্পর অধীলন। এখনও 
পে ্বতে ৭৫০০০ টিরও সিবে স্াস্যে ও েুস্তা 
সেন্দ্র স্াপন েরা িল়েলে।

৬০২টি

েরোর 'সিািা্ সি্থ' বথলমর ওপর 
সজার বেলচ্। েি নাগবরলের জনযে 
বডজজিা্ স্াস্যে োড্ব বতবর েরা িলি।

সোবভলডর মত অভূতপূি ্ব পবরবস্বত 
সথলে বেক্া বনল়ে সেন্দ্রী়ে েরোর 
েংক্রামে সরাগ েনাতিেরে এিং 
প্রবতলরালধর জনযে এেটি েজতিো্ী 
বচবেৎো োঠালমা বতবর েরলি।

গ্াম সথলে সজ্া ও রালজযে োরা সেলে 
এেটি েম্পূে ্ব স্াস্যে পবরোঠালমা বতবর 
েরা িলি োলত েে্ মানুষ স্াস্যে 
িযেিস্ার েমস্ত আধুবনে েুবিধা পান।

জাতী়ে আ়েুষ বমেলন সরাগ 
প্রবতলরালধর উপর বিলেষ সজার 
সেও়ো িল়েলে। এলত বেক্া ও 
প্রবেক্লের পাোপাবে নতুন আ়েুষ 
িােপাতা্ বতবর এিং বচবেৎো 
েুবিধার িযেিস্া েরা িলি।

টিোর সডাজ বেল়ে সরেড্ব েটৃষ্ট 
েলরলে ভারত। বিলশ্বর দ্রুততম 
টিোোন েম ্বেূবচর অধীলন 
মাত্ ন়েমালে এই মাই্ফ্ে 
অজ্বন েরা িল়েলে। 

১০০
n  সোউইন অযোলপর মাধযেলম বিলশ্বর িিৃত্ম বডজজিা্ 

টিোেরে অবভোন ৮৬ সোটি বনিন্লনর েুবিধা 
প্রোন েলরলে।

n  ২০২১ োল্র ১৭ সেলপ্ম্বর বিলশ্ব এে বেলন েলি ্বাচ্চ 
২৫ বমব়্েন টিোর সডাজ সেও়ো িল়েবে্।

n  এ িের ১৩৮ সোটিরও সিবে টিোর সডাজ সেও়ো 
িল়েলে। েম্পূে ্ব টিোোলনর পাোপাবে ভবিষযেলতর 
জনযেও স্াস্যে েুরবক্ত িলি।

n  প্রাথবমে পে ্বাল়ে ৮৫ বেলন ১০০ বমব়্েন সডাজ 
প্রোন েরা িল়েবে্ বেন্তু এখন মাত্ ১৫ বেলন ১০০ 
বমব়্েন সডাজ সেও়ো েম্ভি।

n  ভারলত প্রথম সোবভড আক্রাতে সরাগী েনাতি িও়োর 
১১ মালের মলধযে, েুটি ভারতী়ে টিো- সোবভবেল্ড 
এিং সোভযোজক্সন অনুলমাবেত িল়েবে্।

n  োধারে মানুলষর োলে সোবভড টিোর প্রাপযেতা 
বনজচিত েরা িল়েবে্। টিো েরিরালির জনযে 
প্রথমিার স্ান িযেিিার েরা িল়েবে্।

n  আইবেএমআর টিো েরিরালির জনযে 'আই-স্ান' 
চা্ু েলরলে, িত্বমালন মবেপুর, নাগা্যোন্ড এিং 
আ্ামান এিং বনলোির বিীপপুলঞ্জ িযেিহৃত িলচ্।

n  োমবগ্ে প্রচালর, সপাস্ট অবফে, সু্্, 
অগেনও়োবির মাধযেলম োমলনর োবরর 
স্াস্যেেমতীলের োিােযে েরা িল়েবে্।

n  সোবভলডর বিরুলধে ্িাইল়ের জনযে সেলের েে্ 
নাগবরেলে টিো সেও়ো িলি।

n  বেশুলের জনযে এেটি নতুন টিো অনুলমাবেত 
িলত চল্লে এিং েীঘ্রই তালের টিো সেও়োও 
শুরু িলি৷

�ুবণ ্ষ �ময়

�ুবণ ্ষ �ময়

এেটি বিলেষ উলেযোলগর মাধযেলম প্রবতটি রালজযে 
‘সপবড়োটরেে সেন্ার অফ এজক্সল্ন্স এিং ৭৩৬টি 
সজ্া়ে সপবড়োটরেে ইউবনি স্াপন েরা িলি।

সজিায় 
ন্রিটিক্যাি 

সকয়াি ইউরনি 
চািু কিা িতব। 

n  টিোোলনর জনযে স্ালনর িযেিিার সেলের 
অনযোনযে এ্াো়েও েম্প্রোবরত েরা িলি োলত 
টিোোন অবভোন আরও সজারোর েরা ো়ে। 
টিোোন অবভোলনও নতুন প্রেুজতি িযেিিার েরা 
িলচ্।

n  জনোধারলের অংেগ্িে অবভোন েফ্ 
িল়েলে এিং ‘ির ঘর েস্তে’ েম ্বেূবচ টিোোন 
অবভোনলে এে অনযে মাত্া়ে বনল়ে বগল়েলে। 

সোটি 

অমৃত বর ্ষ  
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সতা্া সেখালন গ্াম এিং েির- েেল্ 
েমান েুবিধা পালিন িা এমন এেটি ভারত 
সেখালন েরোর নাগবরেলের জীিলন 
অপ্রল়োজনী়েভালি িস্তলক্প েলর না। 
এমন এেটি ভারত বনম ্বাে েরা িলি সেখালন 
বিলশ্বর প্রবতটি আধুবনে পবরোঠালমা মজতু 
থােলি।
ভািত নবরনম ্ষাতণি রিতক এরগতয় যাতচ্ছ

ভারতলে আত্বনভ্বর েরার প্রচারাবভোন 
সিাে িা েবরদ্লের খােযে ও েম ্বেংস্ালনর 
িযেিস্া েরা সিাে,  েুিেজতিলে স্টাি্ব-আলপর 
েলগে েুতি েরা সিাে িা মধযেবিত্, মবি্া-
েি েমালজর প্রবতটি সশ্রেীলে উন্ন়েলনর 
মূ্ধারার েলগে েুতি েরা সিাে, প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র সমােীর অগ্াবধোলরর মলধযে রল়েলে 
প্রবতটি বিষ়ে। বন়েবতর উপর বনভ্বরেী্ 
সেেটি এখন োবি ্বে উন্ন়েলনর জনযে নতুন 
প্রেুজতি গ্িে এিং পধেবতর আত্ীেরে 
েলরলে। প্রোেবনে েংস্ার, বিেুযেৎ 
েরিরাি, সর্ েংস্ার, েুনতীবত েমন, েলরর 
স্চ্তা, জজএেটি, এে সেে-এে ের, েক্ 
ভারত, স্টাি্ব আপ ইজন্ড়ো, বডজজিা্ ইজন্ড়ো, 
মবি্া েৃষেলের ক্মতা়েন িা বেক্া সথলে 
প্রবতরক্া খালত আমূ্ পবরিত্বন আনা এিং 
েল়েে েেে ধলর আিলে থাো প্রেল্পগুব্ 
েম্পূে ্ব েরা েম্ভি িল়েলে বিজ্ঞান ও প্রেুজতির 
েটঠে প্রল়োলগর মাধযেলম।  

সোবভড মিামাবর েমগ্ বিশ্ব তথা 
আমালের সেলে, জনেমালজ চরম েংেি 
েটৃষ্ট েলরবে্। ভারলতর অগ্গবতর পলথ 
িাধা িল়ে উলঠবে্ বেন্তু ভারত অতযেতে 
বিচক্েতার েলগে সেই পবরবস্বতর 
সমাোলি্া েলরবে্। প্রবতেূ্তা সত্্বেও 
সেে প্রবতটি সক্লত্ অোধারে োফ্যে 
অজ্বন েলরলে। বিজ্ঞানীলের অেীম 
প্রবতভা এিং উলেযোতিালের েবেচ্ার ফল্ 

ভ্যাকর�ন তমত্ী: রবতশ্বি 
কাতছ ভািততি �জিীবনী

২০২১ োল্র ২০ জানু়োবর 
ভযোেবেন বমত্ী উলেযোলগর 
অধীলন অনযোনযে সেলে টিোর 
সডাজ উপ্ব্ধ েরা শুরু 
িল়েবে্।

ভযোেবেন বমত্ী েম ্বেূবচটি 
২০২১ োল্র ১৪ অল্াির 
পুনরা়ে চা্ু েরা িল়েবে্। 
এর অধীলন, সনপা্, 
মা়োনমার, ইরান এিং 
িাং্ালেে প্রবতটি সেেলে 
এে বমব়্েন টিোর সডাজ 
প্রোন েরা িল়েবে্।

িত্বমালন ‘সমড ইন ইজন্ড়ো 
ভযোেবেন’ ৯৬টি সেলে 
রপ্তাবন েরা িলচ্।

n  ‘সমড ইন ইজন্ড়ো ভযোেবেলন’র প্রবত বিশ্বিােীর আস্া 
সিলিলে। বিশ্ব স্াস্যে েংস্া- েি বিলশ্বর ১২৫টিরও 
সিবে সেে ভারলত বিেবেত টিো গ্িে েলরলে।

n  ভারত জনগলের অংেগ্িে এিং আস্া বনল়ে এবগল়ে 
চল্লে। টিো রপ্তাবনর পাোপাবে, ভারত সোি 
সেেগুব্লত মানবিেতার খাবতলর োিােযেও েরলি।

n  সোবভলডর নতুন রূপ ওবমক্রন আোর পর ভারত 
আবরিোর সেেগুল্ালে োিােযে েরলত শুরু 
েলরলে।

ভািতত ১৩৮ সকাটিিও সবরশ 
টিকাি স�াজ সিওয়া িতয়তছ যা 
রবতশ্ব �তব ্ষাচ্চ। 

�ুবণ ্ষ �ময়

আগামী রিতন
ভািত রবতশ্ব সকাটি টিকাি

স�াজ 
�িবিাি 
কিতব। ৫০০ 

অমৃত বর ্ষ  

প্রচ্ছি রনবন্ধ নতুন ভািততি অমৃত যাত্া   



23নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ জািুয়ানর, ২০২২

ভারতলে টিোর জনযে অনযে সেলের উপর বনভ্বর 
েরলত ি়েবন। অতীলত ভারতলে িেলরর পর িের 
টিোর জনযে বিলেলের েংস্াগুব্র উপর বনভ্বর 
েরলত িত। সোউইলনর মলতা অন্াইন মঞ্চ িা 
বডজজিা্ োটি্ববফলেি প্রোলনর বিষ়েটি েমগ্ বিলশ্বর 
েৃটষ্ট আেষ ্বে েরলে। এোিাও, সোবভড চ্াো্ীন 
েল়েে মাে ধলর ৮০ সোটি সেেিােীলে অবিরাম 
সরেন সোগান সেও়োর মত মানবিে প্রলচষ্টা সেলখ 
েমগ্ বিশ্ব ভারলতর প্রেংো েলরলে।

উন্নয়তনি স্াতত �ারমি 
িতয়তছন প্রারন্ক মানুতরিাও
সোটি সোটি েবরদ্ মানুষ গত োত িেলর শুরু িও়ো প্রেল্পগুব্ সথলে িহু েুবিধা 
সপল়েলেন। উজ্জ্ব্া সথলে আ়েুষ্ান ভারত, আজ সেলের প্রবতটি েবরদ্ মানুষ বিবভন্ন 
োমাজজে ে্যোেমূ্ে প্রেল্প েম্পলে্ব অিগত। েরোবর বস্মগুব্র দ্রুত বনধ ্বাবরত 
্ক্যেমাত্া অজ্বন েরলে। এখন আোনুরূপ ফ্ অজ্বলনর জনযে সেন্দ্রী়ে েরোর তৃেমূ্ 
স্তর পে ্বতে প্রবতটি প্রেলল্পর পে ্বলিক্ে েরলে। 

n ৮ সোটিরও সিবে পবরিারলে বিনামূল্যে এ্বপজজ েংলোগ 
সেও়ো িল়েলে। ৯৯.৬% পবরিার অতেভু্বতি িল়েলে। স্বনবধ 
বস্লমর অধীলন ২৩ ্লক্রও সিবে রাস্তার বিলক্রতা, 
সফবরও়ো্ালের ২৩০০ সোটি িাোর েুবিধা প্রোন েরা 
িল়েলে। 

n  ১১.৪ সোটিরও সিবে েৃষে পবরিারলে ১.৬ ্ক্ সোটি 
িাোরও সিবে েম্ান বনবধ। আ়েুষ্ান ভারত প্রেলল্পর 
মাধযেলম ৫০ সোটিরও সিবে মানুষলে পাচঁ ্ক্ িাো পে ্বতে 
বিনামূল্যে বচবেৎোর েুবিধা প্রোন েরা িল়েলে।  

n  জ্জীিন বমেলনর অধীলন মাত্ েুই িেলর ৫ সোটিরও 
সিবে পবরিার েল্র েংলোগ সপল়েলে। 

অমতৃ োত্ার েুিে ্ব 
িেলর ১০০% গ্ালম 
রাস্তা থাো উবচত।

১০০% পবরিালরর 
িযোঙ্ অযোোউন্ 
থােলত িলি।

১০০% 
েুবিধালভাগীলের 
আ়েুষ্ান ভারত োড্ব 
থােলত িলি। 

মরন্ত�ভা ২০২৪ �াি পয ্ষন্ প্রধানমন্তী 
আবা� সযাজনা (গ্রামীণ) অব্যািত 
িাখাি অনুতমািন রিতয়তছ।

�ুবণ ্ষ �ময়

সোবভড েম়েোল্ ৮০ সোটিরও সিবে 
মানুষলে বিনামূল্যে সরেন প্রোন েরা িল়েলে। 

২ সকাটিি
সিবে 

পবরিারলে 
পাো িাবি 

প্রোন। 

১০ সকাটিিও 
সিবে িাবিলত 

সেৌচাগার 
বনম ্বাে িল়েলে।

৪৩ সকাটিিও 
সিবে জন-ধন 

িযেিিারোরীলের 
িযোজঙ্ং এিং 

েুরক্া প্রোন। 

উজ্জ্ব্া ২.০-এর 
মাধযেলম, ১০০% সোগযে 
িযেজতিলের উজ্জ্ব্া বস্ম 
এিং গযোে েংলোগ 
থােলত িলি।

সেলের প্রবতটি সোগযে 
নাগবরেলে েরোলরর 
বিমা, সপনেন এিং 
আিােন প্রেলল্পর োলথ 
েংেুতি থােলত িলি।

প্রবতটি পথ বিলক্রতালে 
স্বনবধ সোজনার মাধযেলম 
েংেুতি েরা িলচ্।

অমৃত বর ্ষ  

গত োত িেলর শুরু িও়ো িহু প্রেলল্পর েুবিধা 
সোটি সোটি েবরদ্ ভারতিােীর ঘলর সপৌঁলেলে। 
উজ্জ্ব্া সথলে আ়েুষ্ান ভারত, আজ সেলের 
প্রবতটি েবরদ্ বিবভন্ন ে্যোেমূ্ে পবরেল্পনা 
েম্পলে্ব েলচতন। ভারত সরেড্ব গবতলত এবগল়ে 
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চল্লে বেন্তু আমালের োত্া এখনও েম্পূে ্ব ি়েবন। 
আমালের েংেল্পলে বেজধেলত পবরেত েরলত িলি। 
এই উচ্চাোঙ্কা বনল়ে, ভারত 'অমতৃ ো্'-এর োত্া 
শুরু েলরলে সেখালন ১০০% গ্ালম রাস্তা থােলি, 
১০০% পবরিালরর িযোঙ্ অযোোউন্ থােলি, ১০০% 
েুবিধালভাগীলের আ়েুষ্ান ভারত োড্ব থােলি, ১০০% 
সোগযে িযেজতিলের উজ্জ্ব্া বস্ম এিং গযোলের েুবিধা 
থােলত িলি। েরোলরর িীমা প্রেল্প সিাে, সপনেন 
বস্ম সিাে, আিােন বস্ম সিাে না সেন- োই সিাে 
না সেন এর েুবিধা সেন প্রলতযেে িযেজতি পান। এমনবে 

রাস্তার ধালরর বিলক্রতা এিং সফবরও়ো্ালেরও স্বনবধ 
বস্লমর মাধযেলম িযোজঙ্ং িযেিস্ার েলগে েুতি েরা িলচ্। 
আজ ‘ির ঘর জ্ বমেলন’র মাধযেলম োরা সেলের 
জল্র েংলোগ বেলত দ্রুত োজ েরা িলচ্। জ্ 
জীিন বমেন শুরু িও়োর মাত্ আিাই িেলরর মলধযে 
পাচঁ সোটিরও সিবে পবরিার ে্ সথলে জ্ সপলত 
েক্ম িল়েলেন। 

সেলের প্রবতটি েবরদ্ মানুলষর জনযে পুটষ্ট বনজচিত 
েরাও েরোলরর অনযেতম অগ্াবধোর। েবরদ্ নারী 
ও বেশুলের সক্লত্ অপুটষ্ট এিং প্রল়োজনী়ে পুটষ্টর 
অভাি তালঁের বিোে ও িজৃধের সক্লত্ প্রধান িাধা 
িল়ে োিঁা়ে। এই েমেযো েরূ েরলত েবরদ্লের জনযে 
পুটষ্টের চা্ সেও়োর উলেযোগ বনল়েলে েরোর। 
আমালের সেে ২০২৪ োল্র মলধযে প্রবতটি োমাজজে 

n  ধারো, উদ্ািন, ঝঁুবে সনও়োর ইচ্া এিং সেলোলনা োজ েম্পন্ন 
েরার েৃঢ় েংেল্পই আজলের তরুেলের আে্ পবরচ়ে।

n  স্টাি্ব আলপর মাধযেলম সেলের তরুেরা চােবরপ্রাথতীর পবরিলত্ব 
চােবরোতা িল়ে উঠলে এিং স্টাি্বআলপ বিবনল়োগ ক্রমাগত িজৃধে 
পালচ্।

n  ভারত এখন স্টাি্ব-আপ সথলে ইউবনেলন ্বর পলথ দ্রুত অগ্ের 
িলচ্। তাৎপে ্বপূে ্বভালি, ইউবনেন ্ব ি্ সেই েমস্ত েংস্া োলের 
মূ্যো়েন এে বিব়্েন ড্ালরর সিবে অথ ্বাৎ প্রা়ে োত িাজার 
সোটি িাো। আলগ ভারলত ১-২টি ইউবনেন ্ব বে্, বেন্তু এখন 
এর েংখযো ৭০ অবতক্রম েলরলে।

n  সোবভড েমল়ের সেষ ১০ মালে, প্রবত ১০ বেলন এেটি নতুন 
ইউবনেলন ্বর েূচনা িল়েবে্।

n  সিাবেও অব্ম্ম্পলে ভারত এেটি স্ে ্ব, েুটি সরৌপযে এিং 
চারটি সরিাঞ্জ পেে জজলতলে। এটি এখন পে ্বতে অব্ম্ম্পে 
সগমলে ভারতী়ে সখল্া়োিলের সেরা পারফরমযোন্স। এিালরর 
পযোরাব্ম্ম্পে সগমলে ভারলতর সখল্া়োিরা েি ্বোল্র সেরা 
ফ্ অজ্বন েলরলেন, ভারত পাচঁটি স্ে ্ব, আিটি সরৌপযে এিং 
ে়েটি সরিাঞ্জ পেে জজলত ২৪তম স্ালন রল়েলে৷

ভারত বিলশ্বর েি ্বেবনষ্ সেে এিং এর 
অনযেতম েম্পে ি্ মানি েম্পে। েবেও 

পজচিম এিং ইউলরালপর সেেগুব্লত 
ি়েস্ জনেংখযো িজৃধে পালচ্, অনযেবেলে 

ভারলত তরুে জনেংখযো িজৃধে পালচ্। 
তরুেলের আোঙ্া এিং সেলের জনযে 

এেটি উজ্জ্ব্ ভবিষযেত েুরবক্ত েরার 
জনযে তালঁের েংেল্প নতুন ভারলতর 

অগ্গবতর বনলে্বেনা বেলচ্ োর মাধযেলম 
২০৪৭ ো্ েুিে ্ব িের িল়ে উঠলি।

প্রধানমন্তী সমািীি িষিতা, মতনারনতবশ এবং 
ভি�া মতন্তি �তগি ভািততি যুব �ম্প্রিায় 
এখন আত্মরনভ্ষিশীি িতয় উিতছ।

ভািত রবতশ্বি 
�ব ্ষকরনষ্ সিশ: 
অপাি �ম্াবনা

ভারলত স্টাি্ব আপ েব্টি খুি এেিা 
জনবপ্র়ে বে্ না। বেন্তু গত োত িেলর, 
স্টাি্ব-আলপর েংখযো িজৃধে সপল়েলে এিং 

আজ ভারলত 
৫০ িাজাতিিও
সিবে স্টাি্ব-আপ চ্লে।

৬৫% ভারলতর জনেংখযোর ি়েে 

৩৫ িেলরর বনলচ এিং জনেংখযোর

৫০% এরও সিবে মানুলষর ি়েে 

২৫ িেলরর বনলচ। ভারলতর 
মানুলষর গি ি়েে ২৯ িের।

অমৃত বর ্ষ  
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বনরাপত্া সিষ্টনী প্রেলল্পর মাধযেলম উপ্ব্ধ চাল্র 
পুটষ্টগুে িজৃধে েরার প্রবতশ্রুবত গ্িে েলরলে। এখনও 
পে ্বতে ৭৫ িাজালররও সিবে স্াস্যে-েুস্তা সেন্দ্র স্াপন 
েরা িল়েলে। এখন লিে স্তলর উন্নত মালনর িােপাতা্ 
এিং পরীক্াগালরর সনিও়োে্ব বিোলের জনযে 
োজ েরা িলচ্। সেলের িাজার িাজার িােপাতা্ 
বনজস্ অজক্সলজন লোন্ও পালচ্। এখন উন্ন়েলনর 
আওতার িাইলর থাো েমালজর প্রবতটি অঞ্চ্ এিং 
সশ্রেীলে অতেভু্বতি েরা িলচ্। এর পাোপাবে, েব্ত, 

অনগ্ের, আবেিােী এিং োধারে সশ্রবের প্রাবতেে 
মানুষরা েংরক্লের েুবিধা পালচ্ন। অবত েম্প্রবত, 
বচবেৎো বেক্ার জনযে েি ্বভারতী়ে সোিা়ে ওবিবে 
সশ্রেীর জনযে েংরক্লের িযেিস্াও েরা িল়েলে। 
েংেলে আইন েলর ওবিবে তাব্ো বতবরর অবধোর 
রাজযেগুব্লে সেও়ো িল়েলে।
অন্ভু্ষন্তিমূিক উন্নয়ন 

সেন্দ্রী়ে েরোর বনজচিত েরলে সে উন্ন়েলনর 
োত্া়ে সেলের সোনও িযেজতি, সোনও সশ্রবে, সোনও 
অঞ্চ্, সোনও স্ান সেন বপবেল়ে না থালে। গত োত 
িেলর সেলের প্রবতটি এ্াো়ে নজর সেও়োর সচষ্টা 
েরা িল়েলে। পূি ্ব ভারত সিাে িা উত্র-পূি ্ব সিাে 
িা জম্-ুোশ্ীর, ্াোখ-েি েমগ্ বিমা়্ে অঞ্চ্, 

েক্তা উন্ন়েলনর জনযে, 
সর্ সেৌে্ বিোে 
প্রেলল্পর অধীলন ২০২৪ 
োল্র মলধযে

্লক্রও

রবনামূতি্য িষিতা প্ররশষিণ ভািততক স্াি্ষ� পাওয়াি িাউত� পরিণত কিা 

অি্ টিঙ্াবরং 
্যোলির পবরবধ 

স্াি্ব ইজন্ড়ো িযোোথন 

৫০িাজাতিি 

৯০০০টি

৪৬

১০০০০০০

সিবে েুিেলে প্রবেক্ে 
সেও়ো িলি।

সু্্ পে ্বতে সিলিলে 
এিং এখন এটি ১০ 
িাজালর বনল়ে োও়ো 
িলি।

জলনর সিবে বেক্াথতীরা 
অংেগ্িে েলরবেল্ন, ৭ 
িাজালররও সিবে প্রবতষ্ান সথলে 
প্রা়ে ে়ে িাজালরর সিবে েটৃষ্টেী্ 
বচতোভািনা এলে েুতি িল়েলে। 
এটিলে আরও গবতেী্ েরার 
সচষ্টা েরা িলি।

সিবে নারী এিং ৪৫ িাজালররও 
সিবে প্রবতিন্ী িযেজতিলে বিনামূল্যে 
েক্তা প্রবেক্লের মাধযেলম 
ক্মতাব়েত েরা িল়েলে এিং 
তালঁের ১০০% মানুষলে এর মলধযে 
অতেভু্বতি েরার সচষ্টা েরা িলচ্।

২০২৮ োল্র মলধযে অব্ম্ম্পে সগমলে 
েীষ ্ব েেটি সেলের তাব্ো়ে ভারলতর স্ান 
েুরবক্ত েরলত িলি। ২০২১-২৫ োল্র 
মলধযে সখ্াধু্ার জনযে ৮৭৫০ সোটি িাোর 
আ্াো বিধান।

ভািতত রবতশ্বি �ব ্ষারধক �ংখ্যক স্টাি্ষ 
আপ িতয়তছ। তরুণিা উদ্াবতনি 
মাধ্যতম নতুন নতুন �ুতযাগ পাতচ্ছ।

�ুবণ ্ষ �ময়

n  ্ে অযোলঞ্জল্ে অব্ম্ম্পে ২০২৮ এর জনযে পবড়োম বস্লমর অধীলন ক্রীিাবিেলের 
প্রবেক্ে সেও়ো। নতুন জাতী়ে বেক্ানীবতর আলরেটি বিলেষ বিবেষ্টযে িল্া, পাঠযেক্রম 
িবিভূ্বত তাব্ো সথলে মুতি েলর সখ্াধু্ালে মূ্ধারার বেক্ার অংে েরা িল়েলে।

n  এই অবভোলনর ্ক্যে বে্ প্রবতভা বতবরর মাধযেলম ক্রীিাবিেলের েুলোগ সেও়ো এিং 
প্রেুজতির িযেিিার িজৃধে েলর এই উলেযোগলে আরও সজারোর এিং প্রোবরত েরা। নতুন 
বেক্ানীবতর আওতা়ে ২০২৫ োল্র মলধযে েমপলক্ ৫০% বেক্াথতীলে িতৃভতিমূ্ে েক্তা 
প্রোলনর ্ক্যে বনধ ্বারে েরা িল়েলে োলত সু্্ পে ্বাল়ে অজজ্বত িতৃভতিমূ্ে েক্তা উচ্চ বেক্ার 
স্তলর োলজ ্াগালনা ো়ে।
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উপেূ্ী়ে অঞ্চ্ িা আবেিােী অঞ্চ্, 
ভারলতর উন্ন়েন োত্া়ে েমগ্ সেে োবম্ 
িল়েলে। জম্ ু ও োশ্ীলর বডব্বমলিেন 
েবমেন গঠন েরা িল়েলে এিং ভবিষযেত 
বিধানেভা বনি ্বাচলনর প্রস্তুবতও চ্লে। 
্াোখ অঞ্চল্ও দ্রুত গবতলত উন্ন়েলনর 
োজ চ্লে। এেবেলে ্াোলখ আধুবনে 
পবরোঠালমা বতবর িলচ্, অনযেবেলে 
বেনু্ সেট্া্ ইউবনভাবে ্বটি ্াোখলে 
উচ্চবেক্ার সেলন্দ্র পবরেত েরলি।

এেবিংে েতাব্ীলত ভারত ‘ব্লু ইলোনবম’ 
িা নী্ অথ ্বনীবতর সেলে পবরেত িও়োর 
্লক্যে দ্রুত প্রলচষ্টা চা্ালচ্। গভীর-
েমুদ্ অবভোনগুব্ মানুলষর োমলন 
েমুলদ্র েীমািীন েম্ভািনাগুব্ তুল্ 
ধরলে। সেলের সেেি সজ্া উন্ন়েন েূচলে 
বপবেল়ে বে্ তালের আো-আোঙ্াও 
িজৃধে সপল়েলে। সেলের ১১০টিরও সিবে 
উচ্চাোঙ্কী সজ্া়ে বেক্া, স্াস্যে, 
পুটষ্ট, রাস্তা এিং েম ্বেংস্ান েম্পবে্বত 
প্রেল্পগুব্লে অগ্াবধোর সেও়ো িলচ্। 
এই উচ্চাোঙ্কী সজ্াগুব্ োলত 
ভারলতর অনযোনযে সজ্ার োলথ েমান 
ি়ে তার জনযে সজার প্রবতলোবগতা চ্লে। 
অথ ্বননবতে বিলশ্ব পুজঁজিাে এিং েমাজতন্ত 
বনল়ে অলনে আল্াচনা ি়ে, তলি ভারতও 
েমিাল়ের উপর সজার সে়ে। এই খালতর 
ক্মতা়েলনর জনযে আ্াো মন্তে গঠন 
েলর পেলক্প সনও়ো িলচ্।
প্রত্যাশা পূিতণি জন্য পরিকািাতমাি 
উপি সজাি সিওয়া িতচ্ছ 

গ্ালম গ্ালম অপটিেযো্ ফাইিার 
সনিও়োলে্বর সপৌঁলে োলচ্। আি 
সোটিরও সিবে মবি্া গ্ালম স্বনভ্বর 
সগাষ্ঠীর েলগে েুতি। আজ, েখন োরা 
সেে ‘স্াো্ ফর সভাো্’ মন্ত বনল়ে 
এবগল়ে চল্লে, তখন গ্ামগুব্লে স্ামীত্ব 
প্রেলল্পর মাধযেলম ক্মতাব়েত েরা িলচ্। 
সেলের ৮০ েতাংলেরও সিবে েৃষলের 

১০৭

১০০%

্ক্ সোটি িাোর জাতী়ে ্ক্ সোটি িাোর জাতী়ে 
পবরোঠালমা পাইপ্াইন পবরোঠালমা পাইপ্াইন 
প্রেলল্পর ্ক্যে ি্ প্রেলল্পর ্ক্যে ি্ 
সর্, েিে সোগালোগ, সর্, েিে সোগালোগ, 
বিমানি্র, এক্সলপ্রেওল়ে, বিমানি্র, এক্সলপ্রেওল়ে, 
জািাজ পবরিিন িযেিস্ালে জািাজ পবরিিন িযেিস্ালে 
েজতিো্ী েরা।েজতিো্ী েরা।

িজৃধে, োত িেলর জাতী়ে িজৃধে, োত িেলর জাতী়ে 
েিে বনম ্বালে।  েিে বনম ্বালে।  

জাতীয় পরিকািাতমা জাতীয় পরিকািাতমা 
পাইপিাইন প্রকল্পপাইপিাইন প্রকল্প

জাতীয় মিা�েক ও জাতীয় মিা�েক ও 
�েক প্রকল্প �েক প্রকল্প 

সোবভড েসোবভড েত্ত্বেত্ত্বেও, ভারত ও, ভারত 
২০২০-২০২১ আবথ ্বে ২০২০-২০২১ আবথ ্বে 
িেলর িেলর 

বেল্াবমিার রাস্তা বতবর বেল্াবমিার রাস্তা বতবর 
েলরলে।েলরলে।

ভারতী়ে সর্ওল়ের পজচিম ভারতী়ে সর্ওল়ের পজচিম 
মধযে সর্ওল়ে বিভালগর মধযে সর্ওল়ে বিভালগর 
সভাপা্-ইিারবে তৃতী়ে ্াইন সভাপা্-ইিারবে তৃতী়ে ্াইন 
প্রেলল্পর িারলখরা-িুেবন প্রেলল্পর িারলখরা-িুেবন 
(২৬.৫০ বেবম) অংলের মলধযে (২৬.৫০ বেবম) অংলের মলধযে 
তৃতী়ে ্াইলন রিডলগলজর তৃতী়ে ্াইলন রিডলগলজর 
জনযে িি িালন্ বনম ্বালের জনযে িি িালন্ বনম ্বালের 
োজ শুরু িল়েলে।োজ শুরু িল়েলে।

ভারত সগৌরি সরেনগুব্ ভারত ভারত সগৌরি সরেনগুব্ ভারত 
ও বিলশ্বর মানুষলে ভারলতর ও বিলশ্বর মানুষলে ভারলতর 
েমধৃেো্ী োংসৃ্বতে ঐবতিযে েমধৃেো্ী োংসৃ্বতে ঐবতিযে 
এিং ঐবতিাবেে স্ানগুব্ এিং ঐবতিাবেে স্ানগুব্ 
ভ্রমে েরালি। ভ্রমে েরালি। 

প্রধানমন্তী গবত-েজতি জাতী়ে প্রধানমন্তী গবত-েজতি জাতী়ে 
মিাপবরেল্পনার আওতা়ে মিাপবরেল্পনার আওতা়ে 

রবিরবিত প্রকল্পগুরিি একটি যুতগি 
অব�ান ঘটিতয় ভািত গরতশন্তি 
সযাজনা চািু কতিতছ। 

ভারত প্রবতবেন ভারত প্রবতবেন 

বেল্াবমিার রাস্তা বতবর বেল্াবমিার রাস্তা বতবর 
েলর বিশ্ব সরেড্ব বতবর েলর বিশ্ব সরেড্ব বতবর 
েরলে।েরলে।

৩৬.৫ 

১৩,৩৯৪

েরোর বিবভন্ন মন্তেলে এে েরোর বিবভন্ন মন্তেলে এে 
লেযোিফলম ্ব বনল়ে আেলে।লেযোিফলম ্ব বনল়ে আেলে।

প্রবতটি বিভালগ বিবভন্ন প্রবতটি বিভালগ বিবভন্ন 
প্রেলল্পর তথযে েম়েমলতা প্রেলল্পর তথযে েম়েমলতা 
সেও়োর িযেিস্াও েরা সেও়োর িযেিস্াও েরা 
িল়েলে।িল়েলে।

গবত েজতি মাস্টার গবত েজতি মাস্টার 
লেযোলনর মাধযেলম, ভারত লেযোলনর মাধযেলম, ভারত 
পবরোঠালমার সক্লত্ এেটি পবরোঠালমার সক্লত্ এেটি 
বিলেবিে পেলক্প বনল়েলে।বিলেবিে পেলক্প বনল়েলে।

১০০ ্ক্ সোটি িাোর ১০০ ্ক্ সোটি িাোর 
বপএম গবত েজতি মাস্টার বপএম গবত েজতি মাস্টার 
লেযোন ্ক্ ্ক্ েুিলের জনযে লেযোন ্ক্ ্ক্ েুিলের জনযে 
নতুন েম ্বেংস্ালনর েুলোগ নতুন েম ্বেংস্ালনর েুলোগ 
এলনলে।এলনলে।

অমৃত বর ্ষ  

প্রচ্ছি রনবন্ধ নতুন ভািততি অমৃত যাত্া   
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েুই সি্লরর েম জবম রল়েলে। অতীলত এই কু্দ্ 
েৃষেলের অগ্াবধোর সেও়ো ি়েবন। এখন এই কু্দ্ 
েৃষেলের ে্যোলের েথা মাথা়ে সরলখ েৃবষর েংস্ার 
েরা িলচ্। 

নতুন নতুন পবরোঠালমার জনযে েমবন্বত প্রলচষ্টা 
চা্ালনা িলচ্। েম্প্রবত প্রধানমন্তী গবতেজতি সোজনা 

চা্ু িল়েলে। সে সোন সেলের অগ্গবত িহু্াংলে 
সেই সেলের অতযোধুবনে পবরোঠালমার উপর বনভ্বর 
েলর ো মধ্ভিত্তির চাবিো ও আোঙ্াও পূরে েলর। 
এিা উপ্বব্ধ েলর, জ্, স্্, আোে- প্রবতটি 
সক্লত্ই দ্রুতগবতলত োজ শুরু িল়েলে। জ্পলথর 
এেটি বিস্তীে ্ব সনিও়োে্ব বতবরর ্লক্যে োজ শুরু 

উৎপািন উৎপািন 
পবরোঠালমা এমন এেটি সক্ত্ ো শুধু সেেলে উন্ন়েলনর পবরোঠালমা এমন এেটি সক্ত্ ো শুধু সেেলে উন্ন়েলনর 
পলথ বনল়ে ো়ে না, েম ্বেংস্ালনর েুলোগও েটৃষ্ট েলর। শুধু পলথ বনল়ে ো়ে না, েম ্বেংস্ালনর েুলোগও েটৃষ্ট েলর। শুধু 
তাই ন়ে, আধুবনে বিলশ্বর অগ্গবত আধুবনে পবরোঠালমার তাই ন়ে, আধুবনে বিলশ্বর অগ্গবত আধুবনে পবরোঠালমার 
উপর বনভ্বরেী্। েিু ্্ব  পবরোঠালমা উন্ন়েলনর গবত হ্াে েলর, উপর বনভ্বরেী্। েিু ্্ব  পবরোঠালমা উন্ন়েলনর গবত হ্াে েলর, 
োধারে মানুষ েুলোগ েুবিধা সথলে িজঞ্চত িন। এই োরলেই োধারে মানুষ েুলোগ েুবিধা সথলে িজঞ্চত িন। এই োরলেই 
ভারত েরোর েজতিো্ী পবরোঠালমা বনম ্বাে ও তার োজ ভারত েরোর েজতিো্ী পবরোঠালমা বনম ্বাে ও তার োজ 
ত্বরাবন্বত েরার উপর সজার বেল়েলে।ত্বরাবন্বত েরার উপর সজার বেল়েলে।

সেলের আরও ১৯টি স্ালন জরুবর অিতরে েুবিধা সেলের আরও ১৯টি স্ালন জরুবর অিতরে েুবিধা 
বতবর েরা িলি। এর মলধযে রল়েলে ফল্াবে-বতবর েরা িলি। এর মলধযে রল়েলে ফল্াবে-
জ়েো্লমর সরাড এিং রাজস্ালনর িারলমর-জ়েো্লমর সরাড এিং রাজস্ালনর িারলমর-
জ়েো্লমর সরাড, পজচিমিলগের খিগপুর-জ়েো্লমর সরাড, পজচিমিলগের খিগপুর-
িা্ালোর সরাড, খিগপুর-সেওনঝর সরাড এিং িা্ালোর সরাড, খিগপুর-সেওনঝর সরাড এিং 
তাবম্নািুর সচন্নাইল়ের োলে পানাগি/সেলেবড, তাবম্নািুর সচন্নাইল়ের োলে পানাগি/সেলেবড, 
পুেুলচবর সরাড, অন্ধ্র প্রলেলের সনল্ার-ওলগো্ পুেুলচবর সরাড, অন্ধ্র প্রলেলের সনল্ার-ওলগো্ 
সরাড এিং ওলগো্– বচ্াো্ুবরলপি সরাড, সরাড এিং ওলগো্– বচ্াো্ুবরলপি সরাড, 
িবর়োনার মাজন্ড ডািও়োব্ সথলে ওধন সরালড, িবর়োনার মাজন্ড ডািও়োব্ সথলে ওধন সরালড, 
পাঞ্জালির োংরুলরর োলে, গুজরালির ভুজ-পাঞ্জালির োংরুলরর োলে, গুজরালির ভুজ-
নাব়্ো সরালড এিং েুরাত-িলরাো সরালড, জম্ ুনাব়্ো সরালড এিং েুরাত-িলরাো সরালড, জম্ ু
ও োশ্ীলরর িাবনিা্-শ্রীনগর সরালড, আোলমর ও োশ্ীলরর িাবনিা্-শ্রীনগর সরালড, আোলমর 
স্ি/বনল়োমা এ্াো়ে এিং সজািিাি িিঘাি স্ি/বনল়োমা এ্াো়ে এিং সজািিাি িিঘাি 
সরালড, বেিোগলরর োলে, িাগলডাগরা িাবেমারা সরালড, বেিোগলরর োলে, িাগলডাগরা িাবেমারা 
সরাড, িাবেমারা-সতজপুর রুি এিং আোলমর সরাড, িাবেমারা-সতজপুর রুি এিং আোলমর 
িাবেমারা-গু়োিাটি সরাড।িাবেমারা-গু়োিাটি সরাড।

দ্রুত উন্নয়তনি পে প্রশস্ত 
কিা ১১১

সোটি িাোর জাতী়ে সোটি িাোর জাতী়ে 
পবরোঠালমা পাইপ্াইলনর পবরোঠালমা পাইপ্াইলনর 
েম্প্রোরে, ২০২৫ োল্র েম্প্রোরে, ২০২৫ োল্র 
মলধযে ৭৪০০টি প্রেল্প মলধযে ৭৪০০টি প্রেল্প 
অতেভু্বতি েরার উলদেলেযে। অতেভু্বতি েরার উলদেলেযে। 

২০২৪-২৫ োল্র মলধযে নযোেনা্ িাইওল়ে ২০২৪-২৫ োল্র মলধযে নযোেনা্ িাইওল়ে 
অথবরটি অফ ইজন্ড়ো (এনএইচএআই) অথবরটি অফ ইজন্ড়ো (এনএইচএআই) 
বিারা পবরচাব্ত জাতী়ে েিলের পবরবধ বিারা পবরচাব্ত জাতী়ে েিলের পবরবধ 

৭৫টি 
২২০

গবত েজতি সোজনার মাধযেলম গবত েজতি সোজনার মাধযেলম 
সেলে উিালনর অধীলন সেলে উিালনর অধীলন 
আঞ্চব্ে েংলোগ ত্বরাবন্বত আঞ্চব্ে েংলোগ ত্বরাবন্বত 
িলি। বিমানি্র/সিব্লপাি্ব/িলি। বিমানি্র/সিব্লপাি্ব/
ও়োিার এ়োরল্ালমর েংখযো ও়োিার এ়োরল্ালমর েংখযো 
২০২৪-২৫ ো্ নাগাে সিলি২০২৪-২৫ ো্ নাগাে সিলি

নতুন িল্ ভারত সরেন নতুন িল্ ভারত সরেন 
আগামী ২ িেলরর মলধযে আগামী ২ িেলরর মলধযে 
চা্ালনার সচষ্টা েরলে ।চা্ালনার সচষ্টা েরলে ।

সর্ওল়ে োরা সেলে সর্ওল়ে োরা সেলে 

েিে পবরিিন ও মিােিে মন্তে োনিািন স্যোবপং নীবত েিে পবরিিন ও মিােিে মন্তে োনিািন স্যোবপং নীবত 
েম্পবে্বত প্রলোেনা এিং োজস্তমূ্ে পেলক্লপর বিষল়ে েম্পবে্বত প্রলোেনা এিং োজস্তমূ্ে পেলক্লপর বিষল়ে 
এেটি বিজ্ঞবপ্ত জাবর েলরলে ো ১ এবপ্র্ ২০২২ সথলে এেটি বিজ্ঞবপ্ত জাবর েলরলে ো ১ এবপ্র্ ২০২২ সথলে 
োে ্বের িলি।োে ্বের িলি।

�ুবণ ্ষ �ময়

�ুবণ ্ষ �ময়

িলি।িলি।
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িল়েলে, এরফল্ ‘বে সলেলন’ োিালেযের নতুন 
জা়েগাগুব্ েংেুতি িলত পারলি। ভারতী়ে 
সর্ও আধুবনে েমল়ের েলগে দ্রুত খাপ 
খাইল়ে বনলচ্।
উত্তি-পূব ্ষ এবং পূব ্ষ ভািতত অভূতপূব ্ষ 
উন্নয়ন 

উত্র-পূি ্ব এিং পূি ্ব ভারত, উন্ন়েলনর 
এেটি নতুন অধযো়ে রচনা েলরলে। উত্র-
পূলি ্বর েমস্ত রালজযের রাজধানীলে সর্ 
পবরলষিার েলগে েংেুতি েরার োজ প্রা়ে 
সেলষর বেলে। ‘অযো্-ইস্ট পব্বে’র 
মাধযেলম ভারলতর উত্র-পূি ্বাঞ্চ্ িাং্ালেে, 
মা়োনমার এিং েবক্ে-পূি ্ব এবে়োর েলগে 
েুতি িলচ্। িেলরর পর িের ধলর, েীঘ ্ব  
প্রলচষ্টার োরলে, এখন উত্র-পূলি ্ব স্া়েী 
োবতে বনজচিত েরা েম্ভি িল়েলে, সশ্রষ্ ভারত 
গলি সতা্ার স্নে েফ্ িও়োর পলথ এবগল়ে 
চল্লে। এই এ্াো়ে পে ্বিন, সখ্াধু্া, 
বজি েৃবষ, সভষজ ওষুধ ইতযোবের প্রচুর 
েম্ভািনা রল়েলে ো এটিলে উন্ন়েন োত্ার 
এেটি গুরুত্বপূে ্ব উপাোন েলর তুল্লে।
�ুশা�তনি নতুন অধ্যায়

সোবভড মিামাবর পরিততী েমল়ে 
‘সমে ইন ইজন্ড়ো’ পলেযের প্রচালরর জনযে 
সেে সপ্রাডােেন ব্ঙ্ড ইনলেনটিভ 
(বপএ্আই) সঘাষো েলরলে। এর অনযেতম 
উোিরে ি্ ইল্েরেবনে সে্র সেখালন 
বপএ্আই দ্রুত পবরিত্বন এলনলে। োত 
িের আলগ ভারত প্রা়ে ৮ বিব়্েন ড্ালরর 
সমািাই্ সফান আমোবন েরত। এখন 
সেখালন ভারত বতন বিব়্েন ড্ালরর সিবে 
মূল্যের সমািাই্ সফান রপ্তাবন েরলে। 
উৎপােন খাতলে অথ ্বনীবতর চাব্োেজতি 
বিলেলি গলি সতা্ার ্লক্যে এই বস্মটিলে 
এবগল়ে বনল়ে োও়ো িলি। িালজলির সঘাষো 

n  েরোর বেধোতে বনল়েলে সে বিবভন্ন প্রেলল্পর অধীলন 
েবরদ্লের সে চা্ সেও়ো িলি তা সেন পুটষ্টগুে েমধৃে 
ি়ে।

n ২০২৪ োল্র মলধযে েম্পেূ ্ব ‘পািব্ে বডব্রিবিউেন 
বেলস্টলম’ ফটি্বফাল়েড চা্ েরিরাি েরা িলি োলত 
েবরদ্রা পুটষ্টের চা্ পান।

n  সরেলনর সোোলন চা্ পাও়ো োে বে না োে, ২০২৪ 
োল্র মলধযে বমড-সড বমল্ বেশুলের সেও়ো ভাত, িা 
প্রবতটি বস্লমর মাধযেলম প্রেত্ চা্ সেন পুটষ্টগুে েমধৃে 
ি়ে। 

�ুরম পুটটি – 
ফটি্ষফাতয়� চাি

পুটষ্ট অবভোলনর মাধযেলম, সেন্দ্রী়ে েরোর অপুটষ্টর 
বিরুলধে এেটি অবভোন শুরু েলরবে্, এিং এখন 
সপাষে ২.০-এর মাধযেলম সেই বমেনটি এবগল়ে সনও়ো 
িল়েলে। এর পবরলপ্রবক্লত, বেধোতে সনও়ো িল়েলে েরোর 
বিবভন্ন প্রেলল্পর অধীলন েবরদ্লের সে চা্বিতরে েলর, 
তার পুটষ্টগুে িজৃধে েরা িলি।

n ২০২০ োল্ বিশ্ব খােযে বেিে উপ্লক্যে, ১৭টি বজি-েৃবষ 
জাত িীজ এিং পলরর িের ৩৫টি বজি-েৃবষ িীজ সেেলে 
উৎেগ ্ব েরা িল়েবে্।
n  উন্নত জালতর িীজ প্রিত্বলনর মাধযেলম পুটষ্ট অবভোন 
সজারোর েরা িলচ্, গলিষো ও প্রেুজতির েলগে েৃবষ খাতলে 
েুতি েরা িল়েলে।

োধারে িালজলি বমেন পুটষ্ট ২.০ সঘাষো েরা 
িল়েলে, এখন সেন্দ্রী়ে েরোর এই বমেলনর 
অধীলন েমস্ত পুটষ্ট প্রচার চা্ালি এিং আগামী 
বেলন পুটষ্ট িজৃধের ্লক্যে োজ েরলি। 

রবতশ্বি �বতচতয় বে খাি্য রনিাপত্তা 
কম ্ষ�ূরচি আওতায় ৮০ সকাটি মানুর 
রবনামূতি্য সিশন পাতচ্ছন। 

অমৃত বর ্ষ  
সেন্দ্রী়ে েরোর বিবভন্ন 
প্রেলল্পর অধীলন সোগযে 
নাগবরেলের চা্ প্রোন 
েলর।

খােযে বনরাপত্া প্রোলনর 
জনযে, সোবভলডর েম়ে 
জনগেলে োশ্র়েী মূল্যে 
িা বিনামূল্যে খােযেেেযে 
েরিরাি েরা িল়েবে্ 
োলত তালঁের খােযে ও পুটষ্ট 
বনরাপত্া িজা়ে থালে।

�ুবণ ্ষ �ময়
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অনুো়েী ১৩টি সে্লর এটি োে ্বের েরা িল়েলে। 
আজ সেলের বিবভন্ন সক্লত্ এিং সেলের সোি 
েিরগুল্ালতও নতুন নতুন স্টাি্বআপ গলি উঠলে। 
আজ ভারত িি পবরিত্বন এিং েংস্ার আনলত 
নতুন নতুন পথ গলি তু্লে।

সেলে আজ রাজননবতে েবেচ্ার অভাি সনই। 
জাতী়ে বনরাপত্ার পাোপাবে পবরলিে েুরক্ার 
প্রবতও েমান গুরুত্ব সেও়ো িলচ্। ভারত আজ 
পবরলিে রক্া়ে বিলশ্বর মলধযে অনযেতম প্রধান সোচ্চার 

েণ্ঠস্লর পবরেত িল়েলে। েজতি সক্লত্ স্বনভ্বরতা 
আত্বনভ্বর ভারত গঠলনর জনযে অপবরিাে ্ব এিং 
সেে স্াধীনতার ১০০ িের পূে ্ব িও়োর আলগ এটি 
অজ্বলনর জনযে সরাডমযোপ বতবর েরা িল়েলে। 
বেএনজজ, বপএনজজ, ২০% ইথান্ বমশ্রে, বিেুযেবতে 
োলনর প্রচার, সর্ওল়ের ১০০% বিেুযেতা়েলনর উপর 
সজার সেও়ো িল়েলে। ২০৩০ োল্র মলধযে সনি-েনূযে 
োি ্বলনর ্ক্যেমাত্া বনধ ্বারে েরা িল়েলে। জ্িা়েু 
্ক্যেমাত্া অজ্বলন প্র়োেী সেেগুব্র মলধযে ভারত 
োমলনর োবরলত রল়েলে৷
যুব �ম্প্রিাতয়ি অমৃত �ংকল্প

ভারত ি্ বিলশ্বর েি ্বেবনষ্ সেে সেখালন 
জনেংখযোর ৬৫% মানুষ ৩৫ িেলরর েম ি়েবে এিং 

রপএিআইগুরিি মাধ্যতম (উৎপািন 
রিঙ্ক� ইনত�নটিভ) উৎপািন খাতত 
গরত বৃন্দ্ সপতয়তছ। উৎপািনও 
সবতেতছ। 

আত্মরনভ্ষি ভািততি মন্ততক �গিী কতি সিশ 
স্বরনভ্ষিতাি পতে এরগতয় চতিতছ 

n  উৎপােলন স্বনভ্বর িও়োর জনযে ইল্েরেবনক্স ও 
আইটি িাড্বও়েযোর, অলিালমািাই্ে, সমািাই্, 
ফাম ্বাবেউটিেযো্ে, ইবভ িযোিাবর-েি ১৩টি বচবনিত 
সে্লরর জনযে ১.৯৭ সোটি িাো মঞ্লুর েরা িল়েলে

n  ২০২০ োল্র আগলস্টর তু্না়ে ২০২১ োল্র 
আগলস্ট সমাি রপ্তাবনলত ৩৩ েতাংলের সিবে িৃজধে 
িল়েলে। 

n  ২০১৩-১৪ োল্ েৃবষলত িরাদে বে্ ২১,৯৩৪ 
সোটি িাো, ২০২১-২২ োল্ তা ৫.৫ গুে সিলি 
১,২৩,০১৮ সোটি িাো িল়েলে। 

n  সোবভলডর আলগ, ভারলত বপবপই বেিগুব্র 
উৎপােন েৎোমানযে বে্। এখন ভারত বপবপইর 
িৃিত্ম উৎপােনোরী িল়ে উলঠলে।

n  ২০১৯-২০ োল্ প্রবতরক্া রপ্তাবন অনুমান েরা 
িল়েলে ২ বিব়্েন ড্ার।

n  স্বনভ্বর ভারত েম ্বেংস্ান প্রেলল্পর অধীলন ২০২১ 
োল্র সেলপ্ম্বর পে ্বতে প্রা়ে ৩০ ্ক্ স্াে ১৫০০ 
সোটি িাোর সিবে েুবিধা সপল়েলে।

n  উৎপােন খালত পাচঁ িেলর ভারলত নূযেনতম 
উৎপােন ৫০০ বিব়্েন ড্ার োবিল়ে োলি িল্ 
আো েরা িলচ্।

n  সু্ল্ েম্ম্পউিার, পবরচ্ন্নতা, জ্, বিেুযেৎ-েি 
পবরোঠালমাগত েুবিধার উন্ন়েন। 

n  েম ্বেংস্ালনর প্রচার, জীবিোর েুলোলগর প্রচার।
n  স্টাি্বআলপর মাধযেলম তরুেরা আত্বনভ্বরেী্ িলত 

পালরন। 

আত্বনভ্বরতার মন্তলে েগেী েলর ’সভাো্ ফর স্াো্' এিং 'সমড ইন ইজন্ড়ো' আজ োরা ভারলত প্রচার 
েরা িলচ্ োলত সেে স্বনভ্বর িলত পালর। এেই েলগে সেলে বতবর পেযে িিৃৎ পবরমালে বিলেলে রপ্তাবন েরা 
িলচ্। এিং এখানোর তরুেরা চােবরপ্রাথতী না িল়ে বনলজরাই োলত েম ্বেংস্ান েটৃষ্ট েরলত পালর সেই ্লক্যে 
উলেযোগ সনও়ো িলচ্। ভারত েরোর আত্বনভ্বরেী্তার রূপেল্পলে িাস্তলি পবরেত েরার উলেযোগ বনলচ্ 
োলত নতুন ভারত আত্বিশ্বােী িলত পালর এিং দ্রুত অগ্গবতর পলথ এবগল়ে সেলত পালর। 

�ুবণ ্ষ �ময়

অমৃত বর ্ষ  
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৫০% মানুষ ২৫ িেলরর েম ি়েবে। স্াভাবিে ভালিই 
সেে এখন েুিেজতিলত ি্ী়োন। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
সমােী বনলজই িল্ন, “আবম সোন ভবিষযেৎিতিা 
নই, আবম েম ্বফল্ বিশ্বাে েবর। আমার সেলের েুি 
েমালজর প্রবত আমার আস্া আলে, আমার বিশ্বাে 
আলে সেলের সিানলের প্রবত, সেলের েনযোলের 
প্রবত, সেলের েৃষেলের প্রবত, সেলের প্রবতটি সপোর 
মানুলষর প্রবত। এই 'েযোন ডু' প্রজন্ম প্রবতটি ্ক্যে 
অজ্বন েরলত পালর। এেবিংে েতাব্ীর আজলের 
ভারত িিৃৎ ্ক্যে বনধ ্বারে এিং তা অজ্বলন েক্ম। 
আজ ভারত সেইেি েমেযোর েমাধানও খুলঁজ 

পালচ্, সেগুল্া েল়েে েেে ধলর উলপবক্ত বে্।“ 
৩৭০ ধারা িাবতল্র ঐবতিাবেে বেধোতে সিাে, িা 

এমন এেটি িযেিস্া ো েলরর ফােঁ সথলে সেেলে 
মুতি েরলি- সেমন জজএেটি, িা সেনািাবিনীর 
জনযে 'ও়োন রাঙ্-ও়োন সপনেন'-এর বেধোতে, িা 
রাম মজ্র বনম ্বাে, গত েল়েে িেলর িহু বিতবে্বত 
বিষ়েগুব্র োবতেপূে ্ব েমাধান িল়েলে। অিেযেই, 
অমতৃ োল্র পলথ এই োত্া নতুন ভারলতর নতুন 
গাথা বনম ্বাে েরলে। এই স্নে ও আোঙ্া পূরলের 
প্রােেজতি ি্ এর েংিবত- োর আলরে নাম ি্- 
"েেল্র প্র়োে।" 

The abundance of difficulties before me
Is the bedrock of my courage
Never Panic seeing the challenges
There are immense opportunities hidden in it
In the Yagna of progress, it is the fragrance of labour
This is the best offering to the Maa Bharati
Rich-Poor become the hands of new India
This is the call of a changing India.
The country has progressed in past as well
Now new India is desperate to run
To move fastly is the resolve of New India

নতুন ভািততি 
রূপকল্প রবরতয় 
প্রধানমন্তী 
নতিন্দ্র সমািীি 
ভাবনা

বনউ ইজন্ড়ো েমাচার   ১-১৫ জানু়োবর, ২০২২

প্রচ্ছি রনবন্ধ নতুন ভািততি অমৃত যাত্া   
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অে ্ষনীরতঅে ্ষনীরত
নতভবিতিি অে ্ষননরতক তে্য সেতক সবাঝা নতভবিতিি অে ্ষননরতক তে্য সেতক সবাঝা 
যাতচ্ছ সয ভািততি অে ্ষনীরত রিমশ শন্তিশািী যাতচ্ছ সয ভািততি অে ্ষনীরত রিমশ শন্তিশািী 
িতচ্ছ। একরিতক, এই আরে ্ষক বছতিি র্তীয় িতচ্ছ। একরিতক, এই আরে ্ষক বছতিি র্তীয় 
তত্মার�তক ৮.৪% ন্জর�রপ বৃন্দ্ি িাি রবশ্বতক তত্মার�তক ৮.৪% ন্জর�রপ বৃন্দ্ি িাি রবশ্বতক 
অবাক কতিতছ, অপিরিতক ন্জএ�টি �ংগ্রিও অবাক কতিতছ, অপিরিতক ন্জএ�টি �ংগ্রিও 
১.৩১ িষি সকাটি িাকাি সিক�্ষ গিন কতিতছ। ১.৩১ িষি সকাটি িাকাি সিক�্ষ গিন কতিতছ। 
এই বৃন্দ্ি িাি রবতশ্ব দ্রুততম, ২০১৭ �াতিি এই বৃন্দ্ি িাি রবতশ্ব দ্রুততম, ২০১৭ �াতিি 
জিুাইতয় ন্জএ�টি কায ্ষকি িওয়াি পি জিুাইতয় ন্জএ�টি কায ্ষকি িওয়াি পি 
এইবাতিি ন্জএ�টি �ংগ্রি র্তীয় �তব ্ষাচ্চ।এইবাতিি ন্জএ�টি �ংগ্রি র্তীয় �তব ্ষাচ্চ।

োত িের আলগ, েখন নলরন্দ্র সমােী 
সেলের প্রধানমন্তী বিোলি োব়েত্ব 
বনল়েবেল্ন, তখন জজবডবপর বেে 

সথলে সেলের অথ ্বনীবত িা্মািা্ বে্। এেবেলে 
মূ্যেস্ীবত িািল্ও বিলেবে বিবনল়োগ স্বির িল়ে 
বে্। োরা সেলের মানুষ অথ ্বনীবতলত পবরিত্বলনর 
প্রতযোো েরবে্। এই পবরবস্বতলত েিলচল়ে িি 
চযোল্ঞ্জ বে্ অথ ্বনীবতলে পুনরুজ্ীবিত েরা। এে 
সেে-এে ের, েলপ ্বালরি ের হ্াে, এমএেএমইলে 
েিা়েতা প্রোন এিং আইবিবে সোড অতেভু্বতি 
েলর অথ ্বনীবতর গবত তরাবন্বত েরলত সিে বেেু 
েুগাতেোরী বেধোতে সনও়ো িল়েবে্। োইলিাে, 
গত িের সোবভলডর োরলে ববিতী়ে বত্মাবেলে 
অথ ্বনীবত েখন ২৪.৪ েতাংলে সনলম বগল়েবে্ 
তখন নানা বিষল়ে ববিধা বিন্দ্ব উপবস্ত িল়েবে্। 
বেন্তু সোবভলডর োরলে ্েডাউলনর পলর ২০২০ 
োল্র অল্াির সথলে বডলেম্বর- এই বত্মাবেলে 
জজবডবপ আিার ইবতিাচে পবরেংখযোলন বফলর 
আলে, অথ ্বনীবতর পাল্ আিার িাও়ো ্ালগ।

এর পলর, েমগ্ সেে সোবভলডর বিধ্ংেী 
ববিতী়ে তরগে প্রতযেক্ েলরলে। বেন্তু েরোলরর 
বিচক্ে নীবতর োরলেই অথ ্বনীবতলত গবত এলেলে। 
ফ্স্রূপ, সরটিং এলজজন্সগুব্ সেগুব্ আলগ 
ভারলতর িজৃধের িার েবমল়েবে্ তারঁা তালের 
পূি ্বাভাে েংলোধন েলরবে্। ৩০ নলভম্বর 
প্রোবেত তথযে অনুোলর, ২০২১-২২ আবথ ্বে িেলরর 
ববিতী়ে বত্মাবেলে জজবডবপ ৮.৪% িল়েলে। উচ্চ 
জজবডবপ প্রিজৃধের িার সেলে নাগবরেলের েজম্ব্ত 
আোঙ্কা পূরলের ফ্। সেই প্রেলগে প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র সমােী িল্লেন- ববিতী়ে বত্মাবেলের 
জজবডবপ পবরেংখযোন প্রোলের টঠে আলগ প্রোবেত 
এেটি অথ ্ব মন্তলের প্রবতলিেলন ি্া িল়েবে্ সে 
দ্রুত টিোেরে এিং উৎেলির মরেুম ভারতী়ে 
অথ ্বনীবতর পুনরুজ্ীিনলে ত্বরাবন্বত েরলি এিং 
এর ফল্ চাবিো-েরিরালির িযেিধান েমলি এিং 
েম ্বেংস্ালনর েুলোগ িজৃধে পালি। অথ ্ব মন্তলের এই 
বিোিলে েটঠে প্রমাে েলরলে ববিতী়ে বত্মাবেলে 
পবরেংখযোন।

সকারভত�ি কিাি গ্রা� সকারভত�ি কিাি গ্রা� 
সেতক মুন্তি সপি  সেতক মুন্তি সপি  

অে ্ষনীরতবধ ্ষনশীি ন্জর�রপ
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 ২০২১-২২ োল্র ববিতী়ে বত্মাবেলে জু্ াই সথলে 
সেলপ্ম্বলরর মলধযে িজৃধের িার প্রতযোোর তু্না়ে আোপ্রে। 
প্রাে-সোবভড েমল়ের তু্না়ে অথ ্বনীবতর িজৃধে ো বে্, 
সোবভলডর েম়ে ভারলতর অথ ্বনীবত তা ধাক্া সখল়েবে্। এই 
িজৃধে সেই অিস্া সথলে বনঃেল্লি ঘুলর োিঁালনার ইবগেত 
বেলচ্। ২০১৯ োল্ অথ ্বনীবতর আোর বে্ ৩৫.৬১ ্ক্ 
সোটি িাো, এখন তা ৩৫.৭১ ্ ক্ সোটিলত পবরেত িল়েলে।

 খবন খালত েলি ্বাচ্চ ১৫.৪% িজৃধের িার সরেড্ব েরা িল়েলে। 
উৎপােন খালত ৫.৫% িজৃধে সপল়েলে, বনম ্বােোে ্ব ৭.৫% িজৃধে 
সপল়েলে এিং েৃবষ খালত ৪.৫% িজৃধে িল়েলে।

 ২০২০-২১ োল্র প্রথম বত্মাবেলে ্েডাউলনর পলর, 

বনম ্বাে খাত েিলচল়ে সিবে ক্বতগ্স্ত িল়েবে্। ৫০.৩% 
হ্াে সপল়ে ১.৩০ ্ক্ সোটি িাো়ে সনলম বগল়েবে্। এখন 
সেি িের পলর, এই সে্রটিলত েজতিো্ী প্রিজৃধে ্ক্যে 
েরা বগল়েলে এিং এটি জু্ াই-সেলপ্ম্বর বত্মাবেলে প্রাে-
সোবভড স্তলরর সচল়ে মাত্ ৬৬০ সোটি িাো়ে বপবেল়ে 
রল়েলে।

 েিলচল়ে িি েথা, ভারলতর িজৃধের িার বিলশ্ব েিলচল়ে দ্রুত 
িল়েলে। বিলশ্বর প্রধান প্রধান সেে, আলমবরো (৪.৯%), বচন 
(৪.৯%), জাপালনর (১.৪%) মত সেেগুব্লত গত বত্মাবেলে 
প্রিজৃধের িার েম বে্। ভারলতর পলরই রল়েলে তুরস্ 
(৬.৯%)।

অে ্ষননরতক পরিবত্ষন 

আিটি মূি স�ক্টতিি মতধ্য পাচঁটিি িাি ইরতবাচক এবং রতনটি উন্নরত কিতছ 
র্তীয় প্রারন্তক  ২০১৯-২০ ২০২১-২২
(রি�াব সকাটি িাকায়) 
কৃরর ৩৭৮৬০২ ৪০৭৬৪১+ 
খরন ৬৪৯০৫ ৭০০২২+ 
উৎপািন   ৫৬৪৭৪২ ৫৮৬৭৭৫+ 
ইউটিরিটি পরিতরবা  ৭৭৪৬৯ ৮৬৩৩০+ 
রনম ্ষাণ  ২৪১১৮৮ ২৪০৫২৮- 
বারণজ্য, সিাতিি,  ৬৩৮০৬৫ ৫৭৯১১৩- 
পরিবিন
অে ্ষ, রিতয়ি এতস্টি ৮৬২৮৬৭ ৮৪৫৪৬৮- 
পাবরিক �ারভ্ষ�,  ৪৪৩৬১৫ ৪৭২৮৬১+ 
প্ররতিষিা এবং অন্যান্য

রিজাভ্ষ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আিরবআই) 
৭.৯%  বৃন্দ্ি িাতিি পূব ্ষাভা� রিতয়তছ। 
একই�তগি সিতশি বৃিত্তম ব্যাঙ্ক তো 
সস্টি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমান 
কতিরছি সয ন্জর�রপ বৃন্দ্ি িাি ৮.১% 
িতত পাতি। রকন্তু র্তীয় তত্মার�তক 
৮.৪% ন্জর�রপ প্রবৃন্দ্ি িাি এই 
অনুমাতনি সচতয় সবশ এরগতয় িতয়তছ।

িানা চতুে ্ষ তত্মার�ক 
ধতি অে ্ষনীরতি 
ইরতবাচক প্রবৃন্দ্ 

জিুাই-স�তটেবিি
(২০২০-২১)

-৭.৩% 
০.৪% ১.৬% 

২০.১% 

৮.৪% 

অ�ংগটিত সষিতত্ি আনুষ্ারনকীকিতণি 
প্রন্রিয়া ত্বিারবিত িতয়তছ
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী সেলে বডজজিা্াইলজেলনর 
পলক্ প্রচার েলরলেন। এটি অেংগটঠত সক্লত্র 
আনুষ্াবনেীেরলের প্রজক্র়োলে ত্বরাবন্বত েলরলে। আজ, 
২০২০-২১ োল্ ভারতী়ে অথ ্বনীবতলত অেংগটঠত খালতর 
অংে ১৫-২০ েতাংলে সনলম এলেলে, ২০১৭-১৮ োল্ ো 
৫২.৪% বে্। এেবিআই বরোলচ্বর এেটি েমীক্া অনুোলর, 
২০১১-১২ োল্ অথ ্বনীবতলে আনুষ্াবনে েরার সে প্রলচষ্টা 
শুরু িল়েবে্, তা িত্বমান েমল়ে গবত সপল়েলে। গলিষো়ে 
সেখা বগল়েলে সে ২০১৬ ো্ সথলে বডজজিা্ িযেিস্া এিং 
বগগ অথ ্বনীবতর উত্ালনর ফল্ অেংগটঠত সে্লরর সে়োর 
দ্রুত িজৃধে সপল়েলে। এর প্রভাি এখন অথ ্বনীবতলত ্ক্েী়ে।  

আিরবআই এবং এ�রবআই-এি 
অনুমাতনি সচতয় বৃন্দ্ি িাি সবরশ

অে ্ষনীরত বধ ্ষনশীি ন্জর�রপ

অতক্টাবি-র�ত�বিি 
(২০২০-২১)

জানুয়ারি-মাচ্ষ
(২০২০-২১)

এরপ্রি-জনু 
(২০২১-২২)

জিুাই-স�তটেবিি
(২০২১-২২)
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�িকাি গ্রাতমি িরিরি কৃরক এবং ইতিকরিরনক 
রনম ্ষাতাতিি প্ররত �িায়তা বৃন্দ্ কতিতছ 

মরন্ত�ভাি র�দ্ান্

সেন্দ্রী়ে মবন্তেভা তার েি ্বলেষ বিঠলে গ্ালমর েবরদ্লের আিােন প্রোলনর জনযে প্রধানমন্তী আিাে 
সোজনা ২০২৪ োল্র মাচ্ব পে ্বতে িজৃধে েলরলে। সেন সিতও়ো ব্ঙ্ প্রেলল্পর অনুলমােন, উন্ন়েলনর 

গবত তরাবন্বত েরলি। েীঘ্রই ইল্েরেবনে পেযেগুব্র জনযে ভারলত বতবর সেবমেন্ডা্রগুব্ 
উৎপােন সক্লত্ এেটি নতুন েুলগর েূচনা েরলি।

n  র�দ্ান্: মবন্তেভা ২০২১ োল্র মালচ্বর পলরও 
প্রধানমন্তী আিাে সোজনা-গ্ামীে ২,১৭,২৫৭ সোটি 
িাো িযেল়ে ২০২৪ োল্র মাচ্ব পে ্বতে অিযোিত রাখার 
অনুলমােন বেল়েলে। এটি গ্ামীে এ্াো়ে ‘েেল্র 
জনযে আিােন’ বনজচিত েরলি।

n প্রভাব: গ্ামীে এ্াো়ে 'েেল্র জনযে আিােন' 
বনম ্বালের ্ক্যে অজ্বলনর জনযে সমৌব্ে েুবিধা-েি 
'পাো ঘর' বনম ্বালের জনযে ১৫৫.৭৫ ্ক্ পবরিারলে 
আবথ ্বে েিা়েতা প্রোন েরা িলি। ২০২১ োল্র ২৯ 
নলভম্বর পে ্বতে প্রধানমন্তী আিাে সোজনা-গ্ামীলের 
অধীলন ২.৯৫ সোটি িাবির ্ক্যেমাত্ার মলধযে ১.৬৫ 
সোটি িাবি বনবম ্বত িল়েলে। অনুমান, ২০২২ োল্র 
১৫ আগলস্টর মলধযে ২.০২ সোটি িাবির বনম ্বােোজ 
েম্পন্ন িলি। তাই ২.৯৫ সোটি িাবির োমবগ্ে ্ক্যে 
অজ্বলনর জনযে ২০২৪ োল্র মাচ্ব পে ্বতে প্রেল্পটি 
চাব্ল়ে সেলত িলি।

n র�দ্ান্: সেন-সিতও়ো নেীর আতেঃেংলোলগর জনযে 
সেন্দ্রী়ে মবন্তেভা প্রেল্প অনুলমােন েলরলে। এই 
প্রেলল্প িযে়ে িলি ৪৪৬০৫ সোটি িাো। এই প্রেল্পটি 
আি িেলর সেষ িলি।

n প্রভাব: প্রেল্পটি ১০৩ সমগাও়োি জ্বিেুযেৎ এিং 
২৭ সমগাও়োি সেৌরবিেুযেৎ উৎপন্ন েরলি। এই 
প্রেল্প িাস্তিা়েলনর জনযে সেন-সিতও়ো ব্ঙ্ প্রেল্প 

েতৃ ্বপক্ নালম এেটি বিলেষ েংস্া গঠন েরা িলি। 
এটি মধযেপ্রলেলের োতারপুর, পান্না এিং টিোমগি 
এিং উত্রপ্রলেলের িা্া, মালিািা এিং ঝাবঁের 
মত খরা-প্রিে এ্াো়ে ১০.৬২ ্ক্ সি্র পে ্বতে 
িাবষ ্বে সেচ প্রোন েরলি। খা্টি েুতি িল্ প্রা়ে ৬২ 
্ক্ মানুষ পানী়ে জ্ পালিন। েৃবষ োে ্বক্রম িজৃধে 
িুল্্খলন্ডর অনগ্ের অঞ্চল্র আথ ্ব-োমাজজে 
েমজৃধে বনল়ে আেলি। জ্ েঙ্লির োরলে এই 
অঞ্চল্র মানুষলের িােস্ান পবরিত্বন প্রিেতাও 
সরাধ েরলি। এই প্রেলল্পর মাধযেলম োমবগ্েভালি 
পবরলিে িযেিস্াপনা ও েুরক্া েম্ভি িলি।

n র�দ্ান্: ‘সমড ইন ইজন্ড়ো সেবমেন্ডা্র বচপলে’র 
স্নে পূরে িলি োর জনযে েরোর ৭৬,০০০ সোটি 
িাোর পবরেল্পনা অনুলমােন েলরলে৷

n প্রভাব: িত্বমান েুলগ স্াি্বলফান-েি অবধোংে 
ইল্েরেবনে দ্লিযে সেবমেন্ডা্র বচপ েিলচল়ে 
গুরুত্বপূে ্ব অংে বিোলি বিলিবচত ি়ে। এখন তা 
ভারলতও বতবর েরা িলি। আগামী ৬ িেলর সেলে 
সেবমেন্ডা্র বতবরর জনযে এেটি েম্পূে ্ব িযেিস্া 
স্াপন েরা িলি। এর আওতা়ে সেলে সেবমেন্ডা্র 
বচপলের বডজাইন, সফবরিলেেন, পযোলেজজং, 
সিবস্টং বতবর েরা িলি। এজনযে ৭৬ িাজার সোটি 
িাোর বিবনল়োগ অনুলমােন েরা িল়েলে। ভারতলে 
স্ািা্ িাি বিোলি গলি সতা্ার জনযে বপএ্আই 
বস্লমর অধীলন ২.৩ ্ক্ সোটি িাোর প্রলোেনা 
সেও়ো িলি। এটিলে বমেন সমালড চা্ালনার জনযে 
ইজন্ড়ো সেবমেন্ডা্র বমেন স্াপন েরা িলি।

n র�দ্ান্: প্রধানমন্তী েৃবষ েঞ্চ়ে সোজনার সম়োে 
২০২১ ো্ সথলে ২০২৬ ো্ পে ্বতে পাচঁ িের 
িািালনার প্রস্তালি অনুলমােন সেও়ো িল়েলে। 

n প্রভাব: প্রধানমন্তী েৃবষ েঞ্চ়ে সোজনার মাধযেলম 
২.৫ ্ক্ তফবেব্ জাবত এিং ২ ্ক্ তফবেব্ 
উপজাবতর েৃষে-েি সেলের সমাি ২২ ্ক্ েৃষে 
উপেৃত িলিন।  
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এখন মাত্ আোই ঘণ্ায় রিরলি 
সেতক সিবভূরম সপৌঁছাতনা যাতব
অমতৃ োল্র মলধযে সেে উন্নবতর গবত্াভ েলরলে, তা আর থামলি না িরং গভীর বিশ্বাে এিং 
েৃঢ়েংেল্প বনল়ে এবগল়ে োলি। ২০২২ োল্র মলধযে এেটি নতুন ভারত গিার ্লক্যে বিশ্বমালনর 

পবরিিন পবরোঠালমালে অগ্াবধোর সেও়ো িল়েলে। এই বিোে োত্ার গবত িজৃধে েরলত প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র সমােী বেবলি এিং সেরােুলনর মলধযে ২১০ বেল্াবমিার েীঘ ্ব অথ ্বননবতে েবরডলরর বভভতিপ্রস্তর 

স্াপন েলরলেন। এর ফল্ আলগর তু্না়ে োত্ার েম়ে অলধ ্বে িল়ে োলি এিং উত্রাখলণ্ডর অগ্গবত 
এে নতুন বেো পালি। 

এেিা েম়ে বে্ েখন পািালি িেিােোরী 
মানুষরা শুধু উন্ন়েলনর মূ্ স্ালতর েলগে 
েুতি িও়োর স্নে সেখত এিং িহু প্রজন্ম- 

িহু েুগ ধলর তার জনযে অলপক্া েরত। বেন্তু েৃঢ় 
েংেল্প থােল্ উন্ন়েলনর পথ েিজ িল়ে ো়ে। এই 
েৃঢ় েংেল্পলে েগেী েলর সেন্দ্রী়ে েরোর পািালির 
েম্পলের েলি ্বাত্মভালি িযেিিার এিং তরুে জনেংখযো 
অগ্গবত বনজচিত েরলত এোবধে পেলক্প গ্িে 
েরলে। সেলের েীষ ্ব অগ্াবধোরগুব্র মলধযে অনযেতম 
প্রধান ি্ পািালি িেিােোরী মানুলষর জীিনোত্ালে 
েিজ েলর সতা্া। োরে সেলের বনরাপত্া িহু্াংলে 
পািাবি অঞ্চল্র েলগে অগোগেীভালি েুতি। এই 
বচতোভািনা বনল়ে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী ৪ বডলেম্বর 
বেবলি সেরােুন এক্সলপ্রেওল়ে-েি এোবধে উন্ন়েন 
প্রেলল্পর ভিভতিপ্রস্তর স্াপন েলরলেন।

এই বিশ্বমালনর পবরোঠালমা প্রেল্প বেবলি সথলে 
সেরােুলনর েরূত্ব েবমল়ে সেলি, ফল্ এখন মাত্ আিাই 
ঘণ্া়ে সেখালন সপৌঁোন োলি। এই েবরলডার বনম ্বালে 
১২,০০০ সোটি িাো িযে়ে েরা িলচ্, ো এবে়োর 
েীঘ ্বতম িনযেপ্রােী েবরলডালরর মধযে বেল়ে োলি। বেবলি 
সেরােুন অথ ্বননবতে েবরলডালরর বেঘ ্বযে িলি ২১০ 
বেল্াবমিার, ো উত্র পূি ্ব বেবলি, গাজজ়োিাে, িাগপত, 
োমব্, মুজাফফরনগর, োিারানপুর এিং সেরােুন 
সজ্ার মধযে বেল়ে োলি। আো েরা িলচ্ প্রেল্পটি 
২০২৩ োল্র বডলেম্বলরর মলধযে সেষ িলি। 

বেবলির অক্রধাম সথলে সেরােুন পে ্বতে এই 
অথ ্বননবতে েবরডর পে ্বিন এিং উত্রাখণ্ড রালজযের 
উন্ন়েলন গবত আনলি। এই েবরলডার সথলে এেটি ৫১ 
বেল্াবমিার েীঘ ্ব েংলোগ েিে িবরবিারলেও েংেুতি 
েরলি, ো বনম ্বালে ২০৯৫ সোটি িাো িযে়ে িলি। এই 

িাষ্ট্র উন্নয়ন

প্রধানমন্তী বতিব্য 
শুনতত রকউআি 
সকা�টি কি্যান করুন। 

ররররররর
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েবরডলরর প্রথম অংেটি বেবলি-বমরাি এক্সলপ্রেওল়ের 
অক্রধাম সথলে শুরু িলি এিং িাগপলতর োলে 
ইবপই জংেলন সেষ িলি। এই অংলের বেঘ ্বযে িলি 
৩২ বেল্াবমিার, োর মলধযে ১৮ বেল্াবমিার খািাই 
রাস্তা িলি। খািাই রাস্তাটি বেবলির োস্তী পাে্ব, খাজবুর 
খাে এিং গাজজ়োিালের মালন্ডা্া িল়ে োলি। ইবপই 

ক্রবেংল়ের পলর ১১৮ বেল্াবমিার বগ্নবফল্ড রুি িলি। 
এক্সলপ্রেওল়েলত প্রলিে ও প্রস্ালনর জনযে সমাি ৭টি 
িবিগ ্বমন ও ৬২টি আন্ডারপাে থােলি। বনঃেল্লি, 
এই েবরলডার বনম ্বালের ফল্ িযেিোব়েে োে ্বে্াপ 
িজৃধে পালি এিং সেলের অগ্গবতর পাোপাবে 
উত্রাখলণ্ডর উন্ন়েলনও সজা়োর আেলি। 

রভভতিভতিপ্রস্তি স্থাপন ও রবরভন্ন উন্নয়ন প্রকতল্পি উত্াধন
n •প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী সেরােুলন প্রা়ে ১৮,০০০ সোটি 

িাোর েল়েেটি প্রেলল্পর উলবিাধন ও বভভতিপ্রস্তর স্াপন 
েলরলেন।

n বতবন ১১টি উন্ন়েন প্রেলল্পর বভভতিপ্রস্তর স্াপন েলরন। এর 
মলধযে রল়েলে বেবলি সেরােুন অথ ্বননবতে েবরলডার (ইস্টান ্ব 
সপবরলফরা্ এক্সলপ্রেওল়ে জংেন িু সেরােুন), ো বনম ্বালে 
খরচ িলি প্রা়ে ৮৩০০ সোটি িাো।

n এর ফল্ বেবলি এিং সেরােুলনর মলধযে োত্ার েম়ে ে়ে 
ঘণ্া সথলে েলম প্রা়ে আিাই ঘণ্া িলি।

n এটিলত িনযেপ্রােীর বনবি ্বঘ্ন চ্াচল্র জনযে এবে়োর িিৃত্ম 
িনযেপ্রােী উন্নত েবরলডার (১২ বেবম) থােলি। 

n সেরােুলনর োত ো্ী মজ্লরর োলে ৩৪০ বমিার েীঘ ্ব 
িালন্টি িনযেপ্রােীলের উপর এই েবরলডালরর প্রভাি 
েমালত োিােযে েরলি৷

n গলেেপুর-সেরােুন অংলে িনযে প্রােীলের েলগে 
োনিািলনর েংঘষ ্ব এিালত সিে েল়েেটি প্রােী পথ বতবর 
েরা িল়েলে।

n বেবলি-সেরােুন অথ ্বননবতে েবরলডালর িটৃষ্টর জ্ েংগ্লির 
িযেিস্াও থােলি এিং ৫০০ বমিালরর িযেিধালন ৪০০টিরও 
সিবে জ্ বরচাজ্ব পল়েন্ থােলি৷

n বেবলি-সেরােুন অথ ্বননবতে েবরলডার সথলে বগ্নবফল্ড 
সরাড ্াইন প্রেল্প, োিারানপুলরর িা্লগা়ো সথলে 
িবরবিালরর ভদ্িােলে েংেুতি েরলি, এর জনযে খরচ িলি 
প্রা়ে ২০০০ সোটি িাো।

n ১৬০০ সোটি িাোরও সিবে িযেল়ে বনবম ্বত মলনািরপুর 
সথলে োংবর পে ্বতে িবরবিার বরং সরাড প্রেল্প িবরবিার 
েিলরর মানুষলে রেযোবফে জযোম সথলে মুজতি সেলি এিং 
েুমা়েুন অঞ্চল্র োলথ েংলোগ উন্নত েরলি।

n সেরােুন-পাওতো োবিি (বিমাচ্ প্রলেে) েিে প্রেল্প 
প্রা়ে ১৭০০ সোটি িাো িযেল়ে বনবম ্বত িলি। ফল্ ভ্রমলের 
েম়ে েবমল়ে সেলি এিং েুটি স্ালনর মলধযে িাধািীন 
সোগালোগ িযেিস্া প্রোন েরলি।

n ্ক্ষে ঝু্ার োলে গগো নেীর উপর এেটি সেতুও বতবর 
েরা িলি। সেতুলত পথচারীলের জনযে োলঁচর সডলের 
িযেিস্া থােলি, পাোপাবে েম ওজলনর োনিািন 

পারাপালরর অনুমবত সেও়ো িলি।
n প্রধানমন্তী সেরােুলন বেশু-িান্ি েির প্রেলল্পর 

বভভতিপ্রস্তর স্াপন েলরলেন োলত বেশুলের পলক্ 
সেরােুলন ভ্রমলের জনযে রাস্তা বনরাপে েরা ো়ে।

n সেরােুলন ৭০০ সোটি িাোরও সিবে িযেল়ে জ্ 
েরিরাি, রাস্তা এিং বনষ্ােন িযেিস্ার উন্ন়েন েম্পবে্বত 
প্রেল্পগুব্র বভভতিপ্রস্তরও স্াপন েরা িল়েলে।

n আধযোভমিে েিরগুব্র বিোে এিং পে ্বিন অিোঠালমার 
উন্ন়েলনর ্লক্যে শ্রী িদ্ীনাথ ধাম এিং গলগোত্ী-েমুলনাত্ী 
ধালমর জনযে উন্ন়েনমূ্ে প্রেলল্পর বভভতিপ্রস্তর স্াপন 
েরা িল়েলে। এর োলথ, িবরবিালর ৫০০ সোটি িাোরও 
সিবে িযেল়ে এেটি নতুন সমবডেযো্ েল্জও বতবর েরা 
িলি।

রনিাপি �ংতযাগ-�ি �াতটি 
প্রকতল্পি উত্াধন

n  এই অঞ্চল্ গুরুতর ভূবমধলের েমেযো সরালধর 
পাোপাবে ভ্রমেলে বনরাপে েরার ্লক্যে প্রধানমন্তী 
োতটি প্রেলল্পর উলবিাধন েলরলেন।

n  এোিাও সেিপ্র়োগ সথলে শ্রীলোি এিং রিহ্মপুরী সথলে 
সোবে়ো্া পে ্বতে এনএইচ-৫৮-এ চারধাম েিলের 
অধীলন েিে ভিস্তৃ ভত প্রেলল্পরও উলবিাধন েলরলেন।

n  সেরােলুনর ‘বিমা়্োন ো্চার সেন্ালর’র েলগে 
সেৌথভালি ১৭০০ সোটি িাোরও সিবে িযেল়ে েমুনা 
নেীর উপর বনবম ্বত ১২০ সমগাও়োি ক্মতােম্পন্ন িযোবে 
জ্বিেযুেৎ প্রেল্পটির উলবিাধন েরা িল়েবে্।

n  বিমা়্োন ো্চার সেন্ালর এেটি রাজযে স্তলরর 
োেঘুর, ৮০০ আেন বিবেষ্ট আি্ব অবডলিাবর়োম, 
্াইলরিবর, েনফালরন্স রুম ইতযোবে থােলি ো সেখানোর 
স্ানী়ে মানুষলের োংসৃ্বতে েম ্বোলণ্ড জবিত থাোর 
পাোপাবে রালজযের োংসৃ্বতে ঐবতলিযের উপস্াপন 
েরলত োিােযে েরলি।

n  প্রধানমন্তী সেরােলুন অতযোধুবনে পারবফউম ও েগুবন্ 
পরীক্াগালরর (সেন্ার ফর অযোলরালমটিে লেযোন্ে) 
উলবিাধন েলরলেন।

িাষ্ট্রউন্নয়ন
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�ম্ূণ ্ষ টিকাকিণ প্রতত্যতকি 
�ুিষিা রনন্চিত কিতব

সোবভলডর সে সোনও ভযোবরল়েন্ 
িা রূলপর বিরুলধে েুরক্ার েিলচল়ে 
োে ্বের অস্ত ি্ টিোেরে েম্পূে ্ব 

েরা। টিোোন অবভোলনর গবত 
তরাবন্বত েরার ্লক্যে সেন্দ্রী়ে েরোর 

সেলের প্রবতটি মানুলষর েম্পূে ্ব 
টিোেরলের েংেল্প বনল়ে 'ির ঘর 

েস্তে, 'ির ঘর টিো'র প্রচার চা্ালচ্। 
প্রচারাবভোলনর অংে বিোলি, সে 

েে্ নাগবরলেরা এখনও টিো গ্িে 
েরলত পালরনবন েলরানা সোধোরা 
তালঁের োলে সপৌঁলে োলচ্ন টিো 
বেলত। বিলশ্ব সোবভলডর ওবমক্রন 

রূলপর দ্রুত বিস্তার ঘিলে, এমতািস্া়ে 
সেন্দ্রী়ে েরোর শুধুমাত্ ১০০% 

েম্পূে ্ব টিোেরলের ্লক্যের পলথ দ্রুত 
অগ্ের িও়োর সচষ্টা েরলে না িরং 
পরীক্া, েনাতিেরে, বচবেৎো এিং 

েজতিো্ী প্রস্তুবতর মাধযেলম েম্পূে ্ব 
েতে্বতা অি্ম্বন েরলে।

রাজস্ালনর আ্ও়োলর েৃষে মবি্ালের 
# ির ঘর েস্তে প্রচার অবভোলনর অংে 
বিোলি টিো সেও়ো িল়েবে্। 

রাজস্ালনর আ্ও়োর সজ্া: এখালন েৃবষজীিী 
মবি্ারা মালঠ োজ েরবেল্ন। এমতািস্া়ে, এই 
মবি্ালের োলজ োলত সোনরেম িযোঘাত না 

ঘলি অথচ তারঁা টিো পান,তা বনজচিত েরলত স্াস্যেেমতীরা 
মালঠ বগল়ে তালঁের টিো সেন। এেইভালি, মধযেপ্রলেলের 
ঘুগবর, মন্ড্ালত, টিো প্রচালরর আওতা়ে েম ্বলক্লত্ বগল়ে 
েম ্বচারীলের টিো সেও়ো িল়েবে্ োলত তালঁের োজ িযোিত 
না ি়ে এিং সোনও িযেজতি টিোেরে সথলে িজঞ্চত না িন। 
সেন্দ্রী়ে েরোর োরা সেলে সোবভড-১৯ টিোেরলের 
অতেভু্বজতি প্রোবরত েরলত এিং টিোেরলের গবত ত্বরাবন্বত 
েরলত প্রবতশ্রুবতিধে। পবরবস্বত োই সিাে না সেন, ্ক্যে 
অজ্বলনর আলগ টিোেরলের গবত হ্াে পালি না, এই সমৌব্ে 
মন্তলে েগেী েলর ভারলত সোবভড টিোেরে অবভোন 
চা্ালনা িলচ্ োলত সোনও িযেজতি বপবেল়ে না থালে এিং 
েুরক্া চক্র সভলে না ো়ে। ১০০% টিোেরলের ্ক্যে বনল়ে, 
সেন্দ্রী়ে েরোর ৩ নলভম্বর সথলে ৩১ বডলেম্বর পে ্বতে ‘ির ঘর 
েস্তে’ অবভোন শুরু েলরবে্, স্াস্যেেমতীরা প্রবতটি িাবি, 
খামালর বগল়েবেল্ন োলত সেলে সেউ টিো সথলে িজঞ্চত 
না িন। এখনও পে ্বতে, োরা সেলে ৮৬ েতাংলেরও সিবে 
মানুষলে টিোর প্রথম সডাজ সেও়ো িল়েলে, এিং ভারলতর 
টিো প্রচারাবভোন আজ বিলশ্বর োমলন এেটি উোিরে 
িল়ে উলঠলে। শুধু তাই ন়ে, ভারলতর টিোেরে অবভোন 

সকারভ�-১৯-এি রবরুতদ্ িোই
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আলরেটি মাই্ফ্ে অবতক্রম েলরলে, ভারলতর 
সোগযে জনেংখযোর ৫৫ েতাংলেরও সিবে নাগবরলের 
টিোেরে েম্পূে ্ব িল়েলে। সেেিযোপী টিোেরে 
অবভোলনর অংে বিোলি, সেন্দ্রী়ে েরোর রাজযে 
এিং সেন্দ্রোবেত অঞ্চ্গুব্লে বিনামূল্যে 
সোবভড টিো প্রোন েলর েম্পূে ্ব েিা়েতা েরলে। 
এোিাও, োধারে জনগলের োলে সোবভড টিোর 
েরিরাি বনজচিত েরলত প্রথমিার স্ান িযেিিার 
েরা িল়েবে্। িত্বমালন, আইবেএমআর-এর 'আই-
স্ান' মবেপুর, নাগা্যোন্ড এিং আ্ামান বনলোির 
বিীপপুলঞ্জ িযেিহৃত িলচ্। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী 
িল্লেন, ‘ভারলতর জনগে েবে েৃঢ়প্রবতজ্ঞ ি়ে, তলি 
তালঁের পলক্ বেেুই অেম্ভি ন়ে'। ‘েেল্র প্র়োে' 
মন্তলে েগেী েলর, স্াস্যেেমতীলের েলঠার পবরশ্রলমর 
ফল্ বিমাচ্ প্রলেে সেলের প্রথম রাজযে িল়ে উলঠলে 
সেখালন প্রাপ্তি়েস্ জনেংখযোর ১০০% টিোর উভ়ে 
সডাজ েম্পূে ্ব েলরলে। 
রবপি এোতনা যায় না, �তক্ষতা প্রতয়াজনীয় 
ভারলত পবরচাব্ত বিলশ্বর িিৃত্ম সোবভড টিো 
অবভোলনর অধীলন, এখনও পে ্বতে ১৩৮ সোটিরও 
সিবে টিোর সডাজ সেও়ো িল়েলে। সোবভড 
প্রবতলরালধর মাত্ েুটি উপা়ে আলে। এেটি টিো, 
অনযেটি েুরক্া। আমালের মলন রাখলত িলি 
সোবভলডর আক্রমে এখনও সেষ ি়েবন। এমতািস্া়ে 
টিো সেও়োর পাোপাবে প্রবতলরাধমূ্ে িযেিস্াও 
বনলত িলি এিং মাস্ িযেিিার এিং সোবভলডর েথােথ 
আচরে অনুেরে েরলত িলি।
নজিিারি বৃন্দ্ কিতত িতব- রবশ্ব স্বাস্থ্য �ংস্থা 
বিশ্ব স্াস্যে েংস্া (ডবলিউএইচও) জাবনল়েলে সে 
ইবতমলধযে বিলশ্বর ৬৩টি সেলে সোবভলডর নতুন রূপ, 
ওবমক্রন পাও়ো বগল়েলে এিং এর েংক্রমলের িার 
সডল্া রূলপর সচল়েও সিবে। ডবলিউএইচও আরও 
জাবনল়েলে সে নতুন রূপটির বিস্তালরর িার সেন 
এত দ্রুত তা এখনও পবরষ্ার ন়ে। গত মালের ২৪ 
নলভম্বর েবক্ে আবরিো়ে েলরানার ওবমক্রন রূপ 
েনাতি েরা িল়েবে্। এবেলে, ভারত েরোর েি ্বো 
পবরবস্বতর উপর নজর রাখলে এিং পে ্বলিক্ে 
েরলে। ডাঃ পুনম সক্ত্পা্, ডযাব্লুএইচও-এর েবক্ে-
পূি ্ব এবে়োর আঞ্চব্ে পবরচা্ে, জাবনল়েলে সে 
নতুন রূপ মালনই এই ন়ে সে তা আরও ভ়েঙ্র িলি, 
তলি অিেযেই বিষ়েটি আমালের অজানা। এমন 
পবরবস্বতলত আমালের েে্লে েতে্ব থােলত িলি। 
এেই েলগে নজরোবর, জনস্াস্যে িযেিস্া সজারোর 
েরলত িলি। 

নতুন ভািততি ঈর ্ষণীয় সিক�্ষ

সকারভত�ি মত ভয়াবি পরিরস্থরতততও 
আমাতিি সিশ টিকাকিতণ ১০০ সকাটিি 
সবরশ স�াজ �ম্ূণ ্ষ কতিতছ এবং এখন 

আমিা দ্রুত ১৫০ সকাটিি িতষি্য এরগতয় 
চতিরছ। নতুন ভ্যারিতয়ন্ট দ্রুত ছরেতয় 

পোি খবি আমাতিি আিও সবরশ �তক্ষ 
কতি তুতিতছ। এই �ংকতিি �মতয় 
�কতিি �ুস্থতা, প্ররতটি সিশবা�ীি 

�তব ্ষাত্তম স্বাস্থ্য আমাতিি অগ্রারধকাি।
- নতিন্দ্র সমািী, প্রধানমন্তী

ভ্যাকর�ন তমত্ী- রবতশ্বি জন্য ভািততি �জিীবনী 
ভযোেবেন বমত্ী েম ্বেূবচর অধীলন ভারত ২০২১ োল্র 
২০ জানু়োবর সথলে অনযোনযে সেেগুব্লত টিো েরিরাি 
েরা শুরু েলর।
ভযোেবেন বমত্ী েম ্বেূবচটি পুনরা়ে ২০২১ োল্র ১৪ 
অল্াির সথলে শুরু িল়েলে। এর অধীলন, সনপা্, 
মা়োনমার, ইরান এিং িাং্ালেে প্রবতটি সেেলে েে ্ক্ 
টিোর সডাজ েরিরাি েরা িল়েবে্। িত্বমালন 'সমড ইন 
ইজন্ড়ো' এই দ্িযেটি ৯৬টি সেলে রপ্তাবন েরা িলচ্।

৫৫%

১৩৮ সকাটিিও 

৮৬% 

১০০% 

সযাগ্য জন�ংখ্যাি 

�ািা সিতশ

সকারভ� টিকাি প্রেম 
স�াজ 

সবরশ টিকাি স�াজ 
সিওয়া িতয়তছ। এটি 

রবতশ্ব �তব ্ষাচ্চ।

রিমাচি প্রতিশ সিতশি প্রেম 
িাজ্য িতয় উতিতছ সযখাতন 

প্রাতিবয়কি জন�ংখ্যাি

মানুর সকারভ� 
টিকাি উভয় স�াজ 

সপতয়তছন। 
মানুরতক প্রিান 
কিা িতয়তছ। 

টিকাি উভয় স�াজ 
�ম্ণূ ্ষ কতিতছ। 

সকারভ�-১৯-এি রবরুতদ্ িোই
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সতস্গোনার সেলেন্দ্রািালের এেটি অনাথ 
আশ্রলম িেিােোরী ১৫ িেলরর মাবে ্ব 
েুোন িহুমুখী প্রবতভার অবধোরী। 

বপ়োলনা িাজালনার পাোপাবে েযোরালি অনুেী্ন তারঁ 
ভা্িাোর বিষ়ে। িত্বমালন সে েেম সশ্রবেলত পিলে। 
তারঁ বপ্র়ে বিষ়ে গবেত ও বিজ্ঞান। বতবন িযোখযো েলরন, 
"নতুন এ্ইবড পুরালনাটির সচল়ে সিবে আল্াবেত, 
তাই এটি পিলতও েুবিধা ি়ে। আলগ পুরালনা িালল্ব 
আবম ২ঘন্া পিাশুনা েরলত পারতাম, বেন্তু এখন 
আবম নতুন িালল্ব ৪ ঘন্ার সিবে েম়ে পিলত পাবর।" 
িবর়োনার সোবনপলতর োলে িাইওল়ের পালে অিবস্ত 
এও়োন ধািার অনযেতম অংেীোর সেিেত্ েম ্বা 
তারঁ ধািা়ে টিউি ্াইলির পবরিলত্ব এ্ইবড ্াইি 
্াবগল়েলেন। এ োরলে ে়ে মালে তারঁ বিেুযেৎ বি্ 
৪৫ িাজার সথলে ১৫ িাজার িাো়ে সনলম এলেলে। 
এটি তার িযেিোলেও উপেৃত েলরলে োরে েম্পূে ্ব 
আল্াবেত ধািাগুব্ এখন আরও সিবে গ্ািেলের 
েৃটষ্ট আেষ ্বে েরলে। উজা্া বস্লমর মাধযেলম োরা 

েস্তা়ে এ্ইবড িাল্ব সপল়েলেন তালঁের মলধযে মাবে ্ব এিং 
সেিেত্ েুজলনই রল়েলেন।

২০২২ োল্র ৫ জানু়োবর উজা্া (েেল্র জনযে 
োশ্র়েী মূল্যের এ্ইবড বিারা উন্নত সজযোবত) বস্ম োত 
িের পূে ্ব েরলি। এটি বিলশ্বর িিৃত্ম গিৃ আল্াবেত 
প্রেল্পগুব্র মলধযে এেটি। এই প্রেল্প িাস্তিা়েলনর 
ফল্, ভারত এখন বিলশ্বর িিৃত্ম এ্ইবড িাজালর 
পবরেত িল়েলে। ১৯ জু্ াই েরোর েতৃ ্বে বিতরে 
েরা এ্ইবডর েংখযো বে্ ১৩.৩ সোটি,  ২০২১ 
োল্র ১ বডলেম্বলরর মলধযে তা ১৭৭% সিলি ৩৬.৭৮ 
সোটি িল়েলে। এনাজজ্ব এবফবেল়েজন্স োবভ্বলেে 
ব্বমলিড (EESL) বিারা প্রেল্পটি িাস্তিাব়েত িলচ্, এটি 
বিেুযেৎ মন্তলের অধীলন বপএেইউগুব্র এেটি সেৌথ 
উলেযোগ।  উজা্া সোজনা ‘োউথ এবে়ো প্রবেউরলমন্ 
ইলনালভেন অযোও়োড্ব ২০১৭’, ‘স্ািা্ েব্ড 
সস্টি ্াইটিং অযোও়োড্ব অফ এজক্সল্ন্স ফর ইিে্  
রোন্সফরলমটিভ েবট্বিউেন ইন এ্ইবড সে্র’-এর 
মলতা বিশ্বিযোপী পুরস্ালর েম্াবনত িল়েলে।   

সে সোলনা সেলের অগ্গবত বনভ্বর েলর সেই সেলের েম্পলের পবরেবল্পত িযেিিার ও 
িাস্তিা়েলনর উপর। ভারলতর মলতা সেলে, সমাি বিেুযেলতর ২০% আল্ার জনযে িযেিহৃত ি়ে। 

এেিা েম়ে বে্ েখন অবধোংে জা়েগা়ে পুরালনা িাল্ব িযেিিার েরা িত, সেগুল্া শুধু সিবে 
বিেুযেতই সিবে খরচ েরত না িরং অবতবরতি খরলচর োরলে পবরলিলের উপলরও বিরূপ প্রভাি 
পিত। বিেল্প বিোলি িাজালর এ্ইবড িাল্ব থােল্ও োম সিবে িও়ো়ে তা োধারে মানুলষর 

নাগাল্র িাইলর বে্। এই েমেযো েমাধালনর জনযে ২০১৫ োল্র ৫ জানু়োবর উজা্া বস্ম চা্ু 
েরা ি়ে, োর মাধযেলম প্রবতটি িালল্বর জনযে ১০ িাো বনধ ্বারে েরা িল়েবে্। মানুষলে ৩৭ সোটি 

এ্ইবড িাল্ব সেও়ো িল়েবে্।

িীপ্যমান গৃিতকাণ  িীপ্যমান গৃিতকাণ  
আতিারকত জীবন আতিারকত জীবন 

ফ্্যাগরশপ প্রকল্প উজািা
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এিইর� কম রবি্ুযৎ খিচ কতি, সবরশ �াশ্রয় কতি

একটি নতুন �ূচনা: প্রধানমন্তী গ্রামীণ উজািা সযাজনা

রবশ্বব্যাপী পরিচয় 

ত্বিারবিত অগ্রগরত 

৪৮০০

১৯,১১০ 

৯,৫৬৫ 

সিশটিি এমন একটি �মাধান িিকাি রছি 
সযখাতন কম রবি্ুযৎ খিচ িতব, সবরশ আতিা 

পাওয়া যাতব এবং খিচও কম িতব। এই 
প্রতয়াজন সেতকই উজািা প্রকতল্পি �ূচনা। 

এিইর� উৎপািতনি জন্য প্রতয়াজনীয় 
পিতষিপ গ্রিণ কিা িতয়তছ। নীরত পরিবত্ষন 

কিা িতয়তছ। এতত বাতবেি িাম কতমতছ 
এবং মানুর এি উপকারিতা জানাি �তগি 

�তগি বাতবেি চারিিাও সবতে রগতয়তছ।

- নতিন্দ্র সমািী, প্রধানমন্তী

 প্রধানমন্তী গ্ামীে উজা্া সোজনার 
অধীলন, বিলশ্বর েিলচল়ে েস্তা এ্ইবড 
িাল্ব ভারলত প্রবতটি ১০ িাো়ে সেও়ো 
িলচ্। এই প্রেলল্পর আওতা়ে প্রবতটি 
পবরিারলে বতন সথলে চারটি িাল্ব 
সেও়ো িলচ্।

 এই প্রেলল্পর অধীলন, প্রা়ে ১৫ 
সথলে ২০ সোটি গ্ামীে পবরিারলে 
৬০ সোটি ভতু ্ববেিীন এ্ইবড িাল্ব 
েরিরাি েরা িলচ্।

 ২০১৪ োল্ সেখালন এ্ইবড িালল্বর 
োম প্রা়ে ৩১০ িাো বে্, আজ তা ৭০ 
িাো েরা িল়েলে৷

 এই প্রেলল্পর জনযে সেন্দ্রী়ে িা রাজযে 
েরোলরর োে সথলে সোনও ভতু ্ববে 
সনও়ো িলচ্ না। এই বস্লমর েমস্ত 
খরচ িিন েরলে এনাজজ্ব এবফবেল়েজন্স 
োবভ্বলেে ব্বমলিড৷ োি ্বন িযেিোর 
মাধযেলম সেই খরচ আো়ে েরা িলি।

জীবনযাত্াি মাতনি উন্নরত: পবরিালরর িাবষ ্বে বি্ প্রা়ে ১৫% েলমলে, গ্ািেলের 
প্রবত িেলর বিেযুেৎ বিল্ ১৬০০ সোটি িাো োশ্র়ে িল়েলে৷
উচ্চ-মাতনি উৎপািন: ভারত এখন বিলশ্বর ববিতী়ে িিৃত্ম এ্ইবড িাজার, প্রবত 
িের োর স্নলেন ২১৪০ সোটি িাো়ে ।
জিবায়িু িতষি্য পিতষিপ: েষু্পাপযে েজতির েংস্ান েংরক্ে েরা এিং প্রবত 
িের ভারলতর োি ্বন বনঃেরে বতন বিব়্েন িন হ্াে েরার ্ক্যে বস্র েরা িল়েলে। 
ো প্রবত িের ২.৭ বমব়্েন গাবি রাস্তা সথলে েবরল়ে সনও়োর েমতু্যে।

 এেটি োত ও়োলির এ্ইবড 
(্াইি এবমটিং ডাল়োড) িাল্ব ১৪ 
ও়োি বেএফএ্ এিং ৬০ ও়োি 
আইবেএল্র েমান আল্া প্রোন 
েলর।

 এ্ইবড িাল্ব আইবেএল্র 
এর তু্না়ে প্রা়ে ৯০% এিং 
বেএফএল্র তু্না়ে ৫০% েজতি 
োশ্র়ে েলর। 

 এ্ইবড িাল্ব ১৪০ ঘন্া িযেিিার 
েরলত ১ ইউবনি বিেযুেৎ খরচ 
েলর, সেখালন বেএফএ্গুব্ ২ 
ইউবনি এিং আইবেএ্গুব্ ৯ 
ইউবনি বিেযুেৎ খরচ েলর।

 ১৪০ ঘন্া িযেিিালরর জনযে 
এেটি এ্ইবড িালল্বর োম চার 
িাো, অপরবেলে বেএফএ্ 
িালল্বর খরচ আি িাো এিং 
আইবেএল্র খরচ ৩৬ িাো।

সোটি ইউবনলির সিবে 
বিেযুেৎ োশ্র়ে ি়ে।

 প্রবত িের ৩,৮৬,৯৮,৩৮৭ িন োি ্বন ডাই 
অক্সাইলডর বনগ ্বমন হ্াে িলচ্। রাস্তা়ে ১.১০ 
সোটিরও সিবে আল্া ্াগালনা িল়েলে। ৭২ 
্লক্র সিবে টিউি ্াইি বিতরে েরা িল়েলে। 
২৩ ্লক্র সিবে ফযোন বিতরে েরা িল়েলে।

উজা্া প্রেলল্পর 
মাধযেলম প্রবত িের 

িাবষ ্বে 

সোটি খরচ েঞ্চ়ে। 

উজা্া প্রেলল্পর োরলে 
প্রবত িের 

সমগাও়োলির সিবে বিেযুেলতর 
চাবিো হ্াে পালচ্

ফ্্যাগরশপ প্রকল্পউজািা
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ভারলতর স্াধীনতা েংগ্াম আধুবনে বিলশ্বর অনযেতম সশ্রষ্ েংগ্াম। প্রবতটি সশ্রেী ও েম্প্রোল়ের মানুষ 
এই েংগ্ালম স্তঃস্ফূ ত্বভালি অংেগ্িে েলরবেল্ন। তালঁের ঐোবতেে প্রলচষ্টার ফল্ ১৯৪৭ োল্র ১৫ 

আগস্ট ভারত স্াধীনতা ্াভ েলরবে্। ভারলতর স্াধীনতার ৭৫তম িেলর পূবত ্ব উপ্লক্ স্াধীনতার 
অমতৃ মলিাৎেি উেোপন েরা িলচ্। সেেলে োেলত্বর েঙৃ্্ সথলে মুতি েরলত িহু স্াধীনতা েংগ্ামীরা 

মতুৃযেিরে েলরবেল্ন, োরা সেে আজ তালঁের স্রে েরলে। স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেলির এই পলি ্ব আমরা 
মিালেি ভাই সেোই, বত্ো মাজঞ্জ, ড্র েইফুজদেন বেচ্ু এিং বিষু্ োলমাের বচতল্-এর জীিনোবিবন 
তুল্ ধলরবে। তারঁা শুধু বরিটিেলের েলগে েুধেই েলরনবন, োধারে মানুলষর মলন এেটি ধারোর িীজও িপন 

েলরবেল্ন। আজও েে্ সেেিােী সেই বচতোধারা ্া্ন ও অনুেরে েরার সচষ্টা েলরন।

পিাধীনতাি শৃঙ্খি সমাচন কিতত স্বাধীনতা পিাধীনতাি শৃঙ্খি সমাচন কিতত স্বাধীনতা 
�ংগ্রামীিা সয িৃটিান্মূিক ভূরমকা গ্রিণ �ংগ্রামীিা সয িৃটিান্মূিক ভূরমকা গ্রিণ 

কতিরছতিন তা আজও অমরিনকতিরছতিন তা আজও অমরিন

স্বাধীনতাি অমৃত মতিাৎ�বভািত@৭৫ 
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মিাতিব ভাই সিশাই মিাত্মা গান্ধীি রবশ্বস্ত পাত্ রি�াতব 
স্বাধীনতা �ংগ্রাতম গুরুত্বপূণ ্ষ ভূরমকা পািন কতিরছতিন

মিাসেি ভাই সেোই বেল্ন 
মিাত্া গান্ীর িযেজতিগত েবচি। 
ি়েলে তালঁের মলধযে প্রা়ে ২৪ 

িেলরর িযেিধান বে্। ি়েলের পাথ ্বেযে 
থােল্ও েুজলনর েম্পে্ব খুিই মেেৃ ও 
মধুর বে্। এই োরলেই োধারে মানুষ 
মিালেি সেোইলে মিাত্া গান্ীর ো়ো 
িল্ উললিখ েরলতন। শুধু তাই ন়ে, সেউ 
সেউ তালঁে গান্ীর ডান িাত িল্ মলন 
েরলতন। বতবন মিাত্া গান্ীর িাইবপস্ট, 
অনুিােে, পরামে ্বোতা, েুবর়োর, 
সোভাষী বিোলি োজ েরার পাোপাবে 
তারঁ অলনে েমেযোরও েমাধানোরী 
বেল্ন। এমনবে বতবন প্রল়োজন পিল্ 
রান্নাও েরলতন এিং তারঁ বতবর বখচুবির 
প্রেংো েরলতন স়্েং মিাত্া গান্ী। 
সেোইল়ের প্রবত তারঁ সস্লির োরলেই 
মিাত্া গান্ী এিং তারঁ স্তী েস্তুরিা তালঁে 
পুত্ েমান সস্ি েরলতন। ১৯১৭ োল্ 
সেোইল়ের েলগে মিাত্া গান্ীর প্রথম 
োক্াৎ ি়ে, প্রথম আ্ালপই বতবন সেোইল়ের গুে এিং 
ক্মতা েম্পলে্ব িুঝলত সপলরবেল্ন এিং তালঁে তারঁ 
েলগে োজ েরার জনযে অনুলরাধ েলরবেল্ন। ১৯১৭ 
োল্ সেোইল়ের োলথ মিাত্া গান্ীর সে সোগালোগ 
বতবর িল়েবে্ ১৯৪২ োল্র ১৫ আগস্ট সেোইল়ের সেষ 
বনঃশ্বাে সনও়ো পে ্বতে সেই েম্পে্ব অিুি বে্।

মিাত্া গান্ী ১৯৪২ োল্র ৮ আগস্ট 
তৎো্ীন সিালম্বলত তারঁ ঐবতিাবেে 
ভাষলে 'ডু অর ডাই' স্াগান বেল়েবেল্ন। 
পলরর বেন েোল্, বরিটিেরা মিাত্া 
গান্ী, মিালেি সেোই এিং অনযোনযেলের 
সগ্ফতার েলর এিং পুলনর আগা খান 
ভিলন িজ্ েলর। ১৫ আগস্ট সেই 
োরাগালরই হৃেলরালগ আক্রাতে িল়ে 
মারা োন মিালেি সেোই।

তারঁ মতুৃযেলত গান্ী টঠেই িল্বেল্ন সে 
মিালেি তারঁ পঞ্চাে িেলরর জীিদেো়ে 
এেলো িেলরর োজ েলরবেল্ন। 
মিাত্া গান্ীর ইচ্া অনুো়েী আগা 
খালনর প্রাোলে তারঁ েমাবধ বনবম ্বত 
ি়ে। এে িের পর েস্তুরিা গান্ী মারা 
সগল্ তারঁ েমাবধও মিালেি সেোইল়ের 
েমাবধর োলে বনবম ্বত িল়েবে্। মিালেি 
সেোই ১৮৯২ োল্র ১ জানু়োবর 
েুরালির োলে এেটি গ্ালম জন্মগ্িে 
েলরবেল্ন। বতবন মিাত্া গান্ীর 

আত্জীিনী 'মাই এক্সলপবরলমন্ে উইথ ি্রুথ' ইংলরজজলত 
অনুিাে েলরবেল্ন। বতবন েীঘ ্ববেন ধলর ডাল়েবর ব্খলতন 
এিং সেই ডাল়েবরলত বতবন মিাত্া গান্ীর জীিনধারা, তারঁ 
োে ্বে্াপ ইতযোবে ঘিনার বিস্তাবরত বিিরে ব্বপিধে 
েলরবেল্ন। মিাত্া গান্ীর চবরত্, বচতোভািনা এিং েে ্বন 
সিাঝার জনযে এই ডাল়েবরটি এেটি গুরুত্বপূে ্ব েব্্।  

জ্: ১ জানুয়ারি, ১৮৯২  মৃতু্য: ১৫ আগস্ট, ১৯৪২

জ্: ১১ সফব্রুয়ারি ১৭৫০, মৃতু্য রিব�: ১৩ জানুয়ারি ১৭৮৫

স্াততকি পোতশানা 
�ম্ূণ ্ষ কিাি পি, রতরন 
আইন অধ্যয়ন কতিন 

এবং আইনরবতিি সপশা 
সবতছ সনন।

প্রকৃতপতষি পািারেয়া 
ভারায় 'রতিকা' মাতন 
সরিাধারবিত ব্যন্তি যাি 

সচাখ িাি। 

১৭৮৪ ো্টিলে বরিটিেলের বিরুলধে প্রথম েেস্ত বিলদ্ালির িের বিোলি 
বিলিচনা েরা ি়ে। ১৭৮৪ োল্র ১৩ জানু়োবর এেজন েুিে বিষাতি 
তীর বেল়ে ইস্ট ইজন্ড়ো সোম্পাবনর প্রোেে অগাস্টাে বক্ভ্যোন্ডলে 

আক্রমে েলর। ফল্ ওই প্রোেে মারাত্েভালি আিত িল়েবেল্ন। 
তীর বনলক্পোরী েুিেটি বেল্ন বত্ো মাজঞ্জ, বতবন এমন এে েমল়ে 
বরিটিেলের বিরুলধে ্িাই শুরু েরবেল্ন েখন ঔপবনলিবেে েজতির 
বিরুলধে সোন বিলদ্াি োনা িালঁধবন। এই ঘিনার পর, বরিটিেরা বত্ো এিং 

স্বাধীনতাি অমৃত মতিাৎ�ব ভািত@৭৫ 

রতিকা মান্জি: স্বাধীনতা প্রারতিি িতষি্য তািঁ িিু্ষমনীয় 
মতনাভাব ররিটিশ শা�তনি রভত কারঁপতয় রিতয়রছি 
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তারঁ দলের সন্ালে টিোপুর জঙ্গে 
ঘেরাও কলরছিে। কলেক সপ্াহ 
পলর অবলেলে ছতেকা ধরা পড়লে 
তালঁক ঘোড়ার ঘেলজ ঘবলঁধ ছবহালরর 
ভাগেপলুর কালেক্টলরর বাসভবলে 
ঘিলে ছেলে যাওো হে। ঘসখালে, 
১৭৮৫ সালের ১৩ জােুোছর একটি 
বিগালি তারঁ ক্ষতছবক্ষত ঘদহ 
ঝুছেলে রাখা হে।

পলর স্াধীেতা সংগ্ামীরা ছতেকা 
মাঞ্জিলক অেুসরণ কলর গাে রচো 
কলরছিলেে। ছতেকা মাঞ্জি ছিলেে 
পাহাছড়ো সম্প্রদালের একজে 
সাহসী সসছেক। ১৭৫০ সালে ১১ 
ঘেব্রুোছর ছবহালরর ভাগেপুলরর 
সুেতােগলজির ছতেকপুর গ্ালম 
একটি সাওঁতাে পছরবালর ছতেকা 
জন্মগ্হণ কলরছিলেে, তারঁ আসে 
োম জবরা পাহাছড়ো। তারঁ ছতেকা 
োম পছরচলের গল্পও কম মজার 
েে।

ছতেকা মাঞ্জি স্ােীে মহাজে 
ও সামন্তলদর ছবরুলধে েড়াই 
কলরছিলেে এবং ১৭৭১ সাে ঘেলক 
১৭৮৪ সাে পয ্যন্ত প্াে ১৩ বির 
ধলর ছরিটিেলদর ছবরুলধে তারঁ েড়াই 
জাছর ঘরলখছিলেে। ছতেকা মাঞ্জি 
সাওঁতােলদর ছবখ্াত সাওঁতাে 
ছবল্ালহরও ঘেতৃত্ব ছদলেছিলেে। 
ভাগেপলুরর ছতেকা মাঞ্জি ভাগেপুর 
ছবশ্বছবদ্ােে তারঁ োলম োমাঞ্কিত 
করা হলেলি। ছবখ্াত বাঙাছে 
ঘেছখকা মহালশ্বতা ঘদবী ছতেকা 
মাঞ্জির জীবে ও ছবল্ালহর ছেলে 
বাংোে ‘োেছগরার ডালক' োলম 
একটি উপে্াস রচো কলরলিে, যা 
ছহঞ্দিলত 'োেছগরা ছক পুকার পার' 
োলম প্কাছেত হলেলি। ভারতীে 
স্াধীেতা সংগ্ালমর সলঙ্গ জছড়ত 
আছদবাসী স্াধীেতা সংগ্ামীলদর 
গুরুত্ব তুলে ধরলত এবং তালঁদর 
প্ছত শ্রধো জাোলত প্ধােমন্তী 
েলরন্দ্র ঘমাদীর সরকার ১৫ েলভম্বর 
তাছরখটিলক আছদবাসী ঘগৌরব ছদবস 
অছভছহত কলরলি।

অমতৃসলরর জাছেোেওোোবালগর 
োম ঘক ো শুলেলি? এই 
কুখ্াত স্ালে ছরিটিে অছেসার 

ঘজোলরে ডাোলরর ছেলদ্যলে েত েত 
ছেরপরাধ মােুেলক গুছে কলর হত্া করা 
হলেছিে। এই হামোর েলে এক হাজার 
মােুে ছেহত এবং সহস্াছধক মােুে আহত 
হলেছিলেে। জেছপ্ে ঘেতা ডঃ সইেুঞ্দিে 
ছকচেুলক ছরিটিেরা ঘগ্েতার করলে তার 
প্ছতবালদ ঘসছদে জাছেোেওোোবালগ েত 
েত মােুে জলড়া হলেছিলেে।

১৯১৯ সালে ছরিটিে সরকার রাওোি আইে 
পাস করলে, ছহদি-ুমুসছেম ঐলক্র সমে ্যক 
এবং ঘপোে একজে আইেজীবী ডক্টর 
ছকচেু এই আইলের ছবরুলধে সরব হলেছিলেে। 
প্কৃতপলক্ষ, এই আইলের মাধ্লম সরকার ঘয 
ঘকালো ব্ঞ্তিলক ছবো পলরাোোে ঘগ্েতার 
করলত পালর। এ আইলের ছবরুলধে সারালদলে 
ছবলক্ষাভ আলদিােে শুরু হে। এর প্ছতবালদ, 
ছকচেু জেগণলক ছরিটিে সরকালরর ছবরুলধে ধম ্যেি ও অছহংস সত্াগ্লহ 
অংে ঘেওোর আহ্াে জাোে। ছকচেুর আলবদলের কারলণই ১৯১৯ সালের 
৩০ মাচ্য তার জেসভাে প্াে ৩০,০০০ মােুে উপছস্ত হলেছিলেে। এরপর 
১৯১৯ সালের ৯ এছপ্ে অমতৃসলর ডক্টর ছকচেু এবং ডক্টর সত্পাে একটি 
সরকার ছবলরাধী ছমছিলের ঘেতৃত্ব ঘদে। এর পর এই দুই ঘেতালক ঘগ্েতার 
কলর ধম ্যোোে গহৃবদিী করা হে। ডঃ সইেুঞ্দিে ছকচেু ১৮৮৮ সালের 
১৫ জােুোছর অমতৃসলর জন্মগ্হণ কলরছিলেে, প্খর ঘমধাবী সইেুঞ্দিে 
ঘকমছরিজ ছবশ্বছবদ্ােে ঘেলক স্াতক এবং জাম ্যাে ছবশ্বছবদ্ােে ঘেলক 
ছপএইচছড ছডছগ্ অজ্যে কলরছিলেে। ছকচেু ভারতীে স্াধীেতা সংগ্ালম 
সঞ্রিে অংে ঘেে এবং মহাত্া গান্ীর ঘেতৃলত্ব অসহলযাগ আলদিােলে 
অংেগ্হণ কলরছিলেে। এিাড়া ছখোেত আলদিােলেও ছতছে গুরুত্বপূণ ্য 
ভূছমকা পােে কলরছিলেে। ছতছে ছদছলির জাছমো ছমছেো ইসোছমোর 
অে্তম প্ছতষ্াতা ছিলেে। ভগৎ ছসং দ্ারা প্ছতটষ্ত েওজওোে ভারত 
সভার ছপিলেও ছতছে অে্তম ছেলদ্যেলকর ভূছমকা পােে কলরছিলেে। 
স্াধীেতা-পরবততী সমলে ছতছে োছন্ত পুেরুধোর এবং ঘসাছভলেত ভারলতর 
সম্পক্য পেুছে ্যধ ্যারলণর জে্ কাজ চাছেলে যাে। প্েম ভারতীে ছহসালব 
ছতছে ১৯৫২ সালে ঘেছেে োছন্ত পুরস্ার পাে। 

ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু: এমন এিজন 
জাতীয়তাবাদী কিকন পৃথি পাকিস্ান দাকবর 

কবররাকিতা িররকিরলন
জন্ম: ১৫ জানুয়াকর ১৮৮৮, মৃত্যু: ৯ অর্াবর ১৯৬৩

ড্র সইফুদ্দিন কিচলু 
এিজন সামরনর সাকরর 

স্ািীনতা সংগ্ামী কিরলন, 
কিন্ ুমুসকলম ঐরিযুর িথা 
মাথায় রররে কতকন ১৯১৯ 
সারল করিটিশরদর দ্ারা 

প্রবকততিত রাওলাি আইরনর 
কবররাকিতা িররকিরলন। 

স্ািীনতার অমৃত মরিাৎসবভারত@৭৫ 
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বেেি সথলেই েৃঢ় প্রবতজ্ঞ এিং সমধািী বিষু্ োলমাের 
বচতল্ ভাই বচতল্ নালমও পবরবচত বেল্ন। বতবন 

১৯০৬ োল্ ৪ জানু়োবর মিারালষ্ট্রর সো্িাপুলর জন্মগ্িে 
েলরবেল্ন। এেজন বিখযোত েবমউবনস্ট িও়ো সত্্বেও, 
বতবন জাতী়েতািােী বেল্ন, এিং ভারতী়ে স্াধীনতা েংগ্ালম 
েজক্র়েভালি অংেগ্িে েলরবেল্ন। স্াধীনতা েংগ্ালমর 
পাোপাবে বতবন েৃষে 
ও শ্রবমেলের স্ালথ ্ব িহু 
োজ েলরবেল্ন এিং 
মিাত্া গান্ীর সনতৃলত্ব 
্িে েতযোগ্লিও 
অংেগ্িে েলরবেল্ন।
বচতল্ এমন এেজন 
বনভতীে িযেজতি বেল্ন 
সে মাে্বেিােী োবিতযে 
বিারা প্রভাবিত এিং 
েবমউবনস্ট পাটি্বর েেেযে 
িও়ো েত্লত্বও েখলনাই 
অন্ভালি পাটি্বর নীবত 
অনুেরে েলরনবন। 
েখন বতবন েবমউবনস্ট 
পাটি্বর নীবতলত ভারলতর 
জাতী়ে স্ালথ ্বর পবরপন্ী 
মলনাভাি ্ক্যে 
েলরবেল্ন, তখন বতবন 
প্রোলেযে এর বিলরাবধতা েলরবেল্ন।
েবথত আলে সে েবমউবনস্টরা েখন ১৯৪২ োল্র ভারত 
োলিা আল্া্লনর বিলরাবধতা েলরবে্, তখন ভাই বচতল্ তা 
েমথ ্বন েলরবেল্ন। এ োরলে ে্ সথলে বতবন িবিষৃ্ত িন, 
বেন্তু ১৯৫১ োল্ তালঁে আিার েল্ বফবরল়ে সনও়ো িল়েবে্। 
ভারলত বচলনর আগ্ােলনর েম়ে, আেে ্বগতভালি বতবন 
আিার েবমউবনস্টলের বিলরাবধতা়ে জবিল়ে পলিবেল্ন এিং 
ভারলতর পলক্ েমথ ্বন জাবনল়েবেল্ন। শুধু তাই ন়ে, ভারলতর 
স্াধীনতা েংগ্ালম অংেগ্িলের পাোপাবে বতবন সগা়ো মুজতি 
আল্া্লনও েজক্র়ে ভূবমো গ্িে েলরবেল্ন। সে েম়ে 
পতু ্ববগজলের িুল্ি উলপক্া েলর বতবন িাজার জন মানুষলে 
বনল়ে সগা়োর েীমালতে সপৌঁলেবেল্ন।

স্বাধীনতা �ংগ্রামী রবষু্ িাতমািি 
রচততি: সিশ রনম ্ষাতণ অগ্রণী 
ভূরমকা পািন কতিরছতিন 
জ্: ৪ জানুয়ারি, ১৯০৬  মৃতু্য- ১৯৬১ 

রচততি এমন একজন 
রনভমীক ব্যন্তি রছতিন 
সয মাক্স্ষ বািী �ারিত্য 
্ািা প্রভারবত এবং 

করমউরনস্ট পাটি্ষি �ি�্য 
িওয়া �ত্ত্বেও, রতরন 

কখনও অন্ধভাতব পাটি্ষি 
নীরত অনু�িণ কতিনরন।

স্বাধীনতাি অমৃত মতিাৎ�ব: 
সিশব্যাপী প্ররতধ্বরন 

 েক্তা উন্ন়েন, উলেযোতিা এিং ইল্েরেবনক্স ও তথযে 
প্রেজুতি প্রবতমন্তী রাজীি চন্দ্রলেখর, ২০২১ োল্র ২৯ 
নলভম্বর েপ্তািিযোপী েম ্বেবূচ ‘স্াধীনতার বডজজিা্ 
উৎেি' চা্ ু েলরলেন। প্রবতটি বেন ইল্েরেবনক্স ও 
তথযে প্রেুজতি মন্তলের এেটি ্লক্যের প্রবত উৎেগ ্ব েরা 
িল়েবে্।

 েংসৃ্বত প্রবতমন্তী মীনাক্ী স্বখ ২০২১ োল্র ৪ বডলেম্বর 
স্চ্ ভারত স্ালগার জনযে স্াধীনতার বডজজিা্ উৎেি 
চ্াো্ীন অনতে সগাপা্ খােিারোরলে েংিবধ ্বত 
েলরবেল্ন। বতবন ‘১০০ সোটি টিোোন স্ালগা'র জনযে 
ই়োবেন িারুন েলুেোরার, 'স্ােপা্'-এর জনযে প্রোতে 
বমশ্র, 'িােঁ বমেন স্ালগা'র জনযে োই রাম সগৌর এবডজজ 
এিং 'বডজজিা্ ইজন্ড়ো' স্ালগার জনযে রানা সভৌবমলের 
প্রেংো েলরলেন।

 ‘মাইগভ োথীে' (েিেমতীরা)- োরা সোবভড-১৯ 
মিামাবর চ্াো্ীন েমল়েও েজক্র়েভালি মাইগভ-এ 
অিোন সরলখলেন েংসৃ্বত প্রবতমন্তী মীনাক্ী স্বখ 
তালঁেরলেও েংিধ ্বনা জাবনল়েলেন।

 ভারত েরোর ‘স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেি' উেোপলনর 
প্রধান অংে বিোলি ২০২১ োল্র ৬ বডলেম্বর তাবরলখ 
মিাপবরবনি ্বাে বেিলের আল়োজন েলরবে্।

 ‘স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেি'-এর অংে বিোলি - 
স্াধীনতার ৭৫ িের উেোপন েরার জনযে, বিেযুেৎ 
মন্তলের অধীলন এেটি পািব্ে ইনরিা্রিােচার 
ফাইনযোন্স সোম্পাবন আরইবে ব্বমলিড আোলমর 
োমরুপ সজ্ার সোনাপুর এিং পাশ্ব ্বিততী গ্ামগুব্লত 
'বিেযুেৎ উৎেলি'র আল়োজন েলরলে।

 বিআরও সমািরোইলে্ েযোলম্পন ভারত@৭৫ 
ভারলতর চারটি সোলে ভ্রমে েলর, জাতী়ে েংিবত, সেে 
গঠন এিং েিে বনরাপত্া েংক্রাতে েলচতনতার িাত্বা 
েবিল়ে সেও়োর মাধযেলম স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেি 
উেোপন েরলে।

 স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেলির অংে বিোলি, আ্ামান 
ও বনলোির বিীপপুলঞ্জর আবেিােী েম্প্রো়েগুব্ 
স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেলির মে ্বাোপূে ্ব েপ্তালি 
আবেিােী মানুষলের সগৌরিম়ে ইবতিাে, েংসৃ্বত এিং 
োফ্যে উেোপন েলরলে।

 স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেলির অধীলন আবেিােী বিষ়েে 
মন্তে তালের অনুষ্ালন েবক্লের রাজযেগুব্ সথলে ৮৬ 
জন আবেিােী উলেযোতিালে েম্াবনত েলরলে। 

 স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেলির অধীলন, সেন্দ্র 
িারােেীলত মবি্ালের পুটষ্ট এিং েরুবক্ত ভাত েম্পলে্ব 
েলচতন েলরলে।

 স্াধীনতার অমতৃ মলিাৎেলির অংে বিোলি, পঞ্চাল়েবত 
রাজ মন্তে আবেিােী বিষ়েে মন্তে এিং নযোেনা্ 
ইনবস্টটিউি অফ রুরা্ সডলভ্পলমলন্র েিলোবগতা়ে 
ন়োবেবলির বিজ্ঞান ভিলন এেবেলনর জাতী়ে েলম্্লনর 
আল়োজন েলরবে্।

স্বাধীনতাি অমৃত মতিাৎ�ব ভািত@৭৫ 
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ভািত-িারশয়া �ম্তক্ষ 
নতুন মাত্া যুতি িি 

স্াধীনতার পর ভারত েখন বিলশ্বর অনযোনযে সেেগুব্র েলগে তা্ 
বমব্ল়ে চ্ার সচষ্টা েরবে্, তখন আমালের সেলের অনযেতম 
বিশ্বস্ত িনু্ বিোলি আবিভূ্বত িল়েবে্ রাবে়ো। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
সমােীর সনতৃলত্ব এই িনু্ত্ব আরও গাি িল়েলে। গত ৬ বডলেম্বর 
রাবে়োর সপ্রবেলডন্ ভ্যাবেবমর পুবতলনর এেবেলনর ভারত েফলর  
এলেবেল্ন। গত েুই িেলর সোবভড মিামাবরর মলধযে এটি তারঁ 
ববিতী়ে বিলেে েফর বে্। এর সথলে ভারত-রাবে়োর িন্লনর 
গভীরতা অনুমান েরা ো়ে।

গত ৬ বডলেম্বর ন়োবেবলিলত রাবে়োর সপ্রবেলডন্ ভ্যাবেবমর 
পুবতন ও প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীর মলধযে বিঠে েইু সেলের 
ববিপাবক্ে েম্পে্বলে আরও চাগো েলর তুল্লে। সরালম 

অনটুষ্ত জজ২০ েীষ ্ব েলম্্ন এিং ্ােলগা়ে পবরলিে ও জ্িা়েু 
বিষ়েে বেওবপ-২৬ েলম্্লন পুবতন সোগ সেনবন। েম্প্রবত তারঁ 
বচন েফলরও োও়োর েথা বে্ বেন্তু পুবতন সেখালনও োনবন, 
বেন্তু ২১তম ভারত-রাবে়ো েলম্্লন অংে বনল়ে বতবন েইু সেলের 
মলধযে েৃঢ় েম্পলে্বর িাত ্বা বেল়েলেন। সেই োরলেই এই বিঠলে 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী িল্লেন, “গত েল়েে েেলে বিলশ্ব 
এোবধে সক্লত্ অলনে সমৌব্ে পবরিত্বন িল়েলে। নতুন ভূ-
রাজননবতে েমীেরে গলি উলঠলে। বেন্তু এই েমস্ত পবরিত্বলনর 
মলধযেও ভারত-রাবে়োর িনু্ত্ব অিুি রল়েলে। উভ়ে সেে বিনা 
ববিধা়ে এলে অপরলে শুধু েিলোবগতাই েলরবন িরং এলে 
অপলরর েঃুেমল়ে পালে োবঁিল়েলে। এটি েবতযেই আতেজ্বাবতে 
িনু্লত্বর এেটি অননযে এিং বনভ্বরলোগযে উোিরে।"  

চুন্তি স্বাষিরিত 
িতয়তছ িইু 
সিতশি মতধ্য। 

২৮টি

 রাবে়ো ও ভারত ২০২৫ োল্র মলধযে 
ববিমুখী বিবনল়োলগ ৫০ ড্ার বিব়্েন 
অথ ্ব খরচ েরলি এিং িাবেলজযে ৩০ 
ড্ার বিব়্েলনর গজণ্ড অবতক্রম 
েরলত চা়ে। সপ্রবেলডন্ পুবতলনর এই 
েফলর ২৮টি চুজতি স্াক্বরত িল়েলে।

 েুই সেলের বিঠলে সোগালোগ সথলে 
শুরু েলর োমবরে েিলোবগতা, 
জ্বা্াবন সথলে মিাোে খালত 
অংেীোবরত্ব পে ্বতে অলনে বিষ়ে 
অতেভু্বতি বে্।

 ভারলতর বিলেে মন্তী এে জ়েেঙ্লরর 
েলগে রাবে়োর বিলেেমন্তী সেলগ ্বই 
্াভরভ এিং প্রবতরক্া মন্তী রাজনাথ 
বেংল়ের েলগে রাবে়োর প্রবতরক্া 
মন্তী সেলগ ্বই সোল়েগুর োমনাোমবন 
আল্াচনাও িল়েবে্।

 েুই সেে আতেজ্বাবতে উত্র-েবক্ে 
পবরিিন েবরলডালরর পবরেল্পনালে 
এবগল়ে বনল়ে সেলত েম্ত িল়েলে। 
এেই েমল়ে, উভ়ে পক্ েীঘ্রই 
ভারলতর সচন্নাই সথলে রাবে়োর 
ভ্যাবেলভাস্টলের োলথ েংলোগোরী 
োমুবদ্ে েবরলডালরর োজ ত্বরাবন্বত 
েরলত েম্ত িল়েলে।

 ভারত এিং রাবে়ো তালের োমবরে 
ও প্রেুজতিগত েিলোবগতা চুজতি আরও 
১০ িেলরর জনযে িািালনার বেধোতে 
বনল়েলে।

 েন্তােিালের জনযে আফগাবনস্তালনর 
ভূবম িযেিিালরর অনুমবত সেও়ো োলি 
না িল্ও উভ়ে সেে এেমত সপাষে 
েলরলে। সেৌথ বিিবৃতলত, েুই সেে 
আ্ ো়েো, আইএেআইএে এিং 
্স্র-ই-বতিার মলতা েংগঠনগুব্র 
বিরুলধে ঐেযেিধে পেলক্প গ্িে 
েরার প্রবতশ্রুবতও বেল়েলে।

িাষ্ট্র ভািত-িারশয়া �তমেিন 

প্রধানমন্তীি ভারণ 
শুনতত রকউআি 
সকা� কি্যান করুন।
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রমর�য়া কন ্ষাি 
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-নরেন্দ্র ম�োদী
প্রধোন�ন্তী 

স্ো�ী বিরিকোনন্দ স্ো�ী বিরিকোনন্দ 
ভোেতরক একটি ভোেতরক একটি 

সোংস্কৃ বতক মেতনো সোংস্কৃ বতক মেতনো 
বিসোরি মদরেবিরেন বিসোরি মদরেবিরেন 

যো শতোব্ী পে শতোব্ী যো শতোব্ী পে শতোব্ী 
ধরে িি�োন। এ�ন ধরে িি�োন। এ�ন 

এক ভোেত গরে উঠরি এক ভোেত গরে উঠরি 
যো শুধু�োত্র বিপেীত যো শুধু�োত্র বিপেীত 

ভবিষ্যদ্োণীগুবে ভবিষ্যদ্োণীগুবে 
ব�র্্যই প্র�োবণত ব�র্্যই প্র�োবণত 

কেরি নো িেং কেরি নো িেং 
স�স্যোে স�োধোন করে স�স্যোে স�োধোন করে 
আেও শক্তিশোেী ির়ে আেও শক্তিশোেী ির়ে 
উঠরি। বতবন ভোেতরক উঠরি। বতবন ভোেতরক 

'আরেোবকত' এিং 'আরেোবকত' এিং 
'জোগ্রত' কেরত 'জোগ্রত' কেরত 
মের়েবিরেন। মের়েবিরেন। 

জোতী়ে যিু বদিস
স্ো�ী বিরিকোনন্দ জ়েন্ী স্ো�ী বিরিকোনন্দ জ়েন্ী 
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