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বিনামূল্যে বিতরলের জনযে 

১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২ বর ্ষ ২, খণ্ড ১৪

উন্নত পরিকাঠাম�া, য�াগাম�াগ ব্যবস্া এবং উন্নত পরিকাঠাম�া, য�াগাম�াগ ব্যবস্া এবং 
দ্রুত গরতমত টিকা রিময় ভািত রবশ্ব প� ্ষিমনি দ্রুত গরতমত টিকা রিময় ভািত রবশ্ব প� ্ষিমনি 
প্রথ� পছন্দ হময় উমঠমছ, অথ ্ষনীরতমক নতুন প্রথ� পছন্দ হময় উমঠমছ, অথ ্ষনীরতমক নতুন 
রিক রনমি্ষশনা রিময় অন্তভু্ষক্তি�ূলক বৃক্ধিি রিক রনমি্ষশনা রিময় অন্তভু্ষক্তি�ূলক বৃক্ধিি 
লমষ্্য এরগময় চমলমছ আ�ামিি যিশ। লমষ্্য এরগময় চমলমছ আ�ামিি যিশ। 

প� ্ষিমন প্রথ�প� ্ষিমন প্রথ�
পছন্দ ভািতপছন্দ ভািত

রনউ ইক্ডিয়ারনউ ইক্ডিয়া

স�াচািস�াচাি
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�ন রক বাত শুনমত রকউআি
যকাডটি স্্যান করুন। 

আত্মরনভ্ষিশীল ভািমতি �ন্ত্র: 
"�হৎ রচন্তা করুন, বৃহৎ স্বপ্ন যিখুন এবং যসই 

সকল স্বপ্ন সাকাি কিমত কমঠাি পরিশ্র� করুন"

প্রবতটি িযেক্তিই আগামী বিলন আগামী িছলর নতুন বিছু িরার সংিল্প  গ্রহে িলরন। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী 
২০২১ সাল্র তারঁ মেষ 'মন বি িাত' অনুষ্ান সম্পন্ন িলরলছন। মসই অনুষ্ালন বতবন িযোখযো িলরলছন মে 

িীভালি এই মঞ্চ গত সাত িছর ধলর িযেক্তি, সমাজ এিং মিলের মঙ্গল্র পলে অনুলপ্ররো হলে উলেলছ। এই 
মলঞ্চর প্রধান হাবতোর হলে উলেলছ জনগলের েক্তি। িছলরর মেষ 'মন বি িাত'-এ প্রধানমন্তী স্াধীনতার অমতৃ 
মলহাৎসি, ভারলতর সংসৃ্বত, পবরচ্ছন্নতা, মানিজীিলন সাবহলতযের মূ্যে, স্প্ন এিং মসই স্প্নগুব্লি িাস্তিাবেত 

িরলত অনুলপ্ররোমূ্ি ভাষে বিলেবছল্ন। সারাংে:

 যকারভড এবং জনশক্তি: মিলের জনগলের প্রলেষ্ার িারলে ভারত গত ১০০ িছলরর মলধযে সিলেলে িড় মহামারীর 
সলঙ্গ ্ড়াই িরলত সক্ষম হলেলছ। আমরা েবি ভারলতর টিিািরে পবরসংখযোনলি বিলবের অনযোনযে মিলের সলঙ্গ তু্না 
িবর, তাহল্ মিাঝা োলি আমালির মিে িী অসাধযে সাধন িলরলছ।

 সতক্ষতা: এিিা বিষে মাোে রাখলত হলি মে িলরানা ভাইরালসর নতুন ভযোবরলেন্ট এলস বগলেলছ। এমতািস্াে, আমালির 
অতযেন্ত সলেতন োিলত হলি। প্রবতলরাধই সিলেলে িড় অস্ত্র। আমালির সক্মিব্ত েক্তি িলরানালি পরাক্জত িরলি এিং 
এই িাবেত্ব বনলেই আমরা ২০২২ সা্লি স্াগত জানাক্চ্ছ।

 গ্রুপ ক্যামটেন বরুণ রসং: তাবম্নাডু়লত সাম্প্রবতি িরু ্ঘিনাে আমরা মিলের প্রেম বসবিএস মজনালর্ বিবপন রাওোত-
সহ মিে িলেিজন মসনানােিলি হাবরলেবছ। তালঁির মলধযে বছল্ন গ্রুপ িযোলটেন িরুে বসংও। বতবন তারঁ বিিযো্লের 
অধযেক্ষলি এিটি বেটে ব্লখবছল্ন। মসই বেটেলত িরুে বসং তারঁ সাহবসিতার পবরিলত্ঘ িযেে ্ঘতার িো জাবনলেবছল্ন। 
বতবন জাবনলেবছল্ন িীভালি বতবন তারঁ ত্রুটিগুল্ালি েক্তিলত পবরেত িলরবছল্ন।

 পিীষ্া রনময় আমলাচনা: প্রবত িছর, আবম পরীক্ষার োপ মমািালি্া সংক্ান্ত বিষে বনলে আল্ােনা িবর। এিছরও 
পরীক্ষার আলগ বেক্ষােথীলির সলঙ্গ িো ি্ার ইচ্ছা আলছ। নিম মেলি দ্ািে মরেনীর পডু়ো, বেক্ষি এিং অবভভািিলির 
জনযেও অন্াইন প্রবতলোবগতার আলোজন িরা হলি।

 বই এবং ব্যক্তিত্ব: িই শুধুমাত্র জ্ান প্রিান িলর না, গ্রন্থপাে এিজন িযেক্তির িযেক্তিত্ব এিং জীিন গেলনও গুরুত্বপূে ্ঘ 
ভূবমিা পা্ন িলর। িত্ঘমান সমলে সিাই মেখালন মমািাই্, িযোলি অবধি সমে িািালচ্ছন, মসই সমলে িই পড়াও 
জনবপ্রে হলে উেলছ, এিং এটি অজ্ঘলনর জনযে আমালির সি্লি এিসলঙ্গ িাজ িরলত হলি।

 প্রাচীন সংসৃ্রত: আজিা্ বিবেজলুড় ভারলতর প্রােীন সংসৃ্বত সম্পলি্ঘ জানার আগ্রহ িকৃ্ধি পালচ্ছ। আমালির মিলের 
জনগে েবি প্রবতশ্রুবতিধি হে তলি আমালির ঐবতহাবসি বেল্পগুব্লি আরও মোভন, সুন্দর এিং সংরক্ষে িরলত 
এিটি মিেিযোপী আলন্দা্ন গলড় মতা্া সম্ভি হলি। এিটি সাধারে প্রলেষ্া, এমনবি মছাি মছাি প্রলেষ্াগুব্ও আমালির 
সমধৃিো্ী সাংসৃ্বতি ঐবতহযে সংরক্ষলের বিলি অলনি িরূ এবগলে বনলে মেলত পালর।

 পারখ সংিষ্ণ: পাবখ বেিার িন্ধ িরার ্লক্ষযে অরুোে্ প্রলিলে এোরগান আত্মসমপ ্ঘে নালম এিটি অবভোন শুরু 
িরা হলেলছ। এই অঞ্চল্র ১৬০০ জলনরও মিবে মানষু পাবখ বেিার িন্ধ িরলত তালঁির আলনেোস্ত্র সমপ ্ঘে িলরলছ৷

 নতুন উপাময় পরিচ্ছন্নতা: প্রবতষ্ান মহাি িা সরিার, সি্লিই পবরচ্ছন্নতা অবভোলন অংেগ্রহে িরলত হলি। 
পবরচ্ছন্নতার মলতা বিষলে এখন আমালির সরিাবর বিভাগগুল্া অলনি সজৃনেী্ হলে উলেলছ। িলেি িছর আলগ 
পে ্ঘন্ত মিউ এিা বিবোস িলরবন। িাি বিভাগ জাঙ্ক ইোি্ঘটিলি এিটি িযোলেলিবরোলত পবরেত িলরলছ। পবরলিে মন্তি 
তালির এ্ািাে অিযেিহৃত স্ানটিলি সুস্তা মিলন্দ্র পবরেত িলরলছ। পুনীত সাগর অবভোলনর অংে বহসালি এনবসবস 
িযোলিিরা প্াবটিি সাোই অবভোন োব্লেলছ। এিি্ তরুে উলিযোতিা এিটি টিাি্ঘ-আপ ‘বলিন ওোিার’ ো্ ুিলরলছ।

 সংকল্প: মিেলি উন্নেলনর নতুন উচ্চতাে মপৌঁলছ বিলত আমালির সমস্ত উপ্ব্ধ সম্পলির সলি ্ঘাচ্চ িযেিহার িরলত 
হলি। এটি ভারলতর স্বনভ্ঘরতার মন্তও িলি। আসুন আমরা মহৎ বেন্তা িরার, িহৃৎ স্প্ন মিখার এিং মসই স্প্নগুব্লি 
সািার িরলত উলিযোগী হই।

৩১তম পি ্ঘ, ২৬ বিলসম্বর ২০২১ �ন রক বাত ২.০
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উত্তিপ্রমিমশ
উন্নয়ন �াত্া 

আজাি রহন্দ য�ৌজ

বৃক্ধিি লমষ্্য প� ্ষিমনি প্রসাি 

প্রচ্ছি 
রনবন্ধ

গত সাত িছলর পে ্ঘিন খালতর উন্নেলনর জনযে এিাবধি উলিযোগ গ্রহে 
িরা হলেলছ। মসই সি্ বসধিালন্তর েল্ মিলের উন্নবতলত পে ্ঘিন মক্ষত্র 
গুরুত্বপূে ্ঘ ভূবমিা পা্ন িলরলছ।                পৃষ্া ১৬-৩১ 

মিলের স্াধীনতা ্ালভর জনযে আজাি বহন্দ মেৌলজর 
মসনালির ্ড়াইলের িাবহবন, তালঁির িীর গাো, তালঁির 
জীিন উপাখযোন পডু়ন।     পৃষ্া ৪৪-৪৭ 

রভতমিি পাতায়

সংবাি সংমষ্প                 পৃষ্া ৪-৫

রনব ্ষাচন আইন (সংমশাধনী) রবল 

যবটি বাচঁাও যবটি পড়াও 

রহ�াচমল উন্নয়ন

যিবভূর�মত রবকাশ 

যকারভড-১৯-এি রবরুমধি লড়াই  

প্রাকৃরতক চার

স্াি্ষআপ ইক্ডিয়া 

ব্যক্তিত্ব
বেল্ড মাে ্ঘা্ মিএম িাবরোপ্া।               পৃষ্া ৪৮ 

িানপুলর মমল্া মরল্র সূেনা, 
গঙ্গা এক্সলপ্রসওলের সূেনার 
মাধযেলম উত্তরপ্রলিলে উন্নেন 
োত্রার এি নতুন িাবহবন গলড় 
উলেলছ।              পৃষ্া ৬-১০ 

নতুন মভািার আইবি আধালরর সলঙ্গ েুতি হলি। পৃষ্া ১১ 

মমলেরা ভারলতর বিিাে োত্রার
প্রতীি হলে উলেলছ।                পৃষ্া ১২-১৫

বহমােল্ ১১০০০ মিাটি িািা মূল্যের
োরটি জ্বিিুযেৎ প্রিল্প শুরু হলি।              পৃষ্া ৩২-৩৩

স্াস্যে এিং স্চ্ছতা সম্পবি্ঘত বিষলে
এিাবধি প্রিলল্পর সূেনা।               পৃষ্া ৩৪-৩৫ 

১৫-১৮ িছর িেবসলির টিিািান।               পৃষ্া ৩৬-৩৮ 

৮০ মিাটি কু্ষদ্র িৃষিলির সুবিধালে ্ঘ
গহৃীত উলিযোগ।                পৃষ্া ৩৯-৪১ 

মিলের েুি সম্প্রিালের উচ্চািাঙ্কা
িাস্তিাবেত হলচ্ছ।                  পৃষ্া ৪২-৪৩ 

িষ ্ঘ ২, খণ্ড ১৪ ১৬-৩১ জানুোবর, ২০২২

সম্ািক
জয়িীপ ভািনগি, 
মুখযে মহাবনলি্ঘেি,
মপ্রস ইনেরলমেন িুযেলরা,
নতুন বিবলি

প্রকারশত ও �ুররিত
সমত্যন্দ্র প্রকাশ, 
মহা বনলি্ঘেি, বিওবস
িুযেলরা অে আউিবরে এিং 
িবমউবনলিেন 

�ুরিণ- 
আরািলিী বপ্রন্টাস ্ঘ অযোন্ড পািব্োস ্ঘ 
প্রাইলভি ব্বমলিি, িবলিউ-৩০, ওখ্া 
ইন্ডাব্রিো্ এবরো মেজ-২,নো বিবলি- 
১১০০২০

পরিকল্পক 
বিিযো তল্াোর,
অভে গুপ্ত

ভারা সম্ািক
সুবমত িুমার (ইংলরক্জ),
অবন্ পযোলি্ (গুজরাবত),
নাবিম আহলমি (উিু্ঘ ),
মোবেত িুমার মগাস্ামী (অসবমো), 
বিনো বপ এস (মা্াে্ম),
মপৌ্মী রবক্ষত (িাং্া),
হবরহর পাণ্ডা (ওবড়ো)

বরিষ্ পিা�শ ্ষ সম্ািক
সমন্তার কু�াি

বরিষ্ সহায়ক পিা�শ ্ষ সম্ািক
রবমভাি শ� ্ষা

সহায়ক পিা�শ ্ষ সম্ািক
চন্দন কু�াি যচৌধুিী

বরিষ্ পরিকল্পক 
শ্যা� কু�াি রতওয়ারি,
িবীন্দ্র কু�াি শ� ্ষা 

রনউ ইক্ডিয়ারনউ ইক্ডিয়া

স�াচািস�াচাি

  response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELBEN/2020/78825 

য�াগাম�ামগি টঠকানা এবং ই-য�ল
রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অে আউিবরে 
অযোন্ড িবমউবনলিেন,
বদ্তীে ত্, সূেনা ভিন,
নতুন বিবলি- ১১০০০৩
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সাির নমস্ার,
ভারলতর মোগ, িে ্ঘন, আধযোত্মিিতা এিং সংসৃ্বত সমগ্র বিলবের িৃটষ্ আিষ ্ঘে িলরলছ। আমালির িত্ঘমান 

প্রজন্মও বেিলড়র সলঙ্গ পুনসংলোগ স্াপলন আগ্রহী হলে উলেলছ। এর েল্ জাতীে ও আন্তজ্ঘাবতি পে ্ঘালে 
ভারলতর পে ্ঘিন মক্ষলত্রর গুরুত্ব িকৃ্ধি মপলেলছ। অল্প সমলের মলধযে, বিিল্পগুব্ িহুগুে িকৃ্ধি মপলেলছ।

ভারতলি বিলবের পে ্ঘিন মিলন্দ্র পবরেত িরার মক্ষলত্র মিলের মনতৃত্ব শুধুমাত্র ব্যোন্ড অযোম্বাসাির 
বহসালি মিে এিং িাবি বিলবের িৃটষ্ আিষ ্ঘে িরলছ না, িরং আধুবনি পবরিাোলমা গলড় তুল্ পে ্ঘিন 
মক্ষলত্রর সম্ভািনা িকৃ্ধির পাোপাবে মিলের প্রােীন মগৌরিলিও পুনরুত্থিত িরলছ৷ 

পে ্ঘিনলক্ষত্র এখন সরাসবর গুরুত্ব পালচ্ছ, েক্তিো্ী সংলোগ গলড় উেলছ। উড়ান প্রিলল্পর মাধযেলম 
মছাি েহরগুব্লি সংেুতি িরার প্রলেষ্া িা দ্রুত রাস্তা বনম ্ঘাে, প্রসাি, স্লিে িে ্ঘন, ঐবতহযেিাহী স্ালনর 
উন্নেন এিং স্াস্যে মক্ষলত্র িযেবতক্মী সােল্যের মলতা বিষেগুব্ ভারতীে পে ্ঘিলন নতুন মাত্রা মোগ 
িলরলছ। বিবে পে ্ঘিন তাব্িাে ২০১৩ সাল্র ভারলতর স্ান বছ্ ৬৫, মসখান মেলি ভারত এখন ৩৪তম 
স্ালন উলে এলসলছ।

পে ্ঘিন সুবিধার উন্নেন, ই-বভসা িাস্তিােন এিং েহর ও গ্রাম মসৌন্দে ্ঘোলন পিলক্ষপ গ্রহে িরা; 
পে ্ঘিলনর মাধযেলম মিলের সাধারে মানুষ শুধু গুরুত্বপূে ্ঘ িাবেত্ব পা্নই িরলছ না, িরং মিেলি এবগলে 
বনলে োলচ্ছ। মোগালোগ, আবতলেেতা এিং সুলোগ-সুবিধার িারলে পে ্ঘিন মক্ষত্র অন্তভু্ঘক্তিমূ্ি সমকৃ্ধির 
সূেি হলে উেলছ। জাতীে পে ্ঘিন বিিস উপ্লক্ষ এই িছর ভারতীে পে ্ঘিলনর িকৃ্ধি এিং সম্ভািনার উপর 
আল্ািপাত িরা হলেলছ।

সরিালরর উচ্চাবভ্াষী িম ্ঘসূবে, মিটি িােঁাও, মিটি পড়াও-এর িাবষ ্ঘিী উপ্লক্ষ সাধারে মানুষ জানলত 
পারলিন িীভালি এই িম ্ঘসূবেটি ব্ঙ্গ অনুপালত েুগান্তিারী পবরিত্ঘন এলনলছ, ভারলত এই প্রেমিার 
পুরুষলির তু্নাে মবহ্ালির সংখযো িকৃ্ধি মপলেলছ। 

এই সংখযোে আপনারা জানলত পারলিন িীভালি এিটি িযেিসা এিটি ইউবনিলন ্ঘ পবরেত হলচ্ছ এিং 
েুিিলির অংেগ্রহলের েল্ মিে সে্তার নতুন িাবহবন রেনা িরলছ। এিালরর সংখযোে িযেক্তিত্ব বিভালগ 
রলেলছ বেল্ড মাে ্ঘা্ মজনালর্ মি.এম. িাবরোপ্ার িাবহবন। আমালির অমতৃ মলহাৎসি বসবরলজ এিার 
আজাি বহন্দ মেৌলজর নােিলির জীিনিাবহনী তুল্ ধরা হলেলছ।

মিলের অগ্রগবতলত অনযেতম গুরুত্বপূে ্ঘ বিষে হ্ পবরিাোলমা এিং গত িছলরর মেলষ প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী উন্নেন োত্রাে অলনি বিষে েুতি িলরলছন। মসই সি্ বিষেগুব্ আপনারা এই সংখযোে 
পড়লত পারলিন।

সরিার এখন ১৫-১৮ িছর িেবস বিলোর-বিলোরীলির টিিা মিওোর জনযে মিাবভি টিিািরে 
অবভোনলি সম্প্রসাবরত িলরলছ। নতুন িছলর, মিলের সক্মিব্ত েক্তি বনঃসলন্দলহ মিলের উন্নেনোত্রার 
গবত তরাববিত িরলি। 

মিাবভি মপ্রালিাি্ অনুসরে িলর ে্ুন এিং আপনালির পরামে ্ঘ পাোলত োিুন। 
ধনযেিািালন্ত,

(জয়িীপ ভািনগি)

টঠকানা: রুম নম্বর-২৭৮, িযুেলরা অে আউিবরে অযোন্ড 
িবমউবনলিেন, বদ্তীে ত্, সূেনা ভিন,
নতুন বিবলি- ১১০০০৩
ই-য�ল: response-nis@pib.gov.in

সম্ািমকি কলম�
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পক্ত্রিার প্রচ্ছি বনিন্ধ পড়ার পর আবম এিিা 
বিষে উপ্বব্ধ িলরবছ, এিং তা হ্ ভারত 
বিবে গুরু হওোর পলে সটেি বিোে এবগলে 
েল্লছ। এই পক্ত্রিা প্রবতটি মিেিাসীর 
জনযে গুরুত্বপূে ্ঘ। বিবভন্ন প্রবতলোবগতামূ্ি 
পরীক্ষাে োরা অংেগ্রহে িরলছন তালঁির 
জনযে এই পক্ত্রিা অতযেন্ত সহােি হলে 
উলেলছ।

dpmeena1969@gmail.com

বনউ ইক্ন্ডো সমাোর পক্ত্রিার মাধযেলম, আবম 
সরিাবর প্রিল্প, অজ্াত নােিলির জীিন 
িাবহবন এিং ভারলতর রূপান্তরমূ্ি োত্রা 
সম্পলি্ঘ িহু্ তেযে জানলত পাবর। আবম এই 
পক্ত্রিার পুলরা টিমলি তালঁির প্রলেষ্ার জনযে 
ধনযেিাি জানাই।

dbrajput8484@gmail.com

এই পক্ত্রিাটি অতযেন্ত তেযেিহু্। আবম এই 
পক্ত্রিার বনেবমত পােি। সহজ প্রাপযেতা 
এিং এিাবধি বিষলে আিষ ্ঘেীে িাবহবনর 
জনযে পক্ত্রিাটি পড়লত খুি ভা্ ্ালগ। 
এই িারলেই তরুেলির িালছ বনউ ইক্ন্ডো 
সমাোর বপ্রে পক্ত্রিা হলে উেলছ।

প্রিীপ কু�াি নামনারলয়া
pknanoliya@gmail.com

বনউ ইক্ন্ডো সমাোলরর ২০২১ সাল্র ১৬-৩১ 
বিলসম্বর সংখযোটি পলড়, ভারত সরিালরর 
বিবভন্ন মন্তলির দ্ারা পবরোব্ত বিবভন্ন 
পবরিল্পনা সম্পলি্ঘ তেযে জানলত মপলরবছ। 
স্াস্যে-সম্পবি্ঘত পবরলষিা, টিিািরে, 
স্চ্ছতা, এিং জীিনধারার উন্নবতর জনযে িহু 
প্রিলল্পর িাস্তিােন বনঃসলন্দলহ প্রেংসনীে। 
জনসাধারলের সুবিধার পাোপাবে জাতীে 
বনরাপত্তালি মিন্দ্র িলর জাতীে সড়ি বনম ্ঘাে 
িরা হলচ্ছ। মধােঁামুতি রান্নারর- জাতীে 
হাইল্ালজন বমেন মেলি সিুজ েক্তির 
প্রিত্ঘন, অসম্ভিলি সম্ভি িলর মতা্া হলেলছ। 
আবম ভারত সরিার এিং প্রধানমন্তীর পুলরা 
ি্লি অবভনন্দন জানাই।

পবন কু�াি রবম্াই
pawankumarbishnoi251@gmail.com

বনউ ইক্ন্ডো সমাোলরর এই সংখযোে 
সমসামবেি বিষলে গুরুত্বপূে ্ঘ 

তেযে রলেলছ। নারীর ক্ষমতােন, 
প্রবতরক্ষা খালত ভারলতর স্বনভ্ঘরতা, 
সন্তালসর উপেুতি জিাি, িা মিলের 

অগ্রগবতলি ত্বরাববিত িরা, ভারত 
উন্নেলনর এি নতুন অধযোে রেনা 

িরলছ। পক্ত্রিাটির জনযে িল্র 
সি্ সিসযেলির অবভনন্দন ও 

শুলভচ্ছা জানাই।

ডঃ টি এস বাওয়াল
tsbawal4@gmail.com

ডাকবাক্স

আপনাি �তা�ত জানান

য�াগাম�ামগি টঠকানা এবং ই-য�ল

রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অে আউিবরে
অযোন্ড িবমউবনলিেন,
বদ্তীে ত্, সূেনা ভিন,

নতুন বিবলি- ১১০০০৩

  response-nis@pib.gov.in
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২০২১ সাল্র নলভম্বর মালসর মেষ সপ্তালহর রিনা, 
মসই প্রেম বিষাে মর্ ২১৬ িন মপেঁাজ বনলে 

রাজস্ালনর আ্ওোর মেলি আসালমর মভিাপাড়া 
উলদেলেযে রওনা হলেবছ্। আ্ওোর মেলি মভিাপাড়া 
পে ্ঘন্ত ২২০ িন মপেঁাজ বনলে মেলত খরে হে প্রাে ১০ ্ ক্ষ 
িািা। বিন্তু বিষাে মর্ মোজনার মাধযেলম ৫০% ভতু ্ঘবি 
মিওোর িারলে, িৃষিলির জনযে মাত্র ৫ ্ক্ষ িািা ধাে ্ঘ 
িরা হলেবছ্।

আ্ওোলর, িৃষিরা প্রবত মিক্জ মপেঁালজর িাম 
মপলেবছল্ন ২০ িািা পে ্ঘন্ত, অনযেবিলি আসালম; তারা 
প্রবত মিক্জ ২৬ িািার মিবে মপলেলছন। িৃষিরা োলত 
িরূিতথী, িহৃৎ এিং আরও ্াভজনি িাজালর প্রলিে 
িরলত পালরন এিং মসই ্লক্ষযে বিো্ মর্ মনিওোি্ঘ 
িযেিহার িরলত সক্ষম হন, তার জনযে ২০২০ সাল্ বিষান 
মর্ ো্ু িরা হলেবছ্। এটি িৃষিলির আে বদ্গুে 
িরার সরিালরর িৃটষ্ভবঙ্গরও পবরপূরি বছ্। ২০২০ 
সাল্র ৭ আগটি এটি ো্ু হওোর পর মেলি, পেনেী্ 
সিক্জ এিং খািযেসামগ্রী বনলে সারা মিলে ১৬৪২ িার 
োত্রা িলরলছ। মর্ওলে এর মেলি প্রাে ২২০ মিাটি 
িািা আে িলরলছ। ম্ািসভার েীতিা্ীন অবধলিেন 

ে্ািা্ীন এই তেযে প্রিান িলর, মর্মন্তী অববেনী বিষ্ণি 
িল্লছন, “োিসিক্জ, ে্ এিং অনযোনযে পেনেী্ 
পেযে পবরিহলনর সম্ভািযে সাবি্ঘিগুব্ িৃষি এিং িৃষি 
সম্প্রিালের িাছ মেলি প্রাপ্ত োবহিার উপর ত্িত্তি িলর 
বতবর িরা হলেলছ৷ বতবন িল্ন, সিক্জ ও েল্র মলতা 
পেনেী্ পলেযের জনযে েীতাতপ বনেবন্তত আধার িযেিহার 
িরা হলচ্ছ।“ 

রকরাণ যিল: কৃরক এবং যিল 
একইভামব লাভবান হমচ্ছ

ভুিামনি সমব ্ষাচ্চ যবসা�রিক পুিস্াি যপমলন প্রধান�ন্ত্রী; 
রবমশ্বি সবমচময় পছমন্দি যনতামিি তারলকায় শীমর ্ষ িময়মছন 

িমরানা সংিলির সমে প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী মনতৃলত্বর মে িৃষ্ান্ত স্াপন 

িলরবছল্ন তা আজ সারা বিলবে স্ীিৃবত 
পালচ্ছ। প্রবতলিেী মিে ভুিান প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীলি তালির সলি ্ঘাচ্চ মিসামবরি 
পুরস্ার ‘নাগিাগ মপ্ বগ মখারল্া’ সমিালন 
ভূবষত িলরলছন। 

ভুিালনর প্রধানমন্তী ম্ালি মেবরং 
জাবনলেলছন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী প্রিৃত 
িনু্ধর িাবেত্ব পা্ন িলরলছন। সমিান 
প্রিালনর জনযে ভুিানলি ধনযেিাি জাবনলে প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী িুইি িলর জানান, “ধনযেিাি, ভুিালনর 
প্রধানমন্তী! আপনালির এই সমিান আমালি অবভভূত 
িলরলছ এিং ভুিালনর রাজালিও আমার আন্তবরি 
ধনযেিাি জানাক্চ্ছ।“ 

ভুিালনর সলি ্ঘাচ্চ মিসামবরি সমিান পাওোর পর, 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী মাবি্ঘন মপ্রবসলিন্ট মজা িাইলিন 
এিং রাবেোর মপ্রবসলিন্ট ভ্লাবিবমর পুবতনলি বপছলন 

মেল্ ২০২১ সাল্র সিলেলে পছলন্দর মনতার 
তাব্িাে েীষ ্ঘস্ান িখ্ িলরলছন। ইউগভ 
নালম বব্লিলনর গলিষো সংস্া ৩৮টি মিলের 
৪২,০০০ মানুলষর উপর সমীক্ষা োব্লে 
এিটি তাব্িা প্রস্তুত িলরলছ। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীলি মসৌবি আরি ২০১৬ সাল্, 
২০১৮ সাল্ আেগাবনস্তান, পযোল্টিাইন, 
২০১৯ সাল্ সংেুতি আরি আবমরোহী, 
রাবেো, ম্দ্ীপ, িাহবরন এিং ২০২০ সাল্ 
আলমবরিা ‘ব্জঁইে অে মমবরি’ পুরস্ালর 

সমিাবনত িলরলছ। শুধু তাই নে, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী 
বসও্ বপস প্রাইস িা্োর োউলন্ডেন মেলি ২০১৮ 
সাল্র বসও্ োবন্ত পুরস্ার, ২০১৯ সাল্ ইউনাইলিি 
মনেনস েযোম্ম্পেনস অে আে ্ঘ এিং বেব্প মিাি্ার 
মপ্রবসলিক্সিো্ অযোওোি্ঘ, ২০২১ সাল্ বি্ অযোন্ড 
মমব্ন্ডা মগিস োউলন্ডেন মেলি ম্ািা্ মগা্বিপার 
অযোওোি্ঘ, মিমবব্জ এনাক্জ্ঘ বরসাে্ঘ অযোলসাবসলেিস 
মেলি পবরলিে মনতার পুরস্ার মপলেলছন।

সংবাি সংমষ্প 



5নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ জািুয়ানর, ২০২২

কুতুব র�নামিি যচময়ও 
লম্া; �রনপুমি ততরি 
হমচ্ছ রবমশ্বি সমব ্ষাচ্চ 

যিলওময় যসতু

েযোেন ব্যোন্ড বহসালি ভারলতর খাবি বিবেজলুড় 
মানুলষর পছলন্দর তাব্িাে স্ান িলর বনলেলছ। 

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী বনলজই ভারলতর খাবি িীভালি 
মমক্ক্সলিাে 'ওহািা খাবি' ব্যোলন্ড পবরেত হলে উলেলছ 
তার িো িল্বছল্ন। বিলবের অনযেতম েীষ ্ঘস্ানীে 
েযোেন ব্যোন্ড মাবি্ঘন েুতিরাল্রের পযোিালগাবনো, এখন 
মিবনম মপাোি বতবরর জনযে হস্তবেলল্পর খাবি মিবনম 
েযোবব্ি িযেিহার িরলছ। ভারলতর েীষ ্ঘস্ানীে মিক্সিাই্ 
সংস্া অরবিন্দ বমল্র মাধযেলম পযোিালগাবনো গুজরাি 
মেলি ১.০৮ মিাটি িািার প্রাে ৩০,০০০ বমিার খাবি 
মিবনম েযোবব্ি বিলনলছ। খাবি মিবনম মিনার েল্ 
খাবি িাবরগরলির জনযে অবতবরতি ১.০৮ ্ক্ষ ‘মযোন-
আওোর’ িাজ িরলত হলেলছ। ২০১৭ সাল্র জু্ াই 
মালস খাবি এিং গ্রামীে বেল্প িবমেন সারা বিলবে খাবি 
মিবনম পলেযের িযেিসা িরার জনযে অরবিন্দ বম্স 
ব্বমলিি, আহলমিািালির সলঙ্গ এিটি েুক্তি স্াক্ষবরত 
িলরলছ।  

অে ্ঘননবতি বিষমযে িরূ িরার ্লক্ষযে িীনিো্ 
অলন্তযোিে জাতীে গ্রামীে জীবিিা বমেন এিং 

টিাি্ঘআপ গ্রাম এন্টারলপ্রনারবেপ মপ্রাগ্রাম শুরু িরা 
হলেবছ্। িীনিো্ অলন্তযোিে জাতীে গ্রামীে জীবিিা 
বমেন শুরু হওোর পর মেলি, ৮.০৪ মিাটি মবহ্ালি 
৭৩.৫ ্ক্ষ স্বনভ্ঘর মগাষ্ঠীর সলঙ্গ েুতি িরা হলেলছ, 
২০১৬ সাল্ ো্ু হওো টিাি্ঘআপ গ্রামর উলিযোতিা 
িম ্ঘসূবের মাধযেলম এি ্ক্ষ ৭৮ হাজালররও মিবে গ্রামীে 
বেল্পলি সহােতা িরা হলেলছ। ৩০ নলভম্বর পে ্ঘন্ত প্রাপ্ত 
তেযে অনুসালর, ে্বত আবে ্ঘি িছলর িযোঙ্কগুব্ ২৭.৩৮ 
্ক্ষ স্বনভ্ঘর মগাষ্ঠীলি ৬২,৮৪৮ মিাটি িািা পে ্ঘন্ত ঋে 
বিলেলছ। মবহ্া স্বনভ্ঘর মগাষ্ঠীগুব্র জনযে এই বমেলন 
এখন ওভার্াফ্ট সুবিধা েুতি িরা হলেলছ।

রবশ্ব বাজামি স্ব�রহ�ায় হাক্জি খারি, 
�ারক্ষন �্যাশন ব্্যাডি ‘প্যািামগারনয়া’ 

যপাশামকি জন্য খারি যডরন� যবমছ রনময়মছ 

স্াধীনতার পর ভারলতর অলনি রাজযে, বিলেষ 
িলর উত্তর-পূলি ্ঘর রাজযেগুব্ উন্নেলনর 

মিৌলড় বপবছলে পলড়বছ্। রুক্ষ পাি ্ঘতযে অঞ্চ্ 
এিং ভূবমরূলপর জনযে এই অঞ্চ্লি উন্নেলনর 
মূ্ধারাে েুতি িরলত এিটি েক্তিো্ী পবরিাোলমা 
প্রলোজন। বিিালের মক্ষলত্র ২০১৪ সা্ মেলি এই 
রাজযেগুব্লত উললিখলোগযে পবরিত্ঘন হলেলছ৷ এর 
িারে হ্ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর প্রবতশ্রুবত, 
বতবন উত্তর-পূি ্ঘলি ভারলতর উন্নেন োত্রার োব্িা 
েক্তি িল্ মলন িলরন। মবেপুলর বিলবের সলি ্ঘাচ্চ 
মসতুর বনম ্ঘাে উত্তর-পূি ্ঘ ভারলত পবরিাোলমা িকৃ্ধির 
জনযে সরিালরর প্রবতশ্রুবতর আলরিটি উিাহরে 
হলত েল্লছ। এই মসতুটি ১১১ বিল্াবমিার িীর ্ঘ 
ক্জবরিাম-ইম্ফ্ মর্ওলে প্রিলল্পর এিটি অংে। 
এর ্ক্ষযে হ্ মবেপুলরর রাজধানীলি মিলের 
ব্িলগজ মনিওোলি্ঘর সলঙ্গ সংেুতি িরা। মসতুটিলি 
ভূবমিম্প প্রবতলরাধী িরা হলচ্ছ। এটি বরখিার মস্ল্ 
৮.৫ মাত্রার ভূবমিম্প সহযে িরলত পারলি। প্রিল্পটি 
মেষ হল্ ১১১ বিল্াবমিার িরূত্ব মাত্র আড়াই 
রন্টাে সম্পন্ন িরা সম্ভি হলি। িত্ঘমালন, ক্জবরিাম-
ইম্ফল্র (এনএইে-৩৭) মলধযে িরূত্ব ২২০ বিবম, এই 
রাস্তা মেলত সমে ্ালগ প্রাে ১০-১২ রন্টা। বনম ্ঘালের 
পর নবন উপতযেিা অবতক্মিারী মসতুটি হলে 
উেলি বিলবের সলি ্ঘাচ্চ বপোর বব্জ। ২০২৩ সাল্র 
বিলসম্বলরর মলধযে মসতুটির বনম ্ঘােিাে ্ঘ মেষ হলি।

িীনিয়াল অমন্ত্যািয় জাতীয় গ্া�ীণ 
জীরবকা র�শন এবং স্াি্ষআপ 

গ্া� উমি্যাতিা ক� ্ষসূরচ স্বরনভ্ষিতাি 
�াত্ায় সহায়ক হময় উঠমছ 

সংবাি সংমষ্প 
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রবকাশ �াত্াি নতুন অধ্যাময় সুম�াগ-
সুরবধা বৃক্ধিি উপি অরভরনমবশ

উত্তরপ্রলিে িরাির মিলের স্ে ্ঘা্ী সমলের 
সাক্ষী মেলিলছ। তা ভারলতর মগৌরিমে 
স্াধীনতা সংগ্রাম মহাি িা অে ্ঘননবতি োত্রা িা 
নতুন ভারত গেন মহাি, সি বিছুলতই এবগলে 
উত্তরপ্রলিে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী িল্লছন, 
"েখন সমগ্র উত্তরপ্রলিে উন্নেন োত্রাে সাবম্ 
হে, তখনই মিে এবগলে োে।" প্রধানমন্তী মমািী 
োহজাহানপুরাে গঙ্গা এক্সলপ্রসওলের বভত্তিপ্রস্তর 
স্াপন িলরন এিং িারােসীলত িৃষি, নগর 
উন্নেন, স্াস্যে, বেক্ষা, রাস্তা বনম ্ঘাে এিং পে ্ঘিন 
সম্পবি্ঘত এিাবধি প্রিলল্পর সূেনা িলরন। 
প্রধানমন্তী িানপুলর মমল্া প্রিলল্পর উলদ্াধন 
িলরলছন। আইআইটির সমািত্ঘন অনুষ্ালন 
অংেগ্রহে িলর বতবন েুিিলির এিটি স্বনভ্ঘর 
ভারত বতবরর প্রলেষ্াে অংে মনওোর আহ্ান 
জানান।

মেমিালনা মিলের দ্রুত অগ্রগবত বনভ্ঘর 
িলর মোগালোগ িযেিস্ার উপর ো 
দ্রুত পেযে পবরিহলনর সুবিধা মিে। 

এটি শুধুমাত্র পলেযের িাম িমালতই সাহােযে িলর 
না িরং িযেিসা, িাবেজযে ও রপ্তাবনলিও উৎসাবহত 
িলর। মোগালোগ িযেিস্ার প্রলোজনীেতা 
উপ্বব্ধ িলর সরিার গত সাত িছলর বিবেমালনর 
পবরিাোলমা গলড় তু্লত অবত দ্রুত গবতলত িাজ 
িরলছ। এই উন্নেন োত্রাে উত্তরপ্রলিে মিন্দ্রবিন্দ ু
বহসালি আবিভূ্ঘত হলেলছ। প্রধানমন্তী ১৫ নলভম্বর 
পূি ্ঘাঞ্চ্ এক্সলপ্রলসর উলদ্াধন িলরবছল্ন এিং 
তার টেি এি মাস পলর ১৮ বিলসম্বর ৫৯৪ 
বিল্াবমিার িীর ্ঘ গঙ্গা এক্সলপ্রসওলের বভত্তিপ্রস্তর 

উত্তরপ্রলিেলি উন্নেন উপহারিাষ্ট্র
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স্াপন িলরন। মিলের িহৃত্তম রালজযের জনযে উচ্চ-
গবতর মোগালোগ িযেিস্ার প্রলোজনীেতার িো উললিখ 
িলর বতবন িল্বছল্ন, "উত্তরপ্রলিলের জনসংখযোর 
মতই এর আেতনও িহৃৎ।“ এই গঙ্গা এক্সলপ্রসওলে 

রালজযের ১২টি মজ্ালি সংেুতি িলর। এর েল্ 
শুধুমাত্র রালজযের পূি ্ঘ এিং পক্চিম প্রালন্তর িরূত্বই 
িমলি না, পাোপাবে এটি বিবলি মেলি বিহার োত্রার 
সমেও িবমলে মিলি। েখন সমে সঞ্চে হে, সুবিধা 

উত্তিপ্রমিমশি ১২টি যজলা সিাসরি উপকৃত হমব 

বমরাি

আমলরাহা িািাউন

োরুখািাি

িলনৌজ

হারলিাই

্খনউ

রােলিলরব্ প্রতাপগড়
প্রোগরাজ

গঙ্া এক্সমপ্রসওময়ি �াধ্যম� ১২টি 
যজলা এবং ৫১৯টি গ্া� সং�ুতি হমব। 

বমরাি ১৫ বিবম
হাপুর  ৩৩ বিবম 
িু্ন্দেহর  ১১ বিবম
আমলরাহা ২৬ বিবম
সম্ব্  ৩৯ বিবম
িািাউন ৯২ বিবম

অথ ্ষননরতক 
উন্নয়মনি জন্য 

নতুন যিাড�্যাপ

 এই ছে ম্লনর এক্সলপ্রসওলেটি ৩৬,২০০ মিাটি িািার 
মিবে িযেলে বনবম ্ঘত হলি। বমরালির বিলজৌব্ গ্রালমর িালছ 
মেলি শুরু হলে এই এক্সলপ্রসওলে প্রোগরালজর েিুাপুর 
িান্িু গ্রাম পে ্ঘন্ত সম্প্রসাবরত িরা হলি। ভবিষযেলত, এটি 
আি ম্লনর রাস্তা িরা হলত পালর।

 এক্সলপ্রসওলেটি উত্তরপ্রলিলের ১২টি মজ্া এিং ৫১৯টি 
গ্রামলি সংেুতি িরলি। োনিাহলনর সলি ্ঘাচ্চ গবতসীমা 
১২০ বিবম প্রবত রণ্াে বনধ ্ঘারে িরা হলেলছ। এটি 
বমরাি, হাপুর, িু্ ন্দেহর, আমলরাহা, সম্ব্, িািাউন, 
োহজাহানপুর, হারলিাই, উন্নাও, রােলিলরব্, প্রতাপগড় 
এিং প্রোগরালজর মধযে বিলে োলি। পুলরাপুবর সমূ্পে ্ঘ হল্, 
এটি উত্তরপ্রলিলের িীর ্ঘতম এক্সলপ্রসওলে হলে উেলি ো 
রালজযের পক্চিম ও পূি ্ঘ অংেলি সংেুতি িরলি।

 োহজাহানপুলরর এই এক্সলপ্রসওলেলত বিমান িাবহনীর 
বিমালনর জরুবর উড়ান এিং অিতরলে সাহালেযের জনযে 
এিটি ৩.৫ বিল্াবমিার িীর ্ঘ রানওলেও বনম ্ঘাে িরা হলি। 
এই এক্সলপ্রসওলের পালে এিটি বেল্প িবরলিারও বতবরর 
প্রস্তাি িরা হলেলছ।

 গঙ্গা এক্সলপ্রসওলে প্রিলল্পর বনম ্ঘালের সলঙ্গ সলঙ্গ 
ওই এ্ািার সামাক্জি ও অে ্ঘননবতি উন্নেন তো 
িৃবষ, িাবেজযে, পে ্ঘিন এিং বেলল্পও গবত আসলি। এই 
এক্সলপ্রসওলেটি এিটি বেল্প িবরলিার বহসালি িাজ িরলি 
ো বিবভন্ন উৎপািন ইউবনি, উন্নেন মিন্দ্র এিং িৃবষ 
উৎপািন এ্ািাগুব্লি রালজযের রাজধানীর সলঙ্গ েতুি 
িরলি।

 এই এক্সলপ্রসওলে তাতঁ বেল্প, খািযে প্রক্ক্োিরে ইউবনি, 
মিাল্ড মটিালরজ, গুিামরর এিং িগু্ধ ত্িত্তিক বেল্প ইতযোবি 
প্রবতষ্ানলিও উৎসাবহত িরলি।

োহজানপুর  ৪০ বিবম 
হারলিাই  ৯৯ বিবম 
উন্নাও ১০৫ বিবম 
রােিলরব্ ৭৭ বিবম 
প্রতাপগড়  ৪১ বিবম 
প্রোগরাজ ১৬ বিবম 

খিচ
৩৬,২০০

যকাটি িাকা

উত্তরপ্রলিেলি উন্নেন উপহার িাষ্ট্র
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বািানসীমত উন্নয়ন�ূলক নতুন প্রকল্প
 প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী ২৩ বিলসম্বর িারােসী 

মপৌঁলছবছল্ন, মাত্র ১০ বিলনর মলধযে এটি তারঁ বদ্তীে 
সের বছ্। গত সেলর প্রধানমন্তী মমািী িােী-
বিবেনাে িবরিলরর প্রেম ধালপর উলদ্াধন িলরবছল্ন, 
বিন্তু এই সেলর প্রাে ১৫০০ মিাটি িািা মূল্যের 
২২টি প্রিলল্পর উলদ্াধন িলরবছল্ন। এর আলগও, 
প্রধানমন্তী আত্মবনভ্ঘর স্াস্যে ভারত প্রিলল্পর সূেনা 
িলরবছল্ন,িারােসীর উন্নেলনর জনযে প্রলোজনীে 
এিাবধি প্রিল্প শুরু িলরবছল্ন।

 প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী িারানসীলত উত্তরপ্রলিে রাজযে 
বেল্প উন্নেন িতৃ ্ঘপলক্ষর িনস মিোবর িমলপ্লক্সর 
ত্িত্তিপ্রস্তর স্াপন িলরলছন। এই মিোবরটি ৩০ এির 
জবম জলুড় ত্িস্তৃ ত প্রাে ৪৭৫ মিাটি িািা িযেলে বনম ্ঘাে 
িরা হলি এিং প্রবতবিন ৫ ্ক্ষ ব্িার িধু প্রক্ক্ো 
িরার সুবিধা উপ্ব্ধ োিলি।

 প্রধানমন্তী বিএইেইউ এিং আইটিআই িলরৌক্ন্ডলত 
আিাবসি ফ্যোি এিং টিাে মিাোি্ঘালররও উলদ্াধন 
িলরলছন। 

 ১৩০ মিাটি িািা িযেলে িাতিারলির জনযে এিটি 
মহালটি্, এিটি নাস ্ঘ মহালটি্ এিং পক্ণ্ডত মিন 
মমাহন মা্িযে িযোনসার মসন্টালর আরেে মিন্দ্র বনম ্ঘাে 
সংক্ান্ত এিাবধি প্রিলল্পর উলদ্াধন িলরবছল্ন 
প্রধানমন্তী। ভদ্রসীলত ৫০ েেযো বিবেষ্ এিটি সমববিত 
আেষু হাসপাতাল্র বভত্তিপ্রস্তরও স্াপন িরা হলেলছ। 
আেষু বমেলনর অধীলন বপন্দ্রা তহবসল্ ৪৯ মিাটি িািা 
িযেলে সরিাবর মহাবমওপযোবেি মমবিিযো্ িল্লজর 
সূেনা িরা হলেলছ।

 প্রোগরাজ এিং ভালিাবহ রাস্তার জনযে িটুি ‘োর মেলি 
ছে ম্ন' রাস্তার সম্প্রসারে প্রিলল্পর বভত্তিপ্রস্তর 
স্াপলনর পাোপাবে, শ্রী গুরু রবিিাস ক্জ মক্ন্দর, 
সন্ত মগািধ ্ঘন, িারােসী পে ্ঘিন উন্নেন প্রিলল্পর প্রেম 
ধালপরও উলদ্াধন িরা হলেবছ্।

 প্রধানমন্তীর আরও মেসি প্রিল্পগুব্র উলদ্াধন 
িলরবছল্ন তার মলধযে রলেলছ আন্তজ্ঘাবতি ধান 
গলিষো মিন্দ্র, িবক্ষে এবেো আঞ্চব্ি মিন্দ্র, 
মপোিপুর গ্রালম এিটি আঞ্চব্ি মরোলরসি 
টিযোন্ডাি্ঘস ্যোিলরিবর এিং তহবস্ বপন্দ্রাে এিটি 
অযোিলভালিি ভিন।

িকৃ্ধি পাে, সম্পলির সটেি িযেিহার হে, তখনই ক্ষমতা 
িকৃ্ধি হে। পূি ্ঘাে্ এক্সলপ্রসওলে মহাি িা বিবলি-বমরাি 
এক্সলপ্রসওলে, িুেীনগর আন্তজ্ঘাবতি বিমানিন্দর, 
িা ‘মিবিলিলিি মরেি িবরলিার’- গুরুত্বপূে ্ঘ এই 
জাতীে প্রিল্পগুব্ জনলসিার জনযে উৎসগ ্ঘ িরা 
হলেলছ। আজ িুলন্দ্খন্ড এক্সলপ্রসওলে, মগারক্ষপুর 

ব্ঙ্ক এক্সলপ্রসওলে, প্রোগরাজ ব্ঙ্ক এক্সলপ্রসওলে, 
বিবলি-মিরািুন এক্সলপ্রসওলে, নেিা আন্তজ্ঘাবতি 
বিমানিন্দর, বিবলি-বমরাি রাবপি হাই ম্পিি িবরলিালরর 
মলতা প্রিল্পগুব্র িাজ পুলরািলম ে্লছ।
পবরিাোলমালত বিবনলোগ শুধুমাত্র সরাসবর িম ্ঘসংস্ান 
সটৃষ্ িলর না, মিসরিাবর খাতলিও সি্ িলর। 

বেক্ষালক্ষলত্র প্রধানমন্তী মেসি্ 
প্রিল্পগুব্র উলদ্াধন িলরবছল্ন 

তালির মলধযে রলেলছ মিন্দ্রীে 
বেক্ষা মন্তলির বেক্ষি বেক্ষলের 
জনযে আন্তঃবিবেবিিযো্ে মিন্দ্র, 

ো প্রাে

১০৭

১.৭০ 

মিাটি িািা িযেলে 
বনবম ্ঘত হলেলছ। 

িািারও মিবে িযেলে 
‘মসন্টা্ ইনবটিটিউি 
অে হাোর টিলিিান 

টিাবিলজ’ এিটি বেক্ষি 
বেক্ষে মিন্দ্র বনবম ্ঘত 

হলেলছ ।

মিবে উত্তরপ্রলিলের 
িাবসন্দালির মিন্দ্রীে 

পঞ্চালেবত রাজ মন্তলির 
মাব্িানা প্রিলল্পর 

অধীলন 'ররউবন' বিতরে 
িরা হলেলছ। 

িনস মিইবরর সলঙ্গ েুতি

্লক্ষর মিবে িুগ্ধ 
িযেিসােীলির িযোঙ্ক 

অযোিাউলন্ট প্রাে ৩৫ মিাটি 
িািার মিানাস বিক্জিা্ 

পধিবতলত পাোলনা হলেলছ।

প্রধান�ন্ত্রীি সম্ূণ ্ষ ভারণ 
শুনমত রকউআি যকাড 
স্্যান করুন। 

উত্তরপ্রলিেলি উন্নেন উপহারিাষ্ট্র

৭

২০

মিাটির

্লক্ষরও
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 ২০১৪ সাল্র আলগ রালজযে মমল্াপলের মমাি বির ্ঘযে 
বছ্ নে বিল্াবমিার। ২০১৪ মেলি ২০১৭ সাল্র মলধযে, 
মমল্ার বির ্ঘযে মমাি ১৮ বিল্াবমিার িকৃ্ধি মপলেলছ।

 িানপুর মমল্ালি অন্তভু্ঘতি িরা হল্ উত্তরপ্রলিলে 
মমল্ার বির ্ঘযে এখন ৯০ বিল্াবমিালরর গক্ণ্ড অবতক্ম 
িলরলছ। িানপুর মমল্া মর্ প্রিলল্পর প্রেম ধালপর 
সমাবপ্তর পলর, উত্তরপ্রলিে মিলের প্রেম রাজযে হলে 
উলেলছ মেখালন সি ্ঘাবধি সংখযেি েহলর মমল্া মর্ 
ে্লছ।

 উত্তরপ্রলিে মমল্া মর্ িলপ ্ঘালরেন ২০১৯ সাল্র ১৫ 
নলভম্বর এই িবরলিালরর িাজ শুরু িলরলছ। এখন 
টেি িুই িছর ৪৩ বিন পর মমল্া োত্রী পবরলষিার জনযে 
পুলরাপুবর প্রস্তুত৷

 প্রধানমন্তী মধযেপ্রলিলের িীনা ও উত্তরপ্রলিলের 
পানবির মলধযে বিবভন্ন পিালে ্ঘর জনযে পাইপ্াইন 
প্রিলল্পর উলদ্াধন িলরলছন। ৩৫৬ বিল্াবমিার িীর ্ঘ 
এই প্রিলল্পর ক্ষমতা িাবষ ্ঘি প্রাে ৩৪.৫ ্ক্ষ মমট্ি 
িন।

 মধযেপ্রলিলের িীনা মোধনাগার মেলি িানপুলরর 
পানবি পে ্ঘন্ত সম্প্রসাবরত এই প্রিল্প বনম ্ঘালে ১,৫০০ 
মিাটি িািারও মিবে অে ্ঘ িযেে হলেবছ্। এর েল্ 
িীনা মোধনাগার মেলি মপল্াব্োম পেযে িযেিহালর 
সুবিধা হলি।

 পূি ্ঘ ও মধযে উত্তরপ্রলিে, উত্তর বিহার এিং িবক্ষে 
উত্তরাখণ্ড-এর মলতা অঞ্চ্গুব্ও সুবিধা পালি। 
পাইপ্াইলনর মাধযেলম মপল্াব্োম পবরিহন 
পবরলিে রক্ষা িরলি এিং িাি ্ঘন বনঃসরে হ্াস 
িরলি।

প্রধান�ন্ত্রী যিমশি প্ররত বীণা-পানরক 
পাইপলাইন উৎসগ ্ষ কমিমছন

কানপুমি য�ম্াি পথ চলা শুরু হল 

েক্তিো্ী পবরিাোলমার মাধযেলম উন্নেলনর িাধা িরূ 
হল্ তা এ্ািালি অে ্ঘননবতি স্বনভ্ঘরতার পলে এবগলে 
মেলত সাহােযে িলর। এই প্রিল্প এিাবধি উলদেেযে এিং 
িহু-মলি্ সংলোলগর উপর মজার বিলে বনম ্ঘাে িরা 
হলচ্ছ। এই প্রিল্প শুধুমাত্র এি েহর মেলি অনযে েহলর 

ভ্রমলের সমে িবমলে মিলি না িরং ্যোবেি োনজলির 
িারলে পবরলিলের ক্ষবতও হ্াস িরলি। মমল্া, 
বিমানিন্দর, জ্পে এিং প্রবতরক্ষা িবরলিালরর সলঙ্গ 
মোগালোলগর িারলে িযেিসাবেি িাে ্ঘক্ম িকৃ্ধি পালি 
এিং িম ্ঘসংস্ান মক্ষত্রলিও উৎসাবহত িরলি।   

উত্তিপ্রমিশ য�ম্ায় সব ্ষারধক সংখ্যা 
য�ম্া ব্যবহৃত হমচ্ছ

এিসমে বিলবে 'প্রালেযের মযোনলেটিার' বহসালি িানপুলরর পবরবেত বছ্, উত্তরপ্রলিলের অে ্ঘননবতি রাজধানী 
বহসালি বিলিবেত হত। অে ্ঘননবতি অগ্রগবত এিং িােঁামাল্র মোগান োিল্ও, সরু রাস্তা, োনজি এিং 
স্ানীে সংলোলগর অভালির িারলে বেল্পাঞ্চ্গুব্ ধুিঁবছ্। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী বিষেটির উপর নজর 

মরলখবছল্ন। িানপুলরর সুবিন বেবরলে আনলত ২০১৯ সাল্ ১১,০০০ মিাটি িািা িযেলে ৩২ বিবম িীর ্ঘ 
মমল্া প্রিলল্পর িাজ শুরু িরা হলেবছ্। ২৮মে বিলসম্বর এই মমল্া প্রিলল্পর প্রেম অংলের উলদ্াধন 

িলর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী িল্ন, “িীর ্ঘবিন ধলর িানপুলরর িাবসন্দারা োনজি বনলে অবভলোগ িরলতন। 
আপনালির অলনি সমে, অলে ্ঘর অপেে হলেলছ। আজ প্রেম পে ্ঘালের ৯ বিল্াবমিালরর এই মমল্া ্াইলনর 
িাজ শুরু হওোর মধযে বিলে এসি অবভলোগ ত্িষ্পত্তির সূেনা হলেলছ। িলরানার মত িটেন পবরবস্বতর মলধযেও 

গত ২ িছলর এই িাজ শুরু িরা এিং এবগলে বনলে োওো প্রেংসার মোগযে।”

প্রধান�ন্ত্রীি সম্ূণ ্ষ 
ভারণ শুনমত রকউআি 
যকাড স্্যান করুন। 

উত্তরপ্রলিেলি উন্নেন উপহার িাষ্ট্র
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 স্াধীনতার ্ালভর ৭৫তম িছলর, 
আমালির ৭৫টিরও মিবে ইউবনিন ্ঘ, 
৫০ হাজালরর মিবে টিাি্ঘ-আপ 
রলেলছ। এর মলধযে গত ৬ মালস নতুন 
১০ হাজার েতুি হলেলছ। ভারত বিলবের 
বদ্তীে িহৃত্তম টিাি্ঘআপ হাি বহসালি 
গলড় উেলছ এিং এই িৃবতত্ব অজ্ঘলন 
আইআইটি’র পডু়োলির বিলেষ 
অিিান রলেলছ। সাম্প্রবতি এিটি 
বরলপাি্ঘ অনুসালর, বিলবের অলনি 
উন্নত মিেলি বপছলন মেল্ ভারত 
তৃতীে িহৃত্তম ইউবনিন ্ঘ মিে হলে 
উলেলছ।

 গত সাত িছলর মিলে ‘টিাি্ঘ আপ 
ইক্ন্ডো’, ‘টিযোন্ড আপ ইক্ন্ডো’র মলতা 
িম ্ঘসূবে শুরু হলেলছ। মিে অি্ 
ইলনালভেন বমেন এিং বপএম বরসাে্ঘ 
মেল্াবেলপর মাধযেলম তরুেলির 
জনযে নতুন নতুন মক্ষত্র প্রস্তুত িরলছ। 
জাতীে বেক্ষানীবতর মাধযেলম তরুেলির 
িক্ষতা িকৃ্ধির মেষ্া িরা হলচ্ছ। িযেিসা 
িরার পে সহজ িরা হলচ্ছ, িযেিসা 
সংক্ান্ত নীবতগত িাধা িরূ িরা 
হলেলছ।

২০৪৭ সাল্ স্াধীনতা ্ালভর েতিষ ্ঘ পূরে হলি। মিলের এই অমতৃ োত্রাে সিলেলে গুরুত্বপূে ্ঘ ভূবমিা 
পা্ন িরলিন তরুেরা। মিলের সমকৃ্ধির ্লক্ষযে গত সাত িছলর শুরু হওো প্রেুক্তি এিং উদ্ািন-

ত্িত্তিক বিক্জিা্ ইলিাবসলটিলমর সাে্যে আগামী ২৫ িছলর মিলের তরুেলির উপর বনভ্ঘর িরলি। 
মিলের অনযেতম মসরা বেক্ষা প্রবতষ্ান িানপুর আইআইটির ৫৪তম সমািত্ঘলন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 

মমািী ভারলতর মসই সি্ তরুে প্রবতভালির সলঙ্গ িো িল্লছন। 

 অমতৃ মলহাৎসলির এই সবন্ধক্ষলে আইআইটি’র সি্ পডু়ো বিলেষ 
িত্ঘিযে পা্ন িরলত সক্ষম। ২০৪৭ সাল্ স্াধীনতা ্ালভর ১০০ িছলর 
মে নতুন ভারত গলড় উেলি তালত সি ্ঘাবধি অিিান োিলি ছাত্রলির। 
আগামী ২৫ িছলর ভারলতর বিিালের ্লক্ষযে সি্লি িাজ িরলত 
হলি। আপবন েখন আপনার জীিলনর ৫০ িছর পূে ্ঘ িরলিন, তখনিার 
ভারত মিমন হলি, তার জনযে আপনালি আজ মেলিই িাজ শুরু 
িরলত হলি।

 এগুব্ শুধুমাত্র মিলের প্রবত বনছি িােিধিতা নে, আমালির প্রজলন্মর 
িহু মানষু এই স্প্নগুব্ ্া্ন িলরন। বিন্তু, মসই স্প্নগুব্লি িাস্তলি 
রূপ বিলত পবররেম িরলত হে। ছাত্রসমাজই পালর আধুবনি ভারত গলড় 
তু্লত। তালঁির সুবিধা আলছ, সামে ্ঘযে আলছ।

স্বরনভ্ষি ভািত গঠমন বধিপরিকি
স্বনভ্ঘর ভারত গেলনর জনযে ছাত্রসমাজলি িধিপবরির হলত হলি। স্বনভ্ঘর 
ভারত হ্ সমূ্পে ্ঘ স্াধীনতা, মে ভারত িারও উপর বনভ্ঘরেী্ োিলি না। 
স্ামী বিলিিানন্দ িল্বছল্ন- আমরা েবি স্বনভ্ঘর না হই, তাহল্ আমালির 
মিে িীভালি ্ক্ষযে পূরে িরলি, িীভালি গন্তলিযে মপৌঁছালি? মিে েখন 
স্াধীনতার ১০০ িছর উিোপন িরলি, মসই সােল্যে মেন সিল্র অিিান 
োলি। মসিাই হলি ছাত্রলির পবররেলমর স্ীিৃবত। 

২০৪৭ সামল ভািমতি রূপকল্প গঠমনি 
চারবকাটঠ িময়মছ তরুণমিি হামত

৫৪ত� স�াবত্ষন, 
আইআইটি, কানপুি 

নতুন ভািত গঠমন ছাত্ছাত্ীমিি 
অংশগ্হণ কিাি আহ্ান 

প্রধান�ন্ত্রীি সম্ূণ ্ষ 
ভারণ শুনমত 
রকউআি যকাড 
স্্যান করুন।

উত্তরপ্রলিেলি উন্নেন উপহারিাষ্ট্র
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গুরুত্বপূণ ্ষ পরিবত্ষন:

বনি ্ঘােলনর সমে অলনি জােগা মেলিই জা্ মভািার িা জা্ মভািার আইবি িালি্ঘর 
িো মোনা োে। এই বিষেগুব্ িন্ধ িরলত সরিার বনি ্ঘােন আইন (সংলোধনী) বি্ 
২০২১ পাস িলরলছ। এর েল্ মভািার িাি্ঘ আধার িাি্ঘ মেলি ব্ঙ্গ সংক্ান্ত তেযে 

জানলত পারলি। ভারত এতবিন বিলবের িহৃত্তম গেতন্ত বহসালি পবরবেত বছ্, এখন মেলি 
ভারত বিলবের িহৃত্তম েক্তিো্ী গেতলন্ত পবরেত হলি।

ম্ািসভা, বিধানসভা িা পঞ্চালেত 
বনি ্ঘােন, োই মহাি না মিন সিল্র 
এিই মভািার তাব্িা িযেিহার িরা 

উবেৎ। এিং তা িরলত আমালির প্রেলম এিটি পে 
বতবর িরলত হলি। প্রলতযেলির জনযে আ্ািা মভািার 
তাব্িা বতবর িলর আমরা মিন সমে ও অে ্ঘ নষ্ 
িরবছ? মভািিালনর জনযে এখন প্রলতযেলির ১৮ িছর 
িেস বনধ ্ঘারে িরা হলেলছ। আলগ িেলসর পাে ্ঘিযে 
বছ্, তাই এিিু আ্ািা বছ্, বিন্তু এখন আর মনই।”
গত িছর সংবিধান বিিস উপ্লক্ষ বপ্রসাইবিং 
অবেসারলির এিটি সভাে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী 
উপবরউতি িোগুব্ িল্বছল্ন। এই িোগুব্ 
ভারলতর বনি ্ঘােন সংক্ান্ত সংস্ালরর ইবঙ্গত বছ্। 
েীতিা্ীন অবধলিেন ে্ািা্ীন সংসলির উভে 
িক্ষ বনি ্ঘােন আইন (সংলোধনী) বি্, ২০২১ 
অনুলমািন িলরলছ।
েবিও বিষেটি সম্পূে ্ঘ মস্চ্ছাধীন, তাও আধার 
নম্বলরর সলঙ্গ মভািার আইবি িাি্ঘ েুতি িরা 
অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্ঘ। িারে ভারলতর মলতা িহৃৎ 
মিলে ভবিষযেলত বনি ্ঘােন সংক্ান্ত বিষলে এটি 
তাৎপে ্ঘপূে ্ঘ হলে উেলি। এর েল্ শুধু ভুলো মভািার 
আইবি িাি্ঘই ধলর মে্া সম্ভি হলি না, িরং জা্ 
মভািারলিরও বেবনিত িরা োলি।
ভুলো মভািার পবরেেপত্র িযেিহার িলর িহুবিন ধলর 
মিআইবন িাজ িরা হক্চ্ছ্। ভুলো মভািার আইবি 
িযেিহার িলর বনবি ্ঘোলর মমািাই্ সংলোগ মনওো 
হলচ্ছ এিং মরেন িাি্ঘ বতবর িরা হলচ্ছ। এছাড়া 
মিে বিছু িাড়বত সরিাবর সুলোগ-সুবিধা মনওো 
হলচ্ছ। নতুন বনেলমর েল্ বনি ্ঘােলন িারেুবপর 
সুলোগ হ্াস পালি। এই বি্টি বনি ্ঘােনী সংস্ালরর 
িৃটষ্লিাে মেলি অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্ঘ িল্ বিলিবেত 
হলচ্ছ, িারে িত্ঘমালন নাগবরিরা শুধুমাত্র এিিারই 
মভািার তাব্িাে নাম েুতি িরলত পালরন। বিন্ত 
নতুন বনেলম এখন মেলি িছলর োরিার এই সুলোগ 
পাওো োলি।  

 মস্চ্ছামূ্ি সংলোগ: আধার এিং বনি ্ঘােনী তেযে 
ভাণ্ডালরর মলধযে প্রস্তাবিত সংলোগ মস্চ্ছাধীন।

 মভালির অবধিার মেলি িক্ঞ্চত হওোর আেঙ্কা মনই : 
মভািার তাব্িাে নাম অন্তভু্ঘক্তির জনযে মিানও 
আলিিন প্রতযোখযোন িরা হলি না এিং মিানও িযেক্তি 
েবি আধার নম্বর প্রিান িা সম্পবি্ঘত তেযে জানালত 
অপারগ হন মসলক্ষলত্র মভািার তাব্িা মেলি নাম 
িাি মিওো হলি না।

আধামিি সমঙ্ যভািাি আইরড �ুতি কিাি সরুবধা
এর সাহালেযে জা্ মভাি ও জা্ মভািিাতালির েনাতি িরা োলি। 
এটি বিবভন্ন স্ালন এিই িযেক্তির এিাবধি তাব্িাভুক্তির মত বিষে 
প্রবতলরাধ িরলি। বনি ্ঘােনী তেযে ভাণ্ডার মজিুত হলি। বিলিলে 
োিা মভািািাতারা মেলিালনা স্ান মেলি মভাি বিলত পারলিন।

রবভ্ান্ত হমবন না 

রনব ্ষাচন সংক্ান্ত সংস্াি সাধমনি স�য় 

 আধালরর সলঙ্গ মভািার আইবি ব্ঙ্ক িরা সম্পূে ্ঘ 
মস্চ্ছাধীন, িাধযেতামূ্ি নে। নাগবরিরা এখন িছলর 
োরিার মভািার তাব্িাে নাম েুতি িরার সুলোগ 
পালিন। ১ জানুোবর (ো ইবতমলধযে িত্ঘমান), ১ এবপ্র্, ১ 
জু্ াই এিং ১ অল্াির।

 “স্ত্রী" েব্দটির পবরিলত্ঘ ‘সঙ্গী’ েব্দটি িযেিহৃত হলি, 
ো আইলনর ব্ঙ্গ-বনরলপক্ষতা িজাে রাখলি। মবহ্া 
বসবনিলির স্ামীলির মসিা মভািালরর মে ্ঘািা প্রিান িরা 
হলি।

 বনি ্ঘােন িবমেন বনি ্ঘােন পবরো্নার জনযে, মভাি 
গেনার জনযে, মভাটিং মমবেন এিং মভািিালনর সামগ্রী 
সংরক্ষলের জনযে এিং বনরাপত্তা িাবহনী ও িমথীলির 
োিার জনযে মেলিান স্ান িযেিহার িরলত পালর।

বনি ্ঘােন আইন (সংলোধনী) বি্ িাষ্ট্র
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দীর ্ঘদদন ধরে দদরে পুরুষরদে তুলনায় মদিলারদে অনপুাত 
কম দিল। সেকারেে লক্ষ্য দিল এই অনপুারতে বৈষমষ্য 
দেূ কো। ১৯৬১ সাল দেরক ২০১১ সাল পর ্ঘন্ত দর সকল 
আদমশুমাদে িরয়দিল, দসখারন এই ভয়াৈি পদেদথিদতে 

প্রদতচ্ছদৈ ধো পরেদিল। অরনক োর্ষ্য কনষ্যা ভ্রূণিতষ্যাে 
মত নেৃংস অপোরধে সংখষ্যা খৈু দৈদে দিল। এমতাৈথিায় 

সৈরেরয় ্রুদে দিল মানরুষে মরধষ্য সরেতনতা ৈদৃ্ধি কো। 
গভ্ঘথি দেশু কনষ্যাো রারত পদৃেৈীে আরলা দদখরত পায়, ভূদমষ্ঠ 

িওয়াে আরগই দরন তারদে িতষ্যা কো না িয়, দসই লরক্ষ্য 
সেকাে ২০১৫ সারল িদেয়ানা দেরক 'দৈটি ৈােঁাও-দৈটি পোও' 

অদভরান শুরু করেদিল। সেকারেে দনেলস প্ররেষ্াে কােরণ 
ভােত সফলতা অ্্ঘন কেরত দপরেরি। এই প্রেমৈাে ভােরত 

দলঙ্গ অনপুারত মদিলারদে সংখষ্যা ৈদৃ্ধি দপরয়রি। ্াতীয় 
পাদেৈাদেক স্াথিষ্য সমীক্াে পঞ্চম পর ্ঘায় অনসুারে, দদরেে 
্নসংখষ্যাে দলঙ্গ অনুপাত (প্রদত ১০০০ পরুুরষ মদিলারদে 

সংখষ্যা) ১০০০:১০২০ িরয়রি।

দদদেে সকল নাগদেরকে 
প্রদত দেশুকনষ্যারদে েক্া 
এৈং তারঁদে দেদক্ত কোে 

্নষ্য অনুরোধ কেদি। পদেৈারেে কনষ্যাো 
সম্ান এৈং শ্রধিাে পাত্ী, দদরেে সম্পদ- 
দদরেে ঐশ্বর ্ঘ- তােঁা দৈাঝা নয়। পতু্ এৈং 
কনষ্যা পদেৈারে উভরয়েই প্ররয়া্ন আরি, 
এক অপেরক িাো পদেৈাে সম্পূণ ্ঘ িয় না। 
কনষ্যারদে িাো দদে এদগরয় দররত পারে না।“

টিক সাত ৈিে আরগ িদেয়ানাে পাদনপত 
দ্লা দেরক 'দৈটি ৈােঁাও-দৈটি পোও' 
অদভরান শুরু কোে সময় প্রধানমন্তী নরেন্দ্র 
দমাদী উপদেউক্ত কোগুদল ৈরলদিরলন। 
প্রেমৈারেে মরতা দদরেে দকারনা েীষ ্ঘ দনতা 
দকারনা ো্ননদতক লাভ-ক্দতে মূলষ্যায়ন না 
করেই এমন মতামত ৈষ্যক্ত করেদিরলন, রাে 

শিশষিত মশিলা 
সমৃদ্ধিালী সমাজ

দৈটি ৈােঁাও- দৈটি পোও ফ্ল্াগশিপ প্রকল্প
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উলদেেযে বছ্ সমালজ বিিযেমান সংিীে ্ঘ মানবসিতা িরূ 
িরা। মিলে এি নতুন েুলগর সূেনা হলেলছ। জাতীে 
পাবরিাবরি স্াস্যে সমীক্ষার সাম্প্রবতি তেযে মেলি 
জানা বগলেলছ, ব্ঙ্গ অনুপালত মবহ্ালির সংখযো িকৃ্ধি 
মপলেলছ। পূলি ্ঘর সমীক্ষাে মিখা বগলেবছ্ প্রবত হাজার 

উমদেশ্য
রলঙ্ রনধ ্ষািণ 
প্ররতমিাধ কিা। 

কন্যা সন্তামনি প্রাণিষ্া 
এবং রনিাপত্তা রনক্চিত 
কিা। 

কন্যা সন্তামনি রশষ্া 
রনক্চিত কিা। 

প্রধান�ন্ত্রী নমিন্দ্র য�ািী 
#selfiewithdaughter এবং 
#bharatkilaxmi-এি �মতা 
প্রচািারভ�ান শুরু কমি ‘যবটি 
বাচঁাও, যবটি পড়াও’ অরভ�ানমক 
একটি নতুন রিশা যিরখময়মছন।

 ১৯৬১ সাল্ বেশুলির ব্ঙ্গ অনুপাত (০-৬ িছর) 
বছ্ প্রবত ১০০০ মছল্ বপছু ৯৭৬ জন মমলে 
এিং ২০১১ সাল্ মসই অনুপাত হ্াস মপলে ৯১৮ 
হলেবছ্। ব্ঙ্গ অনুপালতর এই বিষলমযের জনযে 
বিবভন্ন সম্প্রিালের সামাক্জি-সাংসৃ্বতি িুসংস্ার 
িােী বছ্। পুত্র সন্তান তালঁির িালছ িামযে বছ্, 
ে্স্রূপ িনযোলির প্রবত বিষমযে শুরু হলেবছ্। 
মে মিলে েক্তি বহসালি নারীরা পূক্জত হন, মসখালন 
িনযো ভ্রূেহতযোর মত জরনযে অপরাধ সামাক্জি 
িাোলমা- বিোর-সংস্ালরর মত বিষেগুব্ প্রশ্ন 
তুল্বছ্।

 িনযো ভ্রূেহতযোর রিনা িকৃ্ধি এিং বেশু ব্ঙ্গ 
অনুপাত ক্মে হ্াস পাক্চ্ছ্। মসই  পিভূবমলত 
হবরোনার পাবনপলত 'মিটি িােঁাও মিটি পড়াও' 
প্রিল্প ো্ু িরার সমে প্রধানমন্তী ২০১৫ সাল্র 
২২ জানুোবর সুিনযো সমকৃ্ধি অযোিাউন্ট বস্ম 
মরাষো িলরবছল্ন।

 ‘মিটি িােঁাও মিটি পড়াও’ প্রিলল্পর উলদেেযে 
হ্ িনযো ভ্রূেহতযো প্রবতলরাধ িরা, মমলেলির 
মানসম্পন্ন বেক্ষা প্রিান িরা, তালঁির বনরাপত্তা 

প্রিান িরা। অপরবিলি সুিনযো সমকৃ্ধি অযোিাউন্ট 
প্রিলল্পর ্ ক্ষযে হ্ িনযোলির বেক্ষা ও বিিালহর িযেে 
হ্াস িরা।

 ভ্রূেহতযো মরাধ িরলত বপবস-বপএনবিটি (ভ্রূলের 
ব্ঙ্গ বনধ ্ঘারলের জনযে প্রসিপূি ্ঘ পরীক্ষাগুব্ বনবষধি 
িরা) আইলনর িলোর প্রলোগ, মিেিযোপী সলেতনতা 
অবভোন এিং প্রোর শুরু হলেবছ্। তৃেমূ্ স্তলর 
সাধারে নাগবরিলির মলধযে সংলিিনেী্তা, 
সলেতনতা এিং সম্প্রিালের সংহবতর জনযে মিে 
িলেিটি প্রোরাবভোন ো্ু িরা হলেবছ্। বেশু 
ব্ঙ্গ অনুপালতর হার উলদ্গজনি এমন ১০০টি 
মজ্াে এটি এিটি পাই্ি প্রিল্প বহসালি প্রেম 
পে ্ঘালে শুরু হলেবছ্। এরপর আরও ৬১টি মজ্াে 
সম্প্রসাবরত িরা হলেবছ্।

 ১৬১টি মজ্াে এটি সে্ভালি িাস্তিােলনর পর, 
এটি আরও ২৪৪টি মজ্াে শুরু হলেলছ। মিলের 
৯৫ েতাংলেরও মিবে সু্ল্ মবহ্ালির জনযে 
মেৌোগার বতবর িরা হলেলছ। বিিযো্লে মেৌোগার 
বনম ্ঘাে হওোে এখন মমলেলির সু্্ছুলির সংখযো 
িলমলছ।

রশশুকন্যামিি িষ্া কিমত র�শমনি সূচনা

সুকন্যা স�ৃক্ধি য�াজনা ভরবর্যত 
গঠন কিমছ
সুিনযো সমকৃ্ধি মোজনার অধীলন িনযোলির জনযে মে 
মিানও মপাটি অবেস িা িযোলঙ্ক এিটি সুিনযো অযোিাউন্ট 
মখা্া মেলত পালর। এলত মালস সি ্ঘবনম্ন ২৫০ িািা এিং 
িছলর সলি ্ঘাচ্চ ১.৫ ্ক্ষ িািা জমা রাখা োলি। ৮.৪০% 
হালর েক্িকৃ্ধি সুি পাওো োলি। সুিনযো অযোিাউলন্ট ১৫ 
িছলরর জনযে প্রবত মালস ১০ হাজার িািা জমা রাখল্, 
২১ িছর পর আপনার প্রাে ৭৪ ্ক্ষ িািা পাওো োলি। 
এই অযোিাউলন্ট অে ্ঘ জমা িরল্ তা িরমুতি হলি। 
এছাড়াও, িনযোর িেস ১৮ িছর হলে মগল্ আপবন ৫০% 
অে ্ঘ তু্লত পারলিন এিং িাবি ৫০% অে ্ঘ িনযোর বিলের 
সমেও মতা্া োলি৷ 

মিটি িােঁাও- মিটি পড়াও ফ্্যাগরশপ প্রকল্প

প্রধান�ন্ত্রীি সম্ূণ ্ষ 
ভারণ শুনমত 
রকউআি যকাড 
স্্যান করুন। 
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পুরুলষর মলধযে ৯৯১ জন নারী। ব্ঙ্গ অনুপালত েহলরর 
তু্নাে গ্রামগুল্ার ে্ ভাল্া। েহলর, মেখালন প্রবত 
১০০০ পুরুলষ ৯৮৫ জন মবহ্া, গ্রালম এই সংখযো 
১০০০ জন পুরুষ বপছু ১০৩৭ জন মবহ্া। শুধু তাই 
নে ২০১৫-২০১৬ সাল্ জলন্মর সমে ব্ঙ্গ অনুপাত 
৯১৯ বছ্, এখন মমলেলির সংখযো ৯২৯ হলেলছ।

২১ বিলসম্বর উত্তরপ্রলিলের প্রোগরালজ আলোক্জত 
নারী ক্ষমতােন িম ্ঘসূবেলত এই সােল্যের বিষেটি 
উপস্াপন িলর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী িল্ন, “গভ্ঘস্ 

বেশুিনযোলির হতযো িরা রেৃযে অপরাধ। প্রবতটি বেশুর 
ভূবমষ্ হওোর অবধিার রলেলছ। মসই ্লক্ষযে আমরা 
‘মিটি িােঁাও, মিটি পড়াও’ অবভোন শুরু িলরবছ। 
সমালজর প্রবতটি মানুষলি সলেতন িরা হলচ্ছ। এর 
েল্ মিলের অলনি রালজযে িনযোলির সংখযো িকৃ্ধি 
মপলেলছ। িনযোরা োলত পড়ালোনা সম্পন্ন িরলত 
পালর এিং তারঁা োলত সু্্ছুি না হে, মসজনযে আমরা 
বনরন্তর প্রলেষ্া ো্াক্চ্ছ। সুিনযো সমকৃ্ধি মোজনার 
আওতাে প্রাে আড়াই মিাটি মমলের অযোিাউন্ট মখা্া 

নািী ষ্�তায়মনি লমষ্্য... 
আমালির সিল্র জীিলনই মা, মিান, িনযোর প্রভাি রলেলছ। পবৃেিীলত তারঁা শুধুমাত্র নতুন 

প্রালের জন্মই মিন না, মসই সন্তালি ্া্ন-পা্ন িলরন, তালঁি সমালজর উপেুতি িলর মতাল্ন। 
মবহ্ালির বেক্ষা এিং তালঁির িক্ষতা শুধুমাত্র পবরিালরর নে, সমাজ ও জাবতর ভবিষযেৎ বনধ ্ঘারে 
িলর। মিন্দ্রীে সরিার মসই ্লক্ষযে বনরন্তর প্রলেষ্া োব্লেলছ। ২১ বিলসম্বর প্রোগরালজ মবহ্া 
স্বনভ্ঘর মগাষ্ঠীগুব্র অযোিাউলন্ট ১০০০ মিাটি িািা অে ্ঘ পাোলনার সমে, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 

মমািী িল্বছল্ন, “আমরা বেশুিনযোর জন্ম মেলি শুরু িলর জীিলনর প্রবতটি স্তলর মবহ্ালির 
ক্ষমতােলনর জনযে পবরিল্পনা ও প্রোরোর িযেিস্া িলরবছ৷”

 মাতৃত্বিা্ীন ছুটি ছে মাস পে ্ঘন্ত িাড়ালনা হলেলছ 
োলত প্রসলির পলর মবহ্ারা বনলজলির এিং 
সন্তালনর প্রােবমি েত্ন বনলত পালরন। িম ্ঘলক্ষত্র 
সংক্ান্ত উলদ্গ হ্াস পাে। িবরদ্র পবরিারগুব্লত 
অন্তঃসত্তা মবহ্ালির স্ালস্যের মখো্ রাখা মিে 
িটেন। তাই অন্তঃসত্তা মবহ্ালির টিিািরে, 
হাসপাতাল্ প্রসি এিং গভ্ঘািস্াে পুটষ্র বিলি 
বিলেষ নজর মিওো জরুবর।

 প্রধানমন্তী মাতৃত্ব িন্দনা মোজনার অধীলন, 
অন্তঃসত্তা মবহ্ালির িযোঙ্ক অযোিাউলন্ট ৫০০০ 
িািা জমা মিওো হে, োলত তারঁা পুটষ্ির খািযে 
গ্রহে িরলত পালরন। এখনও পে ্ঘন্ত িুই মিাটিরও 
মিবে গভ্ঘিতী মবহ্ালি প্রাে ১০ হাজার মিাটি 
িািা মিওো হলেলছ।

 সু্্-িল্জ মেলি শুরু িলর িম ্ঘজীিন এিং 
সংসার পে ্ঘন্ত প্রবতটি ধালপ নারীলির সুবিধা ও 
স্ালস্যের জনযে সলি ্ঘাচ্চ েত্ন মনওো হলচ্ছ। স্চ্ছ 
ভারত বমেলনর অধীলন মিাটি মিাটি মেৌোগার 
বনম ্ঘাে, উজ্জ্ব্া প্রিলল্পর অধীলন িবরদ্রলির 
গলৃহ গযোস সংলোগ সুবিধা এিং িাবড় িাবড় 

মিটি িােঁাও- মিটি পড়াও ফ্্যাগরশপ প্রকল্প
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হলেলছ। িড় হওোর পর তালঁির স্প্ন পূরলের জনযে এই 
অলে ্ঘ সুলির হারও মিবে ধাে ্ঘ িরা হলেলছ।“

২০১৪ সাল্ মা ভারতীর স্প্ন ও আিাঙ্কা 
িাস্তিােলনর উলদেলেযে সরিার বেশুিনযোলির বেক্ষা 
এিং জীিন রক্ষার মত বিষেলি অগ্রাবধিার বিলেবছ্। 
‘মিটি িােঁাও, মিটি পড়াও’ আর বনছি সরিাবর 
অবভোন োি্ না, সারা মিলে এই ম্াগান ছবড়লে 
পলড়বছ্। মানুলষর বেন্তাধারা ক্মে পবরিত্ঘন হলত 
শুরু ির্। মাতৃ জেলর োলঁির হতযো িরার মরওোজ 

বছ্, এখন মসই সি্ বেশুিনযোরা পবৃেিীর আল্া 
মিখলত পালচ্ছ। ে্স্রূপ স্াধীন ভারলতর ইবতহালস 
এই প্রেমিার পুরুলষর তু্নাে মবহ্ালির সংখযো িকৃ্ধি 
মপলেলছ। মিলের িনযোরা আজ বনলজলির স্-আসলন 
প্রবতটষ্ত িলরলছ ো সম্ভি হলেলছ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
মমািীর ‘সিল্র সলঙ্গ, সিল্র বিিাে, সিল্র 
বিবোস এিং সিল্র প্রোস’ মন্ত দ্ারা। এখন মিলের 
িনযোরা বেক্ষাে-প্রবতভাে বনজ ভাগযে জে িলর বনলত 
সক্ষম।  

িল্র জল্র প্রাপযেতা বনক্চিত িরা হলেলছ। এর 
েল্ আমালির মিানলির জীিলন বনতযে বিলনর 
িাজগুব্ সহজ হলে উলেলছ এিং তালঁির মে ্ঘািা 
িকৃ্ধি মপলেলছ।

 আেুষ্ান ভারত প্রিলল্পর অধীলন পােঁ ্ক্ষ িািা 
পে ্ঘন্ত বিনামূল্যে বেবিৎসা সুবিধা প্রিান িরা 
হলচ্ছ, এই প্রিল্প মেলি মবহ্ারা সিলেলে মিবে 
উপিৃত হলেলছন। 

 প্রধানমন্তী আিাস মোজনার অধীলন মে িাবড়গুব্ 
হস্তান্তর িরা হলচ্ছ, মসগুব্ মবহ্ালির নালম িরা 
হলেলছ। মুদ্রা মোজনা গ্রালমর িবরদ্র পবরিালরর 
নতুন মবহ্া উলিযোতিালির উৎসাবহত িরলছ। এই 
প্রিলল্পর অধীলন অনুলমাবিত মমাি ঋলের প্রাে 
৭০% মবহ্ালির মিওো হলেলছ।

 িীনিো্ অলন্তযোিে মোজনার মাধযেলম সারা 
মিলে স্বনভ্ঘর মগাষ্ঠী এিং গ্রামীে সংস্াগুব্র 
সলঙ্গও মবহ্ালির েুতি িরা হলচ্ছ। ২০১৪ সাল্র 
আলগর পােঁ িছলরর তু্নাে গত সাত িছলর 
জাতীে জীবিিা বমেলনর অধীলন সহােতার 
পবরমাে প্রাে ১৩গুে িকৃ্ধি মপলেলছ। মেখালন 

আলগ প্রবতটি স্বনভ্ঘর মগাষ্ঠী গযোরাবন্ট ছাড়াই ১০ 
্ক্ষ িািা পে ্ঘন্ত ঋে মপলতন, এখন মসই সীমা 
বদ্গুে হলে ২০ ্ক্ষ িািা িরা হলেলছ।

 িলরানা মহামাবর ে্ািা্ীন সমলে সরিার 
সি্ নাগবরলির জনযে বিনামূল্যে মরেন বনক্চিত 
িলরলছ। মবহ্ারা োলত রালতর বেেলি িাজ 
িরলত পালরন মসই জনযে এিাবধি বনেম সহজ 
িরা হলেলছ। মবহ্ালির খবনলত িাজ িরার 
মক্ষলত্রও সরিার বিবধবনলষলধ ছাড় বিলেলছ।

 এখন মেলি মমলেরাও বসবনি সু্ল্ পড়ার সুলোগ 
পালি। ধষ ্ঘলের মলতা জরনযে অপরালধর দ্রুত 
বিোলরর জনযে সারা মিলে প্রাে ৭০০টি োটি-্যোি 
আিা্ত গেন িরা হলেলছ। মুসব্ম মবহ্ালির 
সহােতাে বতন তা্ালির মত িুপ্রোর অিসালন 
আইনও বতবর িরা হলেলছ।

 ম্ািসভা িা্যে বিিাহ বনলষধাজ্া (সংলোধনী) 
বি্, ২০২১-এর সুপাবরে িরা হলেলছ, মেখালন 
মবহ্ালির বিিালহর িেস ১৮ মেলি ২১ িছর 
িরার প্রস্তাি মিওো হলেলছ। বি্টি স্ােী 
িবমটিলত পাোলনা হলেলছ।

মিটি িােঁাও- মিটি পড়াও ফ্্যাগরশপ প্রকল্প
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ভারত ভ্রমে িরুন, অননযে 
অবভজ্তা ্াভ িরুন 

রবরবমধি �ামেরবরবমধি �ামে
ভািত রবশ্ব প� ্ষিমনি যকন্দ্র হময় উঠমছ ভািত রবশ্ব প� ্ষিমনি যকন্দ্র হময় উঠমছ 

িত্ঘমান বিলবে দ্রুত িধ ্ঘনেী্ িযেিসাবেি মক্ষত্রগুব্র মলধযে অনযেতম প্রধান হ্ পে ্ঘিন। ভারলতর 
প্রােীন অতযোচিে ্ঘ সাংসৃ্বতি ও ঐবতহযেিাহী স্ানগুব্ িীর ্ঘবিন ধলর বিলবের সি্ মিলের মানুষলি 
আিৃষ্ িলরলছ। এখন মসই সি্ স্ানগুব্লি আধুবনি অিিাোলমার এিটি বিো্ মনিওোি্ঘ 

েো মর্, সড়ি, আিােপে, জ্পে, মহালি্ ও হাসপাতা্ এিং েক্তিো্ী ইন্টারলনি-মমািাই্ 
সংলোলগর সলঙ্গ েুতি িরা হলচ্ছ। পে ্ঘিলনর সুলোগ-সুবিধা িকৃ্ধির েল্ এর ্ালভর গবতও িকৃ্ধি 

পালচ্ছ। এছাড়াও, সরিালরর পবরচ্ছন্নতা অবভোন পে ্ঘিন মক্ষলত্র ইবতিােি প্রভাি বিস্তার িলরলছ। 
এই বিিগুব্ আন্তঃসংেুতি ো শুধুমাত্র পে ্ঘিনলি উৎসাবহত িলর না িরং নতুন িম ্ঘসংস্ালনর 

সুলোগও সটৃষ্ িলর। ভারলত ২৫ জানুোবর জাতীে পে ্ঘিন বিিস পাব্ত হে, ভারত বিবভন্ন উদ্ািনী 
উলিযোলগর মাধযেলম এই মক্ষলত্রর পবরিত্ঘন সাধন িরলত েল্লছ।  

�হার�লন তীথ ্ষ �হার�লন তীথ ্ষ 
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রবরবমধি �ামেরবরবমধি �ামে
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নমগন্দ্র ভািতী উড়ান রস্ম�ি অধীমন 
রবজয়ওয়াড়া যথমক কুদোপাহ প� ্ষন্ত 
রব�ান�াত্া কমিরছমলন, রতরন বমলন,

আলগ পবরিালরর সলঙ্গ িুদোপাহ মেলি 
বিজেওোড়া পে ্ঘন্ত োত্রা অতযেন্ত িষ্ির 
বছ্। আলগ সড়িপলে ৮ মেলি ১১ রন্টা 
সমে ্াগত, বিন্তু এখন আমরা বিমালন 
োতাোত িরলত পাবর।“ উড়ান ‘ফ্াইি’ 
ো্ু হওোর েল্ আমার এিং পবরিালরর 
সিল্র পলক্ষ িনি িুগ ্ঘা মাতা ভ্রমে 
অলনি সুবিধাজনি হলেলছ। এই েমৎিার 
উলিযোলগর জনযে সরিারলি ধনযেিাি জানাই।

গত বিলসম্বলর মপিলনর 
মাবদ্রলি ‘ইউএন ওোল্ড্ঘ 
িুযেবরজম অগ ্ঘানাইলজেলন’র 
২৪তম সাধারে অবধলিেলন 
মত্ঙ্গানার মপাোমপলিী 
গ্রামটিলি ‘ইউএন ওোল্ড্ঘ 
িুযেবরজম অগ ্ঘানাইলজেন’ 
মসরা পে ্ঘিন গ্রাম বহসালি 
মলনানীত িলরলছ। গ্রালমর 
অননযে িেন বে্ী এিং 
বনিে ্ঘনগুব্র উপস্াপলনর 
মাধযেলম মপােম্পাব্ বনজস্ 
পবরেে গলড় তুল্লছ। এিটি 
স্বনভ্ঘর ভারলতর জনযে 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর 
‘মভািা্ ের ম্ািা্’ 
মলন্তর উিাহরে হলে উলেলছ 
মপােম্পাব্। এই িছর জাতীে 
পে ্ঘিন বিিস ২৫ জানুোবর 
এই গ্রালম অনুটষ্ত হলি।

ভারলতর এিটি 
সমধৃি ইবতহাস রলেলছ। 

আমালির সংসৃ্বত হাজার হাজার 
িছলরর পুরলনা। বিবেলি আমালির 

আর নতুন িলর বিছু মিওোর মনই।  
আমালির মিে বনজ ইবতহাস, িৃটষ্, 
সটৃষ্লত ভরপুর। এগুল্া আমালির 
পূি ্ঘপুরুষলির মরলখ োওো ক্জবনস, 
তালঁির আেীি ্ঘাি। পে ্ঘিন মক্ষলত্র 

ভারলতর অগ্রগবত মিউ মরাধ 
িরলত পারলি না। 
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২০২১ সাল্র বিলসম্বলরর মগাড়ার বিলি 
আলমবরিা েুতিরাল্রের বেিালগা মেলি 
ওল্ার সাইমন বমব্ও (৬৯) এিং জন 
(৮০) প্রেমিার ভারলত এলসবছল্ন। 
২০২০ সাল্র মালে্ঘ মিাবভি ্িিাউলনর 
পর এই প্রেমিার তারঁা ১৮ বিলনর িুযেবরটি 
বভসাে ভ্রমলে এলসবছল্ন। ভ্রমেিারী 
বহসালি তারঁা ভারলতর পে ্ঘিন স্ানগুব্লি 
বনরাপি িল্ িে ্ঘনা িলরলছন। ভারলতর 
টিিািান িম ্ঘসূবেলি বিলবের অনযোনযে 
মিলের তু্নাে ভাল্া অলনি ভা্ 
িল্ প্রেংসাও িলরলছন। জীিলনর এই 
িেলস ভ্রমে প্রসলঙ্গ তারঁা িল্ন, “ভ্রমলে 
িেস মিানও িাধা নে। েতবিন আপবন 
ভাল্া আলছন, ততবিন আপনার িালছ 
অযোিলভঞ্চার িরার সুলোগ আলছ।“ 
মিাবভি সমেিাল্ পে ্ঘিনলক্ষলত্রর 
বিিালের জনযে ভারত সরিার বিনামূল্যে 
পােঁ ্ক্ষ বভসা প্রিান িলরবছ্, মসই 
উলিযোলগর অংে বহসালি ওল্ার এিং জন 
ভারলত এলসবছল্ন। ভারলতর পবরলিে 
এিং প্রিৃবত তালঁির এতিাই পছন্দ হলেলছ 
মে তারঁা অনযে সি্ পে ্ঘিিলির ভারত 
ভ্রমলের অনুলরাধ িলরবছল্ন।

পে ্ঘিন মিে অবভজ্তা আর অবভজ্তা 
মিে তৃবপ্ত। ভারলতর পে ্ঘিন বেলল্পর সলঙ্গ 
আধুবনিতা পবরিাোলমা েতুি হলেলছ, 
ে্স্রূপ মানুলষর োত্রা- ভ্রমে সংক্ান্ত 

সুলোগ সুবিধা িকৃ্ধি মপলেলছ, সমে অপেে হ্াস মপলেলছ। 
উপলর উবলিবখত বতনটি উিাহরে মেলি মিাঝা োে মে 
সরিার েবি পে ্ঘিনলি পুনরুজ্ীবিত িরলত োে, তাহল্ 
উন্নত সুলোগ-সুবিধা, পবরলিে রক্ষা, দ্রুত সংলোলগর মত 
বিষেগুব্র উপর মলনাবনলিে িরলত হলি। আধুবনি 
পবরিাোলমা বতবর হল্ সারা বিলবের মানুলষর পছলন্দর 
পে ্ঘিন মিন্দ্র হলে উেলি ভারত। মিাবভি-১৯ মহামাবর 
বিলবের প্রবতটি মানষুলি মিানও না মিান ভালি প্রভাবিত 
িলরলছ। এতবিলনর অভযেস্ত জীিনধারাে পবরিত্ঘন 
এলসলছ। োইলহাি, 'নতুন স্াভাবিি'-এর এই েলুগ, টিিা 
মিওোর মক্ষলত্র ভারলতর দ্রুত গবত নতুন বিিবনলি্ঘেনা 
বিলচ্ছ এিং পে ্ঘিন মেলি অে ্ঘনীবত পে ্ঘন্ত প্রবতটি মক্ষলত্র 
ইবতিােি পবরিত্ঘন আনলছ। এর ে্স্রূপ, আধুবনি 
পবরিাোলমা এিং সামবগ্রি বেন্তাভািনা ভারলতর পে ্ঘিন 
মক্ষলত্র মজাোর এলনলছ। বিলবের ১৬০টিরও মিবে মিলের 
নাগবরিলির জনযে ই-বভসা ো্ ু িরার মাধযেলম ভারলতর 
পে ্ঘিন মক্ষত্র এি নতুন বিো মপলেলছ।

বিবভন্ন সংস্ার মলত, ২০০৯ মেলি ২০১৩ সা্ পে ্ঘন্ত 
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৬৫ ৫২ ৪০ ৩৪
২০১৩ ২০১৫ ২০১৭ ২০১৯

বিবে পে ্ঘিন তাব্িাে ভারলতর স্ান ৬২ মেলি 
৬৫’র মলধযে ওোনামা িলরবছ্, বিন্তু মাত্র 
িলেি িছলরর মলধযেই ভারত এখন মসই তাব্িাে 
৩৪ নম্বর স্ান িখ্ িলর বনলত সক্ষম হলেলছ। 
ভারতীে অে ্ঘনীবত পে ্ঘিলনর বিি মেলি বিলবের 
সপ্তম িহৃত্তম অে ্ঘনীবতলত পবরেত হলেলছ, এিং 
স্াস্যে পে ্ঘিলনর মক্ষলত্রও বিলবের তৃতীে িহৃত্তম 
মিে হলে উলেলছ। মিভাবিো পে ্ঘিন উন্নেলনর 
সামবগ্রি িৃটষ্ভবঙ্গর প্রতীি, ো পে ্ঘিন খালত নতুন 
অধযোে রেনা িলরলছ।

বিবোস-আধযোত্মিি-অধযেেন পে ্ঘিন িা স্াস্যে 
পে ্ঘিন, সাংসৃ্বতি পে ্ঘিন িা ঐবতহযে পে ্ঘিন 
িা ইলিা-িুযেবরজম, েিু পে ্ঘিন িা িযেিসাবেি 
িাে ্ঘি্াপ সম্পবি্ঘত পে ্ঘিন, োই মহাি না 
মিন ভারত বিলবের সিলেলে আিষ ্ঘেীে পে ্ঘিন 
গন্তিযে হলে উেলছ। টিিািরে এিং মহামাবরর 
বিরুলধি ভারলতর অভূতপূি ্ঘ পিলক্ষলপর িারলে 
মিাবভলির সমে পে ্ঘিিেনূযে ভ্রমে স্ানগুব্ 
এখন আিার পে ্ঘিলির মিা্াহল্ ভলর উেলছ। 
বিবেিযোপী মহামারীর পলর এই খাত দ্রুত পুনরুধিার 
িরলছ িারে সরিার মিাবভলির িারলে ক্ষবতগ্রস্ত 
অে ্ঘননবতি-সামাক্জি খালতর পাোপাবে পে ্ঘিন 
মক্ষত্রলি অগ্রাবধিার বিলেলছ।

গত িছলরর জনু মালস, সরিার ২০২২ 
সাল্র মাে্ঘ পে ্ঘন্ত পােঁ ্ক্ষ বিলিবে পে ্ঘিিলির 
বিনামূল্যে বভসা এিং পে ্ঘিন মন্তলির িাছ মেলি 
১০০% সরিাবর গযোরাবন্ট-সহ ভ্রমে ও পে ্ঘিন 
সম্পবি্ঘত মটিিলহাল্ডারলির ১০ ্ক্ষ িািা পে ্ঘন্ত 
ঋে মিওোর মলতা পিলক্ষপ গ্রহে িলরবছ্। 
বনিবন্ধত িুযেবরটি গাইিলির জনযে এি ্ক্ষ িািা 
পে ্ঘন্ত ঋেও মিওো হলেলছ। তলি মিাবভলির 
নতুন ভযোবরলেলন্টর জনযে সরিার ‘বরে বভসা’র 
মমোি িাড়ালনার িো ভািলছ। মিন্দ্রীে সরিার 
বিবভন্ন উলিযোলগর মাধযেলম মিলের পে ্ঘিন খাতলি 
এবগলে বনলে োওোর ইবঙ্গত বিলেলছ।

বিলবের পে ্ঘিন মানবেলত্র ভারত সম্ভািনামে 
মক্ষত্র বহসালি আবিভূ্ঘত হলচ্ছ। এর সিলেলে িড় 
িারে হ্ ই-বভসা, মোগালোগ, উড়ালনর মলতা 
বস্ম, প্রেস্ত সড়ি মনিওোি্ঘ, পে ্ঘিনস্ল্ 
আধুবনি পবরিাোলমা বনম ্ঘাে এিং বিলবের 
সিলেলে জনবপ্রে মনতা বহলসলি প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
মমািীর ভািমূবত ্ঘ। বতবন পে ্ঘিিলির িালঁের মিলের 
ব্যোন্ড অযোম্বাসাির। এটি তার ভািমূবত ্ঘ এিং 
পে ্ঘিলনর প্রোলরর উলিযোলগর ে্ মে িলপ ্ঘালরি 
বিবে শুধুমাত্র তারঁ ২০১৭ সাল্র মহবরলিজ 

উন্নত পবরিাোলমা 
এিং উন্নত সংলোগ িযেিস্ার 

িারলে সিলেলে মিবে উপিৃত হে 
পে ্ঘিন খাত। এটি এমন এিটি মক্ষত্র 

মেখালন প্রলতযেলির জনযে উপাজ্ঘলনর উপাে 
রলেলছ। নূযেনতম বিবনলোলগর মাধযেলম 
পে ্ঘিলনর মাধযেলম সলি ্ঘাচ্চ আে সম্ভি। 
এই বেন্তাভািনা বনলে মিেলি স্ানীে 

পে ্ঘিলনর জনযে উৎসাবহত িরলত 
এিাবধি পে ্ঘালে িাজ ে্লছ। 

 বিলিবে পে ্ঘিিরা োলত সহলজ ভারত ভ্রমলে আসলত 
পালরন তার জনযে সরিার ৪৪টি মিলের নাগবরিলির 
জনযে ই-বভসা মরাষো িলরবছ্। এখন ১৬৫টি 
মিলের মানুষ এই সুবিধা পান, ো ২০১৮ সাল্ ৪৪ 
বছ্। ই-বভসা এখন মিলের ২৫টি বিমানিন্দর এিং 
পােঁটি সমুদ্রিন্দলর উপ্ব্ধ। 

 এি িছলরর ই-িুযেবরটি বভসার পাোপাবে এিাবধি 
প্রলিে সুবিধা-সহ পােঁ িছলরর জনযে এিটি ই-িুযেবরটি 
বভসা ো্ু িরা হলেলছ। উপরন্তু, বদ্ত এবন্ট সহ এি 
মালসর ই-িুযেবরটি বভসা এিং সরিাবর ও গেলক্ষলত্রর 
িম ্ঘোরীলির জনযে এিটি ই-িনোলরসি বভসা ো্ু 
িরা হলেলছ। এ ছাড়া বভসা খরে মিুি িরা হলেলছ।

ই-রভসা সুরবধাি কািমণ 
প� ্ষিকমিি সংখ্যা বৃক্ধি যপময়মছ

রবশ্ব তারলকায় ভািমতি গরত ঊর্ ্ষগা�ী
পে ্ঘিন মক্ষলত্র সরিালরর ধারািাবহি প্রলেষ্ার েল্ বিবে 
ভ্রমে এিং পে ্ঘিন প্রবতলোবগতামূ্ি সূেলি ভারলতর 
স্ান ক্মাগত উপলর উলে আসলছ। ওোল্ড্ঘ ইলিানবমি 
মোরালমর (িবলিউইএে) প্রবতলিিন অনুসালর ১৪০টি 
মিলের মলধযে ভারত ৩৪তম স্ালন রলেলছ।

Cover Storyপ্রচ্ছি রনবন্ধ প� ্ষিমনি রবকাশ
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যকভারিয়া
তবরচমত্্যি 
�ামে ঐমক্যি 
প্রতীক

গুজরালতর মিভাবিো এি সমে প্রতযেন্ত 
গ্রাম বছ্। এটি এখন বিলবের অনযেতম 
জনবপ্রে পে ্ঘিন গন্তলিযে পবরেত হলেলছ। 
টিযোেু অে ইউবনটি, মিভাবিোর উন্নেন 
োত্রার প্রতীি। এই মূবত ্ঘ মিখলত ‘টিযোেু 
অে ব্িাটি্ঘ ’র মেলি মিবে পে ্ঘিি বভড় 
িলরন। মূবত ্ঘ উলদ্াধলনর পােঁ িছলরর 
মলধযে ‘টিযোেু অে ইউবনটি’ মিখলত 
পােঁ বমব্েলনরও মিবে পে ্ঘিি রুরলত 
বগলেলছন। মিাবভলির সমে িন্ধ োিার 
পর, এটি এখন আিার পে ্ঘিিলির বভলড় 
মুখবরত হলে উেলছ। মোগালোগ িযেিস্া 
উন্নত হল্, মিভাবিোে প্রবতবিন প্রাে 
এি ্ক্ষ পে ্ঘিি োলিন িল্ অনুমান 
িরা হলচ্ছ।

সাইিগুব্লি গ্রহে িরার জনযে 'অযোিটে এ 
মহবরলিজ'-এর আলিিলন সাড়াই মিেবন, িরং ২৯টি 
মহবরলিজ সাইলির জনযে এমওইউ স্াক্ষবরত হলেলছ 
এিং রা্রেঠীে সাহালেযে অলনি স্ালন বেল্প সুবিধাও 
গলড় মতা্া হলেলছ। বিলিে সেলরর সমে প্রধানমন্তী 
মমািী এিাবধিিার ভারতীে িংলোদ্ভূতলির সলম্বাধন 

িলরলছন। পে ্ঘিলনর প্রসালরর জনযে বতবন এি িছলর 
অন্তত পােঁটি অ-ভারতীে পবরিারলি ভারলত আসার 
জনযে আহ্ান জাবনলেলছন। 

মিাবভলির মত অভূতপূি ্ঘ পবরবস্বতলত ভারত 
মেভালি বনরাপত্তা েক্তিো্ী িলরলছ, সারা বিবে তার 
প্রেংসা িরলছ। এর সুলোগ বনলে ভারত সরিার 

 পবরলিে সুরক্ষালি অগ্রাবধিার বিলে পবরিবল্পতভালি মিভাবিো 
অে ্ঘননবতি ও পবরলিেগতভালি বিিবেত হলেলছ। প্রােবমিভালি 
মিভাবিোলি এিটি প্রধান পে ্ঘিন গন্তিযে বহসালি বিলিেনা িরা 
হেবন। আলগিার বিলনর িো ভািল্ মসিাই স্াভাবিি মলন হলি। 
িারে তখন মিালনা সড়ি মোগালোগ বছ্ না, রাস্তার আল্া বছ্ 
না, মর্ িা পে ্ঘিিলির োিার িযেিস্াও বছ্ না।

 এখানিার অনযেতম প্রধান ভ্রমেস্্গুব্ হ্ টিযোেু অে ইউবনটি, 
সি্ঘার সলরাির, বিো্ সি্ঘার পযোলি্ জু্ ক্জিযো্ পাি্ঘ, আলরাগযে 
িন, জঙ্গ্ ভ্রমে এিং বনউট্েন পাি্ঘ। এখালন এিটি ম্া গালি্ঘন, 
এিটি ইউবনটি ক্রু জ এিং ওোিার মপিাি্ঘসও রলেলছ।

 এই ধরলনর পে ্ঘিন িকৃ্ধির েল্ স্ানীে িাবসন্দারা নতুন সুলোগ-
সুবিধা পালচ্ছন, িালজর সুলোগ আসলছ। স্ানীে হস্তবেল্পজাত 
পেযেগুব্র মিন্দ্র হলে উলেলছ ‘এিতা ম্’। আবিিাসী গ্রালম, 
িাবড়লত োিার জনযে প্রাে ২০০টি িক্ষ বনম ্ঘাে িরা হলচ্ছ।

 মিভাবিো মর্ওলে মটিেলন আবিিাসী আি্ঘ গযো্াবর এিং বভউবেং 
গযো্াবর এমনভালি বতবর িরা হলেলছ োলত মসখান মেলি ‘টিযোেু 
অে ইউবনটি’র এি ঝ্ি মিখা োে।

 এিইভালি, গুজরালির িচ্ছ, ো এিসমে জনেনূযে বছ্, এখন 
মিে ও বিলবের এিটি প্রধান পে ্ঘিন মিলন্দ্র পবরেত হলেলছ। িচ্ছ 
উৎসি সারা বিলবের পে ্ঘিিলির আিষ ্ঘে িলর। রে উৎসলির 
সমে, আনুমাবনি ৪-৫ ্ক্ষ পে ্ঘিি সািা মরুভূবম এিং নী্ 
আিালের মসৌন্দে ্ঘ উপলভাগ িরলত োন।
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‘ব্যোন্ড ইক্ন্ডো’র প্রোলরর জনযে ২০টিরও মিবে 
িতূািালস পে ্ঘিন িম ্ঘিত্ঘা বনলোগ িলরলছ। 
অমতৃ মলহাৎসলির িছলর, সরিার ৭৫টি পে ্ঘিন 
গন্তিযেলি আন্তজ্ঘাবতি মান অনেুােী গলড় মতা্ার 
উলিযোগ শুরু িলরলছ। মিলের মলধযে পে ্ঘিলনর 
বিিালের জনযে, প্রধানমন্তী তারঁ ‘মন বি িাত’ 
অনষু্ালনর মাধযেলম জনগেলি পে ্ঘিলনর জনযে 
িছলর ১৫টি স্ান পবরিে ্ঘন িরার এিং মসগুব্ 
সম্পলি্ঘ ব্লখ সলেতনতা বতবর িরার আলিিন 
জাবনলেবছল্ন। মহাত্মা গান্ধী, ম্ািমানযে বত্ি, 
স্ামী বিলিিানন্দ, এিং প্রাতিন রা্রেপবত এবপলজ 
আিিু্  িা্ালমর মলতা িযেক্তিত্বরা েখন সারা 
ভারত ভ্রমে িলরবছল্ন, মসই ভারত িে ্ঘন তালঁির 
জীিলন-ভািনাে গভীর প্রভাি বিস্তার িলরবছ্, 
তারঁা নতুন বিো- অনলুপ্ররো মপলেবছল্ন। এমন 
পবরবস্বতলত প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী 'এি ভারত-
মরেষ্ ভারত’ ম্াগান বিলে ভারলতর বিবেত্রযেলি 
এিক্ত্রত িলরলছন। সাধারেত, ভারলত পে ্ঘিলনর 
মরসুম েল্ অল্াির মেলি মাে্ঘ পে ্ঘন্ত। এই 
বিষেটি বিলিেনা িলর মিন্দ্রীে সরিার এিাবধি 
উলিযোগ গ্রহে িলরলছ। েল্ এখন পে ্ঘিনস্ল্ 
পে ্ঘিলির সংখযো িকৃ্ধি মপলত শুরু িলরলছ।
উন্নত পরিকাঠাম�াি �মল প� ্ষিন যষ্মত্ি 
প্রসাি  

উন্নত পবরিাোলমা এিং উন্নত সংলোগ িযেিস্ার 
িারলে সিলেলে মিবে উপিৃত হে পে ্ঘিন খাত। 
এটি এমন এিটি মক্ষত্র মেখালন প্রলতযেলির জনযে 
উপাজ্ঘলনর উপাে রলেলছ। নূযেনতম বিবনলোলগর 
মাধযেলম পে ্ঘিলনর মাধযেলম সলি ্ঘাচ্চ আে সম্ভি। 
এই বেন্তাভািনা বনলে মিেলি স্ানীে পে ্ঘিলনর 
জনযে উৎসাবহত িরলত এিাবধি পে ্ঘালে িাজ 
ে্লছ। মিানও স্ালনর সলঙ্গ বিমান মোগালোগ 
েখন িকৃ্ধি পাে,  তখন মসই অঞ্চল্ পে ্ঘিলনর 
বিিাে হে। মাতা বিলষ্ণা মিিীর িে ্ঘন মহাি িা 
মিিারনাে োত্রা মহাি, মহব্িটোর পবরলষিা 
েতুি হওোে ভলতির সংখযো ক্মাগত িকৃ্ধি পালচ্ছ। 
সাম্প্রবতি নেিা আন্তজ্ঘাবতি বিমানিন্দলরর 
উলিযোগও এিই িাজ িরলত েল্লছ।

গত িলেি িছলরর প্রলেষ্ার ে্ িৃেযেমান হলত 
শুরু িলরলছ। পবরিাোলমার উন্নেলনর িারলে 
বিলিবে পে ্ঘিিলির আিষ ্ঘলে মিলের েীষ ্ঘ বতন 
রালজযের মলধযে স্ান িলর বনলেলছ উত্তরপ্রলিে। 
পে ্ঘিিলির জনযে প্রলোজনীে সুবিধা িকৃ্ধির 
পাোপাবে উত্তরপ্রলিলে মোগালোগ িযেিস্ার 
আধুবনিীিরে িরা হলচ্ছ। ভবিষযেলত অলোধযো 

বিমানিন্দর এিং িুেীনগর আন্তজ্ঘাবতি বিমানিন্দর 
মিবে-বিলিবে পে ্ঘিিলির জনযে উপলোগী প্রমাবেত হলি। 
জীিন ও জীবিিার সলঙ্গ মোগালোলগর মে ইবতিােি প্রভাি 
রলেলছ, মিাবভলির সমলে সারা বিবে তা অনুভি িলরলছ।

সড়ি সংলোগ মহাি িা মর্, বিমান মোগালোগ িা 
ইন্টারলনি সংলোগ; আজ মিলের প্রধান অগ্রাবধিার 
হ্ মোগালোগ। এমন েক্তিো্ী সংলোলগর প্রতযেক্ষ 

পে ্ঘিলনর জনযে দ্রুত মোগালোগ িযেিস্া অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্ঘ। 
এিং ভারত গত সাত িছলর এই মক্ষলত্র উললিখলোগযে অগ্রগবত 
িলরলছ। রাস্তা, মর্ িা বিমানিন্দলরর অিিাোলমা োই মহাি 
না মিন, বিবেমালনর অিিাোলমার উন্নেন এিং মোগালোগ 
িযেিস্ার উন্নবতর েল্ ভ্রমেিারীরা এখন এমন এ্ািা 
পবরিে ্ঘলনর অনুমবত পালচ্ছন ো আলগ অিল্পনীে বছ্।

দ্রুত য�াগাম�ামগি উপি গুরুত্ব 

১৩,৩৯৪ 

৭৫টি

02

১১১টিভারলত জ্পলের 
সংখযো িকৃ্ধি মপলে

হলেলছ। ২০১৪ পে ্ঘন্ত 
এই সংখযো বছ্ পােঁটি।

বিবম রাস্তা বতবর হলেলছ, 
মিাবভি সত্ত্বেও ২০২০-২১ 
আবে ্ঘি িছলর এই িাজ হলেলছ।

নতুন িলন্দ ভারত ম্ন 
আগামী িুই িছলর ো্ু হলি।

২০২৪-২০২৫ সাল্র মলধযে 
এনএইেএআই দ্ারা বনবম ্ঘত 
জাতীে মহাসড়িগুব্

৩৭

২২০টি২

জাতীে সড়লির বির ্ঘযে মিলড়

হলেলছ। ২০১৪ সাল্ তা 
৯১,২৮৭ বিবম বছ্।

প্রবতবিন

উড়ান বস্লমর অধীলন ২০২৪-২৫ 
সাল্র মলধযে বিমানিন্দর, মহব্লপাি্ঘ 
এিং জল্র এোরল্ালমর সংখযো 

‘পযোল্স অন হুই্লস’র পলর, মহারাজ এক্সলপ্রস এিং রামােে 
সাবি্ঘলির মলতা বেম-বভত্তিি ম্নগুব্ এখন ো্ু হলচ্ছ। প্রেম িলন্দ 
ভারত ম্নটি িারানসী এিং িািরার মলধযে এিং বদ্তীেটি িািরা 
মেলি বিবলি পে ্ঘন্ত ে্াে্ িরলছ।

বিল্াবমিার রাস্তা বতবর িলর 
বিবে মরিি্ঘ গলড়লছ ভারত। 

্ক্ষ বিল্াবমিার প্রসাবরত 
িরা হলি। পে ্ঘন্ত িাড়ালনা হলি। 

১,৩৭,৬২৫

Cover Storyপ্রচ্ছি রনবন্ধ প� ্ষিমনি রবকাশ
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উড়ান রস্� প� ্ষিমনি 
গরত বৃক্ধি কমিমছ

সুে্ পালচ্ছ পে ্ঘিন মক্ষত্রগুব্ও। ে্ ও সিক্জ 
উৎপািনিারী িৃষি ও িযেিসােীরা উৎপাবিত পেযে 
সহলজ িরূিতথী স্ালন মপৌঁলছ বিলত পারলছন। গ্রালম 
ইন্টারলনি সুবিধা ো্ ুহওোর েল্ বহমােল্র তরুে 
প্রবতভারা তালঁির সংসৃ্বত, ঐবতহযেলি বিলবের সি্ 
পে ্ঘিিলির সামলন উপস্াপন িরলত সক্ষম হলেলছ। 

পে ্ঘিলনর প্রোলরর জনযে ভারলত ৭১টি ্াইিহাউস 
বেবনিত িরা হলেলছ। এই সি্ ্াইিহাউলস সামে ্ঘযে 
অনেুােী জািরুর, বেলেিার, িযোলেলিবরো, বেশু 
পাি্ঘ, পবরলিেিান্ধি িলিজ বনম ্ঘাে িরা হলচ্ছ। 
মিলের বনি ্ঘাবেত িন্দরগুব্লত ২০২৩ সাল্র মলধযে 
আন্তজ্ঘাবতি সামুবদ্রি পে ্ঘিন বিিালের ্ক্ষযেমাত্রা 

 এিিা সমে বছ্ েখন পে ্ঘিলনর মপ্রক্ষাপলি 
ভারলতর িলেিটি বনি ্ঘাবেত স্ালনর উললিখ 
িরা হলতা, বিন্তু ভারলতর মলতা বিবেত্রযেমে 
মিলে িহু পে ্ঘিনস্্ রলেলছ।

 িহু িছর ধলর মসই সি্ স্ানগুব্ 
অিলহব্ত বছ্। এই ঐবতহযেিাহী 
স্ানগুব্লি স্ীিৃবত মিওো এিং মসই 
স্ানগুব্লত পে ্ঘিিলির সংখযো িকৃ্ধির ্ ক্ষযে 
বনলে সরিার 'উড়ান বস্ম' ো্ু িলরলছ।

 পে ্ঘিিরা অসুবিধা এিং ভ্রমলের িরূলত্বর 
িারলে মে সমস্ত পে ্ঘিনস্ালন মেলত 
পারলছন না, মসসি পে ্ঘিন মিলন্দ্রর সলঙ্গ 
মানুলষর িরূত্ব িমালনার মেষ্া িরা হলচ্ছ।

 িে ্ঘািলির হাম্ম্প অনযেতম উিাহরে। 
২০১৯ সাল্ ৫২টি মসরা িে ্ঘনীে স্ালনর 

মলধযে এটি বদ্তীে পছলন্দর স্ান বছ্। 
বিন্তু ইউলনলস্া দ্ারা স্ীিৃত এই জােগাে 
মপৌঁছালনা খুি িটেন বছ্। োইলহাি উড়ান 
প্রিলল্পর অধীলন, সরিার হাম্ম্পলি মিলিাবর 
এিং বিিযোনগর বিমানিন্দলরর সলঙ্গ সংেুতি 
িলরলছ। বিিযোনগর বিমানিন্দর এখন 
হাম্ম্প মেলি মাত্র ৪০ বিল্াবমিার িলূর 
অিবস্ত। বসবিলমর পাবিেং বিমানিন্দরও 
এর এিটি েমৎিার উিাহরে।

 উড়ান বস্লমর তৃতীে ধালপ, ২৯টি অবতবরতি 
বিমান পে, তারপলর েতুে ্ঘ ধালপ ৩৪টি পে 
ো্ু িরা হলেবছ্। এখন, উত্তরাখলণ্ডর 
পান্তনগর, বপলোরাগড়, উত্তরপ্রলিলের 
িুবেনগর, অরুোে্ প্রলিলের পাবসরাি 
এিং অন্ধ্রপ্রলিলের িুরনুল্র মলতা 
জােগাে পে ্ঘিলনর প্রসার হলেলছ৷
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স্বমিশ িশ ্ষন 

বনধ ্ঘারে িরা হলেলছ। 
মগাোর পে ্ঘিন মক্ষত্রলি আিষ ্ঘেীে িলর মতা্ার 

জনযে, রালজযের িৃষি, মজল্ এিং অনযোনযে মানুলষর 
সুবিধার জনযে উন্নত সংলোগ পবরিাোলমা বতবর িরা 
হলচ্ছ। 'মমাপা'মত বনবম ্ঘত বগ্রনবেল্ড বিমানিন্দর 
আগামী িলেি মালসর মলধযে বতবর হলত োলচ্ছ। এই 
বিমানিন্দরলি জাতীে মহাসড়লির সলঙ্গ সংেতুি 
িরলত, প্রাে ১২,০০০ মিাটি িািা িযেলে এিটি ছে-
ম্লনর আধুবনি সংলোগিারী হাইওলে বতবর িরা 
হলচ্ছ। গত িলেি িছলর মগাোে জাতীে সড়ি 
বনম ্ঘালে হাজার হাজার মিাটি িািা বিবনলোগ িরা 
হলেলছ।

২০১৪ পে ্ঘিন মন্তি প্রসাি িম ্ঘসূবের সূেনা িলর। 
নযোেনা্ বমেন অন বপ্বগ্রলমজ বরজবুভলনেন 
অযোন্ড ম্পিবরেুযেো্, মহবরলিজ অগলমলন্টেন ্াইভ 
(আিযোক্ষর বমব্লে প্রসাি) এিটি মিন্দ্রীে তহবি্ 
সহােতাপুষ্ িম ্ঘসূবে। এই িম ্ঘসূবের উলদেেযে হ্, 
ঐবতহযেিাহী ও পুেযেস্ানগুব্র মালনান্নেন তো 
মসগুব্ বেবনিতিরে এিং পবরিাোলমাগত উন্নেন 
িরা। মিলে প্রাে ৪০টি তীে ্ঘস্ান বতবর িরা হলচ্ছ, 
োর মলধযে ১৫টি প্রিল্পও সম্পন্ন হলেলছ। এর অধীলন 
গুজরালিও ১০০ মিাটিরও মিবে মূল্যের বতনটি 
প্রিলল্পর িাজ ে্লছ। মসামনাে এিং গুজরালির 
অনযোনযে পে ্ঘিন স্ান এিং েহরগুব্র মলধযে উন্নত 
মোগালোগ িযেিস্া গলড় মতা্ার মেষ্া হলচ্ছ।

এিইভালি, সারা মিলে ১৯টি পে ্ঘিন গন্তিযে 
বেবনিত িরা হলেলছ এিং মসই স্ানগুব্র বিিাে িরা 
হলচ্ছ। এই সমস্ত প্রিল্প আগামী সমলে পে ্ঘিন বেলল্প 
নতুন েক্তি মোগালত প্রস্তুত। ১৫টি বেম সাবি্ঘলির 
মলধযে ৭৬টি মক্ষত্র েতুি িরা হলেলছ, সরিার ৯০০ 
টিরও মিবে পে ্ঘিনস্্লি েতুি িলরলছ। এর মলধযে 
৩৫টির িাজ সমূ্পে ্ঘ হলেলছ এিং ১৫টি স্ালন ৮০% 
িাজ মেষ হলেলছ।

আন্তজ্ঘাবতি পে ্ঘিলনর উন্নেলন সরিার এই সাত 
িছলর অলনি নীবতগত বসধিান্তও বনলেলছ, োর েল্ 
আজ মিে উপিৃত হলচ্ছ। ‘ই-বভসা’ এিং ‘বভসা অন 
অযোরাইভাল্’র মলতা বিষেগুব্ পে ্ঘিন মক্ষত্রলি 
উৎসাবহত িলরলছ এিং বভসা িািি খরেও িমালনা 
হলেলছ। এিইভালি, পে ্ঘিন মক্ষলত্র আবতলেেতার 
জনযে োজ্ঘ িরা ক্জএসটিও িমালনা হলেলছ। 
অযোিলভঞ্চালরর িো মাোে মরলখ ১২০টি পি ্ঘতেঙৃ্গও 
ম্বিংলের জনযে খুল্ মিওো হলেলছ। নতুন জােগাে 
পে ্ঘিিলির োলত অসুবিধার সমিখুীন হলত না হে 
মসজনযে গাইিলিরও প্রবেক্ষে মিওো হলচ্ছ। ভারত 
ভ্রমেিারী পে ্ঘিিলির মনস্তত্ত বিললেষে িলর এিং 

তালঁির পছন্দ-অপছলন্দর বিষেগুব্ বতবর িলর ভারত 
প্রবতবনেত নতুন নতুন ক্জবনস িরলছ। পে ্ঘিন স্ালন 
বিলেষ সাইনলিাি্ঘ, বিলিবে ভাষার গাইলির সুবিধার 
িারলে ভারতীে পে ্ঘিন নতুন মাত্রা পালচ্ছ।
সাংসৃ্রতক-আধ্যাত্মিক প� ্ষিন: ভািতীয় 
ঐরতমহ্যি বাহক

আজ বিবে ভারলতর মোগিযোোম, িে ্ঘন, 
আধযোত্মিিতা এিং সংসৃ্বতর প্রবত আিৃষ্ হলচ্ছ। নতুন 
প্রজলন্মর মলধযেও তালির মেিলড়র সলঙ্গ েতুি হওোর 
নতুন সলেতনতা বতবর হলেলছ। এিারলেই আজ 
সাংসৃ্বতি ও আধ্লাত্মিক পে ্ঘিলনর মক্ষলত্র জাতীে ও 
আন্তজ্ঘাবতি সম্ভািনা রলেলছ। এই সম্ভািনালি রূপ 
বিলত, মিি্ আধুবনি পবরিাোলমাই বনম ্ঘাে িরা 
হলচ্ছ না, িরং মিলের প্রােীন মগৌরি, ঐবতহযেলিও 
পুনরুজ্ীবিত িরা হলচ্ছ।

রামােে সাবি্ঘলির োরপালে ভ্রমে এিজনলি 
ভগিান রালমর মবহমার অনভূুবত অনুধািন িরলত 
সাহােযে িলর, সারা বিবে মেলি মিৌধি ধলম ্ঘর অনসুারীরা 
িধুি সাবি্ঘি ভ্রমে িরলত আলসন মসই মবহমা উপ্বব্ধ 
িরলত। অলোধযোর উন্নেলনর মাধযেলম এিটি আধযোত্মিি 
বিববেি পে ্ঘিন মিন্দ্র এিং স্াি্ঘ বসটি গলড় মতা্ার মেষ্া 
িরা হলচ্ছ। বিগত িলেি িছলর, পে ্ঘিলনর প্রসালরর 

পে ্ঘিনলক্ষলত্রর 
প্রসার রিল্ িবরদ্র 

মানষুরা সিলেলে মিবে 
উপিৃত হন; তারঁা িালজর সুলোগ 

পান; অন্ততপলক্ষ, মূ্ধন বিবনলোগ 
সি ্ঘাবধি িম ্ঘসংস্ান প্রিান িলর। েখন 

পে ্ঘিন িকৃ্ধি পাে, বিলিবে পে ্ঘিিরা বিবভন্ন 
এ্ািাে বভড় জমাে এিং অে ্ঘ িযেে িলরন। 
২০১৪ সাল্ পে ্ঘিন খালত ভারত ১ ্ক্ষ ২০ 

হাজার মিাটি িািা বিলিবেি মুদ্রা আে 
িলরবছ্। অপরবিলি ২০১৮-২০১৯ 
সাল্ বিলিবেি মুদ্রা বিবনমে প্রাে 

২ ্ক্ষ মিাটি িািা িকৃ্ধি 
মপলেলছ।
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স্বমিশ িশ ্ষন ভািমতি তবরচত্্য সংিষ্মণি
একটি উমি্যাগ 

সাংসৃ্রতকপ� ্ষিমনি প্রচাি

ভারলতর বিবেত্রযেমে 
সাংসৃ্বতি, ঐবতহাবসি, 
ধমথীে এিং প্রািৃবতি 
ঐবতহযে পে ্ঘিন উন্নেন এিং 
িম ্ঘসংস্ান সটৃষ্র জনযে প্রেুর 
সুলোগ প্রিান িলর। এই িো 
মাোে মরলখ ২০১৫ সাল্ 
স্লিে িে ্ঘন বস্ম ো্ু িরা 
হলেবছ্।

 মিৌধি সাবি্ঘি,  রামােে সাবি্ঘি,  িৃষ্ণ সাবি্ঘি,  উত্তর-পূি ্ঘ সাবি্ঘি,  বহমা্ে 
সাবি্ঘি,  উপিূ্ীে সাবি্ঘি,  মরুভূবম সাবি্ঘি,  আবিিাসী সাবি্ঘি,  ইলিা সাবি্ঘি,  
িনযেপ্রােী সাবি্ঘি,  গ্রামীে সাবি্ঘি,  আধযোত্মিি সাবি্ঘি,  মহবরলিজ সাবি্ঘি,  তীে ্ঘঙ্কর 
সাবি্ঘি,  এিং সুবে সাবি্ঘি। এই প্রিলল্পর অধীলন ভারলত ১৫টি বেমেুতি সাবি্ঘলির মলধযে 
এই স্ানগুল্া বছ্। 

বস্মটি শুরু হওোর পর মেলি, এই সাবি্ঘিগুব্র বনম ্ঘালের জনযে প্রাে ৫৭০০ মিাটি 
িািার মমাি ৭৮টি প্রিল্প অনলুমািন িরা হলেলছ। ২০২০ সাল্র বিলসম্বর পে ্ঘন্ত এই 
তহবি্ মেলি ৪২০০ মিাটি িািারও মিবে খরে িরা হলেলছ। 

কাশী-রবশ্বনাথ করিমডাি
মিাটির িািার বিবেনাে িবরলিার প্রিল্প 
২০১৯ সাল্ শুরু হলেবছ্।

মমাি পােঁ ্ক্ষ িগ ্ঘেুি আেতলনর িবরিলরর 
প্রেম অংেটি উলদ্াধন িরা হলেলছ।

৪৩টি অনযোনযে মক্ন্দলরর মলতা িােীর মক্ন্দরটি 
রাজিীে সালজ সম্জ্ত িরা হলেলছ।

যসা�নাথ �ক্ন্দি 
২০২১ সাল্র আগলটি 
প্রধানমন্তী বতনটি গুরুত্বপূে ্ঘ 
প্রিল্প উলদ্াধন িলরবছল্ন।

িা� �ক্ন্দি পুনগ ্ষঠন 
২০২০ সাল্র আগলটি, প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী রাম মক্ন্দলরর বভত্তিপ্রস্তর 
স্াপন িলরবছল্ন। এটি ২০২৫ সাল্র 
মলধযে মেষ হলি িল্ আো িরা হলচ্ছ।

িাশ্ীলর ৩১ িছর 
পর ২০২১ সাল্র 
মেব্রুোবরলত 
েীত্ানাে মক্ন্দরটি 
মখা্া হলেবছ্। ৩৭০ 
ধারা অপসারলের 
পর মিন্দ্রীে 
সরিার মক্ন্দলরর 
পুনরুজ্ীিলনর 
প্রক্ক্ো শুরু িলর।

যকিািনাথ ধা�
মিলের োসনভার গ্রহে িরার পর মেলি প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী পােঁিার 
মিিারনালে বগলেলছন। ২০১৩ সাল্ প্রািৃবতি বিপে ্ঘলের েল্ িযোপিভালি 
ক্ষবতগ্রস্ত এই মক্ন্দর পুনরুধিালরর িাজ ে্লছ। মক্ন্দলরর অংে বহসালি 
েঙ্করাোলে ্ঘর সমাবধ ইবতমলধযেই মসখালন বনবম ্ঘত হলেলছ। 

শীতলানাথ �ক্ন্দি 

৮০০
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্লক্ষযে মিেজলুড় ইবতহাস, বিবোস, আধযোত্মিিতা, 
সংসৃ্বত সম্পবি্ঘত সমস্ত স্বৃতস্তম্ভ বতবর িরা হলচ্ছ। 
উত্তরপ্রলিে পে ্ঘিন ও তীে ্ঘোত্রা উভে মক্ষলত্রই সমধৃি 
এিং এর সম্ভািনাও অপবরসীম। ভগিান রালমর 
জন্মস্ান মহাি িা িৃলষ্ণর িনৃ্দািন, ভগিান িলুধির 
সারনাে িা িােী বিবেনাে, সন্ত িবিলরর মারর ধাম িা 
িারােসীলত সন্ত রবিিালসর জন্মস্ান আধুবনিীিরে, 
রাজযে জলুড় িযোপি িাজ ে্লছ। ভগিান রাম, শ্রী িৃষ্ণ 
ও িলুধির জীিন সম্পবি্ঘত রামােে সাবি্ঘি, আধযোত্মিি 
সাবি্ঘি এিং মিৌধি সাবি্ঘি বতবর িরা হলচ্ছ।

েগু েগু ধলর ভারলত োরধাম োত্রা তাৎপে ্ঘপূে ্ঘ। 
দ্ািে মজযোবতব্ ্ঘঙ্গ, েক্তিপীে এিং অষ্বিনােি 
িে ্ঘনলি জীিলনর অনযেতম প্রধান অধযোে বহসালি 
বিলিেনা িরা হলেলছ। এই তীে ্ঘোত্রা এি পে ্ঘিলির 
িালছ ভ্রমলের আিষ ্ঘলের মেলেও মিবে; িারে এই 
সি্ তীে ্ঘোত্রা মানুষলি তালঁির প্রােীন ঐবতলহযের 
সলঙ্গ েতুি িলর, তালঁির আল্াবিত িলর। এটি মাোে 
মরলখ, উত্তরাখলণ্ডর মিিারনাে ধালম এিটি পে ্ঘিন 
সুবিধা মিলন্দ্রর বিিাে িরা হলচ্ছ, মসই এ্ািার 
িাবসন্দালির সুবিধালে ্ঘ এিটি নতুন হাসপাতা্ গলড় 
মতা্া হলচ্ছ। এর েল্ ভতিলির িালছ  পবরলষিা দ্রুত 
মপৌঁছালি। োরধাম সড়ি প্রিল্প িত্ঘমালন পুলরািলম 
ে্লছ। মিিারনাে পে ্ঘন্ত তীে ্ঘোত্রীলির বনলে োওোর 
জনযে এিটি ‘িযোি্ িার’ বতবরর প্রক্ক্ো শুরু হলেলছ। 
তা ছাড়া, পবিত্র মহমিুন্ড সালহলি োলত সহলজ োওো 
োে তার জনযে এিটি মরাপওলে বনম ্ঘালের িাজ ে্লছ। 
তা ছাড়া ঋবষলিে ও িে ্ঘপ্রোলগর মলধযে মর্ মোগালোগ 
স্াপলনর মেষ্া ে্লছ।

সমুদ্র িে ্ঘন পে, গুজরালির মসামনাে মক্ন্দলরর 
প্রিে ্ঘনী এিং েবপং িমলপ্ক্স, সম্প্রবত পে ্ঘিিলির 
পছলন্দর জােগা হলে উলেলছ। এর েল্ নতুন সম্ভািনা 
এিং িম ্ঘসংস্ালনর সুলোগ বতবর হলি এিং স্ানটির 
মাহাত্মযে িকৃ্ধি পালি। আবিিাসীলির িীরত্বপূে ্ঘ িাবহবন 
এিং তালঁির সংসৃ্বত প্রিে ্ঘলনর জনযে স্াধীনতার অমতৃ 
মলহাৎসলির সমে মিেজলুড় ১০টি আবিিাসী জািরুর 
বতবর িরা হলেলছ। রাবঁেলত বিরসা মুন্ডালি উৎসগ ্ঘ িলর 
জািরুর স্াপন িরা হলেলছ। গুজরালির রাজবপপ্া, 
অন্ধ্রপ্রলিলের ্াম্বাবসবঙ্গ, ছত্তিসগলড়র রােপুর, 
মিরা্ার মিাক্ঝলিাড়, মধযেপ্রলিলের বছন্দওোরা, 
মতল্ঙ্গানার হােদ্রািাি এিং মবেপুলরর তালমং-এ 
েীঘ্রই এই ধরলনর জািরুর মিখা োলি।

এই জািুররগুব্ শুধু মিলের নতুন প্রজন্মলি 
আবিিাসীলির মগৌরিমে অতীলতর সলঙ্গ পবরবেত 
িরলি না, তারঁা এই স্ানগুব্লত পে ্ঘিনলিও উৎসাবহত 

ভারলতর এিটি 
সমধৃি ইবতহাস রলেলছ। 

আমালির সংসৃ্বত হাজার হাজার 
িছলরর পুরলনা। বিবেলি আমালির আর 

নতুন িলর বিছু মিওোর মনই। আমালির 
মিে বনজ ইবতহাস, িৃটষ্, সটৃষ্লত ভরপুর। 

এগুল্া আমালির পূি ্ঘপুরুষলির মরলখ 
োওো ক্জবনস, তালঁির আেীি ্ঘাি। পে ্ঘিন 

মক্ষলত্র ভারলতর অগ্রগবত মিউ মরাধ 
িরলত পারলি না। 

িরলি। উত্তরপ্রলিলে মহারাজা সুলহ্লিলির এিটি 
৪০েুি মব্ালজের মূবত ্ঘ পে ্ঘিিলির তারঁ জীিলনর সলঙ্গ 
পবরেে িবরলে মিলি। এই স্ালন অসংখযে সুলোগ-
সুবিধার েল্ পে ্ঘিন মক্ষলত্রর প্রসার হলি। এই সমস্ত 
পিলক্ষপগুব্ পে ্ঘিনস্্গুব্র মসৌন্দে ্ঘ িকৃ্ধিই িরলি 
না িরং পে ্ঘিিলির সংখযোও িাবড়লে তু্লি৷
স্বাস্্য- সুস্তা প� ্ষিমন নতুন �াত্া

বিছু মানষু ভািলত পালর মে পে ্ঘিলনর সলঙ্গ 
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মিাবভলির সমে 
পে ্ঘিন মক্ষত্র সিলেলে 
মিবে ক্ষবতগ্রস্ত হল্ 
অংেীিারলির িাছ মেলি 
গাইিলির সহােতা প্রিান 
িরা হলেবছ্।

স্াস্যেলসিা িম ্ঘসূবের িী সম্পি্ঘ রলেলছ। বিন্তু স্ালস্যের 
সলঙ্গ পে ্ঘিলনর এিটি েক্তিো্ী মোগসূত্র তখনই 
গলড় ওলে েখন এিটি মিলের সমববিত, েক্তিো্ী 
স্াস্যে পবরিাোলমা পে ্ঘিন িযেিসাে প্রভাি মেল্। বেল্প 
সংস্া এেআইবসবসআই-এর এিটি সমীক্ষা অনসুালর, 
বিবেিযোপী বেবিৎসা পে ্ঘিলনর ২০ েতাংলের মিবে স্ান 
অবধিার িলরলছ ভারত। এর প্রােবমি িারে হ্ মে 

ভারলত বেবিৎসা সংক্ান্ত খরে মাবি্ঘন েতুিরা্রে এিং 
ইউলরালপর তু্নাে ৫০% িম।

এই বিষলে মিন্দ্রীে সরিালরর ক্মাগত মলনালোলগর 
ে্স্রূপ, ২০১৪ সা্ মেলি মিাবভলির টেি আলগ 
পে ্ঘন্ত বেবিৎসা পে ্ঘিন খালত ৩৫০% মিবে িকৃ্ধি 
হলেলছ। ২০১৪ সাল্ এই মক্ষত্র মেলি রাজস্ আে হলতা 
১.২৩ ্ক্ষ মিাটি িািা, বিন্তু ২০১৯ সাল্ তা মিলড় 

রবমশ্বি প� ্ষিন �ানরচমত্ 
ভািমতি ১৯টি স্ান 

 এিটি মিলের পে ্ঘিন বেল্প তার আন্তজ্ঘাবতি পবরেে 
সংজ্াবেত িরলত সাহােযে িলর। ভারত আন্তজ্ঘাবতি 
পে ্ঘিন মানবেলত্র এিটি বিলেষ গন্তিযে বহসালি স্ীিৃবত 
মপলেলছ, োর মলধযে ১৯টি বিলেষ পে ্ঘিন মক্ষত্র রলেলছ।

  মিন্দ্রীে সরিালরর উলিযোগ রাজযে এিং স্ানীে সরিালরর 
সহােতাে এই প্রোস িাস্তিাবেত হলচ্ছ।

  এই ১৯টি স্ালনর মলধযে আগ্রার তাজমহ্ মেলি বিবলির 
িুতুি বমনার, মহারাল্রের অজন্তা-ইল্ারা গুহাগুব্ 
অন্তভু্ঘতি। মোগালোগ িযেিস্া, গন্তিযেস্ালন পে ্ঘিিলির 
জনযে আরও ভা্ সুলোগ-সুবিধা/অবভজ্তা, িক্ষতা 
উন্নেন,স্ানীে সম্প্রিালের অংেগ্রহে, প্রোর এিং ব্যোক্ন্ডং 
এিং িযেক্তিগত বিবনলোগ সম্পবি্ঘত বিষেগুব্র উপর িৃটষ্ 
বনিধি িলর এই পবরিল্পনা িরা হলেলছ।
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২.১০ ্ক্ষ মিাটি িািাে মপৌঁলছলছ। অে ্ঘাৎ, িহৃত্তর 
স্াস্যে পবরিাোলমা পে ্ঘিলনর সুলোগ িকৃ্ধি িলর। 
আবতলেেতা এিং বেবিৎসা পবরলষিা এিসলঙ্গ 
িাজ িরলি। 

আজ, স্াস্যে পে ্ঘিলনর মক্ষলত্র ভারত বিলবের 
বতনটি প্রধান মিলের মলধযে অনযেতম হলে উলেলছ। 
স্াস্যে সুস্তা পে ্ঘিলনর প্রােবমি ্ ক্ষযে হ্ অসুস্তার 
বেবিৎসা িরা এিং সুস্তার প্রোর িরা। আেলুি ্ঘি 
এিং ঐবতহযেগত বেবিৎসা আমালির বেবিৎসার 
সিলেলে গুরুত্বপূে ্ঘ স্তম্ভ। আেলুি ্ঘলির সলঙ্গ সম্পতৃি 
সমগ্র িাস্তুতলন্তর সম্প্রসারেও মিলে পে ্ঘিন-
সম্পবি্ঘত স্াস্যে ও বিিােলি িকৃ্ধি িরলি। প্রিৃবতগত 
বিি মেলি ভারলতর স্তন্ত বিবেষ্যে িল্পনা িরুন, 
মেমন মিরা্ার সিজু পবরলিে- নিী- সমুলদ্রর 
মলনারম পবরলিে, িা উত্তরাখলণ্ডর মিান এি 
পাহালড়র মিাল্ নিীর তীলর মোগিযোোম অনেুী্ন 
িরা িা উত্তর-পূলি ্ঘর সিজু অরেযে, ভারলতর প্রিৃবত 
ভারলতর সিলেলে িড় সম্পি।

েখন স্াস্যে এিং সুস্তার পে ্ঘিলনর িো আলস, 
তখন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী িল্ন, “েবি আপনার 
জীিলন মানবসি উলদ্গ মিখা বিলে োলি, তাহল্ 
এখনই প্রিৃবতর মিাল্ বনলজলি সমপ ্ঘে িলর বিন। 
আপবন েখনই আপনার েরীর িা মনলি সুস্ িরলত 
োন তখনই ভারলত আসুন।"

এই অঞ্চল্ পে ্ঘিন িকৃ্ধির জনযে ভারত জাতীে 
আেষু বমেন প্রবতষ্া িলরলছ। বিবে স্াস্যে সংস্ার 
‘্যোবিেনা্ মমবিবসন ্রিযোলিক্জ ২০১৪-২০২৩’ 
ভারলতর আেলুি ্ঘি এিং অনযোনযে ভারতীে বেবিৎসা 
পধিবতর নীবতর সলঙ্গ েতুি হলেলছ। এছাড়াও, বিবে 
স্াস্যে সংস্া ভারলত ্যোবিেনা্ মমবিবসলনর জনযে 
এিটি ম্ািা্ মসন্টার প্রবতষ্ার িো মরাষো 
িলরলছ। সারা বিবে মেলি বেক্ষােথীরা ইবতমলধযেই 
আেলুি ্ঘি এিং এর বেবিৎসা িযেিস্া অধযেেন িরলত 
ভারলত আসলছ। োইলহাি, মিাবভি মহামাবর 
পে ্ঘিন বেলল্প এিটি উললিখলোগযে প্রভাি মেল্লছ। 
বিন্তু, টিিািরলের হার িকৃ্ধি পাওোে মিবে ও 
আন্তজ্ঘাবতি পে ্ঘিিলির বভড় িাড়লত শুরু িলরলছ। 
এর টিিািান অবভোলন, ভারত পে ্ঘিন বেলল্পর সালে 
জবড়ত রাজযেগুব্লি উচ্চ অগ্রাবধিার বিলেলছ। 
ভারত সরিার এই মস্লরর জনযে টিিািানলি 
অগ্রাবধিার বিলেলছ, এিং ে্স্রূপ, মহামাবরলত 
সিলেলে ক্ষবতগ্রস্ত পে ্ঘিন বেল্প খারাপ অিস্া মেলি 
পুনরুধিার িরলছ িল্ মলন িরা হলচ্ছ। মিাবভি 
মেলি সুরক্ষা ছাড়াও পবরচ্ছন্নতা এিং মমৌব্ি 
অিিাোলমার িযেিস্া পে ্ঘিিলির জনযে অতযেন্ত 

২০২১ সামলি জানুয়ারি প� ্ষন্ত প্রাপ্ত 
তথ্য অনুসামি, ২৪টি িামজ্য প্রায় 
১১৬০ যকাটি িাকাি ৩৬ টি প্রকমল্প 
কাজ শুরু হময়মছ। 

এি অধীমন ২৭টি 
িাজ্য/ যকন্দ্রশারসত 

অঞ্চমলি 

স্ান
িময়মছ।৫৭টি

প্রসাি প্রকমল্পি �াধ্যম� 
পরিকাঠাম�া উন্নয়ন

 ২০১৪ পে ্ঘিন মন্তি প্রসাি িম ্ঘসূবের সূেনা 
িলর। নযোেনা্ বমেন অন বপ্বগ্রলমজ 
বরজবুভলনেন অযোন্ড ম্পিবরেুযেো্, মহবরলিজ 
অগলমলন্টেন ্াইভ (আিযোক্ষর বমব্লে 
প্রসাি) এিটি মিন্দ্রীে তহবি্ সহােতাপুষ্ 
িম ্ঘসূবে। 

 এই িম ্ঘসূবের উলদেেযে হ্ মিলের ঐবতহযেিাহী 
ও পুেযেস্ানগুব্র মালনান্নেন তো মসগুব্ 
বেবনিতিরে এিং পবরিাোলমাগত উন্নেন 
িরা। এর প্রধান ্ক্ষযে হ্ এিটি িযোপি 
ধমথীে পে ্ঘিন অবভজ্তা প্রিালনর পাোপাবে 
তীে ্ঘস্ানগুব্র অগ্রাবধিার এিং িীর ্ঘলমোিী 
উন্নেন।

 এটি রাস্তা, মর্, িাবম ্ঘনা্, মমািাই্-
ইন্টারলনি-হি-পিি অযোলক্সস, মেৌোগার, 
িাবরগর িাজার, এটিএম এিং অে ্ঘ বিবনমে 
িাউন্টালরর মলতা পবরিাোলমা বিিালে 
িাজ িলর।
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২০১৬ মেলি ২০২০ সা্ পে ্ঘন্ত 
বেবিৎসা পে ্ঘিলনর উলদেলেযে 
ভারলত আগত মানুলষর সংখযো 

৪.২৭
৪.৪৯

৬.৪১ 
৬.৯৭ 

১.৮৩*

২০১৬

২০১৭

২০১৮

২০১৯

২০২০ 
�ানুমরি সংখ্যা লমষ্। * লকডাউন

গুরুত্বপূে ্ঘ।
পরিচ্ছন্নতা প� ্ষিনমক একটি নতুন জীবন িান 
কমি।

মলন িলর মিখুন ২০১৪ সাল্র আলগ আমালির 
েহরগুব্র পবরচ্ছন্নতা বনলে মিি্ মনবতিােি 
িোিাত্ঘা মোনা বগলেবছ্। িড় েহরগুব্র জীিলনর 
স্াভাবিি অংে হলে উলেবছ্ অপবরচ্ছন্নতা- আিজ্ঘনা। 
পবরচ্ছন্নতার প্রবত উিাসীনতা মিি্ েহরগুব্র 
মসৌন্দে ্ঘ এিং িে ্ঘনােথীলির উপরই মনবতিােি প্রভাি 
মেল্ তা নে িরং এর েল্ েহলরর িাবসন্দালির 
স্ালস্যের উপর সিলেলে মিবে মনবতিােি প্রভাি মিখা 

োে। এই িৃেযেপি পবরিত্ঘন িরার জনযে মিলে স্চ্ছ 
ভারত বমেন এিং আমরুত বমেলনর অধীলন এিটি 
বিো্ অবভোন শুরু িরা হলেবছ্৷ িলেি িছর ধলর, 
েহরগুব্লত ৬০ ্লক্ষরও মিবে িযেক্তিগত মেৌোগার 
এিং ছে ্লক্ষরও মিবে িবমউবনটি মেৌোগার বনম ্ঘাে 
িরা হলেলছ। ৭ িছর আলগ পে ্ঘন্ত মেখালন মাত্র ১৮ 
েতাংে িজ্ঘযে মে্া মেত, আজ তা মিলড় িাবঁড়লেলছ ৭০ 
েতাংলে। এখন স্চ্ছ ভারত অবভোন ২.০-এর অধীলন, 
েহরগুব্র আিজ্ঘনার পাহাড় অপসারলে এিটি 
অবভোনও শুরু হলেলছ। এ্ইবি আল্া েহলরর মসৌন্দে ্ঘ 
িকৃ্ধিলতও গুরুত্বপূে ্ঘ ভূবমিা পা্ন িলরলছ। সরিার 

য্রকংময়ি জন্য 
পব ্ষতামিাহমণি অনু�রত
২০১৯ সাল্র আগলটি সরিার 
ম্বিংলের জনযে পি ্ঘতালরাহলের বভসা 
মপলত ইচু্ছি বিলিবেলির জনযে ১৩৭টি 
পি ্ঘতেঙৃ্গ আলরাহলের অনুমবত বিলেলছ। 
এই েঙৃ্গগুব্ জমি ু ও িাশ্ীর, বহমাে্ 
প্রলিে, উত্তরাখণ্ড এিং বসবিলম অিবস্ত। 
উত্তরাখলণ্ড বিলিবেলির জনযে সলি ্ঘাচ্চ 
৫১টি পি ্ঘতেলৃঙ্গর অনুমবত মিওো 
হলেলছ। এই তাব্িাে জমি ুও িাশ্ীলরর 
১৫টি পি ্ঘতেঙৃ্গও স্ান মপলেলছ। সরিার 
অযোিলভঞ্চার িুযেবরজমলি উৎসাবহত 
িরলত এই পিলক্ষপ গ্রহে িলরলছ।

ক্�বধ ্ষ�ান প� ্ষিন যষ্মত্ ভািমতি ভূর�কা
ওোল্ড্ঘ িুযেবরজম অযোন্ড ্ালভ্ িাউক্সিল্র গলিষো অনুসালর, মিাবভলির আলগ 
বিবেিযোপী পে ্ঘিন খাত প্রবত িছর ৩.৫ েতাংে হালর িকৃ্ধি মপলেবছ্। এই খালতর 
মাধযেলম বিবে অে ্ঘনীবতলত ৮.৯ ট্ব্েন ি্ার মোগ হে এিং ৩৩০ বমব্েন 
মানুলষর িম ্ঘ সংস্ান হে। ভারলত এই খালত ৮৭.৫ বমব্েন মানুষ িালজর সুলোগ 
পান এিং মিলের ক্জবিবপলত ১৯৪ বিব্েন ি্ার েুতি হে। 

Cover Storyপ্রচ্ছি রনবন্ধপ� ্ষিমনি রবকাশ
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‘যিমখা আপন যিশ’-এি প্রস্তুরত

যহল্পলাইন এবং তথ্য 

ভারলত িীর ্ঘিা্ ধলর বিলিবে পে ্ঘিিলির আনালগানা িজাে 
রলেলছ। িাশ্ীলরর প্রািৃবতি মসৌন্দে ্ঘ মহাি িা িাক্জ্ঘব্ং-
আসালমর বিখযোত ো িাগান মহাি, প্রবতটি আন্তজ্ঘাবতি 
িে ্ঘনােথী এখানিার মলনামুগ্ধির িৃলেযের উপাসি হলে 
উলেলছন। এর পাোপাবে মানুলষর মলধযে ধমথীে স্ানগুল্া 
ভ্রমলের ইচ্ছা পবর্বক্ষত হলেলছ। সরিার 'মিলখা আপন 
মিে' িম ্ঘসূবে ো্ু িলরলছ, োর ্ ক্ষযে বিলেষ িুযেবরটি ম্লনর 
মাধযেলম তীে ্ঘস্ানগুব্র সলঙ্গ মানুষলি েুতি িরা। এটি এিটি 
প্রোরাবভোন োলত মানুষ ভারলতর মলধযে িযোপিভালি ভ্রমে 
িরলত পালরন এিং মিলের বিবভন্ন ঐবতহযেিাহী স্বৃতলসৌধ 
পবরিে ্ঘন িরলত উৎসাবহত মিাধ িলরন। এর ্ক্ষযে হ্ 
মিলের অভযেন্তরীে পে ্ঘিন মিন্দ্রগুব্লত সুলোগ-সুবিধা 
এিং পবরিাোলমার বিিাে িরা।

২০১৭ সাল্ ২৭ মসলটেম্বর বিবে পে ্ঘিন 
বিিস উপ্লক্ষ পে ্ঘিন মন্তি "ঐবতহযে 
গ্রহে িরুন" নালম এিটি অননযে প্রিল্প 
ো্ু িলরলছ। এটি পে ্ঘিন মন্তি, ভারতীে 
প্রত্নতলাত্্বেক জবরপ বিভাগ এিং রাজযে/
মিন্দ্রোবসত অঞ্চ্ দ্ারা গহৃীত এিটি 
পে ্ঘিন প্রোর উলিযোগ। এটি আমালির 
সমধৃিো্ী এিং বিবেত্রযেমে ঐবতলহযের 
স্বৃতলসৌলধর প্রবত পে ্ঘিিলির আিষ ্ঘে িকৃ্ধি 
িলর। এই উলিযোগটি ভারলতর প্রত্নতাত্্বেি 
জবরলপর মূ্ স্বৃতস্তম্ভ মেলি শুরু হলেবছ্ 
এিং এখনও পে ্ঘন্ত সারা মিলে ৯৫টি 
স্বৃতস্তলম্ভর উপর িাজ িলরলছ। মিসরিাবর 
বিবনলোগিারীরা এসি স্ালনর রক্ষোলিক্ষে-
সহ মমৌব্ি ও আধুবনি সুলোগ-সুবিধা 
মিলি। এই পবরিল্পনার েল্ এখন পে ্ঘন্ত 
২৯টি সমলঝাতা স্ারি (এমওইউ) স্াক্ষবরত 
হলেলছ।

'ঐরতহ্য গ্হণ'-এি �াধ্যম� 
অনন্য উমি্যাগ

 অভযেন্তরীে এিং আন্তজ্ঘাবতি পে ্ঘিিলির সুবিধালে ্ঘ 
এিং বনরাপত্তার জনযে, মিা্-বরে নম্বর ১৮০০১১১৩৬৩ 
এিং সংবক্ষপ্ত মিাি ১৩৬৩-এর মাধযেলম বহক্ন্দ এিং 
ইংলরক্জ-সহ িালরাটি ভাষাে সপ্তালহর সাত বিন ২৪ 
রণ্া সমস্ত পে ্ঘিন-সম্পবি্ঘত তেযে প্রিান িরা হে।

 ভ্রমেিারীলির মিান বিষলে প্রশ্ন োিল্ তালঁির 
সাহােযে িরার জনযে পে ্ঘিন মন্তলির ওলেিসাইলি 
এিটি ্াইভ েযোলির সুবিধা েুতি িরা হলেলছ।

 ‘ইনলক্বিি্ ইক্ন্ডো’ ওলেিসাইলি গুগু্ ৩৬০ 
বিবগ্র ওোিথ্রু িযেিহার িলর ভারলতর পে ্ঘিনস্াগুব্ 
সম্পলি্ঘ সমস্ত তেযে ভােু্ঘো্ মাধযেলম মিখা মেলত 
পালর। সমস্ত তেযে মেমন িুযের অপালরির, মহালি্, 
এলজন্ট এিং গাইি ‘ইনলক্বিি্ ইক্ন্ডো’ মমািাই্ 
অযোলপও উপ্ব্ধ রলেলছ।

 আন্তজ্ঘাবতি িে ্ঘনােথীলির পবরো্নার জনযে এিটি 
বনবি্ঘষ্ মিাবভি-১৯ োখা প্রবতটষ্ত হলেবছ্। ‘্রিযোলন্ডি 
ইন ইক্ন্ডো' মপাি্ঘাল্র মাধযেলম মিাবভলির সমে 
ভারলত আিলি োিা বিলিবে পে ্ঘিিলির সাহােযে িরা 
হলেবছ্। 

Cover Storyপ্রচ্ছি রনবন্ধ প� ্ষিমনি রবকাশ
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প্রোরাবভোলনর আওতাে মিলে ৯০ ্ লক্ষর মিবে পুরলনা 
রাস্তার আল্াে এ্ইবি আল্া ্াবগলেলছ। স্াধীনতার 
৭৫তম িছলর আমালির মিেটি 'সিল্র সলঙ্গ, সিল্র 
বিিাে, সিল্র বিবোস'-এর সলঙ্গ 'সিল্র প্রোস'-
এর িাি বিলেলছ। পবরচ্ছন্নতার জনযে, প্রলতযেলির 
অিিালনর এই মেতনা সমানভালি গুরুত্বপূে ্ঘ। 
পবরচ্ছন্নতা সুখ এিং পে ্ঘিলনর সলঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভালি 
জবড়ত। গুজরালির মুখযেমন্তী বহসালি, নলরন্দ্র মমািী 
পবরচ্ছন্নতার উপর বিলেষ মজার বিলে অগ্রগবতর জনযে 
পে ্ঘিন স্্গুব্র বিিালে গুরুত্ব বিলেবছল্ন। বনম ্্ঘ  
গুজরাি অবভোন েখন গেআলন্দা্লন পবরেত হে, 
তখন রালজযে পে ্ঘিলনর প্রসারও হে।
পিম্িা িষ্া কমি ভািত রবমশ্বি পরিচময় 
পরিণত হমচ্ছ

ঐবতহযে এিং পে ্ঘিন িটুি বিষে ো ভারতীে সংসৃ্বত, 
অনভূুবত এিং পবরেলের সলঙ্গ অবিলচ্ছিযেভালি েতুি। 
মিন্দ্রীে সরিার সি ্ঘিা ভারলতর সাংসৃ্বতি সম্ভািনালি 
এিটি নতুন আল্ালত বিলবের সামলন রাখার মেষ্া 
িলরলছ োলত ভারত ঐবতহাবসি পে ্ঘিলনর জনযে এিটি 
উললিখলোগযে বিববেি মিন্দ্র বহলসলি গলড় ওলে। এই 
মেতনাে ঐবতহাবসি স্ানগুল্ার সংস্ার িরা হলচ্ছ 
এিং আরও আিষ ্ঘেীে িলর মতা্া হলচ্ছ।

ি্িাতা, বিবলি, মুম্বাই, আহলমিািাি এিং 
িারােসীর মত ঐবতহযেিাহী স্ানগুব্লি নতুন সালজ 
সাক্জলে মতা্ার িাজ শুরু হলেলছ। এই েহরগুব্লত 
নতুন গযো্াবর, প্রিে ্ঘনী, বেলেিার, নািি এিং 
সঙ্গীত পবরলিেনার অিিাোলমা বতবর িরা হলচ্ছ। 
আন্তজ্ঘাবতি মানিণ্ড অনেুােী পােঁটি মলি্ জািরুর 
বনম ্ঘালেরও বসধিান্ত বনলেলছ সরিার। বিলবের প্রােীনতম 
োিরুরগুব্র মলধযে এিটি হ্ ি্িাতার জািরুর, 
মসখান মেলিই এর িাজ শুরু হলেলছ। তা ছাড়াও, বিবলি, 
মেন্নাই, হােদ্রািাি এিং শ্রীনগলরর জািরুরগুব্ সংস্ার 
িরা হলচ্ছ। গত সাত িছলর ১০টি অবতবরতি স্ানলি 
বিবে ঐবতহযেিাহী স্ান বহসালি মলনানীত িরা হলেলছ।

মিলের পরম্পরা এিং ঐবতহযে রক্ষা, সুসম্জ্ত এিং 
সুন্দর িরার জনযে শুধুমাত্র সম্পলির প্রলোজন হে না, 
তলি মসগুব্র েত্ন ও পবরো্নার জনযেও উন্নেন এিান্ত 
প্রলোজনীে। এর আল্ালি ‘বিমি ইউবনভাবস ্ঘটি’র 
মে ্ঘািা-সহ এিটি "ইক্ন্ডোন ইনবটিটিউি অে 
মহবরলিজ িনজারলভেন" প্রবতষ্ার িো ভািা হলচ্ছ। 
গুজরালির মুখযেমন্তী বহসালি িা এখন প্রধানমন্তী বহসালি 
মধা্াবভরালত ঐবতহাবসি সুরক্ষা এিং পুনরুধিালরর 
িাজ িলরলছন। ভারলত বিবে ঐবতহযেিাহী স্ানগুব্র 
সংখযো িকৃ্ধির পাোপাবে পবরিাোলমা এিং সমববিত 

উন্নেলনর জনযে প্রলেষ্া ো্ালনা হলচ্ছ। সাবি্ঘি ম্নগুব্ 
পে ্ঘিন গন্তিযেগুব্লি সংেতুি িরলছ, অনযেবিলি 
আন্তজ্ঘাবতি মোগ বিিলসর মলতা উৎসিগুব্ ভারতীে 
সংসৃ্বতলি বিলবের িাবি অংলের সলঙ্গ েতুি িরলছ, 
তালির আিৃষ্ িরলছ। এছাড়াও, মিলের সাংসৃ্বতি 
উত্তরাবধিার পুনরুধিালরর প্রক্ক্োটি নক্জরবিহীন 
হালর এবগলে েল্লছ। ১৯৭৬-২০১৪ সাল্র মলধযে, 
শুধুমাত্র ১৩টি েুবর োওো মূ্যেিান সম্পি বেলর পাওো 
বগলেবছ্; ২০১৪-২০২১ সাল্র মলধযে এরিম ৪১টি 
ঐবতহযেিাহী সম্পি বেবরলে আনা হলেলছ। 

বনঃসলন্দলহ, মিাবভলির পলর, ভারলতর পে ্ঘিন 
মক্ষত্র দ্রুত তার আলগর অিস্াে বেলর আসলছ। 
২০২২ সাল্র মালে্ঘর মলধযে ৫ ্ক্ষ বিলিবে পে ্ঘিিলির 
বিনামূল্যে বভসার িযেিস্া িরা, দ্রুত টিিািান, স্াস্যে 
মিন্দ্রগুব্লত আরও মিবে সুবিধা এিং উন্নত প্রেকু্তির 
িযেিহালরর মাধযেলম ভারতীে পে ্ঘিন বিলবে বনলজর এিটি 
পবরেে গলড় তু্লত প্রস্তুত। োইলহাি, ভারতলি বিলবের 
মসরা পে ্ঘিন গন্তিযে বহসালি স্ীিৃবত মিওোর জনযে 
সমস্ত ভারতীেলির সমববিত প্রলেষ্ার প্রলোজন, োলত 
এি ভারত-মরেষ্ ভারত-এর মেতনা সারা বিলবে অনুভি 
িরা োে। ভারলতর এই মাটিলত-এই মহাবম্ন তীলে ্ঘ 
সিল্র মলধযে মেন শুভ বেন্তার উিে হে।  



32 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ জািুয়ানর, ২০২২

মে প্রিল্পগুব্ িলেি িেি ধলর বি্বম্বত হলেলছ 
তার জনযে মিি্ িযেেভার িকৃ্ধি পােনা, িরং 
তার েল্ স্ানীে মানুষজন তো সলি ্ঘাপবর 

মিে িক্ঞ্চত হে। িীর ্ঘবিন ধলর সাধারে মানুষ অলপক্ষা িলর 
োলিন, বিন্তু তালঁির মসই সুলোগ সুবিধা মপলত অলনি মিবর 
হলে োে।

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী ২৭ বিলসম্বর, বহমাে্ প্রলিলের 
মাক্ন্ডলত ১১,০০০ মিাটি িািার োরটি জ্বিিুযেৎ প্রিলল্পর 
উলদ্াধন ও বভত্বতপ্রস্তর স্াপন িলরলছন। মসই অনুষ্ালন 
বতবন িল্ন, প্রলতযেি মিলেরই আ্ািা ধারো আলছ, বিন্তু 
আজ আমালির মিলের নাগবরলিরা পিষ্ভালি িুটি মতািে ্ঘ 
মিখলত পালচ্ছন।“

এিটি মতািে ্ঘ বি্ম্বলি উৎসাবহত িলর, অনযেটি উন্নেনলি 
উৎসাবহত িলর। বি্ম্বিারীরা িখনই পাহালড় িসিাসিারী 
মানুষলির উন্নেলনর িো বেন্তা িলরবন। পবরিাোলমা মহাি 
িা মানুলষর িালছ মমৌব্ি পবরলষিা মপৌঁলছ মিওো মহাি, 
আধুবনি সুলোগ সুবিধা মপলত বহমাে্ প্রলিলের মানুষলির 
িেলির পর িেি অলপক্ষা িরলত হলেলছ। অি্ িালনল্র 
িাজ িীর ্ঘবিন ধলর স্বগত বছ্। মরেুিাক্জ প্রিল্পও বনধ ্ঘাবরত 
সমলের মেলি বতন িেি বপবছলে বছ্।

প্রধানমন্তী তারঁ ভাষলে বহমাে্ প্রলিলে িল্র জল্র 

এিটি সমে বছ্ েখন মিলে বিবভন্ন 
প্রিল্পগুব্ শুরু হত, বিন্তু িলেি িেি 

ধলর ে্ার পলরও তা মেষ হত না। এই 
অিস্া বছ্ সারা মিলে। মিরা্ার পােঁ 

িছলরর পুরলনা মিালিাম িাইপাস প্রিল্প, 
আসালমর মিাবগবি্ মসতু, উত্তরপ্রলিলের 
োর িছলরর পুরলনা সরু খা্ প্রিল্প এিং 

বহমাে্ প্রলিলের বতন িেলির পুরলনা 
মরেুিাক্জ িাধঁ প্রিল্প, প্রবতটি বিষলের এি 
অিস্া বছ্। িত্ঘমান মিন্দ্রীে মনতৃত্ব প্রমাে 

িলরলছ মে প্রিল্প েত িটেনই মহাি না 
মিন েবি উলদেেযে এিং সংিল্প েবি িৃঢ় 

হে, তাহল্ তা সম্পূে ্ঘ হলিই, সমে মিবে 
্াগল্ও তা সম্পূে ্ঘ হলি। মাত্র োর িছলর, 

উত্তরপ্রলিলের সরেূ খা্ প্রিলল্পর ৪৮% 
সম্পূে ্ঘ হলেলছ এিং ো্ু িরা হলেলছ। 

এিং এখন বহমাে্প্রলিলে মরনুিাক্জ িাধঁ 
প্রিলল্পর স্প্ন পূরে হলেলছ। 

বহমােল্র উন্নেন িাষ্ট্র

রহ�াচমলি রবকাশ 
�াত্ায় নতুন গরত লাভ  

প্রধান�ন্ত্রীি সম্ূণ ্ষ 
ভারণ শুনমত রকউআি 
যকাডটি স্্যান করুন। 
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সংলোলগর উিাহরে বিলে িল্ন, “স্াধীনতার সাত িেি 
পলর বহমাে্ প্রলিলের সাত ্ক্ষ পবরিার পাইলপর 
মাধযেলম জ্ মপলেলছন। মাত্র িুই িছলরর মলধযে এিং তাও 
িলরানার মত অবতমাবর ে্ািা্ীন সমে সাত ্লক্ষর 
মিবে নতুন পবরিার িল্র জল্র সংলোগ মপলেলছ।“  

আলগ আমালির মিলের মবহ্ালির রান্নার জনযে িাে 
সংগ্রলহর মত িালজ সমে িযেে িরলত হত। আজ সরিার 
রলর রলর গযোস বসব্ন্ডার মপৌঁলছ বিলচ্ছ। মেৌোগার বনম ্ঘাে 
হওোে মবহ্ালির সম্ভ্রম রক্ষা মপলেলছ। তালঁির জীিলন 
স্ক্স্ত এলসলছ। ‘এি পি এি মপনেন’ বনলে িলেি িেি 
বি্বম্বত বসধিান্ত মহাি িা মসনািাবহনীলি আধুবনি অস্ত্র 
ও িুল্ি প্রুে জযোলিি প্রিালনর িাজ মহাি, েীলত 
সমসযো িমালনার জনযে প্রলোজনীে সংস্ান িা োতাোলতর 
জনযে উন্নত মোগালোলগর িযেিস্া িরা, সরিার প্রবতটি 
মক্ষলত্র দ্রুত পিলক্ষপ গ্রহে িরলছ। প্রধানমন্তী িল্লছন, 
সরিালরর প্রলেষ্া বহমােল্র প্রবতটি গলৃহ মপৌঁলছ োলচ্ছ।

�া� ্ষা হাব রহসামব রহ�াচমলি উমলেখ
বহমাে্ প্রলিে মিলের অনযেতম গুরুত্বপূে ্ঘ োম ্ঘা হাি। 

আজলি েবি আমালির মিেলি বিলবের ওষুলধর মিািান 
ি্া হে, তলি এর বপছলন সিলেলে মিবে অিিান রলেলছ 
বহমাে্ প্রলিলের। বিবেিযোপী িলরানা প্রািুভ্ঘালির সমে, 
বহমাে্ প্রলিে শুধুমাত্র অনযোনযে রাজযেগুব্লি নে, 
এমনবি অনযে মিেগুব্লিও সাহােযে িলরবছ্। ওষুধ 
খালতর পাোপাবে সরিার আেুষ বেল্প এিং প্রািৃবতি 
ওষুলধর সলঙ্গ বনেুতি উলিযোতিালির বিষলে প্রোর িরলছ।

মিিভূবম বহমাে্ প্রিৃবত মিাল্ অিবস্ত। তাই 
এখানিার প্রািৃবতি প্রােুে ্ঘ সংরক্ষে িরা এিান্ত 
প্রলোজনীে। পে ্ঘিলনর পাোপাবে বহমাে্ প্রলিলে 
বেল্প বিিালের প্রেুর সম্ভািনা রলেলছ। রালজযের খািযে 
প্রক্ক্োিরে, এিং বজি োষ, োম ্ঘা িযেিসার মত 
বিষেগুব্র প্রবত মিন্দ্রীে সরিার বিলেষ মলনালোগ 
বিলচ্ছ।  

বৃক্ধিি উপি নজি 
২০১৬ সামল ভািত লষ্্য রস্ি কমিরছল য� ২০৩০ সামলি �মধ্য অনজব শক্তিি উৎস যথমক তাি ৪০% শক্তি উৎপািন 

ষ্�তা পূিণ কিমব। এই বছমিি নমভম্মি ভািত এই লষ্্য�াত্া অজ্ষন কিাি জন্য প্ররতটি ভািতীয় আজ গব ্ষমবাধ কিমব। 
২০৩০ সামলি জন্য রনধ ্ষারিত লষ্্য�াত্া ভািত ২০২১ সামল অজ্ষন কমিমছ। এিাই আজমকি ভািমতি কামজি গরত। 

প্রধানমন্তীর সমিাে ধারো এই 
প্রিল্পটিলি সক্ক্ে িলরলছ, প্রাে 
বতন িেি ধলর এটি স্বগত বছ্। 
প্রিল্পটিলি িাস্তিাবেত িরার জনযে, 
মিন্দ্রীে সরিারলি ছেটি রাজযেলি 

এিক্ত্রত িরলত হলেবছ্: বহমাে্ প্রলিে, উত্তরপ্রলিে, হবরোনা, 
রাজস্ান, উত্তরাখণ্ড এিং বিবলি। এই ৪০ মমগাওোি প্রিল্পটি 
বনম ্ঘালে প্রাে ৭০০০ মিাটি িািা খরে হলেলছ। এিা সবতযেই বিবলির 
জনযে উপিারী। এই প্রিলল্পর েল্ বিবলি প্রবত িছর আনমুাবনি 
৫০০ বমব্েন রনবমিার জ্ পালি।

২১০ মমগাওোলির প্রিল্পটি বতবর 
িরলত আনমুাবনি ১৮০০ মিাটি 
িািা খরে হলি। এই প্রিল্পটি বনম ্ঘাে 
হল্ প্রবত িছর ৭৫০ বমব্েন 
ইউবনলির মিবে বিিযুেৎ উৎপাবিত 

হলি। এর েল্ পাবে ্ঘিতথী রাজযেগুব্ উপিৃত হলি৷

১১১ মমগাওোি ক্ষমতা 
সম্পন্ন এই প্রিল্পটি 
প্রাে ২০৮০ মিাটি িািা 
িযেলে বনবম ্ঘত হলেলছ। এই 
প্রিল্প মেলি প্রবত িছর 

৩৮০ বমব্েন ইউবনলিরও মিবে েক্তি পাওো োলি 
এিং এর েল্ প্রবত িছর রাজযে ১২০ মিাটি িািার 
মিবে রাজস্ আে িরলত পারলি।

হাবমরপুর মজ্াে এটিই 
প্রেম জ্বিিযুেৎ মিন্দ্র। 
৬৬ মমগাওোি সম্পন্ন 
এই প্রিল্প বনম ্ঘালে ৬৮০ 
মিাটি িািারও মিবে অে ্ঘ 
খরে হলি। এই প্রিলল্পর 

েল্ িছলর ৩০০ বমব্েন ইউবনলির মিবে বিিযুেৎ 
উৎপািন সম্ভি হলি। 

যিণুকাক্জ বাধঁ প্রকল্প

লুহরি য�জ-১ জলরবি্ুযৎ প্রমজক্ট

সাভিা-কুদে ুজলরবি্ুযৎ প্রকল্প

যধৌলারসধি জলরবি্ুযৎ প্রকল্প

রহ�াচমলি জন্য উপহাি 

বহমােল্র উন্নেন িাষ্ট্র
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প্রধান�ন্ত্রীি সম্ূণ ্ষ 
ভারণ শুনমত 
রকউআি যকাডটি 
স্্যান করুন।

্াখওোর িহুমুখী প্রিল্পটি ১৯৭৬ সাল্ প্রেম 
পবরিল্পনা িরা হলেবছ্। তলি এটি োর 
িেলিরও মিবে সমে ধলর স্বগত োিার পলর 

এখন নতুন িলর আোর আল্া মিখা বগলেলছ। প্রাে ৫৭৪৭ 
মিাটি িািা িযেলে বনবম ্ঘত ্াখওোর িহুমুখী প্রিলল্পর 
বভত্তিপ্রস্তর স্াপন িলরলছন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী। 
জাতীে গুরুত্ব িহনিারী এই প্রিল্পটি প্রাে ৩৪,০০০ 
মহ্র অবতবরতি জবমলত মসলের সুবিধা মিলি। ৩০০ 
মমগাওোি জ্বিিুযেৎ উৎপািলনর পাোপাবে ছেটি রাজযে 
উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রলিে, হবরোনা, বিবলি, বহমাে্ প্রলিে 
এিং রাজস্ান এই প্রিল্প মেলি পানীে জল্র সুবিধা পালি। 
্াখওোর প্রিলল্পর বভত্তিপ্রস্তর স্াপন িলর প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী িল্ন, “েখন আমরা মিালনা ঐবতহাবসি 
স্ালন োই, আমালির ি্া হে মে এই স্ানটি এত িছর 
আলগ বনবম ্ঘত হলেবছ্, এই ভিনটি এত পুরলনা। িলেি 
িেি ধলর মিলের এই অিস্া েল্ আসবছ্। মিলের 
িড় িড় প্রিলল্পর িো উেল্ ি্া হলতা- এত িছর ধলর 
এই পবরিল্পনা আিলি আলছ, এত িেি ধলর এই প্রিল্প 
অসম্পূে ্ঘ। আজ উত্তরাখলণ্ড এখালন শুরু হওো ্াখওোর 
প্রিলল্পরও এিই ইবতহাস িত্ঘমান রলেলছ। প্রিল্পটির 

িো ১৯৭৬ সাল্ প্রেম ভািা হলেবছ্। আজ ৪৬ িছর 
পর, আমালির সরিার মসই পবরিল্পনা িাস্তিাবেত 
িরলত বভত্তিপ্রস্তর স্াপন িলরলছ।“ এই প্রিল্পটি ছাড়াও, 
প্রধানমন্তী মমািী রালজযে সড়ি বিষলে এিাবধি প্রিলল্পর 
উলদ্াধন ও বভত্তিপ্রস্তর স্াপন িলরলছন, োর আনুমাবনি 
মূ্যে ৮৭০০ মিাটি িািা। এই প্রিল্পগুব্ বি্াস মানস 
সলরাির োত্রার জনযে উন্নত মোগালোগ গলড় মতা্ার 
পাোপাবে িুগ ্ঘম, গ্রামীে এিং সীমান্ত এ্ািার জনযে 
সংলোগ িযেিস্া উন্নেলন প্রধানমন্তীর িৃটষ্ভবঙ্গ িাস্তিােলন 
সাহােযে িরলি। এর পাোপাবে প্রধানমন্তী উধম বসং নগলর 
এমস হৃষীলিলের উপগ্রহ মিন্দ্র এিং বপলোরাগলড় 
জগজীিন রাম সরিাবর মমবিিযো্ িল্লজর বভত্তিপ্রস্তর 
স্াপন িলরলছন।

মিলের সি্ স্ালন বিবেমালনর বেবিৎসা সুবিধা প্রিালনর 
্লক্ষযে বিবভন্ন প্রিলল্পর পবরবধ সম্প্রসারে িরা হলচ্ছ। এই 
িুটি হাসপাতাল্র জনযে েোক্লম ৫০০ মিাটি এিং ৪৫০ 
মিাটি িািা খরে হলচ্ছ। উন্নত বেবিৎসা পবরিাোলমা 
গলড় উেল্ শুধুমাত্র িুমােুন ও তরাই অঞ্চল্র মানুষরাই 
উপিৃত হলিন না, উত্তরপ্রলিলের সীমান্তিতথী এ্ািার 
নাগবরিলিরও সুবিধা হলি। এই উপ্লক্ষ, প্রধানমন্তী 

সা�রগ্ক উন্নয়মনি পমথ 
এরগময় চমলমছ যিবভূর�

্াখওোর িহুমুখী প্রিলল্পর েল্ মিলের ছেটি রাজযে মসলের সুবিধা পালি। ১৯৭৬ সাল্ প্রেম 
এই প্রিলল্পর পবরিল্পনা িরা হলেবছ্ বিন্তু িল্পনাই মেলি বগলেবছ্, িাস্তিাবেত হলত পালরবন। 
বিন্তু প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী েখন গত ৩০ বিলসম্বর এই প্রিলল্পর বভত্বতপ্রস্তর স্াপন িলরন, 
তখন নি আো সঞ্চাবরত হলেলছ। এিই বিলন বতবন স্াস্যে, সংলোগ, বেল্প, আিাসন, পবরচ্ছন্নতা 

এিং পানীে জল্র জনযে আরও িলেিটি প্রিলল্পরও উলদ্াধন িলরবছল্ন।

মিিভূবমর উন্নেন িাষ্ট্র 
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আমরা সিল্ই জাবন উত্তরাখণ্ড মেলি িত নিী উৎপন্ন হলেলছ, বিন্তু 
স্াধীনতার পর মেলি এখানিার মানুষ আরও িুটি ম্াত প্রতযেক্ষ িলরলছন। 
এিজন পাহাড়লি উন্নেলনর োত্রা মেলি িলূর মরলখলছন, আলরিজন 
পাহালড়র উন্নেলন বিনরাত এি িলর িাজ িলর েল্লছন। উত্তরাখলণ্ড 
নতুন জ্বিিুযেৎ প্রিল্প বতবর হলচ্ছ, রালজযের বেল্প ক্ষমতা িকৃ্ধি এই 
িেিলি উত্তরাখলণ্ডর িেলি পবরেত িরলি।“- নমিন্দ্র য�ািী, প্রধানমন্তী 

িাবেপুলর অযোলরামা পাি্ঘ, বসতারগলজে প্াবটিি বেল্প পাি্ঘ 
এিং রাজযে জলুড় আিাবসি, পবরচ্ছন্নতা এিং পানীে জ্ 
সরিরাহ সম্পবি্ঘত মিে িলেিটি প্রিলল্পর বভত্তিপ্রস্তর 
স্াপন িলরলছন।

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী ১৭,৫০০ মিাটি িািা মূল্যের 
২৩টি প্রিলল্পর সূেনা িলরলছন। এর মলধযে ছেটি প্রধান 
প্রিল্প, োর মলধযে রলেলছ রাস্তা প্রেস্তিরে প্রিল্প, 
বপলোরাগলড় এিটি জ্বিিুযেৎ প্রিল্প এিং বনবনতাল্ 
এিটি সুযেলেলরজ মনিওোি্ঘ উন্নেন প্রিল্প। এই 

প্রিল্পগুব্র জনযে মমাি িযেে হলি ৩,৪০০ মিাটি িািা।
সড়ি প্রিল্পগুব্র েল্ গাড়ওো্, িুমােুন এিং তরাই 

অঞ্চল্ সড়ি মোগালোগ িযেিস্া উন্নত হলি। উত্তরাখণ্ড 
এিং মনপাল্র মলধযে উন্নত সংলোলগর েল্ পে ্ঘিন, 
বেল্প ও িাবেক্জযেি িাে ্ঘক্ম িকৃ্ধি পালি, এর পাোপাবে 
মিলের মিৌে্গত অিস্ান বহসালি গুরুত্ব িকৃ্ধি হলি। 
এিই সমলে, বপলোরাগড় মমবিিযো্ িল্জ-সহ এমস 
হৃষীলিলের উপগ্রহ মিন্দ্র গেন স্াস্যে পবরিাোলমার 
উন্নবতলত গুরুত্বপূে ্ঘ ভূবমিা পা্ন িরলি।  

রবরভন্ন উন্নয়ন প্রকমল্পি রভত্তিত্তিপ্রস্তি স্াপন কিা হময়মছ 

য� স�স্ত প্রকল্প চালু হময়মছ 
 নাবগনা মেলি িাবেপুর পে ্ঘন্ত ৯৯ 

বিবম িুমােুন-গলড়াো্ সড়ি 
মোগালোগ।

 ২৮৪ মিাটি িািাে বনবম ্ঘত 
িনিপুর-বপলোরাগড় পে ্ঘন্ত ৩২ 
বিবম রাস্তা (অ্-ওলেিার)।

 ২৬৭ মিাটি িািা মূল্যের 
িনিপুর-বপলোরাগলড় মি্লক্ষত 
মেলি েম্পাওোত পে ্ঘন্ত রাস্তা 
(অ্-ওলেিার)।

 বত্ন মেলি েুইরাবন পে ্ঘন্ত ২৩৩ 
মিাটি িািা মূল্যের সড়ি প্রিল্প।

 ৫০ মিাটি িািা মূল্যের 
ইউলজবভএন-এর পােঁ মমগাওোি 
সুবরঙ্গি জ্বিিুযেৎ প্রিল্প।

 নমাবম গলঙ্গ িম ্ঘসূবের অধীলন 
৫০ মিাটি িািা মূল্যের রামনগর-
বনবনতাল্ সুযেলেলরজ ট্িলমন্ট 
প্যোন্ট।

যসচ: লাখওয়াি বহু�ুখী 
প্রকল্প যথমক ছয়টি 
িাজ্য উপকৃত হমব। 

৮৭০০ যকাটি 
িাকা খিচ 

কমি একারধক 
সড়ক 

যনিওয়ামক্ষি 
�াধ্যম� 

সংম�াগ। 

রশল্প, আবাসন, 
পরিচ্ছন্নতা, পানীয় 

জমলি একারিক
প্রকমল্পি উম্াধন। 

স্বাস্্য
পরিচ� ্ষা:

এ�স 
হৃরীমকমশি 

উপগ্হ যকন্দ্র, 
জগজীবন

িা� 
য�রডক্যাল 
কমলজ। 
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উত্তিাখমণ্ড 
চাি স্তমিি 

সুরবধা 

 ৫,৭৪৭ মিাটি িািা মূল্যের ৩০০ 
মমগাওোি সম্পন্ন ্াখওোর 
িহুমুখী প্রিল্প।

 ৪,০০২ মিাটি িািা মূল্যের ৮৫.৩০ 
বিবম মমারািািাি-িাবেপুর োর 
ম্লনর সড়ি প্রিল্প।

 ১২৫০ মিাটি িািাে ১৩টি মজ্াে 
জ্ জীিন বমেলনর অধীলন ৭৩টি 
জ্ সরিরাহ প্রিল্প।

 ৬২৭ মিাটি িািার প্রধানমন্তী 
গ্রামীে সড়ি মোজনার বদ্তীে 
পলি ্ঘ ১৩৩টি পে।

 ৪৫৫ মিাটি িািাে এমস উপগ্রহ 
মিন্দ্র বনম ্ঘাে িরা হলি।

 প্রাে ৪৫০ মিাটি িািা িযেলে ১৫১টি মসতু বনম ্ঘাে। 
 বপলোরাগড় মমবিিযো্ িল্লজ বনম ্ঘালে ৪৫৫ মিাটি িািা।
 ২০৫ মিাটি িািা ২৪ রন্টা, সাত বিলনর পানীে জ্ সরিরাহ প্রিল্প। 
 নমাবম গলঙ্গ িম ্ঘসূবের অধীলন ১৯৯ মিাটি িািাে নেটি এসটিবপ।
 প্রধানমন্তী আিাস মোজনা েহরাঞ্চল্র ১২৫৬ ইউবনলির মূ্যে - ১৭১ 

মিাটি িািা।
 িােীপুলর ৩৫ মিাটি িািার অযোলরামা পাি্ঘ। 
 বনবনতা্ মজ্াে পেঃবনষ্ােন িযেিস্ালি েক্তিো্ী িরার জনযে ৭৮ 

মিাটি িািার পবরিল্পনা। 
 বসতারগলজে প্াবটিি ইন্ডাব্রিো্ পালি্ঘর মূ্যে আনুমাবনি ৬৬ মিাটি 

িািা। 
 মািলিািা মেলি হ্িুোবন রাস্তার জনযে িরাদে ৫৮ মিাটি িািা। বিচ্ছা 

মেলি পান্তনগর রাস্তার জনযে ৫৪ মিাটি িািা। 
 খাবতমা িাইপালসর জনযে ৫৩ মিাটি িািা। এবেোন হাইওলের মাধযেলম 

মনপা্লি সংেুতি িরার প্রিলল্পর জনযে িযেে হলি ১৭৭ মিাটি িািা।
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১৫ যথমক ১৮ বছি বয়রসমিি 
টিকাকিণ শুরু হল

ওর�ক্ন: সতক্ষ থাকুন 

মিাবভি-১৯- এর নতুন ভযোবরলেন্ট 
ওবমক্লনর েল্ বিলবের বিবভন্ন 
মিলে দ্রুত সংক্মে িকৃ্ধি পালচ্ছ। 

ভারলতও প্রবতবিন ওবমক্ন আক্ালন্তর সংখযো িকৃ্ধি 
পালচ্ছ। তলি ভারত সরিার পবরবস্বত মমািালি্াে 
শুধুমাত্র উত্তম িযেিস্া গ্রহেই িলরবন, িরং মসই সি্ 
প্রস্তুবতগুব্র উপর প্রবতবনেত নজর রাখলছ োলত 
নাগবরিরা প্রভাবিত না হন। মাত্র িুটি পধিবতলত 
মিাবভি এড়ালনা োে - এিটি টিিা এিং অনযেটি 
মিাবভি আেরেবিবধ মমলন ে্া। 

এই িারলেই সরিার মিলে সম্পূে ্ঘ টিিািালনর 
গুরুত্বলি তুল্ ধরার পাোপাবে রাজযেগুব্র সলঙ্গ 
সহলোবগতাে প্রলোজনীে বনলি্ঘোি্ী প্রিাে িলর 

সারা বিলবে মেভালি ওবমক্ন আক্ালন্তর সংখযো 
িকৃ্ধি পালচ্ছ, তার মপ্রবক্ষলত সরিার শুধু প্রস্তুবত 
বনলেলছ এমন নে, সম্ভািযে সি্ ঝঁুবির বিষলে 
সতি্ঘতা অি্ম্বন িলরলছ। ে্স্রূপ, সরিার 
টিিািরলের উপর সিলেলে মিবে মজার বিলেলছ, 
মসইিারলে িাবড় িাবড় বগলে টিিািান সংক্ান্ত 
প্রোর ো্ালনা হলচ্ছ। ৩ জানুোবর মেলি 
প্রাপ্তিেস্লির পর এিার ১৫ মেলি 
১৮ িছর িেসী বিলোর-বিলোরীলির 
টিিা মিওো শুরু হলেলছ। শুধু তাই 
নে, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী সামবগ্রি 
পবরবস্বতর উপর নজর মরলখলছন এিং সারা 
মিলে মিাবভি -১৯, ওবমক্ন এিং স্াস্যে 
িযেিস্ার প্রস্তুবত মূ্যোেলনর জনযে উচ্চ পে ্ঘালের 
বিেলির সভাপবতত্ব িরলছন। বতবন মিলের 
নাগবরিলির আতক্ঙ্কত না হলে সতি্ঘ ও সািধান 
োিার অনুলরাধ জাবনলেলছন।

যকারভড-১৯ এি রবরুমধি লড়াই 
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রচরকৎসকমিি 
পিা�শ ্ষ অন�ুায়ী 
৬০ বছমিি যবরশ 

বয়রস প্রবীণ ব্যক্তিমিি 
১০ জানয়ুারি যথমক 

প্ররতমিাধ�লূক টিকা 
যিওয়া হমব।

সমূ্পে ্ঘ িযেিস্া গ্রহলের জনযে জনগেলি আহ্ান 
জাবনলেলছ। এই িারলেই ২৫ বিলসম্বর রালত জাবতর 
উলদেলে ভাষলে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী বতনটি বিষলে 
মরাষো িলরবছল্ন: ৩ জানুোবর মেলি ১৫-১৮ িছর 
িেবস বিলোর-বিলোরীলির টিিা মিওো হলি, স্াস্যেলসিা 
এিং সামলনর িমথীলির ১০ জানুোবর মেলি টিিা মিওো 
হলি, এিং িছলরর মেষ নাগাি প্রাে ১০ বমব্েন মানুষলি 
টিিা মিওো হলি। বেবিৎসিলির পরামে ্ঘ অনুোেী ৬০ 
িছলরর মিবে িেসী অনযোনযে অসুস্ প্রিীে িযেক্তিলির 

জানুোবর মেলি এিটি প্রবতলরাধমূ্ি টিিা মিওো হলি।
বিলোর-বিলোরীলির টিিা মিওো শুরু হল্ সু্্গুব্ 

স্াভাবিি অিস্াে বেলর আসলত পারলি, মসইসলঙ্গ 
পডু়োলির অবভভািিলির িুক্চিন্তা এিং উলদ্গও িমলি। 
২০২১ সাল্র ১৬ জানুোবর ভারলত টিিািরে শুরু 
হলেবছ্ এিং মিলের নাগবরিলির ঐিযেিধি প্রলেষ্ার 
েল্ আজ ভারত ইবতমলধযেই ১৪১ মিাটি টিিার মিাজ 
বিলে এি অভূতপূি ্ঘ সাে্যে অজ্ঘন িলরলছ। শুধু তাই 
নে, ভারলতর প্রাপ্তিেস্ জনসংখযোর ৬১ েতাংলেরও 

যকন্দ্র স�স্ত জায়গায় িল পাঠামচ্ছ
মিন্দ্র এমন সমস্ত জােগাে ি্ পাোলচ্ছ মেখালন 

টিিািরলের হার িম, মরালগর প্রলিাপ িকৃ্ধি 
পালচ্ছ এিং স্াস্যে পবরিাোলমার অভাি রলেলছ। 

মিাবভি-১৯ প্রবতলরাধ এিং বেবিৎসার জনযে 
মরাগীলির দ্রুত েনাতিিরলের জনযে, ওবমক্ন 

সংক্ান্ত পবরবস্বত এিং সারা মিলে স্াস্যে িযেিস্ার 
প্রস্তুবত মূ্যোেলনর জনযে বিলসম্বলরর েতুে ্ঘ 

সপ্তালহ প্রধানমন্তী এিটি উচ্চ-পে ্ঘালের বিেলির 
সভাপবতত্ব িলরবছল্ন। সংক্মলের বিস্তার 

বনেন্তে িরলত বতবন আক্ান্তলির সংপিলে ্ঘ আো 
বনিিজনলির বেবনিতিরলের উপর মজার মিন। 

প্রধানমন্তী আবধিাবরিলির িল্বছল্ন, মে সমস্ত 
অঞ্চল্ টিিািরলের হার িম, আক্ালন্তর সংখযো 

িকৃ্ধি পালচ্ছ এিং স্াস্যে পবরিাোলমার অভাি রলেলছ 
মসখালন পবরবস্বত সামা্ বিলত দ্রুত ি্ পাোলনা 

উবেত। এছাড়াও, প্রধানমন্তী এই আল্ােনাে 
মজ্া স্তর মেলি রাজযেগুব্লত স্াস্যে িযেিস্া গলড় 
মতা্ার গুরুলত্বর উপর মজার মিন। বতবন বিেলি 

রাজযেগুব্লি আরও সতি্ঘ হওোর পরামে ্ঘ 
বিলেবছল্ন। এর সলঙ্গ মজ্াগুব্লত সংক্মে, 

নতুন আক্ালন্তর রিনার মত বিষেগুব্ বনরীক্ষে 
িরার পাোপাবে সমস্ত প্রলোজনীে সুরক্ষা িযেিস্া 

গ্রহে িরলত উৎসাবহত িলরবছল্ন। রাজযেগুব্লি 
মিাবভিবিবধ বেবে্ না িরারও আক্জ্ঘ জাবনলেলছন।

প্রময়াজনীয় সতক্ষতা অবলম্ন করুন

সারা বিবে এখনও মিাবভি অবতমাবরর 
বিরুলধি ্ড়াই িলর েল্লছ। সমগ্র বিলবে 
প্রবতবিন আক্ালন্তর সখা িকৃ্ধি পালচ্ছ। এই 
পবরবস্বতলত প্রবতটি মানুলষর মিাবভলির 
বনরাপি আেরে অনুসরে িলর ে্া এিান্ত 
প্রলোজনীে। মিাবভি আেরেবিবধ মমলন 
ে্ার পাোপাবে িযেক্তিগত স্তলর সতি্ঘ 
োিা সিলেলে জরুবর, মিাবভলির বিরুলধি 
্ড়াইলের এটি অনযেতম প্রধান হাবতোর। 
আমালির অিেযেই সতি্ঘ োিলত হলি, 
বনবি্ঘষ্ বনেম অনুসালর মাস্ পরলত হলি। 
িারিার সািান বিলে হাত মধাওো, বভড় 
এবড়লে োওোর মত সািধনতা অি্ম্বন 
িরলত হলি। আমালির অিেযেই মলন রাখলত 
হলি মে আমালির আতক্ঙ্কত হল্ ে্লি 
না, িরং আমালির সতি্ঘ োিলত হলি, 
সািধনতা অি্ম্বন িরলত হলি।

৩ 
জানয়ুারি 

যথমক ১৫-১৮ 
বছি বয়রস রকমশাি-

রকমশািীমিি টিকা 
যিওয়া হমব।

স্বাস্্যমসবা 
এবং সা�মনি 
ক�মীমিি ১০ 

জানয়ুারি যথমক টিকা 
যিওয়া হমব।

প্রধান�ন্ত্রী নমিন্দ্র 
য�ািী জারতি 
উমদেমশ্য তািঁ 

ভারমণ রতনটি বড় 
য�ারণা কমিমছন 

যকারভড-১৯ এি রবরুমধি লড়াই 
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মিবে মানুষ টিিা মপলেলছন। এিইভালি, প্রাপ্তিেস্ 
জনসংখযোর প্রাে ৯০% মানুষ টিিার প্রেম মিাজ 
মপলেলছন। অলনি রাজযে, বিলেষ িলর পে ্ঘিন মিন্দ্র 
বহসালি প্রবসধি মগাো, উত্তরাখণ্ড এিং বহমাে্প্রলিলে 
১০০% মানুষ টিিার এিটি মিাজ গ্রহে িলরলছন। 
এিইসলঙ্গ বহমাে্ প্রলিে মিলের প্রেম রাজযে হলে 
উলেলছ মেখালন মোগযে জনসংখযোর ১০০% মানুলষর 
সমূ্পে ্ঘ টিিািরে হলেলছ। 
'হি �ি িস্তক' প্রচািারভ�ামনি �মল টিকাকিমণি 
গরত বৃক্ধি যপময়মছ 

“সম্পূে ্ঘ টিিািরে, বনক্চিত বনরাপত্তা” এই নীবতলি 

সম্ব্ িলর সরিার ১০০% টিিািরলের ্লক্ষযে দ্রুত 
িাজ িরলছ। এই উলিযোলগর অংে বহসালি প্রবতটি িাবড় 
িাবড় বগলে ‘হর রর িস্তি’ টিিািরে প্রোরাবভোন 
জনগেলি টিিা বনলত উৎসাবহত িলরলছ, স্াস্যেিমথীরা 
িাবড় মেলি মক্ষত সি ্ঘত্রস্ালন মানুষলি টিিা বিলেলছন। 
এর েল্ টিিাপ্রাপ্ত নাগবরলির সংখযো িকৃ্ধি মপলেলছ। 
এই প্রোরাবভোলনর অংে বহসালি জওোন, িৃষি, িেস্ 
এিং বভন্নভালি সক্ষম-সহ প্রবতটি মানুলষর জনযেই প্রলেষ্া 
িরা হলেলছ, োলত মোগযে জনলগাষ্ঠীর টিিািরে সম্পূে ্ঘ 
হে, এিটি সুরক্ষা েক্ গটেত হে। আমরা মসই ্লক্ষযে 
এবগলে েল্বছ।  

সি্ মিেিাসীর িালছ আমার এিান্ত 
অনুলরাধ, গুজলি িান মিলিন না, 
বিভ্রান্ত হলিন না ও আতক্ঙ্কত হলিন 
না। আমরা সিল্ বমল্ এখনও পে ্ঘন্ত 
বিলবের সিলেলে িড় টিিািরে অবভোন 
পবরো্না িলরবছ। আগামী বিলন আমরা 
এই অবভোনলি আরও সম্প্রসাবরত িরি, 
এর গবতলি ত্বরাববিত িরা হলি। আমালির 
সিল্র সমলিত প্রলেষ্ার েল্ আমরা 
িলরানার বিরুলধি এই ্ড়াইলে মিেলি 
জেী িরলত পারি। 

- নমিন্দ্র য�ািী, প্রধানমন্তী।

যকমন্দ্রি �ন্ত্র: ওর�ক্মনি য�াকারবলা কিাি জন্য িাজ্যগুরলি পাচঁ ধামপি যকৌশল গ্হণ কিা উরচৎ 

যকারভমডি রবরুমধি লড়াইময় 
ভািমতি প্রস্তুরত

 মিলে িত্ঘমালন ১৮ ্ক্ষ আইলসাল্েন েেযো রলেলছ।
 পােঁ ্ক্ষ অক্ক্সলজন েেযো আলছ। আইবসইউলে মমাি 

১৪০০০০টি েেযো আলছ।
 েবি আইবসইউ এিং নন-আইবসইউ েেযো অন্তভু্ঘতি 

িরা হে, তলি বেশুলির জনযে বনবি্ঘষ্ ৯০,০০০টি েেযো 
রলেলছ।

 ইবতমলধযে সারা মিলে বতন হাজালরর মিবে বপএসএ 
অক্ক্সলজন প্যোন্ট ো্ু রলেলছ।

 সারালিলে ৪ ্ক্ষ অক্ক্সলজন বসব্ন্ডার বিতরে িরা 
হলেলছ।

 রাজযেগুব্ প্রলোজনীে ওষুলধর মজলুতর পাোপাবে 
পে ্ঘাপ্ত পরীক্ষার সরজোম প্রস্তুত িরলত সহােতা পালচ্ছ।

ন্যাসাল ভ্যাকরসন – আ�ামিি যিশ শীঘ্রই একটি ন্যাসাল 
ভ্যাকরসন এবং রবমশ্বি প্রথ� রডএনএ টিকা প্রস্তুত কিমত চমলমছ।

িটুি টিকা এবং যকারভমডি একটি ওরধু অনমু�ািন যপময়মছ

আরও িুটি মিাবভি টিিা এিং এিটি নতুন ওষুধ অনুলমািন 
মপলেলছ। ‘মসন্টা্ ্াগস টিযোন্ডাি্ঘ িলন্টা্ অগ ্ঘানাইলজেন’ 
বসরাম ইনবটিটিউি অে ইক্ন্ডো'র টিিা ‘মিালভাভযোক্স’ এিং 
িালো্ক্জিযো্ ই-ভযোিবসন ‘িবি ্ঘভযোক্স’ জরুবর িযেিহালরর 
জনযে অনুলমাবিত হলেলছ। এছাড়াও, জরুবর অিস্াে মিাবভলির 
ওষুধ ‘ম্নুবপরাবভর’-এর বনেবন্তত িযেিহালরর জনযে অনুলমািন 
মিওো হলেলছ। মে সমস্ত িযেক্তিলির এই মরালগ আক্ান্ত হওোর 
ঝঁুবি মিবে, তালঁির এই ওষুধ মিওো মেলত পালর। স্াস্যেমন্তী 
মনসুখ মান্ডাবভোর মলত, মিালভাভযোক্স টিিা ভারলত বতবর 
হলি। এছাড়াও মিলন্দ্রর তরলে জানালনা হলেলছ, মে তৃতীে 
মিালজর জনযে ৬০ িছলরর মিবে িেস্লির বেবিৎসিলির 
েংসাপত্র প্রিান িরার প্রলোজন মনই।

 বিলেষ িলর আসন্ন উৎসলির িো মাোে মরলখ রালতর 
িারবেউ জাবর, সমালিলে বনলষধাজ্া জাবর িরা। িলরানা 
আক্ালন্তর সংখযো িকৃ্ধি মপল্ িলন্টনলমন্ট এিং িাোর 
মজান বনধ ্ঘারে িরা।

 পরীক্ষা এিং নজরিাবরর উপর বিলেষ মলনালোগ মিওো। 
আইবসএমআর এিং স্াস্যে মন্তলির বনলি্ঘবেিা অনুসালর, 
পরীক্ষা িরা উবেৎ। রলর রলর পরীক্ষা এিং আরটিবপবসআর 
পরীক্ষার সংখযো িাড়ালত হলি।

 হাসপাতাল্র েেযো, অযোমু্বল্সি এিং স্াস্যে সরজোম িাড়ালনার 
বিলি নজর মিওো উবেৎ। অক্ক্সলজলনর িাোর টিি বতবর 
িরলত হলি। ৩০ বিলনর জনযে ওষুধ মজতু রাখলত হলি।

 ক্মাগত তেযে প্রিান িরলত হলি োলত গুজি না ছড়াে, 
রাজযেগুব্র প্রবতবিন সাংিাবিি সলমি্ন িরা উবেৎ।

 রাজযেগুব্র ১০০% টিিািরলের উপর মলনাবনলিে িরা 
উবেৎ। িাবড় িাবড় বগলে প্রোরাবভোন ো্ালত হলি োলত 
সি্ প্রাপ্তিেস্ টিিার উভে মিাজ পান। 

প্রধান�ন্ত্রীি সম্ূণ ্ষ 
ভারণ শুনমত 
রকউআি যকাডটি 
স্্যান করুন।

যকারভড-১৯ এি রবরুমধি লড়াই 
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প্রাকৃরতক চামরি প্র�ুক্তিি �াধ্যম� প্রাকৃরতক চামরি প্র�ুক্তিি �াধ্যম� 
কৃরকমিি সবল কিাি প্রমচষ্া কৃরকমিি সবল কিাি প্রমচষ্া 

প্রাকৃরতক চার প্রাকৃরতক চার 

বসম্ার (বহমাে্ প্রলিে) ্ােুরাটির িাবসন্দা সতযো 
মিিীর এিটি মছাি িৃবষ জবম রলেলছ োর, মসখালন 
বতবন ১৫০টি আলপ্ গালছর োরা ্াবগলেবছল্ন। 

বতবন িল্ন, “আবম এখন আমার গালছর জনযে প্রািৃবতি 
িৃবষ ম্রে িযেিহার িরবছ। আলগ মিািান মেলি মিবমিযো্ 
ম্রে বিনতাম, তালত খরেও মিবে হলতা। বিন্তু প্রািৃবতি 
োলষর ম্রে সস্তা এিং োলষর ে্নও ভা্ হে। আলগ এই 
োলষর জনযে আমার পােঁ হাজার িািার মিবে খরে হত 
বিন্তু এখন ৫০০ িািাও খরে হে না। আবম আমার িাগান 
মেলি োষ শুরু িলরবছ, অনযেলিরও মেষ্া িরা উবেৎ।“ 
এিইভালি, িৃষি মলনাজ েম ্ঘাও িল্ন মে েখন মেলি 
প্রািৃবতি োষ শুরু হলেলছ, মাটির গুনমান িকৃ্ধি মপলেলছ।

মরাহতলির (হবরোনা) েু্িুমার িল্ন, “আবম 
প্রািৃবতি পধিবতলত োষ িবর। েখন মেলি আমরা এটি 
শুরু িলরবছ, এিই জবমলত এি িছলর পােঁ ধরলনর 
েস্ ্াগালনা হলেলছ। আবম এখন এি িছলর ১.৫ ্ক্ষ 
মেলি ২.৫ ্ক্ষ িািা আে িরলত পারবছ।“ এিইভালি, 
গুজরালির মখিার িাবসন্দা রনেযোম ভাই বিে্ভাই 
পযোলি্ রাসােবনি োষ িরলতন োলত খরে মিবে হলতা 
এিং তু্নাে ্াভও িম হলতা। রাসােবনলির িযেিহার 
িরলত জবম এিং পবরলিলের উপর তার মনবতিােি প্রভাি 
পলড়। এর েল্ বতবন প্রািৃবতি োষ পধিবতলত িৃবষিাজ 
শুরু িলরন। পযোলিল্র মলতা গুজরালির িলচ্ছর িাবসন্দা 
বহলতে েমুনািাস প্রািৃবতি োষ পধিবতলি মিলছ বনলেলছন। 
বতবন িল্ন, “আমরা ১০৫ এির জবমলত প্রািৃবতি 
োষ িবর। জবমলত সালরর জনযে আবম মগািলরর িযেিহার 

ভািতীয় সংসৃ্রতমত আ�িা ধরিত্ীমক �া বমল �মন করি। বিন্তু অতযেবধি রাসােবনি িযেিহার, মানি 
ক্ক্োি্ালপর প্রভাি মেলি পবৃেিীলি রক্ষা িরার গুরুত্ব অনুধািন িলর, িত্ঘমালন প্রািৃবতি োষ জনবপ্রে 
হলে উেলছ। এর েল্ সম্পলির অবতবরতি িযেিহার হ্াস পালি। এই ধরলনর িৃবষলত, প্রািৃবতি উপিরলের 
মাধযেলম সার বতবর িরা হে ো শুধুমাত্র গাছপা্া রক্ষা িলর না িরং এিটি বস্বতেী্ আেও বনক্চিত িলর। 

িৃবষ উন্নেলন সরিালরর প্রলেষ্া মিলের ৮০ মিাটি কু্ষদ্র িৃষলির জীিলন বিপ্বিি পবরিত্ঘন এলনলছ। 

আমালির িৃবষিযেিস্ালি রসােলনর 
পরীক্ষাগালরর মিড়াজা্ মেলি মুতি িলর 
প্রিৃবতর পরীক্ষাগালরর সলঙ্গ েুতি িরলত 
হলি। শুধুমাত্র িৃবষর প্রােীন জ্ানলি 
নতুন িলর বেখলত হলি না, আমালির মসই 
জ্ানলি আধুবনি সমলের উপলোগী িলর 
তু্লত হলি। এই বিলি আমালির নতুন 
িলর গলিষো িরলত হলি, প্রােীন জ্ানলি 
আধুবনি বিজ্াবনি িাোলমাে বিোর িরলত 
হলি। ভারত এিং এর িৃষিরা ‘্াইেটিাই্ 
ের এনভােরনলমন্ট’ অে ্ঘাৎ এিুে েতলি 
বিবেিযোপী ‘্াইে বমেলন’ মনতৃত্ব বিলত 
েল্লছ। এই অমতৃ মলহাৎসলি প্রবতটি 
পঞ্চালেলতর অন্তত এিটি গ্রামলি প্রািৃবতি 
োলষর সলঙ্গ েুতি িরার মেষ্া িরা উবেৎ।“
- নমিন্দ্র য�ািী , প্রধানমন্তী

প্রািৃবতি োষ িাষ্ট্র
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িবর। এইভালি পুলরা জবমলত োষ িরবছ। এই িারলেই 
আমালির আলেপালের মানুষ এিং িৃষিরা আমালির িাছ 
মেলি প্রািৃবতি পেযে বনলত আলস। এলত আমালির ্াভও 
মিলড়লছ।” প্রািৃবতি োষ মিলে নতুন েক্তি মোগালচ্ছ িারে 
িৃষিরা এটিলি রাসােবনি োলষর মেলে মিবে উপিারী িল্ 
মলন িরলছন। বিষেটি বিলিেনা িলর ১৬ বিলসম্বর প্রািৃবতি 

োষ সংক্ান্ত জাতীে সলমি্লন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী এই 
বিষেটির উপর আ্িপাত িলরলছন। বতবন জানান প্রািৃবতি 
োষ প্রিৃবত এিং িৃষি উভলের জনযেই ্াভজনি। মিলের 
্ক্ষ ্ক্ষ িৃষি োলষর এই পধিবতলি জনবপ্রে িলরলছ এিং 
গুজরালির িাং মজ্ালি সমূ্পে ্ঘ প্রািৃবতি োলষর মজ্া 
বহসালি মরাষো িরা হলেলছ।  

প্রাকৃরতক 
কৃরর

ঐবতহযেগত পধিবতলত িৃবষিাজ সাধারে মানুলষর জীিনলি বনরাপি ও সুরবক্ষত িলর 
তু্লি। এমন পবরবস্বতলত প্রািৃবতি োলষর বিবভন্ন বিি জানা জরুবর:

প্রাকৃরতক চার:
উপিরে সংগ্রলহর উপর িৃষিলির 

বনভ্ঘরতা িমালত এিং ঐবতহযেগত মক্ষত্র-
বভত্তিি প্রেুক্তির উপর বনভ্ঘর িলর িৃবষ 

খরে হ্াস িরার অনযেতম উপাে বহসালি 
‘মনা িটি’ (ক্জলরা িালজি) িৃবষিাজলি 

বেবনিত িরা হলেলছ। এর মাধযেলম েল্ 
মত্ৃবতিার উি ্ঘরতার পলক্ষ প্রোর িরা 

হলেলছ। মিবে গরুর মগাির ও মূত্র খামালরই 
প্রািৃবতি সার বতবরলত গুরুত্বপূে ্ঘ ভূবমিা 
পা্ন িলর, ো খামালর প্রলোজনীে পুটষ্ 

সরিরাহ িলর। অনযোনযে ঐবতহযেগত অভযোস 
মেমন িালোমাস বিলে মাটি মিাপান িা 

মাটিলত সারা িছর রাস রাখা, এমনবি খুি 
িম জল্র পাওো োলচ্ছ এমন অিস্ালতও, 
প্রেম িছর মেলিই সুস্ােী উৎপািনেী্তা 

বনক্চিত িরার জনযে অনুেী্ন িরা হে।

মসলের সলঙ্গ জীিামতৃ জবমলত প্রলোগ িরা হল্, মাটিলত িযোিলিবরোর সংখযো অবিবোসযেভালি 
িকৃ্ধি পাে এিং মাটির রাসােবনি ও বজবিি গুে িকৃ্ধি পাে। মসলের জ্ সহ মালস এিিার িা িুিার 
প্রাপযেতা অনুসালর প্রবত এির জবমলত ২০০ ব্িার জীিামতৃ বিন। এলত মাটিলত মিঁলোর সংখযো িকৃ্ধি 
পালি, ো িৃষিলির িনু্ধ বহসালি বিলিবেত হে। প্রািৃবতি োলষ গভীর োলষরও প্রলোজন হে না। শুধু 
তাই নে, প্রািৃবতি োলষর েল্ ভূগভ্ঘস্ জ্স্তরও িকৃ্ধি পাে। এই প্রক্ক্োর মাধযেলম প্রধান েসল্র 
সলঙ্গ সহলোগী েস্ও ্াগালনা োে।

লাভ

২-৫ ব্িার জীিামতৃ মালস এিিার িা 
িুিার প্রবত গালছ বিলত হলি। িুপুর ১২ 
নাগাি েল্র গালছর োরপালে িতৃ্তািার 
গবতলত এটি বিলত হলি। এলত মাটি সুস্ 
োলি এিং েস্ও ভা্ হে।

এটি জীিামলৃতর শুিলনা রূপ, ো েস্ িপলনর আলগ 
মাটিলত মমোলনা হে। মরালি শুিালনা ২০০ মিক্জ 
মগািলরর মলধযে সিযে প্রস্তুত ২০ ব্িার জীিামতৃ বমবেলে 
িুই বিন ছাোে রাখুন। আিার মরালি শুবিলে োওোর 
পর িাটে বিলে বপলষ মনওো হে। এই বমরেেটি এি 
এির জবমর জনযে িযেিহার িরা মেলত পালর।

�ল গামছ জীবা�ৃমতি ব্যবহাি �ন-জীবা�ৃত 

প্রািৃবতি োষ িাষ্ট্র

জীবা�ৃত: 
এটি ১০ মিক্জ 
মগািলরর সলঙ্গ 
মগামূত্র, গুড়, মেিা 
এিং মিসন ইতযোবি 
বমবেলে বতবর 
িরা হে ো মাটির 
গুেমান উন্নত 
িলর।

জীবা�ৃত কীভামব ততরি কিমবন: প্রলোজনীে 
উপিরেগুব্ হ্ ১০ মিক্জ মিবে মগাির, ৮-১০ 
ব্িার মিবে মগামূত্র, ১.৫-২ মিক্জ গুড়, ১.৫-২ 
মিক্জ মিসন, ১৮০ ব্িার জ্ এিং গালছর 
বনলের এি মুলো মাটি। সহজ্ভযে উপিরে 
বিলে জীিামতৃ বতবরর পধিবত এতই সহজ মে 
মেলিালনা িৃষি বনলজই বতবর িরলত পালরন। 
এটি প্রস্তুত িরার জনযে, িৃষিলির প্রেলম এই 
উপািানগুব্র মলধযে জ্ িা মগামূলত্রর সলঙ্গ 
গুড়, মিসন এিং মগাির বমবেলে এিটি তর্ 
বতবর িরলত হলি। এিার এই উপিরেগুল্া 
এিটি ্ালম মরলখ িালের ্াটে বিলে ভা্ িলর 
বমবেলে বনলত হলি। মমোলনার পর ভাল্াভালি 
মেলি িুই মেলি বতন বিন ছাোে রাখলত হলি। 
প্রবতবিন িালের ্াটে বিলে িুই বমবনি রবড়র 
িািঁার বিলি মরারালত হে। আিার িস্তা বিলে 
মেলি বিলত হলি।



প্রািৃবতি োলষর এিটি অপবরহাে ্ঘ বভত্তি হ্ িীজামতৃ 
মেখালন এটি িীজলি িীজিাবহত মরাগ মেলি রক্ষা িলর এিং 
এর অঙ্কু মরািগম িা বনলষলির ক্ষমতা িকৃ্ধি িলর। ৫ মিক্জ 
মগাির, ৫ ব্িার মগামূত্র, ৫০ গ্রাম েুন এিং ২০ ব্িার জল্ 
সামানযে মাটি বমবেলে িীজামতৃ বতবর িরা হে। এি রাত 
রাখার পর তালত ১০ মিক্জ িীজ প্রক্ক্োজাত িরা হে। 
এিবিন পর মসই িীজ িপলনর জনযে প্রস্তুত হে।

এটি অনুসালর, সম্পূে ্ঘ োষিৃত জবম সম্পূে ্ঘরূলপ েলসযের দ্ারা 
আিতৃ িা স্ল্প মমোিী আন্তঃেস্ দ্ারা আিতৃ োিলি। এই 
আিরেটি জবমর আদ্র্ঘতা ধলর রাখলত সাহােযে িরলি এিং 
িােুমণ্ড্ মেলি আদ্র্ঘতা মিলন িৃবষিালজর জনযে জল্র 
প্রলোজনীেতাও হ্াস িরলি। এটি িযোিলিবরো এিং মিঁলোর 
িাে ্ঘি্াপ িকৃ্ধি িলর, আগাছা বনেন্তে িলর এিং অিলেলষ 
মাটির পেনেী্ িাি ্ঘন বনঃসরে মরাধ িলর মাটির বজি 
িাি ্ঘন ক্ষমতা িকৃ্ধি িলর।

প্রািৃবতি োষ পধিবত শুধু জবমর উৎপািন ক্ষমতাই িকৃ্ধি 
িলরনা িরং িীিপতঙ্গ ও মরাগ প্রবতলরালধও িাে ্ঘির 
ভূবমিা পা্ন িলর। েসল্র উপর িীিপতঙ্গ এিং 
মপািার আক্মে প্রবতলরালধর জনযে, অবনে্রিা স্ানীে 
উক্দ্লির উপর বভত্তি িলর িৃষলির মক্ষলত বতবর িরা হে। 
এলত ৫ মিক্জ বনম িা অনযোনযে স্ানীে গালছর পাতা (ো গরু 
খাে না), ২০ ব্িার মিবে গরুর মূত্র, ৫০০ গ্রাম তামালির 
গঁুড়া, ৫০০ গ্রাম িােঁা্ঙ্কা, ৫০ গ্রাম রসুন িািা বেলম আলঁে 
বসধি িলর িুই বিন রাখলত হলি। প্রবত ২০০ ব্িার জল্ ৬ 
ব্িার এই দ্রিে বমবেলে এি এির জবমলত ম্রে িরুন।

এই িৃবষ পধিবত এমন এিটি গুরুত্বপূে ্ঘ প্রক্ক্ো মেখালন 
মাটিলত আদ্র্ঘতা এিং িাতালসর সমান ভারসামযে িজাে রাখা 
হে।

বীজা�ৃত:

কৃররমত ‘কভামিজ যিকরনক’: 

অরনিস্তা:

ভা�সা:

নিিলষ ্ঘর প্রেম বিলন সারালিলের 
িৃষিলির সলঙ্গ িো ি্া 

আমার িালছ অতযেন্ত সমিালনর 
বিষে। মিলের মিাটি মিাটি িৃষি 
পবরিার, বিলেষ িলর কু্ষদ্র িৃষিরা 
প্রধানমন্তী বিষাে সমিান বনবধর িেম 
বিক্স্ত মপলেলছন। িৃষিলির িযোঙ্ক 
অযোিাউলন্ট ২০,০০০ মিাটি িািা 
পাোলনা হলেলছ।“
- নমিন্দ্র য�ািী , প্রধানমন্তী

কৃরকিা নতুন বছমি একটি উপহাি 
যপময়মছন
২০২২ সাল্র প্রেম বিলনই মিলের িৃষলিরা 
প্রধানমন্তীর বিষাে সমিান বনবধর িেম বিক্স্ত 
মপলেলছন। এর সলঙ্গ এই প্রিলল্পর অধীলন 
এখনও পে ্ঘন্ত িৃষিলির ১.৮০ ্ক্ষ মিাটি িািা 
মিওো হলেলছ, ো সরাসবর িযোঙ্ক অযোিাউলন্ট 
পাোলনা হলেলছ। িৃষিলির িালছ এই প্রিল্প 
সিলেলে িড় সহাে হলে উলেলছ। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী ১ জানুোবর ১০ মিাটিরও মিবে 
িৃষলির িযোঙ্ক অযোিাউলন্ট ২০ হাজার মিাটি 
িািারও মিবে পবরমাে অে ্ঘ সরাসবর স্ানান্তর 
িলরলছন। এর সলঙ্গ এই উপ্লক্ষ ৩৫১টি 
িৃষি উৎপািন সংস্ালি (এেবপও) ১৪ মিাটি 
িািারও মিবে ইিুযেইটি অনুিান মিওো হলেলছ, 
োর মাধযেলম সরাসবর ১.২৫ ্লক্ষরও মিবে 
িৃষি উপিৃত হলিন। বপএম বিষাে প্রিলল্পর 
অধীলন, মোগযে িৃষিলির প্রবত িছলর ৬০০০ 
িািা প্রিান িরা হে, ো োর মালসর িযেিধালন 
বতনটি বিক্স্তলত ২০০০ িািা িলর মিওো হে। 
অে ্ঘ সরাসবর সুবিধালভাগীলির িযোঙ্ক অযোিাউলন্ট 
পাোলনা হে।

প্রধান�ন্ত্রীি সম্ূণ ্ষ ভারণ 
শুনমত রকউআি যকাডটি 
স্্যান করুন। 

প্রািৃবতি োষ িাষ্ট্র

41বনউ ইক্ন্ডো সমাোর   ১৬-৩১ জানুোবর, ২০২২
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২০১১ সা্ নাগাি মহারাল্রের পুলনর িাবসন্দা মেূর 
পাটি্ মমািরসাইলিল্র মাইল্জ িাড়ালনার 
উপাে খুজঁবছল্ন, পরিতথী সমলে বতবন সে্ 

হন। বতবন এমন প্রেুক্তি িযেিহার িলরলছন োর েল্ 
২০১৭-১৮ সাল্ োনিাহন মেলি ৪০% বনগ ্ঘমন হ্াস 
িলরলছ। ২০২১ সাল্ এটি মপলিন্ট মপলেলছ। অি্ বনউ 
ইক্ন্ডো েযোল্জে মেলি ৯০ ্ক্ষ িািা অনুিান পাওোর 
পর,  মেূর এখন বনলজর সলঙ্গ িনু্ধর োরটি টিাি্ঘআপ 
পবরো্না িরলছন। এিইভালি, আহলমিািালির 
িাবসন্দা অঙ্গি বসং বনলজই উলিযোগ শুরু িরার িো 
মভলিবছল্ন। বতবন পেযে পবরিহলনর জনযে এিটি 
উদ্ািনী ওলেিসাইি ো্ু িলরন। অঙ্গলির িৃবতলত্ব 
মুগ্ধ হলে তারঁ অলনি িনু্ধ তারঁ উলিযোলগর সলঙ্গ হলত 
োিবর মছলড় মিে। আলগিার বিলনর তু্নাে এখন 
মলনাভালির পবরিত্ঘন হলেলছ। িারে োিবর মখাজঁার 
উপর মজার মিওোর পবরিলত্ঘ এখন অনুিূ্ িযেিসাবেি 

স্াি্ষআপ ইক্ডিয়াি

িত্ঘমালন ভারলত মত জনসংখযোর ৬৫% ৩৫ িছলরর 
িম িেবস। েল্ ভারত এখন তারুলেযে ভরপুর। এই 
প্রবতশ্রুবতমান তরুেলির উচ্চািাঙ্কা পূরলের জনযে 
সটেি বিিবনলি্ঘেনা িরিার। এই বেন্তাভািনা বনলে, 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী ২০১৫ সাল্র ১৫ আগটি 
্া্লিলিা মেলি 'টিাি্ঘআপ ইক্ন্ডো'র িো মরাষো 
িলরবছল্ন। ২০১৬ সাল্র জানুোবরলত সরিালরর 
এই ফ্যোগবেপ উলিযোলগর সূেনা িরার পর বতবন 
িল্বছল্ন, “আমার স্প্ন, মিলের েুিিলির শুধু 
োিবরপ্রােথী নে, োিবরিাতাও হওো উবেৎ।“ আজ 
৭৫টিরও মিবে ইউবনিন ্ঘ-সহ ৬০ হাজালররও মিবে 
টিাি্ঘআলপর সােল্যের গল্প এই বস্লমর সাে্যেলি 
তুল্ ধলরলছ।

�াধ্যম� �ুব সম্প্রিাময়ি 
উচ্চাকাঙ্কাগুরল
বাস্তবারয়ত হমচ্ছ 

আজ মেবিলিই তািান না মিন, মে মিালনা 
পবরিালর োন, েত ধনী পবরিারই মহাি 
না মিন, বেবক্ষত পবরিারই মহাি, বিন্তু 

পবরিালরর েুিিটির সলঙ্গ িো ি্ল্ মস 
িী িল্ন? তারঁ পাবরিাবরি ঐবতলহযের 

মিড়াজাল্র িাইলর বগলে িল্ন, আবম এিটি 
টিাি্ঘআপ শুরু িরি। অে ্ঘাৎ বতবন ঝঁুবি 

বনলত প্রস্তুত। আজ টিাি্ঘআপ সংসৃ্বত মছাি 
েহরগুব্র মলধযেও প্রসাবরত হলচ্ছ। আবম এর 

মাধযেলম মিলের উজ্জ্ব্ ভবিষযেলতর ্ক্ষে 
মিখলত পাক্চ্ছ।“

নমিন্দ্র য�ািী , প্রধানমন্তী

টিাি্ঘআপ ইক্ন্ডো িাষ্ট্র
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অিস্া গলড় ওোে েুিিরা মসই বিলি উৎসাবহত 
হলচ্ছন।

োিবরলত অিেযেই মিবে বনরাপত্তা এিং ঝালম্া 
ছাড়াই মালসর মেলষ বনবি্ঘষ্ মিতলনর মত সুবিধা 
রলেলছ। বিন্তু আজ েখন মিউ িযেিসা শুরু িরার 
বসধিান্ত মনে তখন তারঁ মেলি আরও অলনলি 
উৎসাবহত হন। টিাি্ঘআপ ইক্ন্ডো উলিযোলগর িারলে 
এই িৃেযেপলি অবিবোসযে িি্ এলসলছ। সাধারে ভাষাে, 
টিাি্ঘআপ মালন এিটি নতুন মিাম্পাবন শুরু িরা। 
আজলির টিাি্ঘআপগুব্ মিবেরভাগই নতুন পেযে 
িা পবরলষিার মত বিষলে উলিযোগী হে। মিবেরভাগ 
তরুে উলিযোতিারা বনলজরাই িা িুই-বতনজলনর 
সহলোবগতাে এই ধরলনর মিাম্পাবন শুরু িরলছন। 
মিন্দ্রীে সরিালরর বিপাি্ঘলমন্ট অে ইন্ডাব্রিো্ 

পব্বস অযোন্ড প্রলমােন অনুোেী, "টিাি্ঘআপ হ্ 
এমন এিটি মিাম্পাবন ো ভারলত ৫ িছলরর মলধযে 
বনিবন্ধত হে এিং এিটি আবে ্ঘি িছলর এর িান ্ঘওভার 
২৫ মিাটি িািার মিবে হে না। উপরন্তু, আো িরা 
হলচ্ছ মে এই মিাম্পাবনগুব্ উদ্ািন, উন্নেন, নতুন 
পলেযের িাবেক্জযেিীিরে, প্রেুক্তি-বভত্বতি পবরলষিা, 
িা মমধাস্লত্বর মক্ষলত্র িাজ িরলত পালর। সরিার 
টিাি্ঘআপ ইক্ন্ডোর অধীলন আবে ্ঘি সহােতা-সহ 
সংস্াগুব্লি প্রলোিনা এিং উপেুতি মঞ্চ প্রিান 
িলর। সম্ভািযে উলিযোতিারা www.startupindia.gov 
সাইলি বনিন্ধন িরলত, তালঁির িযেিসাবেি পবরিল্পনা 
জানালত িা প্রলশ্নর সমাধান মপলত পালরন। অননযে 
িযেিসাবেি পবরিল্পনাগুব্লি েোেেভালি স্ীিৃবত 
প্রিান এিং প্রোর িরা হে।  

স্াি্ষআপগুরল একারধক সুরবধা পায় 

এিটি 'ইউবনিন ্ঘ' হ্ এিটি টিাি্ঘআপ োর মূ্যে িমপলক্ষ ১ বিব্েন 
ি্ার, অে ্ঘাৎ সাত হাজার মিাটি িািার মিবে। ২০১৫ সা্ পে ্ঘন্ত 
মিলে মাত্র নেটি িা িেটি ইউবনিন ্ঘ বছ্। এিটি প্রবতলিিন অনুসালর 
২০২১ সাল্র িেম মালস ভারত দ্রুত অগ্রসর হলচ্ছ, ভারত প্রবত িে 
বিলন এিটি ইউবনিন ্ঘ বতবর িলরলছ এিং গত ৫০ সপ্তালহ প্রাে ৪০টি 
ইউবনিন ্ঘ েুতি হলেলছ। আজ ভারলত ৭৫টিরও মিবে ইউবনিন ্ঘ রলেলছ।

স�লতাি �াত্া

একটি স্াি্ষআপ স্াপমনি জন্য অন্যান্য সিকারি সুরবধা 
 মছাি িযেিসার জনযে ঋে।  তহবিল্র প্রাপযেতা।
 অনযোনযে উলিযোতিালির সলঙ্গ মোগালোলগর সুবিধা।
 ক্াউিোক্ন্ডংলের িযেিস্া।

ইউরনকন ্ষ গভীি যকৌতূহল ততরি কমিমছ 

৬০,৭০৪ টিাি্ঘআপ 
বিবপআইআইটি দ্ারা 
স্ীিৃত হলেলছ। 

প্ররত স্াি্ষআমপ গমড় ১১ জন ক�মী রনময়, য�াি 
৪৮,০৯৩টি স্াি্ষআপ যিমশ ৫,৪৯,৮৪২ কামজি সুম�াগ 
ততরি কমিমছ। ২০২০-২১ সামলি �মধ্য স্বীকৃত স্াি্ষআপ 

্ািা প্রায় ১.৭ লষ্ ক� ্ষসংস্ান সৃটষ্ হময়মছ।৪৫% মবহ্া উলিযোতিা রলেলছন 
টিাি্ঘআপগুব্র মনতৃলত্ব।   

�াধ্যম� �ুব সম্প্রিাময়ি 
উচ্চাকাঙ্কাগুরল
বাস্তবারয়ত হমচ্ছ 

 টিাি্ঘআপ ইক্ন্ডো উলিযোলগর ষষ্ িাবষ ্ঘিী 
উপ্লক্ষ, বেল্প ও অভযেন্তরীে িাবেলজযের 
প্রোর বিভাগ ২০২২ সাল্র জানুোবর মালস 
সপ্তাহিযোপী এিটি অনুষ্ান "মসব্লব্টিং 
ইলনালভেন ইলিাবসলটিম"-এর আলোজন 
িরলছ।

 এখন ৬২৩টি মজ্াে স্ীিৃত টিাি্ঘআপ 
রলেলছ। িত্ঘমালন, প্রবতটি রাজযে এিং 
মিন্দ্রোবসত অঞ্চল্ িমপলক্ষ এিটি 
টিাি্ঘআপ রলেলছ।

 েখন এই বস্মটি শুরু হলেবছ্, ৮০৮ বিলন 
মমাি ১০ হাজার টিাি্ঘআপ শুরু হলেবছ্। 
বস্লমর প্রেম িছর ২০১৬-১৭ সাল্ ৭৪৩টি 
টিাি্ঘআপ স্ীিৃবত মপলেবছ্। শুধুমাত্র 
২০২০-২০২১ সাল্ ১৬ হাজালরর মিবে 
টিাি্ঘআপ স্ীিৃত হলেলছ।

 েুি প্রলসবসং, মপ্রািা্ মিলভ্পলমন্ট, 
অযোবপ্লিেন মিলভ্পলমন্ট, আইটি 
িনসাবল্ং এিং বিজলনস সালপাি্ঘ সাবভ্ঘলস 
টিাি্ঘআলপর সংখযো সিলেলে মিবে। 

 উমি্যাতিামিি ‘যলমভল র�ল্ড’ প্রিান কিা- সহজ 
অনুলমািন, সহলজ িযেিসা গুটিলে মনওো, আইবন 
সহােতা, দ্রুত-্যোবিং মপলিন্ট অযোবপ্লিেন, এিং 
ওলেিসাইি সমস্ত প্রাসবঙ্গি এিং গুরুত্বপূে ্ঘ তেযে প্রিান 
িলর।

 অনুিান এবং প্রমণািনা- মোগযে টিাি্ঘআলপর জনযে 
আেির এিং মূ্ধন ্াভ ির ছাড়; টিাি্ঘআলপ আরও 
মিবে পুকঁ্জ মোগালত মক্বিি গযোরাবন্ট বস্লমর মত 
সুবিধা।

 ইনরকউমবশন এবং ইডিার্রি- অযোিালিবমো 
পাি্ঘনারবেপ- এিাবধি ইনবিউলিির এিং উদ্ািন 
্যোি, ইলভন্ট, প্রবতলোবগতা, এিং সহােতার িযেিস্া।

টিাি্ঘআপ ইক্ন্ডো িাষ্ট্র
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মনতাক্জ সুভাষ েন্দ্র িসুর ম্াগান বিলেবছল্ন- 
"মতামরা আমালি রতি িাও, আবম মতামালির 

স্াধীনতা মিি!" স্াধীনতার জনযে ্ড়াই িরলত 
বতবন প্রবতটি ভারতীেলি উৎসাবহত িলরবছল্ন, 
সি্ ভারতীে নতুন উিযেলম প্রস্তুত হলেবছল্ন। 

সুভাস েন্দ্র িসু ভারতীে স্াধীনতা সংগ্রালমর 
অনযেতম মনতৃস্ানীে িযেক্তিত্ব বছল্ন োর মনতৃলত্ব 

আজাি বহন্দ মেৌজ পরাক্মো্ী বব্টিে 
সাম্াজযেলি েযোল্জে িলরবছ্। মনতাক্জ আজাি 

বহন্দ সরিারও গেন িলরবছল্ন। এই রিনার 
ঐবতহাবসি তাৎপে ্ঘ বিলিেনা িলর প্রধানমন্তী 

নলরন্দ্র মমািী ২০১৮ সাল্ ৭৫তম িাবষ ্ঘিী 
উপ্লক্ষ ্া্লিলিাে মতরঙ্গা পতািা উত্ততিলা্ন 

িলরবছল্ন। ২০২১ সাল্র ২৩ জানুোবর 
মনতাক্জর ১২৫তম জন্মজেন্তী উপ্লক্ষ 

ভারত সরিার িছরিযোপী অনুষ্ান উিোপন 
শুরু িলরবছ্। এছাড়াও ২৩ জানুোবর তারঁ 

জন্মিাবষ ্ঘিীর বিন ‘পরাক্ম বিিস’ উিোপন 
িরার বসধিান্ত মনওো হলেবছ্।

মনতাক্জ সুভাষ েন্দ্র িসু ১৮৯৭ সাল্র ২৩ 
জানুোবর ওবড়োে িিলি জন্মগ্রহে 
িলরবছল্ন। এিজন িরূিৃটষ্সম্পন্ন মনতা 

বহসালি বতবন শুধুমাত্র ভারতলি বব্টিেলির হাত মেলি 
মুতি িরার িল্পনাই িলরনবন িরং মিলের অগ্রগবতর 
জনযে এিটি েক্তিো্ী ত্িত্তি স্াপন িরলত মেলেবছল্ন, 
মিেলি আত্মবনভ্ঘর িলর তু্লত মেলেবছল্ন। বতবন 
িাবরদ্রযে, অবেক্ষা, মরাগিযোবধ, বিজ্াবনি িৃটষ্েক্তির 
অভািলি সিলেলে িড় প্রবতিন্ধিতা মলন িরলতন। 
এই িারলেই আজাি বহন্দ সরিালরর প্রবতটি মক্ষত্রলি 
পুনগ ্ঘেন িরলত মেলেবছ্। বনজস্ িযোঙ্ক, মুদ্রা মেলি 
শুরু িলর মরবিও মটিেন সি মক্ষলত্রই আজাি বহন্দ 
সরিালরর নান্দবনি িৃটষ্ভবঙ্গ বছ্। ভারত মাতার এই 
িীর সন্তান জাবত-ধম ্ঘ-িে ্ঘ-ভাষা-অঞ্চল্র মভিালভি 
িরূ িলর মিেলি এিক্ত্রত িরলত মেলেবছল্ন। 
এই রিনা মেলি তারঁ জাতীে ঐলিযের বেন্তাভািনা 
অনুমান িরা োে- ভারলতর জাতীে মসনািাবহনীর 
বতন সামবরি অবেসার িলন ্্ঘ  গুরিক্ষ বসং বধ্ন, 
মজনালর্ োহনওোজ খান এিং িলন ্্ঘ  মপ্রম িুমার 
মসহগা্লি মিাি্ঘ মাে ্ঘা্ িরা হলেবছ্। আিাব্ ি্ 

স্বাধীনতা সংগ্াম� 
আজাি রহন্দ 
য�ৌমজি অবিান 

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভািত@৭৫
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িলন ্্ঘ  বধ্লনর মাম্া ্ ড়ার প্রস্তাি বিল্ মুসব্ম 
ব্গ মজনালর্ োহনওোজ খানলি আইবন 
মাম্াে সাহােযে িরলত এবগলে আলস, বিন্তু 
এই সামবরি অবেসাররা মসই প্রস্তাি প্রতযোখযোন 
িলরন। আর মসই সমে এই ম্াগানটি খুি জনবপ্রে 
হলে ওলে- ‘্া্লিলিা মেলি ম্াগান এলসলছ- 
মসহগা্, বধ্ন, োহনওোজ’। গান্ধীজী সুভাষ 
েন্দ্রলি ‘মনতাক্জ’ উপাবধ বিলেবছল্ন, মনতাক্জ 
প্রেম 'জে বহন্দ' ম্াগানটি িযেিহার িলরবছল্ন 
ো আজ জাতীে ম্াগালন পবরেত হলেলছ। 
স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসলির এই বসবরলজ, 
আমরা িযোলটেন আব্াস আব্, রাসবিহারী িসু, 
গুরিক্ষ বসং বধ্ন এিং িলন ্্ঘ  বনজামুক্দেলনর 
জীিন িাবহবন জানি, োরা সুভাষ েন্দ্র িসুর রবনষ্ 
সহলোগী এিং আজাি বহন্দ মেৌলজর বসবনি 
বছল্ন। তারঁা শুধু বব্টিে সাম্াজযেিালির বিরুলধিই 
েুধি িলরনবন, মনতাক্জর িালি ভারতমাতার জনযে 
জীিলনর সি ্ঘস্ উৎসগ ্ঘ িলরবছল্ন।

িযোমটেন আব্াস আ্ী ১৯২০ সাল্র ৩ 
জানুোবর উত্তরপ্রলিলের িু্ন্দেহর 
মজ্ার খুরজাে এিটি মুসব্ম-

রাজপুত পবরিালর জন্মগ্রহে িলরবছল্ন। স্াধীনতা 
সংগ্রালমর সলঙ্গ তারঁ পবরিালরর সিসযেরা েুতি বছল্ন। 
উত্তরপ্রলিলের িু্ন্দেহলর ১৮৫৭ সাল্ প্রেম স্াধীনতা 
সংগ্রালমর পর তারঁ বপতামহ রুস্তম আব্ খানলি োবঁস 
মিওো হলেবছ্। ১৯৩১ সাল্র ২৩ মাে্ঘ বব্টিেরা 
েখন ভগৎ বসংলি োবঁস বিলেবছ্ তখন আব্াস 
আব্র িেস বছ্ মাত্র ১১ িছর। এত িম িেলসও 
বতবন বিলক্ষালভ অংেগ্রহে িলরবছল্ন, ভগৎ বসং এিং 
তারঁ সহলোগীলির দ্ারা প্রবতটষ্ত নওজওোন ভারত 
সভাে মোগিান িলরবছল্ন। পলর, আব্গড় মুসব্ম 
বিবেবিিযো্লে পড়ার সমে, বতবন সি ্ঘভারতীে ছাত্র 
মেিালরেলনর সিসযে হন এিং বিলদ্রালহর অবভপ্রালে 
বতবন ১৯৩৯ সাল্ বব্টিে ভারতীে মসনািাবহনীলত 
মোগিান িলরন। িযোলটেন আব্াস আব্ বব্টিে 
মসনািাবহনীর এিজন িবমেন্ড অবেসার বছল্ন এিং 
১৯৪০ সাল্ জাপালনর বিরুলধি েুধি িরার জনযে তালঁি 
িবক্ষে-পূি ্ঘ এবেো রেলন্ট পাোলনা হলেবছ্। োইলহাি, 
মনতাক্জ সুভাষ েন্দ্র িসু ১৯৪৪ সাল্ বসঙ্গাপুর মেলি 
সেস্ত্র বিপ্লির মনতৃত্ব বিল্ িযোলটেন আব্াস আব্ 
বব্টিে মসনািাবহনীর োিবর মছলড় আজাি বহন্দ মেৌলজ 
মোগিান িলরবছল্ন। পরিতথীলত বতবন মাোনমালরর 
িত্ঘমান রাখাইন প্রলিলের আরািালন বব্টিে 
মসনািাবহনীর সলঙ্গ েুধি িলরন, বিন্তু জাপাবনরা বমত্র 
িাবহনীর িালছ আত্মসমপ ্ঘে িরল্ আব্াস আব্-সহ 
আজাি বহন্দ মেৌলজর ৬০ হাজালররও মিবে বসনযেলি 
মগ্রেতার িরা হে। পরিতথীিাল্, তালঁি আরও 
বতনজন সঙ্গীর সলঙ্গ মু্তান িুলগ ্ঘ রাখা হে এিং পলর 
তারঁ বিোর িরা হে। আব্াস আব্লি মিাি্ঘ মাে ্ঘা্ 
িরা হে এিং অিলেলষ ১৯৪৬ সাল্ মতুৃযেিণ্ড মিওো 
হে। এমতািস্াে ১৯৪৭ সাল্র ১৫ আগটি মিে স্াধীন 
হওোর পর বতবন মুক্তি পান। বিবভন্ন সামাক্জি িালজর 
সলঙ্গ বতবন েুতি হন এিং স্াধীনতা-পরিতথী সমলে নতু 
মিে গেলন বনলজলি বনলোক্জত িলরন।

রব্টিশ সাম্ামজ্যি রভত 
কারঁপময় রিময়রছমলন

ক্যামটেন আব্াস আরল

জন্ম: ৩ জানুয়ারি ১৯২০, �ৃতু্য: ১১ অমক্টাবি ২০১৪
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মনতাক্জ েখন মিে মছলড় জাম ্ঘাবনলত েল্ োন, তখন 
রাসবিহারী িসু তারঁ হালত আজাি বহন্দ মেৌলজর 

িাবেত্ব তুল্ মিওোর বসধিান্ত বনলেবছল্ন। ে্স্রূপ, বতবন 
মনতাক্জলি মিাবিও সেলরর আমন্তে জানান। তারঁ বনমন্তলন 
মনতাক্জ সুভাষ েন্দ্র িসু ১৯৪৩ সাল্র ২০ জনু মিাবিওে 
মপৌঁছান। এই বিেলি আজাি বহন্দ মেৌলজর প্রবতষ্াতা 
রাসবিহারী িসু এিং সুভাষ েন্দ্র িসু মিেলি বব্টিেলির েঙৃ্খ্ 
মেলি স্াধীন িরার েপে বনলেবছল্ন। পিবি ছাড়াও িুই মনতার 
মলধযে অলনি বিষলে বম্ রলেলছ- উভলেই বছল্ন িাঙাব্ এিং 
বিপ্িী িযেক্তিত্ব। রাসবিহারী িসু বসঙ্গাপুলর ৫ জু্ াই আজাি 
বহন্দ মেৌলজর মনতৃত্ব মনতাক্জর হালত সমপ ্ঘে িলরন এিং 
বনলজলি উপলিষ্ার ভূবমিাে মলনানীত িলরন। রাসবিহারী 
িসু ১৮৮৬ সাল্র ২৫ মম পক্চিমিলঙ্গর িধ ্ঘমান মজ্ার 
সুি্িহ গ্রালম জন্মগ্রহে িরবছল্ন। সু্্ জীিন মেলিই 
তারঁ মলধযে মিেলপ্রলমর মেতনা জাগ্রত হলেবছ্। বতবন বিপ্িী 
িাে ্ঘি্ালপর প্রবত আিৃষ্ হলেবছল্ন এিং খুি অল্প িেলসই 
মিামা বতবর িরলত বেলখবছল্ন। তারঁ বিপ্িী মেতনা জাগরলে 
গুরুত্বপূে ্ঘ ভূবমিা পা্ন িলরবছ্ িক্ঙ্কমেন্দ্র েল্াপাধযোলের 

িজুমনি �মধ্য বহু র�ল রছল- বসু, 
বাঙারল, রবপ্লবী। তমব তািঁা এমক 
অপমিি গুণ�ুগ্ধ রছমলন।

িাসরবহািী বসু জন্ম: ২৫ য� ১৮৮৬, �ৃতু্য: ২১ জানুয়ারি ১৯৪৫ 

আজাি রহন্দ 
য�ৌমজি প্ররতষ্াতা

স্বাধীনতাি জন্য রতরন হাজাি হাজাি 
তসরনকমক এক সুমতায় যবঁমধরছমলন

গুিবষ্ রসং রধলন
জন্ম: ১৮ �াচ্ষ ১৯১৪ 

�ৃতু্য: ৬ য�ব্রুয়ারি, ২০০৬  

পড়ালোনাে িক্ষতা এিং সুস্ালস্যের 
অবধিারী হওোর জনযে গুরিক্ষ 

বসং বধ্লনর বপতার এি িনু্ধ তালঁি 
মসনািাবহনীলত মোগিালনর পরামে ্ঘ 
বিলেবছল্ন। এর পলর বতবন মসই উলদেলেযে 
প্রস্তুবত শুরু িলরন এিং অিলেলষ ১৯৩৩ 
সাল্ ভারতীে মসনািাবহনীলত মোগ মিন। 
১৪তম পাজোি মরক্জলমলন্ট বনি ্ঘাবেত এিং 
প্রবেবক্ষত হওোর পলর, বদ্তীে বিবেেুলধি 
্ড়াই িরার জনযে বতবন ১৯১৪ সাল্ 
মা্লেবেো োন। মসই সমলে তারঁ জীিলন 
এি সবন্ধক্ষে উপবস্ত হে। ১৯৪২ সাল্ 
জাপালনর মসনািাবহনী েখন তালঁি 
েুধিিক্ন্দ বহসালি আিি িলর, তখন 

বতবন তারঁ বসধিান্ত পবরিত্ঘন িলরন। বতবন 
বব্টিে মসনািাবহনীর বিরুলধি ভারলতর 
হলে েুধি িরার বসধিান্ত মনন। এই 
মপ্রক্ষাপলি বতবন মজ্ মেলি মুক্তি মপলে 
সুভাষ েন্দ্র িসুর মনতৃত্বাধীন আজাি বহন্দ 
মেৌলজ মোগিান িলরন। অসম সাহসী 
বধ্ন বব্টিেলির বিরুলধি সাহবসিতার 
িৃষ্ান্ত স্াপন িলরবছল্ন। ১৯৪৫ সাল্ 

যিমশি যসবাি জন্য 
গুিবষ্ রসং রধলনমক 
'পদ্মভূরণ' পুিস্ামি ভূররত 
কিা হময়রছল।
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২০১৪ সাল্র ৯ মম  িারােসীলত এি অনুষ্ালন 
গুজরালতর তৎিা্ীন মুখযেমন্তী নলরন্দ্র মমািী এিজন 

িযেক্তিলি পা ছঁুলে প্রোম িলরবছল্ন। এই িযেক্তি আর মিউ 
নন, িলন ্্ঘ  বনজামুক্দেন বেবন মনতাক্জ সুভাষ েন্দ্র িসুর 
মনতৃত্বাধীন আজাি বহন্দ মেৌলজর সিসযে বছল্ন। বতবন 
মনতাক্জ সুভাষ েন্দ্র িসুর গাবড় ো্ালতন। বতবন ১১টি 
ভাষাে অনগ ্্ঘ  িো ি্লত পারলতন পাোপাবে এিজন 
িুি্ঘান্ত শুযেিারও বছল্ন। তারঁ সম্পলি্ঘ ি্া হে মে বতবন 
এিিার েুধিলক্ষলত্র এিটি বব্টিে বিমানলি গুব্ িলর 

নাবমলেবছল্ন। আসল্, 
আজাি বহন্দ মেৌজ 
বনলোলগর সমে বসঙ্গাপুলর 
মনতাক্জর সলঙ্গ তারঁ প্রেম 
মিখা হলেবছ্। িলন ্্ঘ  
বনজামউক্দেলনর জন্ম 
হলেবছ্ উত্তরপ্রলিলের 
আজমগড় মজ্ার 
ধািওো গ্রালম। সুভাষ েন্দ্র 

িসু তালঁি িলন ্্ঘ  উপাবধ বিলেবছল্ন। মনতাক্জর সলঙ্গ 
তারঁ িন্ধন মে সুিৃঢ় বছ্ তা মিাঝা োে ২০১৫ সাল্ েখন 
সুভাষ েন্দ্র িসুর নাতবন রাজযেশ্রী মেৌধুরী বনজামউক্দেলনর 
সলঙ্গ মিখা িরলত আজমগলড় বগলেবছল্ন। বনজামুক্দেন 
বব্টিে মসনািাবহনীলত এিজন পযোরাি্রুপার বছল্ন বিন্তু 
সুভাষ েন্দ্র িসুর িালজ অনুপ্রাবেত হলে তারঁ মাদ্রাবস ও 
িাশ্ীবর িনু্ধলির সলঙ্গ মসনািাবহনী মছলড়বছল্ন। িলন ্্ঘ  
বনজামউক্দেন প্রােই মসই রিনার িো ি্লতন মেখালন 
বনলজ তারঁ বপলে বতনটি গুব্র আরাত সহযে িলর সুভাষ 
েন্দ্র িসুর জীিন রক্ষা িলরবছল্ন, পলর িঃ ্ক্ষী 
মসহগা্ ক্ষতস্ালনর শুশ্রূষা িলরবছল্ন। ২০১৭ সাল্র 
মেব্রুোবরলত আজমগলড়র মুিারিপুলর বনজামুক্দেলনর 
মতুৃযে হে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র মমািী তারঁ মতুৃযেলত মোি 
প্রিাে িলর তারঁ সলঙ্গ বিেলির িো স্রে িলরবছল্ন। 
প্রধানমন্তী িল্বছল্ন মে আমরা তারঁ মিেলপ্রম, আিে ্ঘ 
এিং অিমযে সাহবসিতালি সি ্ঘিা স্রে িরি ো আমালির 
স্াধীনতা আলন্দা্নলি অনুলপ্ররো েুবগলেলছ।  

রসঙ্াপুমি আজাি রহন্দ 
য�ৌমজ রনময়াগ চলাি 
স�য় যনতাক্জি সমঙ্ 
প্রথ� যিখা কমিরছমলন 
কমন ্ষল রনজা�ুক্দেন। 

‘আনন্দমে’ উপনযোস। স্ামী বিলিিানন্দ ও সুলরন্দ্রনাে 
িযোনাক্জ্ঘর জাতীেতািািী ভাষলের দ্ারাও বতবন প্রভাবিত 
হলেবছল্ন। মুজােেরপুলরর মযোক্জল্রিি বিংসলোি্ঘলি 
হতযো িরার জনযে কু্ষবিরাম মিাস এিং প্রেুলি োবি মে 
মিামা িযেিহার িলরবছল্ন তা রাসবিহারী িসু বতবর 
িলরবছল্ন িল্ মলন িরা হে। শুধু তাই নে ১৯১২ সাল্ 
বতবন ভারলতর তৎিা্ীন ভাইসরে ্ি্ঘ হাবি্ঘজেলি হতযোর 
পবরিল্পনা িলরবছল্ন বিন্তু বতবন িযেে ্ঘ হন। পলর বতবন 
গির আলন্দা্লনর সলঙ্গ েুতি হন। বব্টিে সরিার তালঁি 
মগ্রেতালরর মেষ্া শুরু িরল্ বতবন জাপালন পাব্লে োন, 
মেখালন বগলে বতবন জাপান সরিারলি ভারতলি সাহােযে 
িরার জনযে রাক্জ িরান। বতবন মতাবেিা মসামা নালম 
এি জাপাবন মবহ্ার সলঙ্গ বিিাহ িন্ধলন আিধি হন এিং 
জাপান সরিার রাসবিহারী িসুলি মিলের বদ্তীে সলি ্ঘাচ্চ 
নাগবরি সমিান- ‘অি্ঘার অে িযে রাইক্জং সান’ বিলে ভূবষত 
িলরবছ্। মাতৃভূবমর স্ালে ্ঘ তারঁ অবিস্রেীে অিিালনর 
জনযে প্রবতটি ভারতীলের হৃিলে বতবন বেরিা্ীন আসন 
্াভ িলর বনলেলছন।

জাপালনর আত্মসমপ ্ঘলের পলর বধ্ন-সহ আজাি বহন্দ 
মেৌলজর মিে িলেিজন বসনযেলি মগ্রেতার িরা হে, 
তালঁির জনযে ‘্া্লিলিার বিোর' নালম এিটি ঐবতহাবসি 
বিোর হে। মিলের িহু খযোতনামা আইনজীিী বধ্লনর হলে 
মাম্া ্ড়লত আলসন এিং আিা্লত তারঁ হলে সওো্ 
িলরন। বব্টিেলির দ্ারা তারঁ বিোর জনগলের মক্ষালভর বিষে 
হলে উলেবছ্। ভারতলি এিক্ত্রত িরার মে স্প্ন এিবিন 
মিলখবছল্ন মনতাক্জ, আজাি বহন্দ মেৌলজর বসনযেলির 
িােঁালনার জনযে েখন মিলের প্রবতটি ধলম ্ঘর মানুষ তালঁির 
জীিলনর পালেে বনলে সাহােযে িরলত এবগলে এলসবছল্ন, 
মনতাক্জর মসই স্প্ন মসবিন িাস্তলি পবরেত হলেবছ্। তালঁির 
পলক্ষ জনসমে ্ঘন বছ্ িারে িহু মানুষ মসবিন প্রবতিাি 
িরলত ্া্লিলিার িাইলর জলড়া হলেবছল্ন। এমতািস্াে 
বব্টিেরা গুরিক্ষ বসং বধ্ন-সহ আজাি বহন্দ মেৌলজর সি্ 
বসনযেলি মুক্তি বিলত িাধযে হে। ১৯৪৫ সাল্র ৫ নলভম্বর 
মেলি ৩১ বিলসম্বর পে ্ঘন্ত, িানা ৫৭ বিন ধলর ে্া এই বিোর 
বছ্ ভারলতর স্াধীনতা সংগ্রালমর বিি পবরিত্ঘনিারী রিনা। 
এই মাম্া ভারলতর ঐিযেলি েক্তিো্ী িলরলছ। ১৯৯৮ 
সাল্, ভারত সরিার মিলের মসিার জনযে গুরিক্ষ বসং 
বধ্নলি 'পদ্মভূষে' পুরস্ালর সমিাবনত িলরবছ্।

সুভার রব্মগড- মনতৃলত্ব িলন ্্ঘ  োহনওোজ খান।  
গান্ধী রব্মগড- মনতৃলত্ব িলন ্্ঘ  ইনাোত বিোবনর।
আজাি রব্মগড- মনতৃলত্ব িলন ্্ঘ  গু্জারা বসং।
যনমহরু রব্মগড - মনতৃলত্ব ম্েলিনযোন্ট িলন ্্ঘ  
গুরিক্ষ বসং বধ্ন।
োরঁস রক িারন যিক্জম�ন্ট - মনতৃলত্ব িযোলটেন 
্ক্ষী মসহগ্। এটি এিটি মবহ্া বব্লগি বছ্।

যনতাক্জি চালক 
এবং যিহিষ্ী 

রছমলন 

কমন ্ষল রনজা�উক্দেন

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভািত@৭৫
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ব্যক্তিত্ব ফিল্ড মার ্াল কেএম োফিয়াপ্া  

অসমসাহসী ভারতীয় এই সসন্যকে 
শত্রুরাও সমীহ েকর চলকতন  
ফিল্ড মার ্াল ভািতীয় কেনাবাফিনীি েরব ্াচ্চ পদ। ফেন্তু স্াধীন 
ভািরতি ইফতিারে কেনাবাফিনীি মাত্র দুজন ব্যক্তি েিলভারব 
এই েরব ্াচ্চ োমফিে পরদি অফধোিী িরয়রেন। এেজন ে্যাম 
মারনের্  এবং অন্যজন কজনারিল কোদারদেিা মাদাপ্া োফিয়াপ্া। 
মজাি ফবষয় িল, ১৫ জানয়ুাফি ‘কেনা ফদবে’ ফিোরব পাফলত িয় 
োিণ ১৯৪৯ োরল এই ফদরন োরল োফিয়াপ্া কেনাবাফিনীি প্রথম 
ভািতীয় েমান্াি-ইন-ফিি ফিোরব দাফয়ত্ব গ্রিণ েরিফেরলন।

ফিল্ড মার ্াল ভািতীয় কেনাবাফিনীি েরব ্াচ্চ পদ। ফেন্তু 
স্াধীন ভািরতি ইফতিারে কেনাবাফিনীি মাত্র দুজন 
ব্যক্তি েিলভারব এই েরব ্াচ্চ োমফিে পরদি অফধোিী 

িরয়রেন। এেজন ে্যাম মারনের্  এবং অন্যজন কজনারিল 
কোদারদেিা মাদাপ্া োফিয়াপ্া। মজাি ফবষয় িল, ১৫ জানয়ুাফি 
‘কেনা ফদবে’ ফিোরব পাফলত িয় োিণ ১৯৪৯ োরল এই ফদরন োরল 
োফিয়াপ্া কেনাবাফিনীি প্রথম ভািতীয় েমান্াি-ইন-ফিি ফিোরব 
দাফয়ত্ব গ্রিণ েরিফেরলন।
ভািতীয় কেনাবাফিনী ফবরবেি অন্যতম রঙৃ্খলাবদ্ধ এবং ফনভভীে 
কেনাবাফিনী। অেুরতাভয় কেনা কজনারিলরদি অক্ান্ত পফিশ্ররমি 
োিরণ এই পাথে্্য েম্ভব িরয়রে। এই কজনারিলরদি মরধ্য অন্যতম 
প্রধান িরলন কজনারিল কে এম োফিয়াপ্া- তািঁ কদররপ্রম এবং 
রঙৃ্খলাি োমরন আজও আমািা শ্রদ্ধায় মাথা নত েফি। ১৯২২ 
োরল এেটি স্ায়ী েফমরন পাওয়াি পি, পিবতভীোরল ফিল্ড মার ্াল 
ফিোরব ফনরজরে প্রফতটঠিত েিাি জন্য ফতফন ফবিতীয় কলিরিন্যান্ট 
পরদি দাফয়ত্ব পালন েরিফেরলনন। এটি এেটি ‘িাইভ স্াি িাঙ্ক’ 
েম্ান। োফিয়াপ্া ১৮৯৯ োরলি ২৮ জানুয়াফি  েণ ্ািরেি েুর্ি্ 
রফনবিোথী নামে এেটি স্ারন জন্মগ্রিণ েরিফেরলন। মাত্র ২০ 
বেি বয়রে ফতফন ফরিটির ভািতীয় কেনাবাফিনীরত ক�া্দান েরিন। 
তািঁ বাবা কোডারনিা মাফদরেফিরত এেজন িাজস্ আফধোফিে 
ফেরলন। তািঁ জীবন েম্পরে ্এমন অরনে োফিফন িরয়রে �া তািঁ 
এই প্রবাদপ্রফতম ব্যক্তিরত্বি উপি আরলােপাত েরি।
প্রধান েমান্ার হহসাকব হনকয়াগ
১৯৪৬ োরল অন্তবত্ভী েিোরিি প্রফতিক্া মন্তী ফেরলন বলরদব 
ফেং। ফতফন ফরির্ফডয়াি পরদ েমি্ত নাথু ফেংরে ভািরতি প্রথম 
েমান্াি-ইন-ফিি ফিোরব দাফয়ত্ব পালন েিাি প্রস্াব ফদরয়ফেরলন। 
ফেন্তু নাথু ফেং এই প্রস্াব প্রত্যাখ্যান েরিফেরলন োিণ ফতফন ফববোে 
েরিফেরলন ঊর্ত্ন ফিোরব োফিয়াপ্া ওই পরদ েবরিরয় কবফর 
ক�া্্য। নাথু ফেং-এি পরি িারজন্দ্র ফেংরেও এই পদ গ্রিরণি জন্য 
প্রস্াব কদওয়া িরয়ফেল, ফেন্তু ফতফনও োফিয়াপ্াি েম্ারন কেই পদটি 
গ্রিণ েরিনফন। তািপি ১৯৪৮ োরল ৪ ফডরেম্বি োফিয়াপ্ারে 
প্রথম ভািতীয় কেনাবাফিনীি েমান্াি-ইন ফিি েিা িয়।
ললহকে ভারকতর অংকশ পহরণত েরার লষেকরে গুরুত্বপূণ ্ণ 
ভূহমো পালন
১৯৪৭ োরলি নরভম্বরি োফিয়াপ্া কেনাবাফিনীি পবূ ্াঞ্চলীয় 
েমারন্ি প্রধান ফিোরব িাফঁিরত ফন�ুতি িন। ফেন্তু দুই মারেি মরধ্য 
োশ্ীরিি পফিফস্ফত খািাপ িওয়ায় তারঁে কলিরিন্যান্ট কজনারিল 

ডুডফল িারেরলি জায়্ায় ফদফলি ও পূব ্ পাঞ্ারবি ক্জওফে-ইন-ফিি 
েিা িয়। তািঁ তত্তাবধারন, ভািতীয় কেনাবাফিনী প্রথরম নওরেিা 
এবং ঝাঙ্াি দখল কনয়। তািপি কজাক্জলা, দ্াে এবং োফ্ল্ 
কথরে আক্রমণোিীরদি ফপেু িঠরত বাধ্য েরি।
োহরয়াপ্ার লেকলকে যথাসম্াকন হস্ান্তর েকরহেল পাহেস্ান

ঘিনাটি ১৯৬৫ োরলি ভািত-পাফেস্ান �ুরদ্ধি। অবেি 
কনওয়াি পি েণ ্ািরেি কমিোিায় ফনরজি বাফ়িরতই থােরতন 
কজনারিল োফিয়াপ্া। এই েমরয় তাি কেরল, নদো োফিয়াপ্া 
ভািতীয় ফবমানবাফিনীরত এেজন ফ্াইি কলিরিন্যান্ট ফেরলন। 
�ুরদ্ধি করষ ফদরন, ফ্াইি কলিরিন্যান্ট নদো োফিয়াপ্া পাফেস্ান 
কেনাি ফবরুরদ্ধ কবামা িামলাি এেটি ফমররনি কনতৃত্ব ফদক্ছিরলন। 
�ুরদ্ধি েময় তািঁ ফবমানটি র্ংে িরয় �ায় এবং োফিয়াপ্ারে 
পাফেস্ান কেনা বক্দে েরি। তৎোলীন পাফেস্ারনি কপ্রফেরডন্ট 
আইয়ুব খান কজনারিল োফিয়াপ্াি অধীরন কেনাবাফিনীরত িােফি 
েরিফেরলন। নদোি পফিিয় জানাি পি, কিফডও পাফেস্ান কঘাষণা 
েরি ক� ফ্াইি কলিরিন্যান্ট নদো োফিয়াপ্া তারঁদি কিিাজরত 
আরেন এবং ফনিাপরদ আরেন। আইয়বু খান ভািরত পাফেস্াফন 
িাইেফমরনারিি মাধ্যরম কজনারিল োফিপ্ারে প্রস্াব কদন ক� 
ফতফন িাইরল তািঁ কেরলরে মুক্তি কদওয়া ক�রত পারি। োফিয়াপ্া 
কেই প্রস্াব েফবনয় প্রত্যাখ্যান েরি বরলফেরলন ক� নদে ু কদররি 
কেরল। অন্যান্য �ুদ্ধবদেীরদি েরঙ্ ক�ভারব আিিণ েিা িয় তািঁ 
েরঙ্ও ক�ন কেিেম আিিণ েিা িয়। তারঁে মুক্তি ফদরত িাইরল 
েেল �ুদ্ধবক্দেরেও মুক্তি ফদরত িরব।
শত্রুরাও োহরপ্াকে সমীহ েকর চলকতন
ভািত-পাফেস্ান �ুদ্ধ করষ িওয়াি পি ভািতীয় কেনারদি মরনাবল 
বকৃ্দ্ধ েিরত োফিয়াপ্া েীমান্ত এলাোয় পফিদরর্ন ফ্রয়ফেরলন। 
এেময় ফতফন েীমান্ত কপফিরয় 'কনা ম্যানে ল্যান্'-এ প্ররবর 
েরিন। নদে ু োফিয়াপ্া তািঁ বাবাি জীবনীরত ফলরখরেন, ‘তারঁে 
কদরখ পাফেস্াফন েমান্াি কেখারন থামরত ফনরদ্র েরিফেল, 
অন্যথায় তারঁে গুফল েিা িরব। ভািতীয় েীমান্ত কথরে কেউ 
এেজন ফিৎোি েরি বরল ওরঠন, ইফন কজনারিল োফিয়াপ্া। 
তািঁ নাম শুরন পাফেস্াফন কেনািা অস্ত্র নাফমরয় কদয়। েতব্্যিত 
অফিোি এরে কজনারিল োফিয়াপ্ারে অফভবাদন জানায়’। 
কজনারিল োফিয়াপ্া কেনাবাফিনী কথরে ১৯৫৩ োরল অবেি গ্রিণ 
েরিফেরলন। কেনাবাফিনী কথরে অবেি গ্রিরণি পি, ফতফন ১৯৫৬ 
োল প�ন্্ত অর্রেফলয়া এবং ফনউক্জল্যারন্ িাই েফমরনাি ফিোরব 
োজ েরিফেরলন।  

জন্ম: ২৮ জানুয়াহর ১৮৯৯, মৃত্্য: ১৫ লম ১৯৯৩ 
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র�রডয়া কন ্ষাি 
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-নমিন্দ্র য�ািী, -নমিন্দ্র য�ািী, প্রধান�ন্ত্রীপ্রধান�ন্ত্রী    

৩০ জানুয়ারি৩০ জানুয়ারি

জারতি জনক জারতি জনক 

�হাত্মা গান্ধী এ�ন একটি স�াজ ব্যবস্াি পথপ্রিশ ্ষক রছমলন �া সিকামিি উপি রনভ্ষিশীল রছল �হাত্মা গান্ধী এ�ন একটি স�াজ ব্যবস্াি পথপ্রিশ ্ষক রছমলন �া সিকামিি উপি রনভ্ষিশীল রছল 
না। �হাত্মা গান্ধী য� পরিবত্ষন এমনরছমলন তা সব ্ষজনরবরিত, রকন্তু এিাও বলমত হমব য� রতরন না। �হাত্মা গান্ধী য� পরিবত্ষন এমনরছমলন তা সব ্ষজনরবরিত, রকন্তু এিাও বলমত হমব য� রতরন 
সাধািণ �ানুমরি অভ্যন্তিীণ শক্তিমক জাগ্ত কমিরছমলন এবং পরিবত্ষন আনমত তামঁিি সাহস সাধািণ �ানুমরি অভ্যন্তিীণ শক্তিমক জাগ্ত কমিরছমলন এবং পরিবত্ষন আনমত তামঁিি সাহস 

জরুগময়রছমলন। গান্ধীক্জ �রি স্বাধীনতা সংগ্াম� �ানুরমক জরুগময়রছমলন। গান্ধীক্জ �রি স্বাধীনতা সংগ্াম� �ানুরমক উদ্বুদ্ধউদ্বুদ্ধ নাও কিমতন, তাহমলও রতরন স্বিাজ ও  নাও কিমতন, তাহমলও রতরন স্বিাজ ও 
স্বরনভ্ষিতাি �ত য�ৌরলক উপািানগুরল রনময় এরগময় য�মতন। গান্ধীক্জি এই িৃটষ্ভরঙ্ আজ ভািমতি স্বরনভ্ষিতাি �ত য�ৌরলক উপািানগুরল রনময় এরগময় য�মতন। গান্ধীক্জি এই িৃটষ্ভরঙ্ আজ ভািমতি 

সা�মন উপরস্ত সকল স�স্যাি স�াধামনি একটি অন্যত� �াধ্য� হময় উঠমছ। গত কময়ক বছমি সা�মন উপরস্ত সকল স�স্যাি স�াধামনি একটি অন্যত� �াধ্য� হময় উঠমছ। গত কময়ক বছমি 
আ�িা জনগমণি অংশগ্হণমক অগ্ারধকাি রিময়রছ। স্বচ্ছ ভািত অরভ�ান যহাক, রডক্জিাল ইক্ডিয়া আ�িা জনগমণি অংশগ্হণমক অগ্ারধকাি রিময়রছ। স্বচ্ছ ভািত অরভ�ান যহাক, রডক্জিাল ইক্ডিয়া 

যহাক, �ানুর এখন রনমজিাই এই প্রচািারভ�ামন যনতৃত্ব রিমচ্ছন।যহাক, �ানুর এখন রনমজিাই এই প্রচািারভ�ামন যনতৃত্ব রিমচ্ছন।

�ৃতু্যবারর ্ষকীমত তািঁ প্ররত �ৃতু্যবারর ্ষকীমত তািঁ প্ররত 
আন্তরিক শ্রধিাঞ্জরলআন্তরিক শ্রধিাঞ্জরল

�হাত্মা গান্ধীি �হাত্মা গান্ধীি 
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