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ডঃ ে্ামাপ্রসাে মুথখাপাধ্ায় 
‘এক দেে, এক প্রধাি, এক নবধাি, এক নিোি’- এর প্রবক্া 

আবম ডঃ শযোমাপ্রসাদ মুল�াপাধযোল়ের জন্মিাব্ ষিকীলত তারঁ প্রবত শ্রদ্া জানাই। বতবন 
বিল্ন একজন ধম ষিপ্রাে দদশলপ্রবমক, ভারলতর উন্ন়েলন বতবন অনুকরেী়ে অিদান 
দরল�বিল্ন। বতবন ভারলতর ঐকযেলক এবিল়ে বনল়ে যাও়োর ্লষ্যে সাহসী প্রলেষ্া 

কলরবিল্ন। তারঁ বেন্াভািনা এিং আদশ ষি দদশজলু়ে ্ষ্ ্ষ্ মানু্লক শক্তি দদ়ে। 
- িথরন্দ্র দমােী, প্রধািমন্তী 

ভারলতর দেতনা তার রাজননবতক প্রবতষ্ান 
এিং সামবরক শক্তির উপর বনভষির কলর না, 
িরং তার আধযোত্মিক মবহমা, সতযে ও আত্মির 

ধারো, আলতষির দসিার মাধযেলম প্রকাবশত 
হ়ে। এটি আমালদর দদলশর সলি ষিাচ্চ শক্তি।

- ডঃ শযোমাপ্রসাদ মুল�াপাধযো়ে 

ভারতী়ে জনসংলের অনযেতম প্রবতষ্াতা সদসযে বিল্ন 
ডঃ শযোমাপ্রসাদ মুল�াপাধযো়ে। জমু্ এিং কাশ্ীলর ৩৭০ 

ধারা িজা়ে রা�ার বিলরাধী বিল্ন। বতবন তারঁ সমগ্র জীিন 
ভারলতর একতা, অ�ণ্ডতা ও অগ্রিবতর জনযে উৎসি ষি 

কলরবিল্ন। বতবন তারঁ আদলশ ষির মাধযেলম দদশিযোপী ্ষ্ 
্ষ্ মানু্লক অনুপ্রাবেত কলরলিন। একইসলগে বতবন 

বিল্ন একজন মহান পক্ণ্ডত ও িুক্দ্জীিী। দদশ িঠলন 
বতবন সারা জীিন অক্ান্ পবরশ্রম কলরবিল্ন।

৬ জলুাই ডঃ ে্ামাপ্রসাে মুথখাপাধ্াথয়র ১২২তম জন্মবানর ্ভকী 
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রারত েক্ষতা নবকাথের দকন্দ্র হথয় উঠথে 

প্রচ্ছে 
নিবন্ধ

সংবাে সংথক্ষপ। ৪-৫ 

কম ষিসংস্ালনর নতুন মন্ত্র হল়ে উলঠলি দষ্তা বিকাশ। যার মলধযে 
দদলশর যুি সম্প্রদা়ে বনলজলদর বিকাশ এিং প্রিবতর পথ প্রশস্ত 
করলিন। ১৪-২৫ 

নরতথরর পাতায় 

ব্দ্ক্ত্ব : নবক্রম বাত্া 
কাবি ষিল্র যলুদ্ কযোলটেন বিক্রম িাত্ার অিদান। ৬ 
রাষ্ট্রপবতর পপতৃক গ্রালম প্রধানমন্ত্রী এিং রাষ্ট্রপবতর
সফর। ৭-৯ 
উত্তরপ্রলদলশ বিবনল়োিকারীলদর শী্ ষি
সলম্্ন ৩.০। ১০ 
মহাকাে দক্ষথত্ গুরুত্বপূণ ্ভ রূনমকা পালি 
করথব দবসরকানর দক্ষত্
গুজরালত প্রধানমন্ত্রীর সফর। ১১-১৩
পনরথবে সুরক্ষা : রারথতর রূনমকা। ২৬-২৭
ঋণ পাওয়ার দক্ষথত্ একক উইথডিা 
জন সমথ ষি দপািষিা্। ২৮  
নবথবের বাথয়াথেক হাব হথত চথলথে রারত
প্রধানমন্ত্রীর ভা্ে। ২৯ 
উন্নয়ি এবং ঐনতথহ্র দমলবন্ধি
শ্রীসন্ তুকারাম মহারাজ বশ্া মক্দিলরর উল্াধন করল্ন 
প্রধানমন্ত্রী। ৩০-৩১  
প্রনতরক্ষা দক্ষথত্ িতুি কম ্ভসংস্াথির পে 
প্রেস্ত করথব ‘অননিপে’
মবন্ত্রসভা়ে িহৃীত গুরুত্বপূে ষি বসদ্ান্। ৩২-৩৩
এক দেে, এক কর
পােঁ িির পূে ষি কর্ পেযে এিং পবরল্িা কর। ৩৭-৩৮ 
মািবতার অগ্রেতূ 
বেবকৎসক বদিস উপ্লষ্যে বেবকৎসকলদর প্রবত শ্রদ্া 
বনলিদন। ৩৯-৪০

এখি দতথরাটে রারায় 
উপলব্ধ নিউ ইদ্ডিয়া 

সমাচার পড়থত নলিক করুি

বনউ ইক্ডি়ো সমাোলরর আকষিাইভ 
সংস্করে প়েলত বক্ক করুন

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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সম্ােক
জয়েীপ রােিগর, 
মু�যে মহাবনলদষিশক,
দপ্রস ইনফরলমশন িুযেলরা,
নতুন বদবলি

পনরকল্পক 
নেব্া তথলায়ার,
অরয় গুপ্ত

রারা সম্ােক
সুনমত কুমার (ইংলরক্জ),
জয় প্রকাে গুপ্ত (ইংলরক্জ),
অনিল প্াথেল (গুজরাবত),
িানেম আহথমে (উদুষি ),
দপৌলমী রনক্ষত (িাং্া),
হনরহর পাণ্ডা (ওব়ে়ো)

বনরষ্ঠ পরামে ্ভ সম্ােক
সথ্ার কুমার

বনরষ্ঠ সহায়ক পরামে ্ভ সম্ােক
নবথরার েম ্ভা

সহায়ক পরামে ্ভ সম্ােক
চন্দি কুমার দচৌধুরী
অনখথলে কুমার

বনরষ্ঠ পনরকল্পক 
ে্াম কুমার নতওয়ানর,
রবীন্দ্র কুমার েম ্ভা 

নিউ ইদ্ডিয়ানিউ ইদ্ডিয়া

সমাচারসমাচার

@NISPIBIndia - এই েুইোর 
হ্াথডিলটে অিসুরণ করুি।

প্রকানেত ও মুনরিত: সথত্ন্দ্র প্রকাে, মহা বনলদষিশক, দসন্টা্ িুযেলরা অফ কবমউবনলকশন
মুরিণ: আরািলিী বপ্রন্াস ষি অযোডি পািব্শাস ষি প্রাইলভি ব্বমলিড, ডবলিউ-৩০, ও�্া ইডিাব্রি়ো্ এবর়ো দফজ-২,ন়ো বদবলি- ১১০০২০ 

দ�াগাথ�াথগর টঠকািা এবং ই-দমল রুম িম্বর: ২৭৮, দসন্টা্ িুযেলরা অফ কবমউবনলকশন, ব্তী়ে ত্, সূেনা ভিন,
নতুন বদবলি- ১১০০০৩ ইথমল: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825

ববনচথত্্র মাথে ঐক্-
স্বাধীিতা আথন্দালথির 

অি্তম মন্ত হথয় 
উথঠনেল

এই সংখ্ার স্বাধীিতার অমৃত 
মথহাৎসব নবরাথগ অমথরন্দ্র 

িাে চথ্াপাধ্ায়,  সুম্ 
দমহতা, সুেীলা চ্াি দত্হাি 

এবং আথলখ্ পাথত্র কানহনি 
পডু়ি। ৪১-৪৪    

গত সাত বেথর প্র�ুদ্ক্ 
এবং উদ্াবথির নবকাে 
োসি ব্বস্ায় স্বচ্ছতা 

এথিথে। ৩৪-৩৫ 

নডদ্জোল ইদ্ডিয়ানডদ্জোল ইদ্ডিয়া

আমার মাথয়র এই 
জীবিগাোয় আনম 

দেথের সমগ্র মাতৃেদ্ক্র 
তপস্া, ত্াগ এবং 

অবোথির কো বলব। 
 ৪৫-৫৬ 
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সম্ােথকর কলথম

অবভনদিন,

মহাভারলত ি্া হল়েলি- 

विशिकर म्ा नरस्तेस्तु, विशि्तर् विशि सभंिः॥

এর অথ ষি হ্ ‘দহ বিশ্বকম ষিা, আবম দতামালক প্রোম জানাই, বিশ্বাত্া, মহাবিলশ্বর উৎপত্তি’। অথ ষিাৎ 
বিশ্বকম ষিালক প্রোম, যারঁ কারলে পবৃথিীলত সিবকিু সম্ভি। তালঁক বিশ্বকম ষিা ি্া হ়ে কারে তারঁ 
দষ্তা িা়ো সমালজর অক্স্তত্ব অসম্ভি। দুভষিািযেিশত, আমালদর সামাক্জক বশষ্া িযেিস্া়ে 
দষ্তা উন্ন়েলনর িযেিস্া ধীলর ধীলর দুি ষ্ি  হল়ে পল়ে। এর সারমম ষি িুঝলত দপলর, প্রধানমন্ত্রী 
নলরন্দ্র দমাদী ২০১৪ সা্ দথলক ভারতলক স্ববনভষির করার সংকল্প গ্রহে কলরন। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র 
দমাদীর দরূদশশী দনতৃলত্ব শুরু হও়ো দকৌশ্ ভারত বমশন দদলশর যুিকলদর দষ্ ও ষ্মতাব়েত 
কলরলি। এই বমশন োকবরপ্রাথশীলদর বনল়োিকতষিা হলত উৎসাবহত কলরলি।

ফ্স্বরূপ, ভারত বিলশ্বর অনযোনযে দদলশর তু্না়ে অলনক দষ্ভালি দকাবভলডর মলতা মহামাবরর 
দমাকালি্া করলত সষ্ম হল়েলি। প্রযুক্তির উপর বভত্তি কলর দকন্দ্রী়ে সরকার তার সুশাসলনর 
দৃটষ্ভবগে প্রবতষ্া করলত োইলি। প্রযুক্তির যুলি দষ্তা, পুনঃ-দষ্তা এিং দষ্তা িকৃ্দ্ একটি 
মন্ত্র হল়ে উলঠলি। দকৌশ্ ভারত বমশন িত সাত িির ধলর িািাসালহি আলবেদকলরর স্বপ্ন পূরে 
কলর ্ষ্ ্ষ্ যুিকলদর নতুন কম ষিসংস্ালনর সুলযাি প্রদান করলি।

ভারলতর আথ ষি-সামাক্জক- রাজননবতক দষ্লত্ দ্রুত পবরিতষিন হলছে। এই পবরবস্বতলত বিশ্বিযোপী 
ভারলতর ময ষিাদাও িকৃ্দ্ দপল়েলি। যার মূল্ রল়েলি দদলশর বিপু্ জনশক্তি। দদলশর নািবরকলদর 
সক্ম্ব্ত শক্তি সক্ প্রবতকূ্তালক সুলযালি পবরেত কলর েল্লি। ফ্স্বরূপ, ভারত এ�ন 
বিলশ্ব দষ্তা বিকালশর দকন্দ্র বহসালি আবিভূষিত হলছে। দকৌশ্ ভারত বমশলনর সাত িির পূবত ষি 
উপ্লষ্ এই সংস্করলের প্রছেদ বনিন্ধ হল়েলি এর সম্ূে ষি যাত্া।

একইভালি িত পােঁ িিলর ক্জএসটি-এর অগ্রিবত, বডক্জিা্ ইক্ডি়োর সাত িির পূে ষি হও়ো 
এিং প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর রাষ্ট্রপবতর পপতৃক গ্রাম পরাউন� সফর, এই সংস্করলে অন্ভুষিতি 
করা হল়েলি। এই সং�যোর অনযে উললি�লযািযে বনিন্ধ হ্- মালক বনল়ে প্রধানমন্ত্রীর দ্�া লিি, 
িযেক্তিত্ব বিভালি কযোলটেন বিক্রম িাত্ার অনুলপ্ররোমূ্ক জীিনকাবহনী, প্রবতরষ্া �ালত 
বনল়োলির জনযে মবন্ত্রসভা ্ারা অনুলমাবদত ‘অবনিিীর’, অমতৃ মলহাৎসি, দকাবভলডর বিরুলদ্ 
়্োই, বিবভন্ন উন্ন়েন প্রকল্প। 

আপনালদর মূ্যেিান মতামত জানালত থাকুন। 

ধনযেিাদালন্,

এখি দতথরাটে রারায় উপলব্ধ নিউ ইদ্ডিয়া 
সমাচার পড়থত নলিক করুি

https://newindiasamachar.pib.gov.in/ (জয়েীপ রােিগর )
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ডাকবাক্স

বিিত আি িিলর প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর 
দনতৃত্বাধীন দকন্দ্রী়ে সরকার দদলশর ক্যোলের 
স্বালথ ষি অলনক ঐবতহাবসক বসদ্ান্ গ্রহে 
কলরলি, দসই কারলে ভারত উন্ন়েলন এ�ন এক 
নতুন উচ্চতা স্পশ ষি করলি এিং দরকডষি িবতলত 
দদলশর দাবরদ্যে দরূ কলরলি। ‘বনউ ইক্ডি়ো 
সমাোর’ পক্ত্কার সম্াদকী়ে দ্ অতযেন্ 
দষ্তার সলগে এিং প্রাঞ্জ্ ভা্া়ে ১-১৫ জনু 
সং�যো়ে �ুি সুদিরভালি প্রকাশ কলরলি। আবম 
তালঁদর সক্লক অবভনদিন জানাই।
দচৌধুরী েদ্ক্ নসং অ্াডথরাথকে, কি ্ভাল। 
shaktisinghadv@gmail.com

বনউ ইক্ডি়ো সমাোর পক্ত্কার ১-৫ জনু সং�যোর প্রছেদ 
বনিন্ধটি অতযেন্ সমল়োপলযািী। এই সং�যো়ে দোদ্দটি 
দসক্টলর বিবভন্ন প্রকল্প কীভালি ভারলতর অগ্রিবত িকৃ্দ্ 

কলরলি তা তুল্ ধরা হল়েলি। স্বামীনারা়েে সম্প্রদাল়ের 
প্রবতষ্াতা সহজানদি স্বামী সম্বকষিত বনিন্ধটিও েমৎকার।

চন্দ্রকা্ প্রধাি
chandrakantapradhan2014@gmail.com

সম্প্রবত আবম আপনালদর পক্ত্কাটি 
প়ে্াম। উচ্চ মালনর পক্ত্কা। এত 
সুদির এিং সাি্ী্ ভা্া়ে পক্ত্কা 

প্রকাশ করার জনযে আবম আপনালক 
অবভনদিন জানাই। আবম এই 

পক্ত্কাটিলক দিশ তথযেপূে ষি এিং দশম 
দথলক ্াদশ দশ্রবের বশষ্াথশীলদর জনযে 

উপযুতি িল্ মলন কবর।
�েব্ এস প্রসাে 

jaswantshepherdprasad@gmail.com

বনউ ইক্ডি়ো সমাোর প্রকৃত সাংিাবদকতার বভত্তি। এিা আমালদর সরকালরর অনিদযে কাজগুব্ 
সম্লকষি তথযে তুল্ ধলর। এিা সবতযে দয িত কল়েক িিলর ভারত অসাধারে কাজ কলরলি।

নবক্রম অথরারা
theonlyvikramarora@gmail.com 

আবম বনউ ইক্ডি়ো সমাোর পক্ত্কার ১-১৫ জনু সং�যোটি পল়েবি। দদলশর উন্নবতর জনযে 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী অভািনী়ে কাজ কলরলিন। বতবন বনলজ সমস্ত উন্ন়েনমূ্ক কাজগুব্ 
পয ষিলিষ্ে কলরলিন। 

এমনপ চন্দ্রথেখর
chandrasekar@mookambikainfo.com 

অিুসরণ করুি @NISPIBIndia

দ�াগাথ�াথগর টঠকািা: রুম নবের ২৭৮, দসন্টা্ িুযেলরা অফ কবমউবনলকশন,
ব্তী়ে ত্, সূেনা ভিন, নতুন বদবলি- ১১০০০৩

ইথমল: response-nis@pib.gov.in 
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১৯৭১ সা্ দথলক ভারত দকৌশ্িত উল্লির দেল়ে 
িাং্ালদলশর সলগে সুসম্কষিলক অগ্রাবধকার বদল়েলি 

এিং এই সম্কষি িতষিমালন আরও প্রসাবরত হল়েলি। 
বমতাব্ এক্সলপ্রস এ�ন দুই দদলশর সম্কষিলক পরিতশী 
স্তলর বনল়ে যালি। িত িির প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর 
িাং্ালদশ সফলরর সম়ে এটি দো্ো করা হল়েবি্। 
বনউ জ্পাইগুব়ে ও ঢাকার মলধযে ে্াে্কারী এই 
দরেনটির দযৌথভালি উল্াধন কলরন ভারলতর দর্মন্ত্রী 

অবশ্বনী পিষ্ণি এিং িাং্ালদলশর দর্মন্ত্রী মহাম্দ 
নুরু্ ইস্াম সুজন। ১ জনু এটির উল্াধন হ়ে। 
ক্কাতা-ঢাকা পমত্ী এক্সলপ্রস এিং ক্কাতা-
�ু্না িন্ধন এক্সলপ্রলসর পলর এটি দুই দদলশর মলধযে 
সংলযািকারী তৃতী়ে দরেন। এই দরেন সপ্ালহ দুিার ে্লি। 
এটি িাং্ালদশলক উত্তরিগে এিং ভারলতর উত্তর-পূলি ষির 
সলগে সংযুতি কলরলি। এই দরেনটি িাং্ালদশীলদর ভারত 
হল়ে দনপাল্ যাতা়োলতর সুবিধাও প্রদান করলি।

তৃতীয় রারত-বাংলাথেে দরেি পনরথরবা শুরু হল 

সংবাে সংথক্ষপ 

ধান (সাধারে) ২০৪০ ১০০ 
ধান (দগ্রড-এ) ২০৬০  ১০০
দজা়োর (হাইবরিড) ২৯৭০  ২৩২ 
দজা়োর (মা্াক্দি) ২৯৯০ ২৩২ 
বমল্ি ২৩৫০  ১০০ 
রাবি ৩৫৭৮ ২০১ 
ভুট্া  ১৯৬২ ৯২ 
অ়েহর ৬৬০০ ৩০০
মুি ৭৭৫৫ ৪৮০
ক্াই ৬৬০০ ৩০০
িাদাম ৫৮৫০ ৩০০ 
সূয ষিমু�ী িীজ  ৬৪০০ ৩৮৫ 
স়োবিন (হ্দু) ৪৩০০ ৩৫০ 
বত্ ৭৮৩০ ৫২৩ 
রামবত্  ৭২৮৭ ৩৫৭ 
তুল্া (মাঝাবর) ৬০৮০ ৩৫৪
তুল্া (্বো) ৬৩৮০ ৩৫৫ 

নগথিস নববে দরকড্ভ: এিএইচএআই ১০৫ 
ঘন্ায় ৭৫ নকনম হাইওথয় নিম ্ভাণ কথরথে

“আমরা য�ন রাস্তা এিং দসতু পতবর কবর ত�ন আমরা দকি্ 
শহর এিং গ্রামগুব্লক সংযুতি কবর না। আমরা সাফ্যেলক 

আকাঙ্কার সলগে, সংকলল্পর সলগে সুলযাি এিং সুলযালির সলগে 
সু�লক যুতি কবর।" প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর এই বিশ্বাসলক সগেী কলর 
ভারলতর নযোশনা্ হাইওল়ে অথবরটি বিলশ্ব প্রথমিার ১০৫ েণ্ার মলধযে 

৭৫ বকবম রাস্তা বনম ষিাে কলর ‘বিলনস িুক অফ ও়োর্ষি 
দরকলডষি’ স্ান অজষিন কলরলি। এক দ্লনর উপর, 
অমরািতী এিং আলকা্ার মলধযে ৭৫ বকল্াবমিার 
কংক্ক্রলির এই রাস্তাটি ১০৫ েন্া ৩৩ বমবনলি 
বনবম ষিত হল়েবি্। অমরািতী এিং আলকা্ার মলধযে 
প্রসাবরত অংশটি জাতী়ে স়েক-৫৩ এর অংশ। এটি 
একটি গুরুত্বপূে ষি পূি ষি-পক্চিম কবরলডার যা ক্কাতা, 

রা়েপুর, নািপুর এিং সুরালতর মলতা প্রধান শহরগুব্লক সংযুতি 
কলর। একটি পরামশ ষিকারী দ্-সহ দমাি ৭২০ জন শ্রবমক এই স়েকটি 
বনম ষিাে কলরলিন। ৭৫ বকল্াবমিার বসলগে্-দ্ন বিিুবমনাস কংক্ক্রি 
রাস্তাটি পলর ৩৭.৫ বকল্াবমিার দুই দ্লনর পাকা রাস্তার সলগে যুতি 
হ়ে। ৩রা জনু সকা্ সাতিার সম়ে রাস্তাটির বনম ষিাে কাজ শুরু হ়ে 
এিং বিলক্ ৭ই জনু ৫িার মলধযে দশ্ হ়ে। বিিুবমনাস রাস্তা বনম ষিালের 
জনযে বিলনস ও়োর্ষি দরকডষি পতবর হল়েবি্ ২০১৯ সাল্র দফব্রু়োবরলত 
কাতালরর দদাহা়ে। এটি সম্ূে ষি হলত দশ বদন সম়ে দ্লিবি্।

কৃ্কলদর আ়ে ব্গুে করার ্লষ্যে 
এবিল়ে বিল়ে তালদর আরও একটি 

উপহার বদ্ সরকার। অথ ষিননবতক 
বি়্ে সংক্রান্ মবন্ত্রসভা কবমটির পিঠক 
অনুটষ্ত হল়েবি্ ৮ জনু, এটি ২০২২-
২৩ সাল্র বিবভন্ন �াবরফ শলসযের জনযে 
নূযেনতম সমথ ষিন মূ্যে িা এমএসবপ িকৃ্দ্র 
অনুলমাদন বদল়েলি। দোদ্দটি �াবরফ 
শলসযের এমএসবপ ৪-৯ শতাংশ িকৃ্দ্ করা 
হল়েলি। 

কৃরকথের প্রনত উপহার
দচাদ্দটে খানরফ েথস্র 

এমএসনপ বৃদ্ধি করা হথয়থে

এমএসনপ 
দবথড়থে

েস্ ২০২২-২৩ সাথলর 
এমএসনপ (োকা 
কুইন্াল প্রনত) 
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ি্ােিাল রোইবাল নরসাচ্ভ 
ইিনটিটেউে চাল ুহথয়থে

সুরাত নবমািবন্দথর ৩৫৩ 
দকাটে োকার দফসনলফে 

ভারলতর সামবগ্রক উন্ন়েলনর জনযে দদলশর অথ ষিননবতক 
ও সামাক্জক সমকৃ্দ্ দথলক সমালজর সকল্র 

উপকৃত হও়ো বনক্চিত করা গুরুত্বপূে ষি। ভারলতর দমাি 
জনসং�যোর প্রা়ে ৯% হ্ আবদিাসী মানু্রা। তাসত্্বেও 
িত ি়ে দশলক তারঁা দদলশর বিবভন্ন উন্ন়েন প্রকল্পগুব্র 
সমূ্ে ষি সুবিধা দভাি করলত পালরবন। এই প্রথমিার দকান 
সরকার তালঁদর উন্নবতর জনযে বসদ্ান্মূ্ক পদলষ্প 
গ্রহে কলরলি। আবদিাসী দিৌরি বদিস উদযাপন, এক্িযে 
সু্ক্ প্রবতষ্া, বশল্প ও দষ্তা প্রবশষ্লের দষ্লত্ অলনক 
গুরুত্বপূে ষি বসদ্ান্ দনও়ো হল়েলি। ৭ জনু দকন্দ্রী়ে 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ বদবলিলত নযোশনা্ রোইিা্ বরসােষি 
ইনবটিটিউি ো্ু কলরন। এই জাতী়ে-স্তলরর প্রবতষ্ানটি 
আবদিাসী বি়্ে সংক্রান্ অযোকালডবমক, বনি ষিাহী এিং 
আইবন দষ্লত্র প্রাথবমক দকন্দ্রবিদি ু বহসালি আবিভূষিত 
হল়েলি। এটি স্বনামধনযে িলি্ো প্রবতষ্ান, বিশ্ববিদযো়্ে, 
সংস্া, অযোকালডবমক সংস্া এিং সংস্ান দকন্দ্রগুব্র সালথ 
সহলযাবিতা করলি এিং দনিও়োকষি পতবর করলি। এটি 
উপজাতী়ে িলি্ো প্রবতষ্ান, উৎক্ ষি দকন্দ্র এিং িলি্ো 
প্রকল্প বনরীষ্লের পাশাপাবশ িলি্ো এিং প্রবশষ্লের 
মান উন্নত করার জনযে মানদণ্ড স্াপন করলি।

ভারলতর বহলর এিং দিক্সিাই্ হাি সুরাত বিমান 
ভ্রমেকারীলদর জনযে একটি জনবপ্র়ে িন্িযে। 

যাত্ীলদর সং�যো িকৃ্দ্র কারলে, ভারলতর বিমানিদির 
কতৃ ষিপষ্ ৩৫৩ দকাটি িাকা িযেল়ে সুরাত বিমানিদিলর 
সুবিধা সম্প্রসারে করলি, যা সারা দদলশর দ্া্টি 
শহলরর সলগে যুতি রল়েলি। উন্ন়েন প্রকলল্পর মলধযে রল়েলি 
িাবম ষিনা্ বিক্র্ং সম্প্রসারে, বিমালনর পাবকষিং দস্পস পােঁ 
দথলক দিল়ে ১৮টি হল়েলি, এিং সমান্রা্ িযোক্ক্স রেযোক 
বনম ষিাে। নতুন অতযোধুবনক সম্প্রসাবরত িাবম ষিনা্ বিক্র্ং 
িযেস্ত সমল়ে ১২০০ অভযেন্রীে এিং ৬০০ আন্জষিাবতক 
যাত্ীলদর থাকার িযেিস্া করলি, যা িাবম ষিনাল্র িাব্ ষিক 
যাত্ী ধারেষ্মতা ২.৬ বমব়্েলন দপৌঁলি দদলি। িাবম ষিনা্ 
ভিলন যাত্ীলদর আধুবনক সি সুলযাি-সুবিধা দদও়ো 
হলি। এলত ২০টি দেক-ইন দডস্ক, পােঁটি অযোলরাবরিজ, 
একটি ইন-্াইন িযোলিজ হযোডিব্ং বসলটিম এিং 
অনযোনযে সুবিধা থাকলি। নতুন িাবম ষিনা্ ভিলন ৪৭৫টি 
িাব়ে ধরলি এমন কটি পাবকষিং ্িও অন্ভুষিতি থাকলি। 
বিমানিদিলরর নতুন বিশ্বমালনর িাবম ষিনা্ বিক্র্ং এই 
বশল্প শহলরর সলগে দযািালযাি উন্নত করলি, এই অঞ্চল্র 
সাবি ষিক উন্ন়েনলক ত্বরাববিত করলি।

১৯৭৭ সাল্ বিলদশমন্ত্রী থাকাকা্ীন, অি্ বিহারী 
িাজলপ়েী প্রথমিার বহক্দিলত রাষ্ট্রসংলের সাধারে পবর্লদ 

ভা্ে দদন। দসই ধারা িজা়ে দরল� প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীও 
দিশ কল়েকিার রাষ্ট্রসংলে বহক্দিলত ভা্ে বদল়েলিন। এ�ন, 
বহক্দিলত তথযে প্রোলরর গুরুত্ব উপ্বধি কলর, রাষ্ট্রসংলের 
সাধারে পবর্দ প্রথমিার ভারলতর প্রস্তাি অনলুমাদন কলরলি। 
দরজলু্শলন ি্া হল়েলি দয রাষ্ট্রসংলের সমস্ত প্রল়োজনী়ে 
তথযে পূি ষি বনধ ষিাবরত ভা্াগুব্ িা়োও বহক্দি, িাং্া এিং উদুষিলত 

উপ্ধি থাকলি। প্রসগেত, আরবি, বেনা, ইংলরক্জ, ফরাবস, রুশ 
ও স্পযোবনশ-সহ ি’টি ভা্া সরকাবর ভা্া বহলসলি িযেিহৃত হ়ে। 
পাশাপাবশ ইংলরক্জ ও ফরাবস ভা্ালক কালজর ভা্া বহলসলি 
িযেিহার করা হ়ে। প্রস্তািটি পাশ হও়োর ফল্ রাষ্ট্রসংলের 
পিবশ্বক দযািালযাি শা�া নন-অবফবস়ো্ ভা্া বহলসলি 
দযািালযালির দষ্লত্ িাং্া, বহক্দি ও উদুষি িযেিহার করলি।  
রাষ্ট্রসংলের সাধারে পবর্লদর ৭৬তম অবধলিশলন এ প্রস্তাি 
পাশ হল়েলি। 

রাষ্ট্রসংথঘর তে্ নহদ্ন্দ, বাংলা, উেু্ভথত প্রকাে করা হথব

সংবাে সংথক্ষপ 
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পাবকস্তাবন দসনািাবহনীর কাি দথলক পল়েন্ ৫১৪০ 
দ�্ করার পর কযোলটেন বিক্রম িাত্ালক ১৯৯৯ 
সাল্র ৭ জু্ াই পরিতশী ্ষ্যে পল়েন্ ৪৮৭৪ জ়ে 

করার বনলদষিশ দদও়ো হল়েবি্। দসইবদন তারঁ শরীর টঠক বি্ 
না। িুলক িযেথা অনুভূত হক্ছে্। এই অিস্া়ে তারঁ শী্ ষিস্ানী়ে 
অবফসাররা তালঁক বমশলন পাঠালত অবনছুেক বিল্ন বকন্তু 
কযোলটেন বিক্রম িাত্া বনলজই দজার বদল়েবিল্ন দয বতবন 
কাজটি সম্ূে ষি করলিন। এই েূ়ো দ�্মুতি করলত বিল়ে বতবন 
দশ্ বনঃশ্বাস তযোি কলরন। এই েিনার 
বকিুবদন আলি ১৬ জনু কযোলটেন 
বিক্রম িাত্া দ্াস দসক্টর দথলক তারঁ 
যমজ ভাই বিশা্লক একটি বেটঠলত 
ব্ল�বিল্ন – “বপ্র়ে কুশ, মা এিং িািার 
যত্ন বনও। এ�ালন দয দকালনা সম়ে বকিু 
েিলত পালর।“

প্রকৃতপলষ্ ১৯৯৯ সাল্ পাবকস্তান 
য�ন কাবি ষিল্র দিশ কল়েকটি েূ়ো দ�্ 
কলর, ত�ন ভারতী়ে দসনািাবহনী দসই 
বশ�রগুব্লক মুতি করলত অপালরশন 
বিজ়ে শুরু কলর। এই যুলদ্ সিলেল়ে গুরুত্বপূে ষি ভূবমকা পা্ন 
কলরবিল্ন ২৪ িির ি়েবস কযোলটেন বিক্রম িাত্া। কাবি ষ্ি  যুলদ্ 
শহীদ হও়োর আলি, বিক্রম িাত্া অলনক পাবকস্তাবন দসনালক 
হতযো কলরবিল্ন এিং তারঁ অলনক সহলযাদ্ার প্রােরষ্া 
কলরবিল্ন। তারঁ সাহবসকতার জনযে ভারত সরকার কযোলটেন 
বিক্রম িাত্ালক মরলোত্তর সলি ষিাচ্চ এিং সিলেল়ে ময ষিাদাপূে ষি 
পুরস্কার পরমিীর েলক্র ভূব্ত কলরবি্।

১৯৭৪ সাল্র ৯ দসলটেবের বহমাে্ প্রলদলশর পা্মপুলর 
জন্মগ্রহে কলরবিল্ন বিক্রম। পশশি দথলকই পসবনক হও়োর 
প্রি্ িাসনা বি্। ১৯৮৫ সাল্ দরূদশ ষিলন প্রোবরত ‘পরমিীর 
েক্র’ নালম একটি ধারািাবহক দদ�ার পর বতবন দসনািাবহনীলত 
দযািদালনর জনযে মনবস্র কলরন। এই কারলেই হংকংল়ের একটি 
বশবপং দকাম্াবনলত মালেষিন্ দনবভর োকবরর জনযে বনি ষিাবেত 
হও়ো সত্তলত্বও বিক্রম দসনািাবহনীলত দযািদান কলরবিল্ন। 
বিক্রম য�ন দসনািাবহনীলত বনল়োি দপল়েবিল্ন, ত�ন একজন 

িনু্ধ তালক পরামশ ষি বদল়েবিল্ন, 
‘তুবম এ�ন দসনািাবহনীলত আলিা, 
বনলজর যত্ন বনও’। এই কথার উত্তলর 
বতবন িল্বিল্ন, “বেন্া করলিন 
না। হ়ে আবম জ়েী হল়ে দতরগো 
পতাকা উব়েল়ে আসি, ন়েলতা 
আবম দতরগো়ে মুল়ে আসি, তলি 
আবম আসি, অিশযেই আসি।“ 
বিক্রম িাত্ার সাহবসকতার প্রভাি 
এমন বি্ দয, তৎকা্ীন ভারতী়ে 
দসনাপ্রধান বনলজই একিার তারঁ 

সম্লকষি িল্বিল্ন দয ‘বতবন যবদ সশরীলর বফলর আসলতন 
তলি বতবন ভারতী়ে দসনািাবহনীর প্রধান হলতন’। বিক্রম িাত্ার 
সাহবসকতা এিং শারীবরক িঠলনর কথা বিলিেনা কলর কাবি ষ্ি  
যুলদ্র সম়ে তালঁক দশরশাহ সাংলকবতক নাম দদও়ো হল়েবি্। 
পাবকস্তালনর মানু্ এ�নও তালক এই নালমই দেলনন। কযোলটেন 
বিক্রম িাত্া শহীদ হও়োর পর ‘্া়েন অফ কাবি ষ্ি ’ পল়েন্ 
৪৮৭৫ েূ়োর নাম দদও়ো হল়েলি ‘িাত্া িপ’।   

১৯৯৯ সাল্র ১ জনু কযোলটেন বিক্রম িাত্ালক তারঁ িযোিাব়্েলনর সলগে কাবি ষ্ি  
যুলদ্ পাঠালনা হল়েবি্। এই যুলদ্ কযোলটেন বিক্রম িাত্া শুধুমাত্ তারঁ অদমযে 
সাহস এিং িীরলত্বরই পবরে়ে দদন। বতবন তারঁ সহলযাদ্ালদর সলগে একলযালি ১৯৯৯ 
সাল্র ২০ জনু দভার ৩.৩০ বমবনলি ৫৪১০ েূ়োটি পাবকস্তান দসনালদর কি্ দথলক 
মুতি কলরন। এই েূ়োটি বহমা্ল়ের অতযেন্ দুি ষিম অঞ্চল্ অিবস্ত। বিক্রম িাত্া য�ন দসই পি ষিত বশ�র 
দথলক দরবডওলত তারঁ বিজল়ের দ্ািান ‘ইল়ে বদ্ মালগে দমার’ িল্বিল্ন, ত�ন তারঁ জনবপ্র়েতা দকি্ 
দসনািাবহনীলত ন়ে, সারা ভারলত িব়েল়ে পল়েবি্। কাবি ষিল্র সিলেল়ে গুরুত্বপূে ষি পােঁটি শগৃে জল়ে মু�যে 
ভূবমকা পা্নকারী কযোলটেন বিক্রম িাত্া ৭ জু্ াই শহীদ হল়েবিল্ন।

নবক্রম বাত্া: 
কানগ ্ভথলর দেরোহ 

দোেথবলা দেথকই নবক্রম 
বাত্ার ইচ্ছা নেল বসনিক 

হওয়ার। ১৯৮৫ সাথল 
েরূেে ্ভথি প্রচানরত ‘পরমবীর 
চক্র’ িাথম একটে ধারাবানহক 

দেখার পর তারঁ দসিাবানহিীথত 
দ�াগোথির ইচ্ছা প্রবল হয়।

জন্ম-৯ দসথটেম্বর, ১৯৭৪। মৃতু্- ৭ জলুাই ১৯৯৯ 

কযোলটেন বিক্রম িাত্াব্দ্ক্ত্ব 
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প্রা়ে ৫০-৫৫ িির আলি এই গ্রাম দথলক প্রথমিালরর মলতা একজন জাতী়ে স্তলরর দনতা উলঠ এলসবিল্ন। 
গ্রালমর মানু্জনরা দসই প্রথম ক্জপ িাব়ে দদল�বিল্ন। দসটি বি্ কানপুলরর পরাউন� গ্রাম এিং 
দসই দনতা বিল্ন ডক্টর রাম মলনাহর দ্াবহ়ো। বকন্তু দসই মাটির একজন সন্ান য�ন দদলশর সলি ষিাচ্চ 
সাংবিধাবনক পলদ উপনীত হন, এিং তারঁ আমন্ত্রলে দদলশর প্রধানমন্ত্রী দসই গ্রালম দপৌঁিান ত�ন তা 

সবতযেই দসই গ্রাম ও আশপালশর এ্াকার জনযে এক ঐবতহাবসক েিনা হল়ে দা়ঁো়ে। ে্ুন দজলন দনও়ো যাক 
বকভালি তালঁদর মলধযে এই দসৌহাদষিযেমূ্ক সম্কষি িল়ে উঠ্।

দদলশর সলি ষিাচ্চ সাংবিধাবনক পদ রাষ্ট্রপবত বনি ষিােলনর তাবর� দো্ো করা হল়েলি আিামী ১৮ জু্ াই। 
প্রবত পােঁ িির অন্র ভারলত রাষ্ট্রপবত বনি ষিােন হ়ে। বকন্তু রাষ্ট্রপবতর জনযে আনুষ্াবনক বনি ষিােন প্রক্ক্র়োর 

দো্োর প্রা়ে এক সপ্াহ আলি, উত্তরপ্রলদলশর পরাউন� গ্রামটি সকল্র আক্ ষিলের দকন্দ্রবিদি ুহল়ে 
উলঠলি। দদলশর িতষিমান রাষ্ট্রপবত রামনাথ দকাবিদি প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীলক আমন্ত্রে জাবনল়েলিন 
পরাউনল�। পরাউন� হ্ রাষ্ট্রপবত রামনাথ দকাবিলদির পপতৃক গ্রাম। দস�ালনই বতবন প্রধানমন্ত্রীলক 
আমন্ত্রে জানান। সংবিধালনর ময ষিাদা এিং দসইসলগে ভারতী়ে রীবতনীবতর এই জাতী়ে স্বতন্ত্রতার দসরা 
উদাহরে �ুি কমই দদ�া যা়ে, রাষ্ট্রপবত এিং প্রধানমন্ত্রী তালঁদর ভা্লেও দসকথা উললি� কলরলিন।

সংনবধাি এবং 
সংস্াথরর দমলবন্ধি 

পরাউনল� রাষ্ট্রপবত-প্রধানমন্ত্রী Nationনবথের কানহনি 
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উত্তরপ্রথেে দেথক িয়জি প্রধািমন্তী হথয়থেি, নকন্তু প্রেমবার এখাি 
দেথক একজি রাষ্ট্রপনত হথয়থেি, �ার কৃনতত্ব প্রধািমন্তী িথরন্দ্র দমােীর 

 আপবন আমার আমন্ত্রলে আমার পপতৃক গ্রালম 
এলসলিন, এ আমার পরম দসৌভািযে, আপনার দ়ো 
এিং উদারতার পবরো়েক।

   উত্তরপ্রলদশ দসই বদন দথলক আপনার প্রবত 
অনুিত, দযবদন আপবন এই রালজযের একটি দবরদ্ 
পবরিালর জন্মগ্রহেকারী আমার মলতা একজন 
িযেক্তিলক রাষ্ট্রপবতর দাব়েত্বভার অপ ষিে কলরবিল্ন।

   এই রাজযে দথলক দদলশর ন়েজন প্রধানমন্ত্রী 
হল়েলিন, বকন্তু একজনও রাষ্ট্রপবত বিল্ন না। 
উত্তরপ্রলদলশর মানু্ িবি ষিত দয প্রথমিালরর মলতা 
উত্তরপ্রলদলশর একজন িাবসদিালক দদলশর সলি ষিাচ্চ 
সাংবিধাবনক পলদর দাব়েত্ব দদও়ো হল়েবি্। এর 
কৃবতত্ব প্রধানমন্ত্রীর। 

   প্রধানমন্ত্রী প্রবতটি নািবরলকর জীিনলক সহজ 
ও সুদির করলত বনরন্র প্রলেষ্া করলিন। আবম 
তারঁ এই প্রলেষ্ালক দদলশর দসৌভািযে িল্ মলন 
কবর। বতবন ভারতমাতার দসিার অথ ষিলক নতুন 
মাত্া বদল়েলিন এিং জাতী়ে দসিা-জনক্যোলের 
ধারোলক আমূ্ িদল্ বদল়েলিন।

   িািাসালহি ভারতী়ে সংসৃ্কবতর উপর বভত্তি কলর 

একটি অন্ভুষিক্তিমূ্ক এিং সম্প্রীবতপূে ষি সমাজ 
িঠলন দজার বদল়েবিল্ন। সমালজর দবরদ্, 
অনগ্রসর এিং িক্ঞ্চত অংশগুব্র উন্নবতর জনযে 
বতবন সারা জীিন সংগ্রাম কলরবিল্ন। প্রধানমন্ত্রী 
দযভালি িািাসালহলির আদশ ষি িাস্তিা়েন কলরলিন 
তা আমালদর সকল্র জনযে অনুকরেী়ে।

   আবম য�ন আমার গ্রালম যাই, ত�ন আবম কপাল্ 
এ�ানকার মাটি ্ািাই। মাতৃশক্তির প্রবত এই 
বিলশ্ মমতা ও শ্রদ্া আবম প্রধানমন্ত্রীর জীিলনও 
দদল�বি।

   আবম প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ইছোর কথা উললি� করলত 
োই। জাপালন সাম্প্রবতক সফলরর সম়ে, দস�ালন 
িসিাসকারী ভারতী়েলদর উলদ্দলশ প্রধানমন্ত্রী 
িল্বিল্ন দয বতবন মা�লন ন়ে, পাথলর বেহ্ন পতবর 
করলত পিদি কলরন।

   প্রধানমন্ত্রীর েবরলত্র এই দৃঢ়তা আজ বিশ্ব মলঞ্চ 
ভারলতর শক্তিলক পুনঃপ্রবতটষ্ত করলি।

   বতবন তারঁ অসাধারে গুে এিং পবরশ্রলমর দজালর 
দদলশর সম্ান িকৃ্দ্ কলরলিন। ভারতমাতার এমন 
এক সন্ানলক বনল়ে দদশিাসী িবি ষিত।

Nation পরাউনল� রাষ্ট্রপবত-প্রধানমন্ত্রী নবথের কানহনি 
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 এই গ্রালম রাষ্ট্রপবতর পশশি দকলিলি। এ�ালনই 
বতবন ি়ে হল়েলিন, বতবনও প্রবতটি ভারতীল়ের িি ষি 
হল়ে উলঠলিন। এ�ালন আসার পর আবম জানলত 
পার্াম, পঞ্চম দশ্রেীর পর বতবন ৫-৬ মাই্ দলূরর 
গ্রালমর একটি সু্কল্ ভবতষি হল়েবি্। বতবন দদৌল়ে 
দদৌল়ে সু্কল্ দযলতন, যালত িরলম পাল়ের পাতা 
জ্বল্ না যা়ে। 

 আবম পরাউনল�র মলধযে ভারতী়ে গ্রালমর আদশ ষি 
বেত্ দদল�বি। এ�ালন প্রথম পথবর মাতার আশীি ষিাদ 
দনও়োর সুলযাি দপ্াম। এই মক্দিরটি এই গ্রালমর, 
এই অঞ্চল্র আধযোত্মিকতার প্রতীক এিং দসইসলগে 
এটি মহান ভারলতর বেত্ তুল্ ধলর। আর আবম 
ি্লত পাবর দয�ালন মক্দির আলি দস�ালন ভক্তি 
আলি, দদশলপ্রম আলি। 

 আবম তারঁ ভািনার কদর কবর। বতবন জীিলন 
অলনকিার তীথ ষিযাত্া কলরলিন, বিবভন্ন তীথ ষিস্ালন 
বিল়েলিন, ক�নও িদ্ীনাথ, ক�নও দকদারনাথ, 
ক�নও অলযাধযো, ক�নও কাশী, ক�নও মথুরা এিং 
আরও দিশ বকিু জা়েিা়ে বিল়েলিন।

 দসই সম়ে তারঁ আবথ ষিক অিস্া এত ভা্ বি্ না দয 

গ্রালমর সক্ মানুল্র জনযে দস�ান দথলক দকালনা 
‘প্রসাদ’ বনল়ে আসলত পারলতন। বকন্তু বতবন ওই 
তীথ ষিস্ান দথলক কল়েকটি পাথর বনল়ে আসলতন। 
আর এ�ালন িালির বনলে পাথরগুব্ রা�লতন। 
এ�ালন ভারলতর প্রবতটি দকান দথলক সংিহৃীত 
পাথর রল়েলি, এ�ন গ্রামিাসী এটিলক মক্দির বহসালি 
পূজা কলরন। 

 পরাউনল�র মাটি দথলক রাষ্ট্রপবত দয সংস্কার 
দপল়েলিন তার সাষ্ী আজ দিািা বিশ্ব। এিং আবম 
আজ অনুভি কলরবি দয একবদলক সংবিধান, 
অনযেবদলক সংসৃ্কবত, এিং রাষ্ট্রপবত পলদর পতবর 
সমস্ত দপ্রালিাক্ দভলে আজ আমালক অিাক কলর 
বদল়েলিন। 

 বতবন আমালক দহব্পযোলড বনলত আলসন। আবম �ুি 
্জ্জিত দিাধ করবি্াম দয আমরা তারঁ বনলদষিশনা়ে 
কাজ করবি, তারঁ অিস্ালনর ময ষিাদা রল়েলি। 
আবম ি্্াম, রাষ্ট্রপবত, আপবন আজ আমার 
প্রবত অবিোর কলরলিন, তাই বতবন সহজাতভালি 
িল্বিল্ন দয আবম সংবিধালনর বন়েম দমলন েব্, 
তলি ক�নও ক�নও সংসৃ্কবতরও ধারক হল়ে উটঠ।  

এমিনক রারথতর একটে গ্রাথম জন্মগ্রহণকারী েনররিতম ব্দ্ক্ও রাষ্ট্রপনত-
প্রধািমন্তী-রাজ্পাল-মুখ্মন্তীর পে অজ্ভি করথত পাথরি 
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দকাবভড ে্াকা্ীন সমল়ে সারা বিশ্ব য�ন স্বির হল়ে পল়েবি্, ভারত 
বকন্তু দসই সম়ে এবিল়ে যাও়োর এিং স্ববনভষির হও়োর সংকল্প গ্রহে 
কলরলি। এই সংকলল্পর ফল্ এক অভূতপূি ষি সাফ্যে এলসলি। এই 

সমল়ের মলধযে আমালদর দদশ প্রথমিার অলনক দষ্লত্ সাফ্যে অজষিন 
কলরলি: প্রথমিালরর মলতা রফতাবন ৩০ ্ষ্ দকাটি িাকা িাব়েল়েলি 
এিং প্রথমিালরর মলতা ৮৪ বিব়্েন ড্ার বিলদবশ প্রতযেষ্ বিবনল়োি 
করা হল়েলি। ৭০ হাজালররও দিবশ বনিবন্ধত টিািষিআপ এিং ১০০টি 

ইউবনকন ষি সহ, দদশটি বিলশ্বর দ্রুততম িধ ষিনশী্ অথ ষিনীবত এিং বিলশ্বর 
তৃতী়ে িহৃত্তম শক্তি গ্রাহক বহসালি আবিভূষিত হল়েলি। বকন্তু এ�ন বিরবতর 

সম়ে ন়ে; িরং দ্রুত এবিল়ে দযলত হলি। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ৩ 
জনু উত্তরপ্রলদলশ ্�নউল়ে বিবনল়োিকারীলদর সলম্্লনর প্রথম পলি ষি 
৮০,০০০ দকাটি িাকারও দিবশ মূল্যের ১৪০৬টি নতুন প্রকলল্পর বভত্তি 

স্াপন কলর নতুন ভারলতর সংকল্প পুনি ষিযেতি কলরলিন।

িতুি প্রনতশ্রুনত 
িতুি সমাধাি

দদদশর সিলেল়ে জনিহু্ রাজযে উত্তরপ্রলদলশর 
বনজস্ব একটি দীে ষি এিং দিৌরিম়ে সাংসৃ্কবতক 
ইবতহাস রল়েলি। রালজযে ইবতমলধযেই যমুনা 

এক্সলপ্রসওল়ে, পূি ষিাঞ্চ্ এক্সলপ্রসওল়ে এিং ্�নউ-
আগ্রা এক্সলপ্রসওল়ে রল়েলি। িুলদি্�ণ্ড এক্সলপ্রসওল়ের 
কাজও প্রা়ে সম্ূে ষি হলত েল্লি। িগো এক্সলপ্রসওল়ের 
বভত্তবতপ্রস্তর স্াপন করা হল়েলি। এই মুহুলতষি, ন়েটি 
বিমানিদির ো্ু রল়েলি, আরও পােঁটি বনম ষিাোধীন 
রল়েলি। এ িা়ো সাতটি অবতবরতি বিমানিদিলরর প্রস্তাি 
করা হল়েলি। দদলশর দুটি প্রবতরষ্া কবরলডালরর মলধযে 
একটি রল়েলি উত্তরপ্রলদলশ। এগুব্ হ্ নতুন উন্ন়েলনর 
মাপকাটঠ যার জনযে এই রাজযে দীে ষিকা্ ধলর প্রলেষ্া োব্ল়ে 
আসলি। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ৩ জনু উত্তরপ্রলদশ 
বিবনল়োিকারী শী্ ষি সলম্্লন ৮০ হাজার দকাটি িাকারও 
দিবশ মূল্যের ১৪০৬টি প্রকলল্পর বভত্তিপ্রস্তর স্াপন 
কলরলিন। বতবন িল্ন, “ভারলতর জনসং�যোর এক-
পঞ্চমাংশ রল়েলি উত্তরপ্রলদলশ। অথ ষিাৎ, উত্তরপ্রলদলশর 
একজলনর অগ্রিবত দথলক ভারলতর প্রবত ্ষ্ িযেক্তি 
উপকৃত হলিন। আবম বিশ্বাস কবর উত্তরপ্রলদশ একুশ 
শতলক ভারলতর প্রিকৃ্দ্র িবতলক ত্বরাববিত করলি।“ 

প্রধািমন্তী িথরন্দ্র দমােীর রারথণর নকেু অংে:
 শুধুমাত্ আমালদর িেতাবন্ত্রক ভারলতর বিশ্বস্ত অংশীদালরর প্রতযোশা 

পূরে করার ষ্মতা রল়েলি। আজ, িাবক বিশ্ব ভারলতর সম্ভািনালক 
স্বীকার কলর।

 ভারলতর জনযে একটি শক্তিশা্ী উৎপাদন িযেিস্ার পাশাপাবশ একটি 
সুিটঠত এিং পিবেত্যেম়ে মান এিং সরিরাহ শঙৃ্খ্ িল়ে তু্লত 
প্রলতযেলকর অিদান প্রল়োজন। এর পষ্ দথলক, সরকার নতুন নীবত 
িাস্তিা়েন করলি এিং পুরালনা নীবতগুব্লক উন্নত করলি। 

 আমরা একটি সামঞ্জসযেপূে ষি নীবত, সমবি়ে এিং িযেিসা করার 
সহজতার উপর দজার বদল়েবি। অতীলতর হাজার হাজার দসলকল্ 
আইন িাবত্ করা হল়েলি। এই সমস্ত প্রলেষ্া আমালদর যথাযথ এিং 
সুবনবদষিষ্ নীবতর ফ্। এক দদশ- এক কর ক্জএসটি, এক দদশ- এক 
বগ্রড, এক দদশ- এক দমাবিব্টি কাডষি এিং এক দদশ- এক দরশন 
কালডষির িযেিস্া করা হল়েলি।

 ২০১৪ সাল্ আমালদর দদলশ মাত্ ি়ে দকাটি রিডিযোডি গ্রাহক বি্। 
তালঁদর সং�যো এ�ন ৭৮ দকাটি িাব়েল়েলি। ২০১৪ সাল্ এক ক্জবি 
দডিার দাম প্রা়ে ২০০ িাকা বি্। এ�ন এর দাম হল়েলি ১১-১২ িাকা।

 বিলশ্ব দয কল়েকটি দদলশ দডিার জনযে কম �রে হ়ে, তালদর মলধযে 
অনযেতম ভারত। আমালদর দদলশ ২০১৪ সাল্ ১১ ্ষ্ বকল্াবমিার 
অপটিকযো্ ফাইিার বি্। দদলশ অপটিকযো্ ফাইিালরর দমাি পদে ষিযে 
২৮ ্ষ্ বকল্াবমিার অবতক্রম কলরলি।  

উত্তরপ্রলদলশ বিবনল়োিকারীলদর সলম্্ন রাষ্ট্র
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ভারলতর অভযেন্লর অসীম সম্ভািনা রল়েলি, 
বকন্তু সীবমত প্রলেষ্া়ে অসীম সম্ভািনালক 
িাস্তিাব়েত করা যা়ে না। মহাকাশ �ালতর 

দষ্লত্ও একই কথা প্রলযাজযে, যা একবিংশ শতাব্ীলত 
উন্ন়েন বিপ্ললির সিলেল়ে ি়ে স্তম্ভ হলত েল্লি। 
ভারলতর মহাকাশ দষ্লত্ এই অসীম সম্ভািনালক 
কালজ ্ািালনার জনযে একটি নতুন সূেনা করা হল়েলি। 
আহলমদািালদর দিাপাল্ ইক্ডি়োন নযোশনা্ দস্পস 
প্রলমাশন অযোডি অথরাইলজশন ো্ু করা দসই ্লষ্যে 
একটি গুরুত্বপূে ষি পদলষ্প। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ১০ 
জনু এর উল্াধন কলর িল্ন, “আজ একবিংশ শতাব্ীর 
আধুবনক ভারলতর উন্ন়েন যাত্া়ে একটি েমৎকার 
অধযো়ে যুতি হল়েলি। আমরা শীঘ্রই মহাকাশ �ালত িযেিসা 
করার সহজতা িা়োলত একটি নীবত বনল়ে আসবি।“

এই প্রকল্পটি ২০২০ সাল্র জনু মালস দকন্দ্রী়ে 
মবন্ত্রসভা অনুলমাদন বদল়েবি্। এটি ভারত সরকালরর 
মহাকাশ বিভালির একটি স্বাধীন দনাডা্ সংস্া। এ�ন 
দিাপাল্ এর উল্াধনী অনুষ্ালন ভা্ে বদলত বিল়ে 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী িল্ন, “অলনক বদন ধলরই 
দিসরকাবর দষ্ত্লক মহাকাশ বশলল্প শুধু একটি বিলক্রতা 
বহসালি দদ�া হলছে। বকন্তু এ�ন দিসরকাবর �াত আর 
শুধু বিলক্রতা ন়ে, মহাকাশ �ালত ি়ে ভূবমকা পা্ন 

মহাকাশ এিং জ্ভাি- এই দুটি হ্ 
এমন দষ্ত্ যা মানিতার ভবি্যেলতর 

এিং তার অগ্রিবতর উপর সিলেল়ে দিবশ 
প্রভাি দফ্লি। ভারতলক যত তা়োতাব়ে 

সম্ভি এই আক্ ষিেী়ে সুলযািগুব্লক 
কালজ ্ািালত হলি। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র 

দমাদীর দরূদৃটষ্ অনুযা়েী মহাকাশ 
দষ্ত্টি দিসরকাবর উলদযোলির জনযে 

উনু্মতি করা হল়েলি। প্রধানমন্ত্রী 
নলরন্দ্র দমাদী ১০ জনু আহলমদািালদর 

দিাপাল্ অিবস্ত আইএন-দস্পস 
সদর দফতরটির উল্াধন কলরন। এর 

উলদ্দশযে হ্ ইসলরা-এর সুবিধা এিং 
প্রযুক্তিগুব্লত দিসরকাবর �ালতর 

প্রাপযেতা বনক্চিত করা। গুজরাত সফলরর 
সম়ে প্রধানমন্ত্রী নভসাবরলত এএম 

নাল়েক দহ্থলক়োর কমলপ্লক্স এিং 
বনরাব্ মাবটিলস্পশাব্টি হাসপাতা্-

সহ দমাি ৩০৫০ দকাটি িাকার একাবধক 
উন্ন়েন প্রকল্প ো্ু ও শুরু কলরবিল্ন।

মহাকাে দক্ষথত্ গুরুত্বপূণ ্ভ রূনমকা মহাকাে দক্ষথত্ গুরুত্বপূণ ্ভ রূনমকা 
পালি করথব দবসরকানর দক্ষত্পালি করথব দবসরকানর দক্ষত্

গুজরালতর দিৌরি রাষ্ট্র
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করলি। য�ন পািব্ক দস্পস ইনবটিটিউশলনর শক্তি 
এিং ভারলতর দিসরকাবর দষ্লত্র শক্তি একক্ত্ত 
হলি, ত�ন এর সীমাহীন সুলযািগুব্ উনু্মতি হলি। 
সরকার তরুেলদর জনযে সমস্ত িাধা দরূ করলি। 
সরকার দিশ বকিু সংস্কার করলি। ভারলতর িযেিসা 
করার সি ষিাবধক সহজতা পতবর করার জনযে সরকালরর 
প্রলেষ্া করলি, যালত দদলশর দিসরকাবর দষ্ত্ দদলশর 
জনিলের জীিনযাত্া সহজ কলর তু্লত পালর। 
সরকার মহাকাশ দষ্লত্র সম্ভািনা দিালঝ, তাই 
সরকার এ�ন প্রযুক্তি এিং দষ্তা ভাি কলর বনলছে।"

আবম দিসরকাবর দষ্ত্লক আশ্বস্ত করলত োই দয 
মহাকাশ �ালত সংস্কার অিযোহত থাকলি। শুধুমাত্ 
ি়ে ধারো ি়ে বিজ়েী পতবর করলত পালর। 'ইন-

দস্পস'-এর মহাকাশ বশলল্প বিপ্লি েিালনার সম্ভািনা 
রল়েলি। ভারলতর মহাকাশ কম ষিসূবে একভালি 

'আত্বনভষির ভারত'-এর সিলেল়ে ি়ে উদাহরে। 
য�ন এই কম ষিসূবেটি ভারতী়ে দিসরকারী �াত 

দথলক উৎসাহ পা়ে, ত�ন আপবন কল্পনা করলত 
পালরন দয এর শক্তি আরও কত িকৃ্দ্ পালি।

-নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্ত্রী 

মহাকাে দক্ষথত্ মহাকাে দক্ষথত্ 
রারথতর বধ ্ভিেীল রারথতর বধ ্ভিেীল 

ক্ষমতা ক্ষমতা 
আইএসনপএআইএসনপএ

উপগ্রহউপগ্রহ আইআরএিএসএস-১দ্জআইআরএিএসএস-১দ্জ

ইক্ডি়োন দস্পস 
অযোলসাবসল়েশলনর 
সূেনা করা হ়ে 
িাবেক্জযেক মহাকাশ 
ভ্রমলে ভারতলক 
বিশ্বলনতা কলর দতা্ার 
্লষ্যে। 

প্রিবতশী্ মহাকাশ 
সংস্কার, কম ষিসূবে এিং 
বমশলনর মাধযেলম 
ভারত মহাকাশ দষ্লত্ 
মহাশক্তি বহসালি 
আবিভূষিত হলছে। 

দ্রুতিবতর দযািালযাি 
িা়োলত ভারলতর সিলেল়ে 
উন্নত উপগ্রহ ক্জসযোি-১১ 

এিং ক্জসযোি-২৯ উৎলষ্পে 
করা হল়েবি্।

ভারতলক তার বনজস্ব 
‘সযোলি্াইি দনবভলিশন 
বসলটিম’ পতবর করলত সষ্ম 
কলর তুল্লি। 

৩৪২টে
সযোলি্াইি এ�নও পয ষিন্ 
উৎলষ্পে করা হল়েলি। 

৩৪টি দদলশর 

মগে্যান বমশলনর 
মাধযেলম প্রথম প্রলেষ্া়ে 

মগেল্র কষ্পলথ 
দপৌঁলিলি ভারত। 

ইক্ডি়োন নযোশনা্ দস্পস প্রলমাশন অযোডি অথরাইলজশন আমালদর দদলশর মহাকাশ সংক্রান্ 
বশলল্পর বিকাশ করলি। এটি প্রোরক, সষ্মকারী, অনুলমাদনকারী এিং তত্তািধা়েক বহসালি কাজ 
করলি। উপগ্রলহর নকশা, ফযোবরিলকশন, অযোলসবেব্ং, ইবন্লগ্রশন এিং পরীষ্ার জনযে সরঞ্জামগুব্ 
ইন-দস্পলস দিকবনকযো্ ্যোি এিং বক্ন রুলম পাও়ো যালি। এ�ালন আরও অলনক আধুবনক 
সুলযাি-সুবিধা ও অিকাঠালমা পতবর করা হলি যা মহাকাশ বশলল্পর সষ্মতা িা়োলত সাহাযযে করলি।

ইি-দপেথস সুনবধা প্রোি করা হথয়থে 

একইভালি, যবদ আমরা 
মহাকাশযান (দস্পশক্রযোফি) 
বমশলনর কথা িব্, ২০১৪ 
সাল্র আলি, এটি প্রবত িির 
২.১৫ বি্, যা ২০১৪ সা্ দথলক 
দিল়ে ৫.৯ হল়েলি।

২০১৪ সাল্র আলি ৩৫টি 
বিলদবশ উপগ্রহ উৎলষ্পে 
করা হল়েবি্, যা ২০১৪ 
সাল্র পলর ৩০৭-এ 
দপৌঁলিলি। 

িত আি িিলর দরকডষি 
মহাকাশ বমশন। ২০১৪ 

সাল্র আলি, িাব্ ষিক িল়ে 
১.৭টি বমশন ো্ু করা 

হল়েবি্, যা ২০১৪ সা্ 
দথলক প্রবত িির দিল়ে ৫.৪ 

হল়েলি।

নববে দরকড্ভ নববে দরকড্ভ 
এক উ়োলন দরকডষি ১০৪টি 

উপগ্রহ উৎলষ্পে করা 
হল়েলি। একটি একক 

উ়োলন বতনটি কষ্পথ 
বমশন ো্ু করা হল়েবি্। 

গুজরালতর দিৌরি রাষ্ট্র
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দবরদ্লদর ষ্মতা়েলনর জনযে স্বাস্যে িযেিস্ার আধুবনকীকরে এিং 
স্বাস্যে সুবিধা়ে তালঁদর প্রাপযেতা গুরুত্বপূে ষি। দসই জনযে সরকার িত 
৮ িিলর দদলশর স্বাস্যে �ালত সুলযাি-সুবিধা উন্নত করার জনযে 
একটি সামবগ্রক পদ্বতর উপর দৃটষ্ বনিদ্ কলরলি। সরকালরর 
্ষ্যে দবরদ্ ও মধযেবিত্তলদর দরাি দথলক রষ্া করা এিং অসুস্তার 
দষ্লত্ �রে হ্াস করা। নভসাবরলত এএম নাল়েক দহ্থ 
দক়োর কমলপ্লক্স এিং বনরাব্ মাবটি-দস্পশাব্টি হাসপাতাল্র 
উল্াধলনর পর প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী এই কথাগুল্া 
িল্লিন। আ়েুষ্ান ভারত প্রকলল্পর অধীলন গুজরালত ৪১ ্ষ্ 
দরািী বিনামূল্যে বেবকৎসা দপল়েলিন, ফল্ দরািীলদর সাত 
হাজার দকাটি িাকারও দিবশ সাশ্র়ে হল়েলি। প্রধানমন্ত্রী িল্ন, 
“গুজরালতর মানুল্র স্বাস্যে এিং দসিাই হ্ আমালদর ্ষ্যে। 
আমালদর কালি িাপুর মলতা মহাপুরু্লদর অনুলপ্ররো রল়েলি 
যারা দসিালক দদলশর শক্তিলত পবরেত কলরলিন। গুজরালতর এই 
উচ্ছাস এই শক্তি এ�নও ভরপুর রল়েলি।“ 

আহলমদািালদ আইএন-দস্পস ো্ু করার পাশাপাবশ, 
ইসলরা তার উল্াধনী অনুষ্ালনর সম়ে দিসরকাবর 
দষ্ত্ এিং অনযোনযে সংস্ার সলগে দশটি েুক্তি কলরলি। 
বিশ্বিযোপী মহাকাশ বশলল্পর মূ্যে ৪০০ বিব়্েন ড্ার 
এিং এটি ২০৪০ সাল্র মলধযে এক টরেব়্েন ড্ালরর 
বশলল্প পবরেত হলি। ভারত এই পিবশ্বক অংশীদাবরলত্ব 
তার অিদান িা়োলত ো়ে। আইএন-দস্পস দসই ্লষ্যে 
একটি গুরুত্বপূে ষি পদলষ্প।

২০২১ সাল্র অলক্টািলর ইক্ডি়োন দস্পস 

অযোলসাবসল়েশলনর অনুষ্ালন ভা্ে দদও়োর সম়ে, 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী িল্বিল্ন, আইএন-দস্পস 
মহাকাশ �ালত এিং সমস্ত মহাকাশ-সম্বকষিত 
বি়্েগুব্র দষ্লত্ দিসরকাবর �ালতর প্রোলরর জনযে 
একক উইলডিা বহসালি কাজ করলি। এটি দিসরকাবর 
সংস্াগুব্লক ভারতী়ে মহাকাশ পবরকাঠালমা িযেিহার 
করার সমান সুলযাি প্রদান করলি। দিসরকাবর 
�াত এ�ন ইসলরা-এর পবরকাঠালমা িযেিহার করলত 
পারলি। 

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ১০ জনু গুজরালতর 
নভসাবরর আবদিাসী অধুযেব্ত অঞ্চ্ �ুদলভল্ 
‘গুজরাত দিৌরি অবভযালন’ অংশ গ্রহে কলরবিল্ন। 
বতবন দস�ালন ৩০৫০ দকাটি িাকা মূল্যের সাতটি 
প্রকলল্পর উল্াধন কলরবিল্ন, িালরাটি প্রকলল্পর 
বভত্তিপ্রস্তর স্াপন এিং দোদ্দটি প্রকলল্পর ভূবম 
পুলজা কলরবিল্ন। এই প্রকল্পগুব্ এ্াকার জ্ 
সরিরালহর উন্নবতর পাশাপাবশ সংলযালির প্রোর এিং 
জীিনযাত্ার স্বাছেদিযে িকৃ্দ্ করলি। অনুষ্ালন ভা্ে 
বদলত বিল়ে প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী িল্ন, “িত দুই 
দশলক দ্রুত অন্ভুষিক্তিমূ্ক িকৃ্দ্ এিং এই উন্ন়েন 
দথলক জাত নতুন আকাঙ্কাই হ্ গুজরালতর িি ষি। 
আজলকর প্রকল্পগুব্ দবষ্ে গুজরালতর সুরাত, 
নভসাবর, ভা্সাদ এিং তাবপ দজ্ার মানুল্র 
জীিনযাত্ালক আরও সহজ কলর তু্লি।“

স্বাস্্থসবা কমথলেক্স ও হাসপাতাল উথ্াধি করা হয় 
আয়ষু্াি রারথতর কারথণ গুজরাথত 

সাত হাজার দকাটে োকা সাশ্রয়

েইু েেথক উন্নয়থির দগৌরবময় ঐনতহ্
৩৩টে প্রকথল্পর উথ্াধি, নরত্তিপ্রস্তর 

স্াপি এবং রূনমপূজা

গুজরালতর দিৌরি রাষ্ট্র
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িতুি রারত:
েক্ষতা 

নবকাথের দকন্দ্র 
হথয় উঠথে

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ
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িািার অকা্ মতুৃযের পর দথলক আমার 
পবরিালরর আবথ ষিক অিস্া �ারাপ 
হল়ে বিল়েবি্। িাব়েলত দইু িবধর 
দিানও আলি। আমালদর সকল্রই 

মন �ারাপ বি্। তারপর আবম জন বশষ্া প্রবতষ্ান 
সম্লকষি জান্াম, দযটি দজ্া পয ষিাল়ের দষ্তা উন্ন়েন 
প্রবশষ্ে প্রদান কলর। আবম দস�ালন ফযোশন বডজাইন 
বনল়ে প়োলশানা কলরবি। এ�ন, আবম মূক ও িবধরলদর 
দষ্তার প্রবশষ্ে বদলত একই দষ্তা উন্ন়েন দকলন্দ্র 
কাজ কবর। আমার পুলরা পবরিার এিং আবম এ�ন �িু 

�বুশ কারে আবম ভা্ দিতন পাক্ছে এিং অনযেলদরও 
প্রবশষ্ে বদলত পারবি। এই কথাগুব্ িল্বিল্ন জম্ ু
ও কাশ্ীলরর কুপও়োরার িাবসদিা বনল্াফার। এই 
তরুেী দষ্তা উন্ন়েন অবভযালনর মাধযেলম নতুন কলর 
তারঁ জীিন সাক্জল়ে তু্লত দপলরলিন।

একইভালি হবর়োনার পূজা রাবন হাসপাতাল্ 
দরািীলদর যত্ন দনও়োর প্রবশষ্ে বনল়েবিল্ন। দসিাই 
তারঁ জীিনধারলের পথ হল়ে ওলঠ। ্াদশ দশ্রেী উত্তীে ষি 
হও়োর পর ইমরান তারঁ ভবি্যেত সম্লকষি অবনক্চিত 
বিল্ন। এরপলর বতবন প্রধানমন্ত্রী দষ্তা উন্ন়েন 

জাবত ও সমালজর উন্ন়েন সম্বকষিত 
প্রবতটি দষ্লত্ প্রযুক্তি এিং নতুন দষ্তার 
বিকাশ অপবরহায ষি হল়ে উলঠলি। বশষ্া 
দহাক িা স্বাস্যে, শ্রম িা বশল্প, গ্রাম িা শহর, 
সরকার িা কলপ ষিালরি, দকাবভড-পরিতশী 
বিলশ্ব এই বি়্েগুব্র তাৎপয ষি আরও 
িকৃ্দ্ দপল়েলি। ফ্স্বরূপ, ভারত দষ্তা 
বিকালশর জনযে একটি নতুন বদকবনলদষিশনা 
বদল়েলি। দদলশর যুিকরা নতুন দষ্তা 
অজষিন এিং বিকাশ কলর তালঁদর জীিন 
নতুন কলর সাক্জল়ে তুল্লিন। দষ্তা, 
পুনঃ-দষ্তা এিং দষ্তার বিকাশ ্ষ্ 
্ষ্ যুিক যুিতীর মন্ত্র হল়ে উলঠলি। ‘বস্ক্ 
ইক্ডি়ো বমশন’ যুিসমাজলক সলি ষিাত্তম 
মানি সম্লদ রূপান্বরত করলি এিং 
দষ্তালক একটি নতুন পবরে়ে বদলছে, 
যা স্ববনভষির ভারত িঠলনর সংকল্পলক 
িাস্তিাব়েত করলি। দদলশর যুি সম্প্রদাল়ের 
এই দষ্তা বিকালশর পবরকল্পনা সাত িির 
আলিই শুরু হল়েবি্।

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ
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কম ষিসূবেলত প্রবশষ্ে গ্রহে কলরন।
রাজস্ালনর শ্রী িগোনিলরর রিীন্দ্র শম ষিা িল্ন, 

“বস্ক্ দডলভ্পলমন্ দসন্ালর আসার আলি পয ষিন্ 
আবম ক�নও কজ্ম্উিার িযেিহার কবরবন এিং আমার 
দষ্তা সম্লকষি দকালনা ধারো বি্ না। বকন্তু এ�ালন 
আসার পর আবম আমার প্রবতভার পবরে়ে পাই। 
দকাবভলডর সম়ে য�ন সিবকিু থমলক বিল়েবি্, ত�ন 
দষ্তা উন্ন়েন দকলন্দ্র প্রবশষ্ে দনও়ো একটি ি়ে 
সমসযো হল়ে উলঠবি্। সরকালরর অন্াইন প্রবশষ্ে 
িযেিস্া আমালদর দসই সংকি দরূ কলর দদ়ে।“ 

আইটিআই, ন়েডার িাত্ী কৃবতকা শম ষিা জাবনল়েলি 
কত মসেৃ িবতলত তারঁ প্রবশষ্ে হল়েবি্। এিং 
কীভালি বতবন প্রবতটি সমসযোলক অবতক্রম কলরলিন। 
প্রবশষ্ে মহাপবরো্লকর বনলদষিলশ দকাবভড সম়েকাল্ 
পতবর করা অন্াইন ্াবন ষিং মবডউ্ ্ারা এই কাজ 
সম্ভি হল়েবি্। এর দথলক প্রা়ে ১৭-১৮ ্ ষ্ আইটিআই 
বশষ্াথশীরা উপকৃত হল়েলিন।

দষ্তা প্রবশষ্লের মাধযেলম ্ষ্ ্ষ্ তরুে তরুেী 
কম ষিসংস্ান ও স্ব-দরাজিালরর িযেিস্া করলত দপলরলিন, 
যা তালঁদর আত্বিশ্বাস িকৃ্দ্ কলরলি, তালঁদর ভবি্যেৎ 
উজ্জ্ব্ কলরলি। কারে, ভারলতর বশল্পিত অগ্রিবত 
এিং বনরন্র পবরিতষিনশী্ পবরলিশ বিবভন্ন দষ্লত্ 
দষ্তা উন্ন়েলনর িবত ও গুেমানলক িকৃ্দ্ কলরলি। 
দদশলক একটি দষ্তার রাজধানী করার ্ষ্যেলক সগেী 
কলর সাত িির আলি, ভারতলক স্ববনভষির করার কাঠালমা 
িঠন করা হল়েবি্। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর উলদ্দশযে 
হ্ ভারতলক একটি বস্ক্ হালি পবরেত করা। দসই ্ ষ্যে 
অজষিলনর জনযে দষ্তার বিকালশ অলনক অননযে প্রলেষ্া 
করা হল়েলি, উলদযোি গ্রহে করা হল়েলি।

দদলশ আজ আনমুাবনক আ়োই হাজার ‘বস্ক্ ইক্ডি়ো’ 
িা দষ্ ভারত দকন্দ্র এিং প্রা়ে ১৫ হাজার প্রবশষ্ে দকন্দ্র 
রল়েলি দয�ালন ৩৭টি দসক্টলর ৩০০ টিরও দিবশ দকালস ষি 
প্রবশষ্ে দদও়ো হ়ে। প্রবত িির এক দকাটিরও দিবশ 
তরুে-তরুেী বস্ক্ ইক্ডি়ো বমশলন দযািদান কলরন, 

িতষিমালন িযেিসা এিং িাজার এত দ্রুত পবরিতষিনশী্ দয 
প্রাসবগেক থাকা অতযেন্ কটঠন হল়ে পল়ে। দকাবভলডর পর 
দথলক এর গুরুত্ব দিল়েলি। বকন্তু প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর 
ভা্া়ে, “প্রাসবগেক থাকার মন্ত্র হ্ দষ্তা, পুনঃদষ্তা 
এিং দষ্তার বিকাশ।“ দষ্তা ি্লত একটি নতুন দষ্তা 
অজষিন দিাঝা়ে। দযমন আপবন একটি কালঠর িুকলরা দথলক 
একটি দকদারা পতবর করলত বশল�লিন। আপবন দসই কালঠর 
িুকলরাটির মূ্যেও িকৃ্দ্ করল্ন। বকন্তু এই দাম িজা়ে রা�লত 
নতুন নকশা করলত হলি, প্রবতবদন নতুন বকিু দযাি করলত 
হলি। আপনালক অিশযেই নতুন ক্জবনস বশ�লত হলি। এিং 
ক্রমািত নতুন বকিু দশ�ার জনযে পুনরা়ে দষ্তার প্রল়োজন 
হ়ে। দষ্তার বিকাশ েলি য�ন আপবন দিাি আসিািপত্ 
পতবর করার সম়ে নতুন ক্জবনস বশ�লত থালকন এিং 
অিলশল্ পুলরা অবফস বডজাইন করলত পালরন। "দষ্তা, 
পুনঃ-দষ্তা এিং দষ্তার বিকাশ এই মন্ত্রটি জানা, দিাঝা 
এিং দমলন ে্া আমালদর জীিলনর জনযে গুরুত্বপূে ষি।"

েক্ষতা, পুিঃেক্ষতা 
এবং েক্ষতা নবকাথের 
‘দমােী মন্ত’ 

আজলকর যিুকরা যারা একবিংশ 
শতাব্ীলত জন্মগ্রহে কলরলি, তারঁা 

ভারলতর স্বাধীনতার ১০০ িির পয ষিন্ 
ভারলতর উন্ন়েন যাত্া এবিল়ে বনল়ে যালছে। 

তাই এই নতুন তরুে প্রজলন্মর দষ্তার 
বিকাশ একান্ প্রল়োজনী়ে। এটি স্ববনভষির 

ভারলতর বভত্তিপ্রস্তর হল়ে উলঠলি।  
- নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্ত্রী

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ
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তালঁদর জীিন এিং দদশলক একটি নতুন পবরে়ে দদ়ে। 
এই বমশলনর সাফ্যেই তার প্রমাে দদ়ে। ভারলত, দষ্তা 
উন্ন়েন একটি নতুন বি়্ে ন়ে, বকন্তু িতষিমান সমল়ের 
সলগে একিা পাথ ষিকযে রল়েলি। আলি দষ্তা উন্ন়েলনর 
বি়্েটি িহু বিভালির মলধযে িব়েল়ে বি্, দযািালযালির 
জনযে দকালনা একটি বনবদষিষ্ জা়েিা বি্ না। যাইলহাক, 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী দষ্তা উন্ন়েলনর তাৎপয ষি 
স্বীকার কলরলিন, সিাইলক একক্ত্ত কলর দষ্তা 
উন্ন়েলনর একটি পথৃক মন্ত্রক প্রবতষ্া কলরলিন। অথ ষিাৎ 
বেন্াভািনা বি্ দষ্তা উন্ন়েলন মলনালযাি বদল়ে 
দদলশর যিুসমাজলক এমনভালি পতবর করা হলি যালত 
তালঁদর আর কারও উপর বনভষিরশী্ থাকলত না হ়ে।

তরুেলদর োকবরপ্রাথশী হও়োর পবরিলতষি বনলজরাই 
োকবর প্রদানকারী হল়ে উঠলি। দষ্তা অজষিলনর মাধযেলম 
তাও সম্ভি। মহান পদাথ ষিবিদ রিািষি নল়েস িল্লিন, 
“উদ্ািন এিং কল্পনা হ্ সম্ভািনার োবিকাটঠ।“ 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীও বিশ্বাস কলরন "জাবত তথা 

দদলশর উন্নবত ত�নই সম্ভি, য�ন তা ক্রমািত নতুন 
দষ্তা অজষিন করলত পালর। জীিন ক্রমািত নতুন 
বি়্ে বশ�লত হ়ে। তলিই আমরা সফ্ হি, এজনযে 
আমালদর দদলশর তরুে প্রজলন্মর দসই সাহস ও 
দেতনার প্রল়োজন।“ বতবন বিশ্বাস কলরন দয অলনলকই 
আতক্কিত হন কারে তারঁা িযেথ ষি হও়োর ভ়ে পান। তীলর 
দাবঁ়েল়ে থাকা িযেক্তি জল্ ডুলি যা়ে না, দয িযেক্তি জল্ 
ঝাপঁ দদ়ে ডুলি যাও়োর সম্ভািনা থালক তারঁ এিং ডুিলত 
বিল়ে তারঁাই সাতঁার বশল� যা়ে। যিুকলদর দষ্তা ও 
নতুন সুলযাি প্রদালনর জনযে সরকার টিািষিআপ ইক্ডি়ো, 
টিযোডি আপ ইক্ডি়ো এিং মুদ্া দযাজনার মাধযেলম ঋেও 
বদলছে। এর ্ষ্যে জ্ান এিং দষ্তালক বভন্নভালি দদ�া 
এিং স্বামী বিলিকানলদির পথ অনসুরে করা। 

আজ দষ্তার উপর সিলেল়ে দিবশ গুরুত্ব প্রদান 
করা হলছে। রাতারাবত দকালনা কালজ সাফ্যে আলস না, 
একটি সমববিত প্রলেষ্ার ফল্ সফ্তা আলস। অি্ 
ইলনালভশন বমশলনর টিকিাবরং ্যোি দথলক নতুন অযোপ 

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ

নস্ল ইদ্ডিয়া নমেিথক জাতীয় প� ্ভাথয় কা� ্ভকর করার 
জি্ ২০টে মন্তক/নবরাথগ ৪০টেরও দবনে েক্ষতা 
নবকাে নস্ম/কম ্ভসূনচ বাস্তবায়ি করা হথয়থে। 

১.৩৫ 

েক্ষতা নবকাে এবং 
উথে্াক্া মন্তথকর 
অধীথি েক্ষতার 

অগ্রগনত

দকাটির দিবশ মানু্  দষ্ 
হল়ে উলঠলিন।

টি দসক্টর বস্ক্ কাউক্সি্ 
িটঠত হল়েলি।

দকাটির দিবশ মানু্  দষ্তা বিকাশ 
এিং উলদযোতিা মন্ত্রলকর অধীলন 
বনিন্ধন কলরলিন।  

দকাটে মািরু এই নমেথির 
অধীথি েক্ষ হথয়থেি, 
২০২২ সাথলর মাচ্ভ প� ্্ভ ।

৫.৭০

্ষ্ কম ষি সংস্ান হল়েলি 
এ�নও পয ষিন্। 

২৪

১.৪২ 

৩৭
দকাটির দিবশ মানু্  
সাটিষিবফলকি দপল়েলিন। 

১.০৮ 

*পবরসং�যোন ২০২২ সাল্র মােষি অনযুা়েী 
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পতবর কলর দিাি িাচ্চালদর মলধযে উদ্ািনী ষ্মতা িকৃ্দ্ 
করা হলছে। অি্ ইলনালভশন বমশন একটি আলদিা্লন 
পবরেত হল়েলি যা বশশুলদর উদ্ািলন উৎসাবহত কলর। 
ভারলত িতষিমান জ্ান-দষ্তার িযেিধানলক স্বীকৃবত 
বদল়ে ২০১৫ সাল্র ১৫ জু্ াই দষ্তা উন্ন়েন বমশন 
ো্ ুকরা হল়েবি্। এর ্ষ্যে বি্ যিুকলদর জ্ালনর 
পাশাপাবশ দষ্তা অজষিলন সাহাযযে করা। দসই জনযে 
সারালদলশ হাজার হাজার প্রধানমন্ত্রীর দষ্তা উন্ন়েন 
দকন্দ্র প্রবতটষ্ত হল়েলি। আইটিআই-এর সং�যো িকৃ্দ্ 
দপল়েলি। আইটিআইল়ে এ�ন কল়েক হাজার নতুন 
আসন যতুি হল়েলি। এর ফ্স্বরূপ, প্রা়ে ি়ে দকাটি 
দ্াক তালঁদর দষ্তা বিকাশ কলরলি।  
েক্ষতা উন্নয়ি এখি দেথের চানহো হথয় উথঠথে

দকাবভড মহামাবরর পলর পবৃথিীর বেরােবরত অলনক 
িযেিস্া়ে আমূ্ পবরিতষিন এলসলি। এই মহামাবর 
একবদলন দযমন সংকি সটৃষ্ কলরলি, দতমন অনযেবদলক 
দষ্তার মান িকৃ্দ্ কলরলি। এ�ন ভারত তার স্বাধীনতার 

অমতৃ মলহাৎসিলক অমতৃ যাত্ার মাধযেলম স্মরে করলি। 
দতমবন আমরা দদলশর স্বাধীনতার শততম িাব্ ষিকী 
উপ্লষ্ এক দসানাব্ ভারত ি়েলত দৃঢ়প্রবতজ্। 
এইরকম পবরবস্বতলত, একটি স্ব়েংসমূ্ে ষি ভারলতর 
বভত্তি স্াপলনর জনযে তরুেলদর, পরিতশী প্রজলন্মর 
দষ্তা বিকাশ একটি জাতী়ে প্রল়োজন। দদলশ দয 
নতুন বশষ্া, স্বাস্যে, এিং বশল্প সম্বকষিত প্রবতষ্ানগুব্ 
প্রবতটষ্ত হল়েলি, তার আল্ালক বস্ক্ ইক্ডি়ো বমশনলক 
পুনরুজিীবিত করলত সরকার প্রবতশ্রুবতিদ্।

ভারতী়ে ঐবতলহযেও দষ্তার ভূবমকা গুরুত্বপূে ষি 
বি্ কারে য�ন সমাজ এিং জাবত দষ্তালক মূ্যে 
দদ়ে, ত�ন জাবত-সমালজর দষ্তা িকৃ্দ্ পা়ে, উন্নবত 
হ়ে, সমদৃ্শা্ী হ়ে দদশ। বিজ়োদশমীলত অল্রের 
পুলজা, অষ়্ে তৃতী়ো়ে ফস্ কািা, বিশ্বকম ষিার পুলজার 
বদন যন্ত্রপাবতর পুলজা- এই সমস্ত সামাক্জক উৎসিই  
প্রবতটি দষ্তা-বশলল্পর সলগে জব়েত িযেক্তিলদর কালি 
অতযেন্ গুরুত্বপূে ষি। তলি দীে ষিকা্ বরিটিশ শাসলনর 

দ�ৌবথিই েক্ষতার গুরুত্ব বুেথত 
দপথরনেথলি প্রধািমন্তী দমােী

২০১৪ সাল্ বনি ষিােলনর পর দথলক প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র 
দমাদীর দরূদশশী বেন্াভািনালক ধনযেিাদ। বতবন দষ্তা 
উন্ন়েন ও উলদযোতিা মন্ত্রক প্রবতষ্া কলরবিল্ন যার 
মাধযেলম আজ ্ষ্ ্ষ্ যুিলকর স্বপ্ন িাস্তলি পবরেত 
হলছে। প্রধানমন্ত্রী দকৌশ্ বিকাশ দযাজনার পােঁ িির 
পূবত ষি উদযাপলনর একটি ভােুষি়ো্ অনুষ্ালন প্রধানমন্ত্রী 
নলরন্দ্র দমাদী দয দকানও মানুল্র দষ্লত্ দষ্তার 
বিকাশ কতিা গুরুত্বপূে ষি তার একটি উদাহরে দদন। 
তারঁ বনলজর কথা়ে, “একটি দষ্তার শক্তি কী? 
প্রলতযেলকরই এটি সম্বকষিত বকিু ধরলের অবভজ্তা 
থাকলি। একিা পুরলনা েিনাও মলন পল়ে দি্। আবম 
য�ন দিাি বি্াম ত�ন বকিু আবদিাসী সংিঠলন 
দস্বছোলসিক বহসালি কাজ করতাম। আমালদর 
একিার একিা প্রবতষ্ালনর দ্াক বনল়ে ক্জলপ কলর 
দকাথাও েুরলত হল়েবি্। তলি সকাল্ য�ন রওনা 
হও়োর সম়ে হল্া, ক্জপ আর বকিুলতই টিািষি বনলছে 

না। দসই িলনর মলধযে বদল়ে দোরােুবর করার সম়ে, 
সিাই দেষ্া কলরলি, দকউ ধাক্া বদলছে, বকন্তু িাব়ে 
একেু্ও সরালনা যালছে না। রাত ৮ িা ৯ িার বদলক 
একজন যন্ত্র সারাই বমব্রেলক ডাকা হল়েবি্। বতবন 
এলস দুই বমবনলির মলধযে এটি টঠক কলর দদন। আবম 
ত�ন তালঁক ক্জলজ্স কর্াম তারঁ কত িাকা প্রাপযে। 
বতবন ি্ল্ন, কুব়ে িাকা। ত�ন কুব়ে িাকা বি্ 
অলনক িাকা। ‘আলর ভাই, দুই বমবনলির কাজ এিং 
আপবন ২০ িাকা োইলিন’- আমালদর এক িনু্ধ ি্্। 
এর পলর দসই বমব্রে যা ি্বিল্ন তা বেরকা্ আমার 
মলন থাকলি। বতবন িল্ন, “সযোর, আবম দুইবমবনলির 
কালজর জনযে ২০ িাকা বনক্ছে না। ২০ িির কাজ 
করার পর আবম দয দষ্তা এিং অবভজ্তা অজষিন 
কলরবি তার জনযে কুব়ে িাকা ্ািলি।“ এিা, আবম 
িুক্ঝ, দষ্তার শক্তি। আপনার প্রবতভা এিং দষ্তা 
আপনার কাজলক অনুপ্রাবেত কলর।

২০ িিলরর দষ্তার মূ্যে ২০ িাকা!

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ
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সমল়ে সামাক্জক ও বশষ্া িযেিস্া ধীলর ধীলর দষ্তা 
উন্ন়েলনর িযেিস্ালক দিু ষ্ি  কলর দদ়ে।

বশষ্া-জ্ান যবদ আমালদর আশ্বস্ত কলর দয 
আমালদর কী করলত হলি, দষ্তা আমালদর দশ�া়ে 
কীভালি িাস্তি জীিলন দসই কাজটি সম্ন্ন করলত 
হ়ে। ‘বস্ক্ ইক্ডি়ো বমশন’ এই সতযেলক সবতযে করলত 
ধালপ ধালপ প্রোরো ো্ালছে। আজ, দষ্তার জনযে 
বিশ্বিযোপী োবহদা রল়েলি, এিং যারা দসই দষ্তাগুব্ 
অজষিন করলত পালর তারঁা এবিল়ে যালি। এটি িযেক্তি 
এিং দদশ উভল়ের জনযেই সতযে। এটি ভারলতর 
দষ্তা দকৌশল্র বভত্তি, যার ্ষ্যে দষ্তার দষ্লত্ 
বিশ্বিযোপী দনতা বহসালি ভারতলক প্রবতষ্া করা। 
এই বি়্েটি মাথা়ে দরল� সরকার পিবশ্বক োবহদার 
বভত্তিদত দষ্ জনলিাষ্ঠীর মানবেত্ পতবরর জনযে 
একটি নতুন উলদযোি ো্ ুকলরলি। শুধু তাই ন়ে, তলি 
ভারত যবদ দকাবভড মহামারীলক এত কায ষিকরভালি 
দমাকালি্া করলত সষ্ম হ়ে, তাও সম্ভি হল়েলি 

জ্াি এবং েক্ষতার মথধ্ 
পাে ্ভক্ দবাো 
দাদা ধম ষিাবধকারী তারঁ দ্�া িইল়ে একটি েিনার কথা উললি� কলরবিল্ন। 
একিার এক যিুক োকবরর জনযে তারঁ কালি যা়ে। দসই যিুকটি োইবিল্ন দয 
ধম ষিাবধকারী ক্জ কালরার কালি তারঁ নাম সুপাবরশ কলর দদলিন এিং তারপর বতবন 
কাজ �ুলঁজ পালিন। দাদা ধম ষিাবধকারী ক্জ দসই যিুকলক তারঁ দযািযেতা সম্লকষি 
ক্জজ্াসা করল্ বতবন জানান দস স্াতক হল়েলিন। এরপলর ধম ষিাবধকারী ক্জ 
ক্জলজ্স কলরন, ‘তুবম বক জালনা?” যিুকটি আিারও িল্ দস একজন 
স্াতক। বতবন আরও একিার ক্জজ্াসা করল্ন। আসল্ দাদা 
ধম ষিাবধকারী তালঁক কী ক্জলজ্স করবিল্ন দস বি্ল়ে তারঁ দকান 
ধারোই বি্ না। এরপর দাদা ধম ষিাবধকারী ক্জ ক্জলজ্স কলরন 
“আপবন বক িাইপ করলত জালনন? আপনার বক দকান রান্নার 
দষ্তা আলি? আপবন বক আসিািপত্ পতবর করলত পালরন? 
আপবন বক ো এিং জ্�ািার প্রস্তুত করলত পালরন?” এই 
সমস্ত প্রলনের উত্তলর যিুকটি িল্ন, “না, আবম এই কাজগুব্ 
করলত জাবন না।“ দসই যিুকটি প্রেব্ত বশষ্ার পাঠ সমাপ্ 
কলরলি বকন্তু তারঁ দকান পদনক্দিন কালজর অবভজ্তা 
দনই।  প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী িযো�যো কলরলিন দয জ্ান 
এিং দষ্তার মলধযে একটি পাথ ষিকযে রল়েলি, তা স্বামী 
বিলিকানদি  িঝুলত দপলরবিল্ন। প্রধানমন্ত্রী িল্লিন, 
আজলকর বিলশ্ব দকানটি দিবশ মূ্যেিান, হালত 
একটি শংসাপত্ নাবক দষ্তা? সরকার এই ‘দষ্তা 
বিকালশর’ উপর দজার বদল়েলি।

দরাজিালরর পাশাপাবশ সিসম়ে 
বশ�লত হলি। আজলকর বিলশ্ব একমাত্ 

দষ্ িযেক্তিরাই উন্নবত করলত পালর। 
এিা মানু্ এিং দদশ উভল়ের দষ্লত্ই 

প্রলযাজযে। এটি আমালদর যুিকলদর 
দষ্তার দকৌশল্র মূল্ থাকা উবেত 

যালত ভারত আিাবমবদলন বিশ্বলক 
দষ্ শ্রমশক্তির দযািান বদলত পালর। 
অংশীদাবরলদর ‘দষ্তা’, ‘পুনঃদষ্তা’ 
এিং দষ্তার বিকালশর উপর দজার 

দদও়ো উবেত।
-িথরন্দ্র দমােী , প্রধানমন্ত্রী 
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দদলশর প্রস্তুবত এিং দষ্ কমশীর প্রাপযেতার কারলে। 
৩৪ িির পর, সরকার নতুন জাতী়ে বশষ্া নীবতলত 
িযেিহাবরক জ্ান-দষ্তালক সম্েূ ষিরূলপ একীভূত করার 
মাধযেলম ভারতলক একটি পিবশ্বক জ্ান-দষ্তার দকলন্দ্র 
রূপান্বরত করার ্লষ্যে একটি বসদ্ান্মূ্ক পদলষ্প 
গ্রহে কলরলি।

বস্ক্ ইক্ডি়ো দপ্রাগ্রামটি মবহ্ালদর জনযে একটি 
আশীি ষিাদ বহসালি প্রমাবেত হল়েলি। যারা ক�নও 
প্রথািত, িতৃ্তিমূ্ক বশষ্া পানবন িা বিবভন্ন কারলে সু্ক্ 
িা কল্জ দিল়ে বদলত িাধযে হল়েবিল্ন তালঁদর কালি 
এটি �িু গুরুত্বপূে ষি হল়ে উলঠলি। ঐবতহযেিত বশষ্া 
এিং িতৃ্তিমূ্ক বশষ্া দথলক িক্ঞ্চত হল়েবিল্ন এমন 
্ষ্াবধক সু্ক্িুি মবহ্ালদরলক বস্ক্ ইক্ডি়ো বমশন 
দষ্তা এিং প্রবশষ্ে ্ ালভর সুলযাি বদল়েলি। এর ফল্ 
তারঁা স্ববনভষির হল়ে উলঠলিন, আবথ ষিকভালি সি্ হল়ে 
উলঠলিন। 

িািাসালহি আলবেদকর যিুক এিং সুবিধািক্ঞ্চতলদর 

দষ্তা উন্ন়েলনর উপর দজার বদল়েবিল্ন। দদশ 
িািাসালহলির দরূদশশী স্বপ্ন িাস্তিা়েলনর জনযে দষ্তা 
বমশলনর মাধযেলম সি ষিাত্ক প্রলেষ্া োব্ল়ে যালছে। ভারত 
আবদিাসী সমালজর জনযে ‘দিাব়েং অন্াইন অযোজ 
ব্ডারস’ িা দিা্ কম ষিসূবে ো্ ুকলরলি। এই কম ষিসূবেটি 
আবদিাসী সম্প্রদাল়ের দষ্তা বিকালশ সহা়েতা করলি। 
নস্ল দডথরলপথমন্ নমেি গণ আথন্দালথি 
পনরণত হথয়থে 

একটি দদলশর সিলেল়ে ি়ে শক্তি হ্ তারুেযে। 
দদলশর অথ ষিননবতক অগ্রিবতলত এই প্রজলন্মর অিদান 
সিলেল়ে উললি�লযািযে। িতষিমালন ভারলতর জনসং�যোর 
৬৫ শতাংশ তরুে, এই যিুকলদর সম্ভািযে সলি ষিাত্তম 
মানি সম্দলক িযেিহার করলত হলি, এিং তালঁদর 
প্রবশষ্ে দদও়োর জনযে একটি িে আলদিা্ন ে্লি। 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর দৃটষ্ভবগে অনসুালর দষ্তা 
উন্ন়েলনর বিবভন্ন বদকলক এই দষ্লত্ অগ্রাবধকার দদও়ো 
হল়েলি। একটি স্বল্পলম়োদী প্রবশষ্ে কম ষিসূবে ো্ ুকরা 

সাত েেক বিাম আে বের 
আইআইটি, আইআইএম এিং দমবডকযো্ 

কল্লজর সং�যো িকৃ্দ্ দপল়েলি
সাত দশক (১৯৪৭-২০১৪)                আি িির (২০১৪ দথলক)                         ২০২২ সা্ পয ষিন্ 
৭টি এমস                                        ১৫টি এমস অনুলমাবদত/ কায ষিকরী            ২২টি এমস
৩৮৭ দমবডকযো্ কল্জ                  ২১৯ দমবডকযো্ কল্জ                           ৬০৬ দমবডকযো্ কল্জ 
৮২,০০০ দমবডকযো্ আসন              ৬৬,০০০ দমবডকযো্ আসন                     ১.৪৮ ্ষ্ দমবডকযো্ আসন 
১৬ আইআইটি                                 ৭ আইআইটি                                           ২৩ আইআইটি 
১৩ আইআইএম                               ৭ আইআইএম                                         ২০ আইআইএম 
৭২৩ বিশ্ববিদযো়্ে                            ৩২০ বিশ্ববিদযো়্ে                                    ১,০৪৩ বিশ্ববিদযো়্ে 

আইটেআই’র সংখ্া দবথড়থে
িত আি িিলর দষ্তা বিকালশর 
জনযে ইলকা-বসলটিম দ্রুতিবতলত 
িকৃ্দ্ দপল়েলি। 

nিত আি িিলর ১৪,৭৪৭ আইটিআই দ�া্া হল়েলি৷ n ২০১৪ সাল্র পলরই 
৪৬২৬টি প্রবতষ্ান যুতি হল়েলি। n ২০১৪ সাল্র পর োর ্লষ্র দিবশ আসন 
যুতি হল়েলি। n প্রবশষ্ে এিং বশলল্পর প্রল়োজলনর জনযে ৩৩৯৭টি সমলঝাতা 
স্মারক স্বাষ্বরত হল়েলি। 

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ
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হল়েলি, দয�ালন ৩০০টিরও দিবশ বি্ল়ে প্রবশষ্লের 
পবরকল্পনা করা হল়েলি৷

বিবভন্ন আন্জষিাবতক কম ষিসূবে অনসুালর ১.২৫ 
দকাটিরও দিবশ মানু্ লক সফি্ত  বস্ক্ প্রবশষ্ে দদও়ো 
হল়েলি। দদলশর অসংিটঠত দষ্ত্লক সংিটঠত করার 
জনযে, প্রধানমন্ত্রী দকৌশ্ বিকাশ দযাজনার অধীলন 
একটি উলদযোি গ্রহে করা হল়েবি্ যালত অসংিটঠত 
দসক্টলর পবরিতষিন করার জনযে িতানিুবতক দষ্তার 
(িুলতার, ক্ বমব্রে, পাথর দ�াদাই ইতযোবদ সহ) 
অবভজ্তালক স্বীকৃবত দদও়ো হ়ে। পূলি ষি অক্জষিত 
দষ্তার ফল্ ৫০ বমব়্েলনরও দিবশ মানলু্র 
কালজর মূ্যো়েন করা হল়েলি এিং প্রতযেব়েত করা 
হল়েলি। এিা়োও, পুব্শ এিং দজ্গুব্ও এই 
প্রকলল্পর সুবিধা দপল়েলি। িত িিলরর ১৮ জনু, এক 
্ষ্  স্বাস্যেকমশীলক প্রবশষ্লের ্ষ্যে বনল়ে দকাবভড 
দযাদ্ালদর প্রবশষ্লের জনযে ি়েটি নতুন ক্রযোশ দকাস ষি 
ো্ ুকরা হল়েবি্। 

েক্ষতা সম্নক্ভত পেথক্ষপ
বমশলনর অগ্রিবত 

অমৃত কাথলর জি্ 
েক্ষ রারথতর েৃটটিরনগি  
ভারলতর দষ্তা উন্ন়েন ও উলদযোতিা মন্ত্রক 
@২০৪৭ তাব্কাভুতি বিলশ্জ্লদর সলগে নীবত 
আল়োলির জনযে একটি দৃটষ্ভবগে পতবর কলরলি 
এিং অংশীদাবরলদর সলগে দযািালযাি করলি।

অপার সম্াবিা 

 এ�ন পয ষিন্, ইডিাব্রি ৪.০- এর সলগে সামঞ্জসযে দরল� 
িাজার-বভত্তিক ভবি্যেৎ দষ্তার জনযে ১৪৬টি সম্ভািযে 
দষ্তার দযািযেতা অনুলমাবদত হল়েলি। বপএম দকৌশ্ 
বিকাশ দযাজনা ৩.০ এর অধীলন প্রতযেব়েত সমস্ত 
প্রাথশীলদর োকবরর সুলযাি �ুজঁলত অসীম (ASEEM) 
দপািষিাল্র সলগে যুতি করা হলছে।

 প্রধানমন্ত্রী দকৌশ্ বিকাশ দযাজনা ৩.০-এর অধীলন 
দকাবভড দযাদ্ালদর জনযে ক্রযোশ দকাস ষি দপ্রাগ্রাম শুরু 
হল়েলি। ১.২৪ ্ষ্ দ্াকলক স্বাস্যেলসিা �ালত োকবরর 
জনযে প্রবশষ্ে দদও়ো হল়েলি।

 প্রবশষ্লের প্রোর করা হল়েলি। ২২ ্লষ্রও দিবশ 
সক্ক্র়ে বশষ্ানবিশ এলত বনযুতি হল়েলি। ২০২১ সাল্র 
বডলসবের পয ষিন্ প্রা়ে ৪.৯ ্ষ্ বশষ্ানবিশ প্রবশষ্ে 
দশ্ কলরলি।

 উলদযোতিালক উন্নীত করার জনযে ৩৯,২৫১টি কম ষিসূবের 
মাধযেলম ৯,৯৩ ্ষ্ অংশগ্রহেকারীলক প্রবশষ্ে দদও়ো 
হল়েলি। এটি ১৪৫টি দদলশর ৫০০০টিরও দিবশ প্রাথশীলক 
অন্ভুষিতি কলরলি।

 প্রধানমন্ত্রী যুি দযাজনার মাধযেলম ৯৯১টি নতুন উলদযোি 
পতবর করা হল়েলি এিং ১০৭১টি বিদযেমান উলদযোিলক 
সম্প্রসাবরত করা হল়েলি।

 বিি এিং কমশীলদর পবরলপ্রবষ্লত বিি িা জ্ান 
অথ ষিনীবতর িকৃ্দ্র প্রেুর সম্ভািনা রল়েলি। ‘প্রলসস, 
বসলটিম এিং মলড্গুব্’দত দষ্তা অিশযেই 
অন্ভুষিতি করা উবেত।

 বিলদবশ প্রবতষ্ান স্াপলন বিলশ্বর দসরা কালজর 
প্রবতব্বপ করা এিং দদলশর মলধযে দসরা কালজর 
উপর নজর দদও়ো। 

 ২০৪৭ সাল্র জনযে ভবি্যেলতর োকবরর পূি ষিাভাস 
অধযে়েন এিং বিললে্ে করলত, ভারত স্বাস্যেলসিা, 
যত্নলষ্ত্, হাই-দিক মযোনফুযোকোবরং, আইটি-
আইটিইএস, বনম ষিাে, আবতলথ়েতা, প্রযকু্তি এিং 
উদ্ািলনর দষ্লত্ ভারত এবিল়ে যালি।

 ২০৪৭ সাল্র জনযে অসংিটঠত দষ্ত্লক সংিটঠত 
করার প্রল়োজনী়েতার উপর আরও দজার দদও়ো।

 ভারত, কানাডা, বসগোপুর, বরিলিন যতুিরাজযে, 
অল্রিব়্ো, জাম ষিাবন, জাপান, িা্ফ্ত   অঞ্চ্ 
এিং স্কযোক্ডিলনবভ়োর মলতা গুরুত্বপূে ষি দদশগুব্র 
সমবিল়ে একটি পিবশ্বক স্বীকৃবত দিাডষি িল়ে দতা্া।

21বনউ ইক্ডি়ো সমাোর   ১-১৫ জু্ াই, ২০২২

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ
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এর ফল্ িত কল়েক িিলর ৯ ্লষ্রও দিবশ 
মানু্লক প্রবশষ্ে দদও়ো হল়েলি। সারা দদলশ ৩০৪টি 
জন বশষ্া প্রবতষ্ান এ বনল়ে কাজ করলি। আজ বিশ্ব 
অথ ষিনীবতলত ভারলতর গুরুত্ব িকৃ্দ্ পালছে। এটি মাথা়ে 
দরল�, তরুেলদর োকবরর প্রবশষ্ে দদও়ো হলছে এিং 
োকবরর দষ্লত্ দষ্তার প্রবশষ্ে দনও়ো হলছে। ২০১৬ 
সাল্ জাতী়ে বশষ্ানবিশ প্রোর প্রকল্প শুরু হল়েবি্। 
এর জনযে বশষ্ানবিশ আইলন উললি�লযািযে পবরিতষিন 
করা হল়েবি্। বশষ্ানবিশ �াতলক উৎসাবহত করার 
জনযে, বশষ্ানবিশ আইন সংলশাধন করা হল়েবি্ যালত 
সংস্াগুব্লক ২৫% উপিতৃ্তবতর প্রবতদান পা়ে।

বডবগ্র-বশষ্ানবিশ একটি প্রথম প্ত িতৃ্তবতমূ্ক 
বশষ্া কায ষিক্রম যা বশষ্া মন্ত্রলকর সহলযাবিতা়ে দষ্তা 
উন্ন়েন ও উলদযোতিা মন্ত্রক ো্ ু কলরলি। এর মলধযে 
োকবরকা্ীন প্রবশষ্েও রল়েলি। বস্ক্ বমশন সারা বিলশ্ব 
প্রবশবষ্ত যিুকলদর সুলযাি বদল়েলি। বিলদলশ কালজর 
সুবিধা িকৃ্দ্র জনযে প্রা়ে ২০টি দদলশর সলগে দিশ বকিু 

কম ষিসূবে িাস্তিা়েন করা হলছে। এর মলধযে রল়েলি সংযতুি 
আরি আবমরশাহীর সলগে ড্াইবভং প্রবশষ্ে, বস্ক্ 
মযোবপং এিং জাপালনর সলগে টিআইবপবপ। িত কল়েক 
িিলর আন্জষিাবতক দষ্তা তাব্কা়ে ভারত ২৯তম 
স্ান দথলক ১৩তম স্ালন উলঠ এলসলি। আজলকর 
পবরিবতষিত সমল়ে তরুেলদর জনযে নতুন সুলযালির ্ার 
উলন্মাবেত হলছে। তালঁদর দষ্তা এিং জ্ান তালঁদর 
স্বপ্নলক সবতযে কলরলি। ভারলতর যুিকরা িাজালরর 
প্রল়োজন অনসুালর দষ্তা, পুনঃদষ্তা এিং দষ্তা 
বিকালশর মাধযেলম দযলকান েযোল্লঞ্জর জনযে প্রস্তুত 
হল়ে উলঠলি। বস্ক্ ইক্ডি়ো অবভযান এ�ন নি ভারলতর 
সমাথ ষিক হল়ে উলঠলি।
প্র�ুদ্ক্, ম্াথিজথমন্ দেনপং নস্ল

প্রযকু্তির বিকালশর জনযে ভারত একাবধক উলদযোি 
গ্রহে কলরলি। ভারত প্রযকু্তির দষ্লত্ দনতা হল়ে ওঠার 
্ষ্যে বনধ ষিারে কলরলি, এিং প্রধানমন্ত্রী এই দশকটিলক 
িহুিার ‘দিলকড’ (দিক+বডলকড) বহসালি উললি� 

েক্ষতা নমেথির জি্ 
বাথজে বৃদ্ধি 
 দষ্তা উন্ন়েন বমশন ত্বরাববিত 

করার পলথ িালজি িাধা হ়েবন। 
এর িালজি িা়েলত থালক 
এিং ২০২২-২৩ সাল্র জনযে 
উপস্াবপত সাধারে িালজি বশল্প 
অংশীদাবরলত্বর সলগে দষ্তা 
উন্ন়েন কম ষিসূবের ক্রমািত িকৃ্দ্র 
উপর দজার দদ়ে, প্রধানগুব্ হ্:

 নযোশনা্ বস্ক্ দকা়োব্বফলকশন 
দরেমও়োকষি বশলল্পর োবহদার 
সলগে সামঞ্জসযেপূে ষি হলি। এজনযে 
দদলশ ৭৫০টি ভােুষি়ো্ ও ৭৫টি 
দষ্তাবভত্তিক ই-্যোি স্াপন করা 
হলি।

 দষ্তা ও জীবিকা বনি ষিালহর জনযে 
‘দদশ টিযোক দপািষিা্’ স্াপন কলর 
অন্াইন প্রবশষ্লের মাধযেলম 
যিুকলদর দষ্ কলর দতা্া হলি। 
একটি এবপআই-বভত্তিক দষ্তা 
শংসাপত্ দদও়ো হলি।

 দড্ান দষ্লত্ সাবভষিস 
টিািষিআপগুব্লক প্রোর করা 

হলি। কম ষিসংস্ান িা়োলনার জনযে 
দড্ান এিং দড্ান সম্বকষিত 
উপাদানগুব্ উৎপাদলনর 
জনযে ১২০ দকাটি িাকার একটি 
বপএ্আই প্রকল্প অনুলমাদন 
কলরলি। আিামী বতন িিলর 
এ �ালত ১০ হাজার কম ষিসংস্ান 
হলি।

 নযোশনা্ বস্ক্ দডলভ্পলমন্ 
কলপ ষিালরশন দদশ ও বিলশ্বর বকিু 
প্রবতষ্ালনর সলগে একক্ত্ত হল়ে 
একটি বস্ক্ ইমপযোক্ট িডি ো্ু 
কলরলি। এটি দষ্তার উপর 
প্রথম এক ধরলনর িডি। এই 
সহলযাবিতা োর িিলর ১৪.৪ 
বমব়্েন মাবকষিন ড্ালরর তহবি্ 
সংগ্রহ কলরলি, যা দথলক ৫০ 
হাজার যিুক উপকৃত হলিন। 

 এই তহবি্ যতুি প্রকলল্পর মূ্ 
দফাকাস হ্ কম ষিসংস্ালনর জনযে 
মবহ্া ও দমল়েলদর দষ্তা এিং 
িতৃ্তিমূ্ক প্রবশষ্ে প্রদান করা। 

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ
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কলরলিন। নতুন ভারলত একটি নতুন প্রযকু্তি সংসৃ্কবত 
পতবর করা দরকার, দয�ালন দ্ালকরা নতুন প্রযকু্তি বনল়ে 
পরীষ্াবনরীষ্া করলত ইছুেক হলি, েযোল্ঞ্জ বনলত ভ়ে 
পালিন না।

একুশ শতক প্রযকু্তির শতক, বিজ্ালনর শতক। 
দসই কারলে এই শতলক ইন্ারলনি এিং অন্াইন 
বশষ্া িযেিস্া একান্ প্রল়োজনী়ে। ফ্স্বরূপ, দষ্তা 
প্রবশষ্লের জনযে ভারত দষ্তা’র মলতা আরও অলনক 
দপািষিা্ এিং ই-বস্ক্ ইক্ডি়ো প্লযোিফম ষি প্রবতটষ্ত হল়েলি। 
এিা়ো আইআইটি এিং আইআইএম িা়োও, ভারতী়ে 
দষ্তা সংস্াগুব্ যা আইআইএস নালম পবরবেত, এই 
অতযোধুবনক প্রবশষ্ে প্রবতষ্ানগুব্ ভারতী়ে দষ্তালক 
বিশ্বমালনর কলর দতা্ার পবরকল্পনা কলরলি। মুবোই 
এিং িান্ধীনিলর বপবপবপ মলডল্ এগুল্া িল়ে দতা্া 
হল়েলি।

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রবত িল্লিন দয বফনলিক, এবগ্রলিক, 
দমবডলিক এিং দষ্তা উন্ন়েলনর মলতা দষ্লত্ দদশ 

িতুি জাতীয় নেক্ষািীনতথত 
েক্ষতা উন্নয়ি কৃরকথের জি্ 

প্রনেক্ষণ  জাতী়ে বশষ্া নীবত ২০২০ বশষ্াথশীলদর পাঠযেক্রলমর দিাঝা 
কবমল়ে ভবি্যেলতর দষ্তা বিকালশর আহ্ান জাবনল়েলি। এটি 
বশষ্ক এিং িাত্ উভল়ের দষ্তার বিকাশ করলি। ২০২৫ 
সাল্র মলধযে দদলশর অন্ত অলধ ষিক বশষ্াথশীলক সু্ক্ এিং উচ্চ 
বশষ্া প্রবতষ্ালনর সালথ সংযতুি করলত হলি।

 ‘দহাব্বটিক এডুলকশন—একটি ইবন্লগ্রলিড বস্কম ফর সু্কব্ং’ 
এর িত্িা়ো়ে, সু্ক্ বশষ্া ও সাষ্রতা বিভাি সু্ক্ বশষ্ার মলধযে 
িতৃ্তিমূ্ক বশষ্ার জনযে একটি পবরকল্পনা িাস্তিা়েন করলি, 
যালত বশষ্াথশীরা তালঁদর দযািযেতা, সম্ভািনা এিং আকাঙ্কার 
উপর বভত্তি কলর কম ষি দিলি বনলত পালর। বস্কমটি নিম দথলক 
্াদশ দশ্রেী পয ষিন্ সাধারে বশষ্ার সলগে িতৃ্তিমূ্ক বশষ্ালক 
একীভূত করার জনযে সারা দদলশ ১৪,৪৩৫টি বিদযো়্েলক 
অনলুমাদন বদল়েলি।

 বশষ্া মন্ত্রলকর সহলযাবিতা়ে প্রধানমন্ত্রী দকৌশ্ বিকাশ দযাজনা 
৩.০-দত ‘বস্ক্ হাি ইবনবশল়েটিভ’ একটি পাই্ি প্রকল্প বহসালি 
ো্ ুকরা হল়েলি। এটির ্ষ্যে হ্ অিকাঠালমা পতবর করা এিং 
স্ানী়ে অথ ষিনীবতর োবহদার সলগে সামঞ্জসযে দরল� িতৃ্তিমূ্ক 
প্রবশষ্লের োবহদা দমিালনা। বস্ক্ হাি হ্ দনাডা্ বস্ক্ 
দসন্ার। 

 নিম দথলক ্াদশ দশ্রেীর িাত্িাত্ীলদর পাশাপাবশ মাধযেবমক 
বিদযো়্ে দথলক সু্ক্িুিলদ়ে বশষ্া ঋে এিং কম ষিসংস্ালনর 
মাধযেলম দষ্তা উন্ন়েন এিং িতৃ্তিমূ্ক প্রবশষ্লের সুলযাি 
দদও়ো হ়ে। এলত প্রা়ে ৭০০ দকাটি িাকা �রে হলি িল্ মলন 
করা হলছে। এর অধীলন ৯.৩ ্ষ্ বশষ্াথশী থাকলি, যার মলধযে 
২০২২ সাল্র মােষি পয ষিন্ ১.৫৬ ্ষ্ নবথভুতি হল়েলি।

 'কৃব্ এক্সলিনশন সাি বমশন'-এর 
মাধযেলম গ্রালমর যুিকলদর সাতবদলনর 
স্বল্পলম়োদী দষ্তা প্রবশষ্ে প্রদান 
করা হ়ে। 

  কৃব্ সম্প্রসারে উপ-বমশলনর অধীলন 
স্ব-কম ষিসংস্ালনর সুলযাি সটৃষ্র জনযে 
কৃব্ বক্বনক এিং কৃব্ িযেিসা দকন্দ্র 
স্াপন করা হল়েলি।

  এলত দনাডা্ দরেবনং ইনবটিটিউলির 
সহা়েতা়ে ৪৫ বদলনর আিাবসক 
প্রবশষ্ে দদও়ো হ়ে।

  প্রবশবষ্ত প্রাথশীলদর কৃব্ উলদযোি 
শুরু করার জনযে ঋে দপলত সহা়েতা 
করা হ়ে। সম্প্রবত, এই বস্কমটি মুদ্া 
ঋে বস্কলমর সলগেও যুতি করা হল়েলি।

সংখ্ালঘুথের জি্ 
েক্ষতা উন্নয়ি

 ‘বশল�া অওর কামাও’, ন়ো মক্ঞ্জ্, 
ওস্তাদ, নব়ে দরাশবন, এিং িরীি 
নও়োজ স্বলরািজালরর মলতা 
প্রকল্পগুব্র মাধযেলম দশ ্লষ্রও 
দিবশ যুিক দষ্তা উন্ন়েন প্রবশষ্ে 
এিং কম ষিসংস্ালনর সুলযাি দপল়েলি।

 যারা উপকৃত হল়েলিন তালঁদর মলধযে 
অলধ ষিলকরও দিবশ নারী।

 হুনার হাি দষ্ কাবরির এিং 
বশল্পীলদর িাজার পতবর এিং িযেিসা 
সম্প্রসারলের সুলযাি প্রদান কলর। 
িত আি িিলর সারা দদলশ ৩৯টি 
হুনার হাি ৮.৫ ্লষ্রও দিবশ 
মাটিার, বশল্পী এিং কাবরিরলদর 
কম ষিসংস্ান ও সুলযাি প্রদান কলরলি।

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ



24 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ জলুাই, ২০২২

অগ্রসর না হল্ ইডিাব্রি ৪.০ িাস্তিাব়েত হলত পালর 
না। এ কারলেই বতবন ্যেথ ষিহীনভালি িল্লিন দয ‘প্রযকু্তি 
প্রথম’। তারঁ দনতৃত্বাধীন সরকালরর সুশাসলনর মলড্ 
হ্ প্রযকু্তি। সাধারে িালজলি যিুলদর দষ্তা উন্ন়েলন 
নতুন ও উদ্ািনী উলদযোলির কথাও দো্ো করা 
হল়েলি। বডবগ্র দপ্রাগ্রালম বশষ্ানবিশ, স্ানী়ে সরকালর 
ইন্ান ষিবশপ এিং অন্াইন বডবগ্র দপ্রাগ্রালমর সংিঠন 
কল়েকটি উদাহরে মাত্। বিলদলশ কাজ করলত ইছুেক 
তরুে ভারতী়েলদর জনযে বরিজ দকালস ষিরও আল়োজন 
করা হলছে। 

আজ, দদলশর যিুকরা নতুন অযোপ পতবর করলি, 
টিািষিআপগুব্ ইউবনকন ষি হল়ে উঠলি, এিং ভারত 
উদ্ািন এিং ইনবকউলিশলনর মাধযেলম টিািষিআপ 
দষ্লত্ পথপ্রদশ ষিক হল়ে উলঠলি। দষ্তার উপর 
সরকালরর দজার দদও়োর কারলে, দপলিলন্র সং�যো 
প্রবত িিলর ১৫ হাজালরর দিবশ হল়েলি, যা ২০১৪ সাল্র 
আলি িল়ে ৪০০০ বি্।

যাইলহাক, আজলকর দ্রুত পবরিতষিনশী্ বিলশ্ব, 

বিবভন্ন দষ্লত্ ্ষ্ ্ষ্ দষ্ শ্রবমলকর প্রল়োজন। 
বিলশ্ কলর স্বাস্যেলসিার দষ্লত্ দয�ালন বিপু্ সম্ভািনা 
রল়েলি। দসই বি়্েটি মাথা়ে দরল� দষ্তা উন্ন়েন 
মন্ত্রক বিশ্বজলু়ে িব়েল়ে থাকা সুলযািগুব্র মানবেত্ 
পতবর করা শুরু কলরলি। আশা করা যা়ে দয ভারলতর 
যিুকরা অনযোনযে দদলশর োবহদা সম্লকষি সটঠক এিং 
সাম্প্রবতকতম তথযে দপলত সষ্ম হলি। দকান দদলশ 
নতুন স্বাস্যে-পবরেয ষিার সুলযাি পতবর হলছে? দকান দদলশ 
এিং দকান দসিা �ালত কী প্রল়োজন? ভারলতর যিুকরা 
এ�ন এটি সম্লকষি আরও দ্রুত তথযে দপলত সষ্ম হলিন। 
দষ্তা মযোবপংল়ের জনযে এই ধরলনর তথযে প্রদালনর 
কাজটি এ�ন সহজ করা হলি। দদলশ কমশীলদর দষ্তা 
মযোবপংল়ের জনযে একটি দপািষিা্ও প্রবতটষ্ত হল়েলি। 
এই দপািষিা্টি দষ্ কমশীলদর মযোবপংল়ে জরুবর ভূবমকা 
গ্রহে করলি। এর ফল্ বনল়োিকতষিারা এক বক্লকই দষ্ 
শ্রলম প্রলিশ করলত পারলিন। এটি শ্রবমকলদর উপকার 
করলি, বিলশ্ কলর যারা সম্প্রবত শহর দথলক গ্রালম 
বিল়েলিন। 

রালজযের অংশগ্রহে িকৃ্দ্ করার জনযে দষ্তা উন্ন়েন ও 
উলদযোতিা মন্ত্রক, ইক্ডি়োন ইনবটিটিউি অফ মযোলনজলমন্ 
িযোগোল্ালরর সহলযাবিতা়ে, দজ্া স্তলর দষ্ কমশী পতবর 
করলত মহাত্া িান্ধী জাতী়ে দফল্াবশপ ো্ু কলরলি।

এর অধীলন, রাজযে-দজ্া দষ্তা কবমটিলক শক্তিশা্ী 
করার,আরও ভা্ িাজার সংলযাি পতবর এিং স্বল্পলম়োদী 
প্রবশষ্েলক গুেিতভালি উন্নত করার উলদযোি গ্রহে 
করা হল়েলি।

দফথলানেপ

পারগেমতা িকৃ্দ্র জনযে বশল্প প্রবশষ্ে সংস্া 
(আইটিআই) বশষ্ানবিলশর দষ্তা প্রবশষ্লের 
িযেিস্া করা।

উে্ম 

স
ংক

ল্প

নববেব্াংক েক্ষতা উন্নয়থি রারথতর অংেীোর 
ভারতী়েলদর মলধযে প্রবতভার অভাি দনই 
তলি তালঁদর দষ্তা বিকাশ করা একান্ 
গুরুত্বপূে ষি। বিশ্বিযোংকও এই অবভযালন 

ভারতলক সহা়েতা করলি। বিশ্বিযোংলকর 
সহলযাবিতা়ে ‘সংকল্প ও ্রিাইভ’ 

কম ষিসূবে পবরোব্ত হলছে এিং এর 
জনযে ১৫টিরও দিবশ দদলশর সলগে 
পারস্পবরক সহলযাবিতার একটি 

কম ষিসূবে ে্লি।

দদলশর তরুেরা প্রযুক্তি, বিলশ্ কলর হযোকাথলনর মাধযেলম হাজার হাজার সমসযোর সমাধান 
�ুজঁলি এিং প্রদান করলি। আজ, দদলশর যুিকরা নতুন োকবর বনলছে, বনলজরাই কাজ করলি, 

ঝঁুবক বনলছে, সাহসী পদলষ্প গ্রহে করলি।
-প্রধািমন্তী িথরন্দ্র দমােী  

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ
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এআইনসটেই’র সথগি নডদ্জোল েক্ষতা গথড় দতালা 

বস্ক্ ইক্ডি়ো বমশন এ�ন প্রবত িির ্ ষ্ ্ ষ্ যিুকলদর 
িতষিমালনর প্রল়োজন অনুসালর প্রবশষ্ে বদল়ে সাহাযযে 
করলি। দদলশ বডক্জিা্ বস্কব্ং ইলকা-বসলটিম িল়ে 
দতা্া এিং বশলল্পর োবহদার সলগে সামঞ্জসযে দরল� দষ্তা 
উন্ন়েলনর উপর বিলশ্ দজার দদও়ো হল়েলি। প্রবতটি 
নািবরলকর এটিলক মূ্যে দদও়ো উবেত কারে দকানও 
সফ্ িযেক্তি তারঁ দষ্তালক শান দদও়োর সুলযাি হাতিা়ো 
কলরন না। দষ্তাই জীবিকা ও অথ ষি উপাজষিলনর একমাত্ 
উপা়ে ন়ে। িােঁলত হল্ উদযেমী ও একাগ্র হলত হলি; 
তারপর দষ্তা আমালদর োব্কা শক্তি হল়ে ওলঠ এিং 
নতুন অনলুপ্ররো বনল়ে কাজ করলত হ়ে। আপবন তরুে িা 
িদৃ্ যাই দহান না দকন, নতুন দষ্তা অজষিন করল্ জীিন 
আরও আশাম়ে হল়ে উঠলি।

অিশযেই, নতুন ভারত বনলজর জনযে একটি নতুন পথ 
দিলি বনল়েলি, এিং ভারত দসই নতুন পলথই এবিল়ে 
যালি কারে অমতৃ কাল্র সংকল্প অনসুালর পিবশ্বক মান 
অনযুা়েী ভারত দষ্তা উন্ন়েন এিং কম ষিসংস্ান সটৃষ্র 
নীবতগুব্ িাস্তিা়েলনর কাজ শুরু কলরলি। 

‘�ুব দকৌেল’: ইউনিথসথফর সথগি 
একটে দ�ৌে কম ্ভসূনচ

 ক্াউড কজ্ম্উটিং, বিি দডিা, দডিা 
অযোনাব্টিক্স, সাইিার বসবকউবরটি, 
লিকলেন, দড্ান, রলিাটিলক্সর মলতা 
ভবি্যেলত উদী়েমান প্রযকু্তিগুব্লত 
বশষ্াথশীলদর প্রবশষ্ে দদও়োর জনযে 
বশষ্া ও দষ্তা উন্ন়েন মন্ত্রক ‘অ্ 
ইক্ডি়ো কাউক্সি্ ফর দিকবনকযো্ 
এডুলকশলন’র সহলযাবিতা়ে বডক্জিা্ 
দষ্তা পতবরর জনযে একটি কম ষিসূবে 
কলরলি।

 বতন ও ি়ে মালসর দকাস ষি পবরো্না 
কলর এর অধীলন ১ দকাটি ১০ ্ষ্ 
বশষ্াথশীলক প্রবশষ্ে দদও়ো হলি।

 বশষ্াথশীলদর কাবরিবর প্রবশষ্লের 
পাশাপাবশ ইন্ান ষিবশপ দদও়ো 
হলি। গ্রালমান্ন়েন বিভালি ১০ 
্ষ্, দর্ওল়েলত ৫ ্ষ্, সমিা়ে 
মন্ত্রলক ১ ্ষ্ এিং বশষ্া ও দষ্তা 
উন্ন়েন মন্ত্রলক ১ ্ষ্ বশষ্াথশীলক 
ইন্ান ষিবশলপর সুলযাি দদও়ো হলি।

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ভারতলক বিলশ্বর দষ্তা উন্ন়েলনর দকন্দ্র 
বহসালি প্রবতষ্া করলত োন। দকাবভড পরিতশী বিলশ্ব অভূতপূি ষি পবরিতষিন 
হল়েলি, দস�ালন দষ্তা, পুনঃদষ্তা এিং দষ্তা বিকালশর প্রল়োজন। 

দষ্তা উন্ন়েনলক িেআলদিা্লন পবরেত করলত হলি। সরকার 
ভবি্যেলতর জনযে একটি শক্তিশা্ী কমশী িাবহনী পতবরলত সহা়েতাকারী 
বহসালি কাজ করলি। নতুন জাতী়ে বশষ্ানীবতলত বশষ্া এিং দষ্তা 

উন্ন়েলনর মলধযে িহৃত্তর সমবি়ে পতবরর প্রলেষ্াও করা হল়েলি।
- ধথম ্ভন্দ্র প্রধাি ,

দকন্দ্রী়ে মন্ত্রী, বশষ্া ও দষ্তা উন্ন়েন ও উলদযোতিা

ইউবনলসফ এিং মাইলক্রাসফ্ট যুি দকৌশ্ ো্ু 
কলরলি, এটি একটি ‘পাসলপািষি-িু-আবন ষিং’ 
(বপ-িু-ই) কম ষিসূবে যা যুিকলদর উলদযোতিা, 
কম ষিসংস্ান এিং সামাক্জক দষ্তা বিকালশ 
সাহাযযে করলি। এই ‘ই-্াবন ষিং’এর ্ষ্যে হ্ 
তরুেলদর বিনামূল্যে কম ষিসংস্ান সম্বকষিত 
দষ্তার পাশাপাবশ উলদযোতিা, কম ষিসংস্ান এিং 
সামাক্জক প্রভালির সুলযাি প্রদান করা। ‘বপ-
িু-ই’ প্রল়োিকারী প্রথম দদশ হ্ ভারত। 

দষ্ ভারত, পবরিতষিনশী্ ভারত প্রচ্ছে নিবন্ধ
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পনরথবে সুরক্ষা: রারত 
দিতৃত্ব নেথচ্ছ 

িত কল়েক িিলর, বিশ্ব পবরলিশ 
সুরষ্া়ে ভারত তার প্রবতশ্রুবত 

পা্ন কলরলি। িত িির গ্াসলিা়ে 
অনুটষ্ত বসওবপ-২৬-এর পিঠক 

ভারত পবরলিশ রষ্া়ে একাবধক মত 
উপস্াপন কলরবি্। দসই অনুষ্ালন 

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী পবরলিশ 
সহা়েক জীিনধারা িা ্াইফ মন্ত্র 
তুল্ ধলরন। ্াইলফর মন্ত্র এ�ন 

বিশ্বিযোপী আলদিা্লন পবরেত হলছে। 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ৫ জনু 

বিশ্বিযোপী পবরলিলশর জনযে জীিনধারা 
অবভযালনর সূেনা কলরন। একই 

সমল়ে ইশা ফাউলডিশন আল়োক্জত 
‘দসভ দযে সল়ে্’ িা ‘মাটি িােঁাও’ 

কম ষিসূবেলত পবরলিশ সুরষ্া়ে ভারলতর 
গুরুত্বপূে ষি অিদান তুল্ ধলরন।

ভারদতর সভযেতা, সংসৃ্কবত, ধম ষি, কলম ষির সলগে অনাবদকা্ 
দথলক প্রকৃবত, মাটি এিং পবরলিশ জব়েত রল়েলি। 
নদী, পাহাল়ের মলতা প্রাকৃবতক উপাদানগুব্র 

আরাধনা কলরলি ভারত। মাটিও দসই রকম এক উপাদান। এই 
মতৃ্তবতকা দথলকই আমালদর যািতী়ে পুটষ্কর ফস্ উলঠ আলস, এই 
মতৃ্তবতকাই আমালদর দদলশর কৃ্কলদর আল়ের উৎস। তাই মাটি 
এিং মাটির মান রষ্া করা আমালদর একান্ কতষিিযে।  

আজ সারা বিলশ্বর পবরলিলশ ভারসামযে দদ�া বদল়েলি। সমগ্র 
জীিকুল্র কালিই এটি ি়ে সংকি। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী 
িল্লিন একটি ‘পবরলিশ িান্ধি জীিনধারা’ অি্বেন কলর আমরা 
সকল্ই এই সংকি দরালধ গুরুত্বপূে ষি ভূবমকা পা্ন করলত পাবর। 
ভারত এই বদলক গুরুত্বপূে ষি পিবশ্বক উলদযোি বনল়েলি, রাষ্ট্রসংলের 
কল়েকটি সংস্ার সলগে অংশীদাবরলত্ব ‘্াইফ’ নালম একটি আলদিা্ন 
শুরু কলরলি। 

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ৫ জনু বিশ্ব পবরলিশ বদিস উপ্লষ্ 
বভবডও কনফালরলসির মাধযেলম ‘পবরলিলশর জনযে সটঠক জীিনধারা 
আলদিা্ন’ অথ ষিাৎ ্ াইলফর সূেনা কলরন। একই সলগে এ্আইএফই 
দগ্ািা্ ক্ ফর আইবড়োস অযোডি দপপারস' ো্ু করা হ়ে। 

পনরথবে 
সহায়ক 

জীবিধারা

পবরলিশরাষ্ট্র
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এই অনষু্ালন বিবশষ্ িযেক্তি, বিশ্ববিদযো়্েগুব্, বিবভন্ন 
অ্াভজনক সংস্া এিং এমন সংস্া যারা বিশ্বজলু়ে 
জ্িা়ে-ুিান্ধি পবরলিশ িল়ে তু্লত কাজ করলি তালদর 
আমন্ত্রে জানালনা হল়েবি্। এই বমশনটি ভারত সরকার 
রাষ্ট্রসংে, ও়োর্ষি বরলসাস ষি ইনবটিটিউি, দসন্ার ফর দসাশযো্ 
অযোডি বিলহবভ়োর দেঞ্জ এিং বি্ অযোডি দমব্ডিা দিিস 
ফাউলডিশলনর সলগে একলত্ শুরু কলরলি। ‘্াইফ মুভলমন্’-
এর সূেনা কলর প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী পবরলিশ সুরষ্া এিং 
এর কৃবতলত্বর বদলক ভারলতর গুরুত্বপূে ষি পদলষ্লপর উপর 
দজার দদন। বতবন উদ্ািন এিং প্রযকু্তির সলগে পুনঃিযেিহার, 
হ্াস এিং পুনি ষিযেিহালরর নীবতর উপর দজার বদল়েলিন। বতবন 
িল্ন, “ভারত একটি উন্নত পবরলিশ এিং বিশ্ব ক্যোলের 
জনযে দযলকালনা প্রলেষ্ালক সমথ ষিন করলত প্রস্তুত। আমালদর 
দরকডষিই তার প্রমাে। আন্জষিাবতক দসৌর দজাি, এক সূয ষি- 
এক দদশ- এক বগ্রলডর ধারোর কথা উপস্াপন কলরন। 
আমরা আনক্দিত দয বিশ্ব এই প্রলেষ্াগুব্লক সমথ ষিন করলি। 
আবম বনক্চিত দয ্াইফ অবভযান আমালদর আরও একক্ত্ত 
করলি এিং আিামী প্রজলন্মর জনযে একটি বনরাপদ ভবি্যেত 
বনক্চিত করলি। আবম আিারও বিশ্বলক এই যাত্ার অংশ 
হও়োর জনযে আমন্ত্রে জানাক্ছে।    

‘মাটে বাচঁাও’ কম ্ভসূনচ
মাটে পুিরুজ্ীনবত করার উথে্াগ

িত কল়েক িিলর মাটির স্বালস্যের অিনবত বনল়ে 
বিশ্বজলু়ে উল্ি প্রকাশ করা হলছে। বিলশ্জ্লদর মলত, 
িত ২৫ িিলর বিলশ্বর উি ষির জবমর ১০ শতাংশ অনুি ষির 
হল়ে বিল়েলি। রাসা়েবনক সার, কীিনাশলকর অবতবরতি 
িযেিহার, বিশ্বা়েলনর কারলে মাটির আদ্ষিতা ও পুটষ্ 
কলম বিল়েলি। এই ক্রমিধ ষিমান উল্লির মলধযে, ভারত 
প্রাকৃবতক ো্, মতৃ্তিকা স্বাস্যে কাডষি, বনম সবেব্ত ইউবর়ো, 
ষু্দ্ দসে, িটৃষ্র জ্ ধরা, নদী সংরষ্ে এিং অি্ 
ভুজ্ বমশলনর মলতা গুরুত্বপূে ষি উলদযোি গ্রহে কলরলি। 
৫ জনু বদবলির বিজ্ান ভিলন ইশা ফাউলডিশন আল়োক্জত 
‘দসভ দযে সল়ে্’ অনষু্ালন ভা্ে বদলত বিল়ে প্রধানমন্ত্রী 
নলরন্দ্র দমাদী মাটি িােঁালত ভারলতর পােঁটি গুরুত্বপূে ষি 
প্রলেষ্ার কথা তুল্ ধলরন। বতবন িল্ন, “আমরা পােঁটি 
প্রধান বি্ল়ের উপর নজর বদল়েবি – প্রথম, কীভালি 
মাটিলক রাসা়েবনক মুতি করা যা়ে। ব্তী়ে, কীভালি 
মাটিলত িসিাসকারী জীিগুব্লক িােঁালনা যা়ে,  যালক 
মতৃ্তিকার পজি পদাথ ষি ি্া হ়ে। তৃতী়ে, কীভালি মাটির 
আদ্ষিতা িজা়ে রা�া, এিং কীভালি জল্র প্রাপযেতা িকৃ্দ্ 
করা যা়ে। েতুথ ষি, ভূিভষিস্ জল্র অভালি মাটির দয ষ্বত 
হলছে তা কীভালি দরূ করা যা়ে। পঞ্চম, কীভালি মাটির 
ক্রমািত ষ়্ে িন্ধ করা যা়ে।“

পনরথবে সুরক্ষার জি্ রারত ্ারা গৃহীত গুরুত্বপূণ ্ভ পেথক্ষপ

বমব়্েন এ্ইবড িাল্ব 
বিতরে করা হল়েলি।

বমব়্েন ইউবনি বিদুযেৎ 
সাশ্র়ে হল়েলি। 

োর দকাটি িন কাি ষিন ডাই 
অক্সাইড হ্াসও বনক্চিত 
করা হল়েলি।

িালজলি িকৃ্দ্ দপল়েলি িগো 
নদীর পুনরুজিীিলনর জনযে। 
রাজস্ালনর ভাদ্া়ে শুরু 
হল়েলি বিলশ্বর সিলেল়ে ি়ে 
দসা্ার পাকষি।

৩৭০

৫০

২৮
৮

%

এলইনড বাল্ব 
 n ২০২২ সাল্র নলভবেলরর 

্ষ্যেমাত্া দথলক পােঁ মাস আলি 
দপলরোল্ ১০% ইথান্ বমশ্রলের 
্ষ্যেমাত্া অজষিন কলরলি। 
ফ্স্বরূপ, অপবরলশাবধত দত্ 
আমদাবন ৫.৫ বিব়্েন ড্ালরর 
দিবশ কলমলি, কাি ষিন ডাই অক্সাইড 
বনি ষিমন ২.৭ বমব়্েন িন কলমলি 
এিং কৃ্কলদর আ়ে প্রা়ে ৫.৫ 
বিব়্েন ড্ার িকৃ্দ্ দপল়েলি।

n ভারত ইবতমলধযেই বনধ ষিাবরত 
সমল়ের ন়ে িির আলি 
অ-জীিাশ্ জ্বা্াবনর শক্তির 
উৎলসর ৪০ শতাংলশ দপৌঁিালনার 
প্রবতশ্রুবত অজষিন কলরলি।

n ভারত বসওবপ-২৬-এ বনধ ষিাবরত 
্ষ্যেমাত্া অজষিন কলরলি 
বনধ ষিাবরত সমল়ের ন়ে িির 
আলি। ২০১৪ সা্ দথলক, দসৌর 
বিদুযেলতর ইনটি্ ষ্মতা ১৯০০ 
শতাংশ িকৃ্দ্ দপল়েলি। িনযেপ্রােী 
সংরবষ্ত এ্াকার দমাি সং�যো 
৩২% িকৃ্দ্ দপল়েলি।

২০১০ দেথক ২০২০ সাল প� ্্ভ  এনেয় নসংথহর সংখ্া 
৬৪% বৃদ্ধি দপথয়থে। ২০১৪ দেথক ২০১৮ সাল প� ্্ভ  
বাথঘর সংখ্া ৩৩% বৃদ্ধি দপথয়থে। 

পবরলিশ রাষ্ট্র

এ পয ষিন্ 
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দদলশর নািবরকলদর জীিনযাত্ার উন্নবতর জনযে সরকার বডক্জিা্ িযেিস্া এিং জীিনযাত্া সহজ করার বি্ল়ে 
অগ্রাবধকার বদল়েলি। এই কারলেই সরকার এ�ন একটি অন্াইন মলঞ্চ ঋে সংক্রান্ সমস্ত তথযে এিং একাবধক 

ঋলের সুবিধা উপ্ধি করলি, যালত ঋেপ্রাথশীরা অন্াইলন আলিদন করলত পালর এিং দকালনা ঝঞ্াি িা়োই 
ঋে দপলত পালরন। জন সমথ ষি দপািষিাল্র মাধযেলম বিবভন্ন বিভালি এই ঋে প্রদান করা হলি। এই দপািষিা্টি সমস্ত 
সুবিধালভািীলদর কালি সরকাবর বস্কমগুব্ এলন স্ব-কম ষিসংস্ান িকৃ্দ্লত একটি গুরুত্বপূে ষি ভূবমকা পা্ন করলি।

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ৬ জনু এই জন সমথ ষি 
দপািষিা্টি ো্ু কলরবিল্ন। ‘অথ ষি ও কলপ ষিালরি 
বি়্েক মন্ত্রলকর আইকবনক সপ্াহ উদযাপন 

অনুষ্ালনর উল্াধলন বতবন এই দপািষিাল্র সূেনা 
কলরবিল্ন। এর ্ষ্যে হ্ নািবরকলদর জনযে দতলরাটি 
সরকাবর প্রকল্পগুব্লক একক প্লযোিফলম ষি একীভূত কলর 
সহলজ িযেিহারলযািযে কলর দতা্া। এটি নািবরকলদর 
সহলজ ঋে দপলত সাহাযযে করলি। ফল্ ঋলের জনযে 
তালঁদর বিবভন্ন দফতলর বিল়ে সম়ে নষ্ করলত হলি 
না। তালঁদর সম়ে এিং শক্তি উভল়েরই সাশ্র়ে হলি। 
এই দপািষিা্টি দকি্ নািবরকলদর জীিনলক সহজ 
কলর তু্লি তাই ন়ে, তালঁদর স্বপ্ন িাস্তিা়েলন সহা়েতা 
করলি। এ উপ্লষ্যে একটি বডক্জিা্ প্রদশ ষিনীরও 
উল্াধন কলরন প্রধানমন্ত্রী।

“ভারত সরকালরর সমস্ত ঋে-সম্বকষিত বস্কম এ�ন 
এক জা়েিা়ে উপ্ধি হলি”-  প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী 
দপািষিাল্র উল্াধলনর সম়ে একথা িল্বিল্ন। জন 
সমথ ষি দপািষিাল্র মাধযেলম দদলশর সাধারে মানুল্র 
কালি পবরল্িার সুবিধা, সাধারে নািবরকলক সষ্ম ও 
সুবিধা প্রদান করা হলি। কারে সরকালরর অগ্রাবধকার 
এিং দাব়েত্ব হ্ জনসাধারলের কালি দপৌঁিালনা, প্রবতটি 
দযািযে িযেক্তির কালি দপৌঁিালনা এিং সমস্ত সরকাবর 
প্রকলল্পর সুবিধা তালঁদর কালি দপৌঁলি দদও়ো।

জি সমে ্ভ দপাে্ভাল: চারটে ঋণ নবরাথগ 
দতথরাটে নস্ম
 জন সমথ ষি দপািষিা্ িতষিমালন োরটি ঋে বিভালি 

দতলরাটি সরকাবর প্রকলল্পর জনযে আলিদন জমা 
দদও়োর এিং ১২৫টিরও দিবশ ঋেদাতালদর দথলক 
বনি ষিােন করার জনযে একটি অিস্ান প্রদান কলর।

 এটি বসবিবডটি, ক্জএসটি,ইউবডএও়োই, এনইএসএ্, 
ইউআইবডএআই, বসবি্ এিং অনযোনযে সরকারী 
সংস্ার সলগে সমবি়ে কলর দ্রুত ঋে প্রক্ক্র়োকরে 
বনক্চিত কলর।

 ‘জন সমথ ষি’ দপািষিা্টি কৃব্, জীবিকা, বশষ্া এিং 
িযেিসাব়েক কায ষিক্ালপর বিভালি ঋে প্রদান করলি।

 জন সমথ ষি দপািষিাল্ ইবতমলধযেই বতনটি সরকাবর প্রকল্প 
উপ্ধি রল়েলি এিং ভবি্যেলত আরও যুতি করা হলি। 
'জন সমথ ষি' দপািষিা্ দযািযেতা যাোই করলি, নীবতিত 
অনুলমাদন দদলি এিং আলিদনটি বনি ষিাবেত িযোলকি 
পাঠালি।

 এটি সুবিধালভািীলদর ঋে প্রক্ক্র়োর সি ষিলশ্ 
উন্ন়েন সম্লকষিও সাম্প্রবতক তথযে রা�লি। িযোলকির 
শা�াগুব্লত একিালরর দিবশ যাও়োর দরকার দনই।

 বশষ্ার জনযে বতনটি, কৃব্র জনযে বতনটি, িযেিসাব়েক 
কায ষিক্াপ বিভালির জনযে ি়েটি এিং জীবিকার 
ঋলের জনযে একটি প্রকল্প রল়েলি।  

ঋণ পাওয়ার জি্ 
একক উইথডিা

জন সমথ ষি দপািষিা্ রাষ্ট্র
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দকাবভলডর মলতা অভূতপূি ষি পবরবস্বতলত 
ভারলত উপ্ধি বেবকৎসা সংক্রান্ যন্ত্র, 
বেবকৎসা পবরকাঠালমা, টিকা িলি্ো 

এিং উৎপাদলনর কায ষিকাবরতা বনল়ে অলনলক সলদিহ প্রকাশ 
কলরবি্। দসই সংকিলক ভারত সুলযালি পবরেত কলর।  
পজি প্রযকু্তি এিং অনযোনযে সমস্ত দষ্লত্র সলগে সরকার 
এিং বশলল্পর সমবি়ে সাফল্যের নতুন িাথা রেনা কলর।  
িাল়োলিক দসক্টর টিািষিআপ ইক্ডি়ো, অি্ ইলনালভশন 
বমশন, দমক ইন ইক্ডি়ো এিং স্ব-বনভষির ভারলতর মলতা 
উলদযোিগুব্ ো্ ুহল়েলি। বদবলির প্রিবত ম়েদালন ৯-১০ জনু 
িাল়োলিক টিািষিআপ এক্সলপার আল়োজন করা হল়েবি্। 
এটির উল্াধন কলর প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী িল্ন, 
“আমালদর আইটি দপশাদারলদর দষ্তা এিং উদ্ািলনর 
বি্ল়ে বিলশ্বর িহু দদলশর ভরসা আলি। এই একই বিশ্বাস, 
এই একই �যোবত এই দশলক ভারলতর িাল়োলিক দসক্টলর 
প্রতযেষ্ করা যালছে।“ 
দদলশ এই �ালতর উন্ন়েলনর জনযে প্রধানমন্ত্রী 
িাল়োলিকলনা্ক্জ ইডিাব্রি বরসােষি অযোবসসিযোসি কাউক্সিল্র 
(বিরাক) অিদালনর কথাও িল্ন। প্রধানমন্ত্রী িল্ন, আজ 
য�ন দদশ অমতৃ কাল্ নতুন নতুন বসদ্ান্ গ্রহে করলি 
ত�ন দদলশর উন্ন়েলন পজি প্রযকু্তি বশলল্পর ভূবমকা অতযেন্ 
গুরুত্বপূে ষি হল়ে উলঠলি। 

রারথতর লক্ষ্ হল নবথবের বজবপ্র�ুদ্ক্ হাব হথয় ওঠা
পজিপ্রযুক্তি এমন একটি দষ্ত্ যা শুধুমাত্ দদলশর ক্জবডবপলত উললি�লযািযে অিদান রাল� তাই ন়ে িরং 

বিপু্ সং�যেক কম ষিসংস্ানও পতবর কলর। দকন্দ্রী়ে সরকালরর ক্রমািত প্রলেষ্ার ফল্ িত আি িিলর ভারলতর 
পজিপ্রযুক্তি দষ্লত্  আি গুে িকৃ্দ্ হল়েলি। ফল্ দদলশর পজি-অথ ষিনীবত ৮০ বিব়্েন ড্ালর দপৌঁিালত সষ্ম 
হল়েলি। এ�ন নতুন ্ষ্যে বনল়ে এবিল়ে যাও়োর সম়ে এিং দসই ্লষ্যে িাল়োলিক টিািষিআপ এক্সলপার মলতা 

একটি অনুষ্ান গুরুত্বপূে ষি পদলষ্প। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ৯ জনু এটির সূেনা কলর িল্বিল্ন,  ‘পজি প্রযুক্তি 
বিভালি বিলশ্বর শী্ ষি দশ দদলশর মলধযে �ুি শীঘ্র ভারত স্ান দ�্ কলর দনলি’।

বজব প্র�ুদ্ক্ দক্ষথত্ অপার সম্াবিা 
পজি প্রযুক্তির জনযে বিলশ্বর শী্ ষি িালরাটি িন্লিযের মলধযে 
রল়েলি ভারত। ইলদিা-প্রশান্ মহাসািরী়ে অঞ্চল্র মলধযে 
তৃতী়ে স্ালন রল়েলি। দগ্ািা্ ইলনালভশন ইনলডলক্স ভারত 
৪৬তম অিস্ালন উলঠ এলসলি। ফল্ ভারলতর পজি 
অথ ষিনীবত িিলর ব্গুে িকৃ্দ্ পালছে। ২০১৮ সাল্ ৫১ 
বিব়্েলনর অথ ষিনীবত ২০২১ সাল্ ৮১ বিব়্েলন দপৌঁলিলি। 
২০২৫ সাল্র মলধযে ১৫০ বিব়্েলন দপৌঁিালনার ্ষ্যে 
বনধ ষিারে করা হল়েলি। িাল়োলিক ইনবকউলিিলরর সং�যো 
এিং দমাি তহবি্ও প্রা়ে সাত গুে িকৃ্দ্ দপল়েলি। ২০১৪ 
সাল্ আমালদর দদলশ মাত্ ি়েটি িাল়ো ইনবকউলিির 
বি্ আজ দসগুব্র সং�যো দিল়ে ৭৫ হল়েলি। আি িির 
আলি আমালদর দদলশ দশটি পজি প্রযুক্তি পেযে বি্। 
আজ তালদর সং�যো ৭০০ অবতক্রম কলরলি।

পজিপ্রযুক্তি রাষ্ট্র

বজব প্র�ুদ্ক্ টিাে্ভ আথপ 
নবনিথয়াগকারীর সংখ্া 
িয়গুণ বৃদ্ধি দপথয়থে  

বের নবনিথয়াগকারী
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শ্রীস্ তুকারাম মহারাজ নেলা মদ্ন্দথরর উথ্াধি 

ঐনতহ্ এবং উন্নয়থির 
দমলবন্ধি 

আধুবনক প্রযুক্তি এিং পবরকাঠালমা 
িত আি িিলর ভারলতর উন্ন়েলনর 

সমাথ ষিক হল়ে উলঠলি। ফল্ ভারলতর 
মহান ঐবতহযে ও সংসৃ্কবত রষ্ার কাজ 
সমান্রা্ভালি েল্লি। দকদারনাথ 

দথলক কাশী বিশ্বনাথ মক্দির, হা়েদ্ািালদর 
শ্রী রামানুজাোলয ষির মূবত ষি সি ষিত্ এর 

উদাহরে রল়েলি। এই তাব্কা়ে এ�ন 
মহারালষ্ট্রর মহান শ্রীসন্ তুকারাম 

মহারালজর বশ্া মক্দিলরর নাম যুতি হ্। 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ১৪ জনু এই 

মক্দিলরর উল্াধন কলর িল্ন, “আমরা 
বনক্চিত করবি দয উন্ন়েন এিং ঐবতহযে 

উভ়েই একসলগে এবিল়ে যালি।“

সন্ তুকারাম বিল্ন একজন িারকরী সম্প্রদাল়ের 
সাধক এিং কবি। বতবন ‘অভগে’ নালম আধযোত্মিক 
িান (যা ভক্তিমূ্ক িান নালমও পবরবেত) 

রেনার মাধযেলম জনসাধারেলক আল্াবকত কলরবিল্ন। 
এিা়োও বতবন ভক্তিমূ্ক কবিতা এিং কীতষিন িাইলতন। 
দদহুলত িসিাসকারী সন্ তুকারাম মহারাষ্ট্র ভক্তি 
আলদিা্লনর বভত স্াপন কলরবিল্ন িল্ জানা যা়ে। 
তারঁ রবেত অভগেগুব্ ইংলরক্জলতও অনুিাদ  হল়েলি। 
তার মতুৃযের পলর, একটি বশ্া মক্দির বনবম ষিত হল়েবি্। 
সম্প্রবত এটি পুনবন ষিম ষিাে করা হল়েলি। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র 
দমাদী এর উল্াধন কলরলিন। মক্দিলর সন্ তুকারালমর 
মূবত ষিও রল়েলি। সাধক তুকারাম বিল্ন বিঠ্ িা ভিিান 
বিষু্ণর একজন বনষ্ািান অনুসারী এিং পিষ্ণিধলম ষির 
অনুসারী বিল্ন। তারঁ সম্ালন ভারত সরকার ২০০২ 
সাল্ ১০০ িাকার দরৌপযে মুদ্া প্রকাশ কলরবি্।
অনুষ্ালন প্রধানমন্ত্রী িল্বিল্ন, দদশ িতষিমালন ‘অমতৃ 

মহারাষ্ট্র সফররাষ্ট্র
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মলহাৎসি’ উদযাপন করলি। সন্ তুকারামক্জর 
দসিা, দ়ো এিং অনুকম্া ও সহমবম ষিতা সম্লকষি 
তারঁ ভক্তিিাথাগুব্ দথলক আমরা জ্ান্াভ কলরবি। 
সন্ তুকারামক্জ মলন করলতন দয সমালজ মানুল্ 
মানুল্ দভদ ও পি্মযে পাপ িা়ো আর বকিুই ন়ে। 
তারঁ এই বশষ্া একবদলক দযমন ঈশ্বর সাধনা সম্লকষি 
আমালদর আল্াবকত কলর, অনযেবদলক দতমনই 
দদশলপ্রম ও সমালজর প্রবত বনষ্া সম্লকষিও অিবহত 
কলর। স্বাধীনতা আলদিা্নকাল্ য�ন িীর সাভারকার 
দণ্ডপ্রাপ্ হন, ত�ন বতবন সন্ তুকারালমর ‘অভগে’ 
কীতষিন করলতন। তাই, সন্ তুকারামক্জর অনুলপ্ররো 
সি ষিযুলিই আমালদর পথ দদব�ল়ে এলসলি। জাতী়ে 
ঐকযেলক আরও শক্তিশা্ী কলর দতা্ার ্ লষ্যে দদলশর 
সুপ্রােীন ঐবতহযেলক দয আরও দিবশ মাত্া়ে অনুসরে 
করা প্রল়োজন, একথাও মলন কবরল়ে দদন প্রধানমন্ত্রী। 
কারে, আমালদর সাধুসন্রাই হল্ন ‘এক ভারত দশ্রষ্ 

ভারত’ িল়ে দতা্ার সিলেল়ে ি়ে অনুপ্ররো।
তারঁ মহারাষ্ট্র সফলরর সম়ে, প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র 
দমাদী তুকারাম মহারালজর মক্দির উল্াধন কলরন, 
জ্ভূ্ে ভিন এিং বিপ্লিীলদর িযো্াবর উল্াধন 
কলরন এিং মুবোই সমাোলরর ব্শতি্ ষি উৎসলি অংশ 
গ্রহে কলরন।
গত ২০০ বের ধথর মুম্বাই
সমাচাথরর প্রকােিা
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী মুবোইল়ের িান্দ্রা কুর্া 
কমলপ্ললক্স মুবোই সমাোলরর ব্শতি্ ষি উৎসলিও দযাি 
বদল়েবিল্ন। ফারদুনক্জ মারজািানক্জ ১৮২২ সাল্র 
১ জু্ াই সাপ্াবহক পক্ত্কা বহসালি মুবোই সমাোর 
প্রকাশ কলরন। পলর ১৮৩২ সাল্ এটি পদবনলক 
পবরেত হ়ে। এই সংিাদপত্টি ২০০ িির ধলর ে্লি। 
এই অসাধারে কৃবতত্বলক স্মরেী়ে কলর রা�লত একটি 
ডাকটিবকিও প্রকাশ করা হল়েলি। 

ঐনতহ্ সংরক্ষথণর প্রথচটিা পান্ধরপুর দেথক 
চারধাম এবং রাম মদ্ন্দর দেথক রামায়ণ সানক্ভে 

প� ্্ভ  নবস্তৃস্তৃ ত

জলরূরণ রবি ও গ্ালানরর উথ্াধি 
প্রধানমন্ত্রী মুবোইল়ের রাজভিলন জ্ভূ্ে ভিলনর উল্াধন কলরন। এটি ১৮৮৫ 
সা্ দথলক মহারালষ্ট্রর িভন ষিলরর সরকাবর িাসভিন বহসালি বনবদষিষ্ থাকত। ভিনটি 
জরাজীে ষি হল়ে প়েল্ এটি দভলে দফ্া হ়ে এিং একটি নতুন ভিন বনম ষিাে করা 
হ়ে। পুরালনা ভিলনর স্বতন্ত্র পিবশষ্যে সংরবষ্ত রল়েলি। প্রধানমন্ত্রী মুবোইল়ে একটি 
বিপ্লিীলদর িযো্াবরও উৎসি ষি কলরন। ২০১৬ সাল্, রাজভিলন একটি িাকিার 
আবিষৃ্ত হল়েবি্, দযটি আলি বরিটিশরা অ্রে ও দিা্ািারুলদর জনযে দিাপন মজতু 
বহসালি িযেিহার কলরবি্। িাকিারটি ২০১৯ সাল্ সংস্কার করা হল়েবি্। স্বাধীনতা 
সংগ্রামী এিং বিপ্লিীলদর অিদানলক স্মরে করার জনযে িযো্াবরটি একপ্রকার জাদুের 
বহসালি পতবর করা হল়েবি্।

 পন্ধরপুর পা্বক মাি ষিলক 
আধুবনকীকরে করা হলছে, 
এিং োরধাম যাত্ার জনযে নতুন 
হাইওল়ে পতবর করা হলছে। 
‘প্রসাদ’ প্রকলল্পর আওতা়ে সারা 
দদলশ তীথ ষিস্ান ও পয ষিিন দকন্দ্র 
িল়ে দতা্া হলছে।

 অলযাধযো়ে রাম মক্দিরও পতবর 
হলছে; কাশী বিশ্বনাথ ধামলক 

নতুন কলর সাজালনা হল়েলি, 
এিং দসামনালথ উললি�লযািযে 
উন্ন়েনমূ্ক কাজ হল়েলি।

 রামা়েে সাবকষিলি মহব্ ষি 
িাল্ীবকর রামা়েলে উললিব�ত 
স্ানগুব্ অন্ভুষিতি রল়েলি।

 এই আি িিলর িািা সালহি 
আলবেদকলরর পােঁটি তীথ ষিস্ানও 
িল়ে উলঠলি।

মহারাষ্ট্র সফর রাষ্ট্র

আমালদর ধম ষিগ্রলথে ি্া 
হল়েলি দয, সাধুলদর 

‘সৎসগে’ পাও়ো মানি 
জলন্মর সিলেল়ে বির্ 
সুলযাি। সাধুলদর কৃপা 

দপল্ ভিিালনর 
উপ্বধি হ়ে। আবম 
এই পবিত্ তীথ ষিভূবম 
দদহুলত এলস দসই 
অনুভূবত উপ্বধি 

করলত পারবি।

- িথরন্দ্র দমােী 
প্রধানমন্ত্রী 
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এই বসি্থের অননিবীর বলা হথব
 বসপাহী পলদর জনযে নতুন বনল়োি এ�ন অবনিপথ প্রকলল্পর অধীলন 

পবরোব্ত হলি এিং এর অধীলন বনল়োিকৃত পসনযেলদর অবনিিীর 
ি্া হলি।

   তারঁা োর িির দসনািাবহনীলত োকবর করার সুলযাি দপল্ও, তালঁদর 
মলধযে দথলক ২৫% দীে ষি সম়ে ধলর দসনািাবহনীলত কালজর সুলযাি 
পালিন। অথ ষিাৎ, োর িির পর, এই পসনযেলদর ২৫% সশ্রে িাবহনীলত 
১৫ িিলরর স্া়েী কবমশলনর জনযে দযািযে হলিন।

   োর িিলরর োকবরর পর তারঁা এককা্ীন িাকা এিং প্রযকু্তিিত 
দষ্তার একটি শংসাপত্ পালি যা তালদর কলপ ষিালরি জিলত নতুন 
োকবর দপলত সহা়েতা করলি। এই বস্কলমর অধীলন প্রথম বনল়োি ৯০ 
বদলনর মলধযে দো্ো করা হলি।

দ�াগ্তার নরত্তিত্তিদত নিথয়াগ
 অবনিিীর হও়োর জনযে দশম এিং ্াদশ দশ্রেীর পরীষ্া়ে উত্তীে ষি 

দদলশর দয দকানও যিুকযিুতী, তারঁা সাল়ে সলতলরা দথলক ২১ িির 
ি়েলসর মলধযে আলিদন করলত পালরন।

দয দকালনা জাবতর দমরুদণ্ড হ্ যুি সম্প্রদা়ে। নি নি ধারো এিং সজৃনশী্তা়ে পূে ষি থালক তরুেলদর 
মন। তারুলেযের সামথ ষিযেলক কালজ ্ািালত না পারল্ বিলশ্বর দকালনা জাবত শক্তিশা্ী হলত পালর না। 

এই বি্ল়ে ভারলতর এ�ন ভা্ সম়ে। আমালদর দদলশ এ�ন সিলেল়ে দিবশ কমি়েবসরা রল়েলিন। যুি 
সম্প্রদাল়ের ষ্মতা়েলনর ্লষ্যে দকন্দ্রী়ে সরকার দুটি প্রধান বসদ্ান্ গ্রহে কলরলি। প্রথমটি হ্ ‘অবনিপথ’ 

প্রকল্প যা যুিকলদর জনযে সশ্রে িাবহনীলত োর িিলরর োকবরর সুলযাি দদ়ে এিং ব্তী়েটি হ্ দকন্দ্রী়ে 
সরকার এিং এর বিভািগুব্র অধীলন আিামী দদ়ে িিলর দশ ্ষ্ নতুন কম ষি সংস্ান সটৃষ্ করলি। 

ভারলতর যুিশক্তিলক সুশঙৃ্খ্, দষ্ এিং আবথ ষিকভালি ষ্মতাব়েত 
করার জনযে দকন্দ্রী়ে সরকার বন়েবমতভালি দিশ বকিু পদলষ্প 
গ্রহে কলরলি। এ�ন তরুেলদর স্বপ্ন পূরলে সাহাযযে করার জনযে 

একটি নতুন বদকবনলদষিশনা দদও়োর ্লষ্যে, ‘অবনিপথ’ প্রকল্প ো্ু করা 
হল়েলি। প্রবতরষ্া বি়্েক মবন্ত্রসভা কবমটি ১৪ জনু পবরকল্পনাটি অনুলমাদন 
কলর। এই প্রকলল্পর অধীলন সাল়ে সলতলরা িির দথলক ২১ িির ি়েবস 
যুিকলদর োর িিলরর জনযে সশ্রে িাবহনীলত দযািদালনর সুলযাি দদও়ো 
হলি। বনল়োি প্রক্ক্র়ো়ে প্রথম িিলর ি়েলস দুই িির িা়ে দদও়ো হলি।

মবন্ত্রসভার বসদ্ান্রাষ্ট্র

প্রনতরক্ষা দক্ষথত্ িতুি কম ্ভ 
সংস্াথির সুথ�াগ প্রোি 

করথব ‘অননিপে’ 
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 অবনিপথ প্রকলল্পর অধীলন, দসনািাবহনী, বিমানিাবহনী এিং 
দনৌিাবহনীলত বনল়োলির জনযে একটি সি ষিভারতী়ে দযািযেতা-বভত্তবতক 
বনল়োি প্রকল্প ো্ু করা হলি। দয যিুক দশম দশ্রেীর পর অবনিিীর 
হলিন তারঁা দসনািাবহনী দথলকই ্াদশ দশ্রেীর সাটিষিবফলকি পালিন। 

   এই প্রকলল্পর অধীলন, এই িির প্রা়ে ৪৬০০০ যিুকলক োর িিলরর 
জনযে বনল়োি করা হলি। মবহ্ারাও বনল়োি প্রক্ক্র়ো়ে অংশগ্রহে 
করলত পারলিন। প্রবত িির এ ধরলনর বনল়োি করা হলি।

দবতি এবং সুথ�াগ-সুনবধা
 প্রথম িিলর অবনিিীর ৩০,০০০ িাকা মাবসক দিতন পালিন, যার 

মলধযে ৯০০০ িাকা পবরল্িা তহবিল্ জমা করা হলি। দসনািাবহনীও 
অবনিিীলরর অযোকাউলন্ একই পবরমাে িাকা জমা দদলি। ব্তী়ে 
িিলর মালস ৩৩,০০০ িাকা, তৃতী়ে িিলর ৩৬,৫০০ িাকা এিং েতুথ ষি 
িিলর মালস ৪০,০০০ িাকা দদও়ো হলি। এর সলগে বন়েমানুযা়েী 
দরশন, ইউবনফম ষি এিং ভ্রমে ভাতা দদও়ো হলি।

    োর িির পূে ষি হল্ পবরল্িা তহবি্ বহসালি অবনিিীরলক ১১.৭১ ্ষ্ 
িাকা দদও়ো হলি এিং এটি করমুতি হলি। অবনিিীররা দপনশন িা 
গ্রযোেুইটির সুবিধা পালিন না।

   ৪৮ ্ষ্ িাকার অ-অনুদানমূ্ক (যার জনযে দকান বপ্রবম়োম বদলত 
হলি না কমশীলক) জীিন বিমা। সামবরক োকবরর সম়ে মতুৃযে হল্ 
অবতবরতি এক্স দগ্রবশ়ো, অষ্মতার ষ্বতপূরে িািদ ৪৪ ্ষ্ িাকা 
দদও়ো হলি। ৭৫%, ৫০% এিং ২৫% অষ্মতার জনযে তালঁদর 
প্রবতিন্ধী ষ্বতপূরে বহসালি যথাক্রলম ৪৪, ২৫ এিং ১৫ ্ষ্ িাকা 
দদও়ো হলি।

েক্ষতা উন্নয়থির উথে্াগ
 এই বস্কলমর অধীলন বনল়োি করা অবনিিীররা োকবরর দম়োদ দশ্ 

করার পলর অনযোনযে দসক্টলর তালঁদর োকবরর সুলযাি িা়েলি। দসনা 
বনল়োলির সম়ে তালঁদর কাবরিবর প্রবশষ্ে, বডলপ্লামা িা আরও 
বশষ্ার সুলযাি দদও়ো হলি। এলত কলপ ষিালরি জিলত োকবর পাও়ো 
তালঁদর পলষ্ সহজ হলি।

সেস্ত্র বানহিীর জি্ গুরুত্বপূণ ্ভ উথে্াগ
 প্রবত িির প্রা়ে ৬০,০০০ কমশী ভারতী়ে দসনািাবহনী দথলক অিসর 

দনন। এসি শনূযে পলদ উনু্মতি বনল়োলির জনযে দসনািাবহনী শতাবধক 
সমালিলশর আল়োজন কলর। এ�ন অবনিপথ প্রকলল্পর মাধযেলম তালঁদর 
বনল়োি করা দযলত পালর। অবনিপথ প্রকলল্পর উলদ্দশযে দসনািাবহনীর 
পলদ কম ষিরত পসনযেলদর ি়ে ি়েস হ্াস করা। িতষিমালন একজন 
পসবনলকর ি়ে ি়েস ৩২ িির হল্ও নতুন বনল়োি প্রকলল্প তা হলি 
২৬।  

মবন্ত্রসভার বসদ্ান্ রাষ্ট্র

দেড় বেথর ১০ লক্ষ �ুবথকর 
িতুি চাকনর

সরকাবর োকবরর প্রস্তুবত বনলছেন দয সি প্রাথশীরা 
তালঁদর জনযে সু�ির। আিামী দদ়ে িিলর বিবভন্ন 
বিভালি ১০ ্ষ্ পদ পূরে করলি সরকার। 
এই বনল়োি দকন্দ্রী়ে সরকালরর বিবভন্ন বিভাি 
ও মন্ত্রলকর অধীলন পবরোব্ত হলি। অথ ষিাৎ 
প্রবতবদন প্রা়ে ১৮৫০ জলনর কম ষিসংস্ান হলি। 
সমস্ত বিভাি এিং মন্ত্রকগুব্লত শনূযেপদগুব্র 
অিস্া পয ষিাল্ােনা করার পলর, প্রধানমন্ত্রী 
নলরন্দ্র দমাদী বনলদষিশ বদল়েলিন দয এই কাজগুব্ 
বমশন দমালড সম্ূে ষি করলত হলি। নতুন 
োকবরগুব্র দষ্ত্ হলি দকন্দ্রী়ে সরকালরর 
মন্ত্রক এিং বিভািগুব্ দযমন দপাটি, প্রবতরষ্া 
(দিসামবরক), দর্ওল়ে এিং রাজস্ব ইতযোবদ। 
এটি ্ষ্েী়ে দয িত িির, দকন্দ্রী়ে প্রবতমন্ত্রী 
ক্জলতন্দ্র বসং, রাজযেসভা়ে একটি প্রলনের উত্তলর 
িল্বিল্ন দয ২০২০ সাল্র ১ মােষি পয ষিন্, 
দকন্দ্রী়ে সরকাবর বিভালি ৮.৭২ ্ষ্ পদ �াব্ 
বি্। এিা স্পষ্ দয িতষিমালন এই সং�যো দশ 
্লষ্র কািাকাবি দিল়ে বিল়েলি। দসই কারলে 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী বনল়োি শুরু করার 
বনলদষিশ বদল়েলিন। ক্জলতন্দ্র বসং িল্বিল্ন 
দয দকন্দ্রী়ে সরকালরর সমস্ত বিভালি দমাি ৪০ 
্ষ্ ৪ হাজার পদ রল়েলি, যার মলধযে প্রা়ে ৩১ 
্ষ্ ৩২ হাজার কম ষিোরী বনল়োি করা হল়েলি। 
এভালি ৮ ্ষ্ ৭২ হাজার পলদ বনল়োলির 
প্রল়োজন রল়েলি। 
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রারথতর স্বনির্ভর রারথতর স্বনির্ভর 
হওয়ার সংকল্প হওয়ার সংকল্প 

নডদ্জোল রারতনডদ্জোল রারত

ভারত প্রযুক্তি এিং উদ্ািন দষ্লত্ যত উন্নবত কলরলি, বডক্জিা্ ভারত বনম ষিালে তত সুবিধা হল়েলি। বডক্জিা্ ইক্ডি়ো 
িা বডক্জিা্ ভারত হ্ একটি শক্তিশা্ী প্রযুক্তিিত সমাধান। এটি একুশ শতলক ভারলতর সংকল্প, স্ববনভষিরতা এিং 
ষ্মতা়েলনর প্রতীক হল়ে উলঠলি। নিদবিহীন এিং বডক্জিা্ অথ ষিনীবতর মাধযেলম পিবশ্বক সংকলির মলধযে নািবরকলদর 
স্ববনভষির কলর তুল্লি। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর দেল়ে বডক্জিা্ মাধযেলমর শক্তি দক ভাল্া দিালঝন? এই কারলে 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ২০১৫ সাল্র ১ জু্ াই বডক্জিা্ ইক্ডি়ো ো্ু কলরন। বডক্জিা্ ইক্ডি়ো সরকার এিং জনিে, 
িযেিস্া এিং সুবিধা, সমসযো এিং সমাধানগুব্র মলধযে িযেিধান পূরে কলর সাধারে নািবরকলদর ষ্মতাব়েত কলর।

বডক্জিা্ ভারলতর সাত িিররাষ্ট্র
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উত্তরপ্রলদলশর শাহজাহানপুলরর কমন সাবভষিস দসন্ালরর 
(বসএসবস) মাব্ক গুরদীপ বসং এই কাজটি শুরু 
কলরবিল্ন য�ন তারঁ কালি আল়ের আর অনযে দকানও 

উপা়ে বি্ না। বতবন গ্রাম স্তলর একজন বসএসবস উলদযোতিা। 
বতবন ২০ জনলক বনল়োি কলরলিন।  

্াদাল�র দজানলড্া এম. সাংমালক দপনশলনর জনযে একটি 
জীিন শংসাপত্ জমা বদলত িিলর একিার তালঁক িাব়ে দথলক 
দইু দথলক বতন বকল্াবমিার দলূর িযোলকি দযলত হত। সাংমা 
িল্ন “আবম উমাং অযোপ ডাউনল্াড কলরবি এিং এ�ন েলর 
িলস বডক্জিা্ভালি জীিন শংসাপত্ জমা বদলত পাবর।” বতবন 
সক্লক উমাং অযোপ ডাউনল্াড করার এিং অনুলমাবদত 
িাল়োলমটরেক বডভাইস দকনার পরামশ ষি দদন।

একইভালি বিহালরর আইটি দপশাদার েদিন কুমার 
বডক্জ্কালর তারঁ িাব়ের দরক্জল্রিশন সাটিষিবফলকি 
দরল�বিল্ন। পলর তারঁ িাব়ে দেু ষিিনার কিল্ প়েল্ বতবন 
িাব়ের কািজ দদব�ল়ে বিমা পান। বতবন ২০১৬ সাল্ একটি 
িাব়ে দকনার জনযে একটি িযোকি দথলক িাকা ধার বনল়েবিল্ন। 
বতবন িযোলকির ঋে পবরলশাধ কলরবিল্ন, বকন্তু ্কডাউলনর 
কারলে, দসই প্রভালির জনযে কতৃ ষিপলষ্র বেটঠ তার গুরিাওঁল়ের 
ভা়ো িাব়েলত দপৌঁিা়েবন। ২০২১ সাল্ িাব়েটি য�ন দেু ষিিনার 
কিল্ পল়েবি্ ত�ন বডক্জ্কালর মজতু নবথ দদব�ল়ে 
বতবন বিমা দপল়েবিল্ন। বিমা দকাম্াবন দসই কািজ গ্রহেও 
কলরবি্।

২০১৫ সাল্র ১ জু্ াই প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর বডক্জিা্ 
ইক্ডি়ো উলদযোি ো্ ুহল়েবি্। কীভালি সাধারে মানু্ এর দথলক 
উপকৃত হল়েলিন, উপবরউতি েিনাগুব্ তারই উদাহরে। 
নযূেনতম সরকার- সলি ষিাচ্চ শাসলনর সলগে দদলশ িযেিসা করার 
পথ সহজ হলছে এিং জীিনযাত্া সহজতর হল়ে উঠলি। স্বছেতা 
এলসলি, এিং বডক্জিা্ ইক্ডি়ো দনুশীবতর অিসান েিালত কাজ 
করলি। 

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী বিশ্বাস কলরন দয বডক্জিা্ ইক্ডি়ো 
দদলশ একটি নীরি বিপ্ললির সূেনা করলি। বডক্জিা্ দ্নলদলনর 

বডক্জিা্ ইক্ডি়ো মালন সম়ে, শ্রম 
এিং অথ ষি সাশ্র়ে। বডক্জিা্ ইক্ডি়ো 

মালন দ্রুত ্াভ, সম্ূে ষি ্াভ। 
বডক্জিা্ ইক্ডি়ো মালন সলি ষিাচ্চ 

সুশাসন, সুবিধা। বডক্জিা্ ইক্ডি়োর 
পবরকাঠালমা দয মাত্া এিং িবতলত 
পতবর হলছে তার উপর অবভবনলিশ 

করা হলছে।
-িথরন্দ্র দমােী , প্রধানমন্ত্রী

নডদ্জোল ইদ্ডিয়া নবরথয় নকেু 
তে্ এবং পনরসংখ্াি 

২০১৪-২০১৫ অথ ষিিির দথলক 
২০২২ সাল্র ২ জনু পয ষিন্ 
আনুমাবনক ২.২৭ ্ষ্ দকাটি 
িাকা সরাসবর সুবিধালভািীলদর 
অযোকাউলন্ পাঠালনা হল়েবি্। 
জযোম ত়্েী ো্ু হও়োর পর 
দথলক দুনশীবতর অিসান েিলি।

নডথরক্ট দবনিনফে রোন্সফার 

 দদলশ িসিাসকারী ১৩২ দকাটি নািবরকলদর জনযে 
আধার কাডষি জাবর করা হল়েলি।

 সরকালরর ই-মালকষিিলপ্লস িা দজম-এর মাধযেলম 
২৫.৫২ ্ষ্ দকাটি িাকার পলেযের অডষিার দদও়ো 
হল়েলি। এই মঞ্চটি ৪০ ্লষ্রও দিবশ িযেিসা়েীলক 
সংযুতি কলর।

 বডক্জ্কালর ৯২.৩ বমব়্েন িযেিহারকারী রল়েলি এিং 
৫.১০ বিব়্েন নবথ প্রদান করা হল়েলি।

 ভারত দনি প্রকলল্পর অংশ বহসালি সারা দদলশ ১.৭৭ 
্লষ্রও দিবশ গ্রাম পঞ্চাল়েলত অপটিকযো্ ফাইিার 
তার এিং দসই সম্বকষিত সরঞ্জামগুব্ ইনটি্ করা 
হল়েলি।

 ২০১৪ সা্ দথলক ই-জীিন প্রমালের মাধযেলম প্রা়ে 
৫.৭০ দকাটি শংসাপত্ জাবর করা হল়েলি।

 ১.৭৩ দকাটিরও দিবশ কৃ্ক ই-নাম মলঞ্চ বনিন্ধন 
কলরলিন, যা একক মাক্ডির ধারোর উপর প্রবতটষ্ত 
হল়েবি্।

 দদশ জলু়ে ৪৫.৫৫ দকাটিরও দিবশ জনধন অযোকাউন্ 
দ�া্া হল়েলি।

 ৪.৯৪ ্ষ্ কমন সাবভষিস দসন্ার (বসএসবস) প্রবতটষ্ত 
হল়েলি,  কম ষিসংস্ান এিং পবরল্িা উভ়েই প্রদান 
কলর।

 ইক্ডি়ো দপাটি দপলমন্ িযোলকির মাধযেলম, ‘িযোকি 
আপলক ্ার দসিার’ অধীলন ১.০২ ্লষ্রও দিবশ 
দপাটি দপলমন্ িযোকি স্াপন করা হল়েলি।

 নযোশনা্ স্ক্ারবশপ দপািষিা্ ৮.৩৯ দকাটিরও দিবশ 
আলিদন যাোই কলরলি।

 উমাং দমািাই্ অযোলপ দকন্দ্রী়ে ও রাজযে সরকালরর 
২৭৯টি বিভাি দথলক ২০,৫২৭টি পবরল্িা, দসইসালথ 
৩৩টি রাজযে সংস্ার ১৪১৭টি পবরল্িা অন্ভুষিতি 
রল়েলি।

 ই-স্বাষ্র পবরল্িা ্ারা নবথগুব্ প্রতযেব়েত হল়েলি। 
২০২২ সাল্র দফব্রু়োবর পয ষিন্ প্রা়ে ২৯ দকাটি 
ই-স্বাষ্র জাবর করা হল়েলি।

বডক্জিা্ ভারলতর সাত িির রাষ্ট্র
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মাধযেলম কৃ্কলদর জীিন িদল্ বিল়েলি। বডক্জিা্ভালি 
ষ্মতাপ্রাপ্ যিুকরা ভারতলক এই দশকলক ‘দিলকড’ কলর 
তু্লি। যারা আলি দাবি কলরবি্ দয িবরিরা বডক্জিা্ ইক্ডি়োর 
প্রবত আগ্রহী ন়ে, দদলশর দসই সক্ মানু্রা এ�ন সস্তা়ে দডিা 
পালছেন। একবিংশ শতাব্ীলত বডক্জিা্ ইক্ডি়োর সাষ্যে িহন 
করলিন তারঁা।

নীবত আল়োি বরলপািষি ‘নতুন ভারলতর জনযে দকৌশ্ @৭৫’ 
অনসুালর, ২০২২-২০২৩ সাল্র মলধযে ভারলত বডক্জিা্ 
বিভাজন দসতু করার প্রল়োজন রল়েলি। এটি মাথা়ে দরল� সরকার 
২০১৪ সা্ দথলক বডক্জিা্ সাষ্রতালক অগ্রাবধকার বদল়েলি। 
দটুি প্রকল্প িাস্তিা়েন করা হল়েলি, যথা নযোশনা্ বডক্জিা্ 
ব্িালরবস বমশন এিং বডক্জিা্ সাষ্রতা অবভযান। এর মলধযে 

২০২২ সাল্র ৩১ মােষি পয ষিন্ ৫৩.৬৭ ্ষ্ সুবিধালভািী উপকৃত 
হল়েলিন। গ্রামীে ভারলত বডক্জিা্ সাষ্রতা আনলত প্রধানমন্ত্রী 
গ্রামীে বডক্জিা্ সাষ্রতা অবভযান ো্ালনা হলছে। এর অধীলন 
ি়ে দকাটি পবরিালরর মলধযে প্রবত পবরিালর একজন অনলুমাদন 
পালিন। এই প্রকলল্প ৫.৭৮ দকাটি প্রাথশী নবথভুতি হল়েলি, যালদর 
মলধযে ৪.৯০ দকাটি মানু্ প্রবশবষ্ত হল়েলিন। 

সরকার ২০২১ সাল্র ২৫ দফব্রু়োবর তথযে প্রযকু্তি 
(ইন্ারবমবডল়েি িাইড্াইনস অযোডি বডক্জিা্ বমবড়ো দকাড 
অফ কডিাক্ট) বিবধমা্া ২০২১ জাবর কলরলি, যা আইটি রু্স 
২০২১ নালমও পবরবেত। বন়েমগুব্র ্ষ্যে হ্ ইন্ারলনি এিং 
িযেিহারকারীলদর জনযে একটি উনু্মতি, বনরাপদ, বনভষিরলযািযে 
িযেিস্া বনক্চিত করা।   

সুপার কম্ম্উোথর েদ্ক্োলী পেথক্ষপ 
নযোশনা্ সুপার কজ্ম্উটিং বমশলনর (এনএসএম) 

অংশ বহসালি, সরকার ২০২২ সাল্র মলধযে ৭৪টি 
প্রবতষ্ালন উচ্চ কজ্ম্উটিং সুবিধা প্রদালনর ্ষ্যে 
বনধ ষিারে কলরলি। নযোশনা্ সুপার কজ্ম্উটিং বমশলনর 
কম ষিসূবের অধীলন দসন্ার ফর দডলভ্পলমন্ অফ 
অযোডভাসিড কজ্ম্উটিং এিং ইল্করেবনক্স এিং তথযে 
প্রযকু্তি মন্ত্রক পরম বসক্দ্ এআই সুপার কজ্ম্উিার 
পতবর করলত সহলযাবিতা কলরলি। ২০১৫ সাল্ 
বনবম ষিত, এটি দদলশর সিলেল়ে শক্তিশা্ী এিং দ্রুততম 
সুপার কজ্ম্উিার। এটি বিলশ্বর শী্ ষি ৫০০ সুপার 
কজ্ম্উিালরর তাব্কা়ে ৬৩ নবের স্ালন রল়েলি।

এই দশলক ভারলতর বডক্জিা্ প্রযকু্তির ষ্মতা 
উললি�লযািযেভালি িকৃ্দ্ পালি এিং বিশ্বিযোপী বডক্জিা্ 
অথ ষিনীবতলত এর অংশ িা়েলি। ফাইভ-ক্জ প্রযকু্তির 
ফল্ বিলশ্ব উললি�লযািযে পবরিতষিন আসলি। ভারত 
তার বনজস্ব ফাইভ-ক্জ প্রযকু্তির বিকালশর জনযে প্রস্তুবত 
বনলছে। বডক্জিা্ ষ্মতা়েন ভারলতর যিুকলদরও 
ষ্মতা়েলন সাহাযযে করলি। দদলশর যিু সমাজ দদলশর 
বিকালশর জনযে সরকালরর সলগে একলযালি কাজ 
করলি। বডক্জিা্ ইক্ডি়ো এই দশকলক ‘ভারলতর 
দিলকড’ (দিক+বডলকড) দো্ো কলরলি।  

নডদ্জোল ইদ্ডিয়ার পনরকল্পিার উথন্মাচি 

বডক্জিা্ মুদ্া: ে্বত অথ ষিিিলরর িালজলি 
দকন্দ্রী়ে িযোংক বডক্জিা্ মুদ্া অথ ষিাৎ 
বডক্জিা্ অথ ষি ো্ ুকরার দো্ো কলরবি্। 
এই বডক্জিা্ অথ ষি যা িতষিমালন আমালদর 
প্রকৃত মুদ্া, ভারলতর বরজাভষি িযোকি ্ারা 
বন়েবন্ত্রত ও বনরীষ্ে করা হলি।
ই-পাসলপািষি পবরল্িা: সরকার দো্ো কলরলি 
দয নািবরকরা ে্বত অথ ষিিিলর ই-পাসলপািষি 
পালিন। ই-পাসলপালিষির জনযে বেপ সংগ্রহও 
শুরু হল়েলি, যার মলধযে একটি এমলিলডড 
দরবডও বরেলকাল়েক্সি আইলডবন্বফলকশন 
বেপ এিং বপিলনর বদলক একটি অযোলন্না 
অন্ভুষিতি রল়েলি।
এই িির ফাইভ-ক্জ ো্ ুকরা হলি: ফাইভ-ক্জ 
অযোবপ্ললকশন পরীষ্া ও প্রদশ ষিলনর জনযে ২২৪ 
দকাটি িাকা বদল়ে দদশী়ে ফাইভ-ক্জ দিটি 
দিডও প্রবতটষ্ত হল়েলি। ইলকা বসলটিলমর 
বিকালশর সলগে সামঞ্জসযে দরল� ২০২২ সাল্ 
ধীলর ধীলর ফাইভ-ক্জ দনিও়োকষি ো্ ু করার 
পবরকল্পনা রল়েলি। 

ইউনিফাইড দপথমন্স ইন্ারথফস (UPI):  
এই দমািাই্ অযোবপ্ললকশলনর মাধযেলম একাবধক িযোলকির 
অযোকাউন্গুব্ এই বডক্জিা্ দপলমন্ মলঞ্চ সংযতুি করা 
দযলত পালর। ২০২২ সাল্র দফব্রু়োবর পয ষিন্ ২২৯টি িযোকি 
ইউবপআই পবরল্িার সলগে যতুি হল়েলি।
দমাবাইল হ্াডিথসে উৎপােি:
ভারত এ�ন বিলশ্বর ব্তী়ে িহৃত্তম দমািাই্ হযোডিলসি 
উৎপাদনকারী দদশ। ২০১৪ সাল্ ভারলত দস্ু্ ার দফান 
এিং যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী মাত্ দটুি কার�ানা বি্, যা 

২০২১ সাল্ দিল়ে ২০০ হল়েলি।
রুথপ দপথমন্ দগেওথয়: 
রুলপ দপলমন্ দিিওল়ে ভারলতর প্রথম বিশ্বিযোপী দপলমন্ 
দনিও়োকষি। ৭০ দকাটি ভারতী়ে রুলপ কাডষি িযেিহার কলরন। রুলপ 
দপলমন্ দিিওল়ে িযেিহার করা অতযেন্ সহজ। বসগোপুর, সংযতুি 
আরি আবমরাশাহী, ভুিান এিং দনপাল্ও এই দপলমন্ দিিওল়ে 
উপ্ধি রল়েলি। 
ই-নডন্রিক্ট নমেি দমাড প্রথজক্ট (এমএমনপ):
৭০৯টি দজ্া়ে ৩৯১৬টি ই-দজ্া পবরল্িা ো্ ুকরা হল়েলি।

বডক্জিা্ ভারলতর সাত িিররাষ্ট্র
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এক দেে 
এক কর 
বিশ্বিযোপী অশাবন্ এিং দমরুকরলের 

মলধযে ভারত আজ তার স্বাধীনতার পর ৭৫ 
িির উদযাপন করলি। ২০১৪ সা্ দথলক 

ভারত নতুন সংস্কালরর পলথ হািঁা শুরু 
কলরবি্। িহু পুরলনা আইন িাবত্ করা 
হল়েলি। ক্জএসটি (পেযে ও পবরল্িা কর) 
হ্ এমন একটি সংস্কার, যা প্রথম অি্ 

বিহারী িাজলপ়েী কল্পনা কলরবিল্ন। 
বকন্তু ১৭ িির পলর ২০১৭ সাল্র ১ জু্ াই 

এটি িাস্তলি পবরেত হল়েবি্। সাধারে 
মানু্ পবরল্িা এিং িযেিসার দষ্লত্ 

নতুন পবরিতষিলনর সাষ্ী দথলকবিল্ন।

এমন একিা সম়ে আলস য�ন আমরা দদলশর 
উন্ন়েলন একটি নতুন স্তর িা শীল্ ষি দপৌঁিালনার 
দেষ্া কবর। ২০১৭ সাল্র ১ জু্ াই ক্জএসটি ো্ু 

হল়েবি্। এই িির দসই ঐবতহাবসক বসদ্ালন্র পােঁ িির 
পূে ষি হলত েল্লি। ক্জএসটি একটি অথ ষিননবতক বিপ্লি হল়ে 
উলঠলি, সমগ্র দদশলক বদকবনলদষিশনা প্রদান কলরলি এিং 
অথ ষিনীবতলত একটি নতুন মাত্া দযাি কলরলি। টিম ইক্ডি়ো 
কাশ্ীর দথলক দপািষি দলি়োর, গুজরাত দথলক অরুোে্ 
প্রলদশ পয ষিন্ দদলশর পােঁলশাটি বিবভন্ন ধরলনর কর িাদ 
বদল়ে 'এক দদশ-এক কর'-এর স্বপ্ন িাস্তিা়েলনর বদলক 
একটি গুরুত্বপূে ষি পদলষ্প বনল়েলি।

প্রকৃতপলষ্, দালমর পাথ ষিলকযের কারলে, বিবভন্ন রালজযে 
একই পলেযের উপর আ্াদা কলরর হার বি্। ফ্স্বরূপ, 
রালজযের সীমান্ অঞ্চল্র িাবসদিারা কম কলরর হার-সহ 
প্রবতলিশী রাজযেগুব্ দথলক অলনক ক্জবনস দকনাকািা 
করলতন। তার উপলর িযেিসা়েীলদর কাজ বিবভন্ন ধরলের 
কর এিং ফলম ষির জলি আিলক দযত। এই শঙৃ্খ্ দথলক 
মানু্লক মুতি করলত ক্জএসটি কায ষিকর করা হল়েবি্। 
এই যুিান্কারী পদলষ্পটি সম্ূে ষি হলত পােঁ িির সম়ে 
দ্লিবি্।  সমস্ত সলতলরাটি কর একক্ত্ত হল়েবি্।  
আন্ঃরাজযে মহাস়েক এবন্ট িযোক্স িাদ দদও়ো়ে শহলর 
প্রলিশ করা সহজ হল়েলি।

‘বিলনাদলনর’ নালম বিবভন্ন রাজযে ৩৫%-১১০% পয ষিন্ 

কর আলরাপ কলরবি্। এটি িযোপকভালি হ্াস করা 
হল়েবি্। আলি ২৩৫টি দ্লিযের উপর ৩১% িা তার দিবশ 
কর বি্। তালদর মলধযে দশটি িযেতীত সকল্র উপর কর 
অবি্লবে ২৮% কমালনা হল়েবি্। দসই দশটি দ্লিযের 
উপর কর আরও কবমল়ে ১৮% করা হল়েবি্। দকালনা 
ক্জবনলসর দাম যালত না িাল়ে দসজনযে সীবমত সমল়ের 
জনযে দিশ বকিু ্যোি পতবর করা হল়েলি। এলত দাম িকৃ্দ্র 
িবত কলমলি। সাধারে িযেিহালরর দ্িযেগুব্ শনূযে িা ৫% 
িযোক্স িন্ধনীলত িদ্ রা�া হল়েবি্। বরিান ষি জমা দদও়ো 
এিং মূ্যো়েন অন্াইন হল়েলি। ইনপুি িযোক্স দক্রবডি 
বসলটিম িযেিসা়েীলদর বরিান ষি দাব�ল্র সম়ে দক্রবডি ফলম ষি 
একই দ্লিযের উপর প্রদত্ত িযোক্স সামঞ্জসযে করার অনুমবত 
দদ়ে। 

ক্জএসটি হ্ একটি অবভন্ন কর িযেিস্ার মাধযেলম 
ভারতলক একক্ত্ত করার ্লষ্যে একটি পদলষ্প, যার 
ফল্ িযেিসাব়েক কায ষিক্াপ িকৃ্দ্ দপল়েলি এিং দদলশর 
ক্জবডবপলত নতুন িবত এলসলি। এর ফল্ দিাি-ি়ে 
িযেিসা়েীরা স্বাছেলদিযে িযেিসা করলিন এিং একক কর 
িযেিস্ার কারলে বরিান ষি দাব�ল্র পদ্বত সহজ হল়ে 
উলঠলি। ক্জএসটি িযেিস্া ো্ু হও়োর সলগে সলগে ভারলত 
কর িযেিস্া সহজ হল়েলি, িযেিসা়েীলদর আস্া িকৃ্দ্ 
দপল়েলি। ২০২৫ সাল্র মলধযে ভারত ৫ টরেব়্েন ড্ার 
অথ ষিনীবতলত পবরেত হও়োর ্লষ্যে কাজ করলি। 

ক্জএসটি’র ৫ িির সংস্ার
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ফম ্ভ পূরথণর োথমলা এখি দের 
ক্জএসটি- কথার পূে ষিরূপ হ্ - গুডস অযোডি সাবভষিলসস িযোক্স, িাং্া়ে িল্ পেযে এিং 

পবরল্িা কর। ২০১৭ সাল্র ১ জু্ াই য�ন ক্জএসটি কায ষিকর করা হল়েবি্, প্রধানমন্ত্রী 
নলরন্দ্র দমাদী এটিলক সর্ কর বহসালি অবভবহত কলরবিল্ন।

েুক্তি ৩১৭ ০
ইনভল়েস ১২ ১
অযোনাউসিলমন্ ৩২ ০ 
ফম ষি ১২২ ১১
রোনবসি ফম ষি ২ ০
ও়োকষি বশি ৪ ০ 
ইনভল়েস ফরমযোি ৫ ০ 
দরক্জটিার ১ ০
দমাি ৪৯৫ ১২ 

দ্জএসটে নসথটিম চারটে িাথম প্রথয়াগ 
করা হথয়থে 

পণ্                                     দ্জএসটে’র আথগ কথরর হার         দ্জএসটে’র পথর কথরর হার

গুল়ো দুধ                      ৬% ৫%
ো                                 ৬%  ০
িম                               ২.৫% ০
ম়েদা                            ৩.৫%  ০
সূয ষিমু�ী দত্                  ৬%  ৫% 
বেবন                               ৬%  ৫% 

উপথরাক্াথের সুনবধা
একটি বরলপািষি অনুসালর, ক্জএসটি ো্ু হও়োর পর দথলক ি়ে 
ভারতী়ে পবরিালরর ি়ে মাবসক িযে়ে ৪ শতাংশ পয ষিন্ কলমলি। 

সথব ্ভাচ্চ কর সংগ্রহ  

দ্জএসটে আয় বৃদ্ধির সথগি সথগি দ্জএসটে নরোি ্ভ 
ফাইথলর সংখ্া বৃদ্ধি দপথয়থে। কাথলাবাজানর ও 
দচারাচালাথির সম্াবিা েরূ হথয়থে। সারা দেথে 

এখি প্রনতটে পথণ্র োম একই। 

দসন্টাল গুডস অ্াডি সানর্ভস ে্াক্স 
(নসদ্জএসটে)  

যবদ একই রালজযের দুই পলষ্র মলধযে দ্নলদন হ়ে 
তলি দকন্দ্রলক অংশ বহসালি বসক্জএসটি বদলত হলি।

রাথজ্র পণ্ ও পনরথরবা কর (এসদ্জএসটে)  

যবদ একই রালজযের দুটি পলষ্র মলধযে একটি 
দ্নলদন হ়ে তলি রালজযের অংশ বহসালি 
এসক্জএসটি প্রদান করলত হলি। 

দকন্দ্রোনসত অঞ্চথলর পণ্ ও পনরথরবা কর 
(ইউটেদ্জএসটে/ইউদ্জএসটে)

যবদ একটি দকন্দ্রশাবসত অঞ্চল্র দুই পলষ্র 
(িযেিসা়েী) মলধযে একটি দ্নলদন হ়ে, তাহল্ 
দসই দকন্দ্রশাবসত অঞ্চল্র অংশ বহসালি 
ইউটিক্জএসটি বদলত হলি।

সমনবিত পণ্ ও পনরথরবা কর (আইদ্জএসটে)  

যবদ দুটি বভন্ন রালজযের িযেিসা়েীলদর মলধযে একটি 
দ্নলদন হ়ে, তলি দকন্দ্রী়ে এিং রাজযে সরকার 
উভ়েলকই তালদর অংশ আইক্জএসটি বহসালি 
পবরলশাধ করলত হলি। এটি দকন্দ্রী়ে সরকারলক 
দদও়ো হ়ে, দকন্দ্র রালজযের অংশ দদ়ে।  

ক্জএসটি’র ৫ িির সংস্ার

দ্জএসটে’র 
পথর 

দ্জএসটে’র 
প্রকার

দ্জএসটে’র আথগ 
(র্াে)

১৬
৭

,৫
৪০

 

২০২১-২২ অে ্ভ বেথর
দ্জএসটে সংগ্রহ

১৮০০০০

১৬০০০০

১৪০০০০

১২০০০০

১০০০০০

৮০০০০

৬০০০০

৪০০০০

২০০০০

০ 
এবপ্র্      দম        জনু    জু্ াই   আিটি  দসলটেবের  অলক্টাির  নলভবের  বডলসবের  জানু়োবর  দফব্রু়োবর  মােষি

২০২২-২৩ অে ্ভ বেথর 
দ্জএসটে সংগ্রহ 

১৩
৯

,৭
০৮

৯
৭

,৮
২১

৯
২

,৮
০০ ১১

৬
,৩

৯
৩

 

১১
২

,০
২০

১১
৭

,০
১০

 

১৩
০,

১২
৭ 

১৩
১,

৫
২৬

১২
৯

,৭
৮

০ 

১৪
০,

৯
৮

৬
 

১৩
৩

,০
২৬

 

১৪
২

,০
৯

৫
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২০২০ সাল্র ২৯ জান়ুোবর পুলনর নযোশনা্ 
ইনবটিটিউি অফ ভাইলরা্ক্জলত বপ্র়ো আরিাহালমর 
দনতৃলত্ব একটি দ্ ভারলত বতনজলনর নমুনা়ে 

প্রথমিার দকাবভড ভাইরাস �ুলঁজ দপল়েবি্। এই বতনজনই 
বেলনর উহান দথলক বফলরবিল্ন। সংক্রমলের �ির বনক্চিত 
হও়োর পলর মানলু্র মলধযে আতকি,ভ়ে িব়েল়ে পল়ে। এমন 
একটি দরাি যার জনযে ততবদলন দকান বেবকৎসা জানা যা়েবন। 
য�ন বপ্র়ো আরিাহাম এিং তারঁ দনতৃত্বাধীন দ্ ভারলত প্রথম 
দকাবভড সংক্রমলের েিনাটি বনক্চিত কলরবি্, ত�ন পুলনর 
নযোশনা্ ভাইলরা্ক্জ ইনবটিটিউিই বি্ দদলশর একমাত্ 
্যোি দয�ালন দকাবভড পরীষ্ার সুবিধা উপ্ধি বি্। এই 
অজানা দরালির আতকি ধীলর ধীলর দদলশর সক্ মানু্ লক 
গ্রাস কলরবি্। এিা়োও, দস সম়ে দদলশর স্বাস্যে অিকাঠালমা 
এই অভূতপূি ষি সংকি দমাকালি্া়ে অপ্রস্তুত বি্। এমন একটি 
নতুন ভাইরাস, যার দমাকালি্া কীভালি করা হলি দস বি্ল়ে 
বিলশ্বর তািঁর তািঁর বিজ্ানী, বেবকৎসকলদর কালি বনবদষিষ্ 
দকালনা পথ বি্ না। ভাইরাসটিও ক্রমািত রূপ পবরিতষিন 
করবি্। বকন্তু আমালদর বিজ্ানীরা এিং বেবকৎসলকরা 
সমাধান �ুলঁজ দির কলর এিং কায ষিকর ও্ধু পতবর কলর 
দকাবভলডর বিরুলদ্ ়্োই জাবর দরল�লিন। দকাবভলডর 
সংক্রমে রু�লত দকন্দ্রী়ে সরকার ক়ো ্কডাউনও দো্ো 

মানি জীিন ঈশ্বলরর সিলেল়ে ি়ে উপহার। আমালদর জীিলন য�ন বিপদ েবনল়ে আলস, ত�ন বেবকৎসকরাই 
আমালদর জীিন রষ্া কলরন। তারঁা আমালদর ত্ােকতষিা হল়ে ওলঠন। দকাবভড মহামারী ে্াকা্ীন দিবশরভাি 
মানু্ই িাব়েলত বিল্ন, প়ুে়োরা িাব়ে দথলক প়োলশানা করবি্, কম ষিজীিীরা িাব়ে দথলক কাজ করবিল্ন। 

বকন্তু বেবকৎসকরা দকাবভলডর সম়ে বনরন্র পবরশ্রম কলর আমালদর এই সংকি দথলক রষ্া কলরবিল্ন। একটি 
প্রবতলিদন অনুসালর, মহামারী দথলক আমালদর রষ্া করার প্রলেষ্া়ে প্রা়ে ১৪৯২ জন বেবকৎসক দকাবভলড 

প্রাে হাবরল়েলিন। মানুল্র দসিা করলত বিল়ে তারঁা তালঁদর জীিন উৎসি ষি কলরলিন। এই িির ১ জু্ াই জাতী়ে 
বেবকৎসক বদিলস, আসুন বেবকৎসকলদর বনঃস্বাথ ষি দসিা এিং অধযেিসাল়ের দেতনালক শ্রদ্া জানাই।

মািবতার 
অগ্রেতূ 

নচনকৎসক নেবস- ১ জলুাই 

39

দকাবভলডর বিরুলদ্ ়্োই স্বাস্্

ডঃ বিধান েন্দ্র রাল়ের স্মরলে আমালদর দদলশ জাতী়ে 
বেবকৎসক বদিস পাব্ত হ়ে। এটি দদলশর বেবকৎসকলদর 

এিং বেবকৎসা সম্প্রদাল়ের সলি ষিাচ্চ আদলশ ষির প্রতীক। 
বিলশ্ কলর, আমালদর বেবকৎসকরা দকাবভড-এর সমল়ে 

দযভালি দদশিাসীর দসিা কলরলিন তা এক উজ্জ্ব্ 
দৃষ্ান্। ১৩০ দকাটি দদশিাসীর পষ্ দথলক আবম দদলশর 
সক্ বেবকৎসকলক ধনযেিাদ জানাই এিং তালঁদর প্রবত 

কৃতজ্তা প্রকাশ করবি।
- নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্ত্রী 
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কলরবি্। এিা়োও, আমালদর বেবকৎসকরা দরািীলদর প্রাে 
রষ্া করলত অবতবরতি সম়ে কাজ কলরলিন। ভারলতর বিপু্ 
জনসং�যো দকাবভড সংক্রমে দরা�ার দষ্লত্ ি়ে েযোল্ঞ্জ বি্।
এতদসত্্বেও, কলরানার সম়ে উন্নত ও সমদৃ্ দদশগুব্র তু্না়ে 
ভারলতর অিস্ান তু্নামূ্কভালি বস্বতশী্ বি্। এ�ালন 
সংক্রাবমত মানলু্র তু্না়ে দরািীর মতুৃযের হার অলনক কম 
বি্। মানলু্র অকা্ প্র়োে সি ষিদা দঃু�জনক, বকন্তু ভারতও 
দকাটি দকাটি মানু্ লক কলরানার প্রলকাপ দথলক িাবঁেল়েলি। 
এর প্রধান কৃবতলত্বর ভািীদার হল্ন আমালদর পবরশ্রমী 
বেবকৎসক, আমালদর স্বাস্যেলসিা কমশী এিং সামলনর সাবরর 
কমশীরা। 
রাজ্ এবং দকন্দ্রোনসত অঞ্চলগুনলর জি্ নিথে্ভোবলী
দইু সপ্ালহ দদশ জলু়ে দকাবভড-১৯ সংক্রমলের হার 

ক্রমিধ ষিমান। এই পবরবস্বতলত দকন্দ্রী়ে স্বাস্যে সবেি রালজশ 
ভূ্ে সমস্ত রাজযে এিং দকন্দ্রশাবসত অঞ্চ্গুব্লক সতকষি 
থাকার বনলদষিশ বদল়েলিন। বতবন আমালদর যত তা়োতাব়ে 
সম্ভি প্রবতলরাধ, বন়েন্ত্রে এিং নতুন দরািী শনাতি করার জনযে 
প্রশাসবনক স্তলর প্রলেষ্া োব্ল়ে দযলত িল্লিন। দকন্দ্রী়ে 
স্বাস্যেমন্ত্রী মনসু� মাডিাবভ়ো ১৩ জনু সমস্ত রাজযে এিং 
দকন্দ্রশাবসত অঞ্চল্র স্বাস্যে মন্ত্রীলদর সলগে একটি বভবডও 
কনফালরলসি দযাি বদল়েবিল্ন। আল্ােনা়ে স্বাস্যেমন্ত্রীলক 
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর সরকালরর "হর ের দস্তক ২.০ 
প্রোরাবভযান" ত্বরাববিত করার আহ্ান জানান। দিু ষিম অঞ্চল্ 
িসিাসকারী এিং অনযোনযে প্রাবন্ক সম্প্রদাল়ের মানু্ রা যালত 
স্বাস্যেলসিার প্রাপযেতা পা়ে তা বনক্চিত করার কথাও িল্ন 
বতবন।  

১ জু্ াই ভারলত জাতী়ে বেবকৎসক বদিস 
বহসালি পাব্ত হ়ে। এই বদনটি দদলশর 
মহান বেবকৎসক এিং পক্চিমিলগের প্রাতিন 

মু�যেমন্ত্রী ডঃ বিধান েন্দ্র রাল়ের স্মরলে পাব্ত 
হ়ে। বতবন ১৮৮২ সাল্র ১ জু্ াই পািনা়ে 
জন্মগ্রহে কলরবিল্ন এিং ১৯৬২ সাল্র ওই 
বদলনই মতুৃযেিরে কলরন। মতুৃযেকাল্ তারঁ ি়েস 
হল়েবি্ আবশ িির।  বিধান েন্দ্র রা়েলক দদলশর 

মহান বেবকৎসকলদর মলধযে 
অগ্রিেযে বহসালি মলন 
করা হ়ে। বতবন বিশ্বিযোপী 
বেবকৎসা দষ্লত্ও 
উললি�লযািযে অিদান 
দরল�বিল্ন। বিধান েন্দ্র 
রা়ে একজন বেবকৎসক 
হও়োর পাশাপাবশ 
একজন সমাজলসিক, 

আলদিা্নকারী, সংগ্রামী এিং রাজনীবতবিদ 
বিল্ন। মহাত্া িান্ধীর সংস্পলশ ষি আসার পর 
বতবন সক্ক্র়ে রাজনীবতলত প্রলিশ কলরন। দদলশর 
স্বাধীনতা সংগ্রালম বতবন সক্ক্র়েভালি অংশগ্রহে 
কলরবিল্ন। তারঁ সম্লকষি একটি কথা �িুই 
প্রবসদ্ দয, বতবন যা আ়ে করলতন, সিই বতবন দান 
কলর বদলতন। ১৯৬১ সাল্, ডঃ বিধান েন্দ্র রা়েলক 
দদলশর সলি ষিাচ্চ দিসামবরক সম্ান "ভারতরত্ন" 
পুরস্কালর ভূব্ত করা হ়ে। ডঃ বিধান েন্দ্র রাল়ের 
সম্ালন ১৯৯১ সা্ দথলক ভারলত প্রবত িির ১ 
জু্ াই জাতী়ে বেবকৎসক বদিস পাব্ত হ়ে। 

 সমগ্র আবরেকার মানু্লদর টিকার প্রথম দডাজ এিং 
আবরেকার জনসং�যোর এক-তৃতী়োংশলক ব্তী়ে 
দডাজ দদও়ো দযলত পালর। 

 এমনবক ইউলরালপর সমগ্র জনসং�যোর জনযে উভ়ে 
দডাজ প্রল়োি করার পলরও, ৫০% এর দিবশ 
সতকষিতামূ্ক দডাজ দদও়ো দযলত পালর।

  দবষ্ে এিং উত্তর আলমবরকা উভ়ে দদলশর 
জনসং�যোর টিকা দদও়োর পলরও টিকার মজতু 
অিবশষ্ থাকলি।

 ওলশবন়ো (অল্রিব়্ো, বনউক্জ্যোডি এিং অনযোনযে 
দদশ) জলু়ে ২০ িালরর দিবশ ডি্ দডাজ দদও়ো 
দযলত পালর।

দকাবভলডর বিরুলদ্ ়্োই স্বাস্্

দেথের জিসংখ্ার ৮৯% টেকার উরয় 
দডাজ দপথয়থেি  
১৬ জনু পয ষিন্ দদলশ দকাবভড টিকাদালনর অধীলন 
১৯৫.৬৭ দকাটিরও দিবশ দডাজ দদও়ো হল়েলি। 
একই সমল়ে, ভারলতর প্রাপ্ি়েস্ক জনসং�যোর 
৮৯% দিবশ মানু্ টিকার উভ়ে দডাজ দপল়েলিন। 
ইবতমলধযে ১২-১৪ িির ি়েবস ৭৫ শতাংলশরও দিবশ 
বকলশারবকলশারীলক টিকার প্রথম দডাজ দদও়ো 
হল়েলি। ১৬ জনু পয ষিন্, ভারলত দকাবভলড আক্রান্ 
সক্ক্র়ে দরািীর সং�যো বি্ ৫৮,২১৫। উবলিব�ত বদন 
পয ষিন্, আলরালিযের পুনরুদ্ালরর হার বি্ ৯৮.৬৫%। 

জাতীয় নচনকৎসক নেবস : ১ জলুাই রারথত ১৯৫ দকাটেরও 
দবনে টেকার দডাজ 
নেথয়থে 
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স্বাধীিতা অজ্ভথি রারথতর সগিী 
হথয়নেল ববনচথত্্র মাথে ঐক্ মন্ত 

এক সমল়ে ভারলতর সাংসৃ্কবতক ঐবতহযে, ভা্া, �ািার 
এিং দপাশালকর বভন্নতালক দুি ষ্ি তা বহসালি বিলিেনা 
করা হত। বকন্তু আমালদর স্বাধীনতার ়্োইল়ে 
পিবেত্যেই দয আমালদর শক্তি তা প্রমাবেত হল়েলি। 
স্বাধীনতা আলদিা্লনর সম়ে, তা গুজরাত দহাক িা 
িাং্া, দদলশর দবষ্োঞ্চ্ দহাক িা উত্তরাঞ্চ্, তারা 
সিাই ঐকযেিদ্ভালি ‘এক ভারত দশ্রষ্ ভারত’-এর 
জনযে ়্োই কলরবি্। এটি সমালজর দেতনা জাগ্রত 
কলর দতাল্। স্বাধীনতা সংগ্রামীলদর মন্ত্র হল়ে উলঠবি্ 
‘পিবেলত্র মলধযে ঐকযে’।

আমরা িতষিমালন স্বাধীনতার অমতৃ 
মলহাৎসি উদযাপন করবি। শত শত 

িিলরর দাসলত্বর মলধযে, স্বাধীনতার 
জনযে এত দীে ষি সংগ্রালম আমালদর 

সিলেল়ে ি়ে শক্তি কী বি্? 
আমালদর শক্তি বি্- হা্ না দিল়ে 

দদও়োর মানবসকতা! আমালদর শক্তি 
বি্- স্বালথ ষির ঊলধ্ ষি উলঠ দদলশর 
জনযে, মানিতার জনযে, সকল্র 

ক্যোলের জনযে সংগ্রাম! স্বাধীনতার 
অমতৃ মলহাৎসলি আমরা এই দেতনা 

বনল়ে এবিল়ে েল্বি।
- নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্ত্রী

অমতৃ মলহাৎসি রাষ্ট্র 
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ধীনতা সংগ্রামীলদর মহান সংগ্রাম ও আত্তযোলির মলধযে বদল়ে আমরা স্বাধীনতা অজষিন 
কলরবি। স্বাধীনতা সংগ্রামীলদর প্রবত শ্রদ্া বনলিদন এিং দদলশর দিৌরিম়ে অতীত সম্লকষি 
নািবরকলদর আল্াবকত করার উলদ্দলশযে স্বাধীনতার অমতৃ মলহাৎসি পাব্ত হলছে। ৭৫ 
িির আলি ভারত স্বাধীনতা অজষিলনর জনযে অবহংস আলদিা্ন কলরবি্ এিং বিশ্বলক 
দদব�ল়েবি্ দয রতিপাত িা়োই স্বাধীনতা অজষিন করা যা়ে। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদীর 
বনলদষিলশ শুরু হও়ো ‘আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎসলি’র অধীলন সারা দদলশ ২৫ হাজালররও 
দিবশ অনুষ্ালনর আল়োজন করা হল়েলি। এই সং�যোর স্বাধীনতার অমতৃ মলহাৎসি বিভালি 
সুমন্ দমহতা, সুশী্া োন দত্হান, অমলরন্দ্র নাথ েযোিাক্জষি এিং আল্�যে পালত্র কাবহবন 
প়ুেন, যারা মা ভারতীর স্বাধীনতার জনযে তালঁদর জীিন উৎসি ষি কলরবিল্ন। 

স্বা

্রেীর ্ারা অনুপ্রাবেত হল়ে, সুমন্ দমহতা ভারলতর 
স্বাধীনতার জনযে তারঁ জীিন উৎসি ষি কলরবিল্ন। 

দপশা়ে বতবন একজন বেবকৎসক বিল্ন। বতবন দবরদ্লদর 
উন্নবতর জনযে কাজ কলরবিল্ন। বেবকৎসাশা্রে প়োর 
জনযে বতবন ইং্যোলডি বিল়েবিল্ন। বিলদশ যাও়োর 
আলিই তারঁ বিল়ে হ়ে। প়োলশানা দশ্ কলর দস�ান 
দথলক বফলর আসার পর ডঃ সুমন্ দমহতা িলরাদা়ে 
প্রধান দমবডকযো্ অবফসার বহসালি বনযুতি হন।

সুমন্ দমহতার অনুপবস্বতলত তারঁ ্রেী 
সারদা দমহতা পত্-পক্ত্কা়ে প্রিন্ধ দ্�া, 
বশশুসাবহতযে বি়্েক দিাি িই অনুিাদ 
ও দ্�ার কালজ আত্বনল়োি কলরন। 
যাইলহাক, সারদা দমহতা এই কালজর মলধযে 
বনলজলক সীমািদ্ রা�লত োনবন। বতবন 
দদলশর জনযে বকিু করলত দেল়েবিল্ন। 
্রেীর বনষ্া দদল� সুমন্ দমহতা দদলশর 
স্বাধীনতার জনযে কাজ করলত অনুপ্রাবেত 
হন। এরপর বতবন ্রেী সারদালক সলগে 
বনল়ে মহাত্া িান্ধীর সলগে দদ�া কলরন 
এিং স্বাধীনতা আলদিা্লন সক্ক্র়েভালি 
জব়েত হন। ইউলরাপ সফলরর সম়ে, বতবন বভকাক্জ 
কামা, শযোমক্জ কৃষ্ণ ভাম ষিা এিং িীলরন্দ্র নাথ েযোিাক্জষির 
মলতা বিপ্লিীলদর সলগেও সাষ্াত কলরবিল্ন। সুমলন্র 
জীিলন এই বিপ্লিীরা দীে ষিস্া়েী প্রভাি দফল্বি্। 
রামকৃষ্ণ পরমহংস এিং স্বামী বিলিকানলদির ্ারা রবেত 
গ্রথেগুব্ও তারঁ উপর িযোপক প্রভাি বিস্তার কলরবি্। 

প্রকৃতপলষ্ সুমন্ দমহতার ্রেী সারদা দমহতা দকালনা 
সাধারে মবহ্া বিল্ন না। একজন ্রেী, মা, দিান এিং 

কনযো বহসালি তারঁ ভূবমকা পা্ন করার পাশাপাবশ 
বতবন সমাজকমশী, বশষ্াবিদ এিং মহান স্বাধীনতা 
সংগ্রামী বিল্ন। দদলশর প্রবত তারঁ কতষিিযেলিাধ দদল� 
মহাত্া িান্ধী িল্বিল্ন- ‘পরিতশী জলন্ম বতবন তারঁ 
িভষি দথলক জন্ম বনলত োন’। ডঃ সুমন্ দমহতা ১৯২৮ 
সাল্ িারলদাব্ সতযোগ্রলহ সক্ক্র়েভালি অংশগ্রহে 
কলরবিল্ন। এই সতযোগ্রলহর সম়ে, বতবন সারাভাউন 
আশ্রলমর প্রবতবদলনর প্রশাসন সফ্ভালি পবরো্না 

কলরবিল্ন। তারঁ কাজ দদল� সদষিার 
িলিভভাই পযোলি্ এিং মহাত্া 
িান্ধী প্রভাবিত হল়েবিল্ন। এরপর 
বতবন ভারলতর স্বাধীনতা আলদিা্লন 
সক্ক্র়েভালি অংশগ্রহে কলরন এিং 
িহুিার কারািালর যান। আইন অমানযে 
আলদিা্লন অংশ দনও়োর জনযে তালঁক 
পুব্শ দগ্রফতার কলর। গুজরালতর 
জা্া্পুর দজল্ তালঁক িক্দি করা হ়ে। 
স্বাধীনতা আলদিা্লন জব়েত থাকার 
কারলে তালঁক সিরমবত, বভসাপুর ও 
নাবসলকর দজল্ কািালত হ়ে। 

বতবন ১৯৩৬ সাল্ কাল্াল্র কালি দসরথা গ্রালম 
একটি আশ্রম প্রবতষ্া কলরন এিং কৃ্ক, শ্রবমক এিং 
আবদিাসীলদর ক্যোে ও উন্নবতর জনযে আজীিন কাজ 
কলরন। একজন পবরলিশিাদী এিং প্রকৃবত উপাসক 
হও়ো়ে বতবন আ়েুলি ষিবদক বেবকৎসার উপলরও দজার 
বদলতন। স্বাধীনতার পর ষ্মতা ও পদ পাও়োর জনযে 
মানুল্র মলধযে দর্ালরব্ শুরু হ়ে, ত�ন সারদা ও তারঁ 
স্বামী জনক্যোলের পথ দিলি দনন।

লডিি দফরৎ নচনকৎসক স্বাধীিতা 
আথন্দালথি দ�াগ নেথয়নেথলি

জন্ম- ১ জলুাই, ১৮৭৭। মৃতু্- ১৫ নডথসম্বর, ১৯৬৮ 

অমতৃ মলহাৎসি রাষ্ট্র 

ডঃ সুম্ দমহতা 
১৯২৮ সাথল 

বারথোনল সত্াগ্রথহ 
সদ্ক্রয়রাথব 
অংেগ্রহণ 

কথরনেথলি। 
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ভারলতর স্বাধীনতা সংগ্রালম অংশগ্রহেকারী 
আল্�যে পাত্ দদলশর বিবশষ্ দনতালদর 

মলধযে একজন বিল্ন। বতবন ওব়েশার বিবভন্ন অংলশ 
নািবরক অবধকার এিং পবরলিশ সুরষ্া আলদিা্লন 
অংশগ্রহলের জনযে নািবরকলদর উৎসাবহত কলরলিন। 
আল্�যে পাত্ ১৯২৩ সাল্র ১ জু্ াই ওব়েশার পুরীলত 
জন্মগ্রহে কলরবিল্ন। পশশি দথলকই দদশলপ্রলমর 
দেতনা়ে উদ্তিুদ্ হল়েবিল্ন এিং ১৮ িির ি়েলস 
বতবন স্বাধীনতা সংগ্রাম আলদিা্লন অংশগ্রহে কলরন। 
িনু্ধলদর সলগে বনল়ে বতবন বনমাপাদা থানা়ে আগুন 
ধবরল়ে বদল়েবিল্ন।

েিনার সম়ে পুব্শ বিলষ্াভকারীলদর থামালত গুব্ 
ো্াল্ েিনাস্ল্ই তালঁদর এক েবনষ্ সহলযািী বনহত 
হ়ে। আল্�যে পাত্লক েিনাস্ল্ই দগ্রফতার কলর 
পুরী দজল্ িক্দি করা হ়ে। দস�ালন তারঁ উপর বনম ষিম 
অতযোোর করা হল়েবি্। বকন্তু বতবন দদশলক মুতি করার 
পথ দথলক বিেুযেত হনবন। দজ্ দথলক মুক্তি পাও়োর 
পর, বতবন বরিটিশ ঔপবনলিবশকতার বিরুলদ্ সংগ্রাম 
োব্ল়ে যান এিং ক্কাতা়ে েল্ যান। দস�ালন বতবন 
একজন িহৃকমশী বহলসলি কাজ শুরু কলরন, সলগে 
ে্লত থালক তারঁ বিপ্লিী কায ষিক্রম।

তলি আোয ষি হবরহর ও দিাপিনু্ধ দালসর সলগে 
স্বাধীনতা সংগ্রালম প্রকালশযে অংশগ্রহে করলত োইল্ 
বতবন দিবশবদন ক্কাতা়ে থাকলত পালরনবন। একই 
সলগে তারঁ সংগ্রামী সহলযাদ্ারাও োইবিল্ন দয 
আল্�যে পাত্ দিাপলন সংগ্রাম না কলর, সরাসবর 
বরিটিশলদর বিরুলদ্ স্বাধীনতা যুলদ্ অংশগ্রহে কলরন। 
বতবন ক্কাতা দথলক পুরীলত বফলর আসার বসদ্ান্ 
দনন। ক্কাতা দথলক পুরীলত দফরার সম়ে পুব্শ 
তালঁক আিক কলর আিার দজল্ পাঠা়ে। দজল্ 
থাকাকা্ীন বতবন মহাত্া িান্ধীর বনলদষিশ দমলন সুতা 
কািলতন এিং �াবদর কাপ়ে িুনলতন, বনলজর কাপ়ে 
পতবর করলতন। পবরছেন্নতার প্রোলর বতবন দশৌোিারও 
পবরষ্ার কলরন। দজ্ দথলক মুক্তি পাও়োর পর, বতবন 
স্বরাজ, িহৃ প্রশাসন এিং অনযোনযে সলি ষিাদ়ে কায ষিক্রলমর 
প্রবশষ্ে বনলত ও়োধ ষিা যান।

দস�ান দথলক ওব়েশা়ে বফলর এলস বতবন সমাজ 
সংস্কালরর জনযে কাজ শুরু কলরন এিং ভারলতর 
স্বাধীনতার পর বতবন দকন্দ্রী়ে ও রাজযে সরকার কতৃ ষিক 
িহু সম্ালন ভূব্ত হন। ভারলতর স্বাধীনতার পরও বতবন 
জনিলের ক্যোলে বনরন্র কাজ কলর বিল়েলিন। বতবন 
১৯৯৯ সাল্র ১৭ নলভবের ৭৬ িির ি়েলস মারা যান। 

আথলখ্ পাত্ ১৮ বের বয়থস স্বাধীিতা 
সংগ্রাথম অংেগ্রহণ কথরি

জন্ম- ১ জলুাই, ১৯২৩। মৃতু্- ১৭ িথরম্বর, ১৯৯৯ 

যুিান্র দিাষ্ঠীর অনযেতম শী্ ষি দনতা বিল্ন অমলরন্দ্র 
নাথ েলট্াপাধযো়ে। সংিঠলনর আলদিা্ন পবরো্নার 

জনযে তহবি্ সংগ্রলহর দাব়েত্ব দপল়েবিল্ন এই বি�যোত 
বিপ্লিী। তারঁ বিপ্লিী কম ষিকাণ্ড প্রধানত িাং্া, বিহার এিং 
ওব়েশার মলধযে দকন্দ্রীভূত বি্। িাত্জীিলনই বতবন তারঁ 
সমমনস্ক প়ুে়োলদর সলগে আ্াপ আল্ােনা করলতন 
কীভালি দদশ দথলক বরিটিশলদর দরূ করা যা়ে। বতবন বিপ্লিী 
পদ্বত অি্বেলন বিশ্বাসী বিল্ন। তারঁ িনু্ধলদর মলধযে 
উললি�লযািযে বিল্ন উলপন্দ্রনাথ িযোনাজশী ও হৃব্লকশ 
কাক্ঞ্জ্া্।

অমলরন্দ্র নাথ েলট্াপাধযো়ে ভারতী়ে স্বাধীনতা সংগ্রালমর 

অনযেতম পবথকৃৎ বযবন বিপ্ললির পলথ ভারতলক বরিটিশলদর 
দাসত্ব দথলক মুতি করলত দেল়েবিল্ন। এ কারলেই বতবন 
যুিান্র দল্ দযািদান কলরন। এই দল্র প্রধান কাজ বি্ 
বিবভন্ন স্ালন এর শা�ার মাধযেলম তরুেলদর একক্ত্ত করা, 
তালঁদর মানবসক ও শারীবরকভালি শক্তিশা্ী করা যালত 
তারঁা বরিটিশলদর বিরুলদ্ ্ ়োই করলত পালর। শুধু তাই ন়ে, 
এই সংিঠনটি দিাপলন দিামা পতবর, অ্রে প্রবশষ্ে বদত। 
অতযোোরী বরিটিশ অবফসারলদর হতযোর ়্েযন্ত্রও করত।

এই সংিঠলনর সক্ক্র়ে সদসযেরা দসই সক্ ভারতী়ে 
কম ষিকতষিালদরও হতযো কলরবি্ যারা দদশ বিলরাধী কাজ 
করলতন। পক্চিমিলগের হুিব্ দজ্ার উত্তরপা়ো়ে ১৮৮০ 

অমথরন্দ্র িাে চথ্াপাধ্ায় দেথের স্বাধীিতার জি্ 
ববলেনবক পন্া গ্রহণ কথরনেথলি

জন্ম- ১ জলুাই, ১৮৮০। মৃতু্- ৪ দসথটেম্বর, ১৯৫৭ 

বনউ ইক্ডি়ো সমাোর   ১-১৫ জু্ াই, ২০২২

অমতৃ মলহাৎসি রাষ্ট্র 
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সুশী্া দেইন দত্হান- এই নারী দদলশর স্বাধীনতার জনযে কলঠার 
সংগ্রাম কলরবিল্ন। দদলশর স্বাধীনতার জনযে িীরলত্বর 

সলগে ়্োই করার সম়ে বতবন পুব্বশ বনয ষিাতলনর বশকার হন। 
বতবন পাঞ্জালির দমল়েলদর বশবষ্ত করার জনযে একটি অবভযানও 
পবরো্না কলরবিল্ন, দসই সম়ে এই ধরলনর প্রোর অবভযান 
বনব্দ্ িল্ বিলিবেত হত। সুশী্া ১৯২৩ সাল্র ১ জু্ াই 
পাঞ্জালির পাঠানলকালি জন্মগ্রহে কলরবিল্ন। োর ভাইলিালনর 
মলধযে সুশী্া সিলেল়ে দিাি বিল্ন। তারঁ িািা, মথুরাদাস দত্হান 
দপশা়ে একজন টঠকাদার বিল্ন এিং পাঠানলকালি কংলগ্রস 
পাটিষির প্রবতষ্াতালদর মলধযে অনযেতম বিল্ন।

একই সমল়ে, বতবন আয ষি সমালজর একজন বিবশষ্ সদসযে 
বিল্ন। সুশী্া য�ন ধীলর ধীলর ি়ে হলছে, দসই সম়ে ভারলতর 
স্বাধীনতা আলদিা্লনর প্রবত বতবন আকৃষ্ হন। বকন্তু হঠাৎই 
তারঁ িািার রহসযেজনক পবরবস্বতলত মতুৃযে হ়ে। দসই সমল়ে 
বতবন একটি িই �ুলঁজ পান এিং এটি প়োর পলর বতবন ভারলতর 
স্বাধীনতা সম্লকষি আরও আগ্রহী হল়ে ওলঠন। সুশী্াও ভিৎ 
বসংল়ের কাবহনী ্ারা অনুপ্রাবেত হল়েবিল্ন। বতবন ১৮ িির 
ি়েলস শকুন্তা আজাদ নালম একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সলগে 
সাষ্াৎ কলরন। এর পলর স্বাধীনতা সংগ্রালম দযাি দদও়োর জনযে 
বতবন িাব়ে দিল়ে েল্ যান। বতবন দিাপলন কাজ শুরু কলরন। 
আলদিা্লন অংশগ্রহলের জনযে পুব্শ তারঁ উপর ্াটঠোজষিও 
কলর। সুশী্া ভারলতর স্বাধীনতার জনযে ়্োই করলত বনলজলক 
প্রস্তুত কলরবিল্ন। এিং দকান পবরবস্বতলতই বতবন তারঁ সংকল্প 
ভগে কলরনবন।

নারীলদর মলধযে বশষ্া-দেতনা জাগ্রত করলত এিং তালঁদর 
স্বাি্বেী করলত বতবন সাইলকল্ কলর দরূ-দরূালন্র গ্রালম দযলতন। 
বতবন দস�ানকার নারীলদর রান্নার পাশাপাবশ দস্াই কালজ 
উৎসাহ প্রদান করলতন। দমল়েলদর মলধযে পবরছেন্নতা দিাধ জাগ্রত 
করলতন। দসই সমল়ে দমল়েলদর সাইলক্ ো্ালনা বনব্দ্ িল্ 
মলন করা হত বকন্তু বতবন হা্ দিল়ে দদও়োর পাত্ী বিল্ন না। 
এমনবক ভারলতর স্বাধীনতার পলরও, বতবন বশশুলদর বশষ্ার জনযে 
ক্রমািত প্রোর োব্ল়ে বিল়েবিল্ন। বতনটি িাব্কা ও একটি 
সহ-বশষ্া সু্ক্ প্রবতষ্া কলরবিল্ন। ঔপবনলিবশক শক্তির হাত 
দথলক মুক্তির পর দদশলক দয সামাক্জক অপশক্তির মানবসকতা 
দথলক মুতি করলত হলি, তা বতবন �ুি ভাল্াভালিই িুঝলত 
দপলরবিল্ন। এই কারলেই বতবন ভারলতর স্বাধীনতার সম়ে দথলক 
২০১১ সাল্র ২৮ দসলটেবের, তারঁ মতুৃযে পয ষিন্ সমালজর উন্নবতর 
কালজ বনলজলক রিতী কলরবিল্ন।   

সুেীলা দচইি দত্হাি 
দের নিঃবোস প� ্্ভ  

দেথের দসবা কথরথেি
জন্ম- ১ জলুাই, ১৯২৩। মৃতু্- ২৮ দসথটেম্বর, ২০১১ 

সাল্র ১ জু্ াই অমলরন্দ্র নাথ েলট্াপাধযোল়ের 
জন্ম হ়ে। বপতা বিল্ন উলপন্দ্র নাথ েলট্াপাধযো়ে। 
প্রথমবদলক তারঁ বিপ্লিী কম ষিকালণ্ড সগেী বিল্ন 
যতীন্দ্রনাথ মুল�াপাধযো়ে। ১৯০৭ সাল্ বতবন 
অরবিদি দোল্র সলগে দদ�া কলরন। তারপরই 
বতবন দদশলক বরিটিশ দাসত্ব দথলক মুতি করার 
জনযে সক্ক্র়ে ভালি সংগ্রালম দযািদান কলরন। 
এিা বিশ্বাস করা হ়ে দয অরবিদিই তালঁক 
বিপ্লিীলদর সাহাযযে করার জনযে তহবি্ সংগ্রহ 
করলত উৎসাবহত কলরবিল্ন। ি্া হ়ে দয বতবন 
১৯১৫ সা্ দথলক পােঁ িির বতবন দিাপলন কাজ 
করলতন। িদ্মলিলশ এক জা়েিা দথলক অনযে 
জা়েিা়ে েুলর দি়োলতন।

তালঁক ধবরল়ে বদলত পারল্ ১০,০০০ িাকা 
পুরস্কার দদও়োর কথা দো্ো কলরবি্ 
বরিটিশরা। শুধু তাই ন়ে, িাং্ার প্রথম নারী 
রাজননবতক িদিী ননীিা্া দদিীও অমলরন্দ্র 
নাথ েলট্াপাধযোল়ের দরূ সম্লকষির আত্ী়ে 
বিল্ন এিং বতবন তারঁ ্ারা অনুপ্রাবেত হল়ে 
বিপ্লিী কম ষিকালণ্ড সক্ক্র়েভালি যুতি হল়েবিল্ন। 
বতবন েদিননিলর একটি িাব়ে ভা়ো দনন এিং 
অমলরন্দ্র নাথ েলট্াপাধযোল়ের পাশাপাবশ যুিান্র 
দল্র অনযোনযে বিপ্লিী যদু দিাপা্ মু�াক্জষি, 
বশিভূ্ে দত্ত প্রমু�লক আশ্র়ে দদন। ১৯২৩ 
সাল্, অমলরন্দ্র নাথ েলট্াপাধযো়ে কল়েকবদলনর 
জনযে দজল্ িক্দি বিল্ন। এর পলর বতবন অনযে 
উপাল়ে আিার কম ষিকাণ্ড িকৃ্দ্ কলরন। বতবন 
ভারলতর স্বাধীনতার পলরও সক্ক্র়ে বিল্ন। 
১৯৫৭ সাল্র ৪ দসলটেবের ৭৭ িির ি়েলস 
বতবন দশ্ বনঃশ্বাস তযোি কলরন। তারঁ বনজ 
শহর উত্তরপা়োর প্রধান স়েলক অমলরন্দ্র নাথ 
েলট্াপাধযোল়ের একটি মূবত ষি স্াপন করা হল়েলি। 
উত্তরপা়ো অমলরন্দ্র বিদযোপীঠ সু্কল্র নামকরে 
করা হল়েলি এই মহান বিপ্লিীর নালম।  

রারতীয় স্বাধীিতা সংগ্রামীথের 
তানলকায় অমথরন্দ্র িাে 

চথ্াপাধ্াথয়র িাম অ্রু্ভক্ রথয়থে। 
নতনি ববলেনবক পন্া অবলম্বি কথর 
রারতথক নরিটেেথের োসত্ব দেথক 

মকু্ করথত দচথয়নেথলি।

অমতৃ মলহাৎসি রাষ্ট্র 
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প্রধানমন্ত্রীর লিি রাষ্ট্র

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র দমাদী ‘মা’ বশলরানালম একটি লিি 
ব্ল�লিন। দস�ালন বতবন তারঁ মাল়ের আদশ ষি, সংগ্রাম, 
নীবতর কথা তুল্ ধলরলিন। প্রােী এিং পষ্ীলদর প্রবত 
ভা্িাসা, জ্ সংরষ্ে, দবরদ্ মানুল্র ক্যোে সলি ষিাপবর 
সক্লক সুস্ এিং ভা্ রা�লত তারঁ মাল়ের প্র়োলসর কথা 
িল্লিন। আসুন প্রধানমন্ত্রীর দ্�া়ে দজলন বনই আদশ ষি মা 
এিং নারীর কথা...  

-নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্ত্রী 

আমার মাথয়র এই 
জীবিগাোয় আনম 
দেথের সমগ্র মাতৃেদ্ক্র 
তপস্া, ত্াগ এবং 
অবোথির কো বলব।মামা
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শব্িা অবভধালনর আর পােঁিা 
শলব্র মলতা ন়ে। এর সলগে প্রেুর 
আলিি জব়েত- ভাল্ািাসা, 
পধয ষি, বিশ্বাস ও আরও অলনক 
বকিু। বিশ্বজলু়ে, দদশ িা অঞ্চ্ 

দভদ সত্্বেও সি সন্ানরা মাল়ের সলগে দস্লহর িন্ধলন 
িাধা থালক। মা শুধু সন্ালনর জন্মই দদননা, তালঁদর 
মন, িযেক্তিত্ব, আত্বিশ্বাস পতবর কলর দদন। আর এই 
করলত বিল়ে বতবন বিসজষিন দদন বনলজর োবহদা এিং 
স্বপ্নলক।

আজলক আবম �ুি �ুবশ এিং দসৌভািযেিান 
দয আমার মা শ্রীমতী হীরা িা তারঁ শততম িিলর 
পদাপ ষিে করলিন। এ িির মাল়ের শততম িির। 
আমার িািা যবদ দিলঁে থাকলতন তারঁও শতি্ ষি পূে ষি 
হত িত সপ্ালহ। ২০২২ সা্িা আমার কালি �ুি 
বিলশ্। কারে আমার মাল়ের শতি্ ষি শুরু হলছে 
আর আমার িািার শতি্ ষি দশ্ হত।

িত সপ্ালহই িান্ধীনির দথলক আমার ভাইলপা 
মাল়ের কল়েকটি বভবডও পাটঠল়েলি। আলশপালশর 
বকিু তরুে আমালদর িাব়েলত এলসবিল্ন, আমার 
িািার একিা িবি দে়োলরর ওপর রা�া হল়েবি্, 
আর কীতষিন হক্ছে্। আর মা, ভজন িাইবিল্ন এিং 
মক্ঞ্জরা িাজাক্ছেল্ন। মা এ�নও টঠক একইরকম 
আলিন- ি়েলস শরীর একিু অশতি হল়েলি টঠকই 
বকন্তু মানবসকভালি মা সমূ্ে ষি সলেতন। 

আলি আমালদর পবরিালর জন্মবদন পা্লনর 
দতমন দকালনা রীবত বি্না। তলি পবরিালরর তরুেরা 
আমার িািার জন্মবদলন তালঁক স্মরে কলর ১০০টি 
িালির োরা দরাপন কলরবিল্ন।

আবম একিা িযোপালর বনঃসলদিহ দয আমার 
জীিলন যা বকিু ভাল্া সিই আমার িািা-মাল়ের 
কাি দথলক পাও়ো। সুদরূ বদবলিলত িলসও আমার 
অতীলতর স্মবৃত মলন প়েলি।

আমার মা �ুিই সর্-সাধারে আিার অননযেও। 
অনযোনযে সি মাল়ের মতনই। এই দয আবম আমার 
মাল়ের সম্লকষি ব্�বি আবম বনক্চিত দয আপনারা 
অলনলকই আপনালদর মাল়ের স্মবৃতর সলগে এর বম্ 
পালিন। প়েলত বিল়ে হ়েলতা আপনার মাল়ের িবিও 
মলন আসলি।

মাল়ের বনঃস্বাথ ষি মলনাভািই ভাল্া মানু্ পতবর 
কলর। তারঁ দস্হ, সন্ালনর মলধযে মানবিক মূ্যেলিাধ 
ও সহমবম ষিতা পতবর কলর। মা শুধু একজন িযেক্তি 

মানু্ই নন, মাতৃত্ব একটি গুে। আমরা প্রা়েই 
িব্ ভিিান তারঁ ভতিলদর েবরত্ানুযা়েী িটঠত। 
একইভালি আমালদর বনলজলদর মানবসকতা এিং 
স্বভালির প্রবতফ্ন আমরা দদব� মা’র মলধযে।

আমার মাল়ের জন্ম গুজরালতর দমহসানা দজ্ার 
বভসনিলর। মা বকন্তু তারঁ মাল়ের দস্হ পানবন। মা’র 
�ুি দিাি ি়েলসই স্পযোবনশ ফ্লু  অবতমাবরলত আমার 

�খিই আনম মাথয়র নেথক 
ও তারঁ মথতা দকাটে দকাটে 
মনহলার নেথক তাকাই, তখিই 
মথি হয় দ�, এমি নকেু দিই, 
�া রারতীয় িারীর পথক্ষ 
অজ্ভি করা সম্ব িয়।

প্রধানমন্ত্রীর লিিরাষ্ট্র

মা
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বদবদমা মারা যান। মাল়ের আমরা বদবদমার 
মু�িুকুও মলন দনই। মা’র দিািলি্া দকলিলি 
মাতৃহীন হল়ে। মা দকালনাবদন তারঁ মাল়ের 
কালি িা়েনা করলত পালরনবন, তারঁ দকাল্ 
মাথা দরল� শুলত পালরনবন। মা সু্কল্ও যানবন 
িা ব্�লত-প়েলতও জালনন না। মা’র পশশলি 
বি্ শুধুই দাবরদ্ আর িঞ্চনা।

আজলকর তু্না়ে মা’র পশশি বি্ �ুিই কটঠন। 
হ়েলতা ঈশ্বর এিাই তারঁ ভালিযে ব্ল�বিল্ন। মা’ও 
এটিলক ঈশ্বলরর ইছো িল্ মলন কলরন। বকন্তু এই 
দয পশশলি বনলজর মা দক হারালনা িা বনলজর মাল়ের 
মু�িাও না দদ�লত পাও়ো- এিা মালক কষ্ দদ়ে।

এসি সংগ্রালমর কারলে মা’র পশশি দীে ষিস্া়েী 
হ়েবন। ি়েলসর তু্না়ে আলিই মা’দক ি়ে হল়ে 
উঠলত হল়েবি্। আমার মা’ই বিল্ন পবরিালরর 
ি়ে দমল়ে আর বিল়ের পর শ্বশুরিাব়েলত ি়ে িউ 
হন। পশশলি মা, তারঁ দিািা পবরিালরর দদ�ভা্ 
করলতন এিং সংসালরর সি কাজ করলতন। বিল়ের 
পলরও মা এই দাব়েত্ব কালঁধ তুল্ বনল়েবিল্ন। 
অজস্র দাব়েত্ব এিং প্রবতবদলনর সংগ্রাম সত্্বেও 
মা দিািা পবরিারটিলক পধয ষি এিং শক্তি বদল়ে এক 
সুলতা়ে দিলঁধ দরল�বিল্ন।

ভাদনিলর আমালদর পুলরা পবরিার একিা 
জানা্াহীন দিাি িাব়েলত থাকত। দশৌোিালরর দতা 
প্রনেই দনই। মাটির দদও়ো্ আর িাব্র িালদর এই 
দিাট্ েরটিলকই আমরা আমালদর িাব়ে ি্তাম। 
আবম, আমার ভাই-দিালনরা, িািা-মা সিাই ওই 
িাব়েলত থাকতাম।

িাশঁ আর কালঠর পািাতন বদল়ে িািা একিা 
মাোন িাবনল়েবিল্ন যালত মা’র রান্না করলত সুবিধা 
হ়ে। ওিাই বি্ আমালদর রান্নাের। মা মাোলনর 
ওপর উলঠ রান্না করলতন আর আমরা ও�ালন িলস 
দ�তাম।

সাধারেত, দবরদ্তা মানু্লক ক্ান্ কলর দতাল্। 
বকন্তু আমার িািা-মা পদবনক সংগ্রালমর উল্িলক 
পবরিালরর শাবন্ বিবনিত করলত দদনবন। িািা-মা 
বনলজলদর মলধযে দাব়েত্ব ভাি কলর বনল়েবিল্ন আর 
তা পা্ন করলতন।

েব়ের কািঁা ধলর িািা দভার োরলি়ে কালজ 
দিব়েল়ে দযলতন। িািার পাল়ের শলব্ প্রবতলিশীরা 
িুঝলত পারলতা দভার োরলি িালজ আর দালমাদর 
কাকা কালজ যালছেন। িািার আর একিা কাজ বি্ 

োল়ের দদাকান দ�া্ার আলি স্ানী়ে মক্দিলর পুলজা 
করা।

মা’ও বিল্ন একই রকলমর সম়োনুিতশী। িািার 
সলগে একইসলগে েুম দথলক উলঠ সকাল্র মলধযেই 
সংসালরর সি কাজ দসলর দফ্লতন। শসযে দপ্াই 
দথলক শুরু কলর ো্-ডা্ ঝা়ো, মা’র দতা আর 
দকালনা সহকারী বি্না। কাজ করলত করলত 
গুন গুন কলর ভজন িাইলতন মা, ‘জ্কম্িবর 
যালনও়ো্া, স্বামী আমালরা জািালস।’ েুম পা়োনী 
িান, ‘বশিাজী নু হা্ারদু’-ও মা’র �ুি পিলদির বি্।

মা ক�নও োইলতন না আমরা প়োলশানা দিল়ে 
সংসালরর কালজ মালক সাহাযযে কবর। দকালনাবদন 
আমালদর কালি সাহাযযে োনওবন। বকন্তু মালক 

মাথয়র নিঃস্বাে ্ভ মথিারাবই 
রাথলা মািুর বতনর কথর। 
তারঁ দনেহ, স্াথির মথধ্ 
মািনবক মূল্থবাধ ও 
সহমনম ্ভতা বতনর কথর। 
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অলতা কষ্ করলত দদল� আমরা বনলজরাই িুঝলত 
দপলরবি্াম দয মালক সাহাযযে করা দরকার। আবম 
পুকুলর স্ান করলত ভাল্ািাসতাম। সাধারেভালি 
িাব়ে দথলক সি কাপ়ে বনল়ে বিল়ে আবম পুকুর 
দথলক দকলে আনতাম। কাপ়ে কাো আর আমার 
দ�্া দুলিাই একসলগে হত।

সংসালরর �রে ো্ালত মা দু-একটি িাব়েলত 
িাসন মাজার কাজ করলতন। অলনক সম়ে েরকাও 
কািলতন। তুল্া দিঁ়ো দথলক সুলতা কািা সিিাই 
একাহালত করলতন। এলতা পবরশ্রম সত্্বেও মা’র ্ ষ্যে 
থাকলতা দযন সুলতালত আমালদর হাত না দকলি যা়ে।

বনলজর কালজর জনযে অনযেলদর ওপর মা বনভষির 
করলতন না। আমালদর মাটির িাব়েলত ি্ ষিাকাল্ 
�ুি সমসযো হলতা। আমালদর যালত দকালনা অসুবিধা 
না হ়ে মা দসবদলক ্ষ্যে রা�লতন। জনু মালসর 
প্রেডি িরলম মা িালদর িাব্ টঠক করার জনযে িালদ 
উঠলতন। মা’র সমস্ত দেষ্া সত্্বেও ি্ ষিা়ে আমালদর 
�ুি কষ্ হত, কারে আমালদর িাব়েিা �ুিই পুরলনা 
হল়ে বিল়েবি্।

ি্ ষিার সম়ে িালদর ফুলিা বদল়ে জ্ পল়ে ের 
দভলস দযলতা। িা্বত, িাসন িবসল়ে মা ি্ ষিার জ্ 
ধলর রা�লতন। ওই প্রবতকূ্ পবরবস্বতলতও মা বকন্তু 
শান্ থাকলতন। অিাক হলিন এিা দজলন দয মা 
ওই জ্িা পরিতশী কল়েকবদন নানা কালজ িযেিহার 
করলতন। এ এক প্রকার জ্ সংরষ্লের উদাহরে।

িাব়ে সাজালত মা ভাল্ািাসলতন আর পবরষ্ার 
কলর সাক্জল়ে গুক্জল়ে রা�ার জনযে অলনক সম়েও 
িযে়ে করলতন। দিাির বদল়ে দমলঝ বনবকল়ে রা�লতন। 
েুঁলি জ্বা্াল্ ভী্ে দধা়ঁো হত আর মা আমালদর ওই 
জান্াহীন িাব়েলত িলস রান্না করলতন। দদ়ো্গুব্ 
ঝু্ পল়ে কাল্া হল়ে দযলতা, আর তার ওপলর কল়েক 
মাস অন্র অন্রই রলের প্রল়োজন হত। রেও মা 
বনলজই করলতন। রলের ফল্ আমালদর ভাোলোরা 
িাব়েিালকও একিু ভাল্া দদ�লত ্ািলতা। িাব়েলত 

মা শুধু একজি ব্দ্ক্ মািুরই 
িি, মাতৃত্ব একটে গুণ। মাথয়রা 
আমাথের দেথক নকেু আো 
কথরি িা। 
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সাজািার জনযে মা দিাি দিাি সুদির মাটির পাত্ 
পতবর করলতন। আর সংসালরর পুরলনা ক্জবনস 
পুনি ষিযেিহালর দতা মা বসদ্হস্ত বিল্ন।

মার আর একিা অদ্লুত অভযোস বি্, পুরলনা 
কািজ জল্ বভক্জল়ে দরল�, তার সলগে দতঁতু্ বিবে 
বমবশল়ে আঠঁার মতন একিা ক্জবনস পতবর করলতন। 
দদও়োল্ এই আঠঁা দ্লপ তার ওপলর আ়েনার 
িুকলরা আিলক অসাধারে িবি িানালতন মা। 
দরজা়ে স্ানী়ে িাজার দথলক দকনা ের সাজািার 
ক্জবনস ঝুব্ল়ে রা�লতন।

বিিানা টঠকভালি পবরষ্ার কলর িানিান কলর 
পাতা হল়েলি, মা এ বি্ল়ে �ুি সলেতন বিল্ন। 
�ালির ওপর একলফািঁা ধুল্া থাকলত পারলি না। 
োদর একিুও কঁুেলক যাও়ো মালনই আিার কলর 
বিিানা দঝল়ে পাতলত হলি। এই অলভযেসিার বি্ল়ে 
আমরা সকল্ই �ুি সলেতন বি্াম। এমনবক এই 
ি়েলসও মা কঁুেকালনা বিিানার োদর পিদি কলরন 
না।

সিবকিু বন�ঁুত করার এই অভযোস এ�নও িজা়ে 
আলি। আর যবদও মা এ�ন আমার ভাই আর 
ভাইলপার পবরিালরর সলগে িান্ধীনিলর থালকন, বকন্তু 
মা এ�নও বনলজর কাজ বনলজই করার দেষ্া কলরন।

পবরষ্ার, পবরছেন্নতার বদলক মার দৃটষ্ এ�নও 
তীক্ষ্ণ। িান্ধীনিলর দিল্ মা বনলজর হালত আমালক 
বমটষ্ দ�লত দদন। �াও়ো হল়ে দিল্ একিা দতা়োল্ 
বদল়ে িাচ্চা দিল্র মলতা আমার মু� মুবিল়ে দদন। 
মাল়ের শাব়েলত সিসম়ে একিা দিালিা দতা়োল্ 
দিাজঁা থালক।

পবরছেন্নতা বনল়ে মাল়ের দৃটষ্ভগেীর বি্ল়ে আবম 
পাতার পর পাতা ব্�লত পাবর। যারা পবরছেন্নতা 
এিং স্বছেতার কালজ জব়েত তালদর প্রবত মা’র িভীর 
শ্রদ্া বি্। ভাদনিলর আমালদর িাব়ের পালশর 
নদষিমা পবরষ্ার করলত য�নই দকউ আসলতন মা 

গ্রীষ্কাথল নতনি পানখথের জি্ 
বানড়র বাইথর জথলর পাত্ 
রাখথতি। পে কুকুথররা �াথত 
অরুক্ িা োথক দসনেথক তারঁ 
কড়া  িজর নেল। 
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তালঁদরলক ো �াও়োলতন। কালজর পলর ো পাও়ো 
যালি এই কারলে আমালদর িাব়ে সাফাই কম ষিোরীলদর 
কালি বি�যোত বি্।

অনযে পশু-পাব�র প্রবত মা’র দস্হ-ও বিলশ্ 
উললি�লযািযে। িরমকাল্ পাব�লদর জনযে মা জ্ 
দরল� বদলতন। আমালদর িাব়ের আলশপালশর রাস্তার 
কুকুরলদর ক�নও �ািালরর অভাি হত না।

িািার োল়ের দদাকালনর দুলধর সর বদল়ে মা 
বে িানালতন। এই বে শুধু আমরাই দ�তাম না, 
প্রবতলিশীরাও তার ভাি দপলতন। এই িরুরা প্রবতবদন 
সকাল্ মা’র কাি দথলক রুটি দপলতা। আর শুকলনা 
রুটির িদল্ মা তালত বে মাব�ল়ে বদলতন।

মা’র বনলদষিশ বি্ একদানা �ািারও নষ্ করা 
যালিনা। পা়ো়ে দকালনা বিল়ে িাব়েলত আমালদর 
বনমন্ত্রে হল্ মা িারিার কলর মলন কবরল়ে বদলতন 
দযলনা আমরা দকালনা �ািার নষ্ না কবর। িাব়েলত 
পবরষ্ার বনলদষিশ বি্- যতিা দ�লত পারলি ততিা 
�ািারই নাও।

আজ পয ষিন্ মা একিুও �ািার নষ্ কলরন না। 
সমল়ে �ান এিং ভাল্া কলর বেবিল়ে �ািার হজম 
কলরন।

অনযেলদর আনলদি মা �ুবশ হন। আমালদর িাব়ে 
�ুি দিাট্ বি্ টঠকই বকন্তু মা’র হৃদ়ে বি্ বিশা্। 
কািাকাবি গ্রালম িািার এক িনু্ধ থাকলতন। অকাল্ 
তারঁ মতুৃযের পর, তারঁ দিল্ আব্াসলক িািা 
আমালদর িাব়েলত বনল়ে এলসবিল্ন। আমালদর িাব়ে 
দথলকই আব্াস তার প়োলশানা দশ্ কলরবি্। 
আমালদর ভাই-দিানলদর প্রবত মা যতিা যত্নিান 
বিল্ন আব্ালসর প্রবতও ততিাই। প্রবত িির ঈলদ 
মা ওর পিলদির �ািার িানালতন। উৎসলির সম়ে 
পা়োর সি িাচ্চারা আমালদর িাব়ে আসলতা মাল়ের 
িানালনা �ািালরর দ্ালভ।

পা়ো়ে দকালনা সাধু এল্, মা তালঁদর একিার 
িাব়েলত ডাকলিনই। বনলজর জনযে বকিু োইলতন 
না, বকন্তু োইলতন সাধুরা তারঁ সন্ানলদর আশশীিাদ 
করুন। “আমার সন্ানলদর আশশীিাদ করুন যালত 
ওরা অলনযের �ুবশলত �ুবশ হলত পালর আর অলনযের 
দুঃল� সহমমশী হ়ে। ওলদর মলন দযলনা ভক্তি আর 
দসিা ভাি থালক।”

আমার বি্ল়ে মা আত্বিশ্বাসী বিল্ন। আবম 
য�ন সংিঠলনর কাজ করতাম ত�নকার একিা 
েিনা িব্। সংিঠলনর কাজ বনল়ে আবম �ুি িযেস্ত, 
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পবরিালরর সলগে দযািালযাি করলত পারবি না। 
আমার দাদা দসই সম়ে মা’দক দকদার-িদ্ী তীথ ষি 
করালত বনল়ে বিল়েবিল্ন। দকদারনালথ স্ানী়েরা 
জানলত দপলরবি্ দয আমার মা িদ্ীনাথ দথলক 
দকদারনাথ আসলিন।

হঠাৎ কলর আিহাও়ো �ারাপ হল়ে দিল্া। 
বকিু দ্াক ওপর দথলক কবে্ বনল়ে বনলে দনলম 
এলসবিল্ন। রাস্তা়ে দয দকান ি়েস্ক মবহ্া দদ�ল্ই 
তারঁা ক্জজ্াসা করবিল্ন, বতবন নলরন্দ্র দমাদীর মা 
বক না। দশ্লম্ তালঁদর সলগে মাল়ের দদ�া হ্, আর 
মালক তারঁা কবে্, ো বদল্ন। দকদারনালথ মাল়ের 
থাকার ভাল্া িযেিস্া তারঁা কলরবিল্ন। এই েিনা 
মা’র ওপর প্রভাি বিস্তার কলরবি্। পলর আমার 
সলগে দদ�া হলত মা িল্বিল্ন, “মলন হলছে তুবম 
বকিু ভাল্া কাজ কলরলিা, অলনক দ্াক দদ�বি 
দতামালক দেলন।“

িহু িির পলর এ�ন যবদ মালক দকউ ক্জজ্াসা 
কলরন দিল্ প্রধানমন্ত্রী হও়োর জনযে তারঁ িি ষি 
হ়ে বক না, মা জিাি দদন, “আবম দতামারই মতন 
িবি ষিত। আমার বকিুই ন়ে। ভিিালনর ইছোপূরলে 

আবম সামানযে সাধন মাত্।”
আপনারা বনচি়েই ্ষ্যে কলরলিন দকালনা 

সরকাবর অনুষ্ালন মা আমার সলগে যানবন। অতীলতও 
মাত্ দু’িারই মা আমার সলগে বিল়েবিল্ন। একিার 
আলমদািালদ, শ্রীনিলর ্া্েলক একতা যাত্া 
সম্ন্ন করার পর জাতী়ে পতাকা উত্তিতো্ন কলর 
আবম বফলর আসার পর মা আমার কপাল্ বত্ক 
এলঁক বদল়েবিল্ন। 

এিা বি্ মাল়ের জনযে এক অতযেন্ আলিিম়ে 
মুহতূ ষি দকননা, একতা যাত্ার সম়ে ফািও়োরালত 
সন্ত্রাসিাদী হাম্া়ে কল়েকজলনর মতুৃযে হল়েবি্। 
বতবন তাই দসই সম়ে অতযেন্ উব্নি হল়ে পল়েবিল্ন। 
আমার দ�াজঁ বনলত ত�ন দু’জন দযািালযাি 
কলরবিল্ন আমার সলগে। এলদর একজন হল্ন 
অষ্রধাম মক্দিলরর শ্রলদ়্ে প্রমু� স্বামী, আর 
অনযেজন হল্ন আমার মা। আমার সলগে কথা ি্ার 
পর, মাল়ের উল্ি কলমবি্।

ব্তী়ে েিনাটি হ্–য�ন আবম ২০০১ সাল্ 
প্রথমিার গুজরালতর মু�যেমন্ত্রী বহসালি শপথ বন্াম। 
দু’দশক আলির এই শপথ গ্রহে অনুষ্ানটি-ই হ’্ 
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আমার সলগে দকানও সরকাবর অনুষ্ালন মা’র 
দশ্িার অংশগ্রহে। দসই দথলক দকানও সরকাবর 
অনুষ্ালনই মাল়ের সগে্ালভর দসৌভািযে আমার 
হ়েবন।

আলরকিা েিনার কথা মলন প়েলি। আবম 
গুজরালতর মু�যেমন্ত্রী হও়োর পর আমার সি 
বশষ্কলদর প্রকালশযে সংিধ ষিনা জানালত দেল়েবি্াম। 
আবম ভািতাম দয, মা হল্ন জীিলন আমার 
সিলেল়ে ি়ে বশষ্ক, আর তাই ওঁলকও আমার 
সম্ান জানালনা উবেৎ। এমনবক, আমালদর শাল্রেও 
িল্ দয, মাল়ের দথলক ি়ে গুরু আর দকউ হ়ে না– 
‘নাক্স্তমালত্াসমগুরু’। আবম মা’দক এই অনুষ্ালন 
উপবস্ত থাকার জনযে অনুলরাধ করা সত্্বেও মা তা 
প্রতযো�ান কলরন। বতবন িল্বিল্ন, “দদ�, আবম 
একজন সাধারে মানু্। আবম হ়েলতা দতামালক 
জন্ম বদল়েবি বকন্তু তুবম ঈশ্বলরর ্ারাই বশষ্া্াভ 
কলর ি়ে হল়ে উলঠলিা।” দসই বদন মা িা়ো আমার 
সি বশষ্কই সংিবধ ষিত হল়েবিল্ন।

এিা়ো, ঐ অনুষ্ালনর আলি মা জানলত 
দেল়েবিল্ন, আমালদর স্ানী়ে বশষ্ক, দজঠাভাই 
দযাশীজীর পবরিার দথলক দকউ ওই অনুষ্ালন দযাি 
বদলছেন বকনা। দযাশীজী আমার বশষ্ারলম্ভর পলি ষি 
আমার বশষ্ক বিল্ন এিং আমার িে ষি পবরে়েও 
হ়ে তারঁ হালতই। মা তালঁক মলন দরল�বিল্ন এিং 
জানলতন দয, তারঁ জীিনািসান হল়েলি। যবদও মা 
দসই অনুষ্ালন যানবন বকন্তু বতবন দ�়ো্ দরল�বিল্ন, 
যালত আবম দযাশীজীর পবরিালরর কাউলক অিশযেই 

আমন্ত্রে জানাই।
মা আমালক এিাও িুক্ঝল়ে বদল়েবিল্ন দয, 

প্রথািতভালি বশষ্া্াভ িা়োও বশবষ্ত হও়ো যা়ে। 
তারঁ বেন্াভািনা ও দরূদবশ ষিতা আমালক সিসমল়েই 
অিাক কলর দদ়ে।

বতবন সিসমল়েই নািবরক বহসালি তারঁ কতষিিযে 
সম্লকষি �ুিই সলেতন। বনি ষিােন শুরুর সম়ে দথলক 
বতবন প্রবতটি বনি ষিােলন দভাি বদল়েলিন, পঞ্চাল়েত 
দথলক শুরু কলর সাধারে বনি ষিােন পয ষিন্। কল়েকবদন 
আলি মা িান্ধীনির পুর কলপ ষিালরশন বনি ষিােলনও 
দভাি বদলত বিল়েবিল্ন।

মা সিসমল়েই আমালক িল্ন, আমার দকানও 
ষ্বতই হলত পালর না, দকননা আবম ঈশ্বর ও 
জনসাধারে সিারই আশীি ষিাদ দপল়ে থাবক। বতবন 
আমালক মলন কবরল়ে দদন দয, স্বাস্যেকর জীিনযাত্া 
আর িযেক্তিিতভালি ভাল্া থাকািা জনলসিা োব্ল়ে 
যাও়োর জনযে বিলশ্ প্রল়োজনী়ে।

আলি মা েতুম ষিাস প্রথা �ুি কলঠারভালি পা্ন 
করলতন। নিরাক্ত্র সম়ে আমার বনজস্ব িযেক্তিিত 
অভযোস সম্লকষিও বতবন অিবহত। এ�ন বতবন 
আমালক ি্লত শুরু কলরলিন দয, আবম দীে ষিবদন 
ধলর এইসি অভযোস কলঠারভালি পা্ন কলর আসবি 
িল্ এিার এইসি বকিুিা বশবথ্ করাও দরকার।

মালক দকানও বকিু বনল়েই ক�নও দকানও 
অবভলযাি করলত শুবনবন। কারও সম্লকষিও দকানও 
অবভলযাি তারঁ দনই িা বতবন কারও দথলক বকিু 
প্রতযোশাও কলরন না।

আমার মা খুবই সরল-সাধারণ আবার অিি্ও। অি্াি্ 
সব মাথয়র মতিই! এই দ� আনম আমার মাথয়র 

সম্থক্ভ নলখনে আনম নিদ্চিত দ� আপিারা অথিথকই 
আপিাথের মাথয়র সৃ্নতর সথগি এর নমল পাথবি। পড়থত 

নগথয় হয়থতা আপিার মাথয়র েনবও মথি আসথব।
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আজ পয ষিন্ মাল়ের নালম দকানও সম্ত্তি 
বকিু দনই। আবম তালঁক দকালনা বদনই স্বে ষিা্কিার 
পবরধান করলত দদব�বন। আর তারঁ এ বি্ল়ে 
দকানও উৎসাহও দনই। আলির মলতাই বতবন 
আজও তারঁ দিাট্ েরটিলত অতযেন্ সহজ-
সর্ভালি জীিনযাপন কলর যালছেন।

ঈশ্বলরর প্রবত মা’র অসীম বিশ্বাস। বকন্তু, একই 
সলগে বতবন কুসংস্কার দথলক দলূর দথলকলিন এিং 
আমালদর মলধযেও দসই একই গুোি্ীর সঞ্চার 
কলরলিন। পরম্রািতভালি বতবন কিীরপথেী 
আর তারঁ পদনক্দিন প্রাথ ষিনা়ে বতবন দসই প্রথা 
আজও দমলন েল্ন। জপমা্া বনল়ে জপ করা়ে 
বতবন দরাজই দীে ষি সম়ে িযে়ে কলরন। পদবনক পূজা 
ও জপ ইতযোবদলত মনি দথলক প্রা়েই বতবন বনদ্াও 
এব়েল়ে যান। ক�নও ক�নও আমালদর পবরিালরর 
অনযেরা তারঁ জলপর মা্াটি ্ুবকল়ে রাল�, যালত 
বতবন েুলমালত পালরন।

এত ি়েস হও়ো সত্তলত্বও মাল়ের এ�নও 
স্মবৃতশক্তি ভাল্াই। িহু িির আলির েিনাও বতবন 
স্পষ্ মলন করলত পালরন। আমালদর িাব়েলত য�ন 
দকানও আত্ী়ে তারঁ সলগে দদ�া করলত আলসন, 
মা সলগে সলগেই তালঁদর দাদু-বদদার নাম ধলর দডলক 
দসই অনুযা়েী এলদরও বেলন দফল্ন।

বিলশ্বর সমসামব়েক েিনা সম্লকষিও মা 
�িরা�ির রাল�ন। সম্প্রবত আবম তালঁক ক্জলজ্স 
কলরবি্াম, বতবন দরাজ কতষ্ে দিব্বভশন 
দদল�ন। জিালি, মা িল্বিল্ন, দিব্বভশলন 
দিবশরভাি দ্াকই দতা বনলজলদর মলধযে ঝি়ো 
করলত িযেস্ত আর তাই বতবন দসইসি দ্াকলকই 
দদল�ন, যারঁা শান্ভালি �ির পল়েন এিং সিবকিু 
িযো�যো কলর দদন। আবম অিাক হল়েবি্াম, একথা 
দজলন দয, মা এত বকিুর �ির রাল�ন।

তারঁ তীক্ষ্ণ স্মবৃতশক্তি সম্লকষি আলরকিা েিনা 
মলন প়েলি। ২০১৭ সাল্ উত্তরপ্রলদশ বিধানসভা 
বনি ষিােলনর জনযে কাশীলত প্রোরপি ষি দসলর আবম 
আলমদািাদ বিল়েবি্াম। মাল়ের জনযে আবম 
প্রসাদ বনল়ে যাই, য�ন আবম মাল়ের সলগে দদ�া 
কবর, মা ত�বন আমালক ক্জলজ্স কলরন, আবম 
কাশী বিশ্বনাথ মহালদলির েরলে শ্রদ্াপ ষিে কলরবি 
বকনা। মা এ�নও কাশী বিশ্বনাথ মহালদি পুলরা 
নামটি উচ্চারে কলরন। এ প্রসলগে কথা ি্ার সম়ে 

�খিই মাথয়র সথগি দফাথি 
কো হয়, নতনি বথলি, 
কখিও দকািও অি্ায় 

বা খারাপ কাজ কথরা িা। 
েনররিথের কল্াথণ সব ্ভো 

কাজ কথরা। 

প্রধানমন্ত্রীর লিি রাষ্ট্র



54 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ জলুাই, ২০২২

মা ক্জলজ্স কলরবিল্ন দয, কাশী বিশ্বনাথ মক্দিলরর 
যাও়োর িব্পথগুব্ এ�নও দসরকমই আলি বকনা, 
দযন প্রলতযেলকর িাব়ের মলধযেই একটি কলর মক্দির 
রল়েলি। আবম অিাক হল়ে প্রনে কলরবি্াম, মা কলি 
কাশী বিল়েবিল্ন। বতবন িল্ন, িহু িির আলি 
বতবন কাশী বিল়েবিল্ন বকন্তু এ�নও তারঁ সিই মলন 
আলি।

মা দয শুধুই ভী্ে রকম সংলিদনশী্ ও যত্নশী্া, 
তাই ন়ে, বতবন অতযেন্ প্রবতভাসম্ন্নাও িলি। দিাি 
দিল্লমল়েলদর বেবকৎসার জনযে অসং�যে েলরা়ো 
দিািকা তারঁ জানা। আমালদর ভাদনিলরর িাব়েলত 
প্রবতবদন সকাল্ িাচ্চালদর দদ�ালত ও বেবকৎসার 
জনযে বনল়ে আসা িািা-মাল়ের ্াইন পল়ে দযত।

বেবকৎসার জনযে মাল়ের প্রা়েই �ুি বমবহ একিা 
পাউডালরর প্রল়োজন হত। এই পাউডার দযািা়ে 
করািা আমালদর ভাইলিালনলদর দযৌথ দাব়েত্ব বি্। 
মা আমালদর উনুন দথলক িাই, একিা পাত্ এিং �ুি 
বমবহ কাপ়ে বদলতন। আমরা পালত্র উপলর কাপ়ে 
দিলঁধ তার উপর বকিুিা িাই রা�তাম। এরপর, 
আমরা �ুি ধীলর ধীলর ঐ িাই কাপল়ের উপর 

ে্তাম যালত সিলেল়ে সূক্ষ্ম কোগুল্াই নীলে 
পল়ে। মা আমালদর ি্লতন, “কাজিা ভাল্া কলর 
কলরা। িাচ্চারা দযন ি়ে ি়ে িুকলরার দরুে কষ্ না 
পা়ে”।

আলরকিা েিনার কথা মলন প়েলি, দযিা দথলক 
মাল়ের অন্লরর দস্হ ও উপবস্ত িুক্দ্র প্রমাে 
দমল্। একিার আমালদর পবরিার িািার ইলছে 
অনুযা়েী, নম ষিদাোলি পুলজার জনযে যা়ে। প্রেণ্ড 
তালপর হাত দথলক দরহাই দপলত আমরা �ুি দভালরই 
এই বতন েন্ার সফর শুরু কলরবি্াম। যাত্া 
শুরুর পর, ত�নও বকিুিা রাস্তা পাল়ে হািঁা িাবক। 
দযলহতু ত�ন অতযেন্ িরম বি্, আমরা নদী তীর 
িরাির জল্র মধযে বদল়ে হািঁলত শুরু কলরবি্াম। 
জল্র মলধযে হািঁািা দমালিই সহজ বি্ না আর 
�ুি তা়োতাব়ে আমরা ক্ান্ ও ষু্ধাথ ষি হল়ে পব়ে। 
মা আমালদর অস্বক্স্তিা তৎষ্োৎ দ�়ো্ কলর 
িািালক একিু থামলত ও বকিুষ্লের জনযে বিশ্রাম 
বনলত িল্বিল্ন। দসই সলগে, মা িািালক িল্ন, 
কািাকাবি দকাথা দথলক একিু গু়ে বকলন বনল়ে 
আসলত। িািা িুলি যান এিং তা সংগ্রহ করলতও 
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সষ্ম হন। ঐ গু়ে ও জ্ আমালদর তাৎষ্বেক 
শক্তি দযািা়ে এিং আমরা দফর হািঁলত শুরু কবর। 
ঐ প্রেডি িরলম পুলজার উপ্লষ্ যাও়োর সম়ে 
মাল়ের সতকষি দৃটষ্ ও িািার দ্রুত গু়ে আনার ফল্ 
আমালদর দয স্বক্স্ত দমল্, তা এ�নও আমার স্পষ্ 
মলন পল়ে। 

দিািলি্া দথলকই মালক অনযেলদর পিদিলক 
দকি্ সম্ান জানালতই ন়ে, অনযেলদর উপর তার 
বনলজর পিদি োবপল়ে দদও়ো দথলকও বিরত থাকলত 
দদল�বি। আমার বনলজর দষ্লত্ই, বিলশ্ কলর বতবন 
আমার বসদ্ান্লক সম্ান জাবনল়েলিন, ক�নও িাধা 
সটৃষ্ দতা কলরনই বন, িরং উৎসাহ যুবিল়েলিন। পশশি 
দথলকই আমার মলধযে বতবন এক বভন্ন মানবসকতার 
পবরে়ে দপল়েবিল্ন। আবম িরািরই আমার ভাই-
দিানলদর দথলক বকিুিা আ্াদা বি্াম।

আমার বনজস্ব অভযোস ও অবেরােবরত পরীষ্া-
বনরীষ্ার জনযে মা’দক সি ষিদাই িা়েবত উলদযোি গ্রহে 
করলত হত। তলি, বতবন ক�নই এিালক দিাঝা বহসালি 
দদ�লতন না িা ক�নও দকানও বততিতাও প্রকাশ 
কলরনবন। দযমন বকনা আবম প্রা়েই এক নািাল়ে 
কল়েক মাস কলর ্িে গ্রহলে বিরত থাকতাম 
অথিা কল়েক সপ্াহ দকানও রকম �াদযেশসযে গ্রহে 
না কলর দকি্মাত্ দুধই পান করতাম। ক�নও 
আিার আবম ি’মালসর জনযে বমষ্ান্ন িজষিন করতাম। 
শীতকাল্ আবম দ�া্া জা়েিা়ে েুমাতাম এিং 
মাটির পালত্ রা�া ঠাডিা জল্ স্ান করতাম। মা 
জানলতন দয, আবম বনলজর উপর পরীষ্া করবি 
আর ক�নই দকানও িযোপালর আপত্তি করলতন 
না। মা ি্লতন, “টঠক আলি, দতামার দযমন ভাল্া 
্ালি তাই কলরা।“ 

আবম দয বভন্ন পলথ যাক্ছে, মা দসিা িুঝলত 
পারলতন। একিার আমালদর িাব়ের �ুি কালিই 
অিবস্ত বিবর মহালদি মক্দিলর এক মহাত্া 
এলসবিল্ন। আবম তালঁক অতযেন্ ভক্তিভলর দসিা 
করলত থাবক। দসই সম়ে মা তারঁ দিালনর আসন্ন 
বিল়ে বনল়ে ভী্ে উত্তিক্জৎ বিল্ন। কারে, তারঁ 
ভাইল়ের িাব়েলত যাও়োর এিাই বি্ সুলযাি। যাই 
দহাক, য�ন দিািা পবরিারই বিল়ের জনযে প্রস্তুবত 
বনলত িযেস্ত, আবম ত�ন মালক ি্্াম আবম দযলত 
োই না। মা কারে ক্জলজ্স করা়ে আবম মহাত্ালক 
দসিা করার কথা জানা্াম।

স্বাভাবিকভালিই তারঁ দিালনর বিল়েলত আবম 

না যাও়ো়ে মা অ�ুবশ হল়েবিল্ন। বকন্তু, আমার 
বসদ্ান্লক বতবন সম্ান জাবনল়ে িল্বিল্ন, ‘টঠক 
আলি, যা ভাল্া মলন কলরা, তাই কলরা’। তলি, আবম 
একা কী কলর িাব়েলত থাকি, দস সম্লকষি তারঁ উল্ি 
বি্। তাই, যাও়োর আলি বতবন কল়েকবদলনর জনযে 
�ািার ও জ্ �ািার ইতযোবদ রান্না কলর বিল়েবিল্ন, 
যালত আবম অভুতি না থাবক।

আবম য�ন িাব়ে িা়োর বসদ্ান্ বনই, আবম তালঁক 
জানালনার আলিই মা দসিা িুঝলত দপলরবিল্ন। 
আবম প্রা়েই িািা-মালক ি্তাম, আবম িাইলর 
দিবরল়ে প়েলত োই আর দুবন়োিালক িুঝলত োই। 
আবম তালঁদর স্বামী বিলিকানদি সম্লকষি ি্তাম 
আর এও ি্তাম দয আবম রামকৃষ্ণ বমশন মলঠ 
দযলত োই। এিা অলনকবদন ধলর েল্বি্।

অিলশল্ আবম িহৃতযোলির বসদ্ান্ জানাই 
এিং তালঁদর আশীি ষিাদ প্রাথ ষিনা কবর। আমার িািা 
এলকিালরই দভলে পল়েবিল্ন এিং বিরক্তি 
সহকালর িল্বিল্ন, “দতামার যা অবভরুবে”। 
আবম তালঁদর জানাই, তালঁদর আশীি ষিাদ িা়ো আবম 
ের িা়েি না। মা আমার অবভপ্রা়ে িুলঝ আশীি ষিাদ 
কলর িল্ন, দতামার মন যা ো়ে তাই কলরা। আমার 
িািালক দিাঝালনার জনযে বতবন আমার দকাষ্ঠী দকানও 
দজযোবতব্লক দদ�ালত িল্বিল্ন। আমার িািা 
দজযোবত্ জানা এক আত্ী়ের সলগে পরামশ ষি কলরন। 
আমার দকাষ্ঠী দদল� দসই আত্ী়ে িল্বিল্ন, “ওর 
পথ আ্াদা। ও দসই পলথই যালি, সি ষিশক্তিমান যা 
ওর জনযে বনবদষিষ্ কলর দরল�লিন।“

এর কল়েক েন্া পর আবম িহৃতযোি কবর। 
ততবদলন আমার িািাও আমার বসদ্ালন্র সলগে 
মাবনল়ে বনলত দপলরবিল্ন। আর আমালক আশীি ষিাদ 
কলরবিল্ন। েল্ আসার আলি, মা আমালক দই ও 
গু়ে �াইল়েবিল্ন পবিত্ শুভারলম্ভর জনযে। বতবন 
জানলতন দয, এরপর আমার জীিন আ্াদা হল়ে 
যালি। মাল়েরা তালঁদর আলিি বন়েন্ত্রলে যতই পিু হন 

নতনি আমাথক বারবার মথি 
কনরথয় দেি দ� জিসাধারথণর 

জি্ কাজ করথত দগথল 
আমার নিথজথক সুস্ রাখা 

প্রথয়াজি। 
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না দকন, য�ন তালঁদর সন্ান িাব়ে দিল়ে যা়ে, দসিা 
দমলন দনও়োিা তালঁদর পলষ্ �ুি কটঠন হল়ে দা়ঁো়ে। 
মাল়ের দোল� জল্ ভলর এলসবি্। বকন্তু, আমার 
ভবি্যেলতর জনযে প্রেুর আশীি ষিাদও কলরবিল্ন। 
একিার িাব়ে দিল়ে েল্ আসার পর আবম দয�ালনই 
থাবক এিং দযমনই থাবক, মাল়ের আশীি ষিাদই বি্ 
আমার সলগে থাকা একমাত্ ধ্রুি সম্দ। মা সি ষিদাই 
আমার সলগে গুজরাবতলত কথা িল্ন। গুজরাবতলত 
‘তু’ শব্টি সমি়েসী ও দিািলদর সলবোধলন িযেিহার 
করা হ়ে। আমরা ি়েলস ি়ে িা সম্ালন ি়ে কাউলক 
সম্ান করলত োইল্ ‘তলম’ িযেিহার কবর। দিাি দি্া 
মা আমালক ‘তু’ িল্ সলবোধন করলতন। বকন্তু, পরিতশী 
কাল্ আবম িাব়ে িা়োর পর নতুন পলথ পা দদও়ো়ে 
বতবন ‘তু’ ি্া িন্ধ কলরন এিং দসই দথলক বতবন 
আমালক ‘তলম’ িা ‘আপ’ িল্ সলবোধন কলর থালকন।

মা আমালক সিসমল়েই িরীি ক্যোলে নজর বদলত 
এিং দৃঢ় বসদ্ান্ গ্রহলে উৎসাবহত কলরলিন। আমার 
মলন আলি, য�ন আবম গুজরালতর মু�যেমন্ত্রী হলিা 
িল্ বস্র হ’্, দসই সম়ে আবম রালজযে বি্াম না। 
বফলর আসার পর আবম দসাজা মাল়ের সলগে দদ�া 
করলত যাই। মা ভী্ে উচ্ছবসত হল়েবিল্ন এিং 
জানলত দেল়েবিল্ন, আবম আিার তারঁ সলগেই থাকলিা 
বকনা। বতবন অিশযে আমার উত্তর জানলতন। এরপর 
বতবন আমালক িল্ন, “সরকালরর দতামার বক কাজ 
আবম িুক্ঝ না, বকন্তু তুবম দযন ক�নও উৎলকাে বনও 
না, আবম দসিাই োই।“

বদবলিলত আসার পর তারঁ সলগে আমার সাষ্াৎ 
আলির দেল়ে অলনক কলম বিল়েলি। ক�নও ক�নও 
আবম য�ন িান্ধীনিলর যাই, মাল়ের সলগে �ুি অল্প 
সমল়ের জনযে দদ�া কবর। আলির মলতা এ�ন আর 
তত দিবশিার দদ�া হ়ে না। বকন্তু, আমার অনুপবস্বতর 
জনযে ক�নও আবম মাল়ের বদক দথলক দকানও 

অসলন্া্ ক�নও দদব�বন। তারঁ ভাল্াভাসা ও দস্হ 
একই আলি, তারঁ আশীি ষিাদও একই রকম আলি। মা 
সি ষিদাই আমালক ক্জলজ্স কলরন, “তুবম বদবলিলত ভাল্া 
আলিা দতা, আমার এিা ভাল্া ্ািলি দতা।“ 

মা আমালক সিসম়ে এই িল্ আশ্বস্ত কলরন দয, 
তারঁ সম্লকষি দুক্চিন্া কলর িহৃত্তর দাব়েত্ব সম্লকষি 
মলনালযাি ভগে করা উবেৎ হলি না। য�নই আবম 
মাল়ের সলগে দফালন কথা িব্, মা আমালক িল্ন, 
“কারও সলগেই দকানও অনযো়ে িা মদি বকিু কলরা না 
আর িরীিলদর জনযে কাজ করলত থালকা”।

আবম যবদ আমার িািা-মাল়ের জীিলনর বদলক 
তাবকল়ে দদব�, সততা ও আত্সম্ান হ’্ তালঁদর 
সিলেল়ে ি়ে গুে। দাবরদ্যে ও ়্োই সত্তলত্বও আমার 
বপতামাতা ক�নও সততার পথ তযোি কলরনবন িা 
আত্সম্ালনর সলগে আলপা্ কলরনবন। দয দকানও 
েযোল্ঞ্জ দমাকাবি্া করার জনযে তালঁদর একিাই মন্ত্র 
বি্ – কলঠার পবরশ্রম, বনরন্র কলঠার পবরশ্রম।

সারা জীিলন িািা ক�নও কারও উপর দিাঝা হল়ে 
থালকনবন। মাও এিাই বনক্চিত করলত োন – বতবন 
এ�নও বনলজর কাজকম ষি যতিা সম্ভি বনলজই কলরন।

এ�ন য�নই মাল়ের সলগে দদ�া হ়ে, মা আমালক 
সিসমল়েই িল্ন, “আবম কারও দসিা বনলত োই না, 
আমার সি অগে-প্রতযেগে সে্ থাকা অিস্ালতই আবম 
েল্ দযলত োই”।

আমার মাল়ের জীিন কাবহনীলত আবম সংযম, 
আত্তযোি ও ভারলতর মাতৃশক্তির প্রবত অিদান 
দদ�লত পাই। য�নই আবম মাল়ের বদলক ও তারঁ মলতা 
দকাটি দকাটি মবহ্ার বদলক দদব�, ত�নই মলন হ়ে দয, 
এমন বকিু দনই, যা ভারতী়ে নারীর পলষ্ অজষিন করা 
সম্ভি ন়ে।

প্রবতটি কাবহনীর দনপলথযেই মাল়ের দিৌরিজনক 
কাবহনী ্ুবকল়ে থালক। প্রবতটি সংগ্রালমর অলনক 
ঊলধ্ ষি থালক মাল়ের দৃঢ় প্রবতজ্া।

মা দতামার এই জন্মবদন, এই শুভষ্লের জনযে 
অবভনদিন জানাই। দতামার জন্মশতিল্ ষির সূেনাকাল্ 
রই্ অলনক অলনক শুলভছো। দতামার জীিন 
সম্লকষি প্রকালশযে বিশলদ দ্�ার সাহস আমার এর 
আলি ক�নও হ়েবন। দতামার সুস্বাস্যে ও ভাল্া থাকার 
জনযে আবম সি ষিশক্তিমালনর কালি প্রাথ ষিনা কবর আর 
আমালদর সকল্র জনযে দতামার আশীি ষিাদ োই।

আনম দতামার চরথণ প্রণাম জািাই।  

মা চাইথতি সাধুরা দ�ি তারঁ 
স্ািথের আেশীবাে কথরি। মা 

তাথঁের বলথতি, “আমার স্ািথের 
আেশীবাে করুি �াথত ওরা অথি্র 

খুনেথত খুনে হথত পাথর আর অথি্র 
েঃুথখ সহমমশী হয়। ওথের মথি দ�ি 

রদ্ক্ আর দসবা রাব োথক।”

প্রধানমন্ত্রীর লিিরাষ্ট্র
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নমনডয়া কি ্ভার 
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বহদি ুধলম ষি জিন্নাথ রথযাত্ার অপবরসীম তাৎপয ষি রল়েলি। 
পুরীলত (ওব়েশা) প্রবত িির এই যাত্ার আল়োজন করা 
হ়ে। বহদি ুকযোল্ডিার অনুসালর, প্রবত িির আ্াঢ় মালসর 
শুক্পলষ্র ব্তী়ো বতবথলত (এিার ১ জু্ াই) পুরী যাত্া 
করা হ়ে। এলত জিন্নাথ, ভাই ি্ভদ্ ও দিান সুভদ্ার 
মূবত ষি বতনটি বভন্ন রলথ কলর শহর পবরভ্রমলে বনল়ে যাও়ো 
হ়ে। পুরী িা়োও গুজরাত, আসাম, পক্চিমিগে, জম্ু, 
বদবলি, অন্ধ্রপ্রলদশ, অমতৃসর, দভাপা্, দিনারস এিং 
্�নউল়ের পাশাপাবশ িাং্ালদশ, সান রোক্সিসলকা এিং 
্ডিলনও জিন্নাথলদলির রথযাত্া হ়ে।

শ্রী জিন্নালথর শুভ রথযাত্া উপ্লষ্যে 
আপনালদর সক্লক আমার উষ্ণ 

শুলভছো জানাই। আবম কামনা 
কবর শ্রদ্া ও ভক্তিলত ভরা এই যাত্া 

দদশিাসীর জীিলন সু�, সমকৃ্দ্, দসৌভািযে 
ও স্বাস্যে িল়ে আনুক। জ়ে জিন্নাথ!

- নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্ত্রী 

শ্রী জগন্নােশ্রী জগন্নাে
রে �াত্া রে �াত্া 

(১-৯ জলুাই ২০২২)
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