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মানুলের জীিন ধারলে অপবরহার ্য 
উপকরে হ্ খািার। বিশ্ব স্াস্যে সংস্ার 
এক প্রবতলিদন অনুসালর, দবূেত খািালরর 
কারলে প্রবত িছর ৪.২ ্ক্ষ মানুলের 
মত্ৃযে হয় এিং প্রবত দশজন মানুে অসুস্ 
হলয় পলেন। ‘ফুড ওলয়লটেজ ইনলডক্স 
বরলপার্য ’ ২০২১ অনুসালর ভারলত প্রবত 
িছর এক জন মানুে বপছ্ ৫০ বকল্াগ্াম 
খািার নষ্ট হয়। বিলশ্বর িহু দদলশর ত্্নায় 
খািার নলষ্টর পবরমাে অলনক কম। এই 
খাদযে সুরক্ষা বদিলস আসুন আমরা সকল্ 
প্রবতজ্া কবর রালত খািার নষ্ট না হয় এিং 
সকল্ রালত সুরবক্ষত খািার পায়। 

ভািি সিকারিি উরদ্ারগ িাষ্ট্রসংঘ ২০২৩ সালটটরক আন্তজা্রিক পটুটিকি শস্ বর ্রিসারব সঘারণা 
করিরছ। ‘ইশ্ডিযান কাউশ্সিল অফ এররিকালচািাল  রিসাচ্’ ৭৯ ধিরনি বারযাফটট্ফারযড চাল, 
গ�, সজাযাি, বাজিা, দানাশস্, বাদা�, রিরস, সরর ্এবং সযারবন প্রস্তুি করিরছ। আট ধিরনি 
বারযাফটট্ফারযড ফুলকরপ, আলু, িাঙালু, ওল এবং সবদানা কৃরকরদি �রধ্ জনরপ্রয িরযরছ। জজব 
কৃররি জন্ �ৃত্তিকা স্াস্্ কাড্, ন্ারনা ইউরিযা এবং �াটটি পটুটি সংক্ান্ত ির্্ি প্রচাি কিা িরছে।

এফএসএসএআই িা ফুড দসফটর অযোন্ড 
টেযোন্ডাড্যস্  (অবতবরক্ত খাদযে এিং বিতরে) 
২০১৯ অনুরায়ী খাদযে দাতা এিং বিতরেকারী 
সংস্াগুব্লক বনবদ্যষ্ট দাবয়ত্ব দদওয়া হলয়লছ, 
রালত খািালরর মান িজায় থালক।  

ভািরিি প্র্� খাদ্ সিুষ্া সংরিিালয
ভারলতর প্রথম খাদযে সরুক্ষা সংগ্হা্য় গলে 
উলেলছ তাবম্নােুর থাঞ্াভ্র শহলর। ভারত 

কীভালি বিলশ্বর মলধযে অনযেতম প্রধান খাদযেশসযে 
উৎপাদনকারী দদশ হলয় উে্ এিং খািালরর 

সুরক্ষায় দদলশর ভূবমকা, এই সংগ্হা্লয় দসই 
সক্ বিেয় ত্ল্ ধরা হলয়লছ। 
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সম্াদরকি কলর�
অবভনন্দন!
यथा ह्येकेन चके्ण न रथसय गतिर्भवयेत् ।

एव ंपरुुषकारयेण तवना दवै ंन तिधयति ।।

এই সংসৃ্কত দ্াকটরর অথ ্য হ্ দর রথ দরমন একটর চাকার উপর বনভ্যর কলর চ্লত পালর না, দতমবন 
পবরশ্রম ছাো সফ্তা অজ্যন করা রায় না। দদলশর অগ্গবতর দক্ষলরেও একই উপমা প্রলরাজযে। 
সরকালরর বচন্তাধারা, পবরকল্পনা এিং জনগলের বচন্তা-ভািনা একদ্রেত হল্ই একটর দদশ দ্রুত 
গবতলত সমধৃিশা্ী হলয় ওলে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী িরািরই িল্ আসলছন দর দদলশর প্রবতটর 
নাগবরলকর শদ্ক্তলত ভারলতর শদ্ক্ত বনবহত রলয়লছ।
এই কারলেই প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী দদলশর সুশাসলন জনগলের ভূবমকালক সি ্যাবধক গুরুত্ব 
বদলয়লছন, রালত তারঁা দকন্দ্রীয় সরকালরর প্রবতটর পবরকল্পনা, নীবত, বমশন এিং কম ্যসূবচলত অংশগ্হে 
করলত পালরন, তার সুলরাগসুবিধা পান। সরকালরর বস্কমগুল্া এখন দ্রুত িাস্তিায়ন হলচ্ছ, সরকালরর 
কালজর ধরন পবরিত্যলনর কারলেই তা সম্ভি হলয়লছ।  
‘দসিা, সুশাসন এিং দবরলদ্রর ক্যোে’- এই দৃটষ্টভবগিলক সগিী কলর, গত আর িছলর দকন্দ্রীয় সরকার 
দদলশর স্ালথ ্য অলনক ঐবতহাবসক বসধিান্ত গ্হে কলরলছ। অলন্তযোদলয়র ্ক্ষযে অজ্যলনর বদলক এবগলয় 
চল্ দদশ উন্নয়লনর নত্ন উচ্চতায় দপৌঁলছলছ। বিবভন্ন আন্তজ্যাবতক সংস্াও স্ীকার কলরলছ দর 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদীর দনতৃলত্ব ভারত দরকড্য গবতলত দাবরদ্রযে দরূ কলরলছ। গবরিলদর স্ালথ ্যর কথা 
মাথায় দরলখ দকন্দ্রীয় সরকালরর বিবভন্ন বসধিান্ত, প্রকলল্পর ফল্ই এই কাজ সম্ভি হলয়লছ।
পিূ ্যিততী সংখযোয় পােকলদর জাবনলয়বছ্াম কীভালি দকন্দ্রীয় সরকার প্রায় প্রবত চত্থ ্য বদলন একটর 
নত্ন িা িযোপক সংস্কার প্রকল্প বনলয় এলসলছ রালত এর সুবিধা ১০০% দরাগযে িযেদ্ক্তর কালছ দপৌঁলছ রায়। 
৩০ দম দকন্দ্রীয় সরকার তার শাসনকাল্র আর িছর পূে ্য কলরলছ, দচাদ্দটর দসক্টলর শত শত প্রকলল্পর 
গবত কীভালি দদলশর অগ্গবতলত একটর নত্ন বদকবনলদ্যশনা বদলয়লছ, এই সংখযোয় আমালদর প্রচ্ছদ 
বনিলধের বিেয় তাই। প্রধানমন্তীর সাম্প্রবতক ইউলরাপীয় দদশগুব্লত সফর, দনপা্ এিং জাপান 
সফর, ২০১৪ সা্ দথলক বিলশ্ব ভারলতর ক্রমিধ ্যমান বিশ্বাসলরাগযেতালক আরও শদ্ক্তশা্ী কলরলছ, 
ভারতলক বিশ্বস্ত দদলশ রূপান্তবরত কলরলছ।
এছাোও, বিশ্ব পবরলিশ বদিস উপ্লক্ষ, সুস্ায়ী জীিনধারার জনযে দকন্দ্রীয় সরকালরর প্রলচষ্টা, িযেদ্ক্তত্ব 
এিং অমতৃ মলহাৎসি বিভালগ অনুলপ্ররোমূ্ক গল্পগুব্ এই সংস্করলের বিলশে আকে ্যে। এছাোও, 
নত্ন জাতীয় বশক্ষা নীবতর পর ্যাল্াচনা, এিং দদশলক দসবমকন্ডাক্টর বচপ ততবরর দকলন্দ্র পবরেত 
করার বদলক ভারলতর পদলক্ষপগুব্ এই সংস্করলে উপস্াবপত করা হলয়লছ। 
আপনালদর মূ্যেিান মতামত জানালত থাকুন। 
ধনযেিাদালন্ত,

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx ( জযদীপ ভাটনগি )

এখন সিরিাটট ভারায উপলব্ধ রনউ ইশ্ডিযা 
স�াচাি পড়রি রলিক করুন
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আবম অন্াইলন বনউ ইদ্ন্ডয়া 
সমাচার পদ্রেকাটর পবে। এই পদ্রেকা 

দথলক আবম িহু বিেয় সম্পলক্য জানলত 
দপলরবছ। এই পদ্রেকায় বিবভন্ন সরকাবর 
প্রকলল্পর নীবত এিং কাজ বিেলয় সহজ 

বিেলয় তথযে উপস্াপন করা হয়। 
িনবন্ত রসং িারঠাি 

hanwantsinghrathore0@gmail.com

পবরিত্যনশী্ ভারলতর সিলচলয় 
সাথ ্যক ছবি প্রকাবশত হয় বনউ ইদ্ন্ডয়া 

সমাচার পদ্রেকায়। এই পদ্রেকায় দদলশর 
সমসামবয়ক বিেয়, বিশ্ব রাজনীবত 

সক্ বিেলয় সাম্প্রবতক তথযে উপ্ব্ধ 
রলয়লছ। এরা ি্ল্ অত্যেদ্ক্ত হলি না দর 
এটর দসরা বডদ্জরা্ পদ্রেকা। পদ্রেকার 
সম্পাদকীয় দ্লক অবভনন্দন জানাই। 

স�ারিি সসারন 
sonimohit895@gmail.com 

বনউ ইদ্ন্ডয়া পদ্রেকার ১৬-৩০ এবপ্র্ 
সংখযোটর অতযেন্ত তথযেসমধৃি এিং হৃদয়গ্াহী। 

এই সংখযোটর পলর জান্াম কীভালি 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদীর দনতৃলত্ব ভারলতর 

পুরাতাত্ত্বিক সামগ্ীগুব্ বিবভন্ন দদশ 
দথলক বফবরলয় আনা হলচ্ছ। এই পদ্রেকা 

দথলক আবম বনতযে নত্ন তথযে জানলত 
পাবর। ভারলতর এই প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্ী 

বফবরলয় আনা সম্পবক্যত বনিধেটরও অতযেন্ত 
মলনাগ্াহী। আবম প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদীর 

প্রলচষ্টালক সাধুিাদ জানাই।
ডঃ দীপ�ালা

deep.mala@sgndkc.du.ac.in

এই বডদ্জরা্ পদ্রেকাটর মানসম্মত বিেয় এিং সুন্দর পবরকল্পনার জনযে সকল্র বপ্রয় হলয় উলেলছ। 
এইরকম পদ্রেকা প্রকাশ করার জনযে আবম আপনালদর অবভনন্দন জানালত চাই। পুলরা দ্ একসলগি 

অসাধারে কাজ করলছ। আমার একটর পরামশ ্য আলছ দর আপবন রবদ পদ্রেকার প্রবতটর বনিলধের সলগি অবডও 
িযেিহার করলত পালরন তলি রারা ভ্রমলের সময় পুলরা বিেয়িস্তু পেলত পালরন না, তারঁা উপকৃত হলিন।

ডঃ অিরবন্দ কু�াি পাল 
arvind04pal@gmail.com 

ডাকবাক্স

স�াগার�ারগি টঠকানা: রুম নম্বর ২৭৮, িুযেলরা অফ আউরবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন,
ববিতীয় ত্, সূচনা ভিন, নত্ন বদবল্- ১১০০০৩

ইর�ল: response-nis@pib.gov.in 
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২৬/১১ এর সন্তাসিাদী হাম্ার কথা মলন আলছ? 
ররনার মূ্ েেরন্তী দডবভড দহডব্ এই হাম্ার 
পবরকল্পনা করার জনযে ২০০৬ দথলক ২০০৯ 

সাল্র মলধযে দিশ কলয়কিার ভারলত বগলয়বছল্ন 
িল্ জানা বগলয়লছ। বকন্তু তার গবতবিবধর দকালনা 
তথযেই বিল্েে করা রায়বন, কারে দস সময় ভারলত 
দকালনা িে তথযে িা বিল্েে দডরালিস িযেিস্া বছ্ 
না। বনরাপত্ার এই জটর্ রারবত কাটরলয় ওোর জনযে, 
২০১০ সাল্ একটর জাতীয় দগালয়ন্দা বগ্ড (নযোরবগ্ড) 
ততবর করার পবরকল্পনা করা হলয়বছ্। তলি ্থগবতর 
কারলে এই প্রকল্পটর সম্পূে ্য হলত বি্ম্ব হলয়বছ্। ২০১৪ 
সাল্ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী দাবয়ত্বগ্হলের পর এই 
কালজ নত্ন আলস। বদবল্লত নযোশনা্ ইলন্ব্লজন্স 
বগ্লডর সদর দফতলরর কাজ প্রায় সম্পূে ্য হওয়ার 
পলর, ৩ দম স্রাষ্ট্রমন্তী অবমত শাহ দিগিা্ুরুলত এর 
কযোম্পাস উলবিাধন কলরবছল্ন। স্রাষ্ট্রমন্তী িল্বছল্ন 
দর দডরা, সুলরাগ এিং জটর্তার বদক দথলক আলগর 
সমলয়র ত্্নায় িত্যমালন বনরাপত্ার প্রলয়াজনীয়তা 
উলল্খলরাগযেভালি পবরিবত্যত হলয়লছ। নযোরবগ্ড আসল্ 

একটর সমববিত মূ্  তথযে ভাণ্ডার, রা তৃতীয় িযেদ্ক্তর 
মাধযেলম দ্নলদন, সন্তাসী তহবি্, জা্ মুদ্রা, মাদকদ্রিযে, 
দিামা বিল্ারলের হুমবক, অবিধ অস্ত্র দচারাচা্ান 
এিং অনযোনযে সন্তাসী কার ্যক্াপ পর ্যলিক্ষলে সাহারযে 
করলি। দগালয়ন্দা এিং আইবন সংস্াগুব্ এখন তালদর 
সম্পূে ্য িযেিহার করলত সক্ষম হলি। তথযে বিল্েে এিং 
তথযে প্ররুদ্ক্তর সাহালরযে সংস্াগুব্র িত্যমান কালজর 
পধিবতলত একটর দৃষ্টান্তমূ্ক পবরিত্যন হওয়া উবচত। 
নযোরবগ্লডর পবরলেিাগুব্ এগালরাটর দকন্দ্রীয় সংস্ার 
পাশাপাবশ সমস্ত রাজযে/দকন্দ্রশাবসত অঞ্চল্র পুব্লশর 
কালছ উপ্ব্ধ হলি।

সন্তাসবারদি রবরুরধে শূন্ সিনশীলিা 

‘ন্াশনাল ইরটেরলরজসি ররিড 
সপ্রর�রসস’-এি উর্াধন

দকন্দ্রীয় সরকালরর দরলকালনা পবরকল্পনা তখনই 
পুলরাপুবর কার ্যকর হয় রখন সমালজর প্রাবন্তক 

মানেুরাও তার সুফ্ পান। এই বচন্তা বনলয় সাত 
িছর আলগ প্রধানমন্তী জীিন দজযোবত বিমা দরাজনা, 
প্রধানমন্তী বনরাপত্া বিমা দরাজনা এিং অর্ দপনশন 
দরাজনা শুরু হলয়বছ্। সাধারে 
মানলুের কালছ অথ ্যবনবতক বনরাপত্ার 
সুবিধা দপৌঁলছ দদওয়ার জনযে প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমাদী ২০১৫ সাল্র দম মালস 
এই পবরকল্পনাগুব্ শুরু কলরবছল্ন। 
প্রধানমন্তী জীিন দজযোবত বিমা দরাজনায় 
িছলর মারে ৩৩০ রাকার বপ্রবময়াম বদলত হয়, রার জনযে 
২ ্ ক্ষ রাকার জীিন বিমা পাওয়া রায়, এই দরাজনা শুরু 
হওয়ার সময় দথলক এখনও পর ্যন্ত ১২.৭৬ দকাটর িযেদ্ক্ত 
বনিধেন কলরলছন। ৫,৭৬,১২১ জনলক এই প্রকলল্পর 

আওতায় আনা হলয়লছ এিং ১১,৫২২ দকাটর রাকার দাবি 
বনষ্পত্ততি করা হলয়লছ। মহামারী চ্াকা্ীন স্ল্প আলয়র 
পবরিারগুব্র জনযে এই বস্কমটর অতযেন্ত উপলরাগী িল্ 
প্রমাবেত হলয়লছ, কারে ২০২১ অথ ্য িছলর প্রদত্ দমার 
দাবির প্রায় ৫০% দকাবভড-১৯-জবনত মত্ৃযের সলগি 

সম্পবক্যত বছ্। একই সমলয়, ২৮.৩৭ 
দকাটর মানুে এখনও পর ্যন্ত প্রধানমন্তী 
সুরক্ষা বিমা দরাজনার অধীলন 
নবথভ্ক্ত কলরলছন, দরখালন শুধুমারে 
১২ রাকার িাবে ্যক বপ্রবময়াম প্রদান 
কলর ২ ্ক্ষ রাকার দরু ্যরনা বিমা 

পাওয়া রায়। এই দরাজনা ৯৭,২২৭ দাবি পূরলের জনযে 
১৯৩০ দকাটর রাকা প্রদান কলরলছ। এখনও পর ্যন্ত চার 
দকাটররও দিবশ সদসযে অর্ দপনশন দরাজনায় দরাগ 
বদলয়লছন, রা িধৃি িয়লস আবথ ্যক সহায়তা প্রদান কলর। 

এখন স�ারজি প্রারন্তক �ানুররদি কারছও 
জন সিুষ্া পরিররবা 

সংবাদ সংরষ্প
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প্র্�বাি সকরভআইরস 
টানও্ভাি এক লষ্ 
সকাটট টাকা অরিক্� 
করিরছ
প্রধান�ন্তী নরিন্দ্র স�াদী বহুবাি স্রদরশ এবং 
খারদি দ্রব্ রিিণ এবং ব্বিাি কিাি জন্ 
আহ্ান জারনরযরছন। এি ফরল সদরশি সাধািণ 
�ানুর খারদি জিরি পরণ্ি প্ররি আরিি প্রকাশ 
করিন। ২০২১-২২ অ্ ্ বছরি খারদি রবশ্ক্ এক 
লষ্ সকাটট টাকা ছারড়রযরছ। খারদ ও রিা�ীণ 
রশল্প কর�শরনি (সকরভআইরস) সচযাি�্ান 
রবনয কু�াি সারক্সনাি �রি, সদরশি সকারনা 
‘ফাস্ট �ুরভং কনশ্জউ�াি গুডস্ ’ (এফএ�রসশ্জ) 
সকাম্ারন এই প্র্� অ্ ্ বছরি এই সংখ্া 
অরিক্� করিরছ। রিািকিা স� দ্রব্গুরল জদরনক 
রভত্তিসি সছাট আকারি ব্বিাি করিন িা 
এফএ�রসশ্জ’ি আওিায আরস। এফএ�রসশ্জ 
িল এ�ন সভাগপণ্ �া িুলনা�ূলকভারব ক� 
খিরচ দ্রুি রবশ্ক্ িয।   

২০২১-২২ সারল

১,১৫,৪১৫.২২ 
৫০৫২

১৯১%

সকাটট টাকা।

২০২১-২২ অ্ ্ বছরি 
সকরভআইরস-এি স�াট 
ব্বসাি পরি�াণ িল

সকাটট টাকাি 
খারদ সপাশাক 
রবশ্ক্ িরযরছ। 
এটট পূবব্িতী 
বছরিি 
িুলনায 
৪৩.২০% বৃশ্ধে 
সপরযরছ।

ভািি: রবরবেি ওরুধ ভাণ্ডাি 

নিুন জািীয �ুব নীরিি খসড়া প্রস্তুি

৮ বছরি ভািরিি িফিারন 
১০৩% বৃশ্ধে সপরযরছ 

আপনািা ১৩ জনু প�ন্্ত 
�িা�ি জানারি পারিন  

দকাবভলডর মলতা সংকরকা্ীন সমলয় 
ভারত বিলশ্বর ১২০টররও দিবশ দদলশ 
হাইড্রদ্ক্সললিালরাকুইন-সহ অলনক ওেুধ এিং 

বচবকৎসা সরঞ্াম সরিরাহ কলরবছ্, এখন বিলশ্বর ফালম ্যবস 
বহসালি স্ীকৃবত পালচ্ছ। ভারলতর ওেুধ এিং ওেুধ সংক্রান্ত 
পলেযের রফতাবন গত আর িছলর ১০৩% িদৃ্ধি হলয়লছ। ওেুধ 
এিং ফাম ্যা পলেযের রফতাবন ২০১৩-১৪ সাল্ ৯০,৪১৪ দকাটর 
রাকা বছ্, রা ২০২১-২২ সাল্ দিলে ১.৮৩ ্ক্ষ দকাটর রাকা 
হলয়লছ। দদলশ ১০,৫০০টররও দিবশ উৎপাদন সুবিধাসম্পন্ন 
শদ্ক্তশা্ী দনরওয়াক্য-সহ ৩০০০টর ফাম ্যা দকাম্পাবন রলয়লছ। 
এর পাশাপাবশ বপএ্আইলয়র মলতা বস্কমগুব্ ফাম ্যাবসউটরকযো্ 
পেযে এিং ওেুলধর কাচঁামা্ ততবরলত আরও সহায়তা বদলয়লছ। 
আয়তলনর বদক দথলক ভারত বিশ্বিযোপী তৃতীয় এিং মূল্যের 
বদক দথলক চত্দ্যশতম স্ালন রলয়লছ। বিলশ্বর ৬০% টরকা এিং 
২০% দজলনবরক ওেুধ ভারত প্রস্তুত কলর।

ভারত বিলশ্বর িহৃত্ম রুি জনসংখযোর দদশ। এখন 
প্রলয়াজন হ্ এই রুিকলদর তালঁদর স্প্ন পূরলের 
জনযে একটর প্যোরফম ্য প্রদান করা। একই উলদ্দশযে 

বনলয় নত্ন জাতীয় বশক্ষানীবত চা্ু করা হয়। এিার জাতীয় রুি 
নীবতর সময়। রুি ও ক্রীো মন্তক এই নীবতর খসো ততবর কলরলছ। 
জাতীয় রুি নীবতর খসো রুি উন্নয়লনর জনযে একটর দশ িছলরর 
দৃটষ্টভবগির সূচনা কলর, রা ভারত ২০৩০ সাল্র মলধযে অজ্যন 
করলত চায়। এটর সুস্ায়ী উন্নয়ন ্লক্ষযের সলগি সামঞ্সযেপূে ্য 
এিং ‘ভারলতর অগ্গবতর জনযে তরুেলদর সম্ভািনা উনু্ক্ত 
করলত’ কাজ কলর। জাতীয় রুি নীবতর ্লক্ষযে পাচঁটর দক্ষরেলক 
অগ্াবধকার দদওয়া হলয়লছ: বশক্ষা, কম ্যসংস্ান ও উলদযোক্তা, রুি 
দনতৃত্ব ও উন্নয়ন, স্াস্যে, বফরলনস ও দখ্াধু্ া এিং সামাদ্জক 
নযোয়বিচার। এই দক্ষরেগুব্র প্রলতযেকটর সমালজর সুবিধািদ্ঞ্চত 
অংলশর স্ালথ ্যর কথা মাথায় দরলখ সামাদ্জক অন্তভ্্যদ্ক্তর নীবতর 
উপর বভত্ততি কলর গলে উলেলছ। জাতীয় রুি নীবতর সম্পূে ্য খসো 
https://yas.nic.in/ -এই ওলয়িসাইলর উপ্ব্ধ। নাগবরকরা ১৩ 
জনু পর ্যন্ত dev.bhardwaj@gov.in িা policy-myas@gov.in 
-এই ওলয়িসাইলর খসো সম্পলক্য পরামশ ্য জানালত পালরন।   

২০১৪ স্রক ২০২২ সারলি 
�াচ্ প�ন্্ত সকরভআইরস-এি 
স�াট ব্বসায

বৃশ্ধে। উরলিরখি স�যকারল 
খারদি পণ্ রবশ্ক্ ৩৩২% বৃশ্ধে 
সপরযরছ।

বািাণসীরি জিরি পশর�না 
বাজারি এরসরছ
শারড় এবং সগালারপ �ীনাকারিি জন্ 
বািাণসী সািা রবরবে রবখ্াি। এখন সসই 
বািাণসী পশর�নাি জন্ও পরিরচি িরব। 
বািাণসীি সুদষ্ খারদ িারঁিিা রপ্রর�যা� 
পশর�না পণ্ প্রস্তুি করিরছন। এখন সসই 
পরণ্ি রবশ্ক্ শুরু িরযরছ। এখন প�ন্্ত 
পশর�না পণ্ শুধ�ুাত্ জম্ু ও কাশ্ীি এবং 
লাদারখ জিরি িরিা। বািাণসীরি জিরি প্র্� 
পশর�না শাল প্রধান�ন্তী নরিন্দ্র স�াদীরক 
উপিাি সদওযা িয। কাশী িাি বুনরনি জন্ 
পরিরচি স�খারন সলি-লাদাখ পশর�নাি 
সুরিাি জন্ সুপরিরচি। লাদারখি পশর�নাি 
উল রদরয বািাণসীরি কাপড় সবানা িরছে।  

সংবাদ সংরষ্প
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১৭৮১ সাল্র ৩ এবপ্র্ উত্রপ্রলদলশর দগান্ডা 
দজ্ার কালছ ছাপাইয়া গ্ালম এক ব্াহ্মে 
পবরিালর সহজানলন্দর জন্ হলয়বছ্। িািা-মা 

তালঁক আদর কলর রনশযোম িল্ ডাকলতন। কবথত 
আলছ তারঁ হালত পদ্ম, পালয় িলরের প্রতীক বচহ্ন  বছ্। 
দজযোবতেীরা ভবিেযেবিােী কলরলছন দর এই বশশু ্ক্ষ ্ক্ষ 
মানুলের পথপ্রদশ ্যক হলয় উেলি। তারঁ তশশলির একটর 
উপাখযোনও বিখযোত। িািা ধম ্যলদি একিার একটর থা্ায় 
একটর দসানার মুদ্রা, একটর ছ্বর এিং শ্রীমদ ভগিত 
গীতা দরলখবছল্ন। িা্ক রনশযোম থা্া দথলক গীতালক 
ত্ল্ বনলয়বছল্ন। পাচঁ িছর িয়লস বতবন িে ্যমা্ার 
বশক্ষা পান। 

আর িছর িয়লস উপনয়লনর পলর বতবন িহু ধম ্যগ্ন্থ 
অধযেয়ন শুরু কলরন। িািা-মালয়র মত্ৃযের পর মারে এগালরা 
িছর িয়লস বতবন মানুলের ক্যোলে কাজ করার জনযে িাবে 
দছলে চল্ রান। পরিততী সাত িছর বতবন সারালদলশ রুলর 
দিোন। এর পর দ্ালক তালক নী্কন্ঠিেতী িল্ ডাকলত 
থালক। এই সময় বতবন দগাপা্লরাগীর 
কালছ অষ্টাবগিক দরাগ বশলখবছল্ন। 
বতবন উত্লর বহমা্য়, দবক্ষলে কাদ্ঞ্চ, 
শ্রীরগিম ও রালমশ্বরম প্রভৃবত স্ান 
ভ্রমে কলরবছল্ন। এরপর পাধেরপুর 
ও নাবসক হলয় গুজরালত আলসন। সাত 
িছর ভ্রমলের পর ১৭৯৯ সাল্ দরাগী 
বহসালি নী্কালন্তর রারো অিলশলে 
গুজরালতর জনুাগে দজ্ার দ্াজ 
গ্ালম দপৌঁলছ দশে হয়। দ্ালজ বতবন 
রামানন্দ স্ামীর প্রিীে বশেযে মুক্তানন্দ 

স্ামীর সলগি দদখা কলরন।
রামানন্দ স্ামীর কাছ দথলক ১৮০০ সাল্র ২০ 

অলক্টাির নী্কান্তিেতী সন্নযোস দীক্ষা গ্হে কলরন। 
তারপর বতবন সহজানন্দ স্ামী নালম পবরবচত হন। 
মারে ২১ িছর িয়লস তারঁ মত্ৃযের আলগ, রামানন্দ 
স্ামী তালঁক উধিি সম্প্রদালয়র দনতা বহসালি তারঁ 
উত্রাবধকারী বহসালি বনরকু্ত কলরবছল্ন। তখন দথলক 
উধিি সম্প্রদায় স্ামীনারায়ে সম্প্রদায় নালম পবরবচবত 
্াভ কলর। রামানন্দ স্ামীর মত্ৃযের পর, সহজানন্দ স্ামী 
স্ামীনারায়ে নালম পবরবচত হন। তারঁ খযোবত ছবেলয় পলে 
সি ্যরে। বতবন তারঁ বশেযেলদর পাচঁটর ব্ত বনলত ি্লতন। 
বতবন মাংস, মদ, চ্বর, িযেবভচার দথলক বিরত থাকা এিং 
স্-ধাবম ্যকতা দমলন চ্ার উপর দজার বদলয়বছল্ন। তারঁ 
প্রেীত বনয়ম-কানুন বতবন কলোরভালি পা্ন করলতন। 
বতবন রলজ্ প্রােী হতযো, নারীহতযোর মত অশুভ প্রথার 
বিলরাধী বছল্ন। ১৮২২ সাল্, আহলমদািালদ প্রথম 
স্ামীনারায়ে মদ্ন্দর প্রবতটঠিত হলয়বছ্। িত্যমালন বদবল্র 

অক্ষরধাম-সহ বিলশ্বর বিবভন্ন দদলশ 
স্ামীনারায়ে সম্প্রদালয়র বিশা্ 
মদ্ন্দর রলয়লছ।

বকন্তু এ এক বচরন্তন সতযে দর, 
রার জন্ হয় তারঁ মত্ৃযেও অবনিার ্য। 
১৮৩০ সাল্, ভগিান স্ামীনারায়ে 
নশ্বর দদহ তযোগ কলরবছল্ন, তলি 
তারঁ বচন্তাভািনা এিং বশক্ষা সারা 
বিলশ্ব তারঁ অনসুারীরা প্রচার কলর 
চল্লছন। 

লষ্ লষ্ অনগুা�ী িািঁ সদখারনা 
প্ অনসুিণ করিরছরলন    
ভারলতর দীর ্য এিং সমধৃি ইবতহালস অলনক মহান িযেদ্ক্তলত্বর 
আবিভ্যাি হলয়লছ রারা শুধুমারে তালঁদর জীিদ্দশায় দকি্ 
সামাদ্জক দচতনাই গলে দতাল্নবন, িরং দীর ্যকা্ ধলর বিশ্ব 
দচতনালকও প্রভাবিত কলরবছল্ন। স্ামীনারায়ে সম্প্রদালয়র 
প্রবতঠিাতা সহজানন্দ স্ামী এমনই এক মহান িযেদ্ক্তত্ব। 
বিশ্বজলুে তারঁ ্ক্ষ ্ক্ষ ভক্ত রলয়লছ। অনুগামীরা তারঁ কম ্য- 
ভাি- বচন্তার বিারা অনুপ্রাবেত হলয়বছল্ন, তারঁা তালঁক ঈশ্বলরর 
অিতার িল্ মলন করলতন এিং ভগিান স্ামীনারায়ে নালম 
সলম্বাধন করলতন।

জন্ম- ৩ এরপ্রল ১৭৮১, �িুৃ্- ১ জনু ১৮৩০ 

স্ামীনারায়ে সম্প্রদায় শুধু মদ্ন্দরই 
বনম ্যাে কলরবন, সামাদ্জক দচতনার 

জনযে একাবধক দকন্দ্রও গলে ত্ল্লছ। 
এইসক্ মদ্ন্দরগুব্লত সলি ্যাত্ম 

বশল্পকলম ্যর সলগি প্ররুদ্ক্তর বিস্ময়কর 
দম্িধেন ্ক্ষযে করা রায়, এখালন 
সকল্ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃলত্বর সলগি 

মানিজাবতর ক্যোলের িাত ্যাও পান।“ 
- নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্তী 

ভগিান স্ামীনারায়ে ব্শ্তিত্ব
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উৎকে ্য মালন জীিলন উন্নবত ও সমদৃ্ধি। অমতৃ কাল্র সংকল্প পূরে কলর, গুজরালতর ভারুচ প্রশাসন 
দজ্ায় রাজযে সরকালরর চারটর িে প্রকলল্পর ১০০% সম্পূে ্য কলর এক আদশ ্য দৃষ্টান্ত স্াপন কলরলছ। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী এই উপ্লক্ষ আলয়াদ্জত ‘উৎকে ্য সমালরাহ’দয় ভােে দদন এিং ‘অমতৃ 
সংকলল্প’র কথা উলল্খ কলর িল্ন, “সিকা সাথ, সিকা বিকাশ’-এর মন্তলক সগিী কলর সমালজর 
সক্ ধলম ্যর সক্ ভালগর মানুেলদর ১০০% সুবিধা বনদ্চিত করলত হলি। দকানও দবরদ্র মানেু দরন 
ক্যোেমূ্ক প্রকল্প দথলক িাদ না পলেন।“ উৎকে ্য সমালরাহ অদ্জ্যত সফ্তার সাক্ষযে িহন কলর। 
সরকার রখন আন্তবরকভালি দকান সংকল্প গ্হে কলর তখন তা সাধারে মানুলের কালছ দপৌঁলছ রায়।

উৎকর ্
উরদ্াগ 

গগো স্রূপা আর্ক্ 
সিাযিা প্রকল্প 

জািীয পরিবাি 
সিাযিা প্রকল্প 

বযস্ রনঃস্রদি 
জন্ সপনশন 

রস্�

জািীয বৃধে 
সিাযিা স�াজনা 

১২৫০ রাকা 
মাবসক সহায়তা

৬০ িছলরর দিবশ িয়সী 
আলিদনকারীলদর ১২০০ 

রাকা পর ্যন্ত মাবসক 
সহায়তা। 

৬০ িছলরর দিবশ িয়সী 
আলিদনকারীলদর ১২০০ 

রাকা পর ্যন্ত মাবসক সহায়তা। 

পবরিালরর প্রধান উপাজ্যনকারী 
সদলসযের মত্ৃযের দক্ষলরে, তালঁদর 

উপর বনভ্যরশী্ মানুেলদর 
২০,০০০ রাকা দদওয়া হয়।  

সা�াশ্জক পরিকল্পনাি �াধ্র� �ানরুরি স�শৃ্ধে

দর দকালনা সরকার রখন সুবচবন্তত 
পবরকল্পনা ও দৃঢ় সংকল্প বনলয় সমালজর 
প্রবতটর মানলুের রত্ন দনয়, তখন তার 

ফ্াফ্ সি ্যদাই সুখকর হয়। ২০১৪ সাল্ নলরন্দ্র 
দমাদী দদলশর প্রধানমন্তীর দাবয়ত্ব গ্হে কলরবছল্ন। 
স্াধীনতার পর দথলক দসই সময় পর ্যন্ত দদলশর প্রায় 
অলধ ্যক জনসংখযো উনু্ক্ত স্ালন ম্তযোগ করলত 
িাধযে হলতন। তালঁদর িাবেলত দশৌচা্লয়র িযেিস্া বছ্ 
না। উন্নত টরকা অিকাোলমা ও িযেিস্ার অভালি 
মানেু টরকাদালনর সুবিধা দথলক িদ্ঞ্চত বছ্। বিদযুেৎ 
সংলরালগর সুবিধা না থাকায় জীিনরারোর গবত বছ্ 
মন্থর। দদলশর জনসংখযোর অবধকাংশ মানুে িযোংক 
পবরলেিা দথলক িদ্ঞ্চত বছল্ন। বকন্তু প্রধানমন্তী 
হওয়ার পর নলরন্দ্র দমাদী পবরচ্ছন্নতা অবভরান 
শুরু কলরন এিং প্রবতটর িাবেলত দশৌচাগার ততবরর 
পবরকল্পনা কলরন। দকাবভড সময়কাল্, প্রধানমন্তী 
গরীি ক্যোে অন্ন দরাজনা ্ক্ষ ্ক্ষ মানুেলক 
দাবরদ্রযেসীমার বনলচ রাওয়া দথলক রক্ষা কলরবছ্। 
এই পবরকল্পনা বিশ্বিযোপী প্রশংবসত হলয়লছ। 
দীর ্যলময়াদী পবরকল্পনা এিং জনগলের প্রলচষ্টার 
কারলে, দকন্দ্রীয় সরকার গত কলয়ক িছলর প্রবতটর 
অভািী মানলুের কালছ এই প্রকল্পগুব্র সুবিধা 
দপৌঁলছ বদলয়লছ। এখন ‘অমতৃ কা্’-এর এই রারোয় 
ভারত ২০৪৭ সাল্ দসানাব্ ভারলতর জনযে প্রবতটর 
পবরকল্পনার সুবিধা ১০০% মানুলের কালছ দপৌঁলছ 
দদওয়ার সংকল্প বনলয়লছ। ভারুচ দজ্া প্রশাসলনর 
এই অনুলপ্ররোমূ্ক সাফল্যের জনযে প্রধানমন্তী 
িল্লছন, “আবম ভারুচলক অবভনন্দন জানাই। 
সামাদ্জক বনরাপত্া সংক্রান্ত চারটর প্রকলল্পর জনযে 
দজ্া প্রশাসন, গুজরাত সরকারলক অবভনন্দন 
জানাই।“ এই উপ্লক্ষযে প্রধানমন্তী পুনি ্যযেক্ত 
কলরলছন দর তারঁ সরকালরর বনরন্তর প্রলচষ্টা বছ্ 
দর দবরদ্র ক্যোলের প্রকল্পগুব্ দথলক দরন দকান 
সুবিধালভাগী িদ্ঞ্চত না হন। সিারই পূে ্য সুবিধা 
পাওয়া উবচৎ।  

এক ঝলরক উৎকর ্উরদ্াগ
   দজ্া প্রশাসন চ্বত িছলরর ১ জানুয়াবর দথলক ৩১ মাচ্য 

পর ্যন্ত ‘উৎকে ্য পাহাে’ অবভরান পবরচা্না কলর। রার 
উলদ্দশযে বছ্ বিধিা, িয়স্ক এিং বনঃস্ নাগবরকলদর সহায়তা 
প্রদানকারী প্রকল্পগুব্র সম্পূে ্য সুবিধা বনদ্চিত করা।

 চারটর প্রকলল্পর জনযে দমার ১২,৮৫৪ জন সুবিধালভাগীলক 
বচবহ্নত করা হলয়লছ। এই বস্কমগুব্ হ্– গগিা স্রূপ 
আবথ ্যক সহায়তা বস্কম, জাতীয় িধৃি সহায়তা দরাজনা, 
িয়স্ক বনঃস্লদর জনযে দপনশন বস্কম এিং জাতীয় পবরিার 
সহায়তা প্রকল্প। 

 এই প্রকলল্পর সুবিধা দথলক িদ্ঞ্চত মানুেলদর সম্পলক্য 
তথযে সংগ্হ করার জনযে তা্ুকবভত্ততিক দহায়ারসঅযোপ 
দহল্প্াইন নম্বর দরােো করা হলয়বছ্।

 দজ্ার দপৌরসভা এ্াকার সমস্ত গ্াম ও ওয়ালড্য উৎকে ্য 
বশবিলরর আলয়াজন করা হয়, দরখালন প্রলয়াজনীয় 
কাগজপরে সরিরাহকারী আলিদনকারীলদর দসই স্ালনই 
অনুলমাদন দদওয়া হয়। প্রচারাবভরানলক আরও কার ্যকর 
করলত উৎকে ্য সহায়কলদরও প্রলোদনা দদওয়া হলয়লছ।  

উৎকে ্য উলদযোগ িাষ্ট্র 
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নিুন ভািরিি নিুন ভািরিি 

সরকালরর দমৌব্ক পবরকল্পনার ফল্ গত আর 
িছলর সারা দদলশ এক নত্ন রুলগর সূচনা হলয়লছ। 
এই অমতৃ কা্লক ভারত তার স্ে ্যরুলগর প্রস্তুবত, 
কাোলমা বহসালি গলে ত্ল্লছ। দদলশর সমদৃ্ধি 

এিং স্বনভ্যরতার জনযে দীর ্যলময়াদী পবরকল্পনা এিং 
‘জাতীয় নীবত’র কারলে ভারত সারা বিলশ্বর কালছ 

আশা-আকাঙ্কা-ভরসার প্রতীক হলয় উলেলছ। বিগত 
আর িছলর, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী দসিা, সুশাসন 

এিং দবরদ্র ক্যোলের ্লক্ষযে ‘দসানাব্ ভারত’ গেলনর 
জনযে প্রবতটর প্রকলল্পর সলগি দদলশর প্রবতটর স্তলরর 
মানুেলক রুক্ত কলরলছন। এই দপ্রক্ষাপলর প্রধানমন্তী 

দমাদীর দনতৃত্বাধীন সরকার ৩০ দম আর িছর 
সম্পূে ্য কলরলছ। আসুন দজলন দনওয়া রাক কীভালি 

ভারলতর সি ্যাত্মক উন্নয়লনর প্রতীক হলয় উলেলছ 
জনগলের শদ্ক্ত। দদলখ বনই কীভালি শত শত 

পবরকল্পনা সাধারে মানুলের জীিলন আমূ্ 
পবরিত্যন আনলত সক্ষম হলয়লছ...

বুরনযাদ জনশশ্তিবুরনযাদ জনশশ্তি

দরশি শশ্তি, দরশি শশ্তি, 
সদরশি গরি সদরশি গরি 

দরশি শশ্তি, সদরশি গরি দরশি শশ্তি, সদরশি গরি 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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নিুন ভািরিি নিুন ভািরিি 

গুড্ডির গল্প: গুড্ডি নয়ডা ১৬ নম্বর দসক্টলরর কালছ একটর 
গ্ালম িাস কলরন। বতবন জাবনলয়লছন: "স্ামী এিং আবম, 

দুজলনই শ্রবমক। মানুলের িাবে দথলক আিজ্যনা ত্ল্ 
আমরা দর অথ ্য উপাজ্যন কবর তা বদলয় আমরা খািার রুটর 
এিং জ্ বকনলত িযেিহার কবর। কলরানার সময় সিবকছ্ 

িধে হলয় বগলয়বছ্। রতক্ষে না আবম দজলনবছ্াম দর 
আমার জন ধন িযো্ক অযোকাউলন্ রাকা এলসলছ, প্রধানমন্তী 

এই সুবিধা প্রদান কলরবছল্ন, ততক্ষে পর ্যন্ত আমালদর 
আলয়র দকানও উৎস বছ্ না। দসই সমলয় বতনিার ৫০০ 

রাকা দপলয়বছ্াম। অলনকরা স্দ্স্ত দপলয়বছ্াম। রোে 
বহসালি বিনামূল্যে দরশনও দদওয়া হলয়বছ্। না দপল্ আবম 

কী করতাম! িাচ্চালদরই িা কী খাওয়াতাম?” 

ইদ্ন্ডয়া দপাটে দপলমন্স িযো্ক ওবেশার প্রতযেন্ত 
মাগদাই গ্ালমর বিজয়, প্রবতমা এিং দশ ্যনী 
রাউলতর জীিলন আশীি ্যাদ স্রূপ হলয় উলেলছ। 
আলগ রাকা জমা িা দতা্ার জনযে তালঁদর ২০ 
বকল্াবমরার পথ দরলত হলতা। প্রবতমা িল্ন, 
“আলগ একবদন, কাজ দছলে িাবের িাচ্চা এিং 
িয়স্কলদর একা দরলখ িযোল্ক দরলত হলয়বছ্।” 
ইদ্ন্ডয়া দপাটে দপলমন্স িযোল্কর সুবিধা 
কীভালি গ্াম দথলক গ্ালম মানুলের জীিন 
িদল্ বদলয়লছ দস সম্পলক্য দশ ্যনী িল্লছন, 
“িযোল্ক রুলর দিোলনার দদৌে এখন দশে।“

দরশি শশ্তি, দরশি শশ্তি, 
সদরশি গরি সদরশি গরি 

উন্নয়ন কী? দুঃখ কী? দাবরদ্রযে কী? বিেয়গুল্া কী? আমার এই 
বিেলয় অবভজ্তা আলছ এিং দসই অবভজ্তাই আজ সারা দদলশর 
জনযে, দকাটর দকাটর নাগবরলকর জনযে, পবরিালরর জনযে কাজ করার 
অনযেতম রসদ। দকানও সুবিধালভাগী দবরদ্র নাগবরক রালত ক্যোে 
প্রকল্পগুব্র সুবিধা দথলক িদ্ঞ্চত না হয়, সরকার অলিান্ত পবরশ্রম 
করলছ তা বনদ্চিত করার জনযে ৷ প্রলতযেলকরই তালঁদর প্রাপযে সুবিধা 

এিং সম্পূে ্য সুবিধা পাওয়া উবচৎ।
- নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্তী

বনউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ জনু, ২০২২

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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একটর িযোদ্্কং সুবিধা দহাক িা বকোে সম্মান বনবধর 
অধীলন বতনটর বকদ্স্তলত িাবে ্যক ৬০০০ রাকা পাওয়া 

িা এ্বপদ্জ ভত্ ্যবক দহাক, তা সরাসবর সুবিধালভাগীর 
অযোকাউলন্ পাোলনা হলয়লছ। মধযেপ্রলদলশর 

নগাওঁলয়র িাবসন্দা দদলিন্দ্র বসং িল্লছন দর রখন 
বতবন সরাসবর তারঁ িযো্ক অযোকাউলন্ এ্বপদ্জ 

ভত্ ্যবক দপলত শুরু কলরবছল্ন, তখন বতবন অিাক 
হলয় বগলয়বছল্ন। দদলিন্দ্র  িল্ন, “�াঝখারন 

গ্াস এরজশ্সিি �্ারনজারিি অনুপরস্রিি 
কািরণ আি সকানও ঝার�লা সনই।” এখন 

সরাসবর সুবিধালভাগীর অযোকাউন্ হওয়ায় বতবন 
সরকালরর প্রকলল্পর সলগি সংরুক্ত দিাধ কলরন। 

এ্বপদ্জ ছাোও, প্রধানমন্তী আিাস দরাজনার অথ ্যও 
সরাসবর সুবিধালভাগীলদর অযোকাউলন্ দপৌঁছলত শুরু 

কলরলছ। এই কারলে উত্রপ্রলদলশর আবমর খান 
এিং আবরয়ান দচৌধুরীর মলতা মানুলেরা খুবশ কারে 

দকন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্ত সুবিধাগুব্র মলধযে এখন আর 
দকানও মধযেস্তাকারী দনই৷

নবভ মুম্বইলয়র িাবসন্দা পুষ্প িানলসালদ তারঁ 
পবরিালরর প্রথম মবহ্া উলদযোক্তা বরবন প্রধানমন্তী 

মদু্রা দরাজনার মাধযেলম ঋে বনলয়লছন। ্াদালখর 
কুলঞ্স অযোংলমা ঐবতহযেিাহী হস্তবশলল্পর প্রচার কলর 

একটর িযেিসা চা্ু কলরন, দসখালন বতবন স্ানীয় 
মবহ্ালদর বনলয়াগ কলরন। নয়ডার অদ্্কত টেযোন্ড 

আপ ইদ্ন্ডয়া দথলক ঋে বনলয় িযেিসা শুরু কলরলছন। 
প্রথম ্কডাউলনর সময়, আগ্ার প্রীবত তারঁ িযো্ক 

অযোকাউলন্ বিনামূল্যে খাদযেশসযে এিং এক বকদ্স্তলত 
৫০০ রাকা দপলয়বছল্ন। বতবন এখন স্বনবধ বস্কলমর 

সুবিধা দপলয়লছ, ফ্ বিদ্ক্র কলর স্বনভ্যর হলয়লছ। 
রাজস্ালনর নালগৌলরর দরাগারাম অলনযের িাবেলত 

খািার রান্না কলর সংসার চা্ালতন। তারঁ বতন মালসর 
দমলয়র হৃদবপলণ্ড একটর বছদ্র ধরা পলে। এমতািস্ায় 
দমলয়র বচবকৎসার জনযে অলথ ্যর সংস্ান কীভালি হলি 

তাই সিলচলয় দিবশ ভাবিত কলরবছ্ দরাগারামলক। 
তারপলর বতবন আয়ুষ্ান কালড্যর কথা জানলত 
পালরন। কাড্য ততবরর পর তারঁ দমলয় দিবদকার 

বিনামূল্যে বচবকৎসা হয়।

মারে আর িছলর সরকার দকাটর দকাটর 
সাধারে মানুলের জীিলন স্াচ্ছন্দযে-
সংস্ালনর িযেিস্া কলর তালঁদর 
আত্মবনভ্যরশী্ কলর ত্ল্লছ। সাধারে 

মানুে আত্মমর ্যাদায় ি্ীয়ান হলয়লছ। দদলশর মানেুলক 
স্াি্ম্বী করলত প্রশাসবনক সংস্কার, বিদযুেৎ সংস্কার, 
দর্ সংস্কার, দুনতীবত দরাধ, কলরর স্চ্ছতা, দ্জএসটর’র 
মলতা এক দদশ এক কলরর বসধিান্ত গ্হে, বস্ক্ ইদ্ন্ডয়া, 
টোর্য-আপ, টেযোন্ড আপ ইদ্ন্ডয়া, বডদ্জরা্ ইদ্ন্ডয়া’র 
মলতা প্রকলল্পর পবরকল্পনা এিং িাস্তিায়ন করা হলয়লছ। 
জাতীয় বশক্ষানীবত, মবহ্ালদর দনতৃলত্ব উন্নয়লনর নত্ন 
বচন্তাভািনা বিলশ্ব ভারলতর প্রভািলক শদ্ক্তশা্ী করলছ। 
দবরদ্র নাগবরকলদর জীিলনর দমৌব্ক চাবহদাগুব্ পূরে 
করার জনযে সরকার প্রবতটর িাবেলত দশৌচাগার বনম ্যাে 
কলরলছ,  উজ্জ্ব্া প্রকলল্পর মাধযেলম দধায়ঁামুক্ত রান্নারলরর 
স্প্নলক িাস্তিাবয়ত কলরলছ, বিশুধি পানীয় জল্র জনযে 
ক্ দথলক জ্ সরিরালহর িযেিস্া কলরলছ। বিলশ্বর 
িহৃত্ম জনস্াস্যে প্রকল্প আয়ষু্ান ভারলতর অধীলন 
দদলশ ৫০ দকাটররও দিবশ মানুেলক বিনামূল্যে পাচঁ 
্ক্ষ রাকা মূল্যের বচবকৎসা সুবিধা প্রদান করা হলয়লছ, 
জনধলনর মলতা প্রকল্পটর দদলশর িহু িদ্ঞ্চত মানুেলক 
িযোদ্্কং িযেিস্ার সলগি সংরকু্ত কলরলছ। জম্ম ুও কাশ্ীর 
দথলক ৩৭০ ধারা অপসারে করা হলয়লছ, উপতযেকায় 
বিকালশর পথ প্রস্তুত হলয়লছ। নি ভারত গেলন ভারলতর 
এই কাজ দৃষ্টান্ত হলয় উলেলছ। ভারত দনুতীবত, সন্তাসিাদ 
এিং কাল্ািাজাবর রগু দথলক একটর শদ্ক্তশা্ী, সুরবক্ষত 
এিং স্চ্ছ দদশ বহসালি আবিভূ্যত হলয়লছ। বিগত আর 
িছলর সরকার সি বদক বদলয় সামবগ্ক দৃটষ্টভবগি বনলয় 
গহৃীত পদলক্ষলপর কারলে, প্রবতলিশী দদশগুব্র রেৃযে 
অবভপ্রায়গুব্লক বনমূ ্্য  করলত সক্ষম হলয়লছ। দকাবভড-
১৯ মহামাবরর সমলয় বিলশ্বর িহু দদশ ভারলতর ক্ষমতা 
বনলয় সদ্ন্দহান প্রকাশ কলরবছ্। বকন্তু দসই ভারত 
শুধুমারে দুটর দদশীয় টরকার বিকাশই কলরবন, বিলশ্বর 
িহৃত্ম টরকা অবভরান পবরচা্না কলরলছ। দকাবভলডর 
মলতা অভূতপূি ্য পবরবস্বতলত বিলশ্বর িহু দদলশ টরকা 
এিং ওেধু সরিরাহ কলরলছ। প্রবতলিশী রাষ্ট্রগুব্লক 
সাহারযে কলরলছ। বসওবপ-২৬ এর মলতা বিশ্ব মলঞ্চ ভারত 
উন্নয়নশী্ দদশগুল্ার প্রবতবনবধত্ব কলরলছ। উন্নত 
দদশগুব্লক তালদর দাবয়ত্ব এিং কত্যিযে মলন কবরলয় 
বদলয়লছ। এই ভারত এখন নি শদ্ক্তলত ি্ীয়ান। এই 
নত্ন ভারত সংকল্প এিং সমদৃ্ধিলত পেূ ্য। 

উপরুক্ত দনতৃলত্বর ফল্ই ভারত আজ সমালজ-
বচন্তায়-কলম ্য অভূতপূি ্য পবরিত্যন সাধন করলত দপলরলছ। 
১৩০ দকাটর দদশিাসীর দৃঢ় সংকলল্পর ফল্ পবরচ্ছন্নতা 
অবভরান একটর গে আলন্দা্লন পবরেত হলয়লছ। স্বনভ্যর 
ভারত গলে ত্্লত দজারিধি হলয়লছ সকল্।

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
দরশি শশ্তি, দরশি শশ্তি, 
সদরশি গরি সদরশি গরি 
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আশা বাস্তবারযি িরছে
২০১৪ সাল্ রখন নলরন্দ্র দমাদী প্রধানমন্তী হলয়বছল্ন 

তখন দদলশ মারে ৩০০-৪০০টর টোর্যআপ বছ্। এই শব্দটর 
আলগ এত পবরবচত বছ্ না, বকন্তু গত ৮ িছলর ভারলত 
টোর্যআলপর ভািনা, পবরলিশ িদল্ দগলছ৷

ভারত এখন বিলশ্বর তৃতীয় িহৃত্ম টোর্যআপ ইলকা 
বসলটেম। আমালদর দদশ একটর ইউবনকন ্য হাি হলত প্রস্তুত। 
দদলশর দছার দছার শহলরও টোর্যআপ গলে উেলছ। প্রবত 
৮-১০ বদলন, ভারলতর রিুকরা একটর নত্ন ইউবনকন ্য ততবর 
কলর।

এটর ভারলতর রিুকলদর সাফল্যের নত্ন উচ্চতায় 
দপৌঁছালনার জনযে তালঁদর দৃঢ় সংকলল্পর পবরচায়ক। দ্জ-
২০ দদশগুব্র মলধযে ভারত এখন সিলচলয় দ্রুত িধ ্যনশী্ 
অথ ্যনীবত। স্মার্যলফালন দডরা খরলচর দক্ষলরে, ভারত বিলশ্ব 
ববিতীয় স্ালন রলয়লছ। দ্ািা্ বরলরই্ ইনলডক্স অনরুায়ী 
ভারত ববিতীয় স্ালন রলয়লছ। ভারত বিলশ্বর তৃতীয় িহৃত্ম 
শদ্ক্তর উপলভাক্তা। বিলশ্বর তৃতীয় িহৃত্ম উপলভাক্তা িাজার 
রলয়লছ ভারলত। পূি ্যিততী অথ ্যিছলর ভারত ৪১৭ বিব্য়ন 
ড্ার িা ৩০ ্ক্ষ দকাটর রাকার দিবশ পেযে রফতাবন কলর 
এক নত্ন দরকড্য সটৃষ্ট কলরলছ। ভারত পবরকাোলমার 
আধুবনকীকরলে বিবনলয়াগ করলছ রা আলগ কখনও হয়বন। 
আজ, ভারত সহলজ জীিনরাপন এিং িযেিসা করার উপর 
দজার বদলয়লছ। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী সম্প্রবত গুজরালতর 
ভারুলচ একটর অনঠুিালনর সময় িল্বছল্ন, “আপনারা 
আমালক গুজরাত দথলক বদবল্লত পাটেলয়লছন দদলশর দসিা 
করার জনযে, এখন তার িয়স আর িছর হ্। দসিা, সুশাসন 
এিং দবরদ্র ক্যোলে আর িছর। 
জনকল্াণ, দরিদ্ররদি জন্ সম্ান

ভারলতর প্রবতটর নাগবরলকর শদ্ক্তই দদলশর শদ্ক্ত। এটর 
মাথায় দরলখ, পবরকল্পনাগুব্ দকি্ প্রস্তুত করা হয়বন, 
দসগুব্র িাস্তিায়নও বনদ্চিত করা হলয়বছ্। ফ্স্রূপ, 
একটর পবরকল্পনা রখন ১০০ শতাংশ ্ক্ষযে অজ্যন কলর, 
তখন এটর দদলশর সুশাসন-নীবত-আদলশ ্যর প্রবতঠিা কলর। 
আজ, রখন সরকার তার অষ্টম িছর পূে ্য করলছ, তখন 
িুঝলত হলি এর মলধযে মানুলের আস্া রলয়লছ রা নত্ন কলর 
শদ্ক্ত ও সংকলল্পর সলগি এবগলয় দরলত উৎসাবহত কলর। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদীর স্প্ন হ্ মানুলের কালছ ১০০% 
সুবিধা দপৌঁলছ দদওয়া। ২০১৪ সাল্ নলরন্দ্র দমাদী রখন 
দদলশর প্রধানমন্তীর দাবয়ত্বভার গ্হে কলরন, তখন দদলশর 
জনসংখযোর প্রায় অলধ ্যক মানুে দশৌচাগার, টরকা, বিদযুেৎ 
সংলরাগ এিং িযো্ক অযোকাউন্, জল্র সংলরালগর মলতা 
সুবিধা দথলক িদ্ঞ্চত বছল্ন। রাইলহাক, দকন্দ্রীয় সরকার 
কলয়ক িছর ধলর অলনকগুব্ পবরকল্পনালক িাস্তিাবয়ত 
কলরলছ। শতভাগ সুবিধালভাগীর ্ক্ষযে অজ্যন করা বগলয়লছ 
অথ ্যাৎ, প্রবতটর সম্প্রদায়, প্রবতটর বিভাগ সমানভালি ‘সিকা 
সাথ, সিকা বিকাশ’এর ্লক্ষযে কাজ করলছ। উন্নয়লনর 

ধারা দথলক দকউ দরন িদ্ঞ্চত না হয়- এরাই সরকালরর 
প্রধান ভািনা। সামাদ্জক বনরাপত্া, জনক্যোে, দবরদ্রলদর 
মর ্যাদা দদওয়ার অবভরান শুরু হল্ দদলশর-জাবতর বচন্তার 
পবরবধও প্রসাবরত হয়। ৫০ দকাটররও দিবশ মানেু পাচঁ 
্ক্ষ রাকা পর ্যন্ত বিনামূল্যে বচবকৎসা পালচ্ছন, ্ক্ষ ্ক্ষ 
মানলুের জনযে চার ্ক্ষ রাকা পর ্যন্ত দরু ্যরনা এিং জীিন 
বিমার িযেিস্া করা হলয়লছ। িয়স্ক নাগবরকলদর জনযে ৬০ 
িছর িয়লসর পলর একটর বনবদ্যষ্ট দপনশলনর িযেিস্া করা 
হলয়লছ। সাধারে মানুেলক পাকা িাবে, দশৌচাগার, রান্নার 
গযোস, বিদযুেৎ, জল্র সংলরাগ, একটর িযো্ক অযোকাউলন্র 
মলতা সুলরাগ-সুবিধা প্রদালনর মাধযেলম সাধারে মানেুলক 
দদলশর চাব্কা শদ্ক্তলত পবরেত করা হলয়লছ।
�সৃণ পর্ চলাি জন্ প্রস্তুরি

আজ, ভারত দকি্ একটর নত্ন দভালরর সাক্ষী নয়, 
নত্ন শতাব্দীর নত্ন দশলক নত্ন আশাও প্রস্ফুটরত হলত 
চল্লছ। এর কারে, ২০১৪ সাল্ শুধু দদলশর ক্ষমতায় নয়, 
দদলশর স্ভালিও িদ্ হলয়লছ। ১৩০ দকাটর ভারতীয়লদর 
দচতনা নত্ন ভারলতর বভত্বত স্াপলন কার ্যকর প্রমাবেত 
হলয়লছ। ২০১৪ সাল্র আলগ ভারলত দনুতীবত, অভযেন্তরীে 
বনরাপত্া, সন্তাস এিং কৃেক-সম্পবক্যত অসংখযে সমসযোর 
সমাধান করা হয়বন। এমন পবরবস্বতলত দদলশর সাধারে 
বনি ্যাচনলক হাবতয়ার কলরবছ্ মানেু, নত্ন রলুগর সূচনা 
হলয়বছ্ ভারলত। সবতযেকালরর জনলসিা করার জনযে 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী বনলজলক একজন "প্রধান দসিক" 
বহসালি বিলিবচত কলরলছন। বতবন বনলজই বদলন ১৬ দথলক 
১৮ রণ্া কাজ কলর দৃষ্টান্ত স্াপন কলরলছন।

অলন্তযোদলয়র ্ক্ষযে অজ্যলনর জনযে বতবন দ্রুত এিং িহৃৎ 
পবরসলর কাজ কলরবছল্ন রালত সমালজর িদ্ঞ্চত, প্রাবন্তক 
মানলুেরাও সরকালরর সক্ বস্কম এিং উলদযোগ দথলক 
উপকৃত হন। ‘অধেকালরর অিসান হলি। সূর ্য উেলিই’- 
প্রাক্তন প্রধানমন্তী অর্ বিহারী িাজলপয়ীর দ্খা এই 
রচনাটর একুশ শতলকর নত্ন ভারলতর সংকল্প হলয় উলেলছ।

এমন পবরবস্বতলত, আমরা, ভারলতর মানেু রখন গত 
আর িছলর এক নত্ন রলুগর সাক্ষী হলয়বছ। একুশ শতলকর 
নত্ন আশা পূরলের জনযেও জনগলের অর্ অবভপ্রায়ও 
জরুবর। গত আর িছলর ভারত অবিশ্বাসযে সাফ্যে অজ্যন 
কলরলছ, তলি এটর চূোন্ত গন্তিযে নয়। নত্ন ভারলতর ্ক্ষযে 
সামলন। এই সমস্তই দর দকানও ভারতীয়লক গলি ্য ভবরলয় 
দদলি কারে এই সমস্ত প্রলচষ্টা আত্মবিশ্বাস জাবগলয় দতাল্। 
ভারলতর অগ্গবতর গল্প 'অমতৃ কা্'-এর সংকল্পলক 
উপ্বব্ধ করলত সাহারযে কলর। এিার স্াধীনতার অমতৃ 
মলহাৎসলির সময়। ভারত আজ রা করলছ তা নত্ন ভারত 
ও বিলশ্বর ভবিেযেৎ বনধ ্যারে করলি।

আসুন দজলন বনই কীভালি দচাদ্দটর দক্ষলরের প্রকল্পগুব্ 
উন্নয়লন নত্ন উৎসাহ প্রদান কলরলছ রা দদশলক সমদৃ্ধির 
পলথ বনলয় রালচ্ছ...

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
দরশি শশ্তি, দরশি শশ্তি, 
সদরশি গরি সদরশি গরি 



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ জিু, ২০২২ 

অবকাঠার�াগি উন্নযন শুধু�াত্ নাগরিকরদি সুর�াগ সরুবধা বৃশ্ধে করি 
িাই নয ক�স্ংস্ারনি সরু�াগও বাড়ায। স�য বাচঁারনাি পাশাপারশ, উন্নি 

অবকাঠার�া �ধ্রবত্তিত্তিি চারিদা ও আকাঙ্কা পূিরণ গুরুত্বপূণ ্ ভূর�কা পালন 
করি। এই কািরণই সকন্দ্রীয সিকাি সদরশি পরিকাঠার�াি �াধ্র� সংর�াগ 

এবং জনগরণি সুরবধা বৃশ্ধে কিরি একর�ারগ কাজ কিরছ।

৪২৬০
রকর� 

১২ রকর�   

১৩,৩২৭ 
রকর� 

৩৭ রকর� 

১,৪১,৩৪৫ 
রকর� 

সড়ক-ররিজ রন�া্রণি ব্য সবরড়রছ 
চাি গুণ (সকাটট টাকায) 

১৩,২৩০  

৫৩,১১১ ০.৯২ 

৩.১৩ 

৯১,২৮৭ 

রকর� 

জািীয �িাসড়ক সবরড়রছ 
সদড় গুণ 

সড়ক রন�া্রণ রিনগুণ বৃশ্ধে জািীয �িাসড়ক রন�া্রণি গরি রিন 
গুণ সবরড়রছ 

প্রধান�ন্তী রিা� সড়ক পরিকল্পনাি 
সম্প্রসািণ প্রায র্গুণ িরযরছ 

২০১৩-১৪    ২০২০-২১    

৭,০৫,৮১৭ 
রকর� 

২০১৩-১৪    

২০১৩-১৪    

২০১৩-১৪    

২০১৩-১৪    

২০১৩-১৪    

২০২০-২১    

২০২০-২১    

২০২০-২১    

২০২০-২১    

২০২০-২১    

সদরশি উন্নযরন নিুন গরি সদরশি উন্নযরন নিুন গরি 

পরিরবরশি রদরক নজি সিরখ রবকাশ 
n জ্ালারন সাশ্রয- ফাটেরযোগ এিং জাতীয় মহাসেক সম্প্রসারলের ফল্ 

২০,০০০ দকাটর রাকার জ্া্াবন সাশ্রয় হলয়লছ। জাতীয় সেলকর ৭২৮টর 
দরা্ প্াজা এিং ২০১২টর রাজযে সেলক ফাটেরযোগ সুবিধা চা্ ুকরা হলয়লছ।

n দিূত্ব এবং স�য হ্াস- দরা্ প্াজাগুব্লত বডদ্জরা্ দরা্ বসলটেম চা্ু 
হওয়ায় দিবশক্ষে অলপক্ষা করলত হয় না। নত্ন দসত্ এিং রালন্ বনম ্যালের 
ফল্ দরূত্ব হ্াস দপলয়লছ।

n ৯.২ বকল্াবমরার অর্ রালন্ বদবল্-মুম্বাইলয়র মলধযে দসানাব্ চত্ভ্্যজ 
কবরলডার এিং দধা্া সাবদয়া দসত্র মলতা প্রকল্পগুব্ ভ্রমলে সমলয়র সাশ্রয় 
কলরলছ। এক্সলপ্রসওলয় ততবরর পলর আোই রণ্ার পবরিলত্য বদবল্ দথলক 
বমরার মারে ৫০ বমবনলর দপৌঁলছ রাওয়া রালি। ১৩৮০ বকল্াবমরার দীর ্য বদবল্-
মুম্বাই এক্সলপ্রসওলয়র কাজ চ্লছ।

অবকাঠার�াঅবকাঠার�া

৩,৮১,৩১৫
রকর� 
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ভূর� অরধরিিরণ রিনগুণ সবরশ 
ষ্রিপূিণ সদওযা িরযরছ 

বহসাি দহক্টর প্রবত দকাটর রাকায়

অিকাোলমার গবতঅিকাোলমার গবত
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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n ২০১৪ সা্ দথলক দরল্ বিদযুেতায়লনর কাজ দশ গুে িদৃ্ধি দপলয়লছ। 
৬৮,০০০ দকালচ িালয়া দশৌচাগার স্াপন করা হলয়লছ।

n কিচ, িলন্দ ভারত দরেলনর মলতা নত্ন দদশীয় প্ররদু্ক্ত এিং দটেশনগুব্র 
উন্নয়লন বিলশে নজর দদওয়া হলয়লছ।

n ২০২২-২৩ সাল্ দকন্দ্রীয় িালজলর আগামী বতন িছলর দদলশ ৪০০টর িলন্দ 
ভারত দরেলনর দরােো করা হলয়লছ।

n আহলমদািাদ ও মুম্বাইলয়র মলধযে িলু্র দরেন প্রকলল্পর কাজ চ্লছ। 
ভারুলচ বপ্ালরর কাজ দশে। ২০২৬ সাল্ গুজরালতর বিব্লমারা এিং 
সুরালতর মলধযে প্রথম মহো হলি।

n মা্গাবের জনযে দটুর বনবদ্যষ্ট মা্িাহী কবরলডার বনম ্যাে শুরু হলয়লছ৷ 
১৫০৪ বকল্াবমরালরর তদর ্যযেরুক্ত দাদবর দথলক মুম্বাই পদ্চিম কবরলডালরর 
কাজ শীঘ্রই দশে হলত পালর। ডানকুবন দথলক ্বুধয়ানা পর ্যন্ত ১৮৫৬ 
বকল্াবমরার ইটোন ্য কবরলডালরর কাজ চ্লছ।

২০১৪-২০২১ সাল্র মলধযে দর্ওলয়লত নত্ন ্াইন 
এিং মাবটি-রেযোক প্রকলল্পর মাধযেলম প্রবত িছর 

১৮৩৫ বকবম নত্ন রেযোক দরাগ করা হলয়লছ।
সিলওরয

জলপ্
ভারলত এখন ১১১টর অভযেন্তরীে জ্পথ রলয়লছ। 
২০১৪ সাল্ তালদর সংখযো বছ্ মারে পাচঁ।

স�র্া সনটওযাক্
n ২০১৪- দদলশর পাচঁটর শহলর দমার ২৪৮ 

বকল্াবমরার দনরওয়াক্য।
n ২০২১- দদলশর আোলরাটর শহলর দমার ৭৩২ 

বকল্াবমরার দনরওয়াক্য। 

রব�ান সষ্ত্
n ২০১৬ সাল্ দদলশর প্রথম দিসামবরক বিমান 

চ্াচ্ নীবতর মাধযেলম ভারলতর বিমান চ্াচ্ 
দক্ষলরে িযোপক পবরিত্যন হলত শুরু কলর। 
পািব্ক প্রাইলভর পার্যনারবশলপর অধীলন 
বিমানিন্দলর উন্নত সুবিধার জনযে নত্ন কাোলমা 
স্াপন করা হলয়লছ। ৬টর বিমানিন্দর সলি ্যাচ্চ 
দরদাতালক ৫০ িছলরর জনযে ইজারা বদলয়লছ।

n ২০২২ সাল্র ২৭ জানয়ুাবর এয়ার ইদ্ন্ডয়ার 
দকৌশ্গত বিবনলয়াগ সম্পন্ন হলয়বছ্। রার 
অধীলন সরকার দকৌশ্গত অংশীদার দথলক 
২৭০০ দকাটর রাকা দপলয়লছ। বরদ্জওনা্ 
কালনবক্টবভটর বস্কলমর মাধযেলম দছার 
শহরগুব্লক সংরকু্ত করার ্লক্ষযে উোন 
বস্কলমর অধীলন কম খরলচ টরবকর দদওয়া শুরু 
হয়। এটর ২০১৬ সাল্ চা্ু হলয়বছ্। ২০২২ 
সাল্র জানয়ুাবর পর ্যন্ত ৮৭ ্ক্ষ রারেী মারে 
২৫০০ রাকা ভাোয় বিমালন ভ্রমে কলরলছন।

ভািি�ালা প্রকল্প
n  ভারতমা্া প্রকল্প পর ্যায়-১ এর অধীলন, ৯০০০ 

বকল্াবমরার অথ ্যবনবতক কবরলডার িাস্তিায়লনর 
পবরকল্পনা করা হলয়লছ। ৩৪,৮০০ বকল্াবমরার 
রাস্তা ততবর হলি সাতটর ধালপ। ৫০টর অথ ্যবনবতক 
কবরলডার বনম ্যাে করা হলি। ৫০০টর দজ্ালক 
চার দ্ন িা তার দিবশ দ্লনর মহাসেক বিারা 
রকু্ত করা হলয়লছ। এ পর ্যন্ত ৮ হাজার ১৩৪ 
বকল্াবমরার সেক বনম ্যাে করা হলয়লছ

পবি্�ালা
n  বহমাচ্ প্রলদশ, উত্রাখণ্ড, জম্ম ুও কাশ্ীর এিং 

উত্র-পূলি ্যর মলতা পাহাবে অঞ্চ্গুব্র জনযে 
দদলশ এই প্রথমিার ‘পি ্যতমা্া’ দরাজনা চা্ু 
করা হলয়লছ। এই দরাপওলয়গুব্ প্রবত রন্ায় 
৬০০০-৮০০০ রারেী পবরিহন করলত পালর। 
এগুব্ বরিএস (এক ধরলনর কযোি্ কার বসলটেম) 
িা সমত্্যে প্ররদু্ক্তলত বনম ্যাে করা হলয়লছ।   

অ�ী�াংরসি প্রকল্পগুরলা সম্ন্ন িরছে 

৫৬ িছর ধলর প্রকল্প স্বগত 
থাকার পর সদ্যার সলরাির িাধঁ, 

৬৫ িছলরর পুরলনা িনসাগর 
প্রকল্প, আসালমর িবগবি্ 

দসত্র বনম ্যাে কাজ, বসবকলমর 
পাবকয়ং বিমানিন্দর, বদবল্লক 

দেূলের হাত দথলক রক্ষা 
করলত ‘ইটোন ্য অযোন্ড ওলয়টোন ্য 

দপবরলফরা্ এক্সলপ্রসওলয়’, পাচঁ 
দশক ধলর দকরা্া দকাল্াম 

িাইপালসর জনযে অলপক্ষা 
করলছ। এই সক্ প্রকল্পগুল্া 

এখন সম্পন্ন হলয়লছ।

রাস্তা ততবরর পরই দদখা দরত পাইপ 
িসালনার জনযে গত্য দখােঁা হলয়লছ। 
সরকাবর দফতরগুব্র মলধযে সমবিয় 
ও পবরকল্পনার অভালির কারলে 
িহুিার উন্নয়ন প্রকলল্প এমন 
হলয়লছ। তলি এই বিেয়টর মাথায় 
দরলখ দদলশ এই প্রথমিার বডদ্জরা্ 
মাধযেলম ১৬টর মন্তক ও বিভাগলক 
সংরুক্ত কলর গবতশদ্ক্ত জাতীয় 
মহাপবরকল্পনা শুরু করা হলয়লছ। 
এখন দদলশর দরলকালনা স্ালন বনবম ্যত 
প্রবতটর অিকাোলমা প্রকল্প এর 
আওতায় আসলি।

সদরশি উন্নযন ত্বিারবিি 
কিরব গরিশশ্তি 

জািীয অবকাঠার�া পাইপলাইন প্রকল্প: ৬৮৩৫টর প্রকল্প বনলয় 
জাতীয় অিকাোলমা পাইপ্াইন প্রকল্প (এনআইবপ) চা্ু করা হলয়বছ্। 
এখন এনআইবপ প্রায় ৯৩৬৭টর প্রকলল্প সম্প্রসাবরত হলয়লছ রার দমার খরচ 
১৪২.৪৫ ্ক্ষ দকাটর রাকা। িত্যমালন ২,৪৪৪টর প্রকলল্পর কাজ চ্লছ।

অিকাোলমার গবতঅিকাোলমার গবত
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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গত আর িছলর ভারলতর আন্তজ্যাবতক প্রভাি িদৃ্ধি দপলয়লছ। একই 
সমলয় দদলশ সন্তাসিাদী হাম্ার সংখযো হ্াস দপলয়লছ। বিলশ্ব ভারলতর 
ক্রমিধ ্যমান প্রভাি দদলশর সক্ষমতা এিং সম্ভািনালক বনলদ্যশ কলর। 
দসরা জম্ম ুও কাশ্ীর ও ্াদাখ দথলক ৩৭০ ধারা অপসারলের বসধিান্ত 
দহাক িা ‘প্রথলম প্রবতলিশী’ এিং ‘সম্প্রসাবরত িধুেত্ব’ পধিবতর সলগি 
তিলদবশক নীবতলক আরও িাস্তিসম্মত কলর দতা্া দহাক িা প্রবতরক্ষা 
খাতলক স্বনভ্যর কলর দতা্া দহাক, ভারত প্রবতটর দক্ষলরে নত্ন 
পদলক্ষপ গ্হে কলরলছ। ‘সি ্যালগ্ ভারত’- এই মন্তলক সগিী কলর 
এবগলয় চ্লছ ভারত।

সন্তাসবারদি রবরুরধে লড়াই 

২০০৯

২০২১

৩৫৭৪

১৭২৩

সন্তাসবাদী িা�লায 
প্রাণিারনও কর�রছ 

সন্তাসবাদী িা�লাি 
সংখ্া হ্াস 

২০০৯

২০২১

৫২৩

৩১৪

২০১৮ সাল্ জম্ম ুও কাশ্ীলর অনুপ্রলিলশর ররনা বছ্ ১৪৩টর। ২০২১ সাল্ 
তা কলম হলয়লছ মারে ২৮টর।

মায়ানমালর হানা- ২০১৫ সাল্র ৯ জনু ভারত প্রথমিার 
সীমান্ত অবতক্রম কলর মায়ানমালর বিলদ্রাহীলদর উপর 

আরাত হালন। দডাগরা দরদ্জলমলন্র উপর হাম্ার জিালি 
৭০ জন পযোরা কমালন্ডা বিমান িাবহনীর সহায়তায় ৪০ 

বমবনলরর অবভরালন সন্তাসিাদীলদর বনিতৃ্ কলর।

পাক অরধকৃি কাশ্ীরি সাশ্জক্্াল স্টাইক- 
উবর কযোলম্প সন্তাসিাদী হাম্ার প্রবতদ্ক্রয়ায়, 
ভারতীয় দসনারা ২০১৬ সাল্র ২৮-২৯ 
দসলটেম্বর তাবরলখ পাবকস্তান অবধকৃত কাশ্ীলরর 
অভযেন্তলর প্রলিশ কলর এিং সন্তাসীলদর 
আস্তানাগুব্ ধ্ংস কলরবছ্।

আন্তঃসী�ান্ত সন্তাস রবরিাধী অরভ�ান 

নিুন ভািি 
নিুন শশ্তি 

বালারকারট রব�ান িানা- পু্ওয়ামায় তসনযেলদর উপর সন্তাসিাদী হাম্ার জিালি, পাবকস্তালনর 
িা্ালকালর বিমান িাবহনীর ১২টর বমরাজ বিমান হাম্া চা্ায়। ৩০০ দথলক ৩৫০ জন সন্তাসিাদী বনহত হয়।

জাতীয় বনরাপত্া এিং জাতীয় বনরাপত্া এিং 
বিলদশ নীবত বিলদশ নীবত 

বনউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ জনু, ২০২২ 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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এক সদশ, এক রবধান, এক প্রধান, 
এক রনশারনি স্প্ন পূিণ িরযরছ 

প্ররিিষ্া খারি 
স্রনভি্িা 

সসনাবারিনীরক ক্রযি অরধকাি সদওযা িরযরছ 

n ডঃ শযোমাপ্রসাদ মুখাদ্জ্যর “এক দদশ, 
এক বিধান, এক প্রধান, এক বনশান”-
এর বসধিান্ত স্াধীনতার ৭২ িছর পর 
পেূ ্য হলয়লছ। ৩৭০ নং অনুলচ্ছদ এিং 
৩৫এ বিল্ালপর পর জম্ম-ুকাশ্ীর 
এিং ্াদাখ, রালক পবৃথিীর স্গ ্য ি্া 
হয় দসই অঞ্চ্গুব্লতও বিকাশরারো 
শুরু হলয়লছ।

n  ৮৯০টর দকন্দ্রীয় আইন কার ্যকর হলয়লছ 
এিং রাজযে সরকালরর ২০৫টর পুরালনা 
আইন িাবত্ করা হলয়লছ।

n  প্রধানমন্তীর উন্নয়ন পযোলকলজর অধীলন 
৮০,০৬৮ দকাটর রাকা িযেলয় ৬৩টর 
প্রকল্প সম্পন্ন হলয়লছ।

n  ২৮,৪০০ দকাটর রাকা িযেলয় নত্ন বশল্প 
উন্নয়ন প্রকল্প চা্ু করা হলয়বছ্।

n বডলফন্স প্রবকউরলমন্ পব্বস ২০১৬-এর দরােোটর 
বছ্ দদলশ প্রবতরক্ষা সরঞ্াম সংগ্লহ একটর 
দমৌব্ক পবরিত্যন আনার ্লক্ষযে প্রথম পদলক্ষপ 
বছ্। এই নীবত বনলজই একটর বদকবনলদ্যশকারী 
বহসালি কাজ কলর।

n  এখন পর ্যন্ত, দমার ৩১০টর প্রবতরক্ষা পেযে/
বসলটেমগুব্র বতনটর তাব্কা জাবর করা হলয়লছ, 
দরগুব্র আমদাবন সীবমত করা হলি এিং দদলশর 
মলধযে দথলক দকনা হলি। ২০২২-২৩ সাল্ প্রবতরক্ষা 
খালত দদশীয় বশলল্পর জনযে মূ্ধন সংগ্লহর 
িালজলরর দমার ৬৮% িরাদ্দ করা হলয়লছ।

n  ৪৮,০০০ দকাটর রাকায় দদশীয় দতজস দকনার 
অনলুমাদন।

n  এই প্রথমিার ভারত শীে ্য ২৫টর অস্ত্র রপ্তাবনকারক 
দদলশর মলধযে রলয়লছ।

n  ফ্ান্স দথলক ৩৬টর রাফাল্ বিমান দকনার বসধিান্ত 
দনওয়া হলয়লছ। ২০২২ সাল্র দফব্রুয়াবরর মলধযে 
এই বিমানগুব্র মলধযে ৩৫টর ভারলত দপৌঁলছলছ। 
আম্বা্া এিং হাবসমারা বিমানরাটঁরলত তালদর 
দস্কায়াড্রন দমাতালয়ন করা হলয়লছ।

n  প্রবতরক্ষা িাবহনীর আধুবনকীকরে এিং সংগ্লহর জনযে ২০২২-২৩ 
সাল্র িালজলর ১.৫২ ্ক্ষ দকাটর রাকা দরােো করা হলয়বছ্। 
২০১৪ সা্ দথলক এটর প্রায় ৭৬% িদৃ্ধি দপলয়লছ। বতন িাবহনীর 
কমাদ্ন্ডং দ্লভ্ অবফসার এিং দসনািাবহনীর ভাইস বচফলক 
রথাক্রলম ১০০ দকাটর এিং ২০০ দকাটর রাকা পর ্যন্ত প্রকল্পগুব্ 
িাস্তিাবয়ত করার জনযে আবথ ্যক ক্ষমতার অনুমবত। প্রােরাতী অস্ত্র 
ও দগা্ািারুদ দকনার জনযে বতনটর িাবহনীলকলক প্রকল্প প্রবত 
৫০০ দকাটর রাকা পর ্যন্ত আবথ ্যক অনুলমাদন দদওয়া হলয়লছ।

প্রাণঘািী অস্ত্র ক্য 
n রাবশয়ার কাছ দথলক এস-৪০০ বিমান প্রবতরক্ষা িযেিস্ার 

প্রথম চা্ান পাওয়া বগলয়লছ। কা্াশবনকভ এলক-২০৩ 
এখন দদলশই ততবর হলি। ধনশু, দক-নাইন িরে, শারাং 
এিং আ্রো ্াইর হাউইরজার িন্দকু এখন দদলশ 
ততবর হলচ্ছ। দনৌিাবহনীলক শদ্ক্তশা্ী করলত ভারলতই 
ছয়টর স্করবপন সািলমবরন ততবর করা হলয়লছ।

স্মার্য বসটর 
বমশন 

১০০টর প্রকল্প 
সম্পন্ন হলয়লছ।

জ্জীিন
বমশন 

৫৭% পবরিালর 
ক্ দথলক জল্র 
সংলরাগ দদওয়া 

হলয়লছ।

প্রধানমন্তী জন 
আলরাগযে দরাজনা 

দথলক উপকৃত 
হলয়লছন ১৬.৮৫ 

্ক্ষ মানেু।

৫৩০০ 
বকল্াবমরার 
নত্ন সেক 

বনবম ্যত 
হলয়লছ।

এমদ্জএনআরইদ্জএ 
২২৫ ্ক্ষ মানুলের 

কম ্যসংস্ালনর িযেিস্া 
কলরলছ।

জমু্ ও 
কাশ্ীরি 
রবকারশি 

ধািা 

সী�ারন্ত শশ্তিশালী 
পরিকাঠার�া 

২০০৮ স্রক ২০১৪  
৩৬০০ বকল্াবমরার 
সেক ও ৭২৭০টর দসত্

২০১৪ স্রক ২০২১ 
৬৭৬৩ বকল্াবমরার 
সেক ও ১৫ হাজার দসত্

জাতীয় বনরাপত্া এিং জাতীয় বনরাপত্া এিং 
বিলদশ নীবত বিলদশ নীবত 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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ভািি সািার�্ি িাি বারড়রয রদরযরছ
n রাবশয়া-ইউলক্রন মতবিলরালধর সময় ২২ হাজালররও দিবশ 

নাগবরকলক বফবরলয় আনলত অপালরশন গগিা চা্ ুকরা 
হলয়বছ্। ভারতীয় ছারেলদর পাশাপাবশ পাবকস্তাবন নাগবরকসহ 
বিলশ্বর অনযোনযে দদলশর নাগবরকলদরও বফবরলয় আনা হলয়বছ্।

n  এমনবক কলরানার সমলয়ও একটর দাবয়ত্বশী্ দদশ বহসালি 
ভারত বিলশ্বর বিবভন্ন দদশ দথলক তার নাগবরকলদর আনার জনযে 
সফ্ভালি 'িলন্দ ভারত বমশন' এিং 'অপালরশন সমুদ্র দসত্' 
অবভরান চাব্লয়বছ্।

n  বচলনর উহান শহর দথলক ৬৪৬ জন ভারতীয়-সহ ম্বিীলপর 
সাত জন িাবসন্দালক বফবরলয় আনা হলয়বছ্।

n  ২০১৫ সাল্ ইলয়লমন দথলক ভারতীয় নাগবরকলদর উধিার 
করার জনযে ‘অপালরশন রাহাত’ চা্ ুকরা হলয়বছ্।

n  ২০১৫ সাল্র ২৫ এবপ্র্ দনপাল্ ভূবমকম্প হল্ ভারলতর 
বিলশে বিমান রোে সামগ্ী সরিরাহ কলরবছ্ এিং ৬৭ বমব্য়ন 
ড্ার সহায়তা প্রদান করা হলয়বছ্।

n  ইলন্দালনবশয়ায় ভূবমকম্প ও সুনাবম আক্রান্ত মানুেলদর 
উধিালরর জনযে অপালরশন সমুদ্র তমরেী চা্ ুহলয়বছ্।

n  ২০১৯ সাল্ দমাজাবম্বলক ঝলের সময় ভারত মানবিক সহায়তা 
এিং দলুর ্যাগ রোে প্রদান কলরবছ্। 

n  ইটোলর ভয়ািহ সন্তাসিাদী হাম্ার পর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
দমাদীই প্রথম বিশ্বলনতা বরবন শ্রী্্কা সফলর বগলয়বছল্ন।

তসবনক এিং প্রাক্তন দসনালদর এক পদ, 
এক দপনশলনর দাবি ২০১৫ সাল্র ৭ 
নলভম্বর পূরে হলয়বছ্। এটর ২০১৪ 
সাল্র ১ জু্ াই দথলক কার ্যকর হলয়বছ্।

সন্তাসবাদ রন�ূল্ কিরি ইউএরপএ
সন্তাসিাদ বনমূ ্্য  করলত ইউএবপএ বি্টর সংলশাধন 
কলর জাতীয় তদন্ত সংস্ালক (এনআইএ) িযোপক 
ক্ষমতা প্রদান করা হলয়লছ। দিআইবন কার ্যক্াপ 
(প্রবতলরাধ) আইন- ইউএবপএ সংলশাধন কলর এটর 
আরও কলোর করা হলয়লছ।

ভািরি বা�পন্ী চি�পন্া 
বছি িা�লা �ৃিু্ রবরদ্রাি প্রভারবি সজলা
২০১০ ২২৫৮ ১০০৫  ৯৬ 
২০২০  ৬৬৫  ১৮৩  ৫৩ 

সকাযাড: ২+২ আরলাচনা
মাবক্যন রুক্তরাষ্ট্র, জাপান এিং অল্রিব্য়ার সলগি দকায়াড 
গ্রুলপর একটর গুরুত্বপূে ্য দকৌশ্গত অংশীদার হ্ ভারত। 
এবশয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল্র দকৌশ্গত বদক 
দথলক এই অংশীদাবরত্ব খুিই গুরুত্বপূে ্য। আলমবরকা, 
জাপান, অল্রিব্য়ার পাশাপাবশ এখন রাবশয়ার সলগিও ২+২ 
আল্াচনা শুরু হলয়লছ। ভারত অষ্টমিালরর জনযে রাষ্ট্রসংলরর 
বনরাপত্া পবরেলদর অস্ায়ী সদসযে বনি ্যাবচত হলয়লছ।

ভ্াকরসন জ�ত্ী
কলরানার বিরুলধি টরকা এই মন্ত বদলয় শুরু হলয়বছ্। 
ভারত দটুর দদশীয় টরকার বিকাশ কলরবছ্, ১৫০টররও 
দিবশ দদলশ টরকা সরিরাহ কলর ভারত অনযোনযে দদশগুব্র 
প্রবত সাহালরযের হাত িাবেলয় বদলয়বছ্।

প্র্র� প্ররিরবশী 
n প্রবতলিশী দদশগুব্র সলগি সম্পক্য উন্নত করার ্লক্ষযে 

'প্রথম প্রবতলিশী' নীবত গহৃীত হলয়বছ্। দরূিততী দদশগুব্র 
সলগি সম্পলক্যর দক্ষলরে একটর নত্ন মারো রুক্ত করার জনযে 
‘সম্প্রসাবরত িধুেত্ব’ নীবতলক অগ্াবধকার দদওয়া হলয়বছ্।

n শীে ্য দনতৃলত্বর নত্ন বচন্তাভািনার ফল্ ভারলতর প্রবত বিলশ্বর 
দৃটষ্টভবগিও িদ্ হলত শুরু কলরলছ। কলরানা মহামাবরর সময় 
ভারত প্রবতলিশী রাষ্ট্র এিং দরূিততী রাষ্ট্রগুব্লত টরকা এিং 
প্রলয়াজনীয় ওেধু পাটেলয়লছ।

n সারা বিশ্ব ভারলতর শদ্ক্তলক স্ীকৃবত বদলয়লছ কারে এখন সারা 
বিলশ্ব আন্তজ্যাবতক দরাগ বদিস পাব্ত হলচ্ছ। গত িছর ১৭৭টর 
দদলশ পাব্ত হলয়বছ্।

n ক্ষমতায় আসার পরপরই ভারত ইসরালয়্, ফ্ান্স, বব্লরন 
রুক্তরাজযে, জাপান, মাবক্যন রুক্তরাষ্ট্র এিং দবক্ষে দকাবরয়ার 
সলগি সম্পক্য দজারদার কলরলছ এিং পদ্চিম এবশয়া (ইরান, 
দসৌবদ আরি, ইজরালয়্), বনউদ্জ্যোন্ড এিং অল্রিব্য়ার সলগি 
অংশীদাবরত্ব গলে ত্ল্লছ।

n এই প্রথমিার ভারত অল্রিব্য়ার সলগি একটর মকু্ত িাবেজযে চ্দ্ক্ত 
স্াক্ষর কলরলছ। িহু প্রতীবক্ষত এই চ্দ্ক্তর পর এখন ভারতীয় 
পেযে অল্রিব্য়ার িাজালর আরও ভাল্া প্রলিশাবধকার পালি।

n িাং্ালদলশর সলগি ঐবতহাবসক ভারত-িাং্ালদশ স্্ সীমান্ত 
চ্দ্ক্ত কার ্যকর হয়। এর িাইলর সমুদ্রসীমা বনলয় বিলরালধরও 
অিসান রলর।   

জাতীয় বনরাপত্া এিং জাতীয় বনরাপত্া এিং 
বিলদশ নীবত বিলদশ নীবত 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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দদলশর সাবি ্যক সমদৃ্ধির জনযে সি ্যস্তলর 
উন্নয়ন প্রলয়াজন। আজ সরকার দদলশর 
উন্নয়লন তিেমযে ছাোই সক্ নাগবরলকর 
সুবিধা বনদ্চিত করার ্ক্ষযে বনলয় এবগলয় 

চল্লছ। িত্যমান সরকালরর ্ক্ষযে 
হ্ প্রবতটর নাগবরলকর সাংবিধাবনক 

অবধকার বনদ্চিত করা পাশাপাবশ তালঁদর 
ভবিেযেত সুরবক্ষত করা। ২০১৪-১৫ সাল্ 

আবদিাসী বিেয়ক মন্তলকর িালজর 
বছ্ ৩৮৫০ দকাটর রাকা। দকন্দ্রীয় 
সরকার আবদিাসী উন্নয়লনর উপর 

দজার দদওয়ার ফল্ ২০২২-২৩ সাল্ 
এই িালজর দিলে হলয়লছ ৮৪০৭ দকাটর 

রাকা। রূপান্তরকামী এিং বদিযোগিলদর 
জীিন সহজ করলত অলনক পদলক্ষপও 

গ্হে করা হলয়লছ।

নাগরিকরদি কল্ারণ অরভরনরবশ 
উন্মুতিস্ারন �লি্াগ �ুতি ভািি এবং 
স্ছেিাি অভ্াস 
২০১৪ সা্ দথলক এই প্রকলল্পর অধীলন ১০.৯৩ দকাটররও দিবশ 
িযেদ্ক্তগত পবরিালর দশৌচাগার ততবর করা হলয়লছ। একই বভত্বতলত 
২০১৯ সাল্ ২ অলক্টাির দদলশর সমস্ত গ্াম বনলজলদরলক 
উনু্ক্তস্ালন ম্তযোগ মুক্ত দরােো কলরলছ। ওবডএফ অজ্যলনর 
পর, স্চ্ছ ভারত বমশন গ্ামীে পর ্যায়-২ ২০২৫ সাল্র মলধযে সমস্ত 
গ্ামলক ওবডএফ প্াস করার জনযে পবরচাব্ত হলচ্ছ। অথ ্যাৎ, এর 
্ক্ষযে হ্ কটেন এিং তর্ িজ্যযে িযেিস্াপনা প্রদান করা। ২৯ 
হাজার গ্ালম তর্ িজ্যযে িযেিস্াপনা ছাোও ৫৪ হাজার গ্ালম কটেন 
িজ্যযে িযেিস্াপনার িযেিস্া করা হলয়লছ। দগাির ধন দরাজনাও এর 
অংশ। স্চ্ছ ভারত বমশলনর ফল্ গ্াম এিং শহর বমব্লয় ১১.৫ 
দকাটররও দিবশ দশৌচাগার বনম ্যাে করা হলয়লছ।

৪৩.৮% ১০০%
২০১৪ ২০২০ 

রিা�াঞ্চরল বারড়রি সশৌচাগারিি উপরস্রি  

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
দবরদ্র এিং দবরদ্র এিং 

প্রাবন্তকলদর দসিাপ্রাবন্তকলদর দসিা
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উৎপাদন, দরেবডং, িা পবরলেিার দক্ষলরে িযেিসার জনযে বশশু 
বিভালগ ৫০ হাজার রাকা, বকলশার বিভালগ ৫০ হাজার রাকা 
দথলক ৫ ্ক্ষ রাকা এিং তরুে বিভালগ ৫ ্ক্ষ রাকা পর ্যন্ত 
ঋে প্রদান করা হয়। এই প্রকল্প ২০১৫ সাল্র ৮ এবপ্র্ চা্ু 
হলয়বছ্। প্রকলল্পর প্রাথবমক সুবিধালভাগী মবহ্ারা ৫ ্ক্ষ 
দথলক ১০ ্ক্ষ রাকা পর ্যন্ত ঋে পান। এই বস্কমটরর প্রভালির 
উপর একটর জাতীয় সমীক্ষা করা হয়, তা অনুসালর এটর ২০১৫ 
এিং ২০১৮ সাল্র মলধযে আরও ১.১২ দকাটর চাকবর ততবর 
করলত সাহারযে কলরলছ, রার মলধযে ৬৮.৯২ ্ক্ষ মবহ্ালদর 
(৬২%) বনলয়াগ করা হলয়লছ৷

স্াবনবধ প্রকলল্পর অধীলন রাস্তার পালশ বিলক্রতালদর 
১০,০০০ রাকা পর ্যন্ত ঋে দদওয়া হয়। মবন্তসভা ২০২৪ 
সাল্র বডলসম্বর পর ্যন্ত প্রধানমন্তী স্বনবধ দরাজনা 
অিযোহত রাখার অনুলমাদন বদলয়লছ। শহরাঞ্চল্র প্রায় 
১.২ দকাটর মানুে উপকৃত হলিন। ২৯৩১ দকাটর রাকার 
২৯.৬ ্ক্ষ ঋে বিতরে করা হলয়লছ।

n তফবশব্ জাবত এিং তফবশব্ উপজাবত (অতযোচার 
প্রবতলরাধ) সংলশাধনী আইন, ২০১৮ চা্ ুকরা হলয়বছ্।

n টেযোন্ডআপ ইদ্ন্ডয়া বগ্নবফল্ড প্রকল্পগুব্ প্রবতঠিার জনযে ১০ 
্ক্ষ দথলক ১ দকাটর রাকা পর ্যন্ত সহলজ িযো্ক ঋে প্রদান 
কলর। এলত এসবস এিং এসটর উলদযোক্তালদর জনযে ৫৩০৫ 
দকাটর রাকারও দিবশ ঋে অনুলমাবদত হলয়লছ।

n টেযোন্ডআপ ইদ্ন্ডয়ার অধীলন ২০২১-২২ সাল্ ৩০,১৬০ 
দকাটর রাকার ঋে বদলয়লছ, ১.৩৪ ্ক্ষ মানেু উপকৃত 
হলয়লছন।

n তফবসব্ উপজাবত (এসটর) দদলশর দমার জনসংখযোর ৮.৬ 
শতাংশ িা দদলশর দমার জনসংখযোর আনুমাবনক ১০.৪ 
দকাটর মানুে। দদলশ ৭০৫ টররও দিবশ দরাবেত উপজাবত 
রলয়লছ।

n শ্রলধিয় বিরসা মুন্ডার জন্িাবে ্যকী ১৫ নলভম্বর বদনটরলক 
আবদিাসী দগৌরি বদিস বহসালি দরােো করা হলয়লছ। সারা 
দদশজলুে দশটর আবদিাসী স্াধীনতা জাদরুর ততবর করা 
হলচ্ছ।

n পরীক্ষামূ্ক বভত্ততিদত এসটর বশক্ষাথতীলদর জনযে একটর 
এক্িযে মলড্ দড দিাবড্যং সু্ক্ স্াপলনর প্রস্তাি করা 
হলয়লছ। 

n সমস্ত ধরলের িতৃ্ততি সহ, এসটর ছারেলদর ২৫০০ দকাটর 
রাকারও দিবশ মূল্যের িত্ৃবত দদওয়া হয়।

n প্রধানমন্তী জন বিকাশ কম ্যক্রম-এর অধীলন ওয়াকফ 
জবমলত সু্ক্, কল্জ, হাসপাতা্, কবমউবনটর হ্ এিং 
অনযোনযে অিকাোলমার উন্নয়লনর জনযে ১০০% অথ ্যায়ন। 
দদশ ওয়াকফ দিালড্যর অধীলন প্রায় ৭.৯৫ ্ক্ষ সম্পত্ততি 
বনিবধেত রলয়লছ।

n গত আর িছলর তাব্কাভ্ক্ত ছয়টর সংখযো্রু সম্প্রদালয়র 
(পাবস ্য, তজন, দিৌধি, বশখ, বরিটোন এিং মুসব্ম) প্রায় ৫ 
দকাটর ২০ ্ক্ষ বশক্ষাথতীলক বপ্র-মযোটরেক, দপাটে-মযোটরেক, 
দমধা-বভত্ততিক এিং দিগম হররত মহ্ ‘গা্ ্যস স্ক্ারবশপ’ 
প্রদান করা হলয়লছ। মুসব্ম দমলয়রা মাঝপলথ পোলশানা 
দছলে বদত। এখন তালঁদর মলধযে সু্ক্ছ্লরর সংখযো প্রায় 
৩০%-এ দনলম এলসলছ।

প্রধান�ন্তী �ুদ্রা স�াজনা: অ্ন্নরিক শশ্তি 
বৃশ্ধেি লরষ্্ পরিকল্পনা

সফরিওযালারদি স্রনভি্ করি 
িুরলরছন স্রনরধ 

এসরস, এসটট এবং অন্ান্ অনরিসিরদি 
ষ্�িাযরনি লরষ্্ গৃিীি পদরষ্প 

সসৌভাগ্ (রবদু্ ৎকিণ)
এই প্রকলল্পর অধীলন, দবরদ্র পবরিারগুব্লক 
বিনামূল্যে বিদযুেৎ সংলরাগ দদওয়া হয়। রারা দরাগযে নন, 
তারা নযূেনতম ৫০০ রাকা বদলয় সংলরাগ দপলত পালরন। 
এখন দদলশর ৯৯.৯৯% পবরিালর বিদযুেৎ সংলরাগ 
দপৌঁলছলছ।প্রকলল্পর অধীলন, এখনও পর ্যন্ত ২.৬৩ 
দকাটররও দিবশ িাবেলত বিদযুেৎ সংলরাগ দপৌঁলছলছ।

িি ঘি জল: জল বিন না করি 
অ্ন্নরিক উন্নরিি জন্ স�য ব্য করুন
ভারলতর িহু গ্ালম পানীয় জল্র সংলরাগ বছ্ না, মবহ্ারা 
মাইল্র পর মাই্ দহঁলর জ্ সংগ্হ করলত দরলতন। দমলয়লদর 
বশক্ষা ও মবহ্ালদর স্ালস্যের উপর এর বিরূপ প্রভাি পলেবছ্। 
এই পবরবস্বতলত, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী ২০১৯ সাল্র 
১৫ আগটে ্া্লকল্া দথলক জ্জীিন বমশলনর দরােো 
কলরবছল্ন। ২০১৯ সাল্ ৩.২৩ দকাটর গ্ামীে পবরিালরর 
তালদর িাবেলত পানীয় জল্র সুবিধা বছ্। এই প্রকল্প শুরু 
হওয়ার পলর মারে ৩২ মালস ৬.৩০ দকাটর িাবে কল্র সংলরাগ 
দপলয়লছ। এখন ১৯.৩২ দকাটর গ্ামীে পবরিালরর মলধযে, প্রায় 
৯.৩৫ দকাটর িাবেলত কল্র জ্ পাওয়া রালচ্ছ।

দবরদ্র এিং দবরদ্র এিং 
প্রাবন্তকলদর দসিাপ্রাবন্তকলদর দসিা

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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রূপান্তিকা�ীরদি ষ্�িাযন

 ২০১১ সাল্র জনগেনা 
অনসুালর দদলশ ২,৬৮,১৪,৯৯৪ 
জন বদিযোগিজন রলয়লছন৷

 সি ্যজনীন সুগমতা অজ্যলনর 
জনযে ২০১৫ সাল্র ৩ বডলসম্বর 
দদশিযোপী ‘সুগমযে ভারত’ 
অবভরান চা্ু করা হলয়বছ্। 
এর উলদ্দশযে হ্ প্রবতিধেী 
িযেদ্ক্তলদর বনরাপদ, স্াধীন 
এিং মর ্যাদাপূে ্য জীিলনর জনযে 
িাধাহীন পবরলিশ ততবর করা।

 ‘সুগমযে ভারত’ অবভরালনর 
অধীলন ৩৫টর আন্তজ্যাবতক 
বিমানিন্দর, ৫৫টর অভযেন্তরীে 
বিমানিন্দর এিং প্রথম 
দশ্রেী-সহ ৭০৯টর বচবহ্নত 
দর্লটেশলন প্রলিলশর সুবিধা 
প্রদান করা হলয়লছ। 

 একইভালি রাজযে সরকার 
এিং তালদর বিভাগগুব্র 
দমার ৬০৩টর ওলয়িসাইর 
িযেিহার করার সুবিধা প্রদান 
করা হলয়লছ। দকন্দ্রীয় এিং 
রাজযে সরকালরর ভিনগুব্ 
সকল্র জনযে সগুমযে কলর 
দতা্ার প্রয়াস চ্লছ। শুধু তাই 
নয়, ১৯টর দিসরকাবর বনউজ 
চযোলন্ তালঁদর জনযে আংবশক 
দিাধগমযে বনউজ িুল্টরন 
সম্প্রচার করলছ।

 সুগমযে ভারত দরাজনার অধীলন 
১৯.৬৮ ্ক্ষ বদিযোগিজনলক 
১১৮২ দকাটর ‘এড বডভাইস’ 
বিতরে করা হলয়লছ।

 প্রবতিধেী িযেদ্ক্তলদর অবধকার 
িাস্তিায়ন বস্কম, ২০১৬ 
(এসআইবপবডএ) িাধাহীন 
পবরলিশ, সুগমযে ভারত 
অবভরালনর জনযে তহবিল্র 
িযেিস্া কলর। 

প্ররিবন্ধী ব্শ্তিরদি 
অরধকাি: সবত্্ 
�ািাযারিি সরুবধা  

n ২০১১ সাল্র জনগেনায় 
৪,৮৭,৮০৩ জন নাগবরকলক 
অনযোনযে বিভালগ রাখা হলয়বছ্, 
তালঁদর মলধযে রূপান্তরকামীরা 
বছল্ন।

n  রূপান্তরকামীলদর অবধকার এিং 
ক্যোে রক্ষার জনযে ‘উভকামী 
িযেদ্ক্ত’ (অবধকার ও সুরক্ষা) 
আইন ২০১৯- এর বিধানগুব্ 
২০২০ সাল্র ১০ জানুয়াবর দথলক 
কার ্যকর হলয়লছ।

n  ২০২২ সাল্র দফব্রুয়াবরলত 
‘স্মাই্’ নালম একটর বস্কম 
ততবর করা হলয়লছ, রার মলধযে 
রূপান্তরকামীলদর ক্যোে ও 
পুনি ্যাসলনর জনযে একটর উপ-
বস্কম অন্তভ্্যক্ত রলয়লছ। তালঁদর 

পুনি ্যাসন, বচবকৎসা সুবিধা, 
দক্ষতা উন্নয়ন এিং অথ ্যবনবতক 
ক্ষমতায়লনর উপর গুরুত্ব দদওয়া 
হলয়লছ। প্রধানমন্তী-দক্ষ প্রকলল্পর 
অধীলন তালঁদর দক্ষতা উন্নয়লন 
প্রবশক্ষে দদওয়ার পবরকল্পনা করা 
হলয়লছ। 

n  ২০২০ সাল্র আগলটে 
রূপান্তরকামী িযেদ্ক্তলদর জনযে 
জাতীয় কাউদ্ন্স্ গেলনর 
পাশাপাবশ, ওই িছর নলভম্বলর 
রূপান্তরকামী িযেদ্ক্তলদর জনযে 
জাতীয় দপার্যা্ চা্ ুকরা হলয়বছ্।

n  রূপান্তরকামী আলিদনকারীরা 
অবফলস না এলস পবরচয় প্রমাে 
এিং একটর পবরচয়পরে দপলত 
পালরন।   

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
দবরদ্র এিং দবরদ্র এিং 

প্রাবন্তকলদর দসিাপ্রাবন্তকলদর দসিা
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স�ৃধেশালী সদরশি জন্ 
সাংসৃ্রিক ঐরিরি্ি সংিষ্ণ

n  টেযোচ্ অফ ইউবনটর: সদ্যার পযোলরল্র প্রবত শ্রধিা জানালত 
গুজরালরর দকভাবদয়ায় বিলশ্বর িহৃত্ম মূবত ্যটর বনবম ্যত 
হলয়বছ্, রা আজ দদলশর অনযেতম প্রধান পর ্যরন দকলন্দ্র 
পবরেত হলয়লছ।

n িািাসালহি স্মবৃতলসৌধ: এটর বদবল্লত িািাসালহলির 
মহাপবরবনি ্যাে স্্ আব্পুর দরালড বনবম ্যত হলয়লছ। 
িািাসালহি আলম্বদকলরর সলগি রকু্ত পঞ্চতীথ ্য গলে উলেলছ। 

n ক্রাবন্ত মদ্ন্দর: ১৯৪০ সাল্র মাঝামাদ্ঝ ্া্লকল্ায় 
আইএনএ বিচার সারা দদলশর মানেুলক প্রভাবিত কলরবছ্। 
দনতাদ্জ সুভাে চন্দ্র িসুর জন্িাবে ্যকীলত, প্রধানমন্তী একই 
ভিলন দনতাদ্জ এিং ভারতীয় জাতীয় দসনািাবহনীলক উৎসগ ্য 
কলর একটর জাদরুলরর উলবিাধন কলরন। এই জাদরুলরর 
চারটর অংশ রলয়লছ, দরগুল্া সদ্ম্মব্তভালি ‘ক্রাবন্ত মদ্ন্দর’ 
নালম পবরবচত। 

n জাব্য়ানওয়া্ািাগ স্মবৃতলসৌধ: স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি 

িছলর জাব্য়ানওয়া্ািাগ কমলপ্লক্সর উন্নয়ন এিং 
স্মবৃতলসৌলধ 'বমউদ্জয়াম গযো্াবর' উলবিাধন করা হলয়বছ্।

n আজাদ গযো্াবর: ১৮৫৭-১৯৪৭ সা্, এই সময়কাল্ দদলশর 
সক্ বিপ্ি সম্পবক্যত তথযে প্রদশ ্যন করা হয় এ্াহািাদ 
বমউদ্জয়ালম। এই গযো্াবরটর চন্দ্র দশখর আজাদলক উৎসগ ্য 
করা হলয়লছ।  এই 'আজাদ গযো্াবর’দত দসই সমলয়র সশস্ত্র 
বিপ্ি সম্পবক্যত নবথগুব্র বডদ্জরা্ রূপ দদখলত পাওয়া 
রালি।

n বিপ্িী ভারত গযো্াবর: ক্কাতার বিপ্িী ভারত গযো্াবরলক 
আধুবনক প্ররদু্ক্তর মাধযেলম ভবিেযেৎ প্রজলন্র জনযে 
আকে ্যেীয় কলর দতা্া হলচ্ছ। এই গযো্াবরলত ১৯৪৭ সা্ 
পর ্যন্ত রলর রাওয়া ররনাগুব্র একটর সামবগ্ক দৃটষ্টভবগি 
এিং বিপ্িীলদর বিারা পবরচাব্ত গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা ত্ল্ 
ধরা হলয়লছ। দদলশর স্াধীনতায় আজাদ বহন্দ দফৌলজর 
অিদানলকও ত্ল্ ধরার দচষ্টা করা হলয়লছ।

সাংসৃ্কবতক ঐবতলহযের সাংসৃ্কবতক ঐবতলহযের 
সংরক্ষেসংরক্ষে

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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n  সালহিজাদালদর আত্মতযোলগর স্মরলে ২৬ বডলসম্বরলক 
িীর ি্ বদিস বহসালি উদরাপলনর বসধিান্ত দনওয়া 
হলয়লছ।

n  ২১ এবপ্র্ ্া্লকল্ায় শ্রী গুরু দতগ িাহাদলুরর 
৪০০তম প্রকাশ পলি ্যর আলয়াজন করা হলয়বছ্ এিং 
প্রধানমন্তী দমাদী জাবতর উলদ্দলশযে ভােে বদলয়বছল্ন। 

n  কত্যারপুর সালহি কবরলডারটর ২০১৯ সাল্র 
অলক্টািলর দডরা িািা নানক দথলক আন্তজ্যাবতক 
সীমান্ত পর ্যন্ত সমস্ত আধুবনক সুবিধা-সহ একটর 
সমববিত উন্নয়ন প্রকল্প বহসালি বনবম ্যত হলয়বছ্। 
স্াধীনতার পর এই প্রথমিার দকন্দ্রীয় সরকার 
বশখলদর পবিরেতম তীথ ্যস্ান কত্যারপুর কবরডলরর 
জনযে দীর ্য অমীমাংবসত দাবি পূরে কলরলছ। 

n  ২০১৯ সাল্র জনু মালসর কাল্া তাব্কাভ্ক্ত বিলদবশ 
বশখ নাগবরকলদর পর ্যাল্াচনা করা হলয়বছ্ এিং 
অযোমলনবটে বস্কলমর অংশ বহসালি বশখ িদ্ন্দলদর 
(গাধেী জয়ন্তীলত) মুদ্ক্ত দদওয়া হলয়বছ্। 

n  পারনা সাবহি সহ গুরু দগাবিন্দ বসং দ্জ’র সলগি 
সম্পবক্যত স্ানগুব্লত দর্ওলয় সুবিধাগুব্ও 
আধুবনকীকরে করা হলয়লছ।  

রশখ সম্প্রদারযি জন্ 
গৃিীি পদরষ্প 

n  আন্দামালন দর স্ালন দনতাদ্জ প্রথমিার দতরগিা 
উবেলয়বছল্ন, দসই জায়গাটরলকও নত্ন পবরচয় দদওয়া 
হলয়লছ। এর সালথ আন্দামালনর বিীপগুল্ার নামও বিখযোত 
বিপ্িীলদর নালম রাখা হলয়লছ।

n  দদশভাগ বিভাজন বিভীবেকা স্মরে বদিস: ভারত প্রবত িছর 
১৪ই আগটেলক ‘দদশভাগ বিভাজন বিভীবেকা স্মরে বদিস’ 
বহসালি পা্ন করার বসধিান্ত গ্হে কলরলছ। এই বদনটর 
আগামী প্রজন্লক ১৯৪৭ সাল্ দদশভালগর সময় সাধারে 
মানুলের সংগ্াম, রন্তো এিং তযোলগর কথা মলন কবরলয় 
দদলি।

n  জাতীয় রধুি স্মবৃতলসৌধ: আমালদর তসনযেরা রারা দদলশর 
সুরক্ষায় সলি ্যাচ্চ িব্দান বদলয়লছন তালঁদর জনযে একটর 
জাতীয় রধুি স্মবৃতলসৌধ বনম ্যাে করা হলয়বছ্। 

n  জাতীয় পুব্শ স্মবৃতলসৌধ: এই স্মবৃতলসৌধ পুব্শ ও 
আধাসামবরক িাবহনীলক উৎসগ ্য করা হলয়লছ। এটর দদলশর 
নত্ন প্রজন্লকও অনুপ্রাবেত করলছ। স্াধীনতার এতবদন 
পলরও দদলশ দকানও জাতীয় স্মবৃতলসৌধ বছ্ না। 

হৃি প্রত্নসা�রিী ভািরি 
রফরিরয আনা িরছে
শ্রমসাধযে প্রলচষ্টার ফল্ ২০১৪ সা্ দথলক এখন 
পর ্যন্ত প্রায় ২২৮টর প্রাচীন িহুমূ্যে মবূত ্য বফবরলয় 
আনা হলয়লছ। দরখালন ২০১৩ সা্ পর ্যন্ত মারে 
১৩টর মূবত ্য বফবরলয় আনা হলয়বছ্।

স্রদশ দশর্নি �াধ্র� জবরচত্্ 
িষ্াি উরদ্াগ 
n  ২০১৫ সাল্ স্লদশ দশ ্যন প্রকল্প চা্ু করা 

হলয়বছ্। এই প্রকলল্পর অধীলন ভারলত 
পলনলরাটর বথমরুক্ত সাবক্যর ততবর করা শুরু 
হলয়লছ।

n  এর মলধযে রলয়লছ দিৌধি সাবক্যর, রামায়ে 
সাবক্যর, কৃষ্ণ সাবক্যর, উত্রপূি ্য সাবক্যর, 
বহমা্য় সাবক্যর, উপকূ্ সাবক্যর, মরুভূবম 
সাবক্যর, আবদিাসী সাবক্যর, ইলকা সাবক্যর, িনযে 
জীি সাবক্যর, গ্ামীে সাবক্যর, আধযোত্বমক 
সাবক্যর, ঐবতহযে সাবক্যর, তীথ ্য্কর সাবক্যর, 
বনরাপত্া সাবক্যর।

n  বস্কম শুরু হওয়ার পর দথলক এই সাবক্যরগুব্র 
উন্নয়লনর জনযে প্রায় ৫৭০০ দকাটর রাকা মূল্যের 
দমার ৭৮টর প্রকল্প অনুলমাদন করা হলয়লছ। 

সাংসৃ্কবতক ঐবতলহযের সাংসৃ্কবতক ঐবতলহযের 
সংরক্ষেসংরক্ষে

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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সাংসৃ্রিক স্ারনি উন্নযন 

n দসামনালথর প্রাকৃবতক দসৌন্দলর ্যর কথা মাথায় 
দরলখ দকন্দ্রীয় সরকালরর ‘প্রসাদ’ প্রকলল্পর 
অধীলন সমুদ্র দশ ্যন পথ ততবর কলরলছ।

n এই গযো্াবরটর মদ্ন্দর স্াপলতযের প্রবতপালদযের 
উপর বনবম ্যত। দসামনাথ মদ্ন্দলরর ধ্ংসািলশে 
এখালন সংরবক্ষত আলছ। 

n প্রাচীন দসামনাথ মদ্ন্দর ১৭৮৩ সাল্ ইলন্দালরর 
রাবন অহ্যোিাই দহা্কার বিারা প্রবতটঠিত 
হলয়বছ্। িবহঃশত্রুলদর আক্রমলের সময় এই 
মদ্ন্দলর দসামনাথ মহালদলির পলুজা করা হলতা। 
পুরাতন মদ্ন্দর কমলপ্ক্স সংস্কার কলর দমার 
১৮০০ িগ ্য বমরার এ্াকা মদ্ন্দর কমলপ্লক্সর 
সলগি অন্তভ্্যক্ত করা হলয়লছ।

n দসামনাথ মদ্ন্দর চত্বলর শ্রী পাি ্যতী মদ্ন্দলরর 
বভত্ততিপ্রস্তর স্াপন করা হয়। শ্রী দসামনাথ রোটে 
পাি ্যতী মদ্ন্দর গেলনর বসধিান্ত দনয়। 

n প্রাচীন মদ্ন্দলরর মূ্  রূপ অপবরিবত্যত দরলখ 
৫ ্ক্ষ ২৭ হাজার িগ ্যফুলরর দিবশ অঞ্চ্ 
জলুে এটর বনবম ্যত হলয়লছ। ৮০০ দকাটর 
রাকারও দিবশ িযেলয় বনবম ্যত বিশ্বনাথ ধালম 
ভক্তলদর সুলরাগ-সুবিধার জনযে বিলশে িযেিস্া 
দনওয়া হলয়লছ।

n পূলি ্য, বিশ্বনাথ মদ্ন্দরটর সংকীে ্য রাস্তায় 
অিবস্ত বছ্। ভক্তলদর বভলে দসই রাস্তায় 
হারঁাচ্া করা খুি সমসযোজনক বছ্; এখন 
দুই ্ক্ষ ভক্ত দাবঁেলয় পুলজা বদলত পারলিন। 
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n দকদারনাথ ধাম উত্রাখলণ্ডর চার ধামগুব্র 
মলধযে অনযেতম প্রধান। চারধালমর রারোলক 
আরও সুবিধাজনক করলত দরেন এিং একটর 
আধুবনক হাইওলয় ততবর করা হলয়লছ। ২০১৩ 
সাল্ দকদারনালথ ভয়ািহ প্রাকৃবতক বিপর ্যয় 
হলয়বছ্। আবদগুরু শ্করাচার ্য সমাবধ 
পুনবন ্যম ্যালের পাশাপাবশ পবরলিলশর ভারসামযে 
িজায় দরলখ ক্ষবতগ্স্ত কবরলডারগুব্ পুনরুধিার 
করা হলয়লছ।সক
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n অলরাধযোলক একটর আধযোত্তমিক দকন্দ্র, একটর 
তিবশ্বক পর ্যরন দকন্দ্র এিং একটর ‘স্মার্য বসটর’ 
বহসালি গলে দতা্া হলচ্ছ। রাম মদ্ন্দর বনম ্যালের 
পর শুধু দদলশর মানুেই নয়, ভারলত আগত 
বিলদবশ দশ ্যনাথতীরাও অলরাধযোয় দরলত চাইলিন।

n আগামী বদলন একটর বগ্নবফল্ড ততবর করা হলি, 
দরখালন বিবভন্ন রালজযের ভক্তলদর আিাসন, 
আশ্রম, মে, দহালর্ এিং অনযোনযে ভিন 
থাকলি। এখালন একটর পর ্যরন তথযে দকন্দ্র এিং 
একটর বিশ্বমালনর জাদুররও বনম ্যাে করা হলি।

n সররূ নদী এিং এর রারগুব্র পাশ্ব ্যিততী অঞ্চল্র 
অিকাোলমাগত উন্নয়লনও বিলশে গুরুত্ব দদওয়া 
হলচ্ছ। সররূ নদীলত দনৌ বিহালরর িযেিস্া করা 
হলি। 

n শহলরর মলধযে সাইলক্ চা্ক এিং পথচারীলদর 
জনযে বনবদ্যষ্ট জায়গার িযেিস্া করা হলি। স্মার্য 
বসটরর পবরকাোলমার সাহালরযে আধবুনক 
পধিবতলত রোবফক পবরচা্নাও করা হলি।

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
সাংসৃ্কবতক ঐবতলহযের সাংসৃ্কবতক ঐবতলহযের 

সংরক্ষেসংরক্ষে



23নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ জিু, ২০২২

সাংসৃ্রিক স্ারনি উন্নযন 

n  বপ্বগ্লমজ বরজলুভলনশন অযোন্ড 
ড্পিবরচ্য়া্ অগলমলন্শন ড্রাইভ িা প্রসাদ 
প্রকল্পটর দকন্দ্রীয় পর ্যরন মন্তক ২০১৪-১৫ 
সাল্ চা্ু কলরবছ্। এই জাতীয় বমশনটর 
১০০% পঠৃিলপােকতা কলর দকন্দ্র সরকার।

n  বস্কমটর ধমতীয় পর ্যরলনর অবভজ্তালক সমধৃি 
করার জনযে সারা দদলশ তীথ ্যস্ানগুব্র 
সনাক্তকরে এিং উন্নয়লনর উপর গুরুত্ব 
দদয়। এর মূ্ উলদ্দশযে হ্ একটর সমূ্পে ্য 
ধমতীয় পর ্যরন অবভজ্তা প্রদালনর পাশাপাবশ 
অগ্াবধকার এিং সুস্ায়ী পধিবতলত 
তীথ ্যস্ানগুব্র উন্নয়নলক একীভূত করা।

n  এর মাধযেলম রাস্তা, দর্, সমদু্ররারোর 
রাবম ্যনা্, দমািাই্-ইন্ারলনর-হর পির 
সংলরাগ, দশৌচাগার, হস্তবশলল্পর িাজার, 
এটরএম এিং অথ ্য আদানপ্রদালনর দকলন্দ্রর 
মলতা অিকাোলমা ততবর করা হলচ্ছ।

n  এর মলধযে ২৭টর রাজযে এিং দকন্দ্রশাবসত 
অঞ্চল্র ৫৭টর অঞ্চ্ অন্তভ্্যক্ত রলয়লছ। 
২০২১ সাল্র জানয়ুাবর পর ্যন্ত প্রাপ্ত তথযে 
অনসুালর, ২৪টর রালজযে প্রায় ১১৬০ দকাটর 
রাকার ৩৬ টর প্রকলল্প কাজ শুরু হলয়লছ।  

প্রসাদ প্রকরল্পি �াধ্র� অবকাঠার�া উন্নযন 

সদরশি প্রধানরদি জন্ অনন্ উপিাি
n  প্রধানমন্তী দমাদী জাপালনর তৎকা্ীন প্রধানমন্তী 

ইলয়াবশবহলদ সুগালক একটর চন্দন কালের িধুি মূবত ্য উপহার 
দদন। ইলন্দা জাপান সম্পলক্যর দক্ষলরে দিৌধি ধম ্য গুরুত্বপেূ ্য 
ভূবমকা পা্ন কলর।

n  প্রধানমন্তী দমাদী অল্রিব্য়ার তৎকা্ীন প্রধানমন্তী স্কর 
মবরসনলক একটর দগা্াপী এনালম্ড জাহাজ উপহার 
দদন। এই দছাট্ট জাহাজটর ভারলতর হস্তবশলল্পর প্রবতবনবধত্ব 
কলর। 

n  আলমবরকার ভাইস দপ্রবসলডন্ কম্া হযোবরসলক তারঁ 
দাদ ুবপবভ দগাপা্লনর সলগি সম্পবক্যত পুরালনা বিজ্বপ্তর 
একটর অনুব্বপ উপস্াপন কলর সম্মাবনত করা হলয়বছ্। 
এই বিজ্বপ্তলত কম্া হযোবরলসর দাদরু ভারলত সরকাবর 
চাকবরর সময় সম্পলক্য তথযে রলয়লছ।

n  ইজরালয়ল্র তৎকা্ীন প্রধানমন্তী দিঞ্াবমন 

দনতাবনয়াহুলক দকরা্ার দটুর অিলশলের প্রবতব্বপ প্রদান 
করা হলয়বছ্। এগুল্ালক ভারলত ইহুবদলদর দীর ্য সংলরাগ-
ইবতহালসর প্রধান বনদশ ্যন বহলসলি গেযে করা হয়।

n  আলমবরকা সফলরর সময় প্রধানমন্তী দমাদী তৎকা্ীন 
রাষ্ট্রপবত দডানাল্ড রোম্পলক আব্াহাম ব্্কলনর মত্ৃযের পলর 
১৯৬৫ সাল্ জাবর হওয়া একটর দপাটো্ টেযোম্প উপহার 
বদলয়বছল্ন। দম্াবনয়া রোম্পলক কাশ্ীর এিং বহমাচল্র 
বশল্পীলদর হালত ততবর একটর শা্ এিং কাংরা উপতযেকার 
কাবরগরলদর বিারা বনবম ্যত একটর রূপা্ী দব্সল্র উপহার 
বদলয়বছল্ন।

n  নলরন্দ্র দমাদী ২০১৪ সাল্ জাপান সফলর বগলয়বছল্ন। 
এই সফলর নলরন্দ্র দমাদী জাপালনর সম্ালরর জনযে একটর 
বিলশে উপহার দরলখবছল্ন। প্রধানমন্তী তালঁক ভগিদ্ীতা 
উপহার বদলয়বছল্ন।

কুরশনগি রব�ানবন্দি
২০২১ সাল্র অলক্টািলর, প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমাদী দদশিাসীলক কুবশনগর 
বিমানিন্দর উপহার বদলয়বছল্ন। এটর 
বনম ্যালে ২৬০ দকাটর রাকা িযেয় হলয়বছ্। 
৫৮৯ একর জবমলত বনবম ্যত কুবশনগর 
বিমানিন্দর শুধুমারে আন্তজ্যাবতক 
সংলরালগর একটর প্রধান মাধযেম নয়, িুধি 
সাবক্যলর প্রলিলশর একটর অনযেতম প্রধান 
পথ হলয় উেলত চল্লছ।
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দর দকান দদলশর অনযেতম প্রধান সম্পদ হ্ দদলশর রুি সম্প্রদায়। ভারত এলক্ষলরে অননযে 
কারে এখন দদলশর জনসংখযোর ৬৫ শতাংশ মানুে ৩৫ িছলরর কম িয়বস। দদলশর রুি 

সমালজর ক্ষমতায়লনর জনযে উচ্চমালনর বশক্ষার প্রসার-সহ একাবধক পদলক্ষপ গ্হে করা 
হলয়লছ। তরুে তরুেীলদর দক্ষতা বিকালশর উপর বিলশে গুরুত্ব আলরাপ করা হলয়লছ।

৩৪ বছি পি নিুন জািীয রশষ্া নীরি
জাতীয় বশক্ষানীবত ২০২০ ভারলতর রিুসমাজলক ভবিেযেলতর 
জনযে প্রস্তুত করলি। এর ্ক্ষযে হ্ ভারতলক বিলশ্বর িহৃত্ম দক্ষ 
কম ্যশদ্ক্তলত রূপান্তবরত 
করা। জাতীয় বশক্ষানীবত 
বশক্ষাথতীলদরও িতৃ্ততিমূ্ক 
দক্ষতা দরমন ছ্লতার, 
নদীর গভীরতা বনে ্যয়, 
তিদুযেবতক রন্ত দমরামত, 
উদযোনবিদযো, মৎৃবশল্প, 
সূবচকম ্য ইতযোবদ বিেলয় 
প্রবশক্ষলের সুলরাগ দদলি। িতৃ্ততিমূ্ক প্রবশক্ষে দদওয়ার ্ক্ষযে 
বনধ ্যারে করা হলয়লছ। ২০২৫ সাল্র মলধযে কমপলক্ষ ৫০% 
বশক্ষাথতীর দক্ষতা বিকবশত হলি। 

রনষ্ঠা
সু্ক্ প্রধান এিং বশক্ষকলদর সামবগ্ক অগ্গবতর জনযে এটর একটর 
জাতীয় উলদযোগ। বশক্ষার দক্ষরেলক শদ্ক্তশা্ী করার জনযে, দকন্দ্রীয় 
সরকার বনঠিা পবরকল্পনা চা্ ুকলরলছ।

রনপুণ ভািি
এটর ২০২১ সাল্র জু্ াই মালস শুরু হলয়লছ। সমস্ত বশশুলক 

তৃতীয় দশ্রেীর দশলে দমৌব্ক সাক্ষরতা এিং সংখযোয়ন দক্ষতা 
অজ্যন করলত হলি।

রবদ্াঞ্জলী 
এটর একটর দস্চ্ছালসিী দসিা, রার অধীলন উচ্চ বশক্ষা প্রবতঠিালনর 
বশক্ষাথতীরা তালদর দসিা প্রদান করলত পালর। এর আওতায় উচ্চ 
বশক্ষা প্রবতঠিালন ৫ হাজার দকাবচং দসন্ার দখা্া হলচ্ছ।

রবদ্া প্ররবশ
প্রথম দশ্রবেলত ভবত্যর আলগ বশশুলদর বতন মালসর একটর বিলশে 
দকাস ্য করালনা হলি। এলত তালদর প্রথম দশ্রবের আলগ প্রলয়াজনীয় 
অক্ষর ও সংখযো জ্ান দদওয়া হলি।

স্য�
‘টোবড ওলয়িস অফ অযোবক্টভ ্াবন ্যং ফর ইয়াং অযোপিাইবরং 
মাইন্ডস’ িা স্য়ম হ্ একটর সমববিত মঞ্চ দরখালন নিম-বিাদশ 
দথলক স্াতলকাত্র স্তর পর ্যন্ত অন্াইন দকাস ্য করা রায়। 

রডশ্জটাল লাইররিরি
ভারলতর নযোশনা্ বডদ্জরা্ ্ াইলব্বর হ্ একটর বসলগি্-উইলন্ডা 
সাচ্য/ব্াউজ সুবিধা। এর অধীলন বশখন সম্পবক্যত তলথযের ভাচ্্যয়া্ 
ভাণ্ডার গলে উলেলছ। ভারলতর নযোশনা্ বডদ্জরা্ ্াইলব্বর 
২০১৮ সাল্র ১৯ জনু জাতীয় পাে বদিস উপ্লক্ষ চা্ ু করা 
হলয়বছ্।

�ুব সম্প্রদারযি 
ষ্�িাযরন গৃিীি 

পদরষ্প 

রুিালদর দনতৃলত্ব বিকাশ রুিালদর দনতৃলত্ব বিকাশ 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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ভািরিি রশষ্া 
পরিকাঠার�াি 
রূপান্তি 

রশষ্ারষ্রত্ 
ব্য র্গুণ 

িরযরছ 

      আইআইটট   আইআইআইটট  আইআইএ�        এ�স

২০১৪

২০১৩-১৪

২০১৩-১৪

৭২৩ 
১০৪৩

২০২২ 

২০২১-২২     

২০১৯-২০

১৬
২৩ ২৫

২০

১৩
৯ ৭ 

২২

৩.৩৭

৬.৯৭ 

২০১৪ সারলি পি ৩২০টট রববেরবদ্ালয চাল ুিরযরছ 

রববেরবদ্ালরযি সংখ্া 

পরিসংখ্ান লষ্ সকাটটরি 

স্য� প্রভা 
সারা দদলশ ২৪ 
রণ্া িযোপী 
সরাসবর উচ্চ-
মালনর ৩৪টর 
বশক্ষামূ্ক 
চযোলন্ 
পবরচা্না করার 
একটর উলদযোগ। 
এর ্ক্ষযে দদলশর 
প্রতযেন্ত অঞ্চল্ 
দপৌঁছালনা 
দরখালন এখনও 
ইন্ারলনলরর 
প্রাপযেতা সু্ ভ 
নয়।

n ২০২২ সাল্র ২৫ এবপ্র্ পর ্যন্ত 
১,৪২,৪৯,৬৩১ জন বনিবধেত হলয়লছন। 
দক্ষতা প্রবশক্ষলের মাধযেলম ৪৬ ্লক্ষর দিবশ 
নারী ও প্রবতিধেীলক ক্ষমতায়ন করা হলয়লছ। 
প্রধানমন্তী দকৌশ্ বিকাশ দরাজনার তৃতীয় 
পর ্যায় ২০২১ সাল্র জানুয়াবর দথলক শুরু 
হলয়লছ। দকৌশ্ বিকাশ দরাজনার অধীলন 
৭৫টর দর্ওলয় প্রবশক্ষে ইনবটেটরউলর 
প্রবশক্ষে দদওয়া হলচ্ছ।

২০২২ সারলি এরপ্রল নাগাদ সদরশ ৮৮ লষ্ 
নিুন ক�স্ংস্ান সটৃটি িরযরছ। সসটোি ফি 
�রনটরিং দ্ ইশ্ডিযান ইরকানর�-এি একটট 
স�ীষ্া অনুসারি, ভািরিি শ্র�শশ্তি ২০২১-
২২ সারল গরড় প্ররি �ারস ২২ লষ্ সবরড়রছ।

রস্ল ইশ্ডিযা র�শন 

১,৩৫,৪০,৫০৯ ১,০৮,৪০,৯১১ এখনও প�ন্্ত 

জনরক প্ররশষ্ণ 
সদওযা িরযরছ। 

জনরক সাটট্রফরকট প্রদান 
কিা িরযরছ। এি �রধ্ ৫৬% 
�ুবরকি ক� ্সংস্ান িরযরছ। 

রুিালদর দনতৃলত্ব বিকাশ রুিালদর দনতৃলত্ব বিকাশ 
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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স্টাট্আপ ইশ্ডিযা 
n  দদলশ ৬৮ হাজালরর দিবশ টোর্য আপ কাজ করলছ। 

২০১৬ সা্ দথলক এই টোর্যআপগুব্ ৬ ্লক্ষর দিবশ 
কম ্যসংস্ান ততবর কলরলছ। 

n  ২০২১ সাল্ ৪৪ টররও দিবশ ইউবনকন ্য রকু্ত হলয়লছ। 
২০২২ সাল্র এবপ্রল্র মলধযে আরও ১৫টর ইউবনকন ্য 
রকু্ত হওয়ায় এখন সারা দদলশ এর সংখযো হলয়লছ ১০০। 

স্ট্াডিআপ ইশ্ডিযা
n প্রকলল্পর সূচনা দথলক ২০২২ সাল্র ২১ মাচ্য পর ্যন্ত 

টেযোন্ড আপ ইদ্ন্ডয়া বস্কলমর অধীলন ১.৩৪ ্ক্ষ 
অযোকাউলন্র মাধযেলম ৩০,১৬০ দকাটর রাকা বিতরে 
করা হলয়লছ। 

প্রধান�ন্তীি ক�স্ংস্ান প্রচাি 
প্রকল্প
n এই বস্কলমর সম্পলক্য সলচতনতা িাোলত বিবভন্ন 

প্রচার অবভরান চা্ালনা হলচ্ছ রালত আরও দিবশ 
সংখযেক নাগবরক এর সুবিধা দপলত পালরন। এর 
অধীলন, ভারত সরকার নত্ন কম ্যসংস্ালনর জনযে 
বনলয়াগকত্যালক ইবপএফ এর জনযে ৮.৩৩% প্রদান 
কলর।

n ১.৫৩ ্ক্ষ প্রবতঠিালনর মাধযেলম ২০২১ সাল্র ২৭ 
নলভম্বর পর ্যন্ত ১.২১ দকাটর সুবিধালভাগী উপকৃত 
হলয়লছন।

সখরলা ইশ্ডিযা 
এটর ২০১৬ সাল্র এবপ্র্ মালস সারা দদলশ 
ক্রীোলক্ষলরের বিকালশর জনযে চা্ু করা হলয়বছ্। 

সদরশ ক্ীড়া অবকাঠার�া
২০০৮-১৪    ৩৮
২০২০-২১     ৩৬০ 

মবেপলুরর ইম্ফ্ এিং উত্রপ্রলদলশর বমরালর 
দপিার্যস বিশ্ববিদযো্য় প্রবতটঠিত হলয়লছ। দরাবকও 
অব্ড্ম্পলক্স ভারত দমার সাতটর পদক (একটর স্ে ্য, 
দুটর দরৌপযে, এিং চারটর দব্াঞ্) দ্জলতবছ্।

জবজ্ারনক রচন্তাি প্রচাি 
২০২২ সাল্র ২৬ 
এবপ্র্ পর ্যন্ত দদলশ 
অর্ টর্কাবরং 
্যোলির সংখযো 

৯,৫০০-এর 
দিবশ। 

এছাোও, এটর ৩৪টর 
রাজযে এিং দকন্দ্রশাবসত 
অঞ্চল্র ৭২২টর দজ্ায় 
সম্প্রসাবরত করা হলয়লছ।

ভারত িীজ তহবিল্র মাধযেলম 
৩০০টর ইনবকউলিরলরর মাধযেলম 
৩৬০০ জন উলদযোক্তালক 
সহায়তা করা হলয়লছ।

ন্াশনাল সকরিযাি সারভস্
n এনবসএস প্রকলল্পর অধীলন এনবসএস দপার্যা্ 

https://www.ncs.gov.in-এ  ৯৪ ্লক্ষরও দিবশ 
শনূযেপদ সংগ্হ করা হলয়লছ। 

n  এনবসএস প্রকলল্পর অধীলন ২ ্লক্ষরও দিবশ 
চাকবরপ্রাথতীলক চাকবর দদওয়া হলয়লছ। পরামশ ্য দালনর 
উলদ্দলশযে এনবসএস দপার্যাল্ ৩৬০০টররও দিবশ 
দপশার জনযে দকবরয়ার উপাদান উপ্ব্ধ রলয়লছ।    

িরুণরদি স্ার্ ্ গৃিীি উরদ্াগ
ন্াশনাল সটরস্টং এরজশ্সি
n ২০১৮ সাল্র দম মালস জাতীয় বনলয়াগ সংস্া 

দদলশর বিবভন্ন পরীক্ষা পবরচা্না শুরু কলর। এটর 
সরকাবর চাকবরর জনযে বিবভন্ন পরীক্ষায় অংশগ্হলের 
প্রলয়াজনীয়তার অিসান রটরলয়লছ। প্রবত িছর প্রায় 
৬০ ্ক্ষ প্রাথতী বিবভন্ন প্রবতঠিালনর প্রলিবশকা পরীক্ষায় 
অংশগ্হে কলরন।

ন্াশনাল রিক্রু টর�টে এরজশ্সি
n দকন্দ্রীয় সরকাবর চাকবরর বনলয়াগ প্রদ্ক্রয়ায় রূপান্তরমূ্ক 

সংস্কার আনলত নযোশনা্ বরক্রু রলমন্ এলজদ্ন্স গেলনর 
অনুলমাদন বদলয়লছ। সমস্ত সরকাবর চাকুবর প্রাথতীরা জাতীয় 
বনলয়াগ সংস্া বিারা পবরচাব্ত একটর সাধারে দরাগযেতা 
পরীক্ষার জনযে উপবস্ত হলি। 

নর্ি স্-প্রি্যন
n ‘নূযেনতম সরকার - সলি ্যাচ্চ শাসন’ অনুসরে কলর ভারত 

সরকার নবথগুব্র স্-প্রতযেয়ন প্রদ্ক্রয়া শুরু কলরলছ। 
২০১৬ সাল্র জনু দথলক বনলয়াগকারী সংস্াগুব্ 
প্রাথতীলদর বিারা জমা দদওয়া স্-প্রতযেবয়ত নবথর বভত্ততিদত 
অস্ায়ী বনলয়াগপরে জাবর কলর।

রুিালদর দনতৃলত্ব বিকাশ রুিালদর দনতৃলত্ব বিকাশ 
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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সিকড ্িফিারন 

রবরদরশ সিাসরি 
রবরনরযাগ প্রবাি

২০১৪ ৪৫.১৪৮
২০২১ ৭৪.০১

(*বহসাি বিব্য়ন ড্ালর )

ফরিক্স রিসাভ্

আর িছর আলগ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী রখন ভারলতর প্রধানমন্তী বহসালি দাবয়ত্বভার গ্হে কলরন তখন দদলশর 
অথ ্যনীবত বিপর ্যস্ত অিস্ায় বছ্। বশলল্পর স্বিরতা, বিবনলয়াগ কলম রাওয়া এিং আইলনর জটর্তা-সহ অসংখযে 

সমসযোয় জজ্যবরত বছ্ অথ ্যনীবত। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী সংস্কালরর পথ দিলছ বনলয়লছন। এর জনযে, অথ ্যনীবতলত 
প্রলয়াজনীয় কাোলমাগত সংস্কার িাস্তিাবয়ত করা হলয়বছ্, এিং বশল্প ও বিবনলয়ালগর জনযে আদশ ্য পবরলিশ ততবর 
করা হলয়বছ্। কর আদায় িযেিস্া উন্নত হলয়লছ। আত্মবনভ্যর ভারত অবভরালনর মাধযেলম, আমদাবন কবমলয় দদলশ 
প্রলয়াজনীয় পেযে ততবরর উপর দজার দদওয়া হলয়বছ্। ২০২৫ সাল্র মলধযে ‘নযোশনা্ মবনরাইলজশন পাইপ্াইন 

বস্কলম’র মাধযেলম ছয় ্ক্ষ দকাটর রাকা িাবেলয় অথ ্যনীবতলত নত্ন গবত আসলি িল্ আশা করা হলচ্ছ।

রবরবেি সবরচরয দ্রুি 
বধন্শীল অ্ন্ীরি

২০
১৩

-১
৪

এ
রপ্র

ল
২০

২২
৬

০০
.৪

২

৩
০৪

.২

২০২১-২০২২ অথ ্যিছলর ভারত পেযে 
রফতাবনর দক্ষলরে একটর নত্ন দরকড্য 
স্াপন কলরলছ। এই এক িছলর রফতাবনর 
দমার মূ্যে দােঁায় ৮১৯.৬৫ বিব্য়ন 
ড্ার। একই সমলয়, পবরলেিা রফতাবনর 
অ্ক হলয়লছ ২৫৪.৪ বিব্য়ন ড্ার। কৃবে 
রফতাবন এখন পর ্যন্ত সলি ্যাচ্চ ৫০ বিব্য়ন 
ড্ালর দপৌঁলছলছ।

২০১৩-১৪     ২০২১-২২    

৪৬
৬

৬
৭৬

রিসাব রবরলযন ডলারি 

জবদু্ রিন পণ্ িফিারন 
২০২১-২২ সাল্র এবপ্র্-
জানুয়াবরলত তিদুযেবতন পেযে 
রপ্তাবন ৮৮% িদৃ্ধি দপলয়লছ।

নিুন সংস্াি উরদ্াগ  
নিুন সংস্াি উরদ্াগ সকাম্ারন সংরশাধনী আইন: ২০১৭ 
সাল্, দছার িযেিসার জনযে রোে প্রদালনর জনযে দকাম্পাবন আইন 
সংলশাধন করা হলয়বছ্। দকাম্পাবন আইন সংক্রান্ত কবমটর 
সুপাবরশ কলর দর ২০১৩ আইনটর দো্টর প্ররুদ্ক্তগত ত্রুটরলক 
অপরাধমুক্ত কলর এিং দসগুব্লক নাগবরক ত্রুটর বহসালি বিলিচনা 
কলর। এর ্ক্ষযে কলপ ্যালরর গভলন ্যলন্স আরও স্চ্ছতা আনা।
ইসিলরভশ্সি অ্াডি ব্াঙ্কাশ্সি সকাড: ২০১৬ সাল্ 
ইন্স্লভদ্ন্স অযোন্ড িযোঙ্কাদ্সি দকাড প্রেয়ন করা হলয়বছ্। এর 
ফল্ "দদনাদালরর বনয়ন্তে" এর বিদযেমান িযেিস্া দথলক এিং 
"পাওনাদালরর বনয়ন্তে" িযেিস্ার বদলক িযোপক পবরিত্যন হলয়লছ। 
সংসদ সম্প্রবত জনযে প্রলয়াজনীয় সংলশাধনী অনলুমাদন কলরলছ।
করপা্রিট ট্াক্স: দকাম্পাবনর ওপর কলরর দিাঝা কমালনা... 
পূলি ্য, দদশীয় দকাম্পাবনগুব্লক ৩০% কলপ ্যালরর কর বদলত হত। 
এর পাশাপাবশ সারচাজ্যও ধার ্য করা হয়। এটর এখন কবমলয় ২২% 
করা হলয়লছ। কার ্যকর হার, সারচাজ্য এিং দসস ২৫.১৭%। পূলি ্য, 
ভারলত বিলশ্বর সলি ্যাচ্চ কার ্যকর কলপ ্যালরর কর হার বছ্।
অপ্ররযাজনীয আইরনি সবাঝা স্রক �ুশ্তি: অপ্রলয়াজনীয় 
আইন জীিন ও িযেিসাবয়ক প্রবতলরাবগতা উভলয়র উপরই 
অপ্রলয়াজনীয় দিাঝা চাবপলয় দদয়। এই ধরলনর ২৮৭৫টর আইন 
িা িাবেজযে িাধা বচবহ্নত করা হলয়লছ। এর মলধযে ২০০৭টর িাবত্ 
করা হলয়লছ। শুধু তাই নয়, প্রলয়াজনীয় অনলুমাদন পাওয়ার জনযে 
‘বসলগি্-উইলন্ডা’ ছােপলরের সুবিধা করা হলয়লছ।

স�াবাইরলি র্িীয-বৃিৎ রন�া্িা 
২০১৪-১৫ সাল্ দদলশ দমািাই্ দফালনর উৎপাদন প্রায় 
৬ দকাটর ইউবনর বছ্ রার মূ্যে ১৯,০০০ দকাটর রাকা। 
২০২০-২১ সাল্ তা দিলে ৩০ দকাটর ইউবনর এিং ২.২০ 
্ক্ষ দকাটর রাকা হলয়লছ। ২০১৪ সাল্ দস্ু্ ার দফান এিং 
রন্তাংশ উৎপাদনকারী মারে দুটর কারখানা বছ্, বকন্তু ২০২১ 
সাল্র মলধযে দসই সংখযো দিলে ২০০ হলয়লছ।

সহলজ িযেিসা করা/ সহলজ িযেিসা করা/ 
অথ ্যনীবত অথ ্যনীবত 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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শ্জএসটট বাস্তবাযরনি ফরল �ারসক গৃিস্ারলি খিরচ ৪% 
প�ন্্ত সাশ্রয িরযরছ। �ারস শ্জএসটট সংরিরিি পরি�াণ 

র্গুণ িরযরছ। 

n খাদ্ প্রশ্ক্যাকিণ রশল্প 
n আইটট িাডও্য্াি 
n এরস, এলইরড বাল্ব 
n ফা�া্রসউটটক্াল রশল্প 
n ফা�া্রসউটটক্াল এরপআই 

(ওরুরধি কাচঁা�াল) 
n সটরলক� উৎপাদন
n সসৌি শশ্তি রপরভ �রডউল 
n ইরলক্রনক উৎপাদন 
n রচরকৎসা সিঞ্জা� 
n অরটার�াবাইল উপাদান 
n স্ান সম্রকি্ পণ্ 
n বস্ত্র
n রবরশর ইস্াি 
n উন্নি িাসাযরনক সকার

প্র্�বাি রশরল্পি জন্ 
রপএলআই-এি �রিা রস্� 

১৪
২

১৩
১

১৩
১

১০
০

৭৭ ৭৭

৬
৩

২০১৪ ২০১৬ ২০১৯২০১৫ ২০১৮২০১৭ ২০২০

সিরজ ব্বসা কিা

সরকার চায় িযেিসা 
করার সহজতার 
দক্ষলরে ভারত শীে ্য 
৫০টর দদলশর মলধযে 
থাকুক। 

এই সূচক বিশ্বিযোংক জাবর কলর। সহলজ িযেিসা করার 
তাব্কা প্রস্তুবতর জনযে অথ ্যনীবতর দিশ বকছ্ মান বিলিচনা 
করা হয়। এটর দকান দদলশ িযেিসা শুরু করা কতরা সহজ 
িা িযেিসা করার দক্ষলরে িাধা,িাজালরর উপরকু্ততা সম্পলক্য 
বিবনলয়াগকারীলদরলক তথযে প্রদান কলর।

সির্ারস্রটিভ ট্ারক্সি রবলরুপ্ত
ভারলত বিবনলয়াগকারীলদর আস্া এিং বিবনলয়ালগর ক্ষবত 
কলর এমন পূি ্যিততী কর িাবত্ কলর, ভারলত একটর নত্ন 
িযেিসাবয়ক পবরলিশ ততবর করা হলয়লছ।

রবরদরশ রবরনরযারগি জন্ নিুন উপায
২০১৪ সাল্র পলর দর্ অিকাোলমা, প্রবতরক্ষা, সরঞ্াম এিং 
বনম ্যাে উন্নয়লনর মলতা খালত বিলদশী বিবনলয়ালগর অনুমবত দদওয়া 
হলয়বছ্।  প্রবতরক্ষা খালত বিলদবশ বিবনলয়াগ অনলুমাদন করা 
হলয়লছ ৭৪% হালর।

এ�এসএ�ইএস-এি উপি রবরশর নজি  
এই প্রথমিার দকানও সরকার অবতকু্ষদ্র, কু্ষদ্র এিং কুটরর বশলল্পর 
জনযে এমন পদলক্ষপ গ্হে কলরলছ রা ১১ দকাটররও দিবশ মানলুের 
কম ্যসংস্ালনর িযেিস্া কলর এিং ভারলতর দ্জবডবপলত ২৯% শতাংশ 
অিদান রালখ। স্বনভ্যর ভারত পযোলকলজ দমার ৫ ্ক্ষ দকাটর রাকারও 
দিবশ ছয়টর বিধান অন্তভ্্যক্ত করা হলয়বছ্। 

শ্র� সংস্াি
২৯টর শ্রম আইনলক চারটর শ্রম দকালড সুবিনযেস্ত ও একীভূত করা 
হলয়লছ। ৩৮ বমব্য়ন অসংগটেত শ্রবমকলদর জনযে, সামাদ্জক 
বনরাপত্া তহবি্ প্রবতটঠিত হলয়বছ্। ই-শ্রম দপার্যা্টর একটর 
জাতীয় তথযে ভাণ্ডার আকালর চা্ ুকরা হলয়বছ্। প্রধানমন্তী শ্রম 
দরাগী মানধন দরাজনা ৩০০০ রাকা মাবসক দপনশন প্রদান কলর।

এক পণ্, এক সজলা
একটর বনবদ্যষ্ট পলেযের জনযে পবরবচত দজ্াগুব্লক এক দজ্া, এক 
পেযে প্রকলল্পর মাধযেলম বচবহ্নত করা হলয়লছ। এখন পর ্যন্ত ১০৩টর 
দজ্া দথলক ১০৬টর পেযে দিলছ দনওয়া হলয়লছ। ৭৩৯টর দজ্ার 
৭৩৯টররও দিবশ পলেযের একটর তাব্কা প্রস্তুত করা হলি।

রবরবেি সবরচরয দ্রুি 
বধন্শীল অ্ন্ীরি 

দকাবভড চ্াকা্ীন সমলয়র মলধযে 
২০২১ সাল্ দ্জবডবপ িদৃ্ধির হার বছ্ 

৮.৯। সরকার ২০২২-২৩ সাল্র প্রথম 
তরেমাবসলকর জনযে আগাম অনুমান বনধ ্যারে 

কলরলছ ৯.২%। ২০১৪ সাল্, ভারলতর 
দ্জবডবপ বিলশ্ব দশম স্ালন বছ্। ২০২১ 

সাল্ েঠি স্ালন বছ্। ২০৩০ সাল্র মলধযে, 
ভারত জাপানলক ছাবেলয় এবশয়ার ববিতীয় 

িহৃত্ম অথ ্যনীবতলত পবরেত হলত পালর।

শ্জএসটট: এক সদশ এক কি 
রাজযে অনুরায়ী ভযোলরর হার এিং প্রবিধানগুব্ পথৃক হয়। 
বিবভন্ন রাজযে বিবনলয়াগকারীলদর আকৃষ্ট করার জনযে রন রন 
এই করগুব্র হার কবমলয়লছ। এর ফল্ দকন্দ্রীয় ও রাজযে উভয় 
সরকালররই রাজলস্র ক্ষবত হলয়লছ। এটর মাথায় দরলখ, ২০১৭ 
সাল্ একক এিং সহজ দ্জএসটর চা্ ুকরা হলয়বছ্। কলরর হার 
এিং পধিবতগুব্ এখন সারা দদলশ সামঞ্সযেপূে ্য।

ডাইরিটি সবরনরফট ্াসিফাি 

শ্জএসটট 
সংরিি  

২০১৮ �াচ্   

২০২২ এরপ্রল 

০.৮৫
১.৬৮ 

রিসাব লষ্ সকাটট টাকায 

সহলজ িযেিসা করা/ সহলজ িযেিসা করা/ 
অথ ্যনীবত অথ ্যনীবত 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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িাজনীরি বা জািীয নীরিরি রডশ্জটাল ব্বস্া বা প্র�ুশ্তিি গুরুত্ব প্রধান�ন্তী নরিন্দ্র স�াদীি সচরয 
সক ভারলা সবারঝন? প্র�ুশ্তি এবং রডশ্জটাল �াধ্� বি�্ান এবং ভরবর্রি উভরযিই একটট অন্ি� 

প্ররযাজন। সসই কািরণই ২০১৪ সারল দারযত্ব রিিরণি পরিই প্রধান�ন্তী সিকারি উরদ্াগ স্রক 
শুরু করি িৃণ�লূ উরদ্াগ প�ন্্ত সকল সষ্রত্ রডশ্জটাল এবং প্র�শু্তিরক অরিারধকাি রদরযরছরলন। 
ডাইরিটি সবরনরফট ্াসিফারিি-এি �াধ্র� ‘নূ্ নি� সিকাি সরবা্চ্চ শাসন'-এি স্প্ন বাস্তবারযি 
িরছে, স�খারন সিকারিি কাছ স্রক অ্ ্ সিাসরি সুরবধারভাগীরদি অ্াকাউরটে সপৌঁরছ �ারছে।

ভািরি 
প্র�ুশ্তিি 
রবকাশ 

ডাইরিটি সবরনরফট ্াসিফাি ডাইলরক্ট দিবনবফর রোন্সফার বস্কম চা্ু হওয়ার ফল্ 
মধযেস্ত্বলভাগীলদর দরূ কলর স্চ্ছতা বনদ্চিত করা এিং 
সুবিধালভাগীলদর অযোকাউলন্ সরাসবর অথ ্য পাোলনা সম্ভি 
হলয়লছ। জযোম িা 'জন ধন-আধার দমািাই্'- এই রেয়ী 
স্চ্ছতা বনদ্চিত কলর একটর গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা পা্ন 
করলছ। শুধুমারে ২০২১-২২ অথ ্যিছলর প্রায় ৪৪,০০০ 
দকাটর রাকা সাশ্রয় করা সম্ভি হলয়লছ। 

রডরবটট সংক্ান্ত �ন্তক রডরবটট সংক্ান্ত রস্� 

স�াবাইল আধাি আনু�ারনক 
১৩২ সকাটট১১৬.৭ সকাটট 

এখন 
সুবিধালভাগীলক 
সরাসবর সাহারযে 
পাোলনা সহজ

সুবিধালভাগীলদর 
সনাক্তকরলে 
সহায়তা

দনা-ফ্ড বসলটেম

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

সুবিধালভাগীর সংখযো প্রায় ১৬ গুে িদৃ্ধি দপলয়লছ (দকাটর রাকায়)

২০১৩-১৪:  ১০.৮০ সকাটট   ২০২১-২২:  ১৬৮.২ সকাটট

৪৫
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৩ 
সক

াটট
 

জ
নধ

ন 
অ

্াক
াউ

টে
 

প্ররুদ্ক্তলত ি্ীয়ান ভারত প্ররুদ্ক্তলত ি্ীয়ান ভারত 
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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রডশ্জটাল সপর�টে এবং ইউরনফারযড সপর�টে ইটোিরফস (ইউরপআই)

*As on 02-05-2022

Launched in 2016

Boost to small value transactions

Big help to small / street vendors

Facilitating money transfer for migrants

Nearly Rs. 10 lakh crore transacted through 
600 Crore transactions

26 Crore plus unique users of UPI; 15+ Crore 
UPI QRs deployed 

Comprises 40% of all digital transactions 

UPI: SINGLE LARGEST RETAIL PAYMENT PLATFORM IN THE 
COUNTRY

n  ইউবনফালয়ড দপলমন্ ইন্ারলফস 
(ইউবপআই) একটর অগ্েী বডদ্জরা্ 
মঞ্চ। ২০১৬ সাল্ এটর চা্ু হলয়বছ্। এই 
দমািাই্ অযোলপ একাবধক িযো্ক অযোকাউন্ 
রুক্ত করা দরলত পালর। 

n  ২০২২ সাল্র দফব্রুয়াবরর মলধযে ২২৯টর 
িযো্ক ইউবপআই পবরলেিালত দরাগ বদলয়লছ।

n  ৬০০ দকাটর দ্নলদলনর মাধযেলম ১০ ্ক্ষ 
দকাটর রাকা প্রলদয় হলয়লছ। ২৬ দকাটর 
নাগবরক এটর িযেিহার করলছন। ১৫ দকাটর 
ইউবপআই বকউআর দকাড ইনটে্ করা 
হলয়লছ। (তথযে *২ দম, ২০২২ অনুসালর)

সকারভরডি স�য ইউরপআইরযি গুরুত্ব 
বৃশ্ধে সপরযরছ

n ২০১৪ সাল্র আলগ দথলক দদলশ অলনক দস্চ্ছাচারী বসধিান্ত 
গ্হে এিং দনুতীবতর গল্প দশানা দরত। বকন্তু ২০১৪ সাল্র 
পলর দদলশর শাসলন প্ররুদ্ক্ত বভত্ততিক িযেিস্ার মাধযেলম স্চ্ছতা 
বনদ্চিত করা হলয়বছ্।

n  দপিকরোম এিং কয়্া সহ সমস্ত সরকাবর বন্াম অন্াইলন 
উপ্ব্ধ করা হলয়লছ।

n  স্চ্ছতা বনদ্চিত করার জনযে একটর উদ্ািনী পদলক্ষলপ, 
পবরলিশ মন্তক-সহ বিভাগীয় ছােপলরের প্রদ্ক্রয়া অন্াইলন 
করা হলয়লছ।

n  দকন্দ্রীয় সরকালরর সমস্ত মন্তক এিং দফতলরর ওলয়িসাইলর 
একটর অন্াইন ডযোশলিাড্য চা্ু করা হলয়লছ। প্রবতটর 
বস্কলমর সলগি সম্পবক্যত তথযে এই ডযোশলিালড্য ‘বরলয়্-রাইলম’ 
আপলডর করা হয়।

n  দদলশর জনগলের সলগি সরাসবর রুক্ত হওয়ার জনযে ২০১৪ 
সাল্র ২৬ জু্ াই মাইগভ চা্ু করা হলয়বছ্। এই 
প্যোরফম ্যটর ওলয়িসাইর, অযোপ এিং র্ইরার হযোলন্ড্গুব্র 
মাধযেলম জনসাধারেলক তালঁদর মতামত এিং পরামশ ্যগুব্ 
ভাগ করার একটর সুলরাগ প্রদান কলর।

n  সরকাবর ক্রলয় দুনতীবত দরূ করার জনযে সরকাবর ই-মালক্যর 
দপ্স িা দজম দপার্যা্টর ২০১৬ সাল্র আগলটে চা্ু 
করা হলয়বছ্। এর মাধযেলম সমস্ত বিভালগর সরকাবর ক্রয় 
িাধযেতামূ্ক করা হলয়লছ। িত্যমালন ৪০ ্লক্ষর দিবশ 
িযেিসায়ী এর সলগি রুক্ত।

n  ৪২টর দকন্দ্রীয় সরকালরর মন্তক এিং বিভাগ দথলক 
৫১১টর পবরলেিা অন্াইলন পাওয়া রায়। রবদ রাজযেগুব্র 
পবরসংখযোনও দরাগ করা হয়, তলি তালদর সংখযো ৭০০ 
অবতক্রম কলর রালি।

প্র�ুশ্তিি �াধ্র� স্ছেিা রডশ্জটাল লকাি
বডদ্জরা্ ্কার হ্ এমন একটর িযেিস্া দরখালন ভাণ্ডার এিং 
দগরওলয় অন্তভ্্যক্ত থালক রা িযেিহারকারীলক বডদ্জরা্ ভাণ্ডালর 
নবথ আপল্াড করার অনমুবত দদয়। ২০২২ সাল্র দফব্রুয়াবরর 
প্রথম সপ্তালহ ৯.২৩ দকাটররও দিবশ িযেিহারকারী বডদ্জরা্ 
্কালর বনিধেন কলরবছল্ন। 
উ�াং অ্াপ
উমাং হ্ নত্ন রলুগর শাসন িযেিস্া সংক্রান্ত একটর দমািাই্ 
অযোপ। উমাং িত্যমালন ২০,৫২৭ টর ভারত বি্ দপলমন্ বসলটেম 
ইউটরব্টর পবরলেিা, ২৭৯টর দকন্দ্রীয় ও রাজযে সরকার বিভালগর 
১৪১৭ পবরলেিা এিং ৩৩টর রাজযে সংস্ার পবরলেিা প্রদান কলর।
ই-স্াষ্ি
ই-স্াক্ষর পবরলেিার জনযে নাগবরকরা এখন আইবনভালি 
গ্হেলরাগযে ফরমযোলর অন্াইলন তাৎক্ষবেকভালি ফম ্য এিং 
নবথলত স্াক্ষর করলত পালরন। বিবভন্ন অযোবপ্লকশন পবরলেিাগুব্ 
দপলত ইউআইবডএআই-এর ওটরবপ-ত্তিত্ততিক প্রমােীকরে 
পবরলেিাগুব্ িযেিহার করলত পালরন। দফব্রুয়াবরর প্রথম সপ্তাহ 
পর ্যন্ত দমার ২৩.৭২ দকাটর ই-স্াক্ষর ইসযুে করা হলয়বছ্। 
সকাউইন এবং আরিাগ্ সসিু
দকাবভলডর বিরুলধি ্োইলয় বডদ্জরা্ প্যোরফম ্য দকাউইন শুরু 
হলয়বছ্। দপার্যা্ এিং অযোলপর মাধযেলম, দকাবভড টরকাকরে 
দথলক শংসাপরে পর ্যন্ত দকাউইলন প্রবতটর সুবিধা উপ্ব্ধ করা 
হলয়বছ্। একই সমলয়, আলরাগযে দসত্ দকাবভলডর বিরুলধি 
দরাগালরালগর সধোলনর একটর গুরুত্বপেূ ্য মাধযেম হলয় উলেলছ।
জীবন প্র�াণ 
দপনশনলভাগীলদর জনযে বডদ্জরা্ ্াইফ সাটর্যবফলকর ‘জীিন 
প্রমাে নালম পবরবচত। এটর জীিন শংসাপরে প্রাবপ্তর সম্পেূ ্য 
প্রদ্ক্রয়াটরলক বডদ্জরা্ কলর ত্ল্লছ। এই উলদযোলগর ফল্ 
দপনশন প্রাপকলদর বিতরেকারী সংস্া িা কতৃ ্যপলক্ষর কালছ 
িযেদ্ক্তগতভালি উপবস্ত হলত হলি না। প্রদ্ক্রয়াটরলক বডদ্জরা্ কলর 
ত্ল্লছ। এই উলদযোলগর ফল্ দপনশন প্রাপকলদর বিতরেকারী 
সংস্া িা কতৃ ্যপলক্ষর কালছ িযেদ্ক্তগতভালি উপবস্ত হলত হলি না। 

প্ররুদ্ক্তলত ি্ীয়ান ভারত প্ররুদ্ক্তলত ি্ীয়ান ভারত 
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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n মহাকাশ এিং দড্রান সম্পবক্যত দসক্টরটর এমন একটর দক্ষরে 
দরখালন অসীম সম্ভািনা রলয়লছ। ভারলতর মগি্রান রখন 
অলরার দচলয় কম খরলচ মগি্ গ্লহ দপৌঁছালত পালর, তখন 
এর আরও সম্প্রসারে ও সুরক্ষা প্রলয়াজন। এই সাফল্যের 
তিবশষ্টযে হ্ দদশীয়ভালি ততবর মহাকাশরান ‘বরইউলজি্ 
্ঞ্চ দভবহলক্-দরকলনা্দ্জ দডলমানল্রিরর’ (RLV-TD) এিং 
মগি্রালনর সফ্ উৎলক্ষপে।

n  বিেয়টর অগ্াবধকার বদলয় মহাকাশ খাতটর প্রথমিার িযেদ্ক্তগত 
অংশগ্হলের জনযে উনু্ক্ত করা হলয়লছ৷ ২০১৯-২০২০ সাল্র 
ত্্নায় ২০২০-২০২১ সাল্ ইসলরা িাবেদ্জযেক শাখার িালজর 
িরালদ্দ ৩৮ গুে িদৃ্ধি দপলয়লছ৷

n  ভারত বিলশ্বর চত্থ ্য দদশ রা মহাকালশ উপগ্হ পাোলত সক্ষম 
হলয়লছ। ২০১৯ সাল্ পরীক্ষার সাফল্যের পলর প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমাদী বনলজই এটর দরােো কলরবছল্ন।

n  চন্দ্ররান-২ বমশলনর আংবশক সাফল্যের পলর, চন্দ্ররান-৩ 
এিং গগনরান বমশন অনুলমাবদত হলয়বছ্।

n  ২০২০ সাল্ ইসলরা প্রথম মবহ্া মানি সংস্করলের আবদরূপ 
িা ‘বহউমযোনলয়লডর দপ্রালরারাইপ’ উলন্াচন কলরলছ, রার নাম 
‘দিযোবমরো’।   

�িাকাশ এবং স্ান সম্রকি্ সষ্ত্ 

n বডদ্জরা্ ইদ্ন্ডয়া ভারত সরকালরর একটর গুরুত্বপূে ্য 
কম ্যসূবচ। এটর প্রধানত বতনটর উপাদালনর উপর বভত্ততি 
কলর গলে উলেলছ: প্রবতটর নাগবরলকর জনযে বডদ্জরা্ 
অিকাোলমা; ই-গভলন ্যন্স এিং পবরলেিার সুবিধা; এিং 
নাগবরকলদর বডদ্জরা্ ক্ষমতায়ন। 

n  ২০২২ সাল্র দফব্রুয়াবর পর ্যন্ত দমার ১৩২ দকাটর আধার 
কাড্য বিতরে করা হলয়লছ।

n  রুলপ দপলমন্ দগরওলয় হ্ ভারলতর প্রথম দ্ািা্ 
দপলমন্ দনরওয়াক্য। ৭০ দকাটর ভারতীলয়র কালছ রুলপ 
কাড্য রলয়লছ। ভারলতর রুলপ কাড্য চারটর দদলশ চ্লছ। এর 
মলধযে রলয়লছ বসগিাপুর, সংরুক্ত আরি আবমরাশাহী, ভ্রান 
এিং দনপা্। 

n  ২০১৬ সাল্র ১ এবপ্র্ দথলক ‘বডদ্জরা্ ইদ্ন্ডয়া ্যোন্ড 
দরকড্যস মডান ্যাইলজশন দপ্রাগ্াম’ শুরু হলয়লছ। 
১,৬২,৭১,২৫১টর মানবচলরের মলধযে ১,১১,৪৭,৩৮৭টর 
মানবচরে বডদ্জরা্ করা হলয়লছ। ৬,১১,১৭৮টর গ্ালমর ভূবম 
সংক্রান্ত তথযে কড্ম্পউরালর দতা্া হলয়লছ। এটর দদলশর 
দমার গ্ালমর ৯৩.১০%।

n  ১৫ মাচ্য , ২০২২ পর ্যন্ত ৪.৮১ দকাটররও দিবশ প্রাথতীলক 
প্রবশক্ষে দদওয়া হলয়লছ এিং ৩.৫৬ দকাটররও দিবশ 
প্রাথতীলক শংসাপরে প্রদান করা হলয়লছ।

n  এই প্রকল্পটর ২০১৮ সাল্র অলক্টািলর শুরু হলয়বছ্। 
বনি ্যাবচত ৭০০টর গ্াম পঞ্চালয়লত, বডদ্জরা্ স্াস্যে পবরলেিা, 
বশক্ষা পবরলেিা, আবথ ্যক পবরলেিা, দক্ষতা উন্নয়ন, সরকাবর 
ও নাগবরক পবরলেিাগুব্ প্রদান করা হলচ্ছ৷

n  গ্ালম ব্ডিযোন্ড িযেিস্ালক ত্বরাববিত করার একটর উলদযোগ 
হ্ ভারতলনর। দরব্কম বিভাগ এই প্রকলল্পর মাধযেলম 
২.৫ ্ক্ষ গ্াম পঞ্চালয়ত এিং গ্ামগুব্লক সংরুক্ত করার 
পবরকল্পনা কলরলছ। ২০২২ সাল্র ১৫ মালচ্যর মলধযে 
১,৭৫,৮২৭ গ্াম পঞ্চালয়লত ব্ডিযোন্ড পবরকাোলমা রলয়লছ। 
২০১৪ সাল্র আলগ দদলশর একলশাটর গ্ালমও ইন্ারলনর 
সংলরাগ বছ্ না। 

n  বকোে রথ হ্ একটর দমািাই্ অযোবপ্লকশন রা কৃেক, 
কৃেক উৎপাদনকারী সংস্া এিং িযেিসায়ীলদর কৃবে পেযে 
পবরিহলনর জনযে গাবে ভাো সহজ করার জনযে গলে দতা্া 
হলয়লছ। এই দমািাই্ অযোবপ্লকশনটরর অযোন্ড্রলয়ড এিং 
আইওএস মলঞ্চ দশটর ভাোয় উপ্ব্ধ। বকোে রথ দমািাই্ 
অযোবপ্লকশলন ৫.৮৪ ্ক্ষ কৃেক, কৃেক উৎপাদনকারী 
সংস্া, িযেিসায়ী এিং পবরলেিা প্রদানকারী বনিবধেত 
রলয়লছন। 

n  ২০২১ সাল্র বডলসম্বর পর ্যন্ত ৪.৪৬ ্ লক্ষরও দিবশ বসএসবস 
রলয়লছ, রার মলধযে ৩.৪৮ ্ক্ষ গ্াম পঞ্চালয়ত স্তলর রলয়লছ।

রডশ্জটাল ভািি 

প্ররুদ্ক্তলত ি্ীয়ান ভারত প্ররুদ্ক্তলত ি্ীয়ান ভারত 
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 

ই-সজলা র�শন স�াড প্রকল্প 
ই-দজ্া বমশন দমাড প্রকল্পগুব্র ্ক্ষযে হ্ দজ্া স্তলর 
ইল্করেবনকভালি বচবহ্নত নাগবরক-দকদ্ন্দ্রক পবরলেিাগুব্লক 
উপ্ব্ধ করা। সারালদলশ ৭০৯টর দজ্ায় ৩৯১৬টর ই-দজ্া 
পবরলেিা চা্ ুকরা হলয়লছ।
ই-িাসপািাল: অনলাইন সিশ্জরস্টশন রসরস্ট� 
এনআইবস-এর জাতীয় লিাউলড অন্াইন দরদ্জল্রিশন বসলটেম 
এিং ই-হাসপাতা্ অযোবপ্লকশনগুব্ চা্ালনা হয়। িত্যমালন 
৬৩১টর হাসপাতা্ ই-হাসপাতাল্র সলগি রকু্ত, ২৩.৩৮ দকাটররও 
দিবশ আদানপ্রদান হলচ্ছ। অন্াইন দরদ্জল্রিশন বসলটেম 
িযেিহার কলর সারা দদলশ ৪২২টর হাসপাতাল্ ৪৯ ্লক্ষরও দিবশ 
অযোপলয়ন্লমলন্র সময় বনধ ্যারে করা হলয়লছ।
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কৃরকরদি 
কল্াণ 

সুরনশ্চিি কিা  

২০১৪ সারলি পি কৃরকরদি জন্ গিৃীি ঐরিিারসক পদরষ্প 

ভািি রবরবেি খাদ্ ভাণ্ডারি 
পরিণি িরযরছ কৃরর 

িফিারনি সিকড ্বৃশ্ধে

গম রফতাবনলত প্রায় চার গুে িদৃ্ধি। বিশ্ব 
চাল্র িাজালর ভারলতর অংশীদাবরত্ব প্রায় ৫০ 
শতাংশ পিশ ্য কলরলছ। সামুবদ্রক পেযে রফতাবন 

দরকড্য ৭.৭১ বিব্য়ন ড্ালর দপৌঁলছলছ। 
ভারতীয় কবফ বিলদবশলদর প্রথম পছন্দ হলয় 
উলেলছ, রফতাবন ১ বিব্য়ন ড্ার অবতক্রম 
কলরলছ। ভারতীয় মশ্া রফতাবন রানা ববিতীয় 

িছলর ৪ বিব্য়ন ড্ালর দপৌঁলছলছ।  

কৃররজাি পণ্ 
িফিারন 

বাররক্ বৃশ্ধে ২০% 

২০২১-২০২২    ২০২০-২০২১     
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(্ক্ষযে বছ্ ৫০ বিব্য়ন ড্ার) 

রচরন

অন্ান্ 

চাল

গ�

৯.৬৫ বিব্য়ন ড্ার 

প্রধান�ন্তী রকরাণ সম্ান রনরধ: অ্ন্নরিক অংশীদাি
এই প্রকলল্পর অধীলন, দকন্দ্রীয় সরকালরর তরলফ সরাসবর সুবিধা স্ানান্তলরর 
মাধযেলম দরাগযে কৃেকলদর িযো্ক অযোকাউলন্ বতনটর বকদ্স্তলত প্রবত িছর 
৬০০০ রাকা অন্াইলন পাোলনা হয়। ২০২২ সাল্র ২৫ এবপ্র্ পর ্যন্ত, এই 
প্রকলল্পর অধীলন ১১.৩০ দকাটররও দিবশ কৃেলকর অযোকাউলন্ ১.৮২ ্ক্ষ 
দকাটর রাকা স্ানান্তর করা হলয়বছ্। 
কৃরকরদি রনিাপত্তা প্রদান: প্রধান�ন্তী ফসল রব�া 
স�াজনা
প্রকল্পটর ২০১৮ সাল্ শুরু হলয়বছ্ রার অধীলন কৃেকরা প্রাকৃবতক দলুর ্যালগর 
সময় রোে দপলত শুরু কলরলছ। প্রকলল্পর শুরু দথলক ৩৭.৫২ দকাটর কৃেক 
বনিবধেত হলয়লছ। প্রকলল্পর অধীলন ১০.২৫ দকাটর দাবি এলসলছ রার মলধযে 
১.২ ্ক্ষ দকাটর রাকা ক্ষবতপূরে দদওয়া হলয়লছ।
ই-না� কৃররজাি পরণ্ি প্ররির�ারগিা�ূলক �ূল্ 
প্রদারন সিাযিা করি 
কৃেকরা রালত তালঁদর উৎপাবদত পলেযের ্াভজনক মূ্যে পান তার জনযে 
এই অন্াইন স্চ্ছ বন্াম িযেিস্া গলে দতা্া হলয়লছ। সারা দদলশ এক 
হাজার মাদ্ন্ড রকু্ত হলয়লছ। ২০২২ সাল্র ৩১ মাচ্য পর ্যন্ত ২১টর রালজযের 
১.৭৩ দকাটররও দিবশ কৃেক, ৩.২৪ ্ক্ষ িযেিসায়ী এিং ২১১৩টর এফবপও 
বনিবধেত হলয়লছ। ২০২২ সাল্র ২২ মাচ্য পর ্যন্ত ই-নাম মলঞ্চ ১.৮২ ্ক্ষ 
দকাটর রাকার কৃবেজাত পেযে দ্নলদন হলয়লছ। 
স্ার�ত্ব প্রকল্প
এই প্রকল্প গ্ামীে এ্াকার জবমর দরকড্য বডদ্জরা্াইজ কলর গ্ামিাসীলদর 
জবমর মাব্কানা এিং আইবন মাব্কানা অবধকার কাড্য প্রদান কলর। স্াবমত্ব 
প্রকল্পটর ২০২১ সাল্র ২৪ এবপ্র্ শুরু হলয়বছ্। এটর ২০২৫ সাল্র মলধযে 
দদশিযোপী কার ্যকর করা হলি। ২০২২ সাল্র ১ দম পর ্যন্ত প্রায় ১.৩৫ ্ক্ষ 
গ্ালমর দড্রান সমীক্ষা সম্পন্ন হলয়লছ। ৩১ হাজার গ্ালম ৩৬ ্ক্ষ সম্পত্ততি 
কাড্য জাবর করা হলয়লছ।

কৃেকলদর ক্যোে কৃেকলদর ক্যোে 
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 

২.১২ বিব্য়ন ড্ার ১.০৮ বিব্য়ন ড্ার 

৪.৬ বিব্য়ন ড্ার 
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রকরান সক্রডট কাড ্
কৃেকলদর মহাজনলদর বনে্ে্রতা দথলক রক্ষা করার জনযে, 
দকন্দ্রীয় সরকার ২০১৮ সাল্র ৪ জু্ াই বকোে দক্রবডর কাড্য 
প্রকল্প শুরু কলরলছ। এর মাধযেলম কৃেকরা সর্ পধিবতর সলগি 
একটর একক উইলন্ডার অধীলন িযোদ্্কং িযেিস্া দথলক পর ্যাপ্ত এিং 
সময়মত বতন ্ক্ষ রাকা পর ্যন্ত ঋে সহায়তা দপলত পালরন। 
২০২২ সাল্র ২৫ এবপ্র্ পর ্যন্ত ৩.৩৮ ্ক্ষ দকাটর রাকার 
দক্রবডর সীমা অনুলমাদন কলর ৩.০৫ দকাটর বকোে দক্রবডর 
কাড্য জাবর করা হলয়লছ। 
কৃরকরদি সুরবধাি জন্ নূ্নি� স�্ন্ �ূল্ 
বৃশ্ধে কিা িরযরছ 
সারা দদলশ এমএসবপলত গম এিং চা্ সংগ্হ করা হলচ্ছ। 
২০২২-২০২৩ সাল্র রবি বিপেন মরসুলম,২৪ এবপ্র্ ২০২২ 
পর ্যন্ত ১৩৭ এ্এমটর গম সংগ্হ করা হলয়বছ্, দরখালন প্রায় ১২ 
্ক্ষ কৃেকলদর মলধযে ২৭ হাজার দকাটর রাকারও দিবশ এমএসবপ 
বিতরে করা হলয়বছ্। একইভালি, ২০২১-২০২২ খাবরফ শসযে 
বিপেন মরসুলম ৭৫৭.২৭ এ্এমটর চা্ সংগ্হ করা হলয়বছ্, 
তা প্রায় ১.১০ দকাটর কৃেকলদর মলধযে ১.১৫ ্ক্ষ দকাটর রাকার 
এমএসবপ বিতরে করা হলয়বছ্। রবি ফসল্র জনযে বনধ ্যাবরত 
এমএসবপ কৃেকলদর উৎপাদন খরলচর দদে গুলের সমান। 
১০ িাজাি এফরপও গটঠি িরব
এফবপওগুব্লক পাচঁ িছলরর জনযে সমথ ্যন করা হলি। ২০২১ 
সাল্র এবপ্র্ পর ্যন্ত, ২৩১৫টর এফবপও বনিবধেত হলয়লছ, রার 
জনযে সরকার ৪১০ দকাটর রাকা বদলয়লছ । 
জািীয বাশঁ র�শন
মবন্তসভা ২০১৮ সাল্র ২৫ এবপ্র্ জাতীয় িাশঁ বমশলনর 
পুনগ ্যেলনর অনুলমাদন বদলয়লছ। বমশলনর অধীলন সরকার িাশঁ 
চালের জনযে কৃেকলদর ৫০,০০০ রাকা ভত্ ্যবক দদয় এিং কু্ষদ্র 
কৃেকলদর জনযে প্রবত গালছ ১২০ রাকা ভত্ ্যবক দদওয়ার িযেিস্া 
রলয়লছ। িত্যমালন দদলশ ১৩৬ প্রজাবতর িাশঁ চাে করা হয়। ভারত 
প্রবত িছর প্রায় ১৪ বমব্য়ন রন িাশঁ উৎপাদন কলর।
পণ্ স�য�রিা বাজারি সপৌঁরছরছ 
কৃেকলদর ফস্ রালত সময়মলতা িাজালর দপৌঁছায়, তার 

জনযে দকাল্ড দটোলরজ দকাচ-সহ বকোে দর্ দরাজনা শুরু 
হলয়বছ্। ২০২২ সাল্র ২৫ মাচ্য পর ্যন্ত বকোে দর্ ২১৯০ িার 
রারো কলরলছ। ২০২০ সাল্র আগলটে কৃবে উদযোন ১.০, এিং 
২০২১ সাল্র ২৭ অলক্টাির কৃবে উদযোন দরাজনা ২.০ চা্ ুকরা 
হলয়বছ্।
�ৃত্তিকা স্াস্্ ব্বস্াপনা
মাটর পরীক্ষা-বভত্ততিক পুটষ্ট িযেিস্াপনার উন্নয়ন ও প্রচার করা। 
২০১৮-২০১৯ দথলক ২০২০-২০২১ পর ্যন্ত ৫.৬৭ দকাটররও দিবশ 
কৃেক এই প্রকল্প দথলক উপকৃত হলয়লছন। এ পর ্যন্ত ২২.১৯ 
দকাটররও দিবশ কাড্য ততবর করা হলয়লছ এিং ১৯ এবপ্র্ ২০২২ 
পর ্যন্ত তা কৃেকলদর মলধযে বিতরে করা হলয়লছ। 
প্রধান�ন্তী রকরাণ সম্দ স�াজনা
বপএম বকোে সম্পদ দরাজনা ২০১৫ সাল্র ৩ দম চা্ু 
হলয়বছ্। রার আনমুাবনক িযেয় বছ্ ৬ হাজার দকাটর রাকা। এটর 
এখন ২০২৫-২০২৬ পর ্যন্ত সম্প্রসাবরত করা হলয়লছ, অবতবরক্ত 
৪৬০০ দকাটর রাকা খরচ হলি। এর আওতায় দমগা ফুড পাক্য, 
বমবন ফুড পাক্য, ফুড দরবটেং ্যোিলররবরসহ ১০৮৮টর প্রকল্প 
অনলুমাদন দদওয়া হলয়লছ। 
িাষ্ট্র্রীয সগাকুল রিা� র�শন
এই বমশলনর অধীলন ১৬টর দগাকু্ গ্ামলক সমববিত দদশীয় 
গিাবদ পশু উন্নয়ন দকন্দ্র বহসালি প্রবতঠিার জনযে ২০২২ সাল্র 
৩১ মাচ্য পর ্যন্ত তহবি্ প্রকাশ করা হলয়লছ। গত বতন িছলর 
বমশলনর অধীলন রাজযে এিং দকন্দ্রশাবসত অঞ্চ্গুব্লক প্রায় 
২০৮২ দকাটর রাকা দদওয়া হলয়বছ্।
প্রধান�ন্তী কৃরর  রসঞ্চন স�াজনা
২০১৫-১৬ সাল্ প্রধানমন্তী কৃবে বসঞ্চন দরাজনা শুরু হলয়বছ্। 
এই প্রকলল্পর অধীলন ত্ববরত দসচ সুবিধা কম ্যসবূচ, হর দক্ষত 
দকা পাবন, পার ড্রপ দমার ক্রপ, এিং জ্াশয় উন্নয়ন উপাদান 
অন্তভ্্যক্ত রলয়লছ। এর সফ্ িাস্তিায়লনর জনযে বতনটর মন্তক 
একসলগি কাজ করলছ। ৭৮ হাজার দকাটর রাকা িযেলয় বমশন 
দমালড কাজ চা্ ুহয়। এর মলধযে ৪৬টর প্রকল্প সম্পন্ন হলয়লছ। 
২০২১ সাল্র মাচ্য পর ্যন্ত প্রাপ্ত তথযে দথলক দদখা রায় দর ৫০.৬৪ 
্ক্ষ দহক্টর জবমলত অবতবরক্ত দসলচর সম্ভািনা ততবর হলয়লছ।   
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৮.২ 
সিটিি প্ররি গড় রব�াি পরি�াণ: ২০১৪ 
সারল ১৮ িাজাি টাকা, ২০২২ সারল ৪৫ 
িাজাি টাকা।

ফসল রব�া নূ্নি� স�্ন্ �ূল্
২০১৪ স্রক ২০২২ সারলি �রধ্ 
ধান ৪৩% এবং গ� ৩৯% বৃশ্ধে 
সপরযরছ।
নূ্নি� স�্ন্ �ূরল্ ক্য:  

৩৫০
২৫০

৪৩৩ 
ধান গ� পরিসংখ্ান লষ্ 

স�ট্ক টরন 

সকাটট

সকাটট

কৃেকলদর ক্যোে কৃেকলদর ক্যোে 
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 

২০১৪

২০২২

২০
১৪

২০
২২

 ৮৯৪
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সুস্ ভািি 
সবল ভািি 
সাফ্যে এিং সম্পদ সুস্ালস্যের উপর বনভ্যর 
কলর। তারপর দসই অগ্গবত একজন িযেদ্ক্ত, 
একটর পবরিালরর গদ্ণ্ড অবতক্রম কলর একটর 
সমাজ িা সমগ্ দদলশর অগ্গবতলত গুরুত্বপূে ্য 
ভূবমকা পা্ন কলর। এই কারলেই গত আর 
িছর ধলর স্াস্যেলক্ষরেলক সরকার সলি ্যাচ্চ 
অগ্াবধকার বদলয়লছ। দকাবভড মহামাবর 
চ্াকা্ীন সমলয় লিক স্তলরর উপলর স্াস্যে-
সম্পবক্যত পবরকাোলমা ততবরর একটর নত্ন 
উলদযোগ শুরু হলয়লছ। 

৩.২৮ দকাটররও দিবশ মানেু 
বিনামূল্যে বচবকৎসার 

সুবিধা দপলয়লছন।

আয়ষু্ান 
ভারত প্রকল্পটর 

২০১৮ সাল্র ২৩ 
দসলটেম্বর চা্ ুহলয়বছ্। 

১০ দকাটর ৭৪ ্ক্ষ পবরিালরর 
৫০ দকাটর মানেু পাচঁ ্ক্ষ 

রাকা পর ্যন্ত বিনামূল্যে 
বচবকৎসা সুবিধা 

দপলয়লছন। 

এই িযেিস্ায় 
শুধুমারে মবহ্ালদর 

১৪১টর অনুরূপ বচবকৎসা 
িযেিস্া অন্তভ্্যক্ত রলয়লছ। ২০১৯ 
সাল্র অলক্টাির দথলক ২০২১ 
সাল্র দসলটেম্বলরর মলধযে এই 
প্রকল্প দথলক উপকৃত মানুলের 

মলধযে ৪৬.৭% মবহ্া 
বছল্ন। 

এ পর ্যন্ত প্রায় ১৮ 
দকাটর সুবিধালভাগীলক 
আয়ুষ্ান কাড্য বিতরে 

করা হলয়লছ।

রপএ�রজএওযাই-
আযষু্ান ভািি

স্াস্্ এবং সসু্িা সকন্দ্র 
এবং ই-সঞ্জীবনী ওরপরড 

২০১৮ সাল্ আয়ষু্ান ভারত-
এর অংশ বহসালি স্াস্যে ও 
সুস্তা দকলন্দ্রর বনম ্যাে শুরু 
হলয়বছ্। এখনও পর ্যন্ত ১.১৮ 
্ক্ষ দকন্দ্র দখা্া হলয়লছ। ১.০২ 
দকাটর সুস্তা দসশন অনুটঠিত 
হলয়লছ, দরখালন ৮৫.৬৩ দকাটর 
মানেু অংশগ্হে কলরলছন। 
২০২২ সাল্র বডলসম্বলরর মলধযে 
১.৫৮ ্ক্ষ দকন্দ্র দখা্ার ্ক্ষযে 
রলয়লছ। 
দরব্লমবডবসন দপ্রাগ্াম 
ই-সঞ্ীিনী ২০২০ সাল্ চা্ু 
হলয়বছ্, এর মাধযেলম এক 
্লক্ষরও দিবশ স্াস্যে ও সুস্তা 
দকন্দ্র সংরকু্ত করা হলয়লছ। 
প্রবতবদন, ই-সঞ্ীিনীর মাধযেলম 
সারা দদলশর ৯০ হাজালরর দিবশ 
মানেু বচবকৎসা পরামশ ্য পান।

স্াস্যেলসিা এিং স্াস্যেলসিা এিং 
অবতমাবর িযেিস্াপনা অবতমাবর িযেিস্াপনা 
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n   ২০২০ সাল্র এবপ্রল্ টরকার জনযে রাস্কলফাস ্য গটেত 
হলয়বছ্। িালজলর টরকার গলিেো ও বিকালশর জনযে 
৩৫,০০০ দকাটর রাকা িরাদ্দ করা হলয়বছ্। বপএম দকয়ার 
ফান্ড ততবর কলর দকাবভলডর বিরুলধি ্োই দজারদার করা 
হলয়লছ।

n  ভারত শুধুমারে আর মালসর মলধযে দুটর টরকা প্রস্তুতই 
কলরবন, ২০২১ সাল্র ১৬ জানুয়াবর দথলক বিলশ্বর িহৃত্ম 
টরকা অবভরানও শুরু হলয়বছ্। টরকা অবভরান পবরচা্নার 
জনযে দটোলরজ, পবরিহন, সংগ্হ এিং দকাল্ড দচইলনর 
সমস্ত িযেিস্া করা হলয়বছ্।

n  'হর রর দস্তক' এিং 'সকল্র জনযে বিনামলূ্যে টরকা'-এর 
মলতা প্রচারাবভরান চাব্লয়, ভারত দরকড্য সমলয়র মলধযে 

সি ্যাবধক সংখযেক মানেুলক টরকা বদলত সক্ষম হলয়লছ।
n  টরকার জনযে দকাউইন বডদ্জরা্ মলঞ্চর মাধযেলম 

বনিধেন করা রায়। সারা দদলশ ৪১৪৩টর নত্ন অদ্ক্সলজন 
উৎপাদনকারী প্ান্ ততবর হলয়লছ। জরুবর প্রবতদ্ক্রয়া 
পযোলকলজর অধীলন ৬৩১টর দজ্ায় দপবডয়াটরেক দকয়ার 
ইউবনর স্াপন করা হলয়লছ।

n  ২০২০ সাল্ রখন ভারলত প্রথম দকাবভড দকস বরলপার্য করা 
হলয়বছ্ তখন এটর পরীক্ষা করার জনযে দদলশ একটর মারে 
পরীক্ষাগার বছ্। এখন ৩৩৭০টর পরীক্ষাগার গলে উলেলছ।

n  ভারত আজ বিলশ্বর ববিতীয় িহৃত্ম বপবপই বকর এিং এন৯৫ 
মাস্ক উৎপাদনকারী দদশ। ভারত বিলশ্বর ৪৮টর দদলশ বপবপই 
বকর সরিরাহ কলরলছ।

সকারভরডি রবরুরধে 
রবরবেি বৃিত্ত� রবনা�রূল্ 
টটকাকিণ অরভ�ান 
রখন সারা বিলশ্ব দকাবভলডর প্রলকাপ শুরু হলয়বছ্, 
তখন ভারলতও কলোর ্কডাউন আলরাপ 
কলরবছ্। এই কটেন সমলয় দদশ তার স্াস্যে 
পবরকাোলমা উন্নত করার পাশাপাবশ এই দরালগর 
বিরুলধি ্োই করার প্রস্তুবত শুরু কলরবছ্।

২০২২ সারলি ১৫ স� প�ন্্ত 
প্রাপ্তবযস্ জনসংখ্াি ৮৭% �ানরু 
সকারভড টটকাি উভয সডাজ 
সপরযরছন। স�াট সডারজি সংখ্া 
১৯১.৩২ সকাটট অরিক্� করিরছ। 

ভািরি প্রস্তুি 
সকারভড টটকা সকউ স�ন সকউ স�ন 

অভুতি না অভুতি না 
্ারকন ্ারকন 

প্রধান�ন্তী গরিব কল্াণ অন্ন স�াজনা
n   দকাবভড-১৯ মহামাবর চ্াকা্ীন সমলয় ২০২০ 

সাল্র ২৬ মাচ্য প্রকল্পটর শুরু হলয়বছ্। সরকার 
বস্কমটর ক্রমাগত বতন মালসর জনযে িাবেলয় চল্লছ। 

n  এই প্রকলল্পর অধীলন, প্রবত মালস বিনামূল্যে ৫ 
দকদ্জ দরশন দদওয়া হয়।

n দকাভযোদ্ক্সন
n দকাবভবশল্ড 
n দকাবি ্যভযোক্স

n জায়লকাভ বড
n দ্জলনাভা 

স্াস্যেলসিা এিং স্াস্যেলসিা এিং 
অবতমাবর িযেিস্াপনা অবতমাবর িযেিস্াপনা 
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প্রধান�ন্তী 
গরিব 

কল্াণ অন্ন 
স�াজনা 

৩.৪০ 
্ক্ষ দকাটর অথ ্য িযেয় 

করা হলয়লছ।

৭৫৯ 
্ক্ষ দমটরেক রন 

খাদযেশসযে বিতরে করা 
হলয়লছ।

এক দদশ- 
এক দরশন কালড্যর 

অধীলন

দকাটর দ্নলদন
হলয়লছ। 

এটর বিলশ্বর 
িহৃত্ম বস্কম দরখালন 

৮০ দকাটরর দিবশ 
সুবিধালভাগী রলয়লছন। 

৬১

আন্তজা্রিক �দু্রা িিরবলও এই প্রকরল্পি 
প্রশংসা করিরছ এবং বরলরছ, ‘অন্ন 

স�াজনা’ ভািরিি �ানরুরক চি� দারিরদ্র্ি 
সমু্খীন িওযা স্রক িষ্া করিরছ। 

আযষু্ান ভািি রডশ্জটাল স্াস্্ র�শন
n  প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী ২০২২ সাল্র ১৫ আগটে 

্া্লকল্া দথলক এই প্রকলল্পর দরােো কলরবছল্ন। 
এটর আধার কালড্যর মলতা একটর স্াস্যে কাড্য, দরখালন 
সুবিধালভাগীর স্াস্যে-সম্পবক্যত সমস্ত তথযে থাকলি।

এই র�শরনি অধীরন ২০ এরপ্রল, 
২০২২ প�ন্্ত ২১,৫০,৭১,০৫৬ জরনি 

স্াস্্ অ্াকাউটে সখালা িরযরছ। 

স�রডক্াল রশষ্াি আ�ূল 
পরিবিন্
দিসরকাবর কল্লজ ৫০ শতাংশ আসলনর খরচ 
সরকাবর দমবডকযো্ কল্লজর সমান করা 
হলয়লছ। বশক্ষা দক্ষলরে সংস্কালরর জনযে দমবডকযো্ 
কাউদ্ন্স্ অফ ইদ্ন্ডয়ার বিল্াপ সাধন কলর 
জাতীয় দমবডকযো্ কবমশন গেন করা হলয়লছ।

স্াস্্ খারি জবপ্লরবক পরিবিন্
প্রধান�ন্তী ভািিীয জনঔররধ পরিকল্পনা
n  এখালন ৫০-৯০ শতাংশ সস্তায় দজলনবরক ওেধু 

পাওয়া রায়। ২০২২ সাল্র ৩১ মাচ্য পর ্যন্ত দদলশ 
প্রায় ৮৭০০টর জনঔেবধ দকন্দ্র দখা্া হলয়লছ।

n  ২০২৫ সাল্র মলধযে ভারত জলুে ১০,৫০০ 
জনঔেবধ দকন্দ্র দখা্ার ্ক্ষযে বনধ ্যারে করা 
হলয়লছ। প্রবত মালস ১.২৫ দকাটর মানেু এখান 
দথলক ওেুধ দকলনন।

স�রডক্াল করলজগুরলরি স্ািক 
এবং স্ািরকাত্তি আসন

২০১৪   ৮২,০০০
২০২২   ১,৪৮,০০০ 

পুটটি অরভ�ান 
২০১৮ সাল্র ৮ মাচ্য এটর রাজস্ান দথলক চা্ু 
হলয়বছ্। ২০১৮ সাল্ এটর পটুষ্ট অবভরান িহৃৎ 
পবরসলর কার ্যকর করা হলয়বছ্। এই প্রকলল্পর 
অধীলন একটর বশশুর জলন্র পর দথলক প্রথম 
১০০০ বদন অবতবরক্ত মলনালরাগ দদওয়া হয়। 
এটরর ্ক্ষযে ০-৬ িছর িয়বস বশশু, অন্তঃসত্তা, 
স্তনযেদানকারী মবহ্ালদর স্াস্যে এিং পুটষ্টর উন্নবত 
করা। ভারত ২০৩০ সাল্র মলধযে সি ধরলনর 
কু্ষধা ও অপুটষ্টর অিসালনর ্ক্ষযেমারো বনধ ্যারে 
কলরলছ। এ জনযে সরকাবর দরশন দদাকান দথলক 
পুটষ্টকর চা্ বিতরে শুরু হলয়লছ।

প্রধান�ন্তী �ািৃত্ব বন্দনা স�াজনা
n  এই বস্কমটর ২০১৭ সা্ দথলক দদলশর সমস্ত দজ্ায় 

প্রলরাজযে। এর আওতায় অন্তঃসত্তা মবহ্ালদর 
বনরাপদ প্রসলির জনযে এিং স্তনযেদানকারী মবহ্ালদর 
পর ্যাপ্ত পুটষ্ট প্রদালনর জনযে ৫ হাজার রাকা দদওয়া 
হলচ্ছ। আজ দদলশর ৬৫০টর দজ্ায় এই প্রকল্প দথলক 
সুবিধালভাগী মবহ্ার সংখযো প্রায় দইু দকাটর। ২০১৮-
২০২০ অথ ্য িছলরর মলধযে, এই প্রকলল্পর অধীলন ১.৭৫ 
দকাটর দরাগযে সবুিধালভাগীলক দমার ৫৯৩১.৯৫ দকাটর 
রাকা দদওয়া হলয়বছ্।

র�শন ইন্দ্রধনরু
n   চা্ ুহওয়ার সময় বমশন ইন্দ্রধনলুের অধীলন সাতটর 

দরালগর টরকা দদওয়া হলয়বছ্। এটর িত্যমালন িালরাটর 
দরালগর টরকা দদয়। এর অধীলন ৪.১০ দকাটর বশশুলক 
টরকা দদওয়া হলয়লছ। ২০২২ সাল্র দফব্রুয়াবরলত 
ইনলরনবসফাইড বমশন ইন্দ্রধনেু ৪.০ শুরু হলয়বছ্, 
এর ্ক্ষযে হ্ সি ্যজনীন টরকাদান কম ্যসবূচর মাধযেলম 
িাবে ্যক বতন দকাটররও দিবশ অন্তঃসত্তা মবহ্া এিং 
২.৬ দকাটর বশশুলক টরকা দদওয়া।

এ�স স�রডক্াল করলজ

৭
৩৮৭

২২ ৬০৬ 

২০১৪ ২০১৪২০২২

২০২২
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নািীরদি ষ্�িাযন 
পরিবিন্ সূরচি করি 

নারী শদ্ক্তলক দদলশর অগ্গবত ও সমদৃ্ধির বভত্ততি বহসালি বিলিচনা কলর তালঁদর সম্মান ও আত্মসম্মান রক্ষায় দিশ 
বকছ্ পদলক্ষপ গ্হে করা হলয়লছ। আয়ষু্ান ভারত জন আলরাগযে দরাজনার অধীলন, ৫ ্ক্ষ রাকা পর ্যন্ত বচবকৎসা 
সুবিধা প্রদান করা হয়। এই প্রকলল্পর অধীলন দরাগযে সবুিধালভাগীলদর প্রায় ৪৯% মবহ্া। ২৯টর শ্রম আইন সর্ীকৃত 
করা হলয়লছ এিং চারটর শ্রম দকালড একীভূত করা হলয়লছ, এলত নারী সুরক্ষার সংক্রান্ত অলনকগুব্ বিেয় অন্তভ্্যক্ত 
রলয়লছ। িবধ ্যত মাতৃত্বকা্ীন ছ্টরর বিধান ছাোও পঞ্চাশ জলনর দিবশ কম ্যচারী রলয়লছ এমন প্রবতঠিালন িাচ্চালদর 
জনযে ‘দক্রস’ সুবিধা প্রদান করার কথা ি্া হলয়লছ। এছাোও মবহ্ালদর রালত কাজ করার অনুমবত দদওয়া হলয়লছ। 
কলোরভালি আইন প্রলয়ালগর মাধযেলম নারীলদর বনরাপত্া দজারদার করার প্রলচষ্টা দনওয়া হলয়লছ।

 �রিলারদি জন্ ��া্দাপূণ ্ 
জীবন রনশ্চিি কিা
স্চ্ছ ভারত বমশন গ্ামীে ও শহরাঞ্চ্ 
২০২২ সাল্র ৩১ মালচ্যর মলধযে ১১.৫ 
দকাটররও দিবশ পবরিালর দশৌচাগার 
বনম ্যাে কলরলছ। ফল্ দমলয়লদর সম্মান, 
সুরক্ষা িজায় দথলকলছ। আিজ্যনামকু্ত 
শহর এিং একক িযেিহালরর প্াবটেক 
এিং তর্ এিং কটেন িজ্যযে িযেিস্াপনা 
বনমূ ্যল্র জনযে স্চ্ছ ভারত ২.০ চা্ু 
করা হলয়বছ্। ২০১৪ সাল্ গ্ামাঞ্চল্ 
দশৌচাগার বছ্ ৪৩.৮%, ২০১৯-২০২০ 
সাল্ তা ১০০% হলয়লছ।

 প্রধান�ন্তী আবাস স�াজনা
  ২০২২ সাল্র ৩১ মাচ্য অিবধ ১.২৩ দকাটর িাবে অনলুমাদন করা 

হলয়লছ রার মলধযে ৫৮.১ ্ক্ষ িাবে বিতরে করা হলয়লছ। একইভালি, 
প্রধানমন্তী আিাস দরাজনা গ্ামীলে ২.৯৫ দকাটর িাবে বনম ্যালের ্ক্ষযে 
রলয়লছ, রার মলধযে ২.৫২ দকাটর িাবের বনম ্যােকাজ দশে হলয়লছ। এ 
পর ্যন্ত বিতরে করা িাবের মলধযে ৩.১০ দকাটররও দিবশ পাকা িাবের 
মাব্ক নারীরা িা দরৌথ নালম মবহ্ারা রলয়লছন। ২০১৫-২০২২ 
সাল্র মলধযে ‘হাউদ্জং ফর অ্ দপ্রাগ্ালম’র অধীলন ৫৮.৫৯ ্ক্ষ 
িাবে ততবর করা হলয়বছ্। "আিজ্যনামুক্ত শহর" ততবরর একটর 
সামবগ্ক দৃটষ্টভবগি বনলয় স্চ্ছ ভারত বমশন শহরাঞ্চ্ ২.০ ২০২১ 
সাল্র ২ অলক্টাির চা্ু হলয়লছ। পাচঁ িছলরর ববিতীয় পর ্যালয়, একক-
িযেিহালরর প্াবটেক দরাধ, পয়বনষ্াশন এিং িজ্যযে জ্ িযেিস্াপনার 
সলগি বনম ্যাে িলজ্যযের কার ্যকর িযেিস্াপনার উপর দজার দদওয়া হলচ্ছ।

নত্ন ভারলতর জনযে নত্ন ভারলতর জনযে 
নারী শদ্ক্ত নারী শদ্ক্ত 

উজ্জ্বলা প্রকল্প: উজ্জ্ব্া প্রকলল্পর মাধযেলম ৯.১৭ দকাটররও দিবশ মবহ্া বিনামূল্যে 
গযোস সংলরাগ দপলয়লছন এিং দসৌভাগযে প্রকলল্পর মাধযেলম ২.৫ দকাটররও দিবশ বিদুযেৎ 
সংলরাগ দপলয়লছন। এর ফল্ জ্া্াবন কালের উপর বনভ্যরতাশী্তা উলল্খলরাগযেভালি হ্াস 
দপলয়লছ। এই প্রকল্প ২০১৬ সাল্র ১ দম দথলক শুরু হলয়বছ্। রান্নারর দধায়ঁামুক্ত হওয়ায় 
মবহ্ালদর স্ালস্যের উপর এর ইবতিাচক প্রভাি পবর্বক্ষত হলয়লছ। 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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n ২০১৫ সাল্র ১ এবপ্র্ দথলক ‘সখী-ওয়ান-টেপ’ দসন্ারটর 
শুরু হলয়বছ্। বহংসার বশকার মবহ্ালদর জনযে পবু্শ সুবিধা, 
আইবন সহায়তা এিং কাউলন্সব্ং এিং বচবকৎসা সহায়তা এখালন 
সহলজই পাওয়া রায়। সারা দদলশ ৭২৯টর দজ্ার জনযে ৭৩৩টর 
দকন্দ্র অনুলমাবদত হলয়লছ, রার মলধযে ৩৫টর রাজযে ও দকন্দ্রশাবসত 
অঞ্চল্ ৭০৪টর দকন্দ্র চা্ু করা হলয়লছ। এই দকন্দ্রগুব্ দথলক 
৪.৯৩ বমব্য়ন মবহ্া সহায়তা দপলয়লছন।

n দুঃস্ মবহ্ালদর পুনি ্যাসন সুবিধা প্রদান করার জনযে ২০১৬ 
সাল্র ১ এবপ্র্ স্ধার গহৃ বস্কম চা্ু হলয়বছ্। দকন্দ্রীয় সরকার 
উত্রপ্রলদলশর িনৃ্দািলন কৃষ্ণ কুটরর গহৃ বনম ্যাে কলরলছ। এটর 
দদলশর বিধিালদর জনযে সিলচলয় িে আশ্রয় দকন্দ্র হলয় ওলে। 

n মবহ্ালদর জনযে জীিন সহজ করা: প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী 
২০১৯ সাল্র ১৫ আগটে ্া্লকল্া দথলক জ্ জীিন বমশলনর 
দরােো কলরবছল্ন। ২০১৯ সাল্ ৩.২৩ দকাটর গ্ামীে পবরিালর 
িাবেলত পানীয় জল্র িযেিস্া বছ্। প্রকল্প শুরু হওয়ার ৩৩ 
মালসর মলধযে ৬.৩০ দকাটর নত্ন কল্র সংলরাগ দদওয়া 
হলয়বছ্। রার ফল্ এখন প্রায় ৯.৫৪ দকাটর পবরিার অথ ্যাৎ প্রায় 
৫০% পবরিার ক্ দথলক পানীয় জল্র সুবিধা পালচ্ছন।

n সমস্ত তসবনক সু্কল্ েঠি দশ্রবের শনূযেপলদর ১০% আসন 
দমলয়লদর জনযে বনধ ্যাবরত করা হলয়লছ। ২০২১-২২ বশক্ষািলে ্য 
৩২০ জন ছারেীলক ৩৩টর তসবনক সু্কল্ েঠি দশ্রবেলত ভবত্য করা 
হলয়লছ।

n এখন পর ্যন্ত, প্রায় ৬৮ হাজার টোর্যআপ স্ীকৃত হলয়লছ, 
২০১৪ সাল্ মারে ৩০০টর টোর্য আপ বছ্। প্রবতটর রাজযে এিং 
দকন্দ্রশাবসত অঞ্চল্ অন্তত একটর টোর্যআপ রলয়লছ। ভারলত 
প্রায় ৪৫ শতাংশ টোর্যআলপ নারী উলদযোক্তা রলয়লছন।

n টেযোন্ডআপ ইদ্ন্ডয়ার অধীলন, বগ্নবফল্ড এন্ারপ্রাইজ স্াপলনর 
জনযে মবহ্ালদর জনযে ২৪.৮ হাজার দকাটর রাকা ঋে, অথ ্যাৎ প্রায় 
৮০ শতাংশ ঋে মবহ্ালদর দদওয়া হলয়বছ্। 

n ২০২১ সাল্ দমার ৬০ জন মবহ্া প্রাথতী ভারতীয় দসনািাবহনীলত অবফসার 
বহসালি কবমশন ্াভ কলরবছল্ন। ২০১৮-২০২১ সাল্র মলধযে ১৭০ জন 
মবহ্া প্রাথতী দনৌিাবহনীলত অবফসার বহসালি বনলয়াগ দপলয়লছন। ভারতীয় 
বিমান িাবহনী ২০২২ সাল্র ২৮ মাচ্য পর ্যন্ত ১৫ জন মবহ্া ফাইরার 
পাই্রলক কবমশন বদলয়লছ। 

n  ভারতীয় দসনািাবহনীর বমব্রাবর পুব্শ কপ ্যলস অনযোনযে পলদ মবহ্ালদর 
বনলয়ালগর বিধান ২০১৯ সাল্ চা্ ুহলয়বছ্। এই প্রকলল্পর অধীলন, 
পর ্যায়ক্রলম িছলর ১৭০০ জনলক বনলয়াগ করা হলি। 

২০১৯ সাল্র ১ অগাটে বতন তা্াক 
আইন পাস করা হলয়বছ্, রা মুসব্ম 
মবহ্ালদর মলধযে আকদ্স্মক বিিাহ 
বিলচ্ছলদর রন্তো-ভয় বনমূ ্্য  কলরলছ। 
এরপর এই আইনটর কার ্যকর হওয়ার পর 
২০২১ সাল্র ১ আগটে তাবরখটর মুসব্ম 
নারী অবধকার বদিস বহসালি পাব্ত হয়। 
এই আইলনর অধীলন, দর স্ামী তাৎক্ষবেক 
বতন তা্াক িল্ তার বতন িছর পর ্যন্ত 
দজ্ এিং জবরমানা হলত পালর। 

করঠাি আইন: ১২ িছলরর কম িয়বস 
বকলশারীলদর ধে ্যলের জনযে মত্ৃযেদলণ্ডর বিধান 
দদওয়া হলয়লছ। ধে ্যলের মাম্ায় বিচার ২ মালসর 
মলধযে সম্পন্ন করার জনযে আইন করা হলয়লছ। 
নারীর বিরুলধি অপরাধীলদর বচবহ্নত করলত একটর 
জাতীয় ডারালিস ততবর করা হলয়লছ। নারীর 
বিরুলধি অপরালধর মাম্ার শুনাবনর জনযে এক 
হাজালররও দিবশ ফাটে রেযোক আদা্ত গেলনর 
কাজ চ্লছ। নত্ন রযোদ্ক্স নীবতলত দ্জবপএস এিং 
পযোবনক দিাতাম িাধযেতামূ্ক করা হলয়লছ।

নািী ষ্�িাযরনি প্রিীক সসই ৯ 
সকাটট দরিদ্র �রিলা �ািা প্র্�বাি 
গ্াস সংর�াগ সপরয িান্নাি সধাযঁা 
স্রক �ুশ্তি সপরযরছন। আজ নািী 
ষ্�িাযরনি প্রিীক সসই সকল 
সকাটট সকাটট �া-সবারনিা �ারঁদি 
বারড়রি সশৌচাগাি িরযরছ। আজ 
নািী ষ্�িাযরনি প্রিীক সসই 
�ারযিা �ািা প্র্�বারিি �রিা পাকা 
বারড় সপরযরছন।
- নরিন্দ্র স�াদী, প্রধান�ন্তী 

নত্ন ভারলতর জনযে নত্ন ভারলতর জনযে 
নারী শদ্ক্ত নারী শদ্ক্ত 

বনউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ জনু, ২০২২ 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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সদরশি উত্তি-পূরবি্ 
িাজ্গুরলি সরগে সংর�াগ 

স্াপরনি উরদ্াগ
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী উত্র-পূলি ্যর রাজযেগুব্লক অষ্ট্ক্ষী িল্ মলন কলরন। এই কারলেই দদলশর উত্র-

পিূ ্যাঞ্চল্র উন্নয়লন বিলশে নজর দদওয়া হলয়লছ। উত্র-পলূি ্যর সমস্ত মন্তলকর িালজলরর ১০% িযেয় করা 
িাধযেতামূ্ ক করা হলয়লছ। এই দরূদশতী নীবতর ্ক্ষযে উত্র-পূি ্যলক দদলশর দ্জবডবপলত সিলচলয় িে অিদানকারী 

বহসালি গলে দতা্া। এই পবরবস্বতলত রাজযেগুব্লত আভযেন্তরীে শাবন্ত িজায় রাখা এিং পরপিলরর মলধযে বিলরালধর 
অিসান ররালনা অনযেতম অগ্াবধকার। বিলদ্রাহীলদর মূ্ দ্ালত বফবরলয় আনার দচষ্টা করা হলচ্ছ এিং রাজযেগুব্র 

মলধযে বিলরাধ বনষ্পত্ততির জনযে চ্দ্ক্ত করা হলচ্ছ। আসাম, নাগা্যোন্ড এিং মবনপুলরর িহু অঞ্চ্ দথলক আম ্যড দফালস ্যস 
দপিশা্ পাওয়ার অযোক্ট িা আফপিা ত্ল্ দনওয়া হলয়লছ। একই সলগি তজি চাে, পবরকাোলমা উন্নয়ন, দখ্াধু্া, 

সংসৃ্কবতর পাশাপাবশ পর ্যরনলকও প্রচার করা হলচ্ছ রালত উত্র-পূলি ্যর রাজযেগুব্ দ্রুত অগ্সর হলত পালর। 

বহু অঞ্চল আফস্া স্রক �তুি িরযরছ  
নাগা্যোন্ড, আসাম এিং মবেপুলর আফপিা-
এর অধীলন অশান্ত এ্াকার সংখযো কমালত 
পদলক্ষপ গ্হে করা হলয়লছ। আফপিা ১৯৯০ 
সা্ দথলক আসালম কার ্যকর বছ্ এিং এটর 
পরপর ৬০ িার িাোলনা হলয়বছ্। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমাদীর আর িছলরর শাসনকাল্র 
পলর ২৩টর দজ্া দথলক আফপিা সমূ্পে ্যভালি 
এিং একটর দজ্া দথলক আংবশকভালি 
সরালনা হলয়বছ্। এখন পর ্যন্ত, আসালমর ৬০ 
শতাংলশর দিবশ এ্াকা দথলক আফপিা সরালনা 
হলয়লছ। এর আলগ, দ্রেপুরা, দমরা্য় এিং 
অরুোচ্ প্রলদলশর অলনক দজ্া দথলকও 
আফপিা সরালনা হলয়লছ।   

সবারডা চুশ্তি স্াষ্ি - ৫০ িছলররও দিবশ সময় ধলর 
চ্মান দিালডা সংকলরর অিসান ররালত চ্দ্ক্ত।
ব্রু (রিযাং) উ্াস্তু সংকরটি স�াধান- দকন্দ্রীয় সরকার 
বমলজারাম এিং দ্রেপুরার সলগি একটর দ্রেপাবক্ষক চ্দ্ক্তর 
মাধযেলম দুই দশলকর পুরলনা ব্রু (বরয়াং) শরোথতী সংকলরর 
সমাধান কলরলছ। ব্রু (বরয়াং) উবিাস্তুলদর পুনি ্যাসন এিং 
সি ্যাত্মক উন্নয়লনর জনযে দ্রেপুরালক ৬০০ দকাটর রাকা 
দদওয়া হলয়লছ।
এনএলএফটট (শ্ত্পুিা) চুশ্তি- ২০১৯ সাল্র আগটে মালস 
ভারত সরকার, দ্রেপুরা সরকার এিং জাতীয় দ্রেপুরা মুদ্ক্ত 
দমাচ্যা’র মলধযে দ্রেপাবক্ষক চ্দ্ক্ত। জাতীয় দ্রেপুরা মদু্ক্ত দমাচ্যার 
সদসযেরা বহংসার পথ তযোগ কলর সমালজর মূ্ দ্ালত দরাগ 
বদলত এিং ভারলতর সংবিধান দমলন চ্লত সম্মত হলয়লছ। 
ফল্ ৪৪টর অস্ত্রসহ ৮৮ সদসযে আত্মসমপ ্যে কলরলছন। 
কারব-্আংলং শারন্ত চুশ্তি- ২০২১, নাগা্যোন্ড শাবন্ত চ্দ্ক্ত-
২০১৫

উত্রপূি ্য- বিকালশর উত্রপূি ্য- বিকালশর 
নত্ন বদক নত্ন বদক 
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উত্তিপূরব ্ পরিকাঠার�া
n ২০২২-২৩ সাল্র িালজলর প্রধানমন্তী বিকাশ পহ্ 

(বপএম-বডভাইন) নালম একটর নত্ন প্রকল্প দরােো করা 
হলয়লছ। প্রধানমন্তী গবতশদ্ক্তর অধীলন উত্র-পূলি ্যর 
রাজযেগুব্লত প্রলয়াজলনর বভত্ততিদত পবরকাোলমা এিং 
সামাদ্জক উন্নয়ন প্রকল্পগুব্লক অথ ্যায়ন করা হলি। 
প্রধানমন্তী-বিভাগ বিবভন্ন দক্ষলরের িযেিধান পূরে কলর 
রিু ও মবহ্ালদর জনযে জীবিকা বনি ্যালহর কার ্যক্রম সক্ষম 
করলি। িালজলর ১৫০০ দকাটর রাকা প্রাথবমক িরাদ্দ করা 
হলয়লছ।

n  বদিাং এিং দ্াবহত দসত্ বনম ্যাে: ২০২৩ সাল্র দম 
মালসর মলধযে, দকাবহমা, ইরানগর, গযোংরক, বমলজারাম 
এিং মবেপুর পাচঁটর প্রধান সেলকর মাধযেলম সংরুক্ত হলি।

n  আসাম, অরুোচ্ প্রলদশ এিং দ্রেপুরা- উত্র-পূলি ্যর এই 
বতনটর রাজযে ভারতীয় দর্ওলয় দনরওয়াক্য বিারা সংরকু্ত। 
নাগা্যোন্ড, বমলজারাম, মবেপুর, বসবকম এিং দমরা্লয়র 
জনযে দর্ সংলরাগ প্রকল্পগুব্ ২০২৩ সাল্র মালচ্যর 
মলধযে সম্পন্ন হলি।

n  সমস্ত রালজযের রাজধানী দর্পথ বিারা সংরকু্ত করা 
হলি। বডমাপুর-ইম্ফ্, গুয়াহাটর-বডমাপুর এিং আইজ্ 
আগরত্া উোনগুব্ আরবসএস-উোন ৩.০ প্রকলল্পর 
অধীলন শুরু হলয়লছ। হ্ংবগ বিমানিন্দর প্রকল্পটর ২০২২ 
সাল্র আগলটের মলধযে দশে হলি।

n  ব্হ্মপুরে নলদ ধুিবর ও হাতবসবগিমাবর, দনমাটরয়া ও 
কম্ািাবে এিং গুয়াহাটরর মলধযে, উত্র আসালমর মলধযে 
দরা-দরা পবরলেিা শুরু হলয়লছ।

n  উত্র-পূি ্য অঞ্চল্ দকন্দ্রীয় পঠৃিলপােকতায় পবরচাব্ত 
প্রকল্পগুব্র জনযে ৫৪টর মন্তক এিং বিভালগর জনযে 
তালদর দমার িালজলরর ১০% িযেয় করা িাধযেতামূ্ক করা 
হলয়লছ। ২০১৪-১৫ সা্ দথলক ২০২০-২১ সা্ পর ্যন্ত 
উত্র-পূি ্য রাজযেগুব্লত ২.৬৬ ্ক্ষ দকাটর রাকা িযেয় 

করা হলয়লছ।
n  ২০০৩-২০০৪ দথলক ২০১৩-২০১৪ অথ ্য িছলর, উত্র-

পূি ্যাঞ্চল্র উন্নয়ন মন্তলকর বিবভন্ন প্রকলল্পর অধীলন 
উত্র-পূি ্য রাজযেগুব্লত ৮২৭১.০৫ দকাটর রাকা দদওয়া 
হলয়বছ্।

n  উত্র-পূলি ্য পর ্যরন, সংসৃ্কবত এিং দখ্াধু্ার প্রচার- 
সুস্ায়ীই পর ্যরলনর প্রচালরর জনযে উত্র-পূি ্য পর ্যরন 
উন্নয়ন পবরেদ চা্ ুকরা হলয়বছ্। পর ্যরন ও কৃবে-সহ 
অথ ্যবনবতক সম্ভািনার উন্নয়লনর উপর বিলশে দজার 
দদওয়া হলয়লছ। মবেপুলর জাতীয় ক্রীো বিশ্ববিদযো্য় 
প্রবতটঠিত হয়। ২০২০ সাল্ দরাবকও অব্ড্ম্পলক্স 
উত্র-পূলি ্যর আরজন ক্রীোবিদ ভারলতর প্রবতবনবধত্ব 
কলরবছল্ন।

n  তজি চাে- ভারলতর উত্র-পূি ্য রাজযেগুব্র অনকূু্ 
জ্িায় ুএিং উি ্যর মাটর এই অঞ্চল্র কৃেকলদর অননযে 
সুলরাগ প্রদান কলর। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী এই অঞ্চল্ 
িাবেদ্জযেক তজি চালের বিকালশর জনযে ২০১৫ সাল্ 
একটর প্রকল্প চা্ু কলরবছল্ন, রা পরিততীকাল্ ‘উত্র-
পূি ্যাঞ্চল্র জনযে বমশন তজি মূ্যে শঙৃ্খ্ উন্নয়ন’ নালম 
পবরবচত হলয়বছ্।

n  নাগা্যোলন্ডর ‘বকং বচব্’ প্রথমিার ্ন্ডলন রফতাবন করা 
হলয়বছ্। নাগা্যোলন্ডর এই ্্কাটর ভূত দজাল্াবকয়া িা 
ভূত মবরচ নালমও পবরবচত। এটর ২০০৮ সাল্ ‘দ্জআই 
রযোগ’ দপলয়লছ।

n  পাম দত্ চালের সম্ভািযে এ্াকা অনুমান করা হলয়লছ 
২৭.৯৯ ্ক্ষ দহক্টর, রার মলধযে উত্র-পূি ্য রাজযেগুব্র 
মলধযে ৯.৬২ ্ক্ষ দহক্টর জবম অন্তভ্্যক্ত রলয়লছ।

n  সরকার গাছ দথলক রাস পর ্যন্ত িাশঁলক পুনরায় দশ্রেীিধি 
কলরলছ। উত্র-পূি ্য অঞ্চ্ দরক্সরাই্ প্রলমাশন বস্কলমর 
অধীলন অরুোচ্ প্রলদলশ একটর সমববিত িহৃৎ আকালরর 
ইবর চাে শুরু হলয়বছ্।  
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�ধ্রবত্তিত্তিি জন্ জীবন�াপন 
সিজিি িরযরছ

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী নাগবরকলদর জীিনরারো সহজ করার জনযে ক্রমাগত ‘ইজ অফ ব্বভং’-
এর উপর গুরুত্ব প্রদান কলরলছন। এজনযে বতবন এমন কম ্যসূবচ ও দকৌশ্ বনলয় কাজ করলছন 
রা সাধারে মানলুের জীিনলক সহজ কলর ত্্লি। আিাস দরাজনা, হর রর জ্ দরাজনা এিং 
দসৌভাগযে দরাজনার মলতা জনিাধেি কম ্যসূবচগুব্ মধযেবিত্তির জীিনলক সহজ কলর ত্ল্লছ।

প্রধান�ন্তী জনধন স�াজনা
n ২০১৫ সা্ অিবধ দদলশর জনসংখযোর মারে ৫০ 

শতাংলশর িযো্ক অযোকাউন্ বছ্, দরখালন প্রধানমন্তী জন 
ধন দরাজনার অধীলন ৪৫.৩৩ দকাটর অযোকাউন্ রকু্ত 
করা হলয়বছ্। এই প্রকলল্পর কারলে ২০১৯ সাল্ দদলশর 
৮০ শতাংশ মানলুের িযো্ক অযোকাউন্ হলয়বছ্। এই 
প্রকলল্পর অধীলন ১.৬৬ ্ক্ষ দকাটর রাকা জমা হলয়লছ। 
গে আমানলতর পবরমাে ৩,৬৯৪ রাকা।

n ৩১.৬৪ দকাটর রুলপ কাড্য জাবর করা হলয়লছ। এই বস্কমটর 
২০১৪ সাল্র ১৫ আগটে চা্ ুকরা হলয়বছ্। এই বস্কলমর 
অধীলন প্রথমিার ‘দ্জলরা িযোল্লন্স অযোকাউন্’ দখা্া 
হলয়বছ্। ্কডাউন চ্াকা্ীন জন ধন দরাজনার 
অধীলন ২০ দকাটর মবহ্ার অযোকাউলন্ ৫০০ রাকা কলর 
জমা করা হলয়বছ্।

২০১৯ সা্ পর ্যন্ত 
৩.২৩ দকাটর 

পবরিালরর কল্র 
জল্র প্রাপযেতা বছ্। 

গত বতন িছলর ৬.২ 
দকাটর নত্ন কল্র 

সংলরাগ দদওয়া হলয়লছ। 

জল জীবন র�শন
n জ্ জীিন বমশন ২০১৯ সাল্র আগলটে চা্ু করা 

হলয়বছ্ রার ্ক্ষযে হ্ ২০২৪ সাল্র মলধযে গ্ামাঞ্চল্ 
সক্ পবরিালর ক্ দথলক জ্ সরিরাহ করা।

n জ্ কবমটর, সম্প্রদায় এিং মবহ্ালদর এলত 
গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা রলয়লছ।

সহজ জীিনসহজ জীিন
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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র�শন অ�রুরিি কািরণ শিিগুরলা 
পরিবরিি্ িরছে 

n দমার ৮০,৭১৩ দকাটর রাকার ৫৮১৮টর প্রকল্প িাস্তিাবয়ত 
হলয়লছ।

n  সমস্ত িাবেলত ক্ দথলক  জ্ সরিরাহ করার উলদ্দলশযে 
২০২১ সাল্র ১ অলক্টাির প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী 
শহরগুব্লক ‘জ্ সুরবক্ষত’ করার ্ক্ষযে বনলয় অমরুত ২.০ 
চা্ ুকলরবছল্ন।

n  অমরুত ২.০-এর জনযে দমার িযেয় হ্ ২,৭৭,০০০ দকাটর 
রাকা, ২০২১-২২ দথলক ২০২৫-২৬ সময়কাল্র জনযে এলত 
দকন্দ্রীয় অংশ রলয়লছ ৭৬,৭৬০ দকাটর রাকা। 

n  ৪১৮৫০ দকাটর রাকার ১৩২৬টর প্রকলল্পর জনযে চ্দ্ক্তপরে 
দদওয়া হলয়লছ। রার মলধযে ১১,৫৩০ দকাটর রাকার ৭৪০টর 
প্রকল্প সম্পন্ন হলয়লছ।

n  সিার কালছ ক্ দথলক জ্ দপৌঁছালনার ্লক্ষযে ১.৩৯ দকাটর 
কল্র সংলরাগ দদওয়ার ্ক্ষযে রলয়লছ।   

সিিা-সি রূপান্তি�ূলক রবধান
n বরলয়্ এলটের (দরগুল্শন অযোন্ড দডলভ্পলমন্) অযোক্ট 

২০১৬ িা দররা হ্ একটর আইন, রা ভারতীয় পা্ ্যালমলন্ 
পাশ হলয়বছ্। দররা-এর উলদ্দশযে হ্ বরলয়্ এলটের দসক্টলর 
গ্াহকলদর বিবনলয়াগ িাোলনা এিং তালদর স্াথ ্য রক্ষা করা।

n  নাগা্যোন্ড িালদ, সমস্ত রাজযে এিং দকন্দ্রশাবসত 
অঞ্চ্গুব্লক দররা বনয়ম সম্পলক্য অিবহত করা হলয়লছ। 
নাগা্যোলন্ড প্রদ্ক্রয়া চ্লছ। এছাোও ৩১টর রাজযে এিং 
দকন্দ্রশাবসত অঞ্চ্ ‘্যোন্ড এলটের দরগুল্রবর অথবরটর’ 
স্াপন কলরলছ।

n  বরলয়্ এলটের আবপ্ রোইিযুেনা্ ২৮টর রাজযে এিং 
দকন্দ্রশাবসত অঞ্চল্ প্রবতটঠিত হলয়লছ এিং তালদর 
ওলয়িসাইরগুব্ বনয়ন্তক কতৃ ্যপক্ষ বিারা পবরচাব্ত হয়।

n  ৭৮৭৩৪ বরলয়্ এলটের প্রকল্প এিং ৬২২০৪ বরলয়্ এলটের 
এলজন্ সারা দদলশ দররা’র অধীলন বনিধেন কলরলছন। 
৮৮,৮৯৪টর অবভলরাগ সারা দদলশ ‘্যোন্ড এলটের দরগুল্রবর’ 
কতৃ ্যপক্ষ বিারা বনষ্পত্ততি করা হলয়লছ।

সিজ ই-ফাইরলং 
আয়কর বিভাগ ই-ফাইব্ং প্রদ্ক্রয়াটরলক সহজ কলরলছ রার মাধযেলম 
করদাতারা আয়কর সম্পবক্যত তথযে পান। এর ফল্ সাধারে মানুে 
ই-ফাইব্ং করলত সুবিধা পান।
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পবরসংখযোন ্ক্ষ দকাটরলত 

প্রধান�ন্তী আবাস স�াজনা (শিিাঞ্চল) 

২০০৪-১৪ সা্ পর ্যন্ত শহরাঞ্চল্ ১৩.৪৮ ্ক্ষ িাবে অনুলমাদন করা 
হল্ও, ২০১৫-২২ সাল্ ১২২.৬৯ ্ক্ষ িাবে অনুলমাদন করা হলয়বছ্। 
২০০২-১৪ সাল্র মলধযে আিাসন প্রকল্পগুব্লত ০.৩৮ ্ক্ষ দকাটর রাকা 
বিবনলয়াগ করা হল্ও, ২০১৫-২২ সাল্র মলধযে ৮.৩১ ্ক্ষ দকাটর রাকা 
বিবনলয়াগ করা হলয়বছ্, রা আলগর ত্্নায় ২২ গুে দিবশ। আিাসলনর 
জনযে দকন্দ্রীয় সহায়তা দশগুে িদৃ্ধি দপলয়লছ। ২০০৪-১৪ এর মলধযে 
এটর বছ্ ০.২০ ্ক্ষ দকাটর রাকা, দরখালন ২০১৫-২২ সাল্ তা দিলে 
দাবঁেলয়লছ ১.৮৬ ্ক্ষ দকাটর রাকা।

২০০৪-১৪ সাল্র 
ত্্নায় ২০১৫-
২২ সাল্র মলধযে 
সমূ্পে ্যরূলপ বনবম ্যত 
িাবের সংখযো ৭.৫ 
গুে দিলে ৫৮.৫৯ 
্ক্ষ হলয়লছ। 

l এই প্রকলল্পর অধীলন এখনও পর ্যন্ত 
২.৫৫ দকাটর িাবে বনম ্যাে করা হলয়লছ।

l এই প্রকল্পটর ২০১৬ সাল্ গ্ালমর 
মানুেলক পাকা িাবে দদওয়ার জনযে শুরু 
হলয়বছ্।

প্রধান�ন্তী আবাস স�াজনা (রিা�ীণ) 

সহজ জীিনসহজ জীিন
প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 

* বহসাি দকাটরলত

* বহসাি দকাটরলত
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অন্ধকাি স্রক আরলাি রদরক:
সকল্র জনযে সাশ্রয়ী এ্ইবড কম ্যসবূচর বিারা প্রধানমন্তী 
উন্নয়ন দজযোবত হ্ বিলশ্বর িহৃত্ম অ-ভত্ ্যবকহীন দদশীয় 
আল্াক কম ্যসূবচ। এটর ২০১৫ সাল্র ৫ জানয়ুাবর শুরু 
হলয়বছ্। 

২০১৪ ২০১৪২০২২ ২০২২

প্রকলল্পর শুরু দথলক ২২ এবপ্র্ পর ্যন্ত 
৩৬.৭৯ দকাটর এ্ইবড িাল্ব বিতরে করা 
হলয়লছ রার ফল্ িাবে ্যক ৪৭,৭৭৮ বমব্য়ন 
বকল্াওয়ার রণ্া শদ্ক্ত সাশ্রয় হলয়লছ।

২০২২ সাল্র মালচ্যর মলধযে ‘ব্রির ্াইর নযোশনা্ 
দপ্রাগ্ালম’র অধীলন ১.২৩ দকাটররও দিবশ 
রাস্তার আল্াগুব্লক এ্ইবড’দত রূপান্তবরত 
করা হলয়লছ রার ফল্ িাবে ্যক ৮৫১৬.৫ 
বমব্য়ন ইউবনর সাশ্রয় হলয়লছ।

িাবে ্যক ৩.৮৬ দকাটর রন কাি ্যন ডাই 
অক্সাইড বনগ ্যমন হ্াস দপলয়লছ।
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এলইরড বাল্ব 

বিলশ্বর মলধযে ভারত ববিতীয় িহৃত্ম এ্ইবড’র িাজার। 

গগিালক পবরষ্ার এিং বনরিদ্চ্ছন্ন রাখা: নমাবম গলগি বমশন ২০১৪ সাল্র জলুন শুরু হলয়বছ্। ২০২২ সাল্র 
মাচ্য পর ্যন্ত ৩০,৮৫৩ দকাটর রাকার আনুমাবনক িযেয়-সহ ৩৬৪টর প্রকল্প অনুলমাবদত হলয়লছ, রার মলধযে ১৮৩টর 
প্রকলল্পর কাজ শুরু হলয়লছ। ২০১৪ সাল্, সুযেয়লরজ টরেরলমলন্র ক্ষমতা বছ্ ১৩০৫ এমএ্বড, ২০২২ সাল্ তা 
দিলে ২৪০৭ এমএ্বড হলয়লছ। নমাবম গলগি বমশন ২০২৬ সা্ পর ্যন্ত অনলুমাবদত হলয়লছ৷

প্রধান�ন্তী রকরাণ উজা্ সুিষ্া এবং উত্তান �িারবধান 
(রপএ�-কুসু�) রস্�: অন্নদাতালক শদ্ক্ত দাতালত 
রূপান্তবরত করলত ২০১৯ সাল্র দফব্রুয়াবর মালস এই বস্কম 
চা্ু হলয়বছ্। দসা্ার পাম্প এিং স্তন্ত পাম্পগুব্র জনযে 
দকন্দ্রীয় সরকার সলি ্যাচ্চ ৩০% আবথ ্যক সহায়তা বদলচ্ছ। 
পাহাবে রাজযে এিং উত্র-পূলি ্যর রাজযেগুব্লত ৫০% পর ্যন্ত 
আবথ ্যক সহায়তা দদওয়া হলচ্ছ। এই প্রকলল্পর অধীলন, ৩.৫৯ 
্ক্ষ স্তন্ত পাম্প িরাদ্দ করা হলয়লছ।

ভারত জ্িায় ুপবরিত্যন এিং পবরলিলশর বিবভন্ন সমসযো বনলয় একবনঠিভালি কাজ 
কলর চল্লছ। আন্তজ্যাবতক মলঞ্চ বিলশ্বর উন্নয়নশী্ দদশগুল্ালক দনতৃত্ব বদলচ্ছ 
ভারত। রবদও ভারলত বিলশ্বর জনসংখযোর ১৭% রলয়লছ, তলি এটর বিশ্বিযোপী মারে ৪% 
কাি ্যন বনগ ্যমলনর জনযে দায়ী। পবরলিলশর ভারসামযে িজায় রাখলত, ভারত শুধুমারে 
উক্ত মন্তলকর িালজর িদৃ্ধি কলরলছ তাই নয়, স্চ্ছ জ্া্াবনর প্রচালরর জনযে ১৯,৫০০ 
দকাটর রাকার বপএ্আই দরােো কলরলছ। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী ইলন্দালর দগাির-
ধন িালয়া বসএনদ্জ সুবিধারও উলবিাধন কলরবছল্ন। বতবন দদলশর পবরলিশ, িন 
এিং জ্জ জীিন সংরক্ষলের উপর দৃটষ্ট বনিধি কলর বিলশ্বর সামলন পঞ্চামলৃতর 
(পবরলিলশর জনযে জীিনধারা) ধারো উপস্াপন কলরবছল্ন।

কৃেকলদর অনিু ্যর ও 
পবতত জবমলত ১০ হাজার 
দমগাওয়ার ক্ষমতার দছার 
দসৌরবিদুযেৎ দকন্দ্র স্াপন। 
২০ ্ক্ষ একক দসা্ার 
পাম্প স্াপন। ১৫ ্ক্ষ 
বিদযেমান বগ্ড সংরুক্ত 
পাম্পলক দসা্ার িযেিস্ার 
সলগি রুক্ত করা হলচ্ছ। 

পরিরবশ এবং পরিরবশ এবং 
স্ারযত্ব স্ারযত্ব 

সনট শ্জরিা কাবন্ 
রনগ�্রন প্ররিশ্রুরিবধে 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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ই্ানল র�শ্রন: 
২০১৪ পর ্যন্ত ভারলত ১.৫% 
ইথান্ দপলরোল্র সলগি বমবশ্রত 
করা হলয়বছ্। িত্যমালন এটরর 
সীমা ৮.১%। ২০২৩ সাল্র ১ 
এবপ্র্ দথলক দপলরোল্র সলগি 
২০% ইথান্ বমবশ্রত করা হলি।

জবদু্ রিক �ানবািরনি জন্ সফ� 
ইশ্ডিযা সপ্রারিা�: ২০২২ সাল্র ৩১ 
মাচ্য পর ্যন্ত প্রায় ১১ ্ক্ষ তিদুযেবতক 
রানিাহন বনিবধেত হলয়লছ। িযোরাবর 
অদ্িদ্ নীবত চা্ু করা হলয়লছ এিং 
দদলশ প্রায় ৪৫০০ চাদ্জ্যং দটেশলনর 
অনুলমাদন দদওয়া হলয়লছ। 

ন্াশনাল িাইর্ারজন র�শন: ২০৩০ সাল্র মলধযে 
৫ বমব্য়ন রন সিজু হাইলড্রালজন জ্া্াবন উৎপাদলনর 
্ক্ষযে বনলয় ২০২১ সাল্র ১৫ আগটে জাতীয় 
হাইলড্রালজন বমশন চা্ ুহয়। ভারলতর প্রথম হাইলড্রালজন 
পাই্র প্যোন্ আসালমর দজােহালর চা্ু হলয়লছ।

এক স�ূ,্ এক রববে এবং 
এক ররিড 

n  ভারত ২০৭০ সাল্র মলধযে কাি ্যন বনগ ্যমলনর 
পবরলপ্রবক্ষলত দনর-দ্জলরা কাি ্যন বনঃসরেকারী দদশ 
হওয়ার প্রবতশ্রুবত গ্হে কলরলছ। ভারত এক সূর ্য, এক 
বিশ্ব, এিং এক বগ্লডর ধারোলক উপ্বব্ধ করার জনযে 
একটর তিবশ্বক বগ্ড ততবর করার জনযে একটর গলিেো 
পবরচা্না করলছ। বসওবপ-২৬ মলঞ্চ ভারত এিং 
আরও ৮৮টর দদশ একটর ‘সূর ্য দরােো’ জাবর কলরলছ।

n  ভারত সুইলডলনর সলগি দরৌথ অংশীদাবরলত্ব 
‘ব্ডারবশপ গ্রুপ অফ ইন্ডাব্রি রোনদ্জশন রেযোক’ চা্ু 
কলরলছ। দর সমস্ত দক্ষলরে পদলক্ষপগুব্ িাস্তিায়ন 
করা কটেন দসখালন দস্চ্ছায় কাি ্যন বনঃসরে কমালনা 
হলি।

n  অভযেন্তরীে স্তলর এই সমসযো দমাকালি্া করার জনযে 
পর ্যাপ্ত িযেিস্া দনওয়া ছাোও, ভারত আন্তজ্যাবতক 

দসৌর দজার (আইএসএ) এিং দুলর ্যাগ প্রবতলরাধী 
পবরকাোলমা দজার (বসবডআরআই) এর মলতা 
আন্তজ্যাবতক দজার শুরু কলরলছ। মাদাগাস্কালরর 
দপ্রবসলডন্ অযোদ্ন্ড্র রলজব্নাও এলত ভারলতর অগ্েী 
ভূবমকার কথা স্ীকার কলরলছন।

n  ভারলত দমার বিদুযেৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৪০ শতাংশ 
আলস অ-জীিাশ্ শদ্ক্তর উৎস দথলক। ২০৩০ সাল্ 
ভারলতর এই ্ক্ষযেমারো পূরলের কথা বছ্, বকন্তু 
নয় িছর আলগ ২০২১ সাল্ই ভারত তা অজ্যন 
কলরলছ। গত ৬-৭ িছলর পুনন ্যিীকরেলরাগযে শদ্ক্তর 
ক্ষমতা ২৫০ শতাংলশর দিবশ দিলেলছ। বিলশে কলর 
দসৌর শদ্ক্তর ক্ষমতা গত ৬ িছলর প্রায় ১৫ গুে িদৃ্ধি 
দপলয়লছ। ভারলত দসৌর শদ্ক্ত উৎপাদলনর ইনটে্ 
করা ক্ষমতা ৫৪,০০০ দমগাওয়ার অবতক্রম কলরলছ।

বন্প্রাণী সংিষ্ণ: ২০১৪ দথলক ২০১৯ সা্ পর ্যন্ত এক শগৃিওয়া্া 
গন্ডালরর সংখযো ১৫% িদৃ্ধি দপলয়লছ। ২০১৪ সাল্ আসালম গন্ডার 
বশকালরর সংখযো বছ্ ৩২, ২০২১ সাল্ তা কলম এক হলয়লছ।   

পরিরবশ এবং পরিরবশ এবং 
স্ারযত্ব স্ারযত্ব 

প্রছেদ রনবন্ধ প্রছেদ রনবন্ধ 
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পৃর্বী সিাক 
সবুজ শ্া�ল সবুজ শ্া�ল 

আজ সারা বিলশ্বর কালছ সিলচলয় িে উলবিলগর বিেয় হ্ জ্িায় ুপবরিত্যন। গত িছর 
্াসলগায় বিলশ্বর প্রায় সি দদশ এই বিেলয় আল্াচনা করলত সমলিত হলয়বছ্। ্াসলগা 
সলম্ম্লনর সময়, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী সারা বিলশ্বর সামলন পঞ্চামলৃতর ধারো উপস্াপন 
কলরবছল্ন, বতবন ্াইফ অথ ্যাৎ পবরলিলশর জনযে আদশ ্য জীিনধারার মন্ত বদলয়বছল্ন। সমগ্ 
বিশ্ব রখন প্রবতবনয়ত প্রাকৃবতক বিপর ্যলয়র সম্মখুীন হলচ্ছ, তখন এরাই আজলকর সমলয়র 

সিলচলয় িে প্রলয়াজন। ভারত গত আর িছলর একটর পবরলিশ-িাধেি জীিনধারার গলে 
দতা্ার ্লক্ষযে িহু গুরুত্বপূে ্য পদলক্ষপ গ্হে কলরলছ। ই-রানিাহনলক প্রচার করা 

দথলক শুরু কলর ইথান্-বমবশ্রত জ্া্াবন ্ক্ষযেমারো আলগই অজ্যন করা, আমরা 
দসৌর শদ্ক্তর দক্ষলরেও দরকড্য গলেবছ। শুধু তাই নয়, ভারতই বিলশ্বর একমারে 
দদশ দর পযোবরস শীে ্য সলম্ম্লন পবরলিশগত ্ক্ষযেমারো অজ্যন কলরলছ। আমরা 
৫ জনু পবরলিশ বদিস উদরাপন করবছ, আসুন এই বদিলস পবরলিলশর জনযে 
আদশ ্য জীিনধারা গ্হে করার অগিীকার কবর।

Eco Friendly Life Environment DayEco Friendly Life রববে পরিরবশ রদবস পবরলিশ িাধেি জীিন 

বনউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ জনু, ২০২২
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আইআইটর মুম্বাই এিং বদবল্র দইু উজ্জ্ব্ 
ছারে হ্ অবপ ্যত এিং সাক্ষী। প্রকৃবত 
এিং পবরলিশ রক্ষায় তারঁা এতরাই 

আগ্হী দর তারঁা শুধুমারে তালঁদর বিারা চাে করা 
প্রাকৃবতক পেযেগুব্ই গ্হে কলর। চাকবর দছলে 
দদওয়ার পর, তারঁা উজ্জয়লনর কালছ িদনগলর প্রায় 
সালে বতন বিরা জবমর বকলনবছল্ন। তারঁা দসই 
জবমলক তজি চালের উপলরাগী কলর, গাছ ্াগান। 
পালশ একটর দছার পুকুর খনন কলরন। তারঁা শাক-
সিদ্জ ও ফ্ চালের জনযে আ্াদা আ্াদা জবম 
ভাগ কলরলছ। জবমর এক অংলশ গাছ ্াবগলয় তার 
মাঝখালন তারঁা মাটরর রর ততবর কলরলছন। এই রর 
তালঁদর প্রকৃবতর দকাল্ িসিালসর আনন্দ দদয়। 
আইআইটর’র এই দইু ছারে হল্ন দরা্ মলড্ রারা 
অনযেলদর এমন একটর জীিনধারা গ্হলে অনুপ্রাবেত 
কলরলছ রা পবরলিশ রক্ষায় সহায়তা কলর, পবরলিলশর 
তিবচরেযে িজায় রালখ। 

ভারত সরকার পবরলিশ িাধেি জীিনরারোর 
প্রচালরর সংকল্প গ্হে কলর। পবরলিশ সুরক্ষা এিং 
উন্নয়লনর মলধযে ভারসামযে িজায় রাখার জনযে প্রকৃবত 
ও পবরলিলশর সলগি সাধারে জনগেলক সংরকু্ত 
করলত সরকার গত সাত-আর িছলর কলোর পবরশ্রম 
কলরলছ। জন-অংশগ্হেমূ্ক জ্-িন ও ভূবম 
কম ্যসূবচ, স্চ্ছ ভারত বমশন, জ্ জীিন বমশন, 
নমাবম গলগি, একক-িযেিহালরর প্াবটেক বনবেধি 
করার জনযে পদলক্ষপ দনওয়া, প্রাকৃবতক চাে, নযোলনা 
ইউবরয়া িযেিহালর উৎসাবহত করা, িজ্যযে িযেিস্াপনা, 
নদীগুব্র পুনরুজ্জীিন, জ্াভূবম উন্নয়ন, শুধি 
িায়রু জনযে দসৌর শদ্ক্ত এিং তিদুযেবতক রানিাহলনর 
প্রচার, হাইলড্রালজন বমশন এিং দপলরোল্র ইথান্ 
বমশ্রেলক উৎসাবহত করার প্রলচষ্টা করা হলচ্ছ।

বসওবপ-২৬ মলঞ্চ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী 
উলল্খ কলরবছল্ন দর ভারলত বিলশ্বর জনসংখযোর 
১৭% মানুে রলয়লছন, বকন্তু আমালদর দদলশর 
বগ্নহাউস গযোস বনগ ্যমলনর অংশ মারে ৪%। অথ ্যাৎ 
ধরেীর দর ক্ষবত হলয়লছ, ভারসামযে বিবনিত হলয়লছ 
তালত ভারতীয়লদর ভূবমকা নগেযে। পবরলিশ রক্ষার 
উলদ্দলশযে ভারতীয় দর্ওলয় ২০৩০ সাল্র মলধযে 
দনর-দ্জলরা কাি ্যন বনগ ্যমলনর ্ক্ষযে বনধ ্যারে কলরলছ। 
শুধুমারে এই উলদযোগটর িছলর ৬০ বমব্য়ন রন কাি ্যন 
বনগ ্যমন হ্াস করলি। ভারত আন্তজ্যাবতক দসৌর শদ্ক্ত 
প্রবতঠিা কলরলছ এিং জ্িায় ু সংকর দমাকাবি্ার 
জনযে "পবরলিলশর জনযে জীিনবশ্ী" ধারোর প্রচার 
করলছ। এরালক গেআলন্দা্লন পবরেত করার দচষ্টা 
চ্লছ। ‘িযেিহার ও বনলক্ষপ’- এই মানবসকতা দরূ 
করলত হলি। এই সমসযো সমাধালনর জনযে প্রধানমন্তী 
‘পঞ্চামতৃ’ পধিবতর প্রস্তাি কলরবছল্ন রা ২০৩০ 

ভারত বিলশ্বর কালছ একটর দৃষ্টান্ত স্াপন করলছ 
দর, পবরলিশ রক্ষার জনযে উন্নয়ন িধে করার 

প্রলয়াজন দনই। অথ ্যনীবত ও িাস্তুসংস্ান উভয়ই 
একসলগি এবগলয় দরলত পালর। ভারত এই পথ 

দিলছ বনলয়লছ। জ্িায় ুপবরিত্যলনর মলতা 
সংকলরর সমাধালন তিবশ্বক প্রলচষ্টায় ভারত নত্ন 

বদক বনলদ্যশকারী বহসালি আবিভূ্যত হলয়লছ।
- নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্তী

রববে পরিরবশ রদবরসি রববে পরিরবশ রদবরসি 
এবারিি প্ররিপাদ্ -এবারিি প্ররিপাদ্ -  
এক�াত্ এক পৃর্বীএক�াত্ এক পৃর্বী
প্রবত িছর ৫ জনু বিশ্ব পবরলিশ বদিস পাব্ত 
হয়। ২০২২ সাল্র প্রবতপাদযে হ্ ‘একমারে 
এক পবৃথিী’। পবরচ্ছন্ন, সিুজ ও সুস্ায়ী 
জীিনধারা অি্ম্বলনর িাত ্যা দদওয়া হলয়লছ। 
এই িছলরর বথম প্রকৃবতর সলগি সামঞ্সযেপূে ্য 
জীিনরাপলনর প্রলয়াজনীয়তার উপর দৃটষ্ট 
বনিধি কলর, এর ্ক্ষযে হ্ এমন একটর 
জীিনধারা গলে দতা্া দরখালন প্রকৃবতর 
দকান ক্ষবত হলি না। ১৯৭২ সাল্র টেকলহাম 
সলম্ম্লনর পলর রাষ্ট্রসংলরর পবরলিশ 
কম ্যসূবচ গটেত হলয়বছ্ রার মূ্ কথা বছ্ 
‘একমারে এক বিশ্ব’, রা আজও প্রাসবগিক। 
এই গ্হটর জীিকুল্র একমারে িাসস্ান। 
এিং আমালদর অিশযেই ধরেীর সীবমত 
সম্পদলক রক্ষা করলত হলি। এ িছর বিশ্ব 
পবরলিশ বদিলসর আলয়াজন করলছ সুইলডন।

রববে পরিরবশ রদবস পবরলিশ িাধেি জীিন 
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স্য়ংদ্ক্রয় পলথর অধীলন ১০০% পর ্যন্ত বিলদবশ 
সরাসবর বিবনলয়াগ অনলুমাবদত  হলয়লছ, 
২০২১ সাল্র বডলসম্বর পর ্যন্ত ভারলত

প্রধানমন্তী বকোে উজ্যা 
সুরক্ষা এিং উত্ান 
মহাবভরান (বপএম-

কুসুম), দসা্ার রুফরপ 
দফজ-২,১২ হাজার 
দমগাওয়ার সম্পন্ন 
বসবপএসইউ বস্কম 

দফজ-২ এর কাজ শুরু 
হলয়লছ।

 ২০২২ 
সাল্র মলধযে 
পুনন ্যিীকরেলরাগযে 
শদ্ক্ত ক্রলয়র 
িাধযেিাধকতার জনযে 
দরােো।

পুনন ্যিীকরেলরাগযে 
শদ্ক্ত 
বিকাশকারীলদর 
জবম এিং শদ্ক্ত 
দপ্ররলের সুবিধা 
প্রদান করা। 

২০২৫ সাল্র ৩০ 
জলুনর মলধযে চা্ু করা 

প্রকল্পগুব্র জনযে 
আন্তঃ-রাজযে খরচ 
মকুি করা হলয়লছ।

সসৌি শশ্তিি প্রচারি গৃিীি 
পদরষ্প 

১১৮৬ বমব্য়ন মাবক্যন ড্ালরর দিবশ 
এফবডআই এলসলছ।

ভািরিি ্ািা গৃিীি পদরষ্প
 জ্িায় ুপবরিত্যন প্রবতলরাধ করলত দকন্দ্রীয় 

সরকার জ্িায় ুপবরিত্যন সংক্রান্ত জ্িায়ু 
পবরিত্যন সংক্রান্ত জাতীয় কম ্য পবরকল্পনা 
িাস্তিায়ন-সহ বিবভন্ন কম ্যসবূচ এিং পবরকল্পনা 
গ্হে কলরলছ। এলত দসৌরশদ্ক্ত, শদ্ক্ত সঞ্চয়, জ্ 
সংরক্ষে, বহমা্লয়র িাস্তুতন্ত রক্ষা এিং সিজু 
ভারত গলে দতা্ার মলতা জ্িায় ুপবরিত্যন 
সম্পবক্যত বমশন অন্তভ্্যক্ত রলয়লছ।

 দদলশর ৩৩টর রাজযে এিং দকন্দ্রশাবসত অঞ্চ্গুব্র 
জনযে জ্িায় ুপবরিত্যলনর বিেলয় রাজযে কম ্য 
পবরকল্পনাও প্রস্তুত করা হলয়লছ।

 কটেন িজ্যযে িযেিস্াপনা বিবধমা্া, ২০১৬-এর 
অধীলন কটেন িজ্যযে দপাোলনা বনবেধি।

 স্চ্ছ ভারত বমশন ২.০ আগামী পাচঁ িছলর 
শহরাঞ্চল্ পুরালনা িজ্যযে জমার স্ানগুব্ 
বচবহ্নত করলি এিং দসই িজ্যযে পদালথ ্যর বনরাপদ 
প্রদ্ক্রয়াকরে বনদ্চিত করলি। সক্ িলজ্যযের সমূ্পে ্য 
তিজ্াবনক িযেিস্াপনার মাধযেলম শহরগুব্লক 
িজ্যযেমুক্ত কলর দতা্া হলি।

 ২০২২ সাল্র দফব্রুয়াবরলত দদলশর বিদযুেৎ 
উৎপাদলনর অ-জীিাশ্ জ্া্াবন উৎলসর 
অিদালনর পবরমাে ৪০ শতাংশ অবতক্রম কলরলছ।

 ভারত সরকার ‘জাতীয় শুধি িায়ু’ কম ্যসবূচর অধীলন 
২০২৪ সাল্র মলধযে বপএম১০ এিং বপএম২.৫ 
-এর রনত্ব ২০ দথলক ৩০ শতাংশ হ্াস করার ্ক্ষযে 
বনধ ্যারে কলরলছ। 

 উপকূ্ অঞ্চল্ জ্িায় ুবস্বতস্াপকতা িদৃ্ধি করার 
্লক্ষযে ভারত সরকার ১৩০.৩ বমব্য়ন মাবক্যন 
ড্ার িযেলয় অন্ধ্রপ্রলদশ, মহারাষ্ট্র এিং ওবেশা 
রালজযে একটর প্রকল্প চা্ ুকলরলছ।

 পযোবরস চ্দ্ক্তর ্ক্ষযে হ্ তিবশ্বক গে তাপমারো িদৃ্ধি 
প্রাক-বশল্প স্তলরর উপলর ২ বডবগ্ দস্বসয়ালসর নীলচ 
রাখা। জ্িায় ুপবরিত্যলনর ঝঁুবক এিং প্রভািগুব্ হ্াস 
করার জনযে তাপমারো িদৃ্ধি ১.৫ বডবগ্ দস্বসয়াস প্রাক 
বশল্প স্তলরর উপলর সীমািধি করা হলয়লছ। 

সাল্র মলধযে কাি ্যলনর তীব্তা ৪৫ শতাংশ হ্াস করলি এিং 
২০৭০ সাল্র মলধযে দনর শনূযে বনগ ্যমলনর ্ ক্ষযেমারো অজ্যন 
করলি। আমালদর প্রাচীন ঐবতলহযের একটর গুরুত্বপূে ্য 
অংশ হ্ উন্নয়ন এিং পবরলিলশর মলধযে ভারসামযে িজায় 
রাখা। আমালদর ধম ্যগ্ন্থগুব্ সি ্যদাই জীি ও প্রকৃবতর মলধযে 
ভারসামযে, িযেদ্ক্ত ও সমটষ্টর ভারসামযে এিং জীি ও বশলির 
ভারসামযে রক্ষা করার বিেলয় আমালদর বশক্ষা প্রদান কলর।
ি্া হলয় থালক, রৎ বপণ্ড তৎ ব্হ্মাণ্ড। 

এর অথ ্য হ্ মহাবিলশ্ব রা বকছ্ সত্া আলছ তা িযেদ্ক্তর 
মলধযেও বিদযেমান। আমালদর কম ্যগুব্ সরাসবর আমালদর 
পবরলিশলক প্রভাবিত কলর। ভারত তার সম্পলদর সক্ষমতা 

িাোলনার দচষ্টা করলছ। একটর িতৃ্াকার অথ ্যনীবত গলে 
দতা্ার জনযে ভারত এই ধরলনর পেযে এিং প্রদ্ক্রয়াগুব্র 
উপর বিলশে নজর বদলয়লছ, দরখালন সম্পলদর উপর 
সিলচলয় কম প্রভাি পলে। সরকার এমন এগালরাটর 
দক্ষরে বচবহ্নত কলরলছ, দরখান দথলক আধুবনক প্ররদু্ক্তর 
মাধযেলম সম্পদ পুনি ্যযেিহার ও সটেকভালি িযেিহার করা 
দরলত পালর। িজ্যযে িযেিস্াপনার জনযে একটর প্রচারাবভরান 
একটর বমশন দমালড চা্ালনা হলচ্ছ, রালত গহৃস্াব্ এিং 
কৃবেজবমর িজ্যযে, তা দস স্যোপ দমরা্ দহাক িা িযোরাবর, 
নত্ন প্ররদু্ক্তর মাধযেলম পুনি ্যযেিহার করা রায়। 

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী িল্লছন, ‘দর বিশ্ব একসময় 
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জ্িায়ু সংকলরর মলধযে বিলশ্বর তাপমারো িদৃ্ধি দপলয়লছ। 
জ্িায়ু পবরিত্যন সংক্রান্ত আন্তঃসরকাবর পযোলনল্র 
২০২১ সাল্র প্রবতলিদলন ি্া হলয়লছ দর, ২০৪০ সাল্র 
আলগ তিবশ্বক তাপমারো ১.৫ বডবগ্ িদৃ্ধি দপলত পালর। 
এর ফল্ সমুদ্রপলৃঠির উচ্চতা িদৃ্ধি এিং তাপপ্রিালহর 
মলতা বিপর ্যয় ররলত পালর। এবদলক, দদলশ ক্রমিধ ্যমান 
তাপমারো এিং অবনিকালণ্ডর পবরলপ্রবক্ষলত, প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমাদী ২০২২ সাল্র ৫ দম তাপ িযেিস্াপনা 
এিং িনযো প্রস্তুবতর বিেলয় একটর পর ্যাল্াচনা সভায় 
সভাপবতত্ব কলরন। বতবন িল্লছন দর তাপপ্রিাহ এিং 
অবনিকালণ্ডর কারলে জীিন ও সম্পলদর ক্ষবত এোলত 
সমস্ত িযেিস্া গ্হে করা উবচৎ। দািানল্র সম্ভািনা হ্াস 
করলত িনাঞ্চল্র জনযে সামবগ্ক পবরকল্পনা গ্হে করা 
উবচত এিং এই ধরলনর ররনার প্রবতদ্ক্রয়া সময় নূযেনতম 
হওয়া উবচত। প্রধানমন্তী রাজযে এিং দকন্দ্রশাবসত 
অঞ্চ্গুব্লক একটর আদশ ্য প্রবতদ্ক্রয়া বহসালি রাজযে, 
দজ্া এিং শহর স্তলর তাপ কম ্য পবরকল্পনা এিং িনযো 
প্রস্তুবত পবরকল্পনা প্রস্তুত করার পরামশ ্য বদলয়লছন। 
এর পাশাপাবশ বতবন উপকূ্ অঞ্চল্ আিহাওয়ার 
পূি ্যাভাস সময়মত প্রচার করার এিং সতক্যতামূ্ ক 
িযেিস্া গ্হলের বনলদ্যশ বদলয়লছন। দকন্দ্র ও রালজযের 
মলধযে কার ্যকর সমবিয় িাোলনার প্রয়ালসর উপলরও দজার 
বদলয়লছন।

ক্�বধ�্ান িাপ�াত্া রবররয 
প্রধান�ন্তীি প�া্রলাচনা সভা: �ান্ 
পধেরি-সি িাপ ক� ্পরিকল্পনা 

ভারতলক প্রবতবিন্দী বহসালি বিলিচনা কলরবছ্, তারা 
দভলিবছ্ ভারত দথলকই সংকলরর সূচনা হলি। আজ 
পবরবস্বতর পবরিত্যন হলয়লছ, আমালদর দদশ জ্িায়ু 
নযোয়বিচালর দনতা বহসালি আবিভূ্যত হলচ্ছ, এিং ভারত 
এবগলয় চল্লছ, ভারলতর প্রবত বিলশ্বর দৃটষ্টভবগি পবরিবত্যত 
হলয়লছ।“ জ্িায় ু পবরিত্যন কম ্যক্ষমতা সূচলক শীে ্য 
দশটর দদলশর মলধযে ভারতও রলয়লছ। জ্িায় ুপবরিত্যলনর 
কারলে সষৃ্ট সমসযোগুব্ সম্পলক্য ভারত সলচতন এিং দসই 
বিেলয় সদ্ক্রয়ভালি কাজ করলছ। তজন ইন্ারনযোশনা্ 
দরেড অগ ্যানাইলজশন িা দ্জলতা কালনক্ট ২০২২ অনুঠিালন 
ভােে দদওয়ার সময় প্রধানমন্তী 'EARTH' পন্থা অি্ম্বন 
করার আহ্ান জাবনলয়বছল্ন রালত E মালন পবরলিশ, A 
মালন কৃবে, R মালন বরসাইবলিং িা পুনঃনিীকরে, T মালন 
দরকলনা্দ্জ িা প্ররদু্ক্ত এিং H মালন দহ্থ দকয়ার িা 
স্াস্যেলসিা।

২০৭০ সাল্র মলধযে কাি ্যন বনগ ্যমলনর পবরলপ্রবক্ষলত 
ভারত দনর-দ্জলরা কাি ্যন বনগ ্যমলনর প্রবতশ্রুবত গ্হে 
কলরলছ। এছাোও, এক সূর ্য, এক বিশ্ব, এক বগ্লডর 
ধারোলক প্রচার কলর ভারত একটর বিশ্বিযোপী বগ্ড ততবর 
করার জনযে একটর গলিেো পবরচা্না করলছ। বসওবপ-
২৬ চ্াকা্ীন, ভারত এিং আরও ৮৮টর দদশ এক ‘সূর ্য 
দরােো’ জাবর কলরবছ্।

এর জনযে বব্লরন রকু্তরালজযের সলগি ভারত, মাবক্যন 
রকু্তরাষ্ট্র, অল্রিব্য়া, আবফ্কান ইউবনয়ন, ফ্ান্স, 
জাম ্যাবন এিং ওমানলক একটর বচটে ব্লখলছ। দসখালন 
তালঁদর সক্লক তিবশ্বক ‘বগ্ন বগ্ড ইবনবশলয়টরভ- ওয়ান 
সান, ওয়ান ওয়াল্ড্য এক বগ্ড’-এর জনযে মন্তী পবরচা্না 
দল্ অংশগ্হলের আহ্ান জানালনা হলয়লছ। 

ভারত শুধুমারে একটর সংকল্প গ্হে করলছ না, 
এটর বিলশ্বর অনযেতম একটর দদশ দর সমলয়র আলগ 
পবরলিশ সংক্রান্ত প্রবতশ্রুবতগুব্ পূরে করলছ। দমার 
শদ্ক্ত উৎপাদলনর মলধযে ৪০% অ-জীিাশ্ জ্া্াবনর 
উৎস বনদ্চিত করা, দসই ্ক্ষযেমারো ২০৩০ সাল্র 
৯ িছর আলগ অথ ্যাৎ ২০২১ সাল্র মলধযে ভারত পূে ্য 
কলরলছ। গত ৬-৭ িছলর আমালদর নিায়নলরাগযে শদ্ক্তর 
ক্ষমতা ২৫০ শতাংলশর দিবশ িদৃ্ধি দপলয়লছ। ইনটে্ 
করা নিায়নলরাগযে শদ্ক্তর ক্ষমতার দক্ষলরে ভারত আজ 
বিলশ্বর শীে ্য পাচঁটর দদলশর মলধযে রলয়লছ৷ বিলশে কলর 
গত ৬ িছলর দসৌরশদ্ক্তর ক্ষমতা প্রায় ১৫ গুে দিলেলছ 
এিং ভারলত দসৌরবিদযুেৎ উৎপাদলনর স্াবপত ক্ষমতা ৫০ 
হাজার দমগাওয়ালরর দিবশ দপৌঁলছলছ।

শদ্ক্তশা্ী দনৌপথ এিং মাবটিলমাডা্ কালনবক্টবভটর 
বিকালশর প্রলচষ্টা শুধুমারে সিজু পবরিহলনর ্ক্ষযেলক 
শদ্ক্তশা্ী করলি না িরং দদলশর ্দ্জবটেক দক্ষতাও 
উন্নত করলি। িত্যমালন দদলশ দমলরো দর্ পবরলেিা 
পাচঁটর শহর দথলক দিলে দদে ডজলনরও দিবশ শহলর 
সম্প্রসাবরত হলয়লছ, রা িযেদ্ক্তগত গাবের িযেিহার কমালত 
সাহারযে কলরলছ। দর্ওলয় দনরওয়ালক্যর একটর িহৃৎ 
অংশলক বিদযুেতাবয়ত করার পাশাপাবশ, বিমানিন্দরগুব্ও 
ক্রমিধ ্যমানভালি দসৌর শদ্ক্তর সলগি সংরকু্ত হলচ্ছ। 
২০১৪ সাল্র আলগ দদলশ মারে সাতটর বিমানিন্দলর 
দসৌরবিদযুেলতর সুবিধা বছ্, দরখালন আজ দসই সংখযো 
পঞ্চালশর গদ্ণ্ড অবতক্রম কলরলছ।

দর দভাগিাদী সংসৃ্কবত ও বচন্তাধারা বনলয় সারা বিলশ্বর 
মানেু এবগলয় রালচ্ছ তা ধ্ংসাত্মক। এর প্রভাি দকি্ 
কলয়ক দশক পলরই অনভূুত হলি না িত্যমালন সারা 
বিশ্ব জ্িায় ুপবরিত্যন, তাপমারোর িদৃ্ধি, জ্স্তর িদৃ্ধি, 
বহমিাহ গল্ রাওয়া, খরা, অবতবরক্ত িটৃষ্ট ও তাপপ্রিালহর 
মলতা প্রাকৃবতক পবরিত্যলনর সাক্ষী হলয়লছ। তাই জ্িায়ু 
ও পবরলিশ রক্ষার ্লক্ষযে আমালদর প্রলচষ্টালক সংগটেত 
করা খুিই গুরুত্বপূে ্য।  

বনউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ জনু, ২০২২ 

রববে পরিরবশ রদবস পবরলিশ িাধেি জীিন 
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আত্মরনভি্ ভািি 

এক প্রাণবন্ত ভািি গড়াি সংকল্প 
আত্মবনভ্যরশী্তার প্রকৃত অথ ্য হ্ বনলজর দরাগযেতার মাধযেলম বনলজলক বিকবশত করা। ২০৪৭ সাল্র 

মলধযে এক দসানাব্ ভারত গলে দতা্ার ্লক্ষযে এবগলয় চ্লছ দদশ, দসই উলদ্দলশযে সরকার সংকল্প 
গ্হে কলরলছ, পবরকল্পনা কলরলছ। এই প্রথমিার ভারত দসই সি দক্ষলরে সুলরাগ খুজঁলছ দরখালন 

এতবদন আমরা অনযে দদশগুব্র উপর বনভ্যরশী্ বছ্াম। গত ৬ দম তজন আন্তজ্যাবতক িাবেজযে সংস্া 
শীে ্য সলম্ম্ন ২০২২- এর উলবিাধনী ভােলে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী িল্বছল্ন, “ভারলত সম্পদ এিং 

প্রাচ্লর ্যর দকান অভাি দনই। আমালদর দকি্ মন এিং সম্পলদর রথারথ প্রলয়াগ করলত হলি।“

তজন ইন্ারনযোশনা্ 
দরেড অগ ্যানাইলজশন 
িা তজন আন্তজ্যাবতক 

িাবেজযে সংস্া একটর একক 
প্যোরফলম ্য বিবভন্ন দক্ষলরের 
তরুে িযেিসায়ীলদর একদ্রেত 
করলত ‘দ্জলতা কালনক্ট’ চা্ু 
কলরলছ। তজন ইন্ারনযোশনা্ 
দরেড অগ ্যানাইলজশন হ্ একটর 
বিশ্বিযোপী সংস্া রা সারা বিলশ্বর 
তজন ধম ্যাি্ম্বীলদর সলগি 
সংলরাগ স্াপন কলর। ‘দ্জলতা 
কালনক্ট’ কম ্যসূবচর মাধযেলম এই 
সংস্াটর পারপিবরক দরাগালরাগ 
এিং িযেদ্ক্তগত সংলরালগর 
মাধযেলম িযেিসা এিং বশলল্পর 
বিকালশর জনযে একটর অগ্গবতর 
পথ প্রস্তুত কলর। পুনায় গগিাধাম 
অযোলনলক্স ৬-৮ দম পর ্যন্ত বতন 
বদনিযোপী ‘দ্জলতা কালনক্ট-
২০২২’ অনঠুিালনর আলয়াজন 
করা হলয়বছ্। এর অংশ বহলসলি 
বিবভন্ন িযেিসাবয়ক ও অথ ্যবনবতক 
বিেলয় বিবভন্ন দসশন অনুটঠিত 
হলয়লছ। ৬ দম উলবিাধনী অনঠুিালন 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী ‘সিকা 
প্রয়াস’-এর দচতনার কথা উলল্খ 
কলর ‘আত্মবনভ্যর ভারত’-এর 
সংকল্প বনলয় আল্াচনা কলরন, 
সলুরালগর সবিযেিহার কলর সংকল্প 
দথলক বসদ্ধির কথাও িল্বছল্ন। 
বতবন ভারলতর চ্মান উন্নয়ন 
রারো সম্পলক্যও কথা িল্ন।  

প্রধান�ন্তীি ভাররণি রকছু অংশ 

অথ ্যাৎ পবরলিলশর সমদৃ্ধি, রা এই ধরলনর বিবনলয়াগ এিং 
অনুশী্লনর মাধযেলম উৎসাবহত করা উবচত।

অথ ্যাৎ এবগ্কা্চার িা কৃবে। প্রাকৃবতক কৃবে, কৃবে প্ররুদ্ক্ত 
এিং খাদযে প্রদ্ক্রয়াকরে খালত আরও বিবনলয়াগ করা। কৃবে 
খাতলক আরও ্াভজনক করা রায় তার প্রলচষ্টা করা।

অথ ্যাৎ পুনি ্যযেিহার। পুনি ্যযেিহার করার দচষ্টা করুন।

এর অথ ্য হ্ রতরা সম্ভি মানুলের কালছ প্ররুদ্ক্তর সুবিধা 
দপৌঁলছ দদওয়া।

মালন স্াস্যেলসিা: আজ, সরকার সারা দদলশ প্রবতটর দজ্ায় 
স্াস্যেলসিা এিং দমবডকযো্ কল্লজগুব্র িযেিস্া উন্নত 
করার জনযে সলি ্যাচ্চ প্রয়াস করলছ। 

পৃর্বীি জন্ �ন্ত 

ই

এ

আি
টট

এইচ

রববে ভািিরক রববোস করি: আজ বিশ্ব তার ্ক্ষযে অজ্যলনর উপায় বহসালি 
ভারলতর উন্নয়ন প্রস্তািগুব্লক উদাহরে বহসালি দদলখ। বিশ্ব শাবন্ত, তিবশ্বক সমদৃ্ধি, 
তিবশ্বক সমসযোর সমাধান িা তিবশ্বক সাপ্াই দচইলনর ক্ষমতায়ন, রাই দহাক না দকন, 
বিশ্ব আজ প্রবতটর দক্ষলরে ভারতলক ভরসা কলর।
স্ছে উরদেশ্ এবং বনু্ধত্বপণূ ্ নীরি: আপনার সলগি আমার পূি ্যিততী কলথাপকথলন, 
আবম পিষ্ট উলদ্দশযে এিং অনকূু্ নীবত বিেলয় কলয়কটর কথা িল্বছ্াম। গত আর 
িছর ধলর এই মন্তটর অনসুরে কলর মানলুের তদনদ্ন্দন জীিনরারো উন্নত করলত 
দচষ্টা কলরবছ, িত্যমালন আপনারা বনচিয় পবরিত্যনগুব্ অনুভি করলত দপলরলছন। 
প্রবতভা বিকাশ, িাবেজযে এিং প্ররুদ্ক্তর জনযে প্রচ্র সহায়তা করা হলচ্ছ। প্রবত সপ্তালহ 

সজ� সপাট্ারল 
এখন ৪০ লষ্ 
রবরক্িা িরযরছ
দজম দপার্যা্ গলে 
ওোর পর দথলক 
সকল্র সামলন একটর 
একক প্যোরফলম ্য 
সমস্ত দকনাকারা করা 
হলয়লছ। প্রতযেন্ত গ্ালমর 
মানেু, দছার দদাকানদার 
এিং স্বনভ্যর দগাঠিঠী 
তালঁদর উৎপাবদত পেযে 
সরকালরর কালছ বিদ্ক্র 
করলত পালরন।
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ভািি সসর�কডিাটিি রচপ 
উৎপাদরনি সকন্দ্ররবন্দ ু

িরি চরলরছ  
দদলশর উন্নয়লন দছার দথলক িে প্রবতটর িযেিসারই গুরুত্বপূে ্য অিদান রলয়লছ। দদলশর নাগবরকলদর 
সদ্ম্মব্ত প্রয়াসই অমতৃ কাল্র সময় দদলশর শদ্ক্ত হলয় উেলছ। সরকালরর বনরন্তর প্রলচষ্টা হ্ 
নীবত ও প্রলচষ্টার মাধযেলম দদলশ এমন একটর পবরলিশ ততবর করা রালত দদলশর সাধারে পবরিালরর 
রুিকরুিবতরাও উলদযোক্তা হলয় উেলত পালরন। ভারত দরলহত্ এই দশকলক প্ররুদ্ক্তর দশলক পবরেত 
করার সংকল্প বনলয় এবগলয় চল্লছ, দসবমকন ইদ্ন্ডয়ার মলতা সলম্ম্ন বিশ্বিযোপী দসবমকন্ডাক্টর 
সাপ্াই দচলন বিলশ্বর শীে ্যস্ানীয় অংশীদার বহসালি ভারলতর ভূবমকা ত্ল্ ধরার এিং উচ্চাকাঙ্কা 
িাস্তিাবয়ত করার সুলরাগ প্রদান করলছ।

একটর ওয়াবশং দমবশন দহাক িা দমািাই্ দফান, িা 
পবরিালরর ইল্করেবনক দ্রিযে রাই দহাক না দকন 
প্রবতটর দ্রলিযে দসবমকন্ডাক্টর বচপ অপবরহার ্য 

উপাদান। সম্প্রবত, দকাবভড অবতমাবর চ্াকা্ীন 
সমলয় দসবমকন্ডাক্টর বচপগুব্র রারবত দদখা বদলয়লছ, 
ফল্ গাবে-সহ সমস্ত ইল্করেবনক পলেযের উৎপাদলন 
বিরূপ প্রভাি দফল্লছ। দদলশ দসবমকন্ডাক্টর বচপলসর 
িযেিহার দ্রুত িােলছ। বকন্তু তারপরও আমালদর এই 
খরলচর একরা িে অংশ বিলদশ দথলক আমদাবন করলত 
হয়। তাই, বচপ উৎপাদলনর দক্ষলরে স্বনভ্যর হওয়ার 
্লক্ষযে, দকন্দ্রীয় সরকার প্রলচষ্টা িাবেলয়লছ রা ভারতলক 
বিশ্বিযোপী দসবমকন্ডাক্টর সাপ্াই দচইলনর অনযেতম 
প্রধান অংশীদার বহসালি প্রবতটঠিত করলি।

সম্প্রবত, দিগিা্ুরুলত বতন বদনিযোপী ‘দসবমকন 
ইদ্ন্ডয়া কনফালরন্স-২০২২’ আলয়াজন করা হলয়বছ্। 
এটর ভারতলক একটর বিশ্বিযোপী দসবমকন্ডাক্টর হাি, বচপ 
বডজাইন এিং উৎপাদলনর দকন্দ্রবিন্দলুত পবরেত করার 
্লক্ষযে অনুকূ্ পবরলিশ গলে ত্্লি। এই সলম্ম্লনর 
উলদ্দশযে বছ্ 'ভারত দসবমকন্ডাক্টর বমশন' িাস্তিায়লনর 
জনযে প্রলচষ্টা শুরু করা এিং সমগ্ বিশ্বলক ভারলতর 
আকাঙ্কা সম্পলক্য সলচতন করা। এর ্ক্ষযে বছ্ 
দদলশর িত্যমান সক্ষমতা, প্ররুদ্ক্তর প্রিেতা, গলিেো 
ও উন্নয়লন বিবনলয়াগ, ভারলত িত্যমান এিং ভবিেযেলতর 
িাজালরর সুলরাগ এিং বিশ্বিযোপী দর বিপু্  সম্ভািনা ও 
প্রভাি তা ত্ল্ ধরা। এই অনুঠিালন বিলশ্বর িহু টোর্যআপ, 
বশক্ষা, বশল্পলক্ষলরের িযেদ্ক্তত্বরা অংশগ্হে কলরবছল্ন।

দসবমকন্ডাক্টর বচপিাষ্ট্র
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সসর�কন ইশ্ডিযা ক�স্ূরচ
n  এর দমার িযেয় ১০ বিব্য়ন ড্ালরর দিবশ। কম ্যসূবচটরর 

উলদ্দশযে হ্ দসবমকন্ডাক্টর, বডসলপ্ মযোনুফযোকচাবরং 
এিং বডজাইন ইলকাবসলটেলম বিবনলয়াগকারী 
দকাম্পাবনগুব্লক আবথ ্যক সহায়তা প্রদান করা।

n  ভারলতর বনজস্ দসবমকন্ডাক্টর খরচ ২০২৬ সাল্র 
মলধযে ৮০ বিব্য়ন ড্ার এিং ২০৩০ সাল্র মলধযে ১১০ 
বিব্য়ন ড্ার অবতক্রম করলি িল্ আশা করা হলচ্ছ।

n  আগামী িছরগুল্ালত ভারত দসবমকন্ডাক্টর উৎপাদলন 
দকন্দ্রবিন্দলুত পবরেত হওয়ার বদলক এবগলয় রালচ্ছ।

দকাবভড-পরিততী রুলগ এখন নত্ন নত্ন িযেিস্া 
গলে উলেলছ, তাই ভারতও তার পবরবস্বতলক সলি ্যাত্ম 
সুবিধার বদলক বনলয় রাওয়ার দচষ্টা করলছ। ভারলতর 
রুি সম্প্রদালয়র মলধযে এখন প্ররুদ্ক্ত এিং ঝঁুবক 
গ্হলের মানবসকতা ততবর হলয়লছ। ভারলত একটর 
আদশ ্য দসবমকন্ডাক্টর ইলকাবসলটেম ততবর করা এখন 
প্রলতযেলকর দাবয়ত্ব। দিগিা্ুরুলত সম্প্রবত বতন বদলনর 
‘দসবমকন ইদ্ন্ডয়া’ সলম্ম্ন দশে হলয়লছ। দসবম-
কন্ডাক্টররা বিলশ্ব একটর গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা পা্ন 
করলছ এিং ভারতও একুশ শতলকর চাবহদা দমরালত 
দদলশর রুিকলদর দক্ষতা ও প্রবশক্ষলে প্রচ্র বিবনলয়াগ 
করলছ। দসবমকন্ডাক্টর বডজাইলনর জনযে দদলশ িহু 
প্রবতভাময় বশক্ষাথতী রলয়লছ, রা বিলশ্বর প্রলকৌশ্ীলদর 
মলধযে ২০ শতাংশ ততবর কলর।

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী সলম্ম্লনর উলবিাধন 
কলরন। বতবন জাবনলয়লছন কীভালি নাগবরকলদর 
ক্যোে দথলক অন্তভ্্যদ্ক্ত এিং ক্ষমতায়ন পর ্যন্ত সমস্ত 
দক্ষলরে জীিনলক পবরিত্যন করলত বডদ্জরা্ প্ররুদ্ক্ত 
িযেিহার করা হলচ্ছ। বতবন িল্বছল্ন দর ভারত 
বিলশ্বর দ্রুত িধ ্যনশী্ টোর্যআপ ইলকাবসলটেলমর 
সলগি শদ্ক্তশা্ী অথ ্যবনবতক প্রিদৃ্ধির বদলক অগ্সর 
হওয়ায় পরিততী প্ররুদ্ক্ত বিপ্লির দনতৃত্ব বদলচ্ছ। বতবন 
আরও িল্বছল্ন দর ভারলতর প্ররুদ্ক্ত অজ্যন এিং 
ঝঁুবক দনওয়ার অদমযে ক্ষমতা রলয়লছ। ইল্করেবনক্স 
ও তথযেপ্ররুদ্ক্ত মন্তী অবশ্বনী তিষ্ণি িল্ন, “ভারলতর 
সিলচলয় িে সম্পদ হ্ এর দমধািী কমতীিাবহনী, 
রালক বিশ্ব বিশ্বাস কলর। বচপ বডজাইন এিং 
মযোনুফযোকচাবরংলয় ভারতলক অনযেতম প্রধান বনম ্যাতা 
বহসালি গলে দতা্া হলি। এটর একটর দীর ্য রারো।‘বচপস 
র্ টোর্যআলপ’র মলতা কম ্যসূবচ এই বদলক একটর 
গুরুত্বপেূ ্য প্রলচষ্টা, রার মাধযেলম ৮৫ হাজালররও দিবশ 
িযেদ্ক্তলক প্রবশক্ষে দদওয়া হলি এিং দসবমকন্ডাক্টর 
ততবরর জনযে একটর কমতী িাবহনী ততবর করা হলি।“ 

 ভারত ১.৩ বিব্য়ন ভারতীয়লক সংরকু্ত করার জনযে একটর 
বডদ্জরা্ পবরকাোলমা ততবর করলছ। ভারত সম্প্রবত 
আবথ ্যক অন্তভ্্যদ্ক্ত, িযোদ্্কং এিং বডদ্জরা্ দপলমলন্র 
দক্ষলরে দ্রুত অগ্গবত কলরলছ রা সাধারে মানুলের জীিনলক 
িদল্ বদলচ্ছ।

   ফাইভদ্জ, আইওটর এিং বলিন এনাদ্জ্য দরকলনা্দ্জলত 
সক্ষমতার বিকাশ-সহ ছয় ্ক্ষ গ্ালম ব্ডিযোন্ড সংলরালগর 
মলতা উলদযোগ গ্হে করা হলয়লছ। ভারত পরিততী প্ররদু্ক্ত 
বিপ্লির পলথ দনতৃত্ব বদলচ্ছ।

   ভারত বিলশ্বর সিলচলয় দ্রুত িধ ্যনশী্ টোর্যআপ 
ইলকাবসলটেলমর সলগি শদ্ক্তশা্ী অথ ্যবনবতক প্রিদৃ্ধির বদলক 
অগ্সর হলচ্ছ। ভারলতর বনজস্ দসবমকন্ডাক্টর খরচ ২০২৬ 
সাল্র মলধযে ৮০ বিব্য়ন ড্ার এিং ২০৩০ সাল্র মলধযে 
১১০ বিব্য়ন ড্ার অবতক্রম করলি িল্ আশা করা 
হলচ্ছ।

   িযেিসা করার পথ সহজ হওয়ার ফল্ ভারলত িযোপক 
সংস্কার হলয়লছ। এটর ২৫ হাজালরর দিবশ কমপ্ালয়ন্স 
িাদ দদওয়া, ্াইলসলন্সর স্য়ংদ্ক্রয় পুনন ্যিীকরে, 
বডদ্জরা্াইলজশলনর মাধযেলম বনয়ন্তক কাোলমালত স্চ্ছতা, 
গবতিদৃ্ধি করা এিং বিলশ্বর সিলচলয় অনকূু্ কর িযেিস্া 
স্াপলনর মলতা িযেিস্া বনলয়লছ।

   একবিংশ শতাব্দীর প্রলয়াজলন তরুে ভারতীয়লদর দক্ষতা 
উন্নয়ন এিং প্রবশক্ষলে বিশা্ বিবনলয়াগ করা হলচ্ছ। 
দসবমকন্ডাক্টর বডজাইলনর জনযে ভারলতর বশক্ষাথতীলদর 
মলধযে িযেবতক্রমী প্রবতভা রলয়লছ, রা বিলশ্বর দসবমকন্ডাক্টর 
বডজাইন ইদ্ঞ্বনয়ারলদর ২০ শতাংলশর সমত্্যে। আমালদর 
দদলশ শীে ্য ২৫টর দসবমকন্ডাক্টর বডজাইন দকাম্পাবনর প্রায় 
সকল্রই বনজস্ বডজাইন িা গলিেো ও উন্নয়ন দকন্দ্র 
রলয়লছ।

   ভারত উৎপাদন খালত পবরিত্যন আনলত দিশ বকছ্ 
পদলক্ষপ গ্হে কলরলছ। দকাবভড অবতমাবরর সমলয়ও 
অথ ্যনীবতর অিস্া িজায় দরলখলছ। এছাোও, দচাদ্দটর 
দক্ষলরে বপএ্আই-এর মলতা পবরকল্পনাগুব্ ২৬ বিব্য়ন 
ড্ালরর দিবশ প্রলোদনা তহবি্ সরিরাহ কলরলছ। এর 
ফল্ আগামী পাচঁ িছলর তিদযুেবতক সামগ্ী উৎপাদন খালত 
দরকড্য িদৃ্ধি হলি িল্ আশা করা হলচ্ছ।  

ভারলত আজ অলনক বকছ্ আলছ। আমালদর 
দকি্ আত্মবিশ্বাস এিং আত্মবনভ্যরতার 

দচতনালক শদ্ক্তশা্ী করলত হলি। এই আত্মবিশ্বাস 
তখনই আসলি রখন উন্নয়লন সকল্র অংশগ্হে 

এিং সকল্র প্রলচষ্টা থাকলি।
নলরন্দ্র দমাদী, প্রধানমন্তী

সসর�কডিাটিি সটকরনালশ্জি জন্ ভািিরক 
একটট আকরণ্ীয রবরনরযারগি গন্তরব্ পরিণি 
কিাি জন্ প্রধান�ন্তীি ছযটট উপায: 

দসবমকন্ডাক্টর বচপ িাষ্ট্র
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জািীয রশষ্া নীরিি প�া্রলাচনা জবঠরক 
প্রধান�ন্তীি �ন্ত

   প্ররুদ্ক্তর অতযেবধক িযেিহার দথলক বিদযো্লয়র বশশুলদর রক্ষা করার জনযে 
অন্াইন এিং অফ্াইন বশক্ষার একটর বমশ্র িযেিস্া ততবর করুন।

 বিজ্ান পরীক্ষাগার-সহ মাধযেবমক বিদযো্য়গুব্লক তালদর এ্াকার 
কৃেকলদর সলগি মাটর পরীক্ষার জনযে জবেত করা।

 অন্াইন বিেয়িস্তুর অনুলমাদনলরাগযে সীমা ৪০ শতাংলশ উন্নীত কলর 
অন্াইন বশক্ষার উপর িহৃত্র দজার দদওয়া হলচ্ছ, উচ্চ বশক্ষা 
প্রবতঠিানগুব্লক অন্াইন দকাস ্য চা্ালনার অনুমবত দদওয়া হলচ্ছ।

 অগিনওয়াবে দকন্দ্রগুব্র বিারা পবরচাব্ত তথযেভাণ্ডার বিদযো্লয়র 
তথযেভাণ্ডালরর সলগি অবিদ্চ্ছন্নভালি সংরুক্ত করা উবচত কারে বশশুরা 
অগিনওয়াবে দথলক বিদযো্লয় রায়।

স্াধীনতার অমতৃ কা্ একটর নত্ন 
মানদণ্ড ততবর করলছ দরখালন 
বশক্ষা সিলচলয় গুরুত্বপূে ্য। 

এই রারোয় প্রধান পবথক হল্ন বশশু ও রুি 
সম্প্রদায়। এই কারলেই প্রধানমন্তী দমাদী 
জাতীয় বশক্ষা নীবত-২০২০ িাস্তিায়লনর 
অগ্গবত পর ্যাল্াচনা করার জনযে একটর উচ্চ 
পর ্যালয়র তিেলকর সভাপবতত্ব কলরবছল্ন 
এিং দকাবভড-পরিততী পবরবস্বতলত নত্ন 
িযেিস্া বিকালশর জনযে সাফল্যের মন্ত সকল্র 
সলগি ভাগ কলর বনলয়লছন।

একটর উত্ম উলদযোলগর কার ্যকর িাস্তিায়লনর জনযে বনবদ্যষ্ট সমলয়র িযেিধালন এটরর পর ্যাল্াচনা করা একান্ত 
প্রলয়াজন। এই ধরলনর উলদযোলগর একটর অনযেতম উদাহরে হ্ নত্ন জাতীয় বশক্ষানীবত রা ৩৪ িছর পর 
পবরিত্যন হলত চল্লছ। খসো প্রেয়ন দথলক শুরু কলর সমলয় সমলয় তা িাস্তিায়ন িা পর ্যাল্াচনার বসধিান্ত 
পর ্যন্ত সি বিেলয় শীে ্য দনতৃত্ব অংশ গ্হে কলরলছন। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী বনলজ সকল্র জনযে বশক্ষা প্রদালনর 
্লক্ষযে একটর অংশগ্হেমূ্ক, অন্তভ্্যদ্ক্তমূ্ক এিং মানসম্পন্ন জ্ালনর প্রসালরর ্লক্ষযে এই নীবতর িাস্তিায়লনর 
সলগি অগিাগিীভালি জবেত। এই উলদ্দলশযে ৭ দম বতবন নত্ন জাতীয় বশক্ষানীবতর অগ্গবত পর ্যাল্াচনা কলরন।

দইু �াধ্র� রশখরনি রবকাশ 
অনলাইন এবং অফলাইন

জাতীয় বশক্ষা নীবতিাষ্ট্র
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এইভারব জািীয রশষ্া নীরি এরগরয চরলরছ 
 সু্কল্র বশশুলদর খুলঁজ দির করার এিং তালদর মূ্ 

দ্ালত বফবরলয় আনার জনযে বিলশে প্রলচষ্টা দথলক শুরু 
কলর উচ্চ বশক্ষায় একাবধক প্রলিশ ও প্রস্ান প্রিত্যন 
পর ্যন্ত রূপান্তরমূ্ ক সংস্কার শুরু করা হলয়লছ।

 জাতীয় পবরচা্না কবমটরর বনলদ্যশনায় জাতীয় 
পােযেক্রম কাোলমা গলে দতা্া হলচ্ছ।

  ‘অযোকালডবমক িযোংক অফ দক্রবডর’এর সলগি বনিবধেত 
প্রায় ৪০০টর উচ্চ বশক্ষা প্রবতঠিালনর শদ্ক্তলত উচ্চ 
বশক্ষায় একাবধক প্রলিশ/প্রস্ান।

  বিশ্ববিদযো্য় মঞ্জু বর কবমশলনর বনলদ্যবশকা অনুসালর, 
বশক্ষাথতীলদর একসলগি দুটর অযোকালডবমক দকাস ্য দশে 
করার অনুমবত দদওয়া হলয়লছ।

  বশক্ষা অজ্যলন ভাোর প্রবতিধেকতা দরূ করলত িহুভাোর 
প্রচার করা হলচ্ছ।

    বিদযো্য় বশক্ষায় উন্নত বশক্ষার ফ্াফ্ এিং বশশুলদর 
সামবগ্ক বিকালশর জনযে িা্াভাটরকা, বনপুন ভারত, 
বিদযো প্রলিশ, পরীক্ষার সংস্কার, এিং বশল্প-সমববিত 
বশক্ষা, দখ্না বভত্ততিক বশক্ষাবিদযোর মলতা উদ্ািনী 
উলদযোগ গ্হে করা হলচ্ছ।

  বশক্ষাথতীরা রালত তালঁদর সুবিধা এিং পছন্দ অনুরায়ী 
পোলশানা করলত পালর তার জনযে একাবধক প্রলিশ-
প্রস্ান বনলদ্যবশকা-সহ বডদ্জ্কার প্যোরফলম ্য 
অযোকালডবমক িযো্ক অফ দক্রবডর চা্ু করা হলি।
নযোশনা্ দপ্রাগ্াম ফর হায়ার এড্লকশন 
দকায়াব্বফলকশন প্রস্তুবতরও অগ্সর পর ্যালয় রলয়লছ। 
ইউদ্জবস ‘কাবরকু্াম দফ্মওয়াক্য অযোন্ড দক্রবডর 
বসলটেম ফর গ্যোজলুয়র দপ্রাগ্াম’ সংলশাধন কলরলছ।

  মাবটি মলড্ বশক্ষায় সু্ক্ এিং উচ্চ বশক্ষা প্রবতঠিান 
উভলয়র বিারা অন্াইন, উনু্ক্ত এিং িহু-মলড্ 
বশক্ষা িযোপকভালি প্রচার করা হলয়লছ।

উদ্াবন এবং 
স্টাট্-আপ 

 গলিেো এিং টোর্য-আলপর সংসৃ্কবত ততবরর জনযে 
জাতীয় বশক্ষা নীবতর সলগি সংরুক্ত প্রবতঠিালন 
‘অর্ রাদ্্কং  অফ ইন্সটরটরউশন অন ইলনালভশন 
অযোবচভলমন্’ ২০২১ সাল্র বডলসম্বলর চা্ু করা 
হলয়লছ। ১৪৩৮টর প্রবতঠিান এআরআইআইএ-দত 
অংশগ্হে কলরলছ।

 ভািনা বিকাশ, মূ্ যোয়ন এিং প্রলয়ালগর 
(IDEA) ্যোিগুব্ দরার ্াবন ্যংলয়র পবরিলত্য 
অবভজ্তামূ্ ক বশক্ষার জনযে এআইবসটরই 
১০০টর প্রবতঠিালনর অথ ্যায়ন করলছ।

ভািিীয ভারাি প্রচাি
 একজন বশক্ষাথতীর ইংলরদ্জ ভাো জ্ালনর অভাি 

রালত তালঁদর বশক্ষা গ্হলে িাধা না হলয় তা বনদ্চিত 
করার জনযে বশক্ষা ও পরীক্ষায় িহুভাবেকতার 
উপর দজার দদওয়া হলচ্ছ।

  রাজযেগুব্ এই ্ ক্ষযে অজ্যলনর জনযে প্রাথবমক স্তলর 
ববিভাবেক/দ্রেভাবেক পােযেপুস্তক প্রকাশ করলছ 
এিং দীক্ষা মলঞ্চর বিেয়িস্তু এখন ৩৩টর ভারতীয় 
ভাোয় উপ্ব্ধ রলয়লছ।

  মাধযেবমক স্তলর, ভারতীয় সাংলকবতক ভাো একটর 
ভাো বিেয় বহসালি দদওয়া হলয়লছ। 

 এখন এনটরএ বিারা আলয়াদ্জত দজইই পরীক্ষা 
দতলরাটর বভন্ন ভাোয় দদওয়া হলয়লছ।

 এআইবসটরই একটর এআই-বভত্ততিক অনিুাদ র্্ 
ততবর কলরলছ। এখন পােযেক্রম ভারতীয় ভাোয় 
অনুিাদ করা হলচ্ছ।

 ২০২১-২২ সাল্র মলধযে, দশটর রালজযের ১৯টর 
ইদ্ঞ্বনয়াবরং কল্জ ছয়টর ভারতীয় ভাোয় 
ইদ্ঞ্বনয়াবরং দকাস ্য পোলচ্ছ।

  জাতীয় বশক্ষানীবত ২০২০-এর সুপাবরশ অনরুায়ী 
ভারতীয় জ্ান িযেিস্ার প্রচার করা হলচ্ছ। 
এআইবসটরইলত একটর ভারতীয় জ্ান িযেিস্া 
দকাে প্রবতটঠিত হলয়লছ এিং সারা দদলশ দতলরাটর 
আইলকএস দকন্দ্র দখা্া হলয়লছ।   

জাতীয় বশক্ষা নীবত িাষ্ট্র

স্টাট্-আপ এবং উদ্াবরনি একটট 
ইরকারসরস্ট�রক উৎসারিি কিাি জন্ 
২৮টট িাজ্ এবং ছযটট সকন্দ্রশারসি 
অঞ্চরল উচ্চরশষ্া প্ররিষ্ঠানগুরলরি ২৭৭৪টট 
উদ্াবন কাউশ্সিল স্াপন কিা িরযরছ।

বনউ ইদ্ন্ডয়া সমাচার   ১-১৫ জনু, ২০২২
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দকন্দ্রীয় সরকালরর প্রবতটর নীবত, প্রবতটর প্রকলল্পর বভত্ততি হ্ 
অন্তভ্্যদ্ক্তমূ্ক দশ ্যন অথ ্যাৎ উন্নয়লনর প্রদ্ক্রয়ায় সিাইলক সম্পকৃ্ত করার 
ধারো। এই বচন্তাভািনা বনলয়, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী দীর ্যবদন ধলর 
অিলহব্ত আথ ্য-সামাদ্জক অংলশর আবথ ্যক অন্তভ্্যদ্ক্তর জনযে জন ধন 
আধার-দমািাই্ (দজএএম) রেয়ী প্রকল্প চা্ ুকলরবছল্ন। এই উলদযোগটর 
শদ্ক্তশা্ী হয় ২০১৮ সাল্র ১ দসলটেম্বর রখন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী 
ইদ্ন্ডয়া দপাটে দপলমন্স িযো্ক চা্ ুকলরবছল্ন। উলদ্দশযে বছ্ দদলশর 
প্রতযেন্ত অঞ্চল্ ছবেলয় থাকা দপাটে অবফস এিং ডাকিাহকলদর বিশা্ 
দনরওয়াক্যলক কালজ ্াবগলয় সাধারে মানুলের দদারলগাোয় িযোংবকং 
সুবিধা দপৌঁলছ দদওয়া। দকন্দ্রীয় মবন্তসভা ২৭ এবপ্র্ ইদ্ন্ডয়া দপাটে 
দপলমন্ িযো্কলক ৮২০ দকাটর রাকার আবথ ্যক সহায়তা অনুলমাদন 
কলরলছ, রালত আবথ ্যক অন্তভ্্যদ্ক্তর এই উলদযোগটর আরও দজারদার হয়।

সুন্দরম একজন িয়স্ক িযেদ্ক্ত, বতবন তাবম্নােুর 
মুগাইউর (থপ্জু) গ্ালম থালকন। তারঁ িাবে দথলক 
দশ বকল্াবমরার দলূর অিবস্ত বনকরতম সরকাবর 

িযোল্কর শাখায় দরলত বতবন শারীবরকভালি সক্ষম নন। 
প্রবতিধেী ও িয়স্ক হওয়ায় িযোংলক রাকা ত্্লত রাওয়া তারঁ 
কালছ খুি িে সমসযো বছ্। দপাটেমাটোর অরুে দস্ভা 
কুমার তালঁক দপাটে অবফস দথলক চ্মান ‘আধার সক্ষম 
দপলমন্ বসলটেম’ পবরলেিা সম্পলক্য অিবহত কলরবছল্ন। 
রার ফল্ বতবন দশ বকল্াবমরার দলূর িযোল্ক না বগলয়ই িা 
িযোল্কর কম ্যচারীলদর কালছ রাকা দতা্ার  বলিপগুব্ পূরে 
করার জনযে অনুলরাধ না কলরই তারঁ অযোকাউন্ দথলক রাকা 
ত্্লত সক্ষম হন। ডাকিাহলকর কাছ পাওয়া িালয়ালমটরেক 
রলন্ত এখন বতবন তারঁ িধৃিাগুিলঠির ছাপ বদলয় সহলজই রাকা 
ত্ল্ বনলত পালরন। আজ, দদলশর দকাটর দকাটর মানুে রবদ 
তালঁদর আঙ্ল্র ছাপ বদলয় সহলজই রাকা ত্্লত সক্ষম 
হয়, তলি তা সম্ভি হলয়লছ ইদ্ন্ডয়া দপাটে দপলমন্ িযোল্কর 
কারলে। দরাগালরাগ মন্তলকর অধীলন পাই্র প্রকল্প 
বহলসলি শুরু হওয়া এই দসিা এখন দদলশর প্রবতটর দজ্ায় 

পাওয়া রালচ্ছ। 
এখন ঘরি বরসই ব্াশ্্কং পরিররবা পাওযা �ারছে

একটর অযোকাউন্ দখা্ার বিেলয় দহাক িা অনযে 
িযোদ্্কং সুবিধাগুব্ িযেিহার করা দহাক না দকন দদলশর 
িযোদ্্কং পবরলেিালত তিপ্বিক পবরিত্যন এলসলছ। এখন 
শুধুমারে একটর িাত্যা পাটেলয়, আপবন আপনার িাবেলত 
ডাকিাহকলক দডলক এই সুবিধাগুব্ বনলত পালরন। ইদ্ন্ডয়া 
দপাটে দপলমন্স িযো্ক হ্ সাধারে মানুলের জনযে একটর 
িযেিহারলরাগযে, সাশ্রয়ী মূল্যের এিং বনভ্যরলরাগযে িযো্ক।  
ইদ্ন্ডয়ান দপাটে দপলমলন্র রারো শুরু হলয়বছ্ ২০১৮ 
সাল্র দসলটেম্বলর, আর এখন দসই সুবিধা ১.৩৬ ্ক্ষ 
দপাটে অবফলস দপৌঁলছলছ। স্মার্যলফান এিং িালয়ালমটরেক 
রন্ত-সহ প্রায় ১.৮৯ ্ক্ষ ডাকিাহক এিং গ্ামীে ডাক 
দসিক দদলশর প্রতযেন্ত অঞ্চল্ এর সুবিধা প্রদান করলছ। 
শহর ও গ্ামাঞ্চল্ ১,৩৬,০৭৮টর দপাটে অবফস িযোদ্্কং 
প্রাপযেতা দকন্দ্র রলয়লছ।

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র দমাদী প্রথম ইদ্ন্ডয়া দপাটে দপলমন্ 
িযোল্ক তারঁ অযোকাউন্ খুল্বছল্ন, আজ সারা দদলশ 

দরিদ্র পরিবািগুরলাি 
সদািরগাড়ায সপৌঁরছ 

রগরযরছ ইশ্ডিযা সপাস্ট 
সপর�টে ব্া্ক 

ইদ্ন্ডয়া দপাটে দপলমন্ িযো্ক ফ্্াগরশপ প্রকল্প



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ জিু, ২০২২ 55

দমার অযোকাউন্ধারীর সংখযো ৫.২৫ দকাটর৷ বিলশ্বর 
িহৃত্ম আবথ ্যক অন্তভ্্যদ্ক্ত তহবিল্র মাধযেলম দখা্া দমার 
অযোকাউলন্র মলধযে ৭৭% অযোকাউন্ গ্ামাঞ্চল্ দখা্া 
হলয়লছ। িযোল্ক ৪৮% মবহ্া গ্াহক রলয়লছন রালঁদর প্রায় 
১,০০০ দকাটর রাকা জমা রলয়লছ। শুধু তাই নয়, এখন 
‘বডলরক্ট দিবনবফর রোন্সফার’-এর মাধযেলম প্রায় ৪০ ্ক্ষ 
মবহ্া অযোকাউন্ধারীলদর অযোকাউলন্ ২৫০০ দকাটর 

রাকা পাোলনা হলয়লছ। সু্ক্ পেুয়ালদর জনযে প্রায় ৭.৮০ 
্ক্ষ িযো্ক অযোকাউন্ দখা্া হলয়লছ এিং উচ্চাকাঙ্কী 
দজ্াগুব্লত ৯৫.৭১ ্ক্ষ অযোকাউন্ দখা্া হলয়লছ। 
আইবপবপবি অযোলপর মাধযেলম আপবন এখন রলর িলসই, 
দপাটো্লপ-এর মাধযেলম বকউআর দকাড স্কযোন কলর 
িা ভাচ্্যয়া্ দডবির কাড্য এিং ইউবপআইএর মাধযেলম 
অথ ্যপ্রদান কলর িযোদ্্কং পবরলেিা দপলত পালরন।  

ইশ্ডিযা সপাস্ট সপর�টেস ব্ার্কি �াধ্র� ব্া্করক সদরশি দরিদ্র, 
দগু�্ পািারড়, অিণ্ অঞ্চরল বসবাসকািী �ানরুরি সদািরগাড়ায 
রনরয �াওযাি সংকল্প পূিরণি প্ উনু্মতি িরযরছ। এখন আ�িা 
ব্াশ্্কং সসবারক রিা� ও দরিদ্ররদি সদািরগাড়ায রনরয �াশ্ছে। 
আ�ারদি অগেীকাি িল ‘আপকা ব্া্ক আপরক ্াি’।“ 
- নরিন্দ্র স�াদী, প্রধান�ন্তী

 দপাটে অবফস দসবভংস অযোকাউন্ (এসবি): আপবন মারে 
৫০০ রাকা বদলয় একটর দপাটে অবফস দসবভংস অযোকাউন্ 
খু্লত পালরন।

 ৫ িছলরর দপাটে অবফস বরকাবরং বডলপাদ্জর অযোকাউন্ 
(আরবড): স্ল্প সঞ্চলয়র জনযে আদশ ্য বিকল্প। দপাটে অবফলস 
৫ িছলরর দময়ালদর জনযে প্রবত মালস নযূেনতম ১০০ রাকায় 
আরবড সুবিধা প্রদান করা হয়। 

 দপাটে অবফস বফক্সড বডলপাদ্জর অযোকাউন্(টরবড): 
নযূেনতম এক হাজার রাকা জমা বদলয় দপাটে অবফলস ‘রাইম 
বডলপাদ্জর অযোকাউন্’ দখা্া দরলত পালর। পাচঁ িছলরর 
জনযে এই বস্কলম করা বিবনলয়ালগর উপর ৮০বস-এর অধীলন 
আয়কর দথলক ছাে পাওয়া দরলত পালর।

 নযোশনা্ দসবভংস মান্থব্ ইনকাম অযোকাউন্ 
(এমআইএস): এই বস্কলম সলুদর হার ৬.৬%। নুযেনতম পাচঁ 
িছলরর জনযে আমানত রাখলত হয়।

 বসবনয়র বসটরলজন দসবভংস বস্কম অযোকাউন্: ৬০ 
িছলরর দিবশ দর দকানও িযেদ্ক্ত িা ৫৫-৬০ িছলরর মলধযে 
অিসরপ্রাপ্ত সরকাবর কম ্যচারীরা অযোকাউন্ খু্ লত 

পালরন।
 পািব্ক প্রবভলডন্ ফান্ড অযোকাউন্: এক আবথ ্যক িছলর 
সি ্যবনম্ন ৫০০ রাকা এিং সলি ্যাচ্চ ১,৫০,০০০ রাকা জমা 
করা দরলত পালর। এই বস্কলম ৮০বস-এর অধীলন কর ছালের 
সুবিধা পাওয়া রায়।

 সুকনযো সমদৃ্ধি অযোকাউন্: এক আবথ ্যক িছলর সি ্যবনম্ন 
২৫০ রাকা এিং সলি ্যাচ্চ ১,৫০,০০০ রাকা জমা করা দরলত 
পালর। কর ছালের সুবিধা পালিন।

 নযোশনা্ দসবভংস সাটর্যবফলকর: এলত বিবনলয়ালগর সলি ্যাচ্চ 
সীমা দনই। এর পূে ্য সময়সীমা ৫ িছর।

 বকোে বিকাশ পরে: দর দকানও িযেদ্ক্ত সি ্যবনম্ন ১০০০ রাকা 
বিবনলয়াগ করলত পালরন। ১২৪ মাস পলর ৬.৯% সুলদর 
হালর বিবনলয়ালগর ববিগুে পবরমাে অথ ্য দদওয়া হলি।

 ওলয়টোন ্য ইউবনয়ন মাবন রোন্সফার সাবভ্যস: অন্াইলন রাকা 
পাোলনা িা দতা্ার সুবিধা।

 এছাোও, দপাটে অবফলস দীর ্যলময়াদী বিবনলয়াগ প্রকল্প 
ইউটরআই-সহ জাতীয় দপনশন বস্কম এিং দরু ্যরনা বিমা 
প্রকল্প জন সুরক্ষার সুবিধাগুব্ও পাওয়া দরলত পালর। 

আপনাি সঞ্চয, আপনাি সুিষ্া 

এই দইু পরিররবা প্র্�বাি চালু িরযরছ 
পরেিাহক এিং গ্ামীে 
ডাকরলরর মাধযেলম প্রবতটর িাবের 
দদারলগাোয় িযোদ্্কং পবরলেিা 
দপৌঁলছ দদওয়া।

নগদ দথলক বডদ্জরা্ িযোদ্্কংলয় 
রূপান্তলরর অবভজ্তা দনই এমন 
আনুেবগিক পবরলেিাগুব্ প্রদান করা। 

ইদ্ন্ডয়া দপাটে দপলমন্ িযো্ক ফ্্াগরশপ প্রকল্প
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ভারলত ঔপবনলিবশক শাসন িজায় রাখার জনযে বব্টরশরা সি ্যদা ‘বিভাজন এিং 
শাসন’ নীবত িযেিহার করত। তারা ধীলর ধীলর দদলশর ধমতীয়, সামাদ্জক, অথ ্যবনবতক 

এিং প্রশাসবনক বিেলয় হস্তলক্ষপ করলত শুরু কলর। ১৮৫৭ সাল্ প্রথম 
বব্টরশলদর বিরুলধি বিলদ্রাহ শুরু হয়, পরিততীকাল্ সারা দদলশ দসই বিলদ্রালহর 
আচঁ ছবেলয় পলর। দদলশর সমস্ত আলন্দা্ন বব্টরশলদর বিরুলধি ্োই করার 

জনযে ভারতীয়লদর মলধযে আস্া জাগ্ত কলরবছ্। দীর ্য সংগ্ালমর পর ভারত ১৯৪৭ 
সাল্র ১৫ আগটে স্াধীনতা অজ্যন কলরবছ্। 

রলতর দশে ভাইসরয় ্ড্য ্ুই মাউন্িযোলরন 
১৯৪৭ সাল্র ৩ জনু তাবরলখ ভারতলক দটুর 
ভালগ ভাগ করার প্রস্তাি উপস্াপন কলরবছল্ন। 
ভারত ভালগর এই ররনাটর ‘৩ জনু পবরকল্পনা’ িা 
"মাউন্িযোলরন পবরকল্পনা" নালম পবরবচত। রবদও 
এই পবরকল্পনার বিরুলধি িযোপক বিলরাবধতা গলে 
উলেবছ্, বকন্তু জাতীয় কংলগ্স ১৯৪৭ সাল্র 
১৫ জনু নয়াবদবল্লত বব্টরশ সরকালরর ভারত 

ভালগর পবরকল্পনা গ্হে কলর। এই পবরকল্পনার 
বভত্ততিদত ভারত বব্টরশলদর কাছ দথলক স্াধীনতা 
্াভ করল্ও ভারলতর একটর িহৃৎ অংশও 
পাবকস্তালন ভাগ হলয় রায়। ৩ এিং ১৫ জনু- এই 
বদনদটুর ভারলতর ইবতহাস এিং ভূ অিস্ালনর 
পবরিত্যনকারী বদন বহসালি স্মরে করা হলি, 
কারে বিভাজন পরিততীকাল্ ্ক্ষ ্ক্ষ মানেু 
তালঁদর বভলরমাটর পবরতযোগ কলর পাব্লয় দরলত 

দ�ন�ূলক ররিটটশ নীরিি 
রবরুরধে আরন্দালন 

ভা
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ররিটটশরদি রবরুরধে রবরদ্রারি 
সনিৃত্ব রদরযরছল সন্ন্াসীিা 

িাধযে হলয়বছল্ন। দদশ ভালগর ফল্ দশ 
্ক্ষ মানুলের মত্ৃযে হলয়বছ্, ্ক্ষ ্ক্ষ 
মানেু বহংসার বশকার হলয়বছল্ন। প্রায় 
এক দকাটর মানুে দকান না দকান ভালি 
প্রভাবিত হলয়বছ্। বিভাজলনর ফল্ 
বিলশ্বর িহৃত্ম জনসংখযো িাস্তুচ্যেত হয়, 
্ক্ষ ্ক্ষ পবরিার তালঁদর তপতৃক িাবে, 
গ্াম, শহর দছলে উবিাস্তু জীিনরাপন 
করলত িাধযে হয়। দদশ বিভালগর ফল্ 
রারা প্রাে হাবরলয়বছল্ন এিং রারা 
িাস্তুচ্যেত হলয়বছল্ন তালঁদর িা দসই 
পবরিারগুল্ার প্রবত শ্রধিা জাবনলয় 
দকন্দ্রীয় সরকার প্রবত িছর তালঁদর 
আত্মতযোগলক স্মরে করার জনযে ১৪ 
আগটেলক একটর বদন বহসালি পা্ন 
করার বসধিান্ত বনলয়লছ। সরকার ১৪ 
আগটেলক ‘বিভাজন বিভীবেকা স্মবৃত 
বদিস’ বহসালি মলনানীত কলরলছ। ১৯৪৭ 
সাল্র ১৫ আগটে ভারত বব্টরশ শাসন 
দথলক স্াধীনতা ্াভ কলর এিং এই 
বদনটর সারা দদলশর তথা জাবতর কালছ 
আনলন্দর, গলি ্যর, সম্মালনর। রাইলহাক, 
এই স্াধীনতা অজ্যলনর জনযে, আমালদর 
বিবভন্ন আলন্দা্ন, সংগ্ালমর মলধযে 
বদলয় দরলত হলয়বছ্।

১৮৫৭ সাল্র স্াধীনতা সংগ্ালমর 
আলগ দদলশ িে আকালরর দরসি 
আলন্দা্ন হলয়বছ্, দসগুব্লক 
"ভারলতর স্াধীনতা সংগ্ালমর প্রথম 
পর ্যায়" বহসালি অবভবহত করা হলয়বছ্। 
এই আলন্দা্নগুব্র মলধযে রলয়লছ 
ফবকর আলন্দা্ন (১৭৭৬-৭৭), সন্নযোসী 
আলন্দা্ন,  দভল্ার আলন্দা্ন 
(১৮০৬), নায়ক আলন্দা্ন (১৮০৬), 
রোভাল্কার আলন্দা্ন (১৮০৮), দচলরা 
আলন্দা্ন (১৮০২), ওবেশার পাইক 
বিলদ্রাহ (১৮২১), বকট্জু র আলন্দা্ন 
(১৮২৪), আসালমর অলহাম আলন্দা্ন 
(১৮২৪), পা্ এিং কুগ ্য আলন্দা্ন 
(১৮৩২-৩৭), দগান্দ আলন্দা্ন 
(১৮৩৩-৫৭)। এই আলন্দা্নগুব্র 
মলধযে কলয়কটর এই সংখযোর স্াধীনতার 
অমতৃ মলহাৎসলির বিভালগ উপস্াপন 
করা হ্।

িদন্দ মাতরম’ ভারলতর ইবতহালস এমন এক শব্দিধে রা প্রবতটর িযেদ্ক্তলক 
সি ্যদা মাতৃভূবমর প্রবত কাজ করলত অনুপ্রাবেত কলর। ভারলতর স্াধীনতা 

সংগ্ালমর সময় হাজার হাজার তরুেতরুেী দদলশর স্ালথ ্য, দদলশর শঙৃ্খ্ 
দমাচলন তালঁদর জীিন উৎসগ ্য কলরবছল্ন। ফাবঁসর মলঞ্চ ওোর সময় ‘িলন্দ 
মাতরম’ উচ্চারে কলরবছল্ন। এই শব্দিধে স্াধীনতা সংগ্ালমর মূ্ মন্ত হলয় 
ওলে। সাবহতযে সম্ার িদ্্কমচন্দ্র চলট্টাপাধযোয় তারঁ "আনন্দ মে" উপনযোলস 
প্রথম "িলন্দ মাতরম" কথাটর ব্লখবছল্ন। িাং্ার দবুভ্যক্ষ এিং সন্নযোসী 
বিলদ্রাহ বিারা অনুপ্রাবেত হলয় বতবন এই উপনযোসটর রচনা কলরবছল্ন। 
উপনযোলসর মলধযে ‘িলন্দ মাতরম’ এইরকম ভাি  জনযে, অরবিন্দ দরালের 
মলতা বিপ্িী িদ্্কমচন্দ্র চলট্টাপাধযোয়লক "জাতীয়তািালদর ঋবে" িল্ উলল্খ 
কলরবছল্ন। বগবর সম্প্রদালয়র সন্নযোসীলদর দনতৃলত্ব সন্নযোসী বিলদ্রাহ শুরু 
হলয়বছ্। আমালদর দদলশর ঋবে ও তপস্ীরা সিসময় পবরবস্বত অনুরায়ী 
জনগলের স্ালথ ্য িহু কাজ কলরলছন। দদশলক পরাধীনতার ্াবন দথলক মুক্ত 
করলত তারঁাও বব্টরশলদর বিরুলধি অিস্ান গ্হে কলরন। সংকলরর সময় 
তারঁা ধলম ্যর পথলকই অি্ম্বন কলরবছল্ন, তারঁা দদলশর দবুদ্যলন দদশলক 
িাচঁালত উলদযোগী হলয়বছল্ন।

সন্নযোসী বিলদ্রাহ িাং্া ও বিহার অঞ্চল্ 
সংরটরত হলয়বছ্, কারে বব্টরশরা প্রথলম 
এই অঞ্চল্ই আবধপতযে বিস্তার কলরবছ্। 
সাধু সন্নযোসীরা দরলহত্ বব্টরশলদর বিরুলধি 
প্রথম বিলদ্রালহর দনতৃত্ব বদলয়বছল্ন, 
তার ফল্ হাজার হাজার মানলুের মত্ৃযে 
হলয়বছ্। এই আলন্দা্নলক দমন করার 
জনযে বব্টরশলদর দর সামবরক শদ্ক্ত প্রলয়াগ 
করলত হলয়বছ্ তা প্রমাে কলর দর এটর 
কতরা গুরুতর বছ্। ১৭৭০ সাল্ ইংলরজরা 
িাং্া অবধগ্হলের পলর তীব্ দবুভ্যক্ষ দদখা 
দদয়। তা সত্্বিও বব্টরশরা কলোরভালি কর 
আদায় করলত থালক এিং ধমতীয় আলন্দা্লন সীমািধিতা আলরাপ করলত 
থালক। সন্নযোসীরা বব্টরশলদর এই অমানুবেক নীবতলত কু্ষব্ধ হলয় প্রবতিাদ 
করার বসধিান্ত দনয়।

কৃেক, ভূস্ামী এিং দছার সদ্যার সকল্ই বব্টরশলদর বিরুলধি রুলধি 
সন্নযোসীলদর সমথ ্যন কলরবছ্ এিং তারঁা একসলগি আলন্দা্ন শুরু কলরবছ্। 
দদলশর প্রবত দায়িধিতার পবরচয় বদলয় স্াধীনতার নায়করা দদশলক মা এিং 
বনলজলদর সন্তান বহসালি বিলিচনা কলরবছল্ন। তারঁা দগবর্া রলুধি পারদশতী 
বছল্ন। তারঁা সরকাবর দকাোগার ্ুে করলতন এিং ্টুঠিত ধনসম্পদ 
সাধারে মানুলের মলধযে বিব্লয় বদলতন। এই আলন্দা্নকারীরা অলনক 
বব্টরশ অবফসারলক হতযো কলরবছ্। আলন্দা্লনর অনযেতম প্রধান উপাদান 
বছ্ 'বহন্দ-ুমসুব্ম ঐকযে'। এই বিলদ্রাহ দমন করলত বব্টরশলদর তালদর িহু 
সম্পদ িযেিহার করলত হলয়বছ্ এিং দীর ্য সংগ্ালমর পর িাং্ার গভন ্যর 
দজনালর্ ওয়ালরন দহবটেংস তা দমন করলত সক্ষম হন। 

রগরি সম্প্রদারযি 
সন্ন্াসীরদি সনিৃরত্ব 
দীঘর্দন ধরি চল�ান 
সন্ন্াসী আরন্দালন 
ররিটটশ শাসন 
ব্বস্াি উপি 
আঘাি সিরনরছল।  
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১৮৫৭ সাল্ ভারলত বব্টরশলদর বিরুলধি প্রথম স্াধীনতা 
রলুধির আলগ, দবক্ষে ভারলতর পব্গাররা বব্টরশলদর 

বিরুলধি রধুি কলরবছ্ এিং বব্টরশ ইটে ইদ্ন্ডয়া দকাম্পাবনর 
সাি ্যলভৌমলত্বর সলগি এক হলত অস্ীকার কলরবছ্। এই 
আলন্দা্লনর দনতৃলত্ব বছল্ন পালন্ডয়ম কাট্টালিাম্মান, রালক 
পা্ায়কারর িা পব্গারও ি্া হয়। এই আলন্দা্ন ১৮০১ 
সা্ দথলক ১৮০৫ সাল্র মলধযে দবক্ষে ভারলতর দি্াবর, 
কুডাপ্া, উত্র আরকর, কানু ্্য , অনন্তপুর অঞ্চল্র মলধযে 
সীমািধি বছ্। পব্গররা দবক্ষলের দলুগ ্যর অবধপবত বহসালি 
পবরবচত বছল্ন, তারঁা বব্টরশলদর অতযোচারী নীবত দমলন 
বনলত অস্ীকার কলরবছ্। শুধু তাই নয়, রাজস্ বদলতও 
অস্ীকার কলর। তালঁদর এই দবুি ্যনীত মলনাভাি বব্টরশলদর 
পছন্দ হয়বন। আর এভালিই শুরু হয় পব্গারলদর ্োই। 
পালন্ডয়ম কাট্টালিাম্মালনর দনতৃলত্ব পা্ায়কাররা বব্টরশলদর 
বিরুলধি িীরলত্বর সলগি রুধি কলর। এই আলন্দা্লন তারঁা 
বিপু্ সংখযেক বব্টরশলকও হতযো কলরবছ্। তারঁা বব্টরশলদর 

সম্পদ ্েু কলরবছ্, অলনক সম্পলদর ক্ষবতসাধন কলরবছ্। 
কাট্টালিাম্মান জনগলের কালছ জনবপ্রয় হল্ও বব্টরশলদর 
চকু্ষশূ্  বছল্ন। বব্টরশরা তালদর সমস্ত শদ্ক্ত প্রলয়াগ কলর 
আলন্দা্নলক দমন কলর। এিং ছ্ কলর কাট্টালিাম্মানলক 
দগ্ফতার কলর। বব্টরশরা জনসাধারেলক ভয় দদখালনার 
জনযে তালঁদর সামলন কাট্টালিাম্মানলক ফাবঁস বদলয়বছ্। 
কাট্টালিাম্মালনর মত্ৃযের পর আলন্দা্লনর তীব্তা হাস পায়। 
১৮০৬ সাল্ বব্টরশরা সমূ্পে ্যরূলপ এই আলন্দা্ন দমন 
করলত সমথ ্য হয়।

ঝােখণ্ড রালজযের পা্ালমৌর দচলরা উপজাবতর 
মানুেরা উচ্চ কর আলরাপ এিং পাট্টা 

পুনঃঅবধগ্হলের জনযে ১৮০০ সাল্ বব্টরশলদর 
বিরুলধি বিলদ্রাহ কলর। এই বিলদ্রালহর দনতৃলত্ব বছল্ন 
ভূেে বসং। ি্া হয় দর বব্টরশরা ১৭০০ বরিটোলব্দ 
পা্ালমৌর দুগ ্য দখ্ করলত দচলয়বছ্, বকন্তু দীর ্য সময় 
ধলর তারঁা দসই কালজ সফ্ হনবন। পলর, বব্টরশরা 
এই দুগ ্য দখ্ করলত সক্ষম হয় এিং তালঁদর পছলন্দর 
একজন শাসকলক দসখালন বনলয়াগ কলর। ধীলর ধীলর 
দসই শাসলকর বিরুলধি এ্াকািাসীর মলন অসলন্তাে 
দানা িাধঁলত শুরু কলর। দচলরা উপজাবতর মানেুরা 
১৮০০ সাল্ বব্টরশলদর বিরুলধি প্রকালশযে বিলদ্রাহ 
শুরু কলরবছ্। মলন করা হয় দচলরা বিলদ্রাহ বব্টরশ 
শাসলনর দমরুদণ্ড দভলঙ বদলয়লছ িল্। পা্ালমৌর 
দচলরা উপজাবতর মানেুরা আলগও বব্টরশলদর বিরুলধি 
আলন্দা্ন কলরবছ্, বকন্তু এিার তারঁা আরও সংরিধি 
ভালি বিলদ্রাহ কলরবছ্। বব্টরশরা বিলদ্রাহ দমন করার 
জনযে সি ্যাত্মক দচষ্টা কলরবছ্, বকন্তু সফ্ হয়বন। 
ভূেে বসং অিলশলে বব্টরশলদর হালত ধরা পলে এিং 

১৮০২ সাল্ তালঁক মত্ৃযেদন্ড দদওয়া হয়। কলন ্্য  দজান্স 
বিলদ্রালহর অিসান ররান। বিলদ্রাহ দমন সত্লত্বও, 
অসলন্তাে দথলক রায় এিং বব্টরশলদর সলগি মালঝ 
মলধযে অশাবন্ত দ্লগ থাকত। এই বিলদ্রালহর ফ্স্রূপ, 
বব্টরশ সরকার ১৮০৯ সাল্ দছারনাগপুলর শাবন্ত-
শঙৃ্খ্া িজায় রাখার জনযে জবমদাবর পবু্শ িাবহনী 
গেন কলর। বব্টরশরা পা্ালমৌ পরগনা দখ্ কলর 
বন্ালমর ছ্ ভরলদলির রাজা রনশযোম বসংলহর কালছ 
শাসনভার হস্তান্তর কলর। ১৮১৭ সাল্, বব্টরশলদর 
েেরলন্তর বিরুলধি একটর বিলদ্রাহ হলয়বছ্, বকন্তু তাও 
দমন করা হলয়বছ্। দচলরা বিলদ্রাহ দমলন সহায়তার 
জনযে বব্টরশরা রনশযোম বসংলক পুরসৃ্কত কলর।

পরলগাি রবরদ্রাি: ভািরিি কৃরক 
রবরদ্রারিি ইরিিারস এক িতিষ্যী সংরিা� 

সচরিা আরন্দালন: উচ্চ কি 
আরিারপি রবরুরধে আরন্দালন 

এই আরন্দালরনি সনিৃরত্ব রছরলন পারডিয� 
কাট্ারবাম্ান, �ারক কাট্ারবাম্ান নাযকান 
নার�ও ডাকা িয। এই আরন্দালন ১৮০১ সাল 
স্রক ১৮০৫ সারলি �রধ্ দরষ্ণ ভািরিি 
সবলারি, কুডাপ্া, উত্তি আিকট, কানুল্, 
অনন্তপিু অঞ্চরলি �রধ্ সী�াবধে রছল।

১৮০০ ররিস্টারদে, ভূরণ রসংরযি সনিৃরত্ব 
সচরিা উপজারিি �ানরুিা উচ্চ কি 
আরিাপ এবং পাট্া পুনঃঅরধরিিরণি 
জন্ ররিটটশরদি রবরুরধে রবরদ্রাি করি। 

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভািি@৭৫
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িাং্ার পীর ফবকরলদর একটর দ্ দসই সমলয় 
বব্টরশলদর বিরুলধি জনগেলক একদ্রেত 

কলর বিলদ্রালহর সূচনা কলরবছ্। ফবকররা বব্টরশলদর 
বিরুলধি আলন্দা্ন সংগটেত কলর এিং িীরত্বপূে ্য 
্োই কলর। এই আলন্দা্লনর সিলচলয় গুরুত্বপূে ্য 
বদক হ্, ধম ্য-িে ্য বনবি ্যলশলে সিাই ফবকরলদর 
সমথ ্যন কলরবছ্ এিং আলন্দা্নলক শদ্ক্তশা্ী 
করলত গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা পা্ন কলরবছ্। এই 
আলন্দা্লনর সলগি জবেত অবধকাংশ ফবকর সুবফ 
ভািনার বিারা প্রভাবিত হলয়বছল্ন। মুর্ আমল্ 
মাদারী ও িরহানা িলে ্যর ফবকর সম্প্রদায় িাং্া ও 
বিহালরর দিশ বকছ্ অংলশ িসবত স্াপন কলরবছ্। 
ইংলরজ রাজলত্বর সলগি িাং্ার অবধভ্ক্ত হওয়ার পর 
১৭৭৬-৭৭ বরিটোলব্দ মজনু শালহর দনতৃলত্ব ফবকর 
বিলদ্রাহীরা ইংলরজ সরকালরর সমথ ্যক ও জবমর 
মাব্কলদর কাছ দথলক অথ ্য সংগ্হ করলত শুরু 
কলর। ফবকররা এই অবভরানলক শদ্ক্তশা্ী করার 
জনযে িগিীয় দসনািাবহনী দথলক পাোন, রাজপুত 
এিং প্রাক্তন তসনযেলদর বনলয়াগ কলরবছ্ এিং 
অলনক বহন্দ ু দনতা এলত অংশগ্হে কলরবছল্ন। 
পলর এই আলন্দা্লনর সমথ ্যকরা সবহংস আলন্দা্ন 
শুরু কলর। ইংলরজরা অবফসার ও সামবরক সরঞ্াম 
রাটঁরলত আক্রমে শুরু কলর। এমতািস্ায় বব্টরশরা 
মজনু শাহর প্রবতবনবধলদর থামালনার দচষ্টা কলর 
এিং কযোলটেন দজমস দরলন্ এক ্োইলয় মজনু 
শাহলক পরাদ্জত কলরন। মজনু শালহর মত্ৃযের পর, 
দচরাগ আ্ী শাহ এই আলন্দা্লনর দনতৃত্ব দদন 
এিং বতবন তার কার ্যক্রম উত্রিলগির দজ্াগুব্লত 
প্রসাবরত কলরন। এই আলন্দা্লনর প্রভাি দীর ্যস্ায়ী 
বছ্। তলি বব্টরশ দসনািাবহনী এই আলন্দা্নলক 
কলোরভালি দমন কলরবছ্।

ভারলতর স্াধীনতা সংগ্ালমর দক্ষলরে ১৮৫৭ সাল্র 
তাৎপর ্য অতযেন্ত গভীর। তলি খুি কম সংখযেক মানুেই 

জালনন দর ওই ররনার ৫১ িছর আলগ ভারতীয় তসনযেলদর 
মলধযে অনুরূপ বিলদ্রাহ হলয়বছ্। ১৮০৬ সাল্ দভল্ালর 
এই বিলদ্রাহটর হলয়বছ্। ১৮৫৭ সাল্র বিপ্লি বব্টরশলদর 
অতযোচারী শাসলনর বিরুলধি বসপাবহলদর দচতনা জাগ্ত করলত 
এই বিলদ্রাহ গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা পা্ন কলরবছ্। দভল্ার 
বিলদ্রালহর তাৎক্ষবেক কারেও ১৮৫৭ সাল্র বিলদ্রালহর 
মলতাই বছ্। বব্টরশরা একটর নত্ন দপাোক বিবধ চা্ু 
কলরবছ্, দরখালন বহন্দলুদর বত্ক পরা এিং মুস্মানলদর 
দাবে রাখা বনবেধি বছ্। এই বিবধ দসনািাবহনীলত বহন্দ ু ও 
মুসব্ম উভয় সম্প্রদালয়র তসনযেলদর কু্ষব্ধ কলর দতাল্। 
বকছ্ তসনযে এই পবরিত্যলনর বিরুলধি প্রবতিাদ করায় তালঁদর 
দভল্ার দগু ্য দথলক দসন্ জজ্য দলুগ ্য পাটেলয় দদওয়া হলয়বছ্, 
তালঁদর উপর শারীবরক বনর ্যাতন করা হলয়বছ্। দলুগ ্যর মলধযে 
প্রবতিাদীলদর দমন করলত বব্টরশরা অতযোচার শুরু কলরবছ্। 
এই ররনার প্রবতদ্ক্রয়ায় ১৮০৬ সাল্ বসপাহীরা বিলদ্রাহ কলর। 
তাবম্নােুর দভল্ার দলুগ ্য এই তসবনক বিলদ্রালহ আনুমাবনক 
২০০ জন বব্টরশ তসনযে বনহত িা আহত হয়। এই বিলদ্রাহ ১৮০৬ 
সাল্র ১০ জু্ াই সংরটরত হলয়বছ্ এিং মারে একবদন স্ায়ী 
হলয়বছ্। বব্টরশরা এর প্রবতলশাধ বন্ িহু ভারতীয় তসনযেলক 
হতযো কলরবছ্। একই সমলয়, বব্টরশরা বিপু্ সংখযেক 
তসনযেলক িন্দী কলর এিং বিচার কলর। বিচার চ্াকাল্ প্রায় 
১০০ জন আলন্দা্নকারীলক ফাবঁস দদওয়া হয়। ভারত সরকার 
২০০৬ সাল্ এই বিলদ্রালহর ববিশত িাবে ্যকী স্মরে কলর একটর 
ডাকটরবকরও প্রকাশ কলরবছ্। বব্টরশ অনযোলয়র বিরুলধি 
প্রথম রধুি হলয়বছ্ দভল্ার দলুগ ্য। তাই এলক বিলদ্রালহর 
আত্ঁেররও ি্া হয়। এই বিলদ্রালহর সলগি ৮০০ জন বিপ্িী 
জবেত বছ্, তারঁা  বব্টরশ শদ্ক্তর মূল্ আরাত কলরবছ্।  

ফরকি আরন্দালরন 
সকল সম্প্রদারযি 

স�্ন্ রছল

১৮৫৭ সারলি আরগ, ১৮০৬ 
সারল রসপািীিা ররিটটশরদি 

রবরুরধে প্র্� রবরদ্রাি করিরছল

“সদশ ভারগি �ন্তণা কখনই সভালা �ারব না। লষ্ লষ্ ভাই ও সবান বাস্তুচু্ি িরযরছল। রবর্র 
এবং রিংসাি ফরল বহু �ানরু প্রাণ িারিরযরছরলন। সসইসব �ানরুরি সংরিা� ও আত্মি্ারগি 

প্ররি শ্রধো জারনরয ভািি প্ররি বছি ১৪ আগস্টরক ‘সদশভাগ রবভাজন রবভীররকা স্মিণ 
রদবস’ রিসারব পালন কিাি রসধোন্ত রিিণ করিরছ। এই রদনটট আগা�ী প্রজন্মরক ১৯৪৭ সারল 
সদশভারগি স�য সাধািণ �ানরুরি সংরিা�, �ন্তণা এবং ি্ারগি ক্া �রন করিরয সদরব। এটট 

ঐক্, সা�াশ্জক সম্প্রীরি এবং সংরবদনশীলিারকও শশ্তিশালী কিরব।" 
- নরিন্দ্র স�াদী, প্রধান�ন্তী

স্াধীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভািি@৭৫
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সংঘবধে ভািরিি 
স্পরি
সংসৃ্কবত, বশক্ষা িাবেজযে দথলক শুরু কলর 
শদ্ক্তলক্ষরে এিং বিবনলয়াগ পর ্যন্ত প্রবতটর দক্ষলরে 
ভারত ও কানাডার ববিপাবক্ষক সম্পক্য অতযেন্ত 
মজিুত। কানাডায় বিপু্ সংখযেক ভারতিাসীর 
িাস রলয়লছ, দসই কারলে কানাডালক ‘বমবন 
ইদ্ন্ডয়া’ ি্া হয়। বিলদলশ দসই কু্ষদ্র ভারলতর 
প্রবতচ্ছবি ধরা পলেবছ্ ১ দম, দসবদন অন্াবরওর 
সনাতন মদ্ন্দর সাংসৃ্কবতক দকলন্দ্র সদ্যার িল্ভভাই 
পযোলরল্র মূবত ্য উলন্াচন করা হলয়বছ্। 

একজন ভারতীয় পবৃথিীর দর দকালনা প্রালন্ত 
িসিাস করুক না দকন, দদলশর প্রবত তালঁদর 
িধেন, ভা্িাসা ও আনুগতযে কখনও কম হয় 

না। দর দদলশ ভারতীয়রা িাস কলর তারঁা পূে ্য বনঠিা ও 
সততার সলগি দসই দদলশর দসিা কলর। দর মূ্ যেলিাধ 
এিং গেতাবন্তক কত্যিযেলিাধ তালঁদর পিূ ্যপুরুেরা 
ভারত দথলক বনলয় বগলয়বছল্ন, তা তারঁা সরত্লন 
রবক্ষত কলরলছন। কানাডার অন্াবরওলত সনাতন 
মদ্ন্দর সাংসৃ্কবতক দকলন্দ্র এমন ভারতীয়লত্বর আভাস 
পাওয়া রায়। এই মদ্ন্দরটর ১৯৮৫ সাল্ গুজরাটর 
সমাজ বিারা প্রবতটঠিত হলয়বছ্। দকন্দ্রটর সাংসৃ্কবতক 
সমথ ্যন, প্রচার এিং সংসৃ্কবত সংরক্ষলে বনরুক্ত 
রলয়লছ। ১ দম ভারলতর প্রথম উপ-প্রধানমন্তী সদ্যার 
িল্ভভাই পযোলরল্র একটর মূবত ্য এখালন উলন্াচন 
করা হলয়বছ্। এটরলক দুই দদলশর ববিপাবক্ষক 
সম্পলক্যর প্রতীক বহলসলি িে ্যনা কলর প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমাদী একটর বভবডও িাত্যার মাধযেলম 
জনগলের উলদ্দলশ ভােে বদলয়লছন। তার ভােলে, 
বতবন শুধু ভারলতর সভযেতা ও সংসৃ্কবতর কথাই উলল্খ 
কলরনবন, ভারলতর অমতৃ সংকলল্পর কথাও পুনি ্যযেক্ত 
কলরলছন। প্রধানমন্তীর ভােলের বকছ্ অংশ পেুন...

বসুনধব কুটুম্বক�
ভারত শুধুমারে একটর দদশ নয়, এটর মহান ঐবতহযে, 
আদশ ্য প্রবতঠিান এিং দশ্রঠি সংসৃ্কবতর টেকানা। 
ভারত অলনযের ক্ষবতর বিবনমলয় বনলজর উন্নবতর 
স্প্ন দদলখ না। ভারত তার সলগি সমগ্ মানিতার 
এিং সমগ্ বিলশ্বর ক্যোে কামনা কলর।

আত্মরনভি্িাি অ�ৃি 
ভারলতর অমতৃ সংকল্প শুধু ভারলতর সীমালন্তই সীমািধি নয়। 
এই বচন্তাগুব্ সারা বিলশ্ব ছবেলয় পেলছ, সমগ্ বিশ্বলক সংরকু্ত 
করলছ। আজ, রখন আমরা ‘আত্মবনভ্যর’ প্রচারাবভরানলক 
এবগলয় বনলয় রাই, আমরা বিলশ্বর জনযে অগ্গবতর নত্ন 
সম্ভািনার বিার প্রস্তুত কবর।
�ানবিাি প্ররিরনরধত্ব
আজ রখন আমরা দরালগর প্রসালরর জনযে প্রয়াস করবছ, আমরা 
বিলশ্বর সক্লক 'সারলভ সন্তু বনরাময়া'-এর শুলভচ্ছা জানাই। 
জ্িায় ুপবরিত্যন এিং সুস্ায়ী  উন্নয়লনর মলতা বিেলয়ও ভারত 
আজ বিশ্ব মলঞ্চ িহু উন্নয়নশী্ দদলশর প্রবতবনবধত্ব করলছ।
নিুন ভািরিি স্প্ন
আমালদর কলোর পবরশ্রম শুধুমারে বনলজলদর জনযে নয়, 
ভারলতর উন্নবত সমগ্ মানিতার ক্যোলের সলগি জবেত, 
আমালদর বিশ্বলক তা উপ্বব্ধ করলত হলি। সমস্ত ভারতীয়, 
ভারতীয় িংলশাদভূ্ত সমস্ত মানুলের এলত িহৃৎ ভূবমকা রলয়লছ। 
অমতৃ মলহাৎসলির এই অনুঠিানগুব্ ভারলতর প্রলচষ্টা এিং 
বচন্তালক বিলশ্বর কালছ বনলয় রাওয়ার মাধযেম হলয় উে্ক, এটর 
আমালদর অগ্াবধকার হওয়া উবচত! আবম বিশ্বাস কবর দর এই 

কানাডায় সদ্যার পযোলরল্র মবূত ্য আন্তজা্রিক
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র�রডযা কনা্ি 



62 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ জিু, ২০২২ 

�ানুররি ভিসাি ২০ বছি

স�াদী
স্প্ন সরি্ িল

@২০@২০
গুজরালতর ভদনগলর চা বিলক্রতা দথলক 
দদলশর প্রধানমন্তী হলয় ওো, নলরন্দ্র 
দমাদীর এই রারোপথ দমালরও সহজ বছ্ 
না। সম্প্রবত সরকালরর প্রধান বহসালি 
বতবন ২০ িছর সম্পূে ্য কলরলছন। তারঁ 
এই ২০ িছলরর রারো একলরে স্ান 
দপলয়লছ ‘দমাদী @২০: স্প্ন সবতযে হ্’ 
গ্লন্থ, উপরাষ্ট্রপবত দভ্কাইয়া নাইেু 
১১ দম িইটরর উলবিাধন কলরলছন। 
িইটরলত দদলশর বিবশষ্টজন 
এিং বিলশেজ্লদর দ্খা বনিধে 
রলয়লছ। স্রাষ্ট্রমন্তী অবমত 
শাহ িইটরলত একটর অধযোয় 
ব্লখলছন। 

িািঁ ২০ বছরিি সফল শাসনকারলি আরগি ৩০ বছি প�র্বষ্ণ কিরি িরব, 
না িরল িারঁক বা িািঁ কাজ সবাঝা অসমূ্ণ ্ স্রক �ারব। প্রধান�ন্তী �ানুররি এি 
স�স্া অনুধাবরনি শশ্তি ক্া স্রক সপরলন? সকান নীরি প্রণযন সিাক িা সস স� 
সকান �ানুররি জন্ সিাক না সকন, সসই নীরি সবদ্া অন্তভুশ্্তি�ূলক িরযরছ, সদরশি 
সারবক্ রবকারশি জন্ িরযরছ, সসই নীরি কীভারব প্রণীি িল িাি শশ্তি ওই ৩০ 
বছরিি �রধ্ রনরিি িরযরছ।
অর�ি শাি, সকন্দ্রীয স্িাষ্ট্র�ন্তী
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