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চৰনাি চৰল িলংচৰনাি চৰল িলং
নমঘৰ আৱৰণৰ মাজত অবিযাব্ৰিকতাৰ অবিস্মৰণীয় আব্হি। 

জম্মু-কাশ্ীৰৰ বৰয়াছী ক্জলাৰ নিনাি নদীৰ ওপৰত ৩৫৯ বমটাৰ 
উচ্চতাত বনমমীয়মান দলঙৰ দৃশ্য...

বমটাৰ উচ্চতাৰ নিনাি আকহি 

বিশ্বৰ সৰি হিাচ্চ নৰল দলং ্য়।৩৫৯
টন ইস্াতৰৰ বনমমীত এই দলঙৰ 
স্াবয়ত্ব ১২০ িছৰৰৰা অবিক।২৪,০০০ প্ৰকল্পৰ মুঠ ি্য়

দিৰ ্্ষতা

২৭,৯৪৯

১,৩১৫ 

নকাটট

বমটাৰ

`
n কটৰা-ৱবন্াল খণ্ডত এই দলং ফ্ান্সৰ 

আইৰেল টাৱাৰতককও ৩৫ বমটাৰ ওখ।
n নিনাি দলং বিশ্বৰ সৰি হিাচ্চ নৰল দলং। এই দলং 

বনম হিাণত অত্যািমুবনক প্ৰযমুক্তি ি্যৱ্াৰ হ্ৰছ।
n এই দলং প্ৰবত ঘন্াত ২৬৬ বকঃবমঃ নিগত 

অ্া িতা্ প্ৰবতৰৰািৰ ক্ষমতা আৰছ।
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ধ্বজ্ািাহক আঁৰদন 
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এবতয়া প্ৰবতৰটা নক্ষত্ত মব্লা শক্তিৰয় আকাশ িুিকল সক্ষম হ্ৰছ। পৃষ্া ১০-২৬

দভতৰৰ পৃষ্াশিাৰত...

বপএম শ্ৰমৰযাগী মানিন আিঁবনৰ 
বতবনটা িছৰ সপিূণ হি। পৃষ্া ৩০-৩১

সংদষিপ্ত খিৰ | পৃষ্া ৪-৫

দিশেষ সম্বন্ধ

আধুদনক ওদ়িে্াৰ দনম ্ষাতা

প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত েক্তিোলী কৃষক

সংসৃ্দতৰ লগশত সমণ্বয়তাৰ প্ৰতীক

নতুন ভাৰত দনম ্ষাণৰ দিেত ভাৰত

চকাদভডৰ দিৰুশদ্ধ যুদ্ধত সম্পূণ ্ষ ঠিকাকৰণৰ লষি্

সমুৰ সম্াজ্ী লতা মংৰগশকাৰকল শ্ৰধিাঞ্জবল। পৃষ্া ৬-৮

বিজমু পাটনায়কৰ ি্যক্তিত্ব। পৃষ্া ৯

প্ৰিানম্ৰিীৰ ্ায়দৰািাদ ভ্ৰমণ। পৃষ্া ২৭

ৰামানমুজািায হিৰ প্ৰবতমূবত হি ৰাষ্ট্ৰক সমপ হিন। পৃষ্া ২৮-২৯

সংসদৰ দমুৰয়া সদনত প্ৰিানম্ৰিীৰ িন্যিাদ প্ৰস্াৱ। পৃষ্া ৩২-৩৪

নকাবিডৰ বিৰুৰধি যমুধি। পৃষ্া ৩৫-৩৬

অমতৃ মৰ্াৎসৱৰ শংৃখলাত 
এইিাৰ পঢ়ক নদশৰ িাৰি 
সৰি হিাচ্চ ত্যাগ কৰা সমুশীলা 
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সাদৰ নমস্াৰ,

तू बस आगे बढ़के ठान ले तो कदमो ंपर तेरे है कामयाबी। 

स्वतंत्रता, संस्कृ तत, सम्ान, शक्ति सब तुझसे ही है।

वो आत्मतवश्ासी नारी तू नारायणी।।।

ব্ন্দী িাষাত বলখা এই কবিতা নকইশাৰীৰয় মব্লাৰ ম্ত্বৰ কথা ি্যতি কবৰৰছ। নদৰশ স্ািীনতাৰ অমতৃ 
মৰ্াৎসৱ পালন কবৰ থকাৰ সময়ত আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় মব্লা বদৱসৰ ৰ্ৰুত্ব আৰু অবিক িকৃ্ধি পািকল িবৰৰছ। 
িাৰৰত আক্জ নদশৰ প্ৰবতৰটা প্ৰান্ৰ পৰা বিবিন্ন সময়ত আত্মপ্ৰকাশ কবৰ নদশৰ নাম উজ্জ্বলাই নতালা 
মব্লাসকলক স্মৰণ কবৰৰছ। ৰাষ্ট্ৰক নপ্ৰৰণা বদয়া তথা নসইসকল িীৰাংগনা নযৰন আৰ্ামৰ মূলা গািৰু, 
বকটুৰৰ ৰাণী নিনাম্া, মতংবগনী ্াজৰা, ৰাণী লক্ষীিাঈ, িীৰাংগনা ঝলকাৰী িাঈ, ইংৰাজৰ বিৰুৰধি যমুজঁ 
বদয়া কনকলতাৰ পৰা আৰম্ভ কবৰ সামাক্জক সৰিতনতা িকৃ্ধি কৰা অ্ল্যািাঈ ন্ালকৰ, পমুস্লতা দাস, 
সাবৱত্ীিাঈ েমু ৰলৰ দৰৰ মব্লা শক্তিক বিৰশষিাৰৱ স্মৰণ কবৰ আৰছ। নতওঁৰলাৰক প্ৰদশ হিন কৰা পথত 
আগিাবঢ় ৰাষ্ট্ৰই এবতয়া নতুন িাৰত গঢ়াৰ বদশত আগিাবঢ় হগৰছ।

নসই ৰাষ্ট্ৰ-সমাজৰ্ প্ৰগবতৰ পথত আগিাবঢ়ি পাবৰি বযৰয় মব্লাক সন্ান বদৰয়। মব্লাৰ সমুৰক্ষাৰ 
পৰা আৰম্ভ কবৰ মব্লাৰ আত্মবনিহিৰশীলতাৰ ওপৰত নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ বিগত নকইটামান িষ হিত বিৰশষ 
পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কবৰ আব্ৰছ। ইয়াৰ েলত নদশৰ অৰি হিক জনসংখ্যাই এবতয়া বনজৰ সম্ভাৱনীয়তাসমূ্ 
ি্যতি কৰাৰ িাৰি সমুৰবক্ষত পবৰৰৱশ লাি কবৰৰছ। নতুন িাৰতৰ উৰদেশ্য নকৱল মব্লাৰ বিকাশ সািৰনই 
ন্য়, মব্লাৰ ননতৃত্বত বিকাশৰ যাত্া হ্ৰছ মূল উৰদেশ্য।

ইয়াৰ েলশ্ৰুবতত নদশত এবতয়া নসনা িাব্নীৰ পৰা আৰম্ভ কবৰ ষ্াটহি আপ, অবলম্পিক, গৰৱষণা, নতুন 
িাৰতত আক্জ নাৰী শক্তিৰয় সকৰলা বদশত সেলতাৰ জয়গান গািকল িবৰৰছ। সংসদৰ মক্জয়াত মব্লা 
সাংসদৰ সংখ্যা অবিক িকৃ্ধি নপাৱা তথা নদশত পমুৰুষ মব্লাৰ বলংগ বিত্তিক অনমুপাতত মব্লাৰ সংখ্যা 
িকৃ্ধি নপাৱা আবদ পবৰসংখ্যাই নদশত সম্ভৱ ন্াৱা পবৰৱতহিনৰ কথা ি্যতি কবৰৰছ। কন্যা সন্ানৰ সমুৰক্ষাৰ 
িাৰি আৰম্ভ ন্াৱা নকন্দ্ৰীয় আিঁবন নিটট িিাওঁ, নিটট পঢ়াওঁ শীষ হিক আিঁবনৰয়ও আশানমুৰূপ সেলতা লাি 
কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। কন্যা সন্ানৰ আত্মবনিহিৰশীলতাৰ পদৰক্ষপৰ মাি্যমত নদশ আক্জ সমকৃ্ধিশালী 
হ্ পবৰৰছ।

নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ গ্ৰ্ণ কৰা মব্লা নকন্দ্ৰীক আিঁবন আৰু নীবতৰিাৰৰ মব্লাক ৰাষ্ট্ৰৰ সমকৃ্ধিৰ িা্ক 
কবৰ তুবলৰছ। আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় মব্লা বদৱস উপলৰক্ষ এই বিষয়ৰটাক হল এই সংস্ৰণৰ প্ৰছিদ নলখা প্ৰস্তুত 
কৰা হ্ৰছ। আন্াৰত ইয়াৰ লগৰত িাৰত ৰত্ন লতা মংৰগশকাৰৰ মতুৃ্যৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত প্ৰিানম্ৰিীৰ 
নশাক ি্যতি কৰা তথা এই সপিকহিত বিৰশষ ৰিনা, প্ৰিানম্ৰিী শ্ৰমৰযাগী মানিন আিঁবনৰ বিষৰয়, ি্যক্তিত্ব 
বশতানত বিজমু পাটনায়ক, অমতৃ মৰ্াৎসৱ বশতানত ম্ানায়কসকলৰ গাথঁা, নকাবিডৰ বিষৰয় খিৰ 
বদয়াৰ লগৰত সংসদত প্ৰিানম্ৰিীৰয় বদয়া িন্যিাদ শীষ হিক নলখা এইিাৰৰ সংস্ৰণত আৰছ।

সম্ািকীয় কলম...

( জয়িীপ ভািনাগৰ )
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দিশ্বৰ প্ৰদতদনদধ ভাৰত

বনউ ইক্ণ্ডয়া সমািাৰৰ ১-১৫ নেব্ৰুৱাৰী ২০২২ৰ সংস্ৰণ পবঢ়ৰলা।ঁ িাৰৰত টটকাকৰণ 
অবিযানত উৰল্খনীয় সেলতা লাি কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। নদৰশ টটকাকৰণৰ 
বদশত বযিৰৰণ সেলতা লাি কবৰৰছ নসই বিষয়ৰটাক হল প্ৰবতজন িাৰতীয় 
নগৌৰৱাববিত। এটা িছৰৰৰা কম সময়ত নদশত ১৫০ নকাটটৰৰা অবিক নিকবিনৰ 
পাবল লৰগাৱাৰ কথাৰটা সিঁাকক আশ্বয হিকৰ কথা। এয়া বনঃসৰন্দৰ্ নমাদী িৰকাৰৰ 
দৃঢ় ইছিাশক্তি আৰু নিকবিন উৎপাদনৰ হসৰত জব়িত হ্ থকা নকাপিানীৰিাৰৰ 
পদৰক্ষপৰ িাৰি সম্ভৱ হ্ৰছ। এই সেলতাৰিাৰৰ জবৰয়ৰত নদশ আক্জ টটকাকৰণ 
আৰু নিকবিন উৎপাদনৰ বদশত বিশ্বৰ ননতৃত্ব ল’িকল সক্ষম হ্ৰছ।

ড০ হদৰকৃষ্ণ িশ়িাদডয়া
haribarodiya@gmail.com 

পত্ালাপ...

প্ৰদতশিা সংস্ৰণত নতুন খিৰ
বনউ ইক্ণ্ডয়া সমািাৰৰ মাি্যমত নদশৰ উন্নয়ন 
আৰু বিকাশৰ বযৰিাৰ খিৰ লাি কবৰি পাবৰ 
নসইৰিাৰ শব্দৰৰ িণ হিনা কৰা স্জ ন্য়। প্ৰবতৰটা 
সংস্ৰণৰ তথ্যই আমাক নতুন তথ্য প্ৰদান কবৰ 
আব্ৰছ। প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰ ননতৃত্বত 
নদশত এই িৰৰণ পবৰৱতহিন সািন ন্াৱা কথাৰটাৰৱ 
একপ্ৰকাৰ সমুখানমুিূবত বদৰয়। বিগত সংস্ৰণত 
প্ৰকাশ নপাৱা “সমাজ সংস্াৰকৰ দাবয়ত্ব পালন 
কৰাৰ লগৰত স্ািীনতা আৰন্দালনত অংশগ্ৰ্ণ” 
শীষ হিক নলখবনৰটা িাল হ্ৰছ। স্ািীনতাৰ 
নসনানীসকলৰ কথাই আমাক অনমুপ্ৰাবণত কবৰ 
আব্ৰছ। িবৱষ্যৰতও আৰপানাৰলাৰক নমাকল বনউ 
ইক্ণ্ডয়া সমািাৰ নপ্ৰৰণ কবৰ থাবকি িমুবল আশা 
কবৰৰলা।ঁ
ড০ িীপমালা
deep.mala@sgndkc.du.ac.in

ৰাইজৰ আশ্বাস জয় কৰা প্ৰদতশিা সংখ্া
বনউ ইক্ণ্ডয়া সমািাৰৰ নদশৰ প্ৰবতৰটা খণ্ডত হ্ 
থকা উন্নয়নৰ খিৰৰিাৰ প্ৰবতেবলত কবৰ আব্ৰছ। 
এই আৰলািনীত উৰল্খ কৰা তথ্যৰিাৰৰ সািাৰণ 
জ্ান িকৃ্ধি কবৰৰছ। ইয়াৰ লগৰত নদশৰ প্ৰবত 
দায়ৱধিতাও িকৃ্ধি কবৰৰছ। নকাৰনা এক খিৰ 
বিশ্বাসৰযাগ্যতা, প্ৰমাণ আৰু বনৰৰপক্ষতাৰ ওপৰত 
বিত্তি কবৰ বনণ হিয় ্য়, বনউ ইক্ণ্ডয়া সমািাৰ এই 
নক্ষত্ত সেল হ্ৰছ। এই আৰলািনীৰ প্ৰবতৰটা 
সংখ্যা স্ৰজই িমুক্জ নপাৱা আৰু সকৰলাৰৰ 
উপকাৰী হ্ৰছ। সপিাদকীয় দলৰটাক এই নছগৰত 
িন্যিাদ জনাইৰছা।ঁ
চমাদহত চসাদন।
sonimohit895@gmail.com

তথ্ৰ িাশি দিশ্বস্ত মাধ্ম
এই আৰলািনীখন িৰকাৰী তথ্যৰিাৰৰ িাৰি এখন বিশ্বস্ মাি্যম। এই আৰলািনীত সকৰলা তথ্য আৰু িৰকাৰী 
পবৰসংখ্যা সটঠকিাৰৱ প্ৰকাশ ন্াৱা কথাৰটা ৰ্ৰুত্বপূণ হি। িৰকাৰৰ সকৰলা কায হিৰ কথা প্ৰকাশ নপাৱাৰ লগৰত নদশৰ 
প্ৰায় প্ৰবতৰটা আঞ্বলক িাষাত এই আৰলািনীখন নপাৱা ন্াৱাৰ কথাৰটা আদৰণীয়।
কৃষ্ণ ৰন্দ্ৰ ক্ত্পাঠ্ৰী। 
krishnachandratripathi@gmail.com

সহজ, সুখপাঠ্ দনউ ইক্ণ্ডয়া সমাৰাৰ
পৰষকীয়া আৰলািনী বনউ ইক্ণ্ডয়া সমািাৰ বনয়মীয়াকক লাি কবৰ আব্ৰছা।ঁ এই আৰলািনীত িাৰত িৰকাৰৰ গ্ৰ্ণ কৰা 
পদৰক্ষপৰিাৰ তথা বিবিন্ন আিঁবন, িাবষ হিকী আবদৰিাৰৰ কথা ইমান সৰলিাৰৱ বলখা ্য় নয কথাৰিাৰ িমুক্জিকল স্জ হ্ 
পৰৰ। এয়া সিঁাকক এখন সমুখপাঠ্য আৰলািনী। 
অৰদৱন্দ যািৱ
yadavarvind1965@gmail.com

চমইলৰ ঠঠকনা
      চমইলতঃ response-nis@pib.gov.in 
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িাইল জাতীয় খাি্ েস্ৰ উৎপািনত 
আত্মদনভ্ষৰেীলতাৰ দিেত ভাৰত

ৰাকদৰ প্ৰত্ােীৰ িাশি সুখিৰ, জানুৱাৰীত
নতুন ৰাকদৰ ৪১ েতাংেলল িৃক্দ্ধ পাইশে

ম্ামাৰীৰ দমুবদহিন শাম কটাৰ পাছত এবতয়া যমুৱ প্ৰজন্ৰ 
িাৰি িাল খিৰ আব্ৰছ। বিবিন্ন খণ্ডত এবতয়া িাকবৰৰ 

সংখ্যা িকৃ্ধি পািকল িবৰৰছ। িাকবৰৰ সূিাংক বনি হিাৰণ কৰা 
সংস্াৰ সমীক্ষামৰত জানমুৱাৰী মা্ৰটাত িাকবৰ প্ৰত্যাশী আৰু 
িাকবৰ নপাৱাৰ সংখ্যা ৪১ শতাংশকল িকৃ্ধি পাইৰছ। ২০২১িনৰ 
জানমুৱাৰী মা্ৰ সূিাংক ১৯২৫ৰ তুলনাত এই িষ হিৰ জানমুৱাৰী 
মা্ত এই সূিাংক ২৭১৬ পাইৰছ। নতুন িাকবৰৰিাৰ বিৰশষত 
তথ্য-প্ৰযমুক্তি নক্ষত্, নসৱা আৰু বিক্ী খণ্ড, নটবলক’ম নসৱা 
আবদৰিাৰত হ্ৰছ। ২০২১ৰ তুলনাত এইিাৰ নিবছিাগ খণ্ডত 
এক উৎসা্জনক ছবৱ নদবখিকল নপাৱা হগৰছ। নটবলক’ম 
(৪৮ শতাংশ), বৰৰটইল (৫৮ শতাংশ), আইটট-ছফ্টৰৱৰ (৮০ 
শতাংশ), বশক্ষা নক্ষত্ (৩১ শতাংশ), োম হিা উৰদ্যাগ (২৯ 
শতাংশ), নমবডৰকল/স্াস্্যখণ্ড (১০ শতাংশ), হতল আৰু 
নগছ/শক্তি খণ্ড (৮ শতাংশ), িীমা (৮ শতাংশ), এেএমবিক্জ 
(৭ শতাংশ) আৰু উৎপাদন (২ শতাংশ) আবদ খণ্ডত বিগত 
িষ হিৰ তুলনাত িাকবৰৰ সংখ্যা িকৃ্ধি পাইৰছ। 

প্ৰটটনৰ িাৰি দাইলৰ ৰ্ৰুত্ব অপবৰসীম। এই কাৰণৰটাৰ িাৰিই 
সািাৰণ নাগবৰকৰ সি হিাংগীন পমুটষ্ৰ কথা বিন্া কৰা নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ 

ক্মাগতিাৰৱ পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কবৰ আব্ৰছ। এবতয়া প্ৰিানম্ৰিী গৰীৱ 
কল্যাণ অন্ন আিঁবনৰ অিীনত নঘহঁু আৰু িাউলৰ লগৰত দাইল জাতীয় খাদ্য 
সামগ্ৰীৰ বিতৰণ সমুবনক্চিত কবৰৰছ। অনমুমান অনমুসবৰ ২০৫০ িনকল নদশত 
দাইলৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা ৩২০ লাখ টন ন্াৱাৰ সম্ভাৱনা আৰছ। িাৰৰত এই 
খাদ্য সামগ্ৰীৰ অবিকাংশ বিৰদশৰ পৰা আমদাবন কবৰ আব্ৰছ। বকন্তু নকন্দ্ৰ 
িৰকাৰৰ নযবতয়া আত্মবনিহিৰশীলতাৰ বদশত নীবতৰ পবৰৱতহিন সািন কবৰ 
বিৰশষ পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কবৰিকল আৰম্ভ কবৰৰছ নতবতয়া দমুই িৰৰণ ৰণনীবত 
প্ৰস্তুত কবৰৰছ। এই নীবত অনমুসবৰ প্ৰথৰম উন্নত প্ৰজাবতৰ দাইল উৎপাদনৰ 
িাৰি কৃবষ বিজ্ানীক আহ্ান জৰনাৱা তথা ববিতীয় নীবত অনমুসবৰ নদশজমুবৰ 
দাইলজাতীয় খাদ্য শস্য অবিক উৎপাদনৰ িাৰি কৃষকক উৎসাব্ত কৰা। 
নদশৰ বিবিন্ন প্ৰান্ত এবতয়াকল নডৰশৰৰা অবিক দাইল শস্যৰ িীজ নকন্দ্ৰ 
স্াপন কৰা হ্ৰছ। এই খাদ্য শস্যৰ নূন্যতম সমথ হিন মূল্যত ৪০ শতাংশৰ 
পৰা ৭৩ শতাংশকল িকৃ্ধি কৰা হ্ৰছ। ইয়াৰ েলত উৎপাদন িকৃ্ধি পাইৰছ। 
২০১৩-১৪ িনত নদশত দাইল জাতীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদন ১৯২.৭ লাখ 
টন আবছল নসয়া এবতয়া ২০২১-২২হল ২৫৭.২ লাখ টন হ্ পবৰৰছ।

সংদষিপ্ত খিৰ
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ৰাষ্ট্ৰীয় একক দখদ়িকী প্ৰণালীৰ 
দসশত সংযুতি চহাৱা জমু্-কাশ্ীৰ 

চিেৰ প্ৰথম চকন্দ্ৰীয় োদসত প্ৰশিে

চিেৰ অভ্ন্ৰীণ জল 
পদৰিহনত সফলতা, 

পািনা দহ িাংলাশিে জলপশথশৰ 
গুৱাহাি্ৰী পাি মালিাহী জাহাজঅনমুৰছিদ ৩৭০ৰ বিলমুবপ্কৰণৰ পাছত এবতয়া জম্মু-

কাশ্ীৰ বিকাশৰ নতুন বদশত আগিাবঢ় হগৰছ। 
ইয়াৰ পাছত সািাৰণ নাগবৰক সপিূণ হিৰূৰপ লািাববিত 
হ্বছল। নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ বিবিন্ন আিঁবনৰ বিাৰা জনতা 
উপকৃত হ্ৰছ। এবতয়া নকন্দ্ৰ শাবসত প্ৰৰদশত ইজ অৱ 

ডুবয়ং বিজৰনছ (ি্যৱসায়ৰ 
সমুগমতা) প্ৰস্তুবত সপিূণ হি কবৰ 
নতালা হ্ৰছ। নশ্তীয়াকক 
ৰাষ্ট্ৰীয় একক বখব়িকী 
প্ৰণালীৰ (এনএছডাবলিউএছ) 
হসৰত জব়িত হ্ পৰা নদশৰ 

প্ৰথমখন নকন্দ্ৰীয় শাবসত অঞ্ল হ্ পবৰৰছ। ২০২০ 
িনৰ িাৰজটত নকন্দ্ৰীয় িাৰজটত এই বিষৰয় উৰল্খ 
কৰা হ্বছল। এই প্ৰণালীৰয় জম্মু-কাশ্ীৰত বিবনৰয়াগ 
িকৃ্ধি কৰাৰ নক্ষত্ত স্ায় কবৰি। ৩৭০ অনমুৰছিদৰ 
বিলমুবপ্ৰ পাছত জম্মু-কাশ্ীৰ উপত্যকাত ক্মাগতিাৰৱ 
ি্যৱসাবয়ক বিবনৰয়াগৰ পবৰমাণ িকৃ্ধি নপাৱাৰ লগৰত 
ি্যৱসাবয়ক গবতবিবি িকৃ্ধি পাইৰছ। ৰাষ্ট্ৰীয় একক 
বখব়িকী প্ৰণালী িাৰতীয় উৰদ্যাবগক িূবম নিংকৰ 
(আইআইএলবি) হসৰত জব়িত হ্ আৰছ। ইয়াৰ জবৰয়ৰত 
বিবনৰয়াগকাৰীসকৰল বিবিন্ন নলেটেম হি হগ আৰিদন 
কৰাৰ প্ৰৰয়াজনীয়তা নশষ হ্ পবৰি আৰু ি্যৱসায়ৰ 
সমুগমতা িকৃ্ধিৰৰ কাম কৰাৰ সূিলতা িকৃ্ধি পাি।

নদীৰ সি্যতা প্ৰািীন। নদশত একাবিক নদী 
থকাৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত জল পবৰি্নৰ ওপৰত 

নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ বিৰশষ ৰ্ৰুত্ব বদ আব্ৰছ। নদশত 
আি্যন্ৰীন জল 
পবৰি্নৰ ি্যৱ্াৰৰ 
ওপৰত স্য়ং প্ৰিানম্ৰিী 
নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় বিৰশষ 
ৰ্ৰুত্ব বদ আব্ৰছ। ইয়াৰ 
অংশস্ৰূৰপ ২০১৬ 
িনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ 

অবিবনয়মৰ জবৰয়ৰত এই খণ্ডত পবৰৱতহিন আব্ৰছ। 
বিগত ৫ নেব্ৰুৱাৰী তাবৰৰখ বি্াৰৰ ৰাজিানী পাটনাৰ 
পৰা ২০০ নমটৰিক টন খাদ্য সামগ্ৰী মালিা্ী জা্াজ 
এমবি লাল িা্াদমুৰ শাস্তী ৰ্ৱা্াটীৰ পাণ্ডু িন্দৰকল 
ৰাওনা হ্ৰছ। এই জা্াৰজ অি্যন্ৰীণ জলপথ-
১ৰ (গংগা নদী) িগলপমুৰ, মবন্াৰী, িাব্িগঞ্জ, 
েৰক্া, ক্ত্ৰিণী, কলকাতা, ্ালবদয়া, ন্মনগৰৰ 
পৰথৰৰ িাংলাৰদশ হ্ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ নং ২নৰ িমুিমুৰী-
নযাগীঘপাৰৰ পাণ্ডু হল ২,৩৫০ বকঃবমঃ অবতক্ম 
কবৰি। প্ৰায় ২৫ বদনৰ যাত্াৰ অন্ত এয়া পাণ্ডু  ঘাট 
পাি। অি্যন্ৰীণ জল পবৰি্নৰ এই যাত্াই নদশত 
পবৰি্নৰ নতুন বদগন্ৰ সূিনা কবৰৰছ।  

অিল সুৰংগই লাভ কদৰশে দিশ্বৰ অন্তম দিৰ ্্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইপথ সুৰংগৰ স্ীকৃদত

অত্যািমুবনক প্ৰযমুক্তিৰৰ বনমমীত িাৰতৰ সিাৰতাকক ম্ত্বপূণ হি সামবৰক ৰ্ৰুত্বৰ 
সমুৰংগ অটল সমুৰংগ, নৰা্তাংগৰ নাম বিশ্ব নৰকডহি সংস্াৰ জবৰয়ৰত স্ীকৃবত 

বদয়া হ্ৰছ। সমমুদ্ৰ পষৃ্ঠৰ পৰা ১০,০৪৪ েমু ট উচ্চতাত থকা এই অটল সমুৰংগক বিশ্ব 
অবিৰলখ সংস্াৰ বিষয়ৱিীয়াই বিশ্বৰ সৰি হিাচ্চ উচ্চতাত থকা যাতায়তৰ সমুৰংগ িমুবল 
স্ীকৃবত বদৰছ। এই সমুৰংগৰ হদঘ হি্যতা ৯.০২ বকঃবমঃ ্য়। এই সমুৰংগ ব্মালয় পি হিতত 
সীমান্ পথ বনম হিাণ সংস্াই ১০ িছৰৰ মূৰকত বনম হিাণ কবৰবছল। এই সমুৰংগ বনম হিাণৰ 
নঘাষণা তৎকালীন প্ৰিানম্ৰিী (প্ৰয়াত) অটল বি্াৰী িাজৰপয়ীৰয় ২০০২ িষ হিত 
লাৰ্ৌল-স্ীবতত মমুখ্যকায হিালয় হকলাংগৰ পৰা কবৰবছল। তাৰ পাছত নকইিা দশক 
স্ব্ধ হ্ পবৰ থকা এই প্ৰকল্প প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰ তত্বাৱিনাত ২০২০ িনত 
পূণ হি হ্বছল। এই সমুৰংগ বনম হিাণৰ েলত মানালীৰ পৰা নল্ৰ দৰূত্ব ৪৫ বকঃবমঃ হ্াস 
পাইবছল। তথা যাত্া সময় পািঁ ঘন্াকল হ্াস পাইৰছ। n

সংদষিপ্ত খিৰ
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দিশেষ সম্বন্ধ...দিশেষ সম্বন্ধ...
সমুৰ সম্াজ্ী, নকাবকল কণ্ী গাবয়কা... আবদ অৰনক বিৰশষণৰিাৰ সংগীতৰ 
এই ম্ান ি্যক্তিত্বৰ ওিৰত সৰু হ্ পৰৰ। নদশৰ লগৰত বিশ্বৰ জনতাৰ মন 
সমুমিমুৰ কণ্ৰৰ নমাব্ত কৰা লতা মংৰগশকাৰৰ মতুৃ্যৰ খিৰৰ সকৰলাৰক 
বম্য়মান কবৰ তুবলৰছ। এই গৰাকী ম্ান সংগীত বশল্পীৰ হসৰত প্ৰিানম্ৰিী 
নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰ সম্বন্ধও আবছল অনন্য। লতা িাইৰদউ সৰম্বািন নপাৱা লতা 
মংৰগশকাৰৰ প্ৰিানম্ৰিীক নৰৰন্দ্ৰ িাই নাৰমৰৰ সৰম্বািন কবৰবছল। ২০১৪ 
িনৰ সািাৰণ বনি হিািনৰ পূৰি হিই লতা মংৰগশকাৰৰ হকবছল, “মই িগৱানৰ 
ওিৰত প্ৰাথ হিনা জনাওঁ যাৰত আবম নৰৰন্দ্ৰ িাইক প্ৰিানম্ৰিীৰ ৰূপত নদবখিকল 
পাওঁ।” লতা মংৰগশকাৰৰ বিদায় নদশিাসীৰ িাৰি অত্যন্ নিদনাদায়ক খিৰ 
আবছল। প্ৰয়াত প্ৰিানম্ৰিী অটল বি্াৰী িাজৰপয়ীৰ কায হিকালত িাৰত ৰত্ন 
সন্ানৰৰ সন্াবনত লতা মংৰগশকাৰৰ প্ৰবত ৰাষ্ট্ৰই শ্ৰধিাঞ্জবল জনাইৰছ...। 
প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰ হসৰত লতা মংৰগশকাৰৰ পবিত্ সম্বন্ধৰ কথা 
উৰল্খ কৰা বিৰশষ প্ৰিন্ধ নৰমা এপ্-নতা উপলব্ধ আৰছ...

দনউ ইক্ণ্ডয়া সমাৰাৰ  |  ১-১৫ মাৰ্ষ , ২০২২
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লতা মংৰগশকাৰৰ হিকমু ণ্ প্ৰয়াৰণ নদশিাসীক 
নশাকত স্ব্ধ কবৰ তুবলৰছ। এয়া িাৰতীয় ব্ন্দী ছবি 
উৰদ্যাগৰ িাৰি এটা যমুগৰ অৱসান িমুবলি পাবৰ। লতা 

মংৰগশকাৰৰ কণ্ই নদশৰ নকাটটৰৰা অবিক নলাকৰ অন্ৰ িুই 
হগবছল। নকাবকল কণ্ী গাবয়কা নাম নপাৱা লতা বদবদৰ নতওঁৰ 
প্ৰশংসকৰ হসৰত বনবিঢ় সপিকহি আবছল। প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ 
নমাদীৰকা লতা বদবদৰয় ভ্ৰাতৃ ব্িাৰপ বিৰশষ ননে্ বদবছল।

প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদী আৰু লতা মংৰগশকাৰৰ জন্মা্ 
এৰক, নতওঁ মৰমৰত নৰৰন্দ্ৰ নমাদীক নৰৰন্দ্ৰ িাই সৰম্বািন 
কবৰবছল। ২০১৩ িষ হিত প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদী নযবতয়া 
ৰ্জৰাটৰ মমুখ্যম্ৰিী ব্িাৰপ আবছল নতবতয়া লতা মংৰগশকাৰ 
আৰু নতওঁৰ পবৰয়াৰল নমাদীক পমুৰণত স্াপন ন্াৱা এখন 
ছুপাৰ নস্বিৰয়বলটী বিবকৎসালয় উৰবিািন কৰাৰ িাৰি বনম্ৰিণ 
জনাইবছল। এই বিবকৎসালয়খন লতা মংৰগশকাৰৰ বিৰশষ 
বপ্ৰয় আবছল বকয়ৰনা নসয়া নতওঁৰ বপতৃ দীনানাথ মংৰগশকাৰৰ 
স্মবৃতত বনম হিাণ কৰা হ্বছল। এই অনমুষ্ঠানৰতই লতা মংৰগশকাৰৰ 
হকবছল, “মই িগৱানৰ ওিৰত প্ৰাথ হিনা জনাইৰছা ঁ নয আবম 
নৰৰন্দ্ৰ িাইক প্ৰিানম্ৰিীৰয় ব্িাৰপ পাওঁ।”

প্ৰবতৰটা িছৰৰ ৰক্ষা িন্ধনৰ সময়ত লতা মংৰগশকাৰৰ নৰৰন্দ্ৰ 
িাইক শুিকামনা জনাইবছল। বনজৰ এক বিবদঅ’ িাত হিাত দমুখ 
প্ৰকাশ কবৰবছল নয নতওঁ নকাবিড ম্ামাৰীৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত 
প্ৰিানম্ৰিীক ৰাখী নপ্ৰৰণ কবৰি পৰা নাবছল। লতা বদবদৰয় 
হকবছল, “নৰৰন্দ্ৰ িাই, মই ৰাখীিন্ধনৰ এই পবিত্ বদনৰটাত 
আৰপানাক প্ৰণাম জৰনাৱাৰ লগৰত শুিকামনা জনাইৰছা।ঁ 
মই এইিাৰ ৰাখী নপ্ৰৰণ কবৰি ননাৱাবৰৰলা ঁ আৰু সকৰলাৰৱ 
ইয়াৰ কাৰণৰটা জাৰন।” ইয়াৰ প্ৰতু্যত্তৰত প্ৰিানম্ৰিীৰয় কয়, 
“আৰপানাৰ শুৰিছিাই নমাক নপ্ৰৰণা আৰু শক্তি বদৰয়। আপমুবন 
সমুস্ হ্ থাকক আৰু দীঘ হিায়মু ্ ওক, এয়াই িগৱানৰ ওিৰত নমাৰ 
প্ৰাথ হিনা।”  

২০১৯ িষ হিৰটাত নতওঁ নৰবডঅ’ অনমুষ্ঠান মন কী িাতত 
প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় এটা সমুন্দৰ কৰথাপকথন নদশিাসীৰ 
হসৰত আৰলািনা কবৰবছল। এই কথািাতহিা আৰমবৰকা যমুতিৰাষ্ট্ৰ 
নযাৱাৰ পূৰি হি নমাদীৰয় লতা মংৰগশকাৰৰ হসৰত কবৰবছল। 
নসই কৰথাপকথন এগৰাকী িাৰয়ৰক িাৰয়কৰ হসৰত কৰা 
কৰথাপকথনৰ বনবিনা আবছল।

প্ৰিানম্ৰিীৰয় এই কৰথাপকথনত উৰল্খ কবৰবছল নয নতওঁৰ 
হসৰত লতা মংৰগশকাৰৰ সপিকহি বনবি়ি আবছল। নযবতয়াই 
নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় লতাজীৰ হসৰত সাক্ষাৎ কবৰবছল নতবতয়া নতওঁ 
ৰ্জৰািী ি্যঞ্জন হতয়াৰ কবৰ নমাদীক খমুৱাইবছল।

এই কৰথাপকথনত এই কথাৰটা স্ষ্ হ্ পবৰবছল নয 
প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰ হসৰত লতা মংৰগশকাৰৰ সপিকহি 
বকমান িাল আবছল। দমুৰয়া গৰাকীৰ কৰথাপকথৰন এই কথাৰটা 
স্ষ্ কবৰবছল নয ইজৰন আনজনৰ হসৰত পবৰয়ালৰকন্দ্ৰীক 
সম্বন্ধ স্াপন কবৰবছল। িাইৰদউ িমুবল সৰম্বািন কৰা কথাৰটা 
তথা লতাজীৰয় প্ৰিানম্ৰিী সপিকহিত নকাৱা এষাৰ কথা, “আপমুবন 

চযদতয়া দপতৃশয় গীত চগাৱা শুদনদেল
লতা মংৰগশকাৰৰ জন্ ১৯২৯ িনৰ ২৮ নছৰপ্ম্বৰ 

তাবৰৰখ মি্যপ্ৰৰদশৰ ইৰন্দাৰত হ্বছল। নতওঁৰ 
বপতৃ দীননাথ মংৰগশকাৰৰ বনৰজ গীত নগাৱাৰ 

লগৰত নাটক নকাপিানী িলাইবছল। নকাৰনা এক 
সাক্ষাৎকাৰত লতাজীৰয় হকবছল, “এিাৰ নমাৰ 

নদউতাই বনজৰ বশষ্যক গান বশকাই থকাৰ মাজত 
কৰিাকল যািলগীয়া হ্বছল। নতৰন সময়ত 

বশষ্যগৰাকীৰয় নগাৱা গান মই নিলকনীৰ পৰা শুবন 
আবছৰলা।ঁ নসই গায়কৰ ওিৰকল হগ মই হকবছৰলা ঁ
নয তুবম এটা িন্দীশ শুধিকক নগাৱা নাই। নসয়া মই 
শুধিকক গায় শুনাইবছৰলা।ঁ নতৰন সময়ৰত নদউতা 

আব্ নপাৱাত মই আতঁবৰ আব্বছৰলা।ঁ নতবতয়া মই 
মাৰথা ঁপাছ িছৰীয়া আবছৰলা।ঁ নদউতাই জনা নাবছৰল 

নয মই গীত গাি পাৰৰা।ঁ নসইবনশা নদউতাই মাক 
নকাৱা শুবনবছৰলা ঁনয ঘৰৰতই গায়কী আৰছ আবম 
আৰকৌ িাব্ৰৰ নলাকক বশকাি িবৰৰছা।ঁ পাছবদনা 

পমুৱা নদউতাই নমাক ৬ িজাৰতই নটাপবনৰ পৰা 
উঠাই তানপমুৰা ্াতত বদবছল।” 

অদভনয়ৰ পৰা গাদয়কা চহাৱাৰ যাত্া
নসয়া সময় ১৯৪৩-৪৪। নকাল্াপমুৰত এখন বিৰনমাৰ 

দৃশ্যগ্ৰ্ণ িবল আবছল। নসই ছবিত লতাজীৰয় 
সৰু এটা িবৰত্ত অবিনয় কবৰবছল। ছবিখনৰ 
সংগীত িাণীিধি কবৰিকল নসই সময়ৰ প্ৰখ্যাত 

গাবয়কা নমুৰজা্ান আব্বছল। নতওঁৰ হসৰত লতা 
মংৰগশকাৰৰ পবৰিয় কৰৰাৱাৰ পাছত নমুৰজা্াৰন 
লতাক গীত গািকল হকবছল। লতা মংৰগশকাৰৰ বয 

সমুৰ শুনাইবছল নসই সমুৰ শুবন নমুৰজা্ান নমাব্ত 
হ্ পবৰবছল। এৰনদৰৰই লতা মংৰগশকাৰৰ গাবয়কা 

ন্াৱাৰ যাত্া আৰম্ভ হ্বছল।

লতা মংৰগশকাৰশ্ৰদ্ধাঞ্জদল 

দনউ ইক্ণ্ডয়া সমাৰাৰ  |  ১-১৫ মাৰ্ষ , ২০২২
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বক ্য় এই কথাৰটা স্য়ং আপমুবন (নৰৰন্দ্ৰ নমাদী) উপলবব্ধ কৰা 
নাই। মই জাৰনা নয আপমুবন অ্াৰ পাছত িাৰতৰ ছবৱ সলবন 
হ্ পবৰৰছ।” লতাজীৰয় লগৰত প্ৰিানম্ৰিীৰয় বনজৰ জন্বদনত 
মাতৃৰ আশীি হিাদ নলাৱা কথাৰটাও উৰল্খ কবৰবছল। উৰল্খ্য নয 
প্ৰিানম্ৰিী আৰু লতাজী উিৰয় জন্বদনৰ শুৰিছিা জনাইবছল। 
নতৰন এটা জন্বদন িাতহিাত লতাজীৰয় হকবছল, “নমস্াৰ নৰৰন্দ্ৰ 
িাই, আৰপানাক জন্বদনৰ অৰলখ শুৰিছিা। ঈশ্বৰৰ আৰপানাক 
সকৰলা কামত সেলতা আৰু যশ বদয়ক, এয়াই নমাক কামনা। 
তথাস্তু।” ইয়াৰ প্ৰবতক্ীয়া প্ৰিানম্ৰিীৰয় এইদৰৰ বদবছল, “িন্যিাদ 
লতা িাইৰদউ, মই দীঘ হিসময় িবৰ আৰপানাৰ পৰা আশীষ লাি 
কবৰ আব্ৰছা।ঁ এই শুৰিছিাই নমাক শক্তি বদৰয়।” অনমুিূবতৰ এই 
আদান প্ৰদাৰন দমুৰয়াগৰাকীৰ মাজত থকা সমুমিমুৰ সম্বন্ধৰ কথা 

ি্যতি কৰৰ।
প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় লতা মংৰগশকাৰক নতওঁৰ ৯২ 

সংখ্যক জন্বদনৰতা শুৰিছিা জ্াপন কবৰবছল। নতওঁ হকবছল 
নয, “আদৰণীয় লতা িাইৰদউকল জন্বদনৰ শুৰিছিা জনাৰলা।ঁ 
নতওঁৰ মিমুৰ িাণী সমগ্ৰ বিশ্বৰতই বসিঁৰবত হ্ আৰছ। বিনয়ী আৰু 
নকাবকল কণ্ী গাবয়কা ন্াৱাৰ লগৰত িাৰতীয় সংসৃ্বতৰ প্ৰবত 
থকা নতওঁৰ অগাঢ় বিশ্বাৰস লতা মংৰগশকাৰক সমগ্ৰ বিশ্বৰতই 
জনবপ্ৰয় কবৰ তুবলৰছ। মই লতা বদবদৰ দীঘ হিায়মু কামনা কবৰৰলা।ঁ” 
লতা মংৰগশকাৰৰ মতুৃ্য এক দমুখজনক খিৰ। লতাজীক 
নদশিাসীৰয় সদায় স্মৰণ কবৰ যাি। নতওঁৰ কণ্ নদশিাসীৰ মাজত 
অমৰ হ্ ৰৱ। নতওঁৰ গীৰত নদশিাসীক নদশিক্তিৰ িাৱ জাগ্ৰত 
কবৰ যাি। n

খৰাং পদৰদথিদতত ষিদতগ্ৰস্ত চহাৱাসকলৰ 
িাশি গীত গাইদেল
ৰাজস্ানত ১৯৮৭ িনত খৰাং পবৰবস্বতৰ উদ্ভৱ হ্বছল। 
এই অকাল পবৰবস্বতত ক্ষবতগ্ৰস্সকলৰ স্ায়ৰ 
িাৰি জয়পমুৰত এটা সংগীতানমুষ্ঠানৰ আৰয়াজন কৰা 
হ্বছল। এই অনমুষ্ঠানত মানবন ননাৰলাৱাকক গীত গািকল 
লতাজী মাবন্ হ্বছল। বকন্তু সমস্যা এটাই আবছল 
বকয়ৰনা সংগীতানমুষ্ঠানৰ বদন িৃ্ স্বতিাৰ আবছল 
আৰু নসই বদনৰটাত লতাজীৰয় উপিাস খাটটবছল আৰু 
গীত পবৰৰৱশনৰ পৰাও আতঁবৰ থাবকবছল। বকন্তু খৰাং 
পবৰবস্বতত ক্ষবতগ্ৰস্ নলাকৰ কথা বিন্া কবৰ নতওঁ বনয়ম 
িংগ কবৰ নসই বদনৰটাত ২৬ টা গীত গাইবছল।

ৰাজ্সভাৰ সাংসিৰ ৰূপত লতা 
মংশগেকাৰ
লতা মংৰগশকাৰ ১৯৯৯ িনৰ পৰা ২০০৫ িনকল 
ৰাজ্যসিাৰ সাংসদৰ ৰূপত আবছল। নতওঁক ১৯৯৯ িনত 
ৰাজ্যসিাৰ িাৰি মৰনানীত কৰা হ্বছল। নতওঁ আনবক 
প্ৰবতটষ্ঠত ৰৰয়ল এলিাটহি ্ল, লণ্ডনত গীত পবৰৰৱশন কৰা 
প্ৰথম িাৰতীয় আবছল। ফ্ান্স িৰকাৰৰ নতওঁ নদশৰ সৰি হিাচ্চ 
অসামবৰক সন্ান লীজন অে অনাৰ (২০০৭) বদবছল। 
সি হিাবিক িাণীিন্ধ কৰাৰ িাৰি ২০১১ িনত গীবনজ িমুক অৱ 
ৱৰ্হি নৰকডহিছত নতওঁ নাম বলবপৱধি কৰা হ্বছল।

প্ৰথম দফল্মশফয়াৰ িঁিা
১৯৫৭ িনত বেল্ম নেয়াৰ িটঁাত শংকৰ জয়বকছনকল নশ্ৰষ্ঠ 
সংগীত পবৰিালকৰ িটঁা বদয়া হ্বছল। নতবতয়া সংগীত 
পবৰিালকবিৰয় লতাজীক িটঁা প্ৰদান অনমুষ্ঠানত গীত গািকল 
অনমুৰৰাি জনাইবছল। নসই কথাৰটাত লতাজী অমাবন্ হ্বছল 
আৰু হকবছল নয বেল্মৰেয়াৰ িটঁা কতৃ হিপক্ষই সি হিৰশ্ৰষ্ঠ 
গায়ক-গাবয়কা িা গীবতকাৰৰ িাৰি নকাৰনা িৰণৰ িটঁা 
প্ৰদান নকৰৰ। গায়ক-গাবয়কা িা গীবতকাৰক িটঁা প্ৰদান 
কৰা ন্য় নতবতয়াকল মই বেল্মৰেয়াৰত গীত পবৰৰৱশন 
নকৰৰা।ঁ ১৯৫৯ িনৰ পৰা পমুৰুষ-মব্লা উিয়ৰ িাৰি এটা 
নকৰটগৰীত(নশ্ৰণীত) িটঁা প্ৰদানৰ প্ৰথা আৰম্ভ ্য়। প্ৰথমিাৰ 
লতা মংৰগশকাৰৰ সি হিৰশ্ৰষ্ঠ গাবয়কাৰ িটঁা মিমুমতী ছবিত কণ্ 
বদয়া “আজা নৰ পৰৰদশী” গীতৰ িাৰি লাি কবৰবছল।    

২০১৯ত চেষ িাৰৰ িাশি গীত িাণীিদ্ধ 
কদৰদেল
লতা মংৰগশকাৰৰ নতওঁৰ নশষ গীত 'নসৌগন্ধ মমুৰঝ ইছ 
বমটটি' কী শীষ হিক গীত ২০১৯ িনত িাণীিধি কবৰবছল। 
ময়মুৰৰশ পাইৰয় নসনা আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰবত শ্ৰধিাঞ্জবল জনায়  
সটৃষ্ কৰা গীতৰটা ২০১৯ িনৰ ৩০ মািহিত মমুক্তি বদয়া 
হ্বছল।

লতা মংৰগশকাৰশ্ৰদ্ধাঞ্জদল 
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ওব়িশ্যাৰ গঞ্জম ক্জলাত ১৯১৬ িনৰ ৫ মািহি তাবৰৰখ 
লক্ষীনাৰায়ণ পাটনায়ক আৰু আশালতা নদৱীৰ ঘৰত 
জন্গ্ৰ্ণ কৰা বিজমু পাটনায়ক কৰলজীয়া বদনত 

এগৰাকী প্ৰবতিাৱান নখলমুকৱ আবছল। নতওঁ কৰলজত ক্ী়িা 
নিম্পিয়ন আবছল। বদল্ী ফ্াইং ক্াি আৰু এৰ’ননটটক প্ৰবশক্ষণ 
প্ৰবতষ্ঠানত পাইলটৰ প্ৰবশক্ষণ ল’িকল নতওঁ আিাৰত বশক্ষা সাং 
কবৰবছল। বশশু কালৰ পৰাই পাইলট ন্াৱাৰ সৰপান নদখা বিজমু 
পাটনায়ৰক প্ৰবশক্ষণ সমাপ্ কৰাৰ পাছত ি্যক্তিগত বিমান 
নসৱাৰ পাইলট হ্ পবৰবছল বকন্তু ববিতীয় বিশ্বযমুধিৰ সময়ত নতওঁ 
ৰৰয়ল ইক্ণ্ডয়ান এয়াৰ নোিহিত নযাগদান কবৰবছল।

ববিতীয় বিশ্ব যমুধিৰ সময়ত নযবতয়া নছাবিৰয়ট সংঘ বিপদত 
পবৰবছল নতবতয়া নসয়া পাটনায়ৰকই আবছল বযগৰাকীৰয় বিমান 
ডাৰকাটা হল শত্ৰুক িৰাশায়ী কবৰবছল। এই সা্বসকতাৰ িাৰি 
বিজমু পাটনায়কক নছাবিৰয়ট ৰাবছয়াৰ পৰা সৰি হিাচ্চ সন্ান বদয়াৰ 
লগৰত নসই নদশৰ নাগবৰকত্ব প্ৰদান কৰা হ্বছল। ববিতীয় বিশ্বযমুধিৰ 
সময়ত ম্যানমাৰৰ নৰংৰ্ণত আৱধি হ্ থকা স্স্াবিক িাৰতীয় 
নাগবৰকক উধিাৰৰ নশ্ৰয় বিজমু পাটনায়ককলৰয় যায়। ১৯৪৭ িনৰ 
পাছত নযবতয়া কাশ্ীৰত জনজাতীয় পাবকস্ানী স্ৰিাসিাদীৰয় 
লমুটপাট কবৰ আবছল নতবতয়া নসয়া বিজমু পাটনায়ৰকই আবছল 
বযগৰাকীৰ ননতৃত্বত িাৰতীয় িায়মু নসনাৰ দল শ্ৰীনগৰ বিমান 
িন্দৰত উপবস্ত হ্বছল আৰু ক্মাবিৰয় িাৰতীয় নসনা উপবস্ত 
হ্বছল। কাশ্ীৰ উপত্যকা নতৰনদৰৰ ৰক্ষা কৰা হ্বছল।

বিজমু পাটনায়ক সপিকমীয় আন এটা ৰ্ৰুত্বপূণ হি কাব্নী 
ইৰণ্ডাৰনবছয়াৰ হসৰত জব়িত হ্ আৰছ। ইৰণ্ডাৰনবছয়াই ইয়াৰ 

নিবছিাগ অঞ্ল ১৯৪৬ িনৰ নশষকল ডাচ্চ িাব্নী মাৰন 
ননডাৰৰলণ্ডৰ দখলৰ পৰা মমুতি কবৰবছল। বকন্তু ১৯৪৭ িনত 
ডাচ্চসকৰল আৰকৌ এিাৰ ইৰণ্ডাৰনবছয়া আক্মণ কবৰবছল। 
নসই সময়ত নন্ৰুৰৱ বিজমু পাটনায়কক পমুৰবণ ডাৰকাটা 
বিমানখনৰ হসৰত ইৰণ্ডাৰনবছয়াকল পটঠয়াইবছল। ওলন্দাজসকৰল 
বিজমু পাটনায়কৰ বিমান আক্মণ কবৰবছল যবদও সেল ন্াৱা 
নাবছল আৰু বিজমু পাটনায়ৰক ইৰণ্ডাৰনবছয়াৰ প্ৰিানম্ৰিী আৰু 
উপৰাষ্ট্ৰপবতক ৰক্ষা কবৰ বদল্ী নপাৱাইবছল। এই সা্বসকতাৰ 
িাৰি পাছকল বিজমু পাটনায়কক ইৰণ্ডাৰনবছয়াৰ নাগবৰকত্ব প্ৰদান 
কৰাৰ লগৰত নসই নদশৰ িূবম পমুত্ৰ সন্ান লাি কবৰবছল। 
১৯৯৫ িনত বিজমু পাটনায়কক ইৰণ্ডাৰনবছয়াৰ সৰি হিাচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় 
সন্ান 'বিতাংগ জসা উতান' যাবঁিবছল। উৰল্খ্য নয বদল্ীত থকা 
ইৰণ্ডাৰনবছয়াৰ দতূািাসৰ এটা নকাঠাৰ নাম বিজমু পাটনায়কৰ 
নামত ৰখা হ্ৰছ।

নতওঁ কবলংগ বিমান নসৱা আৰম্ভ কবৰবছল বয পাছকল ১৯৫৩ 
িনত অবিগ্ৰ্ণৰ পাছত ইক্ণ্ডয়ান এয়াৰলাইনছ হ্ পবৰবছল। 
৫০ৰ দশকত বিজমু পাটনায়ৰক ৰাজনীবতত নযাগদান কবৰ ১৯৬১ 
িনত ওব়িশ্যাৰ মমুখ্যম্ৰিী হ্ পবৰবছল। জৰুৰীকালীন সময়ৰ 
পাছত নমাৰাৰজী নদশাইৰ ননতৃত্বত ন্াৱা িৰকাৰত নতওঁ ১৯৭৭ 
িনত নকন্দ্ৰীয় ম্ৰিী আবছল। ১৯৯০ িনত নতওঁ জনতা দলৰ হ্ 
পমুনৰ ওব়িশ্যাৰ মমুখ্যম্ৰিী হ্ পৰৰ। ১৯৯৭ িনৰ ১৭ এবপ্ৰলত 
নতওঁৰ মতুৃ্য ্য়। নতওঁ মতুৃ্যৰ পাছত ন্াৱা নশািাযাত্াত শৱ 
নদ্ত বতবনখন নদশৰ (িাৰত, ৰাবছয়া আৰু ইৰণ্ডাৰনবছয়া) ৰাষ্ট্ৰীয় 
পতাকা ৰখা হ্বছল। n

এগৰাকী ৰাজনীদতদিি দযগৰাকীশয় সু্লীয়া কালৰ পৰা িতুঃসাহদসক অদভযান ভাল পাইদেল, চতওঁ 
ডাঙৰ দহ পাইলি দহদেল। স্াধীনতা সংগ্ৰামত অংেগ্ৰহণ কৰাৰ লগশত কাশ্ীৰত পাদকস্তানৰ দিৰুশদ্ধ 
যুদ্ধত িীৰত্বশৰ যুঁজ দিদেল। চতওঁ স্াধীন ভাৰতৰ ৰাজনীদতত সক্ৰিয় আদেল আৰু িিুাৰলক মুখ্মন্তী 

আৰু এিাৰ চকন্দ্ৰীয় মন্তীৰ িাদয়ত্ব দলদেল। চযদতয়া চতওঁৰ মৃতু্ দহদেল চতদতয়া দতদনখন চিেৰ 
ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা চতওঁৰ নশ্বৰ চিহত ৰখা দহদেল। এশনকুৱাই আদেল দিজয়ানন্দ পািনায়ক দযগৰাকীক 

সকশলাশৱ দিজ ুপািনায়ক নাশমশৰ আধুদনক ওদ়িে্াৰ দনম ্ষাতা দহৰাশপ জাশন...

আধুদনক ওদ়িে্াৰ 
দনম ্ষাতা

জন্তঃ ৫ মাৰ্ষ , ১৯১৬      মৃতু্তঃ ১৭ এদপ্ৰল, ১৯৯৭

বিজমু পাটনায়কি্ক্তিত্ব
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চপ্ৰৰণাৰ উৎস দহ পদৰশে
ভাৰতীয় নাৰীেক্তি

यत्र नाय्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते ्त्र दतेव्ा:
यत्ररै्ास्तु न पूजयन्ते सवा्यस्त्राफला: क्रिया: 

অথ হিাৎ বয ঠাইত নাৰীৰ পূজা ্য় নসই ঠাইত নদৱতাই িাস কৰৰ। বযৰিাৰ ঠাইত এৰন ন্য়, নতৰনৰিাৰ ঠাইত সকৰলা কাম বিেল ্য়।

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা

সিল মদহলা সমৃদ্ধ ভাৰত
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শব্দৰ এই গাথঁবনৰয় নতুন িাৰতৰ অমতৃ যাত্াৰ 
সমস্ বিন্া ি্যতি কবৰৰছ। বিন্ািাৰাৰ সমগ্ৰ 
দৃটষ্ৰকাণৰ স্ায়ত মব্লা শক্তিক নকন্দ্ৰীয় 
িূবমকাকল অনাৰ নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ প্ৰৰিষ্াৰ 

েলােল এয়াই নয আক্জ ৰাজপথত গণত্ৰি বদৱসৰ 
নপৰৰডৰ ননতৃত্ব ্ওক িা সামবৰক যমুধি বিমান ৰাৰেল 
উৰণৰ দাবয়ত্ব নপাৱাৰ কথা ্ওক িা সীমান্ত সমুৰক্ষাৰ 
দাবয়ত্ব লাি কৰাৰ কথা তথা ক্ী়িাংগন, কম হিৰক্ষত্ আবদ 
সকৰলাৰত আক্জ িাৰতীয় নাৰীৰয় পমুৰুষৰ সমাৰন নখাজ 
নপলাই আগিাবঢ় যািকল সক্ষম হ্ৰছ। আক্জ মব্লা 
শক্তি নদশৰ স্াবিমানৰ কাৰণ হ্ পবৰৰছ। নাৰী শক্তিৰয় 
এই কথাৰটা প্ৰমাণ কবৰৰছ নয যবদৰ্ সমান সমুবিিা প্ৰদান 
কবৰি পৰা যায় নতৰন্ পমুৰুষৰ সমকক্ষ ন্াৱাই ন্য়, 
অৰনক নক্ষত্ত আগিাবঢ়ও হগৰছ।

আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় মমুদ্ৰা বনবিৰ প্ৰবতৰিদনমৰত িাৰতিষ হিত 
যবদৰ্ মব্লা শক্তিক পমুৰুষৰ সমাৰন কম হিৰক্ষত্ত সমুবিিা 
প্ৰদান কবৰি পৰা যায় নতৰন্ নদশৰ মমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন 
মাৰন ক্জবডবপৰ ্াৰ ২৭ শতাংশ িকৃ্ধি পাি। যবদৰ্ 
কম হিৰক্ষত্ত ৫০ শতাংশ দক্ষ মব্লা অন্িুহিতি হ্ পৰৰ 
নতবতয়া বিকাশৰ ্াৰ ১.৫ শতাংশ িকৃ্ধি হ্ প্ৰবতিছৰৰ 
৯ শতাংশকল িকৃ্ধি পাি। নতুন িাৰতত মব্লাসকলক 
কম হিশক্তিত অন্িুহিতি কৰাৰ উৰদেশ্যৰৰ নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ 
বনৰতৌ নতুন পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কবৰ থকাৰ লগৰত সমুৰক্ষাৰ 
পবৰৰৱশ গঢ় বদয়াত বিৰশষ ৰ্ৰুত্ব প্ৰদান কবৰৰছ। নকাৰনা 
এক পবৰৱতহিন সািৰ কৰাৰ িাৰি বিন্ািাৰাৰ উৰন্ষণ 
হ্ৰছ অতীৱ প্ৰৰয়াজন। এবতয়া এই বদশৰতই বিন্ািিহিা 
কবৰ থকা হ্ৰছ যাৰত নতুন িাৰতত নতুন এটা যমুগৰ 
আৰম্ভবণ ্ওক। এই িাৱিাৰাই আক্জ স্ণ হিময় িাৰতৰ 

িাৰতীয় সংসৃ্বতত নাৰীৰ সন্ানৰ ৰ্ৰুত্ব এই এটা মাত্ ন্াৰক স্ষ্ কৰৰ। মব্লা শক্তি অবি্ৰন 
নকাৰনা এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সমকৃ্ধিৰ কথাৰটা কল্পনা কবৰি পৰা নাযায়। এৰন পবৰৰপ্ৰবক্ষটত নকৱল নাৰীৰ 

উত্াৰনই ন্য়, নাৰীৰ ননতৃত্বত উন্নয়নৰ দৃটষ্িংগী বিগত নকইটামান িষ হিত ৰাষ্ট্ৰৰ নীবত হ্ পবৰৰছ। 
নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ নীবতৰ েলত এবতয়া নদশত কন্যা সন্াৰন নগৌৰৱৰৰ জীৱন যাপন কবৰিকল সক্ষম 

হ্ৰছ। এবতয়া সকৰলাৰৱ নদশৰ কন্যাক আত্মবনিহিশীলতাৰ পথত িাি বিিাৰৰ। এই কাৰণৰিাৰৰ িাৰিই 
আক্জ নদশৰ নাৰীৰয় নতুন িাৰতত সকৰলা খণ্ডত সেলতা লাি কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। আ্ক আবম 
জাবনিকল নিষ্া কৰৰা ঁনয স্ািীনতাৰ অমতৃ মৰ্াৎসৱৰ িষ হিৰটাত নযবতয়া বিশ্বই আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী বদৱস 
(৮ মািহি ) পালন কবৰৰছ নতবতয়া বকদৰৰ নাৰীৰ আকাংক্ষাৰিাৰৰ নতুন িাৰতত নডউকা লাি কবৰৰছ...

কন্যাক জীয়ািকল বদয়া, 
্াবঁ্িকল বদয়া, নখবলি বদয়া।
কন্যাক পবঢ়িকল বদয়া,
আকাশ িুিকল বদয়া।
সমাজ ক্জবলবক উটঠৱ
নযবতয়া কন্যাই লাি কবৰি শক্তি।
নদশ আগিাবঢ়ি
নযবতয়া আত্মবনিহিৰ নাৰী শক্তি লগত 
থাবকি।
কন্যা সন্ানৰ আগিাবঢ় নযাৱাৰ ইছিা
এবতয়া পূণ হি হ্ৰছ।
বকিা এটা কৰাৰ ইছিাই
এবতয়া িাস্ৱ ৰূপ পাইৰছ।
নসনা িা ষ্াটহিআপ
অবলম্পিক িা গৰৱষণা
িা প্ৰযমুক্তি-উদ্ভাৱন
কন্যা এবতয়া আগৰণমুৱা,
সিল,
ৰাষ্ট্ৰ নতওঁৰলাকক হল নগৌৰৱাববিত।
প্ৰবতৰটা িন্ধন, িািা অবতক্ম কৰা
নকাৰনা িািাই নতামাক ৰখাৱ ননাৱাৰৰ।
নদশক নতুন উচ্চতাকল বনি
নাৰীৰ সমূ্ীয়া শক্তিৰয়।
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নিটট প্ৰবতষ্ঠা কবৰৰছ। ৰাষ্ট্ৰৰ অক্স্ত্ব ইয়াৰতই নীব্ত হ্ 
আৰছ। এই নতুন বিন্ািাৰাত নকাৰনা িৰণৰ নিদিাৱ 
নাই। এৰন এখন নতুন সমাজ বনম হিাণ হ্ আৰছ বযখন 
সমাজত সকৰলা সমান আৰু নসয়াই সামাক্জক ন্যায়ৰ 
মূল আিাৰ।  
মদহলা সিলীকৰণতঃ নতুন অধ্ায়, নতুন পদৰসৰ

এটা সময় এৰনকমু ৱা আবছল নয নসই সময়ত 
গ্ৰামাঞ্লৰ মব্লাসকলক নাৰী সিলীকৰণৰ সীবমত 
পবৰসৰৰ দৃটষ্িংগীৰৰ নিাৱা হ্বছল। দবৰদ্ৰ মব্লাও 
ইয়াৰ পৰা আতঁৰত আবছল। বকন্তু বিগত নকইটামান 
িছৰত নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ এই সন্দিহিত বিৰশষ কাম কবৰৰছ। 
আক্জ মব্লা সিলীকৰণত নসই ৯ নকাটট মব্লাও 
অন্িুহিতি হ্ৰছ বযসকৰল প্ৰথমিাৰৰ িাৰি ৰন্ধন নগছৰ 
সংৰযাগ লাি কবৰৰছ। নকাটটৰৰা অবিক নসইসকল 
মব্লাও আৰছ বযসকলৰ ঘৰত নশৌিাগাৰ বনম হিাণ হ্ৰছ। 
এই নশৌিাগাৰৰিাৰক উত্তৰ প্ৰৰদশত সন্ানৰ ঘৰ আখ্যা 
বদয়া ্য়। নসইসকল মব্লাও আৰছ বযসকৰল প্ৰিানম্ৰিী 
আৱাস নযাজনাৰ অিীনত থাবকিকল পকী ঘৰ পাইৰছ। 

মব্লাসকৰল জন িন একাউন্ লাি কবৰৰছ আৰু সমৰয় 
সমৰয় িৰকাৰৰ প্ৰদান কৰা সা্ায হিৰ িন এই একাউন্ত 
নসামাইৰছ। এই সকল মব্লা নাৰী সিলীকৰণৰ 
প্ৰতীকবিহ্ন ্য়।

প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় কয় নয, “পবৃথৱী নযবতয়া 
মি্যযমুগত আবছল নতবতয়া িাৰতিষ হিত মাতৃ পূজা কৰা 
হ্বছল। নাৰীক হল অন্ধবিশ্বাস আবছল নতবতয়া িাৰতিষ হিত 
মব্লাক নদৱীৰূৰপ জ্ান কৰা হ্বছল। আমাৰ নদশত 
গাগমী, হমৰত্য়ী, অনমুসূয়া, অৰুন্ধবতৰ দৰৰ বিদমুষী নাৰীৰ 
জন্ হ্ৰছ। নদৰশ স্ািীনতাৰ অমতৃ মৰ্াৎসৱ পালন 
কবৰ থকাৰ সময়ৰতা একাবিক এৰন মব্লা স্ািীনতা 
সংগ্ৰামীৰ কথা সকৰলাৰৱ জাবনি পাবৰৰছ নসইৰিাৰৰ 
সকৰলাৰক নপ্ৰৰণা বদৰছ।”
আত্মদনভ্ষৰ ভাৰতৰ চকন্দ্ৰত মদহলা

িাৰতৰ নাৰী শক্তিৰয় আক্জ আত্মবনিহিৰশীলতাৰ পথত 
আগিাবঢ় বনজৰ িবৰত নখাজ বদ সমাজক প্ৰবতবনবিত্ব 
কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। পূি হিৰত ি্যৱসায়ৰ কথা আৰলািনা 
্ওৰত নকৱল পমুৰুষৰ কথাৰ্ আৰলাবিত হ্বছল। বকন্তু 

সাধাৰণ িাশজিত নাৰী েক্তিৰ িাশি নতুন পিশষিপ

িাৰতীয় নাৰী আক্জ বনজৰ ঘৰৰ পৰা 
িাব্ৰকল আব্ ি্যৱসায়, উৰদ্যাগ আবদ 

খণ্ডত সক্ক্য়তাৰৰ অংশগ্ৰ্ণ কবৰ 
বনজৰ সম্ভাৱনা ি্যতি কবৰৰছ। িস্ত 

উৰদ্যাগ, ষ্াটহিআপত মব্লাৰ অংশগ্ৰ্ণ 
িকৃ্ধি পাইৰছ।

নশৰন্দ্ৰ চমািী, প্ৰধানমন্তী। 
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এবতয়া নদশত গঢ় হল উঠা ষ্াটহিআপ সংসৃ্বতৰয় সকৰলা 
সলবন কবৰৰছ। আক্জ নাৰী শক্তিৰয় ষ্াটহিআপৰ জবৰয়ৰত 
সমাজক প্ৰবতবনবিত্ব কবৰৰছ। এমএছএমই খণ্ডই পূি হিৰৰ 
পৰা িাৰতীয় অথ হিনীবতক টনবকয়াল কবৰ আব্ৰছ। 
এই ক্ষমু দ্ৰ,লঘমু আৰু মজলীয়া উৰদ্যাগ খণ্ডত মব্লাৰ 
বস্বত শক্তিশালী।িস্ত উৰদ্যাগৰ পৰা আৰম্ভ কবৰ কৃবষ, 
দমুগ্ধ উৎপাদন আবদ খণ্ডৰিাৰত মব্লাৰ উপবস্বত মন 
কবৰিলগীয়া। মব্লা নকৱল ঘৰৰ কাম কাজৰতই িাল 
এই কথাৰটা িা বিন্া সলবন কবৰ এবতয়া মব্লাক সমাজৰ 
ননতৃত্ব নলাৱা নদখা হগৰছ। মব্লাৰ নকৌশল বিকাশৰ 
িাৰি নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ বিৰশষ ি্যৱস্া গ্ৰ্ণ কবৰ আব্ৰছ। 
নমক ইন ইক্ণ্ডয়াই আক্জ এই নক্ষত্ত সেলতাৰৰ কাম 
কবৰৰছ।মমুদ্ৰা আিঁবনৰয় নদশৰ ক্ষমু দ্ৰ উৰদ্যাগীক স্ায় 
কবৰৰছ।এই আিঁবনৰ ৭০ শতাংশ ব্তাবিকাৰী মব্লা 
্য়। মব্লাসকৰল এই আিঁবনৰ পৰা সমুবিিা হল ি্যৱসায় 
আৰম্ভ কবৰৰছ। দীনদয়াল অৰন্াদয়া আিঁবনৰ জবৰয়ৰত 
আত্মবনিহিৰশীল মব্লাক নকৌশল বিকাশৰ িাৰি নকন্দ্ৰৰ 
পদৰক্ষৰপও িাল েলােল নদখমুৱাি সক্ষম হ্ৰছ। বিগত 
৬-৭ িছৰত নদশত আত্মস্ায়ক নগাটৰ সংখ্যা িকৃ্ধি 
পাইৰছ। আক্জ নদশৰ সেল ষ্াটহিআপৰিাৰত মব্লা 
পবৰিালকৰ উপবস্বত মন কবৰিলগীয়া।
সম অদধকাশৰ সলদন কদৰশে েদি

সন্ান আৰু সম অবিকাৰৰ মব্লাসকলক বকদৰৰ 
স্ায় কবৰৰছ নসয়া নদশৰ সামাক্জক জীৱনত প্ৰবতেবলত 
হ্ৰছ। নিটট িিাওঁ, নিটট পঢ়াওঁ শীষ হিক অবিযান, সমুকন্যা 
সমকৃ্ধি আিঁবন আবদৰিাৰৰ নদশত মব্লাক সিল কৰাৰ 
লগৰত বলংগ অনমুপাত িকৃ্ধি কবৰৰছ। প্ৰথমিাৰৰ িাৰি 
প্ৰবত এক ্াজাৰ পমুৰুষৰ বিপৰীৰত মব্লাৰ সংখ্যা 
১০২০ হ্ৰছ। বিদ্যালয়ৰিাৰৰ পৰা কন্যা সন্ানৰ 
অি্যা্বতৰ গ়ি হ্াস পাইৰছ। এবতয়া নছাৱালীৰ বিিা্ৰ 
নূন্যতম িয়স ২১ িছৰ কৰাৰ প্ৰস্তুবত প্ৰায় সপিূণ হি হ্ 
উটঠৰছ। নদশৰ প্ৰিানম্ৰিীৰয় নিটট িছাওঁ, নিটট পঢ়াও 
শীষ হিক আিঁবন আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত লাল বকল্াৰ পৰা 
হকবছল, “মই এগাৰাকী বিক্ষমু ক হ্ আৰপানাৰলাকৰ 
পৰা কন্যা সন্ানৰ জীৱনৰ বিক্ষা খমুক্জৰছা।ঁ কন্যা 
সন্ানক পবৰয়ালৰ অংশ ব্িাৰপ লওক, নতওঁৰলাকক হল 
আৰপানাৰলাৰক গি হি কৰক। আবম বিন্ািাৰাৰ পবৰৱতহিন 
কবৰি লাবগল। কন্যা সন্ানক পমুত্ সন্ানৰ দৰৰ ৰ্ৰুত্ব 
বদয়ক। নদশৰ প্ৰগবতৰ িাৰি দমুৰয়াৰৰ ৰ্ৰুত্ব সি হিাবিক।” 
আক্জ স্ািীনতাৰ অমতৃ মৰ্াৎসৱ উদযাপনৰ জবৰয়ৰত 
নদশৰ নৱ প্ৰজন্ই অৰনক স্ািীনতা সংগ্ৰামীৰ জীৱন 
অি্যয়ন কবৰ নপ্ৰৰণা লাি কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। এই 

স্ািীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ বিতৰত থকা মব্লা সংগ্ৰামীৰ 
জীৱন কাব্নীৰয় সকৰলাৰক উদ্ডুধি কবৰৰছ। আক্জ নকন্দ্ৰ 
িৰকাৰৰ পদৰক্ষপৰিাৰৰ েলত মব্লাই সামবৰক খণ্ডৰতা 
সেলতা লাি কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। হসবনক স্মু লৰিাৰত 
কন্যা সন্াৰন পবঢ়িকল সমুৰযাগ লাি কবৰৰছ। ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষাৰ 
িাৰি আক্জ মব্লাই সীমান্ যমুজঁ বদৰছ। মব্লাই আক্জ 
হিমাবনক হ্ যমুধি বিমান িলাইৰছ। কম হিৰক্ষত্ত যাৰত 
মব্লাই অসমুবিিাৰ সম্মুখীন ন্য় তাৰ িাৰি প্ৰসমুবতকালীন 
ছুটটৰ ম্যাদ িকৃ্ধি কৰা হ্ৰছ। মন কবৰিলগীয়া কথা এয়াই 
নয ২০১৯ৰ বনি হিািনত পমুৰুষৰ তুলনাত মব্লাই সি হিাবিক 
নিাটদান কবৰৰছ। নদশৰ দাবয়ত্ব মব্লা ম্ৰিীৰয় পালন 
কবৰ আৰছ। এইৰিাৰ কথাই সলবন ন্াৱা িাৰতৰ কথা 
স্ষ্ কৰৰ।    

নতুন িাৰতত মব্লাৰ অংশগ্ৰ্ণ বনৰতৌ িকৃ্ধি পািকল 
িবৰৰছ। বিগত ৭-৮ িছৰত মব্লাসকৰল সকৰলা খণ্ডৰত 
বনজৰ ৰ্ৰুত্ব িকৃ্ধি কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। পদ্ম িটঁাৰ 
নক্ষত্ৰতা এয়া নদখা হগৰছ নয পমুৰুষৰ তুলনাত মব্লাই 
অবিক সেলতা লাি কবৰৰছ িা সমাজৰ উন্নয়নৰ িাৰি 
িৰঙবণ আগিঢ়াইৰছ। ২০১৫ িনৰ পৰা এবতয়াকল ১৮৫ 
মব্লাই নতওঁৰলাৰক কৰা অসািাৰণ কামৰ িাৰি পদ্ম 
িটঁা লাি কবৰৰছ। এই িছৰৰতই ৩৪ গৰাকী মব্লাই পদ্ম 
পমুৰস্াৰ লাি কবৰৰছ। ক্ী়িা পৰা আৰম্ভ কবৰ সকৰলাৰত 
এবতয়া মব্লাৰ শক্তি িকৃ্ধি পািকল িবৰৰছ। নকাবিড 

চিেত এদতয়া ৮০০০চৰা অদধক 
জন ঔষদধ চকন্দ্ৰৰ মাধ্মত 
মাত্ ১ িকা মপূল্ত চেদনশিৰী 
চনপদকন উপলব্ধ দহশে। 

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা



14 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ মাচ্চ , ২০২২

কালৰতা নাছ হিৰ ৰূপত মব্লাসকৰল ৰ্ৰুত্বপূণ হি িূবমকা 
পালন কবৰবছল।
নাৰী সুৰষিাতঃ আইনী সুৰষিা

২০১৪ িনৰ পাছৰ পৰা নদশত মব্লাৰ সমুৰক্ষা িকৃ্ধিৰ 
িাৰি একাবিক আইনী ি্যৱস্া গ্ৰ্ণ কৰা হ্ৰছ। আক্জ 
নদশৰ মব্লাক সমুৰক্ষা বদয়াৰ িাৰি অপৰাি বিৰৰািী 
আইন, িষ হিণ বিৰৰািী কৰঠাৰ আইন, োিঁী আবদৰ ি্যৱস্া 
কৰা হ্ৰছ। নদশত োষ্-নৰিক আদালত প্ৰবতষ্ঠা কৰা হ্ৰছ, 
আইন পালনৰ নক্ষত্ত কৰঠাৰ অনমুশাসন অৱলম্বন কৰা 
হ্ৰছ। আৰক্ষী িকীৰিাৰত মব্লা স্ায়ক নডস্ৰ সংখ্যা 
িকৃ্ধি কৰা হ্ৰছ। মব্লাৰ বিৰুৰধি ন্াৱা িাইিাৰ অপৰাি 
প্ৰবতৰৰাি কৰাৰ িাৰিও বিৰশষ পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কৰা হ্ৰছ। 
এটা সময় আবছল নযবতয়া নদশত বনিহিয়া কাণ্ডৰ দৰৰ 
ঘটনা সংঘটটত হ্বছল। এবতয়া নসইিৰণৰ ঘটনাৰ হসৰত 
নমাকাবিলা কবৰিকল কৰঠাৰ আইন প্ৰণয়ন তথা সংস্াৰ 
সািন কৰা হ্ৰছ। পূি হিৰৰ পৰা িবল অ্া বতবন তালাক প্ৰথা 
বনমূ হিল কৰা হ্ৰছ। এবতয়া বতবন তালাক ৮০ শতাংশ হ্াস 
পাইৰছ, ইয়াৰ েলত ইছলাম িম হিালম্বী মব্লাৰ আত্মসন্ান 
িকৃ্ধি পাইৰছ। বিগত নকইটামান িষ হিত সামাক্জক িজহিনৰ 
বিন্াৰ প্ৰবত নকাৰনা িৰণৰ ৰ্ৰুত্ব বনবদ আইন সংস্াৰ 
সািন কাৰা হ্ৰছ যাৰত মব্লাসকৰল সমাজত সন্ান 
লাি কৰক। কৰঠাৰ আইনৰ েলত এবতয়া িষ হিণৰ ঘটনাৰ 
বনস্ত্বত কবৰিকল নিবছ সময়ৰ প্ৰৰয়াজন ন্য়। ইয়াৰ 
েলত মব্লাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু সন্ান িকৃ্ধি পাইৰছ।

নকৱল আইনী সমুৰক্ষাই ন্য়, মব্লাৰ আত্মসন্ানৰ 
িাৰিও নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ অবিযান অি্যা্ত ৰাবখৰছ। 
নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ অবিকাংশ আিঁবনৰ মূল হ্ৰছ মব্লাৰ 
কল্যাণ, পবৰয়ালৰ কল্যাণ। জম্মু-কাশ্ীৰত পূি হিৰত নসই 
ঠাইৰ মব্লাই অন্য প্ৰৰদশৰ যমুৱকৰ হসৰত বিিা্ পাশত 
আৱধি ন্াৱাৰ পাছত নতওঁ তথা নতওঁৰ সন্ান হপক্ত্ক 
সপিত্বতৰ পৰা িক্ঞ্ত হ্ আব্বছল। বকন্তু ৩৭০ আৰু 
৩৫(ক)ৰ বিলমুবপ্ সািৰন এবতয়া আইনী ি্যৱস্া সলবন 
কবৰৰছ। ইয়াৰ েলত মব্লাসকৰল বনজৰ প্ৰাপ্য পািকল 
সক্ষম হ্ৰছ। প্ৰিাসী িাৰতীয়ৰ বিাৰা বিিা্ কৰৰাৱাৰ 
পাছত মব্লাক পবৰত্যাগ কৰা ঘটনা প্ৰবতৰৰাি কৰাৰ 
িাৰি বিৰশষ কৰঠাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হ্ৰছ।

িাৰতীয় মব্লা আক্জ সিল, অথ হিকনবতকিাৰৱ 
শক্তিশালী, দৃঢ় সংকল্পৰৰ শক্তিশালী হ্ স্প্ন নদবখিকল 
আৰম্ভ কবৰৰছ। নকৱল স্প্ন নদখাই ন্য়, িাৰতীয় 
মব্লাই আক্জ সৰপানৰিাৰ বদঠক কৰাৰ িাৰি প্ৰৰিষ্া 
্াতত হলৰছ আৰু নসয়া িাস্ৱাবয়ত কবৰৰছ। নকন্দ্ৰৰ 
নৰৰন্দ্ৰ নমাদী ননতৃত্বািীন িৰকাৰৰও এই নক্ষত্ত বনৰন্ৰ 
প্ৰয়াস অি্যা্ত আৰছ। 

মদহলা সিলীকৰণৰ দিেত ভাৰতৰ লক্ষী 
এদতয়া দকিশৰ আগিাদ়িশে চসই সম্ক্ষত আগৰ 
পৃষ্াশিাৰত চকতশিাৰ উিাহৰণ আগিশ়িাৱা দহশে। 
আো কশৰা ঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মদহলা দিৱস উপলশষি 
আশপানাশলাশক চসয়া ভাল পাি...। n

মাতৃত্ব েুঠিৰ ম্াি িৃক্দ্ধ কদৰ ২৬ সপ্তাহ 
কৰা দহশে। ইয়াৰ লগশত দেশু লালন-
পালন চকন্দ্ৰ িাধ্তামপূলক কৰা দহশে। 
যাশত মদহলাৰ কম ্ষজীৱনত িাধাৰ সৃঠটি 
নহয়।
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কাশ্ীৰৰ নমিা
িদলৰাত প্ৰাণ দিয়া

কাশ্ীৰৰ মব্লাসকল এবতয়াকল পদহিাৰ আৰঁত 
আবছল, নতৰনদৰৰ জীয়াই আব্বছল। বকন্তু এবতয়া 

আবৰোৰ নামৰটাৰৱ নসইখন কাশ্ীৰৰ কথা ি্যতি কৰৰ 
বযখন কাশ্ীৰত মব্লাসকৰল সেলতাৰ নতুন কাব্নী 
বলবপৱধি কবৰ আৰছ। শ্ৰীনগৰৰ পৰা আবৰোৰ আৰম্ভ 
ন্াৱা যাত্াই এবতয়া প্ৰবশক্ষণৰ পাছত অন্য গবত লাি 
কবৰৰছ। আবৰো জাৰন ৭ িছৰৰ পূৰি হি ক্াফ্ট নমৰনজৰমন্ৰ 
প্ৰবশক্ষণ হলবছল। এই প্ৰবশক্ষণ গ্ৰ্ণ কৰাৰ পাছত নতওঁ 
ইবতমৰি্য বিলমুপ্ ্ ’িকল িৰা কাশ্ীবৰ িস্ত কলা নমদা দবলিা 
বশল্পক পমুনঃ উধিাৰ কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। নমদা হ্ৰছ 
এক বিৰশষ দবলিা বনম হিাণৰ কলা। কাশ্ীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 
পৰা িাবণজ্য শাখাত নোতক আবৰো দমুিছৰৰ িাৰি ক্াফ্ট 
নমৰনজৰমন্ৰ প্ৰবশক্ষণ গ্ৰ্ণ কবৰ এই বশল্প কলাত ্াত 
বদৰয়। প্ৰথমৰত নতওঁ িনৰ অসমুবিিা হ্বছল যবদও বদল্ীৰ 
প্ৰদশ হিনীত এই কলা প্ৰদশ হিন কবৰ নতওঁ নমদা দবলিা বশল্পৰ 
কাম সম্প্ৰসাৰণ কবৰ আক্জ সেল উৰদ্যাগী হ্ পবৰৰছ। 
নতওঁ মব্লাসকলৰ িাৰি নপ্ৰৰণা হ্ পবৰৰছ।

আদৰফা জান
এেআইদডদিআই অথিা মদু্ৰা ঋণৰ সুদিধা গ্ৰহণ কৰক

িাৰতীয় লঘমু উৰদ্যাগ বিকাশ নিংৰক (এছআইবডবিআই) 
এমএছএমই খণ্ডক ি্য়ৱসাবয়ক ঋণ প্ৰদান কবৰ বিৰশষিাৰৱ স্ায় 
কবৰ আব্ৰছ। প্ৰিানম্ৰিী মমুদ্ৰা ঋণ আিঁবনৰ জবৰয়ৰতও ৫০,০০০ৰ 
পৰা ১০ লাখ পয হিন্ ঋণ নপাৱা যায়। অবিক তথ্যৰ িাৰি িাি পাৰৰঃ 

https://sidbi.in/hi আৰু https://www.mudra.org.in/  

১৫
১০০জন পমুৰুষৰ বিপৰীৰত গৰৱষণা 

বশক্ষাত ১৩০ গৰাকী মব্লা। 
এমবেলত ১০৯, নোতৰকাত্তৰত ১২২, 
বডৰলোমাত ১০৪ আৰু ইবন্ৰগ্ৰৰটডত 

৩৬৭ মব্লা আৰছ।
শতাংশৰ িকৃ্ধি হ্ৰছ 
১০ িছৰীয়া িা তাতকক 
অবিক িয়সীয়া 
কন্যা সন্ানৰ বশক্ষা 
প্ৰাবপ্ত। ২০১৫ৰ পৰা 
এবতয়াকল।

উচ্চ দেষিা চিঠি িৰাওঁ,
চিঠি প়িাওঁ

৫৫%
নৰা অবিক নিংক একাউন্ মব্লাৰ

জনধন

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা



নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ মাচ্চ , ২০২২16

িাৰাণসীৰ গংগা ৰািক
নতুন জীৱন প্ৰিান কৰা

আপমুবন আৰপানাৰ িাবৰওোৰল জাৱৰ-মল নদবখৰল 
প্ৰথম প্ৰবতক্ীয়া ব্িাৰপ প্ৰশাসনক সমাৰলািনা 

কৰৰ। বকন্তু নাগাৰলণ্ডত জন্গ্ৰ্ণ কৰা নতমছুটুলা ইমৰছাংগ 
হ্ৰছ নসইসমূ্ বিৰল ি্যক্তিত্বৰ এগৰাকীৰয় বযৰয় আৱজহিনা 
নদবখ িৰকাৰৰ গাবল পৰাৰ সলবন নসয়া পবৰস্াৰ কবৰিকল 
বনৰজ ্াৰত কাৰম লাবগ হগবছল। এই কামত নতওঁক স্ায় 
কবৰিকল দবশ হিকা শ্বা্ আবছল। নতমছুটুলাই বনঃস্াথ হিিাৰৱ 
িাৰাণসীক বনজৰ কম হিৰক্ষত্ ব্িাৰপ বনি হিাবিত কবৰ গংগা ঘাট 
পবৰস্াৰ কৰাৰ কামত বনমগ্ন হ্ৰছ। নতওঁৰ এই ম্ান কম হিৰ 
বিষৰয় নদশিাসীৰয় নসই বদনৰটাত জাবনবছল বযবদনাখন স্য়ং 
প্ৰিানম্ৰিীৰয় নতওঁৰ স্ছিতা অবিযানক প্ৰশংসা কবৰ টুইট 
কবৰবছল। কৰলজীয়া বশক্ষা নশষ কৰাৰ পাছত ইমৰছাংৰগ 
সাকাৰ নসৱা সবমবত নামৰ নিিৰকাৰী নস্ছিাৰসৱী সংগঠনৰ 
হসৰত জব়িত হ্ প্ৰথৰম বদল্ীত কাম কবৰ থকাৰ পাছত 
২০১৩িনৰ পৰা িাৰাণসীত কাম কবৰিকল আৰম্ভ কৰৰ। নতওঁ 
নকাৱা অনমুসবৰ এিাৰ িাৰাণসীকল আব্ নতওঁ পমুবতৰগান্ধময় 
ঘাটৰ দমুৰৱস্া নদবখ নসয়া পবৰস্াৰ কৰাৰ িাৰি বসধিান্ লয়। 

চতমেুিুলা ইমশোংগ

৩৩%৮০,৫০৯

১৯,৫০০

িকৃ্ধি পাইৰছ কন্যা সন্ানৰ 
অনমুপাত

মব্লাৰ সংখ্যা প্ৰথমিাৰৰ িাৰি 
প্ৰবত ১ ্াজাৰ পমুৰুষৰ বিপৰীৰত 
১০২০ হ্ৰছ।

সুকন্া সমৃক্দ্ধ ড্ৰপআউি কম,
নামভদত্ষ িৃক্দ্ধ পাইশে

দলংগ অনুপাত

নকাটটৰৰা অবিক ৰাবশৰ িন
২.২৬ নকাটট সমুকন্যা একাউন্ত

২০২১ৰ অৰ্ািৰকল জমা কৰা হ্ৰছ।

নৰা অবিক গ্ৰামাঞ্লক
‘সপিূণ হি সমুকন্যা গাওঁ’ নঘাষণা 

কৰা হ্ৰছ।

িাৰাণসীৰ টংৰকশ্বৰ ঘাট, প্ৰিুঘাট পবৰস্াৰ কবৰ ক্জবলকাই 
তুবলৰছ। নকাৱা ্য় নয প্ৰিুঘাটত পূি হিৰত দমুগ হিন্ধৰ িাৰি দমুই 
বমবনৰটা বথয় হ্ থকা অসম্ভৱ আবছল, বকন্তু আক্জ সমূ্ীয়া 
প্ৰৰিষ্াৰৰ নতমছুটুলাই এই ঘাটত েমু  মাবৰ িাত খাি পৰা 
অৱস্াকল উন্নীত কবৰৰছ।

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা
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ওদ়িে্াত সজাগতাৰ
নতুন পদৰৰয়

বিগত িষ হিত নযবতয়া েি হিছ ইক্ণ্ডয়াই শক্তিশালী মব্লাৰ সূিী 
জাবৰ কবৰবছল নতবতয়া এই তাবলকাত মবতল্া কমু ল্মুৰ 

নামৰটা অন্িুহিতি হ্বছল। এই নাম নদবখ সকৰলাৰৰ মবতল্া 
কমু ল্মুৰ ওপৰত দৃটষ্ বনৱধি হ্বছল। ওব়িশ্যাৰ সমুন্দৰগ়ি ক্জলাৰ 
মবতল্া কমু ল্মু হ্ৰছ এগৰাকী আশা কমমী। আশা বদবদ নাৰমৰৰ 
জনাজাত আশা কমমী মবতল্া কমু ল্মুৰৱ ১৫ িছৰৰ পূৰি হি আশা 
কমমী ব্িাৰপ দাবয়ত্ব হলবছল। নতওঁ প্ৰথৰম এই কথাৰটা উপলবব্ধ 
কবৰবছল নয গ্ৰামাঞ্লিাসী নকাৰনা এক নিমাৰত পৰাৰ পাছত 
বিবকৎসকৰ ওিৰকল নযাৱাৰ পবৰৱৰতহি ক'লা যাদমু কৰা তাব্ৰিকৰ 
আশ্ৰয় লয়। নতওঁ প্ৰথৰম গ্ৰামাঞ্লিাসীক এই কাম নকবৰিকল 
পৰামশ হি বদবছল বকন্তু গাৱঁিাসীৰয় নতওঁক ঠাটিা কবৰবছল িা 
্াবঁ্বছল। বকন্তু মবতল্াই ্াৰ মনা নাবছল আৰু পয হিায়ক্ৰম 
এই নক্ষত্ত কাম কবৰ হগবছল। আক্জ মবতল্াই সেলতা লাি 
কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। বকয়ৰনা নতওঁ সটঠকিাৰৱ ৰাইজক 
নিমাৰ তথা ঔষি সপিকহিত সজাগ কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। 
নকাবিডৰ সময়ত নতওঁৰ দাবয়ত্ব অবিক িকৃ্ধি পাইবছল বকয়ৰনা 
নসইসময়ত নতওঁ ি়িাগাওঁ নমৌজাৰ গৰগ়িি্ল গ্ৰামাঞ্লৰ 

মনিল্া কুলু্

৮৩%

১৫% িাবণক্জ্যক পাইলট 
(মব্লা) িাৰতত আৰছ। 
আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় গ়ি ৫%তকক 
নকইিাৰ্ণ নিবছ।

টিাি্ষআপ ইক্ণ্ডয়া নগৰ দিমানশসৱা

চটিণ্ড আপ ইক্ণ্ডয়া

১১ৰ বিতৰত পািঁটা ষ্াটহিআপ 
মব্লাৰ ননতৃত্বত িবলি 

িবৰৰছ। মব্লা পবৰিালকৰ 
সংখ্যা িকৃ্ধি পাইৰছ।

ঋণ নষ্ণ্ড আপ ইক্ণ্ডয়া আিঁবনৰ 
অিীনত মব্লা উৰদ্যামীক বদয়া 

হ্ৰছ।

নছাৱালীৰ বিিা্ৰ িয়স ১৮ 
িছৰৰ পৰা িকৃ্ধি কবৰ ২১ 
িছৰ কৰাৰ িাৰি িাল্য বিিা্ 
বনৰষি অবিবনয়ম (সংৰশািন) 
নলাকসিাত উপস্াপন কৰা 
হ্ৰছ।

দিিাহৰ সময়

৯৬৪ গৰাকী নলাকৰ সমুশ্ৰুষা কবৰবছল। স্াস্্য সজাগতাৰ 
জবৰয়ৰত জনতাৰ কল্যাণ সািন কবৰ মবতল্া কমু ল্মু এগৰাকী 
মব্য়সী নাৰী। স্াস্্য খণ্ডত নতওঁ আগিৰঢ়াৱা অৱদাৰন নাৰীৰ 
মানৱ নসৱাক ি্যতি কবৰৰছ।

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা
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িায়মু নসনাৰ হসৰত মব্লা জব়িত হ্ আবছল যবদও 
যমুজঁাৰু বিমান িৰলাৱাৰ নক্ষত্ত নতওঁৰলাৰক সমুবিিা 

লাি কৰা নাবছল। ২০১৬ িনৰ জমুন মা্ত এয়া পবৰৱতহিন 
্য় নযবতয়া ফ্াইং অবেিাৰ নমা্না বসং, িাৱনা কণ্ আৰু 
অৱনী িতুৰি হিদীৰয় যমুটীয়া নোতক নপৰৰডত অংশ হল যমুজঁাৰু 
বিমান িৰলাৱা পাইলটৰ নযাগ্যতা অজহিন কবৰিকল সক্ষম 
্য়। বনৰাপত্তাৰক্ষী সমুৰক্ষা সংস্াত এই বতবনওগৰাকী মব্লা 
হল অনা সেলতাই নদশৰ মব্লাৰ িাৰি নতুন বদগন্ৰ সূিনা 
কবৰবছল। ২০১৮ িনত ফ্াইং অৱনী িতুৰি হিদীৰয় অকৰল বমগ-
২১ িাইছন িৰলাৱা নদশৰ প্ৰথমগৰাকী মব্লা হ্ পবৰবছল। 
ৰাজস্ানৰ বনিাসী নমা্না বসঙৰ বপতৃ আৰু ককাৰকও নদশৰ 
িাৰি নসৱা আগিঢ়াইবছল আৰু মি্যপ্ৰৰদশৰ বনিাসী অৱনীৰয় 
প্ৰথৰম ফ্াইং ক্াৱত বিমান িৰলাৱাৰ পাছত িাৰতীয় িায়মু 
নসনাত নযাগদান কবৰবছল। আন্াৰত বি্াৰৰ দৰিাংগা 
বনিাসী িাৱনা কণ্ই বশশু কালৰ পৰা আকাশ নিাৱাৰ 
্াবিয়াস পমুব্ ৰাবখবছল। এই বতবনওগৰাকীৰ সেলতাৰ পাছত 
প্ৰবতৰক্ষা বিিাৰগ যমুজঁাৰু বিমান িৰলাৱাৰ নক্ষত্ত মব্লাৰ 

চমাহনা, ভাৱনা
আৰু অৱনী

অ’এেদৰ 
ৱান ষ্প নিণ্াৰ আিঁবনৰ 

অিীনত ৫৪ লাখৰৰা 
অবিক মব্লাক স্ায়।

পমুটষ্ৰ নযাগান 
সমুবনক্চিত কবৰিকল পমুটষ্ 
নৰিকাৰ আৰম্ভ কৰা 
হ্ৰছ। ১০০ শতাংশ 
েটটহিোইড িাউল 
বিতৰণৰ বসধিান্।

পুঠটি

চিেৰ সকশলা নাৰীৰ
চপ্ৰৰণাৰ উৎস

উদ্াৱন-গশৱষণা
১৬খন মব্লা প্ৰযমুক্তি পাৰকহি 
উদ্ভাৱন-বিজ্ান বশবকিকল 

আগ্ৰ্ী মব্লাক সমুবিিা প্ৰদান 
কৰাৰ লগৰত বকৰণ িতৃ্তিনয় 

মব্লা বিজ্ানীসকলক স্ায় 
কবৰি।

গিহিৱতী আৰু স্নপান 
কৰৰাৱা ২ নকাটটৰৰা 
অবিক মব্লা 
ব্তাবিকাৰী। 

মাতৃ িন্দনা আঁৰদন

িাৰি পৰীক্ষামূলক উৰণৰ সলবন স্ায়ী উৰণৰ বসধিান্ হলৰছ। 
অন্য দমুটা ৰ্ৰুত্বপূণ হি বসধিান্ প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় 
গ্ৰ্ণ কবৰৰছ, নসয়া হ্ৰছ হসবনক স্মু লত নছাৱালীৰ নামিবতহি 
আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবতৰক্ষা একাৰডমীক মব্লাৰ অন্িুহিক্তি।
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মাতৃ িন্দনা আঁৰদন

প্ৰদতশিা অসহায় সন্ানৰ
িাশি মমতাৰ চ্াত দহ পদৰশে

আমাৰ নদশত মাতৃক নদৱী অথিা িগৱানৰ আখ্যা 
বদয়া ্য়। ম্াৰাষ্ট্ৰৰ বসন্ধমু  আই হ্ৰছ নতৰন 

এগৰাকী মব্য়সী নাৰী বযগৰাকীক সকৰলাৰৱ মাতৃ জ্ান 
কৰৰ। পদ্মশ্ৰীৰ লগৰত ৭৫০টাৰৰা অবিক িটঁা নতওঁ লাি 
কবৰৰছ। অনাথ বশশু অথিা পথত অনাই-িনাই ঘূবৰ 
েমু ৰা সন্ানৰিাৰক আশ্ৰয় বদ বসন্দমু আইৰয় ম্ান কাম 
কবৰ আৰছ। বকন্তু নতওঁ এই যাত্া মসণৃ নাবছল। বশশু 
অৱস্াৰতই িৰম দবৰদ্ৰতা ডাঙৰ ন্াৱা বসন্দমুৰৱ িাল বশক্ষা 
আৰু পবৰৰৱশ লাি কবৰিকল সক্ষম ন্াৱা নাবছল। মাৰথা ঁ
১০ িছৰ িয়সৰতই ৩০ িছৰীয়া ি্যক্তিকল বিিা্ ন্াৱা 
বসন্ধমু  ২০ িছৰ িয়সকল বতবনটা সন্ানৰ মাতৃ হ্বছল আৰু 
িতুথ হিৰটা সন্ান নপটত আবছল। এৰন সময়ৰত নকাৰনা 
কথাত নতওঁক স্ামীৰয় ঘৰৰ পৰ িাব্ৰ কবৰ বদবছল, বসন্ধমু ৰ 
ঘৰৰ সদস্যইও নতওঁ আদবৰ নলাৱা নাবছল। এৰন সময়ত 
নতওঁ এটট কন্যা সন্ান জন্ বদৰয়। নসয়া ইমান স্জসাি্য 
নাবছল। নতওঁ জীবৱকাৰ িাৰি আনবক নৰল নষ্িনত বিক্ষা 
খমুক্জবছল। এৰন অৱস্াত নতওঁৰ আত্ম্ত্যাৰ কথাও মনকল 

দসনু্ধ আই

আব্বছল। এবদন আত্ম্ত্যা কবৰিকল উদ্যত ন্াৱাৰ সময়ত 
নৰল নষ্িনৰ অন্য বশশু হদবৱকক্ৰম নতওঁ খাদ্য খমুৱায়। এই 
কায হিৰ পাছত নতওঁৰ মন পবৰৱতহিন ্য় আৰু নসই বদনৰটাৰ 
পৰা অনাথ িা নৰল নষ্িনৰ আৰশ-পাৰশ থকা অনাথ বশশু 
িাৰি বসন্ধমু  মাতৃ হ্ পবৰবছল। এই িষ হিৰ ৪ জানমুৱাৰী তাবৰৰখ 
মতুৃ্য ন্াৱা বসন্ধমু  আইৰ কথা প্ৰিানম্ৰিীৰয় টুইটৰযাৰগ শ্ৰধিা 
জনায়।

সংৰষিণ
২০১৬ িনৰ জানমুৱাৰীত 

নকন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ বিআৰবপএে, 
বিআইএছএেৰ কবনষ্িল 

পদত ৩৩% মব্লা সংৰক্ষণ 
িাি্যতামূলক কবৰৰছ। এই 

পদৰক্ষপ সমুৰক্ষা িাব্নীৰ প্ৰবত 
মব্লাৰ বিন্া সলবন কবৰি।

২০১৯ৰ সািাৰণ 
বনি হিািনত প্ৰথমিাৰৰ িাৰি 
অবিৰলখসংখ্যক ৭৮ মব্লা 
সাংসদ বনি হিাবিত হ্ৰছ। 
পঞ্ায়তী ৰাজ ি্যৱস্াত 
৪৬% মব্লাই ৰ্ৰুত্বপূণ হি 
িূবমকা পালন কবৰ আৰছ।

সংসিত চনতৃত্ব
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দতদন তালাকৰ দিৰুশদ্ধ
লষিাদধক মদহলাৰ কণ্ঠ

উত্তৰাখণ্ডৰ কাশীপমুৰৰ বনিাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ নসনা বিষয়াৰ 
জীয়ৰী শ্বাৰয়ৰা িানমুৰ বিিা্ ২০০২ িনৰ ১১ এবপ্ৰল 

তাবৰৰখ প্ৰয়াগৰাজৰ ক্জটটবি নগৰৰ বনিাসী বৰজৱানৰ 
হসৰত হ্বছল। সামাক্জক বিজ্ানত নোতৰকাততিাৰ বডগ্ৰী 
নলাৱাৰ পাছত অন্য নাৰীৰ দৰৰই সংসাৰৰ স্প্ন হল শ্বাৰয়ৰা 
িানমুৰৱ বিিা্ৰ পাছত প্ৰয়াগৰাজকল আব্বছল। বকন্তু নসই 
সমুখ দীঘ হিস্ায়ী ন্’ল। বিিা্ৰ নকইবদনমান নযাৱাৰ পাছৰতই 
নতওঁৰ স্ামী আৰু স্ামীৰ পবৰয়ৰল ্াৰাশাক্স্ কবৰিকল 
আৰম্ভ কবৰবছল। নতওঁ ঘৰকল ৰ্বছ নযাৱাৰ িমক বদ 
থাবকবছল। ২০১৫ িষ হিৰটাত নতওঁ মাতৃগৃ্ কল অ্াৰ সময়ত 
স্ামীৰয় কাগজত বতবনিাৰ তালাক বলবখ শ্বাৰয়ৰা িানমুক 
বিিা্ বিৰছিদ কৰাৰ নঘাষণা কবৰবছল। এই শ্বাৰয়ৰাৰ দৰৰই 
নদশৰ লক্ষাবিক মব্লা সামাক্জক অসমুৰবক্ষত পবৰৰৱশ 
িাস কবৰিকল িাি্য হ্বছল। শ্বাৰয়ৰা বকন্তু মৰন মৰন িব্ 
থকা নাবছল। নতওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওিৰ িাৰপ। ২০১৭ 
িনত উচ্চতম ন্যায়ালৰয় নতওঁ সপৰক্ষ ৰায়দান কৰৰ আৰু 
িৰকাৰক কয় নয ১৯৮৫ িনৰ শ্বা্িানমু নগািৰত নসই 

শ্বাশয়ৰা িানু

সময়ৰ িৰকাৰৰ গ্ৰ্ণ কৰা িুলৰ শুিৰবণ কবৰ অি্যাৰদশ জাবৰ 
কৰক। ইয়াৰ পাছৰতই নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কবৰ 
বতবন তালাকৰ বিৰুৰধি সংসদত আইন গৃ্ ীত কৰৰ।

দতদন তালাক দিলুপ্ত কশঠাৰ ি্ৱথিা
মমুছলমান মব্লা (বিিা্ 

অবিকাৰ সংৰক্ষণ অবিবনয়ম 
২০১৯) ৰাষ্ট্ৰপবতৰয় স্াক্ষৰ 
কৰৰ। এয়া অৱৰশ্য ২০১৮ 

িনৰ নছৰপ্ম্বৰৰ পৰা 
প্ৰৰযাজ্য ্য়।

নেৌজদাৰী আইন 
(সংৰশািনী) আইন ২০১৮ 
প্ৰণয়ন কবৰ িষ হিণৰ নদাষীক 
োিঁীৰ শাক্স্ ি্যৱস্া।

ফাটি চৰেক দিশেষ আিালততঃ নযৌন সম্বন্ধীয় 
অপৰাি প্ৰবতৰৰাি কৰাৰ িাৰি ১০২৩ োষ্ নৰিক 
বিৰশষ আদালত স্াপন কৰা হ্ৰছ। নকাবিডৰ 

সময়ৰতা িষ হিণ আৰু নপাকৰছাৰ হসৰত জব়িত ৪৯ 
্াজাৰৰৰা অবিক নগািৰ বনস্ত্তি কৰা হ্ৰছ।

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা
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যবদৰ্ উদ্যমী মন থাৰক নতবতয়া বনজ লক্ষ্যত উপনীত 
ন্াৱাৰ নক্ষত্ত নকাৰনা িািা নাৰ্। জম্মু-কাশ্ীৰৰ 

নীবতকা ৰ্প্াই এনআইএেটটৰ নোতক হ্ এটা নকাপিানীত 
প্ৰডাতি নমৰনজাৰৰ ৰূপত িাৰতৰ বিবিন্ন ৰাজ্যৰ 
পৰপিৰাগত কলাৰ হসৰত পবৰিয় হ্বছল। নীবতকা ৰ্প্াই 
িাকবৰ কবৰ থকাৰ সময়ত এয়া অনমুিৱ কবৰৰল নয িাকবৰৰ 
গতানমুগবতক কম হিসূিীৰয় নতওঁৰ সটৃষ্শীলতাক লাৰ্ লাৰ্ 
বনঃৰশষ কবৰিকল হলৰছ। নকাবিডৰ সময়ত সমগ্ৰ নদশত 
লকডাউন ন্াৱাৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা কাম কবৰ থকাৰ 
সময়ত নীবতকাৰ উৰদ্যাগী মনৰটা জাগ্ৰত হ্ পবৰবছল। 
নতওঁ ্ স্বশল্পীসকলৰ হসৰত নযাগাৰযাগ কবৰ বনজাৱিীয়াকক 
উৰদ্যাগ ্াতত হলবছল আৰু ইনষ্াগ্ৰামত 'পাইন নকান' 
নাৰমৰৰ নপজ খমুবল উৎপাবদত সামগ্ৰীৰ মাৰকহিটটঙ কবৰিকল 
িবৰৰল। এটা িছৰৰ বিতৰৰতই নতওঁৰ বদল্ীবস্ত নকাপিানীৰ 
১০ লক্ষাবিক টকা লাি ্য়। নতওঁৰ হসৰত িতহিমান একাবিক 
ৰাজ্যৰ ২০০নৰা অবিক ্স্বশল্পী জব়িত হ্ আৰছ। নীবতকা 
ৰ্প্াই স্াৱলম্বীতাৰ বশক্ষা বদিকল সক্ষম হ্ৰছ।

নীদতকা গুপ্তা

টিাি্ষআপ ইক্ণ্ডয়াই িৃ়ি কদৰশে সশপানৰ যাত্া
যমুৱ সৰপানৰিাৰক নডউকা বদয়াৰ িাৰি স্ায় কবৰিকল ২০১৬ িনত 
ষ্াটহিআপ ইক্ণ্ডয়া অবিযান আৰম্ভ কৰা হ্বছল। ষ্াটহিআপ ইক্ণ্ডয়াৰ দৰৰ 
কায হিক্মৰ েলত আক্জ িাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় সি হিিৃ্ ৎ ষ্াটহিআপ প্ৰণালী 
হ্ পবৰৰছ। জাবনিকল https://www.startupindia.gov.in যাওঁক।

চধাৱাৰ পৰা মুক্তি

অদলম্ম্কত মদহলা এথদলিৰ প্ৰিে ্ষন

নদশৰ ৯ নকাটটৰৰা অবিক মব্লাক নিাৱাযমুতি পাকঘৰৰ পৰা 
মমুক্তি বদয়াৰ পদৰক্ষপ আবছল উজ্জ্বলা আিঁবন। বিশ্ব স্াস্্য সংস্াৰ 
তথ্য মৰত পাকঘৰত পৰপিৰাগত ইন্ধন নযৰন খবৰ, কয়লা আবদ 
ি্যৱ্াৰ ন্াৱাৰ েলত িাৰতত িাবষ হিক ৫ লাখ মতুৃ্য হ্বছল। বকন্তু 
নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ পদৰক্ষৰপ এই মাত্া ২০ শতাংশকল হ্াস কবৰৰছ।

•অবলম্পিকত অংশগ্ৰ্ণ 
কৰা মব্লা নখলমুকৱৰ সংখ্যা 
২০০৮ত ২৫ আবছল, নসয়া 

২০১২ত ২৩ হ্বছল।

প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰ 
শাসনকালত ২০১৬ত নসয়া ৫৪ 
আবছল আৰু ২০২০ত ৫৭ গৰাকী 
হ্ৰছ।

ইনটিাগ্ৰামৰ পৰা মাশক্ষঠিঙলল
টিাি্ষআপৰ যাত্া

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা
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অলিম্পিকত জিলিলক
উঠা ভাৰতীয় হকী খেিুৱৈ

টকিঅ’ অকিম্পিিত যেকতয়া দকষিণ আকৰিিাৰ কিৰুদ্ধে 
ভাৰতৰ যেি আকিি যতকতয়া সিদ্িাদ্ে ভাৰতীয় মকিিা 

িিী দিদ্টাি গুৰুত্ব কদয়া নাকিি। কিন্তু যসই যেিেনত 
যেকতয়া িিী যেিুৱে িন্দনা িটাকৰয়াই এটাৰ পািত আনদ্টা 
গি িকৰ সি ্বমুঠ কতকনটা গি িকৰকিি যতকতয়া যদশিাসী 
আনন্দত নাকঁি উঠঠকিি। অকিম্পিিৰ ইকতিাসত যিঠৰিি িৰা 
যতওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় মকিিা যেিুৱে হি পকৰদ্ি। অেদ্শযে িিী 
যেিৰ এই সফিতা িাভ িকৰিৱি যতওঁৰ োত্া ইমান সিজ 
নাকিি। যতওঁ উত্তৰােণ্ডৰ যৰাশনািাদ গােঁত ডাঙৰ দীঘি 
হিকিি। যতওঁ প্ৰকতদ্েশী তথা আইতাদ্ি এয়া কিিৰা নাকিি 
যে িন্দনাই কনজৰ স্বপ্নি অনুসৰণ িদ্ৰ। কিন্তু পাদ্িাোি 
কিিাদ্প যেিুৱে জীেন অকতিাকিত িৰা যতওঁৰ কপতৃদ্য় নািৰ 
কসং িটাকৰয়াই জী িন্দনাি পণূ ্ব সমথ ্বন আগিঢাই আৰু 
যেিুৱে জীেনত সিায় িদ্ৰ। প্ৰথমেস্াত প্ৰকশষিণ তথা 
উপিৰণি হি অসকুিধাত পকৰকিি েকদও িন্দনাই কনজৰ 
অদমযে স্ীিাৰ জকৰয়দ্ত আৰু অভযোসৰ ফিত একদন সু্ি 

বন্দনা কটালৰয়া
প্ৰলতৰক্া খক্ত্ৰ আৈাস খ�ািনা

ভাৰতীয় যনৌ যসনাত 
মকিিা পাইিটৰ 

অন্তভ্্বক্তি।
েুধেৰ িাদ্ি হতয়াৰ হি 

থিা যস্াোড্ৰনত মকিিা 
পাইিটৰ অন্তভ্্বক্তি। 
স্ায়ী িকমিনৰ িাদ্ি 

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকতৰষিা 
এিাদ্ডমীত মকিিাৰ 

কনেুক্তি। 

িকৃ্ধে মকিিাৰ সংেযো, 
২০১৫ৰ প্ৰধানমন্তী 
আোস যোজনাৰ 
অধীনত ভূকম আৰু 
আোসৰ মাকিিীস্বত্ব। 

১৩%

ট্ন ্বাদ্মন্টৰ যেিত প্ৰকশষিি প্ৰদীপ কিদ্নযোকতৰ িিুত পদ্ৰ 
আৰু যতদ্নদদ্ৰ ভাৰতীয় দিৰ অংশ হি পদ্ৰ। ভাৰতীয় িিী 
দিৰ অকধনায়িৰ দাকয়ত্ব যিাো িন্দনা উত্তৰােমণ্ডৰ যিঠট 
িিাওঁ, যিঠট পঢাও অকভোনৰ যৰেণ্ড এদ্বেি’দৰ িয়।    

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছদ খিো
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কাঠফুলাৰ চখদত কদৰ
স্াৱলম্বী চহাৱা

কৃবষ প্ৰিান নদশ িাৰতিষ হিত কৃবষৰয়ই হ্ৰছ একমাত্ 
উপাদান যাৰ জবৰয়ৰত স্াৱলবম্বতাৰ পথত 

আগিাবঢ়ি পাবৰ। কৃবষৰ জবৰয়ৰত নদশৰ বিবিন্নজৰন 
স্াৱলবম্বতাৰ পথত আগিাবঢ়কল সক্ষম হ্ৰছ। মমুংৰগৰৰ 
বনিাসী িীণা নদৱী হ্ৰছ নতৰন এগৰাকী নাৰী বযগৰাকীৰয় 
ঘৰৰতই কাঠেমু লাৰ নখবত কবৰ আক্জ সকৰলাৰত 'মাশ্বৰুম' 
ৰাণী নাৰমৰৰ খ্যাবত লাি কবৰৰছ। ঘৰৰ বিিনাৰ তলত 
কাঠেমু লাৰ নখবত কবৰ এই যাত্া আৰম্ভবণ ঘটাইবছল। 
যাত্া স্জ নাবছল বকন্তু কম হিৰদ্যামী মব্লা িীণা নদৱীৰ 
িাৰি অসাি্য এৰকা নাবছল। নখবতৰ িাৰি মাটটৰ অিাৱ 
ন্াৱাত নতওঁ এক নকক্জ কাঠেমু লাৰ ৰ্টট আবন শুৱা 
বিিনাৰ তলৰত নখবত কায হিৰ আৰম্ভবণ কৰৰ। ইয়াৰ িাৰি 
নতওঁ বিিনাৰ িাবৰওবদশ শাৰীৰৰ আৱবৰ হলবছল। এই কথা 
নযবতয়া জনবপ্ৰয় হ্ পবৰল নতবতয়া কৃবষ বিজ্ানীৰ এটা 
দল নতওঁৰ ঘৰত উপবস্ত হ্বছল আৰু নতওঁ কৰা কায হিৰ 
প্ৰশংসা কবৰবছল। নতওঁৰ ঘৰৰ কাঠেমু লাৰ নখবত কৰাৰ 
দৃশ্যৰ বিবদঅ’ সকৰলাৰত িাইৰৰল হ্ পবৰবছল তথা নসয়া 

িীণা চিৱী
নাৰী েক্তিৰ সুৰষিা

এক ৰাষ্ট্ৰ, এটা 
জৰুৰীকালীন নম্বৰৰ ১১২ 

আৰম্ভবণ, ৩৫ ৰাজ্য-নকন্দ্ৰ 
শাবসত প্ৰৰদশত প্ৰিবলত।

স্ায়ক নম্বৰৰ 
জবৰয়ৰত ২৪ বডৰিম্বৰ, 
২০২১হল ৫৪ লাখ 
মব্লাক সা্ায হি প্ৰদান।

১৮১ 

কৃবষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নশ্ৰণী নকাঠাৰতা নদখমুওৱা হ্বছল। িীনা 
নদৱীৰয় কাঠেমু লাৰ নখবত বনজৰ অঞ্লত সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ 
েলত এবতয়া ১৫০০ পবৰয়াল স্াৱলম্বী হ্ পবৰৰছ। িীণা নদৱীৰ 
এই কায হিৰ প্ৰশংসা কবৰ প্ৰিানম্ৰিীৰয় ইবতমৰি্য টুইট কবৰৰছ। 

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা
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িৃষি সংৰষিণৰ লষি্ক
জীৱনৰ লষি্ কদৰ চলাৱা মদহলা

নকাশী নদী হ্ৰছ উত্তৰাখণ্ডৰ জনতাৰ আজীবৱকাৰ 
মূল উৎস। বকন্তু সময়ৰ কালক্মত এই নদীৰ 

পানী শুকমু ৱািকল আৰম্ভ কৰাৰ লগৰত এই নদীৰ কাষৰীয়া 
িনাঞ্লৰ পবৰমাৰণা হ্াস পািকল িবৰবছল। এই বিপয হিয় 
নদবখ পবৰৰৱশ ৰক্ষাৰ িাৰি এগৰাকী মব্লা আগিাবঢ় 
আব্বছল। িাসন্ী নদৱী নামৰ এই মব্লাগৰাকীৰয় নদীক 
নতুন জীৱন বদয়াৰ লগৰত মানমু্ক পবৰৰৱশৰ বিষৰয় সজাগ 
কবৰিকল বসধিান্ হলবছল। ১২ িছৰ িয়সত স্ামীক ন্ৰুওৱা 
িাসন্ীৰয় নকবতয়াও জীৱনত ্াৰ মনা নাবছল। বশশু কালত 
িাল্য বিিা্ৰ দমুৰিহিাগৰ িবল ন্াৱা িাসন্ী িগ্নীৰয় ঘৰৰ ঘৰৰ 
হগ মানমু্ক এই বিষৰয় হকবছল। ২০০৩ িনত এখন িাতবৰ 
কাকতত এটা িাতবৰ প্ৰকাশ পাইবছল নয অৰণ্য ধ্ংস িবল 
থাবকৰল আগন্তুক ১০ িছৰৰ বিতৰত নকাশী নদী বনক্চিহ্ন 
্'ি, এই িাতবৰ পবঢ় িাসন্ী নদৱী সক্ক্য় হ্ পৰৰ আৰু 
ইয়াক ৰক্ষা কবৰিকল বনজািৱীয়া প্ৰৰিষ্া আৰম্ভ কৰৰ। 
নদীৰ সংৰক্ষণ তথা পবৰৰৱশ সমুৰক্ষাৰ িাৰি নতওঁ বিৰশষ  
নকতৰিাৰ কাম ্ াতত লয়। ৰাইজক পবৰৰৱশৰ প্ৰবত সজাগ 

দডএনএ 
দিশলেষণৰ িাশি

ৱান টিপ চৰন্াৰ

নকাটট টকাৰ ি্যয়ৰৰ 
২০খন ৰাজ্য-নকন্দ্ৰ 
শাবসত প্ৰৰদশত বডএনএ 
বিৰ্ষণ নকন্দ্ৰ স্াপন 
কৰা হ্ৰছ।

পাবৰিাবৰক ব্ংসা 
প্ৰবতৰৰািৰ লগৰত মব্লাৰ 

বিৰুৰধি ন্াৱা উৎপী়িণ 
নৰাি কবৰিকল স্াপন কৰা 

হ্ৰছ। ৩ লাখ মব্লা 
লািাববিত হ্ৰছ।

১৯০৭০৪

িাসন্ী চিৱী

কবৰ গ্ৰ্ণ কৰা পদৰক্ষপৰ েলত লাৰ্ লাৰ্ অঞ্লৰটাত 
গছ গছবনৰ পবৰমাণ িকৃ্ধি পায় আৰু পবৰৰৱশ সমুৰবক্ষত 
হ্বছল।  ২০১৬ িনত িাসন্ী নদৱীৰয় নাৰী শক্তি পমুৰস্াৰ 
লাি কৰাৰ পাছত ২০২২ িষ হিৰ িাৰি নতওঁক পদ্মশ্ৰী িটঁা 
প্ৰদান কৰা ্য়।

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা
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অসমত নাৰী সিলীকৰণৰ
প্ৰতীক দহ পৰা

অসমৰ নযাৰ্াট ক্জলাৰ সমুকীয়া পবৰিয় আৰছ। ১৯৪৯ 
িনত এই ক্জলাৰতই লবখমী িৰুৱাৰ জন্ হ্বছল। 

অৱৰশ্য জন্ৰ পাছৰতই নতওঁৰ মাতৃৰ মতুৃ্য হ্বছল। বশশু 
কালত কষ্ৰ সম্মুখীন হ্বছল যবদও বপতৃৰ প্ৰৰিষ্াত নতওঁৰ 
বশক্ষা জীৱন িালদৰৰ আৰম্ভ হ্বছল। অৱৰশ্য বিবিৰ বিপাকত 
নতওঁ বপতৃও ১৯৬৯িনত মতুৃ্যমমুখত পবৰবছল। ১৯৭৩ িনত 
বিিা্ পাশত আৱধি ন্াৱা লবখমী িৰুৱাই স্ামীৰ নপ্ৰৰণা 
পমুনৰ পবঢ়িকল আৰম্ভ কৰৰ আৰু ১৯৮০ িনত নতওঁ নোতক 
্য়। ইয়াৰ পাছত ক্জলা নকা-অপাৰৰটটি নিংকত িাকবৰ 
কবৰিকল আৰম্ভ কৰৰ। পাছকল নতওঁ একাউন্ নমৰনজাৰৰা হ্ 
পবৰবছল। ইয়াৰ পাছৰতই নতওঁৰ প্ৰকৃত জীৱন আৰম্ভ হ্ পৰৰ 
যাৰ িাৰি নতওঁক আক্জ অসমৰ লগৰত সমগ্ৰ নদৰশ বিবন পায়। 
িাকবৰ কালত নতওঁ নদবখবছল নয বকদৰৰ িা্ িাগনৰ মব্লা, 
দমুখীয়া মব্লা নিংক নসৱাৰ পৰা িক্ঞ্ত হ্ অসমুৰবক্ষত জীৱন 
অবতিাব্ত কবৰিলগীয়া হ্বছল। নতওঁ ১৯৮৩ িনত কনকলতা 
মব্লা নকা-অপাৰৰটটি নিংক স্াপন কবৰ নিংক নসৱা আৰম্ভ 
কৰৰ। স্ীকৃবতৰ িাৰি ৮ িছৰ অৰপক্ষা কৰাৰ অন্ত নতওঁৰ 

লদখমী িৰুৱা

নিংকৰ এবতয়া িাবৰটা শাখা আৰছ আৰু ৪৫ ্াজাৰ সঞ্য় কতহিা 
(একাউন্ ্ৰ্াৰ) আৰছ। নকৱল মব্লা কমমী থকা এই নিংকৰ 
স্ত্বাবিকাৰী লবখমী িৰুৱাক ২০২১ িষ হিত িাৰত িৰকাৰৰ পদ্মশ্ৰী 
সন্ান জনাইবছল।

মদহলা সষিম চহাৱাৰ িাশি পিশষিপ

নকাবিড কালত মব্লাক 
বিৰশষ সা্ায হি

নকাটট টকাৰৰা অবিক 
িনৰাবশৰৰ ২০ নকাটট 
(এবপ্ৰল-জমুন ২০২০) 

মব্লা একাউন্ িাৰকক 
্স্ান্বৰত কৰা হ্ৰছ।

প্ৰিানম্ৰিী গৰীৱ 
কল্যাণ আিঁবনখনৰ 
অিীনত ১৪ নকাটট 
বিবলণ্ডাৰ পমুনঃিবতহি। 

মব্লাৰ আত্ম স্ায়ক 
নগাটসমূ্ৰ িাৰি 
িতহিবি্ীন ঋণ ১০ 
লাখৰ ২০ লাখকল 
িকৃ্ধি।

৩০,০০০
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মািৰুাইৰ পৰা দিল্ীলল 
সামগ্ৰী চযাগান ধৰা

অৰুলৰমাক্ঝ আক্জ নসইসকল মব্লাসকলৰ িাৰি নপ্ৰৰণা 
হ্ পবৰৰছ বযসকৰল ঘৰুৱা কামত ি্যস্ হ্ থাৰক। 

বকন্তু তাবমল নাডুৰ মাদমুৰাইৰ বনিাসী অৰুলৰমাক্ঝৰয় এয়া 
সমস্যাৰ ৰূপত ন্য়, প্ৰত্যাহ্ান ব্িাৰপ হল কাম কবৰবছল। দমুটা 
সন্ানৰ দাবয়ত্ব ঘৰ িম্ভাবল থকা অৰুলৰমাক্ঝৰয় এই কথা বিন্া 
কবৰবছল নয ঘৰৰতই থাবক নতওঁ নকানৰিাৰ কাম কবৰি পাৰৰ। 
বক ি্যৱসায় কবৰি পাবৰ িমুবল বিন্া কবৰ থাৰকাৰত নতওঁ প্ৰথৰম 
নষ্িনাৰী সামগ্ৰীৰ ি্যৱসায় আৰম্ভ কবৰবছল। এইদৰৰ আৰম্ভ 
কবৰ নতওঁ িৰকাৰী পৰটহিল নজমত (GeM) পঞ্জীয়ন কৰৰ। ডাঙৰ 
অডহিাৰ লাি কৰাৰ সময়ত অথ হিকনবতক সমস্যা আব্বছল বকন্তু 
সকৰলা সমস্যাৰ সমািানৰ পথ বিিাবৰ নলাৱা অৰুলৰমাক্ঝৰয় 
মমুদ্ৰা ঋণ সমুবিিা হলবছল। নতওঁ কয় নয নকৱল আিাৰ কাডহি আৰু 
েৰটাৰ স্ায়ত এটা ঋণ লাৰি নমাক যৰথষ্ স্ায় কবৰবছল। 
আক্জ নদশৰ বিবিন্ন প্ৰান্কল নতওঁ সামগ্ৰী নযাগান িবৰ আব্ৰছ। 
অৰুলৰমাক্ঝৰয় এই কামৰ জবৰয়ৰত িাবৰগৰাকীকক নলাকক 
কম হিসংস্াপৰনা বদৰছ। অবত শীৰৰে নতওঁ ডাঙৰ নকাপিানী খমুবল 
অন্য একাবিকক কম হিসংস্াপন বদয়াৰ পথত আগিাবঢ়ৰছ। n

অৰুলশমাক্ি
চজম পশি্ষলৰ পৰা লাভ
প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় িৰকাৰী ক্য়ৰ নক্ষত্ত দমুনমীবত 
িন্ধ কবৰিকল ক্জ-ই-এম পৰটহিল মমুকবল কবৰবছল। এবতয়া 
প্ৰবতৰটা িৰকাৰী কায হিালয়ৰ ক্য় অনলাইনত কৰা ্য়। 
অবিক জাবনিকল https://gem.gov.in িাি পাৰৰ।

গভ্ষপাতৰ সময়সীমা: ব্ংসাৰ িবল ন্াৱা মব্লাসকলক 
সকা্ৰ িাৰি িৰকাৰৰ নশ্তীয়াকক গিহিিাৰণ আইন 
সংৰশাবিত কবৰ গিহিপাতৰ সময়সীমা ২০ সপ্া্ৰ পৰা ২৪ 
সপ্া্কল িকৃ্ধি কবৰৰছ।

দৰ (SHE)
 নযৌন বনয হিাতনৰ 

অবিৰযাগ পঞ্জীয়ন তথা 
বনৰীক্ষণৰ িাৰি অনলাইন 

ি্যৱস্া ২০১৭ত আৰম্ভ 
হ্ৰছ।

সমগ্ৰ বশক্ষা অবিযানৰ 
অিীনত িৰকাৰী 
বিদ্যালয়ত ৬-১২ নশ্ৰণীৰ 
ছাত্ীক আত্মৰক্ষাৰ 
নকৌশলৰ প্ৰবশক্ষণ। 

আত্মৰষিাৰ পিশষিপ

নাৰী শক্তিপ্ৰচ্ছি চলখা



27নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ মাচ্চ , ২০২২

দডক্জশিল প্ৰযুক্তিৰদডক্জশিল প্ৰযুক্তিৰ

সলবন ন্াৱা সময়ৰ লৰগ লৰগ িাৰৰত প্ৰযমুক্তি আৰু বডক্জৰটলকৰণৰ ওপৰত ৰ্ৰুত্ব বদ নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ কৃবষ 
খণ্ডত মৰনাৰযাগ বদয়া নদখা হগৰছ। এয়া নতুন িাৰতৰ নসই ম্ত্বপূণ হি সময় বয সময়ত আিমুবনক প্ৰযমুক্তিৰয় কৃবষ 
খণ্ডক িবৱষ্যতৰ প্ৰত্যাহ্ানৰ িাৰি সাজমু কৰাৰ লগৰত নৱ প্ৰজন্ৰ িাৰি একাবিক সম্ভাৱনা কবঢ়য়াই আবনৰছ। 
শস্যৰ মূল্যায়ন, িূবমৰ নলখ বডক্জৰটলকৰণ, নড্ৰানৰ স্ায়ত কীটনাশক তথা সাৰ ছটটয়াই বদয়া কায হিৰিাৰত 

প্ৰযমুক্তি আৰু কৃক্ত্ম িমুক্ধিমত্তাৰ প্ৰৰয়াগ কবৰ কৃবষ খণ্ডক আিমুবনক কৰাৰ প্ৰৰিষ্া ্াতত নলাৱা হ্ৰছ...

িাৰতৰ দৰৰ বিশাল নদশত নখবতয়ক আৰু কৃবষৰ ৰ্ৰুত্ব 
আৰছ। এই কাৰণৰটাৰ িাৰিই প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ 

নমাদীৰয় কৃবষ আৰু কৃবষ পধিবতত আিমুবনক প্ৰযমুক্তিৰ প্ৰৰয়াগৰ 
ওপৰত বিৰশষ ৰ্ৰুত্ব বদ আব্ৰছ। উন্নত প্ৰযমুক্তিৰ স্ায়ত 
িাৰৰত কৃবষ খণ্ডৰ বিকাশ সািন কৰাৰ লগৰত উকম্তীয়া 
উন্নয়নত মৰনাবনৰৱশ কবৰৰছ। লগৰত মব্লা আত্মস্ায়ক 
নগাটৰিাৰক কৃবষজাত সামগ্ৰীৰ বিকাশ সািন কবৰ সি হিাংগীন 
বিকাশৰ যাত্াত বনয়াৰ িাৰিও বিৰশষ পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কবৰ 
থকা হ্ৰছ। কৃবষ কায হিৰ জবৰয়ৰত নদশৰ দবৰদ্ৰতা বনমূ হিলীকৰণ 
সম্ভৱ িমুবল প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় বিশ্বাস কৰৰ। নতওঁ কয় 
নয, “আবম খাদ্য সমুৰক্ষাৰ সমান্ৰালকক পমুটষ্ সমুৰক্ষাৰ ওপৰৰতা 
বিৰশষ ৰ্ৰুত্ব প্ৰদান কবৰৰছা।ঁ এই উৰদেশ্য আগত ৰাবখৰয়ই 
বিগত ৭টা িছৰত আবম অৰনক খাদ্য শস্য নযৰন িাঅ’ 
েটটহিোইড শস্য বিকবশত কবৰৰছা।ঁ” ৫ নেব্ৰুৱাৰী তাবৰৰখ 
নতৰলংগানাৰ আইবিআৰআইএছএটটৰ নসাণালী জয়ন্ীত 
উপবস্ত হ্ প্ৰিানম্ৰিীৰয় নকাৱা এইষাৰ কথাৰ মূল উৰদেশ্য 
এয়াই নয িাৰৰত নকৱল খাদ্য উপাদনৰ ওপৰত ৰ্ৰুত্ব 
বদয়াই ন্য়, ইয়াৰ লগৰত নদশৰ ৮০ শতাংশৰৰা অবিক ক্ষমু দ্ৰ 
নখবতয়কৰ কল্যাণ সািন কৰাৰ িাৰি কাম কবৰ আৰছ। n

সহায়তসহায়ত

আইদৰআৰআইএেএঠিৰ চসাণালী জয়ন্ী 
উিযাপনত উপদথিত প্ৰধানমন্তী
্ায়দৰািাদৰ পটনৰিৰুবস্ত আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় শস্য 
গৰৱষণা প্ৰবতষ্ঠানত (ইন্াৰৰনশ্বৰনল ক্পছ বৰছািহি 
ইনটষ্টটউড েৰ নছবম এবৰড ৰিবপকছ) উপবস্ত 
হ্ নসাণালী জয়ন্ী সমাৰৰা্ৰ আৰম্ভবণ কৰৰ। 
প্ৰিানম্ৰিীৰয় লগৰত জলিায়মু পবৰৱতহিন সম্বন্ধীয় দমুটা 
নকন্দ্ৰৰৰা উৰবিািন কৰৰ। এই দমুটা নকন্দ্ৰই নদশৰ 
ক্ষমু দ্ৰ নখবতয়কক স্ায় কবৰি। ইয়াৰ লগৰত নতওঁ 
আইবিআৰআইএছএটটৰ এটা প্ৰতীক বিহ্ন আৰু ডাক 
টটকট উৰন্ািন কৰৰ।

আইদৰআৰআইএেএঠিৰ কায ্ষ দহশে গশৱষণা
আইটটআৰআইএছএটট হ্ৰছ এটট আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় 
সংগঠন। এয়া এক নিিৰকাৰী সংগঠন। বিৰশষত 
কৃবষ গৰৱষণামূলক কামকাজত এই সংগঠন জব়িত 
হ্ আৰছ। এবছয়া আৰু আবফ্কাৰ কৃবষিূবমত এই 
সংস্াই গৰৱষণাৰ কাম কবৰ আব্ৰছ। জলিায়মু 
পবৰিতহিন সন্দিহিৰতা এই সংস্াই কাম কবৰৰছ।

সিল কৃষকৰাষ্ট

কৃষকৰ সিলীকৰণকৃষকৰ সিলীকৰণ
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ৰামানমুজািায হি হ্ৰছ নদশৰ অখণ্ডতা আৰু 
একতাৰ প্ৰতীক। নতওঁৰ জন্ নদশৰ দবক্ষণ 
প্ৰান্ হ্ৰছ নসয়া সিঁা কথা বকন্তু নতওঁৰ 

প্ৰিাৱ সমগ্ৰ িাৰতত বিয়বপ আৰছ। নসয়া পূিৰ পৰা 
পক্চিৰমই ্ওক িা উত্তৰ পৰা দবক্ষণ, সকৰলাৰত 
ৰামানমুিায হিৰ প্ৰিাৱ আৰছ। ৰামানমুিায হিই কয় নয সকৰলা 

জীৱ সমান ্য়। নতওঁ ৰেহ্ম আৰু জীনৰ একতাৰ কথা 
হকবছল আৰু বনৰজও নতৰনকক জীৱন বনি হিা্ কবৰবছল। 
নকৱল নসয়াই ন্য়, নতওঁ হকবছল নয, “न जातिः  कारणं 
लोके गुणाः  कल्ाण हेिवः ” অথ হিাৎ সংসাৰত জাবতৰ 
জবৰয়ৰত ন্য়, ৰ্ণৰ জবৰয়ৰতৰ্ কল্যাণ সািন ্য়। 
ৰামানমুজািায হিৰ এই কথাৰিাৰৰ ওপৰত বিত্বত কবৰৰয়ই 

সংসৃ্দতৰ লগশত সমতাৰ িাত্ষা
চটিৰু্ অৱ ইকুশৱদলি্ৰী

একাদশ শবতকাৰ ম্ান ি্যক্তি ৰামানমুজািায হিৰ স্মবৃতত ্ায়দৰািাদত ২১৬ েমু ট উচ্চতাৰ নষ্িু্য অৱ ইকমু ৰৱবলটী মাৰন 
সমতাৰ প্ৰবতমূবত হি স্াপন কৰা হ্ৰছ। প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় ৫ নেব্ৰুৱাৰী তাবৰৰখ এই প্ৰবতমূবত হি ৰাষ্ট্ৰৰ নামত 

সমপ হিন কবৰৰছ। ৰামানমুজািায হি হ্ৰছ এৰনকমু ৱা এগৰাকী নমস্য ি্যক্তি বযগৰাকীৰয় নদশক সামাক্জক সংস্াৰৰ 
িাস্বৱক প্ৰবতশ্ৰুবত প্ৰদশ হিন কবৰবছল আৰু দবলত সম্প্ৰদায়ৰ লগৰত পাছপৰা নশ্ৰণীৰ উন্নয়নৰ িাৰি কাম কবৰবছল। 
আক্জ ৰামানমুিায হিৰ অনমুপবস্বতত স্াপন ন্াৱা সমতাৰ মূবত হি মাৰন নষ্িু্য অৱ ইকমু ৰৱবলটী আমাক সকৰলাৰক সমাজত 

সমতা স্াপনৰ িাৰি নপ্ৰৰণা বদি আৰু সকৰলাৰৰ প্ৰয়াসত নদশৰ শক্তিশালী বস্বত প্ৰবতষ্ঠা ন্াৱাত স্ায় কবৰি।

নষ্িু্য অৱ ইকমু ৰৱবলটীৰাষ্ট
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আক্জ িাৰত নদৰশ নিদিাৱ পবৰ্াৰ কবৰ বিকাশ পথত 
আগিাবঢ় সামাক্জত ন্যায় স্াপন কবৰিকল সক্ষম হ্ৰছ। 
সকৰলাৰৰ হসৰত, সকৰলাৰৰ বিকাশ, সকৰলাৰৰ বিশ্বাস 
আৰু সকৰলাৰৰ প্ৰয়াসক মূলম্ৰি ব্িাৰপ গণ্য কৰা নকন্দ্ৰীয় 
িৰকাৰৰ প্ৰৰিষ্াৰ েলত আক্জ নদশত দবৰদ্ৰ নাগবৰকৰ পকী 
ঘৰ হ্ৰছ, উজ্জ্বলাৰ অিীনত বিনামূলীয়া সংৰযাগ হ্ৰছ, 
৫ লাখ টকাকলৰক বিনামূলীয়া বিবকৎসা সমুবিিা হ্ৰছ িা 
বিনামূলীয়া বিদমু্যৎ সংৰযাগৰ দৰৰ, জন িন নিংক একাউণ্, 
স্ছি িাৰত অবিযান এই আিঁবনসমূৰ্ দবলত, পাছপৰা 
আৰু িক্ঞ্ত নশ্ৰণীক শক্তিশালী কবৰৰছ। িসন্ পঞ্মীৰ 
শুি ক্ষণত এই প্ৰবত প্ৰবতমূবত হি স্াপন কবৰ প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ 
নমাদীৰয় কয়, "জগতৰ্ৰু শ্ৰী ৰামানমুজািায হিজীৰ এই সমুন্দৰ 
প্ৰবতমূবত হিৰ জবৰয়ৰত িাৰৰত মানৱ শক্তি আৰু অনমুৰপ্ৰৰণাক 
মূতহি কবৰ তুবলৰছ। ৰামানমুজািায হিজীৰ এই মূবত হিৰটা নতওঁৰ 
জ্ান, বনবল হিপ্তা আৰু আদশ হিৰ প্ৰতীক।” ৰামানমুজািায হিৰ 
১০০০ সংখ্যক জয়ন্ী উদযাপনৰ অংশ ব্িাৰপ নষ্িু অে 
ইকমু ৰৱবলটট উৰবিািন কৰা হ্বছল বয ১২বদনীয়া শ্ৰী ৰামানমুজ 
স্স্াব্দ উদযাপনৰ অংশ আবছল।
ৰামানজুশন সমতাৰ দৰন্াধাৰাক গুৰুত্ব দিদেল
ৰামানমুজািায হি ব্ন্দমু িক্তি পৰপিৰাৰ পৰা আব্ৰছ বযৰয় 
বিশ্বাস, জাবত আৰু িম হিৰক িবৰ জীৱনৰ সকৰলা বদশৰত 
সমতাৰ িাৰণাৰটা প্ৰিাৰ কবৰবছল। নতওঁ ৰাষ্ট্ৰীয়তা, বলংগ, 
জাবত িা িম হি বনবি হিৰশৰষ প্ৰবতজন মানম্ু ৰ আত্মাৰ হসৰত 
মানম্ু ৰ উন্নবতৰ িাৰি অক্ান্ পবৰশ্ৰম কবৰবছল। নতওঁৰ 
জন্ ১০১৭ খষৃ্াব্দত হ্বছল আৰু ১১৩৭ খষৃ্াব্দকলৰক জীয়াই 
আবছল। তাবমলনাডুৰ শ্ৰীৰপৰুম্বমুদমুৰৰ এটা ৰোহ্মণ পবৰয়ালত 
নতওঁৰ জন্ হ্বছল আৰু িৰদৰাজ স্ামীৰ িতি আবছল। 
নতওঁ হবিত-অকবিত অন্িুহিতি কবৰ অনন্য হবিত তত্ত্ব প্ৰদান 
কবৰবছল। এই নীবতৰ অনমুসৰণকাৰীসকলৰ কপালত দমুটা 
সৰল নৰখাৰ টটকা থাৰক আৰু নতওঁৰলাকৰ কান্ধত সদায় 
শংখ িতৃ্তৰ বিহ্ন থাৰক।
ভাৰতীয় দিদিধতাত চতশলগু সংসৃ্দতৰ গুৰুত্ব আশে
নতৰলৰ্ সংসৃ্বতৰ বিস্াৰ শতাব্দী পমুৰবণ ্য়। বিবিন্ন সময়ত 
নতৰলৰ্ ৰজা-ৰাজ পবৰয়াল তথা ৰাজিংশই িাৰতীয় 
সংসৃ্বতক শক্তিশালী কবৰ আব্ৰছ। নতৰলৰ্ সংসৃ্বত তথা 
নতৰলৰ্ িাষাৰ প্ৰশংসা কবৰ প্ৰিানম্ৰিীৰয় কয় নয আক্জ 
নতৰলৰ্ সংসৃ্বতৰয় সকৰলাৰত িিহিা লাি কবৰৰছ। বিৰনমাৰ 
পৰা আৰম্ভ কবৰ অটটটট নলেটেম হিকল নতৰলৰ্ৰ প্ৰিাৱ আৰছ। 
নতৰলৰ্িাষীৰ জাতীয় নিতনা অন্যৰ িাৰি নপ্ৰৰণা।  n

ৰামানুজাৰায ্ষৰ এই মপূদত্ষশিা দিশেষ
এই 216 েমু ট ওখ মূবত হিৰটা 'পঞ্ািাতু'নৰ বনবম হিত 
য'ত নসাণ, ৰূপ, তাম, বপতল আৰু ক্জংক 
অন্িুহিতি আৰছ আৰু ই বিশ্বৰ আটাইতকক ওখ 
িাতুৰ মূবত হিৰিাৰৰ বিতৰত এটা। বয পষৃ্ঠত এই 
মূবত হিৰটা হতয়াৰ কৰা হ্ৰছ তাৰ উচ্চতা ৫৪ েমু ট 
আৰু এই পষৃ্ঠৰটাক িদ্ৰ নিদী িমুবল নকাৱা ্য়। 
নিৌ্দৰটাত এটা হিবদক বডক্জৰটল পমুবথিঁৰাল 
আৰু গৰৱষণা নকন্দ্ৰ, প্ৰািীন িাৰতীয় গ্ৰন্থ, এটা 
বথৰয়টাৰ, এটা হশবক্ষক নগৰলৰী আৰছ, বযৰয় 
ৰামানমুজািায হিৰ কামৰ বিষৰয় তথ্য প্ৰদান কৰৰ। 
প্ৰবতমূবত হিৰটা শ্ৰী ৰামানমুজািায হি আশ্ৰমৰ বিন্না 
ক্জয়াৰ স্ামীৰয় কল্পনা কবৰবছল।

হায়িৰািািৰ নতুন আকষ ্ষণ
্ায়দৰািাদকল অ্া পয হিটকৰ িাৰি এয়া এক 
নতুন আকষ হিণীয় স্ান হ্ পবৰি। য়দাবদ্ৰ 
মক্ন্দৰৰ লগৰত এই প্ৰবতমা বিষ্ণমু  িতি আৰু 
অন্য পয হিটকক আকবষ হিত কবৰি।

গৃহমন্তী অদমত শ্বাশহা 
চটিৰু্ অৱ ইকুশৱদলি্ৰীত 
উপদথিত হয়
নকন্দ্ৰীয় গৃ্  আৰু স্ৰযাবগতা 
বিিাগৰ ম্ৰিী অবমত শ্বাৰ্ ৮ 
নেব্ৰুৱাৰী তাবৰৰখ এই সমতাৰ 
প্ৰবতমূবত হি পবৰদশ হিন কৰৰ। 
এই ঠাইত উপবস্ত হ্ নতওঁ 
ৰামানমুিায হিৰ প্ৰবতমূবত হিত শ্ৰধিা 
জনায়। নতওঁ বনজৰ িাষণত 
সকৰলাৰক এই প্ৰবতমূবত হিৰ ঠাই 
ভ্ৰমণ কবৰিকল আহ্ান জনায়।
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অসংগটঠত খণ্ডত নকাটটৰৰা অবিক শ্ৰবমক-কম হিিাৰী নদশৰ অথ হিনীবতৰ মূলৰিটট, এই িৃ্ ৎসখ্যক শ্ৰবমক-
কম হিিাৰীৰ কথা সঘনাই আৰলািনা কৰা হ্ আব্ৰছ বকন্তু এই নলাকসকলৰ সংখ্যাৰটা বিৰিিনা কবৰিকল 

নকাৰনা িৰণৰ ি্যৱস্া গ্ৰ্ণ কৰা ন্াৱা নাবছল। ওৰৰ জীৱন কাম কৰাৰ পাছত এইসকলৰ অৱস্া িাি হিক্যৰ 
সময়ত তকথৱি হ্ পৰৰ। বকয়ৰনা অসংগটঠত নক্ষত্ত কাম কৰা ন্তু নতওঁৰলাকৰ নকাৰনা সামাক্জক সমুৰক্ষা 
নাথাবকবছল। এই কথাৰিাৰৰ প্ৰবত লক্ষ্য ৰাবখ ২০১৯ িনৰ ৫ মািহি তাবৰৰখ নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ এই বদশত বিন্া িিহিা 
কবৰ প্ৰিানম্ৰিী শ্ৰমৰযাগী মানিন আিঁবন আৰম্ভ কৰাৰ লগৰত ২০২১ত ই-শ্ৰবমক পৰটহিল আৰম্ভ কবৰ শ্ৰবমকৰ 

পঞ্জীয়ন কবৰ নতওঁৰলাকৰ িবৱষ্যৎ সমুৰক্ষাৰ বদশত পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কৰৰ।

নৰণমু নদৱী বি্াৰৰ নিৰ্িৰাই ক্জলাৰ িাবসন্দা। 
নতওঁ প্ৰিানম্ৰিী শ্ৰমৰযাগী মানিন আিঁবনৰ 
অিীনত পঞ্জীয়ন কবৰ বনজৰ িবৱষ্যত 

সমুৰবক্ষত কবৰৰছ। ইয়াৰ জবৰয়ৰত নতওঁ ৬০িছৰ িয়সৰ 
পাছত অথ হিকনবতক সমুৰক্ষা লাি কবৰি পাৰৰ। নৰণমু নদৱীৰয় 
কয়, "এয়া নকন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ এৰন এক প্ৰৰিষ্া যাৰ েলত 

এক দমুি হিল অথ হিকনবতক পবৰবস্বতৰ পৰা উধিাৰ নপাৱাৰ 
সমুবিিা আৰছ।" নৰণমু নদৱীৰ দৰৰ মি্যপ্ৰৰদশৰ বছন্দৱাৰাৰ 
িাবসন্দা বশৱম সূয হিিংশীৰয়ও বনজৰ িবৱষ্যত সমুৰবক্ষত 
কবৰিকল এই আিঁবনৰ অিীনত পঞ্জীয়ন কবৰৰছ। 
বশৱৰম হকবছল, "নমাৰ নদউতাই শ্ৰবমক ব্িাৰপ কাম 
কৰৰ। ঘৰৰ উপাজহিনৰ পবৰবস্বত ইমান িাল ন্য়। এৰন 

এশনলক আঁৰদনৰ লাভ ল’ি পাশৰমই উপলবব্ধ কৰৰা ঁনয নদশৰ লাখ 
লাখ দবৰদ্ৰৰ মনত এই কথাৰটা 

আৰ্ নয নযবতয়াকল ্াত-িবৰৰয় 
কাম কবৰ আৰছ নতবতয়াকল 

কাম আৰু অন্ন নপাৱা যাি বকন্তু 
নযবতয়া ্াত-িবৰ অিল হ্ পবৰি 
নতবতয়া বক ্’ি? এই পী়িা মনত 

আবছল িাৰিই বপএম শ্ৰমৰযাগী 
মানিন আিঁবন প্ৰণয়ন কবৰিকল 
আমাৰ িৰকাৰক নপ্ৰৰণা বদৰয়।

নৰৰন্দ্ৰ নমাদী, প্ৰিানম্ৰিী।

ধ্বজ্ািাহক আঁৰদনপ্ৰিানম্ৰিী শ্ৰমৰযাগী মানিন

অসংগঠঠত খণ্ডৰ কম ্ষৰাৰীৰ
ভদৱষ্ৎ দহশে সুৰদষিত
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পবৰবস্বতত আমাৰ পবৰয়ালৰ িবৱষ্যতৰ বিন্া আবছল। 
নতৰনৰত প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰ উৰদ্যাগত আৰম্ভ 
ন্াৱা এই আিঁবনৰ কথা জাবনিকল পাবৰ আবম ইয়াত 
পঞ্জীয়ন কবৰৰছা।ঁ মই অন্যৰকা আহ্ান জনাইৰছা ঁযাৰত 
নতওঁৰলাৰক এই আিঁবনত পঞ্জীয়ন কবৰ সমুবিিা লাি কবৰি 
পাৰৰ।" প্ৰকৃতাথ হিত প্ৰিানম্ৰিী শ্ৰমৰযাগী মানিন আিঁবন 

অসংগটঠত খণ্ডত কাম কৰা শ্ৰবমকৰ িাৰি িৰদান স্ৰূপ 
হ্ পবৰৰছ। বকয়ৰনা এই আিঁবনৰ অিীনত অসংগটঠত 
খণ্ডত কাম কবৰ ১৫ ্াজাৰ টকাৰ কম মাৰ্কীয়া আয় 
কৰা নলাৰক (১৮-৪০ িছৰ) এই আিঁবনৰ অিীনত নাম 
পঞ্জীয়ন কবৰ ৬০ িছৰ িয়সৰ পাছত ৩ ্াজাৰ টকাৰ 
মাৰ্কীয়া নপঞ্ন লাি কবৰি পাবৰি। n

এশনলক আঁৰদনৰ লাভ ল’ি পাশৰ

নকন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ অসংগটঠত খণ্ডৰ শ্ৰবমকসকলৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য 
িাণ্ডাৰ সটৃষ্ কবৰৰছ। ইয়াৰ িাৰি শ্ৰম আৰু বনযমুক্তি ম্ৰিালয়ৰ অিীনত 
এক ই-শ্ৰম পৰটহিল সটৃষ্ কৰা হ্ৰছ, যাক আিাৰৰ হসৰত সংযমুতি কৰা 
হ্ৰছ। ইয়াত নাম, জীবৱকা, টঠকনা, বশক্ষাগত অ্হিতা, দক্ষতাৰ আব্হি 
আৰু পবৰয়াল আবদৰ বিৱৰণ থাবকি যাৰত নতওঁৰলাকৰ বনৰয়াগ নযাগ্যতা 
সটঠকিাৰৱ ি্যৱ্াৰ কবৰি পাবৰ আৰু সামাক্জক সমুৰক্ষা আিঁবনৰ 
লািালাি পাি পাৰৰ। প্ৰৰেজনকাৰী শ্ৰবমক, ঘৰুৱা শ্ৰবমকৰক িবৰ 
অন্যান্য খণ্ডৰ অসংগটঠত শ্ৰবমকৰ এইৰটা প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় ডাটাৰিি।

ই-শ্ৰমৰ দসশত সংযুতি দহ আগিা়িক

চকাশনা কমমী িাি পদৰ নাযাি
n  ই-শ্ৰম পৰটহিলত পঞ্জীয়ন কৰা প্ৰবতজন অসংগটঠত শ্ৰবমকৰ িাৰি 

দমুই লাখ টকাৰ দমুঘ হিটনা িীমা।
n  যবদ এই পৰটহিলত পঞ্জীয়ন কৰা এজন শ্ৰবমক দমুঘ হিটনাত 

আঘাটপ্ৰাপ্ ্য়, নতৰন্ নতওঁক মতুৃ্য িা স্ায়ী শাৰীবৰক অক্ষমতাৰ 
নক্ষত্ত ২ লাখ টকা আৰু আংবশকিাৰৱ অক্ষম ্'নল ১ লাখ 
টকা বদয়া ্'ি।

n  ই-শ্ৰম পৰটহিলত পঞ্জীয়ন সপিূণ হিৰূৰপ বিনামূলীয়া। শ্ৰবমকসকৰল 
কমন িাবিহিি নিণ্াৰ (বিএছবি) িা আন বযৰকাৰনা ঠাইত 
পঞ্জীয়নৰ কৰাৰ িাৰি নকাৰনা িন বদি নালাৰগ।

n  পঞ্জীয়নৰ বপছত শ্ৰবমকসকলৰ িাৰি অনন্য ইউবনিাৰিহিল 
একাউণ্ নম্বৰ (ইউএএন) ই-শ্ৰম কাডহি বদয়া ্য় আৰু এই কাডহিৰ 
জবৰয়ৰত বিবিন্ন সামাক্জক সমুৰক্ষা আিঁবনৰ লািালাি নপাৱা যায়।

n  ই-শ্ৰম পৰটহিলৰ অিীনত সামবৰ নলাৱা শ্ৰবমকসকল হ্ৰছ – 
বনম হিাণ শ্ৰবমক, ঘৰুৱা শ্ৰবমক, প্ৰৰেজনকাৰী শ্ৰবমক, কৃবষ কমমী, 
নলেটেম হি শ্ৰবমক, ্কাৰ আৰু অন্যান্য অসংগটঠত খণ্ডৰ শ্ৰবমক।

n  প্ৰিানম্ৰিী শ্ৰমৰযাগী মানিন নযাজনাৰ লক্ষ্য 
হ্ৰছ ৬০ িছৰ িয়সৰ বপছত িধৃিসকলক 
প্ৰবত মাৰ্ ৩০০০ টকাৰ নপঞ্ন বদয়া। 
এই আিঁবনৰ জবৰয়ৰত অসংগটঠত খণ্ডৰ 
শ্ৰবমক আৰু নদশৰ নজ্যষ্ঠ নাগবৰকসকলক 
শক্তিশালী আৰু আত্মবনিহিৰশীল কৰাৰ 
প্ৰৰিষ্া ্াতত নলাৱা হ্ৰছ।

n  ৪৬,২৬,৭৬৮জন নলাৰক প্ৰিানম্ৰিী 
শ্ৰমৰযাগী মানিন আিঁবনত ৯ নেব্ৰুৱাৰীকল 
পঞ্জীয়ন কবৰৰছ।

n  প্ৰিানম্ৰিী শ্ৰমৰযাগী মানিন নযাজনাৰ 
লািালাি অসংগটঠত খণ্ডত কাম কৰা নলাক 
নযৰন িালক, বৰক্ািালক, মমুবি, দজমী, শ্ৰবমক, 
ঘৰৰ শ্ৰবমক, ইটা িাটাৰ শ্ৰবমক আবদৰয় ল'ি 
পাৰৰ।

n  আৰিদন কবৰিকল শ্ৰবমক এটা নমািাইল 
নোন, আিাৰ নম্বৰ আৰু সঞ্য় একাউণ্ 
থাবকি লাবগি। আৰিদন কবৰিকল সকৰলা 
প্ৰৰয়াজনীয় নবথপত্ বনকটতম ৰাজহুৱা 
নসৱা নকন্দ্ৰকল হগ পঞ্জীয়ন কবৰি পাবৰ।

n  প্ৰিানম্ৰিী শ্ৰমৰযাগী মানিন নযাজনাৰ 
অিীনৰতা অনলাইন আৰিদন কবৰি পাবৰ। 
www.maandhan.in নৱিছাইটকল যাওক।

n  যবদ এজন শ্ৰবমকৰ িয়স ১৮ িছৰ ্য়, নতওঁ 
প্ৰবত মাৰ্ ৫৫ টকা বিবনৰয়াগ কবৰি লাবগি। 
২৯ িছৰ িয়সীয়া নলাক প্ৰবতমাৰ্ ১০০ টকা 
আৰু ৪০ িছৰ িয়সৰ নলাকসকৰল প্ৰবত 
মাৰ্ ২০০ টকা জমা কবৰি লাবগি।

n  নপঞ্ন নপাৱাৰ সময়ত যবদ ব্তাবিকাৰীৰ 
মতুৃ্য ্য়, নতৰন্ নতওঁৰ নপঞ্নৰ ৫০ শতাংশ 
বনকট আত্মীয়ক বদয়া যাি।

প্ৰিানম্ৰিী শ্ৰমৰযাগী মানিনধ্বজ্ািাহক আঁৰদন

চকাঠিশৰা অদধক অসংগঠঠত 
খণ্ডৰ শ্ৰদমশক ই-পশি্ষলত 
পঞ্জীয়ন কদৰশে।

২৫



32 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ মাচ্চ , ২০২২

সংসিৰ পৰাও
নতুন ভাৰতৰ দনম ্ষাণৰ আহ্ান

সংসদত প্ৰদান কৰা িাষণ সদায় ৰ্ৰুত্বপূণ হি। সংসদৰ মক্জয়াত প্ৰদান কৰা িাষণৰ ওপৰত সকৰলাৰৰ দৃটষ্ 
বনৱধি থাৰক। বিৰশষত প্ৰিানম্ৰিীৰয় ৰাষ্ট্ৰপবতৰ অবিিাষণৰ প্ৰতু্যত্তৰত বদয়া িন্যিাদসূিক িাষণৰ ওপৰত 
সকৰলাৰৱ ৰ্ৰুত্ব বদৰয়। বকয়ৰনা এই িাষণত নদশৰ উন্নয়নৰ সবৱৰশষ কথা উৰল্খ থাৰক। সািাৰণ নলাকৰ 

কথা উৰল্খ থাৰক। ৭ নেব্ৰুৱাৰী তাবৰৰখ নলাকসিাত আৰু ৮ তাবৰৰখ ৰাজ্যসিাত প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় 
বনজৰ িন্যিাদসূিক সৰম্বািন ৰাৰখ আৰু নদশৰ সমসামবয়ক কথাৰিাৰ ি্যতি কৰাৰ লগৰত ২০৪৭ িনত িাৰত 
নকৰনকমু ৱা ্’ি নসই বিষৰয়ও মন্ি্য ৰাৰখ। নলাকসিাত ১ ঘন্া ৪০ বমবনট আৰু ৰাজ্যসিাত প্ৰায় ১ ঘন্া ২৬ 

বমবনটৰ িাষণত প্ৰিানম্ৰিীৰয় ৰাষ্ট্ৰপবতৰ অবিিাষণৰ িন্যিাদ প্ৰস্াৱত িিহিা কৰৰ। নতওঁ একাবিক বিষয়ত বনজৰ 
মন্ি্য ৰাৰখ। সংসিৰ মক্জয়াত প্ৰধানমন্তীশয় প্ৰিান কৰা ভাষণৰ দকয়িংে ইয়াত আগিশ়িাৱা হ’ল...

অমৃত কালৰ মহত্বৰ ওপৰত...
প্ৰিানম্ৰিীৰয় নদশৰ স্ািীনতাৰ অমতৃ মৰ্াৎসৱ সপিকহিত 
সবিস্াৰৰৰ মন্ি্য ৰাৰখ। স্ািীৰনাত্তৰৰ ৭৫ িছৰত নদশক 
বদশ প্ৰদান কৰা তথা নদশৰ উন্নয়নৰ িাৰি বিবিন্ন কাম 
হ্ৰছ। নতওঁ কয় নয নদৰশ এই উপলবব্ধৰিাৰক হল আগিাবঢ় 
নতুন উদ্ভাৱৰনৰৰ এবতয়া স্ািীনতাৰ  শতিষ হিৰ িাৰি বনজক 
সাজমু কৰাৰ কামত বনমগ্ন হ্ৰছ। শত িষ হিত নদশ উন্নয়নৰ 
বশখৰত উপবস্ত ন্াৱাৰ িাৰি নতওঁ বিৰশষ নজাৰ বদৰয়।
চকাদভডৰ প্ৰত্াহ্ান সন্দভ্ষত...
নকাবিড নামৰ বিশ্বস্ৰীয় ম্ামাৰীৰয় বিশ্বৰ লগৰত 
িাৰতৰকা যৰথষ্ ক্ষবতগ্ৰস্ কবৰৰছ। মানৱ জাবতৰয় 

বিগত ১০০ িছৰত এৰন িৰণৰ বিপদৰ সম্মুখীন ন্াৱা 
নাবছল। বিশ্বৰ িাৰতৰ প্ৰবত দৃটষ্িংগীৰ কথা উৰল্খ 
কবৰ প্ৰিানম্ৰিীৰয় কয় নয অতীতৰ বিত্তিত িাৰতক 
িাখ্যা কবৰ বিশ্বৰ নদশৰ নকাবিড পবৰবস্বতৰ পয হিাৰলািনা 
কবৰবছল। বকন্তু নকাবিড কালৰ সময়ৰ পৰা নদৰশ নলাৱা 
পদৰক্ষপৰিাৰ আৰু নদশৰ বস্বতৰয় বিপৰীত ছবৱ প্ৰদশ হিন 
কবৰৰছ। নদৰশ নকাবিড পবৰবস্বতত শক্তিশালীিাৰৱ 
প্ৰত্যাহ্ান জৰনাৱাৰ লগৰত ম্ামাৰীক সটঠকিাৰৱ 
বিৰ্ষণ কবৰ ইয়াৰ উপশমৰ িাৰিও ি্যৱস্া গ্ৰ্ণ কৰা 
হ্ৰছ। টটকাকৰণ কায হিসূিী আৰু বিৰশষত নদশত বনমমীত 
নিকবিৰন িাৰতৰ প্ৰবত বিশ্বৰ দৃটষ্িংগী সলবন কবৰৰছ। 
নদশত সেলতাৰৰ ন্াৱা টটকাকৰণ অবিযান, নিকটটন 

সংসদত প্ৰিানম্ৰিীৰ সৰম্বািনৰাষ্ট
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বিতৰণ আবদ কায হিসূিীৰয় িাৰতক বিশ্বৰ ননতৃত্ব ি্নৰ 
ক্ষমতা বদৰছ।
চকাদভড কালত ৰৰকাশৰ গ্ৰহণ কৰা পিশষিপশিাৰৰ 
ওপৰত...
নকাবিড কালৰ সময়ত নদশৰ ৮০ শতাংশতককও 
অবিক জনসংখ্যাক বিনামূলীয়াকক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ 
কৰা কায হিসূিী সন্দিহিত প্ৰিানম্ৰিীৰয় িতিি্য ৰাবখবছল। 
নদশিাসীৰয় যাৰত নিাকত শুিলগীয়া ন্য় নসই কথাৰটাত 
িৰকাৰৰ সপূিণ হিিাৰৱ ৰ্ৰুত্ব বদ দায়ৱধিতাৰৰ কাম কবৰবছল। 
এই কায হিৰ জবৰয়ৰত িাৰৰত বিশ্বৰ িাৰি উদা্ৰণ সটৃষ্ 
কবৰৰছ। আন্াৰত নকাবিড কালৰ মাজৰত নদশৰ ৫ নকাটট 
ঘৰকল নলৰ জবৰয়ৰত নখাৱাপানীৰ নযাগান িৰা কায হি তথা 
বিবিন্ন আন্ঃগাথঁবনমূলক কাম কৰা কায হিও সমািা হ্ৰছ 
িমুবল প্ৰিানম্ৰিীৰয় উৰল্খ কৰৰ। নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ বিবিন্ন 
পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কবৰ কম হিসংস্াপন সটৃষ্ৰ ওপৰৰতা বিৰশষ 
ৰ্ৰুত্ব বদয়াৰ কথা প্ৰিানম্ৰিীৰয় কয় আৰু লগৰত নতওঁ 
জম্মু-কাশ্ীৰ, উত্তৰ পূি িাৰতৰ ৰাজ্যৰকইখনত নলাৱা 
উন্নয়নমূলক কামকাজৰ কথা নদা্াৰৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 
অগ্ৰগবতৰ কথা, নৰলপথৰ সম্প্ৰসাৰণ তথা হিদমু্যবতকৰণ, 
বিমান িন্দৰৰ বনম হিাণ আবদ বিবিন্ন খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বিষয়ত 
নতওঁ আৰলাকপাত কৰৰ।  
িদৰদ্ৰ, কৃষকৰ কল্াণৰ িাশি চলাৱা পিশষিপশিাৰ...
নদশৰ বিবিন্ন প্ৰান্ত থকা দবৰদ্ৰ সীমাৰৰখাৰ তলৰ নলাকৰ 
িাৰি নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ বিবিন্ন পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কবৰ আব্ৰছ। এই 
কথাৰ উৰল্খ কবৰ প্ৰিানম্ৰিীৰয় কয় নয দবৰদ্ৰ নলাকৰ িাৰি 
প্ৰিানম্ৰিী আৱাস নযাজনাৰ অিীনত লক্ষাবিক টকা মূল্যৰ 
ঘৰ আিন্ন বদয়া হ্ৰছ। এই লক্ষাবিক টকাৰ ঘৰৰ মাবলক 
হ্ পৰা অথ হি হ্ৰছ নদশৰ দবৰদ্ৰ নশ্ৰণীও এবতয়া লাখপবত 
হ্ৰছ িমুবল ক’ি পৰা যায়। ইয়াৰ লগৰত প্ৰিানম্ৰিীৰয় উৰল্খ 
কৰৰ নয যবদৰ্ আবম দাবৰদ্ৰতাৰ পৰা মমুক্তি বিিাবৰৰছা ঁ
নতৰন্ আবম আমাৰ ক্ষমু দ্ৰ নখবতয়কসকলক স্ায় কবৰি 
লাবগি। নকাবিড কালত এই ক্ষমু দ্ৰৰখবতয়কসকৰল নদশৰ 
অথ হিি্যৱস্াক যৰথষ্ টনবকয়াল কবৰৰছ। নখবতয়ৰক যৰথষ্ 
পবৰমাৰণ উৎপাদন কৰা লগৰত িৰকাৰৰও অবিক সংখ্যক 
খাদ্য শস্যা ক্য় কবৰৰছ। নপানপটীয়া নিংক নলনৰদনৰ 
(বডবিটট) বিাৰা কৃষকসকল নপানপটীয়াকক লািাববিত হ্ৰছ। 
যুৱ সমাজ আৰু পদৰশৱেৰ ওপৰত...
প্ৰিানম্ৰিীৰয় বনজৰ িাষণ সন্দিহিত যমুৱ প্ৰজন্ আৰু 
পবৰৰৱশ সন্দিহিৰতা মন্ি্য ৰাৰখ। নতওঁ কয় নয নদশত 
ষ্াটহি আপ সংস্বত গঢ় হল উটঠৰছ। এই সংসৃ্বতৰয় নদশত 
ি্যৱসায়ৰ পবৰৰৱশ িকৃ্ধি কবৰৰছ। িাকবৰ প্ৰত্যাশীৰ তুলনাত 
এবতয়া ি্যৱসায়ৰ প্ৰবত আকবষ হিত ন্াৱা যমুৱকৰ সংখ্যা িকৃ্ধি 
পাইৰছ। নদশত উৰদ্যাগশীলতাৰ পবৰৰৱশ সটৃষ্ ন্াৱাৰ েলত 

আত্মদনভ্ষৰ ভাৰত সন্দভ্ষত...
ক্ষমু দ্ৰ, লঘমু আৰু মজলীয়া উৰদ্যাগ 
সন্দিহিত মন্ি্য কবৰ প্ৰিানম্ৰিীৰয় 
নদশত আত্মবনিহিৰশীলতাৰ বদশত গ্ৰ্ণ 
কৰা পদৰক্ষপৰিাৰৰ সন্দিহিত মন্ি্য 
ৰাৰখ। এমএছএমই খণ্ডত প্ৰক্ক্য়াৰিাৰ 
সৰল কৰা তথা বিশ্বৰ পবৰৰৱশ ত্ৰিৰ 
হসৰত সামঞ্জস্যতা ৰক্ষা কবৰ আক্জ 
আত্মবনিহিৰশীলতাৰ নজাৰত সামগ্ৰী 
নযাগান পবৰিালনত্ৰিৰ অংশ হ্ পৰাৰটা 
িাৰতৰ িাৰি নগৌৰৱৰ কথা। আত্মবনিহিৰ 
িাৰত সম্ভৱ কবৰ নতালাৰ েলত আক্জ 
নদৰশ বিবিন্ন নক্ষত্ত পৰবনিহিৰশীলতাৰ 
পৰা আতঁবৰ থাবকিলগীয়া হ্ৰছ। 
বিৰশষত ক্ষমু দ্ৰ, মজলীয়া আৰু লঘমু 
উৰদ্যাগখণ্ডত নদৰশ গ্ৰ্ণ কৰা 
সংস্াৰমূলক নীবতৰিাৰৰ েলত 
িাবণজ্য জগতৰ ছবিখন সলবন হ্ৰছ। 
বিবিন্ন ম্ৰিণালয়ৰ িাৰি বপএলআই 
আিঁবন নঘাষণা কবৰও এই নক্ষত্ত 
আমূল পবৰৱতহিন সািন কৰা হ্ৰছ। 
িাৰত বিশ্বৰ অন্যতম নমািাইল নোন 
উৎপাদনকতহিা।
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উন্নয়নৰ নতুন িাৰাৰ উদ্ভৱ হ্ৰছ। আক্জ বিশ্বৰ ষ্াটহি আপত 
িাৰতীয় যমুৱকৰ প্ৰৰিষ্াৰ েলৰত নদৰশ তৃতীয় স্ান পািকল 
সক্ষম হ্ৰছ। নদশত পূি হিৰত থকা ৰঙা বেটাৰ নমৰৰপি এবতয়া 
সমাপ্ হ্ৰছ। নকাৰনা এটা কাম কবৰিকল আগিাবঢ়ৰল নসই 
কামৰটাৰ অনমুৰমাদনৰ িাৰি অমূক কাগজ, তমূক কাগজ 
কবৰ সমস্ প্ৰক্ক্য়া যৰথষ্ নলৰ্মীয়া কবৰ নতালা হ্বছল। 
বকন্তু এবতয়া সকৰলা একক বখব়িকী প্ৰক্ক্য়াৰৰ কাম ন্াৱাৰ 
েলত কামৰিাৰ ক্ষীপ্ৰতাৰৰ সমাপ্ হ্ৰছ। নদশত পবৰৰৱশ 
সলবন হ্ৰছ। নাগবৰকৰ অবিৰযাগ/নগািৰ বনস্ত্বত কৰাৰ 
প্ৰক্ক্য়াৰতা স্চ্চতা আব্ৰছ। প্ৰিানম্ৰিীৰয় ৰাজ্যৰিাৰৰকা 
এই নক্ষত্ত বিৰশষ পদৰক্ষপ গ্ৰ্ণ কবৰিকল আহ্ান জনায়। 
প্ৰিানম্ৰিীৰয় পবৰৰৱশ সমুৰক্ষা সন্দিহিত মন্ি্য কবৰ কয় 
নয নদৰশ কাি হিন বনগ হিমন প্ৰবতৰৰাি কৰাৰ নক্ষত্ত দায়ৱধি। 
ই-িা্নৰ প্ৰৰয়াগ তথা নকাপ-২৬ত অংশ হল প্ৰিানম্ৰিীৰয় 
নকাৱা কথাৰিাৰ নতওঁ পমুনৰিাৰ সংসদৰ মক্জয়াত ৰাৰখ।
ম মমপূল্িৃক্দ্ধ সন্দভ্ষত
মূল্যিকৃ্ধিৰয় নদশৰ জনতাক ি্যবতি্যস্ কৰৰ এই কথাৰটাৰ 
ওপৰত আৰলাকপাত কবৰ প্ৰিানম্ৰিীৰয় বনজৰ সৰম্বািনত 
এই কথা নদা্াৰৰ নয নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ মূল্যিকৃ্ধি প্ৰবতৰৰাি তথা 
মূল্যিকৃ্ধি ননাৰ্াৱাৰ িাৰি বিৰশষ বিত্তীয় নীবত অৱলম্বন কৰাৰ 
লগৰত িাৰজটৰতা এই বিষৰয় আৰলািনা কবৰৰছ। মূল্যিকৃ্ধি 
বনয়্ৰিণ কৰাৰ নক্ষত্ত িৰকাৰ দায়িধি।
কম ্ষসংথিাপন সন্দভ্ষত...
সংদদৰ মক্জয়াত কম হিসংস্াপন সন্দিহিত নকতৰিাৰ প্ৰশ্নৰ 
উত্াপন হ্ৰছ িমুবল উৰল্খ কবৰ নদশৰ প্ৰিানম্ৰিীৰয় এই 
কথা উৰল্খ কৰৰ নয নদশৰ কম হিসংস্াপনৰ বস্বত জাবনিকল 
ইবপএেঅ’ৰ তথ্য অি্যয়ন কৰাৰটা অতীৱ প্ৰৰয়াজনীয় িমুবল 
মন্ি্য কৰৰ। এই তথ্যই বিপৰীত ছবি প্ৰদশ হিন কৰৰ। ২০২১ 
িষ হিত প্ৰায় ১ নকাটট ২০ লাখ নতুন পঞ্জীয়ন ইবপএেঅ’ত 
(কম হিিাৰী িবৱষ্য বনবি) হ্ৰছ। এই সকৰলা সংগটঠক খণ্ডৰ। 
ইয়াৰ বিতৰত ৬০-৬৫ লাখ ১৮-২৫ িষ হিৰ ্য়। অথ হিাৎ 
প্ৰথমিাৰৰ িাৰি এই যমুৱিামৰ িাকবৰত নযাগদান হ্ৰছ। 
প্ৰবতৰিদন অনমুসবৰ নকাবিড কালৰ িািা বনৰষিৰিাৰ আতঁৰ 
ন্াৱাৰ পাছত নদশত িাকবৰৰ সংখ্যা িকৃ্ধি হ্ৰছ।
মদহলা সিলীকৰণ...
নাৰী সিলীকৰণ সন্দিহিৰতা প্ৰিানম্ৰিীৰয় বনজৰ সৰম্বািনত 
মন্ি্য ৰাৰখ। নদশৰ অৰি হিক জনসংখ্যাৰ বিকাশৰ যাত্াক 
সকৰলাৰৰ প্ৰয়াস আখ্যা বদ প্ৰিানম্ৰিীৰয় কয় নয আক্জ প্ৰবতৰটা 
খণ্ডত মব্লাৰ অংশগ্ৰ্ণ িকৃ্ধি পাইৰছ। নসনাৰ বতবনওটা 
শাখাত মব্লাৰ অংশগ্ৰ্ণ িকৃ্ধি পাইৰছ, ষ্াটহি-আপ জগতৰতা 
মব্লাই সেলতাৰৰ কাম কবৰ আৰছ। বতবন তালাকৰ দৰৰ 
প্ৰথাৰ বিলমুবপ্সািৰন ইছলাম িম হিালম্বী মব্লাক সিল কবৰ 
তুবলৰছ। নদশৰ কন্যাসন্ান এবতয়া আগিাবঢ় হগৰছ। n

যুতিৰাষ্ট্ৰীয় ি্ৱথিাৰ উৎকৃটি উিাহৰণ...

নকাবিড কালৰ সময়ত নদশৰ গণতাব্ৰিক 
ি্যৱস্াই বিৰশষ স্ায় কৰা িমুবল প্ৰিানম্ৰিী 
নৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰয় সংসদৰ মক্জয়াত নঘাষণা 
কৰৰ। নকাবিড কালৰ সময়ত প্ৰিানম্ৰিীৰয় 
ম্ামাৰী বনয়্ৰিণৰ িাৰি নদশৰ ৰাজ্যৰিাৰৰ 
মমুখ্যম্ৰিীৰ হসৰত ২৩ িাৰকক হিঠকত বমবলত 
ন্াৱাৰ কথাৰটা উৰল্খ কবৰ প্ৰিানম্ৰিীৰয় 
কয় নয ৰাজ্যৰ মমুখ্যম্ৰিীসকলৰ পৰা নপাৱা 
তথ্য, পৰামশ হি আৰু নকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ্াতত 
থকা তথ্যৰ আিাৰত নকাবিডৰ প্ৰত্যাহ্ানৰ 
হসৰত সটঠকিাৰৱ নমাকাবিলা কৰা হ্বছল। 
নদশৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰবতৰটা স্ৰৰ স্ৰযাবগতাই 
নকাবিডক পৰািূত কৰাৰ নক্ষত্ত স্ায় 
কবৰৰছ। প্ৰিানম্ৰিীয় নদশৰ এই সংঘীয় 
গাথঁবনৰ ওপৰত বিৰশষ আৰলাকপাত কৰাৰ 
লগৰত আকাংক্ষাৰ ক্জলাৰ িাৰণৰটাৰৱ 
িমৎকাৰী েলােল বদয়া িমুবলও প্ৰিানম্ৰিীৰয় 
উৰল্খ কৰৰ।
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চকাদভডৰ দিৰুশদ্ধ ৰদল থকা 
যুদ্ধখনত সম্পূণ ্ষ ঠিকাকৰণৰ দিেত 

আগিাদ়িশে ভাৰত
চকাদভডৰ তৃতীয় লহৰত দয হাৰত সংৰিমণ িৃক্দ্ধ পাইদেল চসয়া এদতয়া তীব্ৰ গদতত হ্াস 

পািলল আৰম্ভ কদৰশে। দকন্তু ইয়াৰ পােশতা চকন্দ্ৰ ৰৰকাশৰ চকাশনা কাৰণশত সুৰুঙা এদৰি 
দিৰৰা নাই। এদতয়া চিেত তীব্ৰ গদতত ঠিকাকৰণ অদভযান ৰদলি ধদৰশে। প্ৰাপ্তিয়স্ৰ লগশত 
১৫-১৭ িেৰীয়া চৰমনীয়াৰ ঠিকাকৰণ কায ্ষসপূৰী ৰদল থকাৰ সমান্ৰাললক পাৰঁ িেৰৰ ওপৰৰ 

সন্ানৰ িাশিও ঠিকাৰ ি্ৱথিা কৰা দহশে। ইয়াৰ ভদৱষ্য়শত আদহি পৰা চকাদভডৰ দভন্ন 
উৎপদৰৱত্ষকৰ দসশত চমাকাদিলা কৰাৰ িাশিও চকন্দ্ৰ সাজ ুআশে...

ব্মািল প্ৰৰদশৰ মণ্ডী ক্জলা হ্ৰছ প্ৰখৰ 
ব্মিা্ ন্াৱা ঠাই। এৰন নপ্ৰক্ষাপটত এই 
ক্জলাৰ এখন ঠাইৰ পৰা অন্য এখন ঠাইকল 

নযাৱাৰ িাৰি যৰথষ্ অসমুবিিাৰ সম্মুখীন ্’িলগীয়া 
্য়। বকন্তু ইমানৰ পাছৰতা এই ক্জলাত স্াস্্য 
কমমীসকল থমবক নৰাৱা নাই, নতওঁৰলাক ৬ বকঃবমঃ 
পয হিন্ নখাজ কাবঢ় নিমনীয়াৰ টটকাকৰণৰ িাৰি 
উপবস্ত হ্বছল। এয়া নতুন িাৰতৰ পবৰকাঠাৰমা 
আৰু উদ্যমৰ পবৰিয় নয স্াস্্যকমমীসকৰল বনজৰ 
ইছিাশক্তিৰ নজাৰত টটকাকৰণৰ কাম ক্ষীপ্ৰতাৰৰ 
আগিঢ়াই বনৰছ। এই ইছিাশক্তিৰ িলৰতই ১৯ 
নেব্ৰুৱাৰীকল নদশত ১৭৫ নকাটটৰৰা অবিক নকাবিড 

নিকবিনৰ টটকা প্ৰদান কৰা হ্ৰছ। আন্াৰত ১৫-
১৭ িছৰীয়া নিমনীয়াৰ মাজত ২ নকাটটৰৰা অবিক 
পাবল প্ৰদান কৰা হ্ৰছ। নকন্দ্ৰ িৰকাৰ নদশত 
নকাবিড টটকাকৰণৰ মাত্া িকৃ্ধি কৰা তথা সমগ্ৰ 
নদশৰতই এই কায হিসূিী সপিূণ হি কৰাৰ িাৰি দায়ৱধিতা 
নদখমুৱাইৰছ। ৰাজ্য িৰকাৰৰ হসৰত সমবিয়তাৰৰ কাম 
কবৰ টটকাকৰণ কায হিসূিীত সেল কবৰ নতালা হ্ৰছ।
স্ুিদনক লাইি চভকদৰনক মঞু্দৰ
নদশৰ ঔষি বনয়্ৰিক সংস্া িমমুকক বডবিক্জআইৰয 
িাৰতত এটা পাবলৰ নিকবিন স্মুটবনক লাইট 
ি্যৱ্াৰৰ িাৰি মঞ্জমুবৰ বদৰছ। নকাবিড ১৯ৰ 

নকাবিডৰ বিৰুৰধি যমুধিস্াথি্
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বিৰুদ্ধে চবি থকা যুজঁখনত এয়া অন্য এক ভাি 
খিৰ। এই স্টুবনক িাইট ভভকবচন হৈদ্ে ভেশত 
মঞ্জবুৰ ভ�াৱা নৱম ভভকবচন। এই ভভকবচদ্ন 
ভেশক ভকাবভডৰ হৈদ্ত যুজঁ বেয়াৰ ভষেত্ৰত ৈৈায় 
কবৰি িুবি আশা কবৰি �াবৰ।
ক�োভিড  টি�ো�ৰণৰ বোবব আধোৰ 
বোধ্যতোমূল� নহয়
ভকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ স্াস্্য আৰু �বৰিাৰ কি্যাণ 
মন্ত্ৰণািয় অনুৈবৰ ভকাবভড-১৯ টটকাকৰণৰ 
িাদ্ি তথা ভকা-উইন �দ্টটেিৰ িাদ্ি আধাৰ নম্বৰ 
প্ৰদ্য়াজনীয় নৈয়। উদ্লেখ্য ভয এবতয়ালি ৮৭ িাখ 
ভিাকক ভকাদ্না �বৰচয় �ত্ৰ ভনাদ্ৈাৱালক ভকাবভড 
টটকা বেয়া হৈদ্ে। স্াস্্য মন্ত্ৰণািয়ৰ তথ্য অনৈুবৰ 
ভ�াদ্টটেিত �ঞ্ীয়নৰ িাদ্ি আধাৰ কাডটে প্ৰদ্য়াজনীয় 
নৈয় আৰু অন্য ভকাদ্না এক �বৰচয় �ত্ৰ বেদ্িই 
কাম চবি যায়। ভকাবভড টটকাৰ িাদ্ি একমাত্ৰ 
বভত্বত আধাৰ নৈয়, এই কথাদ্টা মন্ত্ৰণািয়ৰ তথ্য 
অনৈুবৰ স্ষ্ট হৈদ্ে।   

আবৰোগ্য এপ্-ত নতুন ভববেষত্ব
ভকাবভড কািত বিদ্শষ ৈৈায়ক ভৈাৱা তথা টটকাকৰণ 
�ঞ্ীয়নৰ িাদ্ি প্ৰদ্য়াজনীয় আদ্ৰাগ্য ভৈতু এ�্ 
এবতয়া আয়ুস্ান ভাৰত বডজজদ্টি বমেনৰ হৈদ্ত 
জব়িত হৈ �বৰদ্ে। ইয়াৰ ফিত এবতয়া এদ্কটা 
ঠাইত এজন ভৰাগীৰ ৈকদ্িা তথ্য বচবকৎৈদ্ক িাভ 
কবৰি। আদ্ৰাগ্য ভৈতুৰ হৈদ্ত আদ্�ানাৰ ৈমস্ত 
স্াস্্য বিৱৰণ ৈবনিবৱষ্ট হৈ থাবকি। আদ্ৰাগ্য ভৈতু 
এ�্-ত এটা ১৪ অংকৰ নম্বৰ জাবৰ হৈ �বৰি আৰু 
ভমবডদ্কি ডাটা ভমািাইিত ৈংৰবষেত হৈ �বৰি।
ক�োভিডত ভেভিলতো নহয়
ভেশত ভকাবভড �বৰবস্বত এবতয়া উনিত হৈদ্ে যবেও 
এই ভষেত্ৰত ৈাৱধনতা অৱিম্বন কৰাদ্টা অতীৱ 
প্ৰদ্য়াজনীয়। বিশ্ব স্াস্্য ৈংস্াৰ তথ্যমদ্ত ভকাবভড-
১৯ৰ একাবধক উৎ�বৰৱতটেক এবতয়াও বিশ্বত উদ্ভৱ 
হৈ আদ্ে। গবতদ্ক এই ভষেত্ৰত জনতাই ৈাৱধনতা 
অৱিম্বন কৰাদ্টা প্ৰদ্য়াজনীয়। এই কাৰদ্ণ 
ৈামাজজক েৰূত্ব অৱিম্বন কৰা তথা মাস্ক ব�বধি 
থকাদ্টা এবতয়াও প্ৰদ্য়াজনীয়। n

জনজীৱন হহ পভৰবে স্োিোভৱ�
ভাৰতত ভকাবভডৰ তৃতীয় িৈৰ 
শাম কাটটিলি আৰম্ভ কৰাৰ �ােত 
এবতয়া ৈাধাৰণ জীৱন আৰম্ভ হৈ 
হগদ্ে। জনতাৰ জীৱন �নুৰাই আগৰ 
অৱস্ালি উভবত আবৈদ্ে। ভেশত 
প্ৰায় ৪০ বেনৰ �ােত ১৩ ভফব্ৰুৱাৰী 
তাবৰদ্খ ভকাবভড-১৯ ৈংক্ৰমণৰ 
ৈংখ্যা ৫০,০০০ভৰা কম হৈদ্ে। ১৯ 
ভফব্ৰুৱাৰী তাবৰদ্খ ভেশত ২২,২৭০ 
ৈংক্ৰমণৰ ঘটনা আবৈদ্ে আৰু 
আদ্ৰাগ্যতাৰ ৈাৰ আবেি ৯৮.২১ 
শতাংশ। এই কাৰণৰ িাদ্ি এবতয়া 
প্ৰশাৈদ্ন ভকাবভড নীবত বনয়মত 
বশবথিতা আবনদ্ে।

ভিন নতুন সংক্ৰমণ আবৰোগ্যতো 

19 ভফব্ৰুৱাৰী      22,270            60,298
18 ভফব্ৰুৱাৰী      25,920            66,254
17 ভফব্ৰুৱাৰী      30,757            67,538
16 ভফব্ৰুৱাৰী      30,615            82,988
15 ভফব্ৰুৱাৰী  27,409 82,817
14 ভফব্ৰুৱাৰী  34,113 91,930
13 ভফব্ৰুৱাৰী  44,877 1,17,591
12 ভফব্ৰুৱাৰী  50,407 1,36,962 

সংক্ৰমণৰ তুলনোত আবৰোগ্যৰ সংখ্যো বৃদ্ধি

ভকাবভডৰ বিৰুদ্ধে যধুেস্োস্্য

�বৰৈংখ্যা ১৯ ভফব্ৰুৱাৰী, ২০২২হি

১৭৫
ক�োটি ক�োভিড 

কি�ভিনৰ
টি�ো প্ৰিোন

৮০ েতোংে প্ৰোপ্তবয়স্ক� 
ক�োভিডৰ িবুয়োিো টি�ো

১৫-১৭
কিমনীয়ো� ২ ক�োটিবৰো

অভধ� টি�ো প্ৰিোন
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চিেৰ িাশি যুঁজ দিয়া মহান চসনানীসকল...
১২ মািহি তাবৰৰখ ৯২ িছৰৰ পূৰি হি ম্াত্মা গান্ধীৰয় দাক্ণ্ড পদযাত্াৰৰ স্ৰদশী 

আৰন্দালনৰ বয স্ডু বলংগৰ সটৃষ্ কবৰবছল নসই আৰন্দালৰন ইংৰাজ শাসনৰ নিটট 
থৰকিৰক কবৰবছল। বিগত িষ হিত এই বদনৰটাৰ বদনাখৰনই নদৰশ ৭৫ সপ্া্ৰ 
পূৰি হি স্ািীনতাৰ অমতৃ মৰ্াৎসৱৰ আৰম্ভবণ কবৰবছল আৰু আক্জ নদৰশ এৰন 

অৰলখ স্ািীনতাৰ নসনানীক স্মৰণ কবৰ নপ্ৰৰণা হলৰছ...

স্ািীনতাৰ ৭৫ সংখ্যক িষ হিত আক্জ িাৰৰত 
স্ািীনতাৰ অমতৃ মৰ্াৎসৱ পালন কবৰ থকাৰ 
লগৰত ৰাষ্ট্ৰই অমতৃ কালত প্ৰৰৱশ কবৰৰছ। 

নদশৰ স্ািীনতা সংগ্ৰাম নকৱলমাত্ স্ািীনতা বপপাসমু 
মনৰ সংগ্ৰাম নাবছল িৰঞ্ নসয়া আবছল িাৰতীয় সত্বাক 
শক্তিশালী কৰাৰ আৰন্দালন, ঔপবনৰৱবশকতািাদৰ 
বিৰুৰধি হুংকাৰ, ৰাষ্ট্ৰক সৰি হিাচ্চ জ্ান কবৰ আগিাবঢ় 
নযাৱাৰ আৰন্দালন। নসই যমুধিত িাৰত বিজয়ী হ্বছল 
লগৰত জয়ী হ্বছল িাৰতীয় পৰপিৰা। িাৰতীয় স্ািীনতা 
আৰন্দালনত একতা, মানৱতা আৰু আি্যাত্বমকতাৰ 
শক্তি সংপতৃি হ্ আবছল। স্ািীনতাৰ আৰন্দালনত বযসকল 
নলাৰক অংশগ্ৰ্ণ কবৰবছল, বযসকৰল জীৱন-নযৌৱনৰ 

িবলদাৰনৰৰ স্ািীনতাৰ প্ৰাবপ্ৰ িাৰি অৰ্াপমুৰুষাথ হি 
কবৰবছল নসই সকলৰ স্মৰণৰ িাৰি স্ািীনতাৰ অমতৃ 
মৰ্াৎসৱ পালন কবৰ থকা হ্ৰছ। ১৯৩০ িনৰ ৮ মািহি 
তাবৰৰখ আৰম্ভ ন্াৱা আইন অমান্য আৰন্দালন আৰু ১২ 
মািহিত ম্াত্মা গান্ধীৰ ননতৃত্বৰতই আৰম্ভ ন্াৱা দাক্ণ্ড মাৰিহি 
নদশৰ স্ািীনতা আৰন্দালন বিৰশষ মাত্া বদবছল। ২০২১ত 
বনমখ সত্যাগ্ৰ্ৰ ৯১ সংখ্যক িষ হিপূবত হিত প্ৰিানম্ৰিী নৰৰন্দ্ৰ 
নমাদীৰয় সািৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা অমতৃ মৰ্াৎসৱ পি হিৰ 
শুিাৰম্ভবণ কবৰবছল। 

এইিাৰৰ সংস্ৰণত প়িক সুেীলা দিদি, 
সক্চ্ছিানন্দ হীৰানন্দ িাৎসায়ন অশঞেয়, চগাপীৰন্দ 
ভাগ ্ষৱ, িুগু্ষলা ৰামকৃষ্ণ ৰাও, দিশ্বনাথ িাসৰ কথা...

অমতৃ মৰ্াৎসৱৰাষ্ট

অমৃত মশহাৎসৱৰ এিা িেৰ
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দিপ্লৱীক সহায় কদৰিলল সুেীলাই দনজৰ 
অলংকাৰ দিৰিী কদৰদেল

নদশিন্ধমু  বিত্তৰঞ্জন দাৰস স্ািীনতা আৰন্দালনৰ সময়ত 
লাৰ্াৰ ভ্ৰমণত আবছল। নসই ভ্ৰমণ কালত নতওঁ 

অংশগ্ৰ্ণ কৰা এখন সাি হিজনীন সিাত সমুশীলা নদৱীৰয় বলখা 
‘जुग-जुग गगन लहरावरे झंडा भारि 
दा’ শীষ হিক এটা পঞ্জাৱী িাষাৰ 
গীত শুৰনাৱাইবছল। এই গীত শুবন 
নদশিন্ধমু  বিত্তৰঞ্জন দাস আৰু 
সৰৰাজনী নাইডু উিুবপ উটঠবছল। 
বশশুকালৰতই সমুশীলা নদৱীৰ মাতৃৰ 
মতুৃ্য হ্বছল আৰু কষ্ৰ মাৰজৰৰ 
নতওঁ বনজৰ বশক্ষা আগিঢ়াই বনয়াৰ 

লগৰত বিবিন্ন হিলেৱী সংগঠনৰ হসৰত নগাপৰন জব়িত হ্ নদশৰ 
স্ািীনতাৰ িাৰি প্ৰৰিষ্া িলাইবছল। নতওঁ বিলেৱী সংগঠনৰিাৰৰ 
ৰ্প্িৰ, জনতাৰ ওিৰকল বিলেৱীসকলৰ িাতহিা হল নযাৱা কামৰিাৰ 
কবৰবছল। ১৯০৫ িনৰ ৫ মািহি তাবৰৰখ পঞ্জাৱৰ দততিািু়্িত 
(িতহিমান পাবকস্ানত) জন্গ্ৰ্ণ কৰা সমুশীলা বদবদ এগৰাকী 
প্ৰকৃত নদশৰপ্ৰবমক মব্লা আবছল। নতওঁ কাৰকাবৰত সংঘটটত 

ঘটনাৰ িাৰি বিলেৱীক স্ায় কবৰিকল বিয়াৰ িাৰি সঞ্য় কবৰ ৰখা 
১০ নতালা নসাণ বিক্ী কবৰবছল। সমুশীলাৰ পৰা সমুশীলা বদবদ (মাৰন 
িাইৰদউ) ন্াৱাৰ কাব্নী নতওঁ স্মু লৰ পৰা আৰম্ভ হ্বছল। স্মু লত 
নতওঁৰ সাক্ষাৎ দমুগ হিাৱতী নদৱীৰ হসৰত হ্বছল। দমুগ হিা নদৱী হ্ৰছ 
নসইগৰাকী মব্লা বযগৰাকীৰয় িটৃটছ বিষয়া নছৌনড্ৰাছ ্ত্যাৰ 
পাছত িগৎ বসঙৰ পত্নী ব্িাৰপ ছদ্মৰৱশ িাৰণ িবৰ কবলকতাত 
উপবস্ত হ্বছল। কবলকতাত নতওঁৰলাকক সমুশীলাই আশ্ৰয় 
বদবছল। িগৎ বসৰঙ সমুশীলাক িাইৰদউ ব্িাৰপ যৰথষ্ সন্ান 
কবৰবছল। দমুগ হিা নদৱীৰ হসৰত থকা সমুমিমুৰ সপিকহিৰ িাৰি সমুশীলা 
নমা্নক সকৰলাৰৱ বদবদ নাৰমৰৰ সৰম্বািন কবৰবছল। ১৯৩৩ 
িনত নতওঁৰ বিিা্ শ্যাম নমা্নৰ হসৰত হ্বছল। শ্যাম নমা্ন 
এগৰাকী অবিিতিা ন্াৱাৰ লগৰত স্ািীনতা সংগ্ৰামীও আবছল। 
৪২ৰ িাৰত ত্যাগ আৰন্দালনত দমুৰয়া স্ামী-স্তীৰয় নজল খাটটবছল। 
স্ািীনতা আৰন্দালনত সমুশীলা বদবদৰ ৰ্ৰুত্ব আবছল অপবৰসীম।

জন্তঃ ৫ মাৰ্ষ ১৯০৫; মৃতু্তঃ ১৩ জানুৱাৰী ১৯৬৩
কাশকাদৰত সংৰঠিত ৰিনাৰ িাশি দিপ্লৱীক 
সহায় কদৰিলল সুেীলাই দিয়াৰ িাশি সঞ্চয় 
কদৰ ৰখা ১০ চতালা চসাণ দিৰিী কদৰ দিদেল

হায়িৰািািক ভাৰতৰ দসশত সংযুতি কৰাৰ িাশি
সংগ্ৰাম কৰা দিপ্লৱী ৰামকৃষ্ণ ৰাও

এগৰকী সক্ক্য় স্ািীনতা নসনানী তথা ্ায়দৰািাদৰ প্ৰথম 
বনি হিাবিত মমুখ্যম্ৰিী িমুৰ্ হিলা ৰামকৃষ্ণ ৰাওৰয় ইংৰাজ শাসকৰ 

বিৰুৰধি সংগ্ৰাম কৰাৰ লগৰত ্ায়দৰািাদৰ বনজামৰ অপশাসন-
অত্যািাৰৰ বিৰুৰধিও মাত মাবতবছল। নতওঁ ্ায়দৰািাদক িাৰত 

ৰাষ্ট্ৰৰ হসৰত িাবমল কৰাৰ নক্ষত্ত 
ম্ত্বপূণ হি িূবমকা পালন কবৰবছল। 
নপছাগতিাৰৱ অবিিতিাৰ দাবয়ত্ব 
গ্ৰ্ণ কৰা িমুৰ্ হিলা ৰামকৃষ্ণ ৰাওৰ জন্ 
১৮৯৯ িনৰ ১৩ মািহি তাবৰৰখ িতহিমানৰ 
নতৰলংগানা ৰাজ্যৰ নম্িমুিনগৰ 
ক্জলাত হ্বছল। ১৯২৩ িনত পমুৰণৰ 
োৰ্ হিছন কৰলজ আৰু মমুম্বাই 

বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বশক্ষা গ্ৰ্ণৰ পাছত নতওঁ ১৯২৪ িনৰ পৰা 
্ায়দৰািাদত অবিিতিা ব্িাৰপ বনৰয়াক্জত ্য়। নতওঁ স্ািীনতা 
আৰন্দালনত অংশগ্ৰ্ণ কবৰ ৪২ৰ িাৰত ত্যাগ আৰন্দালনত 
সক্ক্য়তাৰৰ অংশ হলবছল। ্ায়দৰািাদ সামাক্জক সক্ন্লনৰ 

অি্যক্ষ আৰু ্ায়দৰািাদ সংস্াৰ সবমবত তথা ্ায়দৰািাদ 
ৰাজকনবতক সক্ন্লনৰ সদস্য ব্িাৰপ দাবয়ত্ব গ্ৰ্ণ কৰা িমুৰ্ হিলা 
ৰামকৃষ্ণ ৰাৱক ১৯৩৮ িনত ৰাক্জ্যক কংৰগ্ৰছৰ কায হিকৰী সদস্য 
বনি হিাবিত কৰা ্য়। নদৰশ স্ািীনতা লাি কৰাৰ পাছত নতওঁ 
সমাজ সংস্াৰমূলক অৰনক কাম তথা নতুন িাৰতৰ বনম হিাণত 
ি্যস্ হ্ পবৰবছল। একাবিক িাষাৰ জ্ান থকা ৰাও ১৯৫২ িনৰ 
৬ মািহিৰ পৰা ১৯৫৬ িনৰ ৩১ অৰ্ািৰকল অন্ধ্ৰপ্ৰৰদশৰ প্ৰথম 
বনি হিাবিত মমুখ্যম্ৰিী আবছল। ইয়াৰ পাছত নতওঁ ১৯৫৬ িনৰ 
২২ নৰৱম্বৰৰ পৰা ১৯৬০ িনৰ ১ জমুলাইকল নকৰৰলা ৰাজ্যৰ 
ৰাজ্যপাল, ১৯৬০ িনৰ জমুলাইৰ পৰা ১৯৬২ িনৰ এবপ্ৰলকল 
উত্তৰ প্ৰৰদশৰ ৰাজ্যপাল ব্িাৰপ কায হিিাৰ গ্ৰ্ণ কবৰবছল। প্ৰয়াত 
প্ৰিানম্ৰিী অটল বি্াৰী িাজৰপয়ীৰয় ১৯৯৯ িনৰ ৩১ তাবৰৰখ 
্ায়দৰািাদ ৰাজিৱনত িমুৰ্ হিলা ৰামকৃষ্ণ ৰাওৰ জীৱনীৰ উৰন্ািন 
কবৰবছল। ২০০০ িনৰ ১৩ মািহিত িাৰত িৰকাৰৰ ডাক বিিাৰগ 
নতওঁৰ নামত এটা ডাক টটকৰটা উৰন্ািন কৰৰ। ১৯৬৭ িনৰ ১৫ 
নছৰপ্ম্বৰ তাবৰৰখ নতওঁৰ মতুৃ্য হ্বছল।

জন্তঃ ১৩ মাৰ্ষ ১৮৯৯, মৃতু্তঃ ১৫ চেশপ্তম্বৰ ১৯৬৭
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িাৰতৰ স্ািীনতা আৰন্দালনৰ ইবত্াসত সক্ছিদানন্দ 
্ীৰানন্দ িাৎসায়ন অৰজ্য়ৰ নাম নসাণালী আখৰৰৰ 

বলখা হ্ আৰছ। নতওঁ আবছল এৰন এজন বিলেৱী বযগৰাকীৰয় 
১৯৩০ িনৰ পৰা ১৯৩৬ িনকল বিবিন্ন নজলত কাৰািাস 
খাটটবছল। ১৯১১ িনৰ ৭ মািহি তাবৰৰখ উত্তৰ প্ৰৰদশৰ কমু শী 
নগৰত জন্ গ্ৰ্ণ কৰা সক্ছিদানন্দ ্ীৰানন্দ িাৎসায়ন 
পাছকল ব্ন্দী সাব্ত্যৰ এগৰাকী যশস্ী নলখক হ্ অৰজ্য় 
উপাবি লাি কবৰবছল। বপতৃৰয় স্মু লীয়া বশক্ষাত বিশ্বাস ৰখা 
নাবছল িাৰি নতওঁৰ প্ৰাৰবম্ভক বশক্ষা ঘৰৰতই হ্বছল। যমুৱ 
অৱস্াত নতওঁ লাৰ্াৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইণ্ডাটষ্ট্ৰৰয়ল 
ছাইন্সত বিএছবি কবৰ নোতৰকাত্তৰ নশ্ৰণীত ইংৰাজী সাব্ত্য 
পৰঢ়। এই সময়ৰছাৱাত নতওঁৰ পবৰিয় িগৎ বসং আৰু 
ব্ন্দমুস্ান বৰপাবলিকান আমমীৰ অন্যতম সক্ক্য় সদস্য 
িন্দ্ৰৰশখৰ আজাদ তথা িগৱতীিৰণ নিা্ৰাৰ হসৰত ্য়। 
এইবখবন সময়ত নতওঁ নদশৰ স্ািীনতাৰ িাৰি হিলেবৱক 
আৰন্দালনৰ হসৰত সক্ক্য়াৰত জব়িত হ্ পৰৰ। নতওঁ আনবক 
নিামা বনম হিাণৰ প্ৰবশক্ষৰণা গ্ৰ্ণ কৰৰ। নিামা বনম হিাণৰ নদাষত 
নতওঁ িটৃটছৰ িকমু ত পৰৰ যবদও প্ৰথম অৱস্াত পলায়ন কবৰ 
থকা সক্ছিদানন্দ পাছকল নগ্ৰপ্াৰ হ্বছল আৰু কাৰািাস 
খাটটবছল। নজলত থকাৰ সময়ৰত সক্ছিদানন্দৰ নমৌবলক 
সাব্ত্যৰ ৰ্ৰুত্ব িকৃ্ধি পায় আৰু নতওঁৰ নলখবনৰয় জনতাৰ 

স্ীকৃবত লাি কৰৰ। এগৰাকী গল্প নলখক, উপন্যাবসক, প্ৰিন্ধ 
নলখক ব্িাৰপ নতওঁ পবৰিয় আবছল। নজলত থকাৰ সময়ৰত 
নতওঁ বিাৰা বলখা ন্াৱা িগ্নদতূ আৰু ইত্যলম প্ৰকাশ হ্বছল। 
এই দমুখন গ্ৰন্থই স্ািীনতা সংগ্ৰামীক নপ্ৰৰণা বদবছল। উৰল্খ্য 
নয অৰজ্য় উপাবিৰটা নতওঁক মমুন্সী নপ্ৰমিৰন্দ বদয়া িমুবল 
জনা যায়। এিাৰ নতওঁ নকতৰিাৰ বলখবন বনজৰ নাম উৰল্খ 
নকৰাকক মমুন্সীকল নপ্ৰৰণ কবৰবছল। নসই নলখবনৰিাৰ পবঢ় 
মমুন্সী নপ্ৰমিন্দ নমাব্ত হ্বছল। ইয়াৰ পাছত নপ্ৰমিৰন্দ নসই 
ছপা কবৰি বিিাবৰবছল। বকন্তু ছপািকল বনয়াৰ আগমমু্তূ হিত 
নতওঁ এই হল বিৰমাৰত পবৰবছল নয বক নাম বদ নলখাৰিাৰ ছপা 
কবৰি। নপ্ৰমিৰন্দ ছপা কৰাৰ িাৰি নতওঁৰ নাম বিিাবৰবছল 
বকন্তু সক্ছিদানন্দই নসয়া জৰনাৱা নাবছল। ইয়াৰ পবৰৰপ্ৰবক্ষটত 
মমুন্সী নপ্ৰমিৰন্দ উপায়বি্ীন হ্ 'অৰজ্য়' নাম বদ নসই 
নলখাৰিাৰ ছপা কবৰবছল। নসই বদনৰটাৰ পাছত ্ীৰানন্দ 
িাৎসায়ন অৰজ্য় নাৰমৰৰ জনাজাত হ্ পবৰবছল। ইয়াৰ 
পাছত নতওঁৰ সকৰলা নলখবন অৰজ্য় নাৰমৰৰ ছপা হ্বছল। 
নতওঁ অৰনক নলখা ব্ন্দীৰ পৰা ইংৰাজীকল অনমুিাদ হ্ৰছ। 
স্ািীনতাৰ পাছৰতা সাব্ত্য িিহিাৰতই ি্যস্ থকা সক্ছিদানন্দ 
্ীৰানন্দ িাৎসায়ৰন সাব্ত্য অকাৰডমী িটঁা, জ্ানপীঠ িটঁাৰ 
লগৰত নকতৰিাৰ আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় সাব্ত্য িটঁাও লাি কবৰবছল। 
১৯৮৭ িনৰ ৪ এবপ্ৰল তাবৰৰখ নতওঁৰ মতুৃ্য হ্বছল।

“অশঞেয়”.... দযগৰাকীশয় চিেক স্াধীন 
কৰাৰ িাশি চিামা দনম ্ষাণৰ প্ৰদেষিণ দলদেল

জন্তঃ ৭ মাৰ্ষ ১৯১১, মৃতু্তঃ ৪ এদপ্ৰল ১৯৮৭

অশঞেয়ৰ ৰৰ্ষা লাভ কৰা 
ৰৰনাশিাৰৰ দভতৰত ভগ্নিপূত, 
দৰন্া, ইত্লম, হৰী ৰাে পৰ ষিণ 
ভৰ, িািৰা অশহৰী, আংগন চক 
পাৰ বিাৰ, পপূি ্ষা, দকতনী নাওঁ চম 
দকতনী দকতনী িাৰ, চেখৰ,এক 
জীৱনী, নিী চক বিীপ আদি েীষ ্ষক 
চলখদনশিাৰ আশে।
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দিশ্বনাথ িাস...ওদ়িে্া ৰাজ্ গঠনৰ িাশি 
মহাত্মা গান্ধীক দসমান কৰা ি্ক্তি

নদশ নসৱাৰ কামত প্ৰবতবনয়ত ি্যস্ থকা এগৰাকী 
সংগ্ৰামী পক্ণ্ডত বিশ্বনাথ দাস ম্াত্মা গান্ধীৰ বিাৰা 

বিৰশষিাৰৱ প্ৰিাবৱত হ্বছল। ম্াত্মা গান্ধীৰ স্ািীনতা 
সংগ্ৰামৰ িাণীৰয় নতওঁক ইমাৰনই নিবছ আকবষ হিত কবৰবছল 

নয সকৰলা পবৰত্যাগ কবৰ 
নদশৰ নসৱাত ৰেতী হ্ পবৰবছল। 
১৯২১ িনত নতওঁ কংৰগ্ৰছ দলত 
নযাগদান কবৰবছল। ১৮৮৯ িনত 
নতবতয়াৰ মাদ্ৰাছ নপ্ৰবছৰডন্সীৰ 
অন্গ হিত আৰু িতহিমান ওব়িশ্যা 
ক্জলাৰ গঞ্জম ক্জলাত জন্গ্ৰ্ণ 
কৰা বিশ্বনাথ দাৰস নদশৰ পৰা 

ইংৰাজ প্ৰশাসকক িাব্ৰ কৰাৰ িাৰি প্ৰবতৰটা আৰন্দালনত 
সক্ক্য়তাৰৰ অংশগ্ৰ্ণ কৰাৰ লগৰত নজল খাটটবছল। 
১৯২০ িনত নতওঁ মাদ্ৰাছ নপ্ৰবছৰডন্সীত কৃষক সংঘ স্াপন 
কবৰবছল। ১৯২০-২৯হল নতওঁ মাদ্ৰাছ কাউক্ন্সলৰ সদস্য 
আবছল। নসয়া বিশ্বনাথ দাৰসই আবছল বযগৰাকী ওব়িশ্যা 
ৰাজ্য গঠনৰ িাৰি ম্াত্মা গান্ধীক হসমান কবৰবছল। নতওঁ 

কৃষ্ণিন্দ্ৰ গজপবত নাৰায়ণ নদৱ আৰু অন্য ননতাৰ হসৰত 
লগ হগ ওব়িয়ািাষী নলাকসকলক হল অন্য এখন ৰাজ্য 
গঠন কৰাৰ িাৰি প্ৰস্তুবতৰ নক্ষত্ত ম্ত্বপূণ হি িূবমকা পালন 
কবৰবছল। নতওঁৰলাকৰ প্ৰৰিষ্াৰ েলৰত ম্াত্মা গান্ধীৰয় 
পথৃক ওব়িশ্যা ৰাজ্য গঠনৰ প্ৰস্াৱ ইংৰাজ প্ৰশাসকৰ 
সম্মুখত ৰাবখবছল আৰু এই নক্ষত্ত সেলতা লাি কবৰবছল। 
গান্ধীিাদী বিন্ািাৰাত বিশ্বাস ৰখা বিশ্বনাথ দাৰস ১৯৩৬ 
িনত িটৃটছ শাবসত ওব়িশ্যা বিিানসিাৰ সদস্য বনি হিাবিত 
্য় আৰু ১৯৩৭-৩৯হল প্ৰীবময়াৰ (প্ৰিানম্ৰিী) আবছল, 
অৱৰশ্য পাছত নতওঁ নসই পদৰ পৰা পদত্যাগ কবৰবছল। 
স্ািীনতাৰ পাছত  নতওঁ িাৰতীয় সংবিিান সিাৰ সদস্য 
আবছল। গান্ধীিাদী বিন্ািাৰাৰ বিশ্বনাথ দাৰস কংৰগ্ৰছ দলৰ 
হসৰত জব়িত হ্ থকাৰ লগৰত বতবনিাৰকক উৎকল প্ৰৰদশ 
কংৰগ্ৰছৰ সিাপবত বনি হিাবিত হ্বছল। নতওঁ ওব়িশ্যাৰ নলাকৰ 
উন্নয়নৰ িাৰি অৰনক পদৰক্ষপ আৰু নীবত গ্ৰ্ণ কবৰবছল। 
িানপানী সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পািকল নতওঁ ্ীৰাকমু ণ্ড িান্ধ 
বনম হিাণৰ প্ৰস্াৱ ৰাবখবছল। ১৯৬২ িনত নতওঁ উত্তৰ প্ৰৰদশৰ 
ৰাজ্যপালৰ দাবয়ত্ব হলবছল। ১৯৮৪ িনৰ ২ জমুন তাবৰৰখ 
নতওঁৰ নদ্াৱসান হ্বছল। n

জন্তঃ ৮ মাৰ্ষ , ১৮৮৯  মৃতু্তঃ ২ জনু, ১৯৮৪

স্ািীনতাৰ অমতৃ মৰ্াৎসৱৰ 
সময়ত আবম নদশৰ স্ািীনতা 

সংগ্ৰামৰ কথা স্মৰণ কবৰ 
আৰছা।ঁ আক্জ নদৰশ স্ািীনতা 
সংগ্ৰামীসকলক কৃতজ্তাৰৰ 

শ্ৰধিাঞ্জবল বদ আৰছ। এই কায হিৰ 
বিাৰা আবম নতুন প্ৰজন্ৰ মনত 

নপ্ৰৰণাৰ িাৱ সটৃষ্ কবৰিকল প্ৰৰিষ্া 
্াতত হলৰছা।ঁ এয়া িাৰতীয় 
সি্যতাৰ জয়গানৰ সময়।
নৰৰন্দ্ৰ নমাদী, প্ৰিানম্ৰিী।

সংগ্ৰহালয়শিাৰৰ পুনতঃ পদৰকল্পনাৰ ওপৰত 
দিশ্বস্তৰীয় দৰন্াতঃ
িাৰতীয় স্ািীনতা সংগ্ৰা্ৰ ইবত্াস তথা নদশৰ 
স্ািীনতা সংগ্ৰামীৰ জীৱন উদযাপনৰ িাৰি নদশত 
স্ািীনতাৰ অমতৃ মৰ্াৎসৱ কায হিসূিী িবল থকাৰ 
সময়ৰছাৱাত ১৫-১৬ নেব্ৰুৱাৰীত ্ায়দৰািাদত 
িাৰতীয় সংগ্ৰ্ালয়ৰ পমুনঃকল্পনা শীষ হিক এক 
দমুবদনীয়া সক্ন্লন অনমুটষ্ঠত ্য়। এই অনমুষ্ঠানত 
িাৰত, অৰস্তবলয়া, ফ্ান্স, ইটালী, বছংগাপমুৰ, সংযমুতি 
আৰৱ এবমৰৰটছ, িটৃটছ যমুতিৰাষ্ট্ৰ আৰু আৰমবৰকা 
যমুতিৰাষ্ট্ৰ প্ৰবতবনবিৰয় অংশগ্ৰ্ণ কৰৰ। িাৰত 
িৰকাৰৰ স্ািীনতা আৰন্দালনত আবদিাসী স্ািীনতা 
নসনানীৰ অংশগ্ৰ্ণক স্ীকৃবত বদয়াৰ িাৰি ১০টা 
সংগ্ৰ্ালয়ৰ বিকাশ সািন কবৰ আৰছ আৰু লগৰত 
বশল্প সংগ্ৰ্ালয়, নৰল সংগ্ৰ্ালয় আৰু সামবৰক 
সংগ্ৰ্ালয়ৰ দৰৰ বিৰশষ সংগ্ৰ্ালয় বনম হিাণৰ কাম 
্াতত হলৰছ।  

অমতৃ মৰ্াৎসৱৰাষ্ট
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ড০ বিদ্যা বিন্দমু বসং ৰমীলাৰিন গাবমত অৱনী নলৰখৰা ৰ্ৰমীত ৱািা িসন্ী নদৱী িডাপাবলন িাৰ এল. বিৰনৌ নদৱী

মমুতিামবণ নদৱী শকমু ন্লা নিৌিমুৰী সমুৰলািনা ছব্াব্ান মািমুৰী িথ হিিাল নজমা অখটৰ প্ৰবতমা ৰায় সমুবিত্া এলা

দমুগ হিা িাই ি্যাম লবলতা িকীল অজীতা শ্ৰীৱাস্ৱ তাবতয়ানা এল পদ্মজা নৰড্ী িন্দনা কটবৰয়া নিৌকৰ জানকী

শ্যামামবণ নদৱী সংঘবমত্া কমবলনী আস্ানা-নবলনী আস্ানা প্ৰিা অৰত্ মিমুৰ জাফ্ী আৰ মমুথমুকন্নমল

প্ৰিাৰৱন শ্বা্ তাৰা নজৌ্ৰ আিায হি িন্দনাজী নকবি ৰাবিয়া নসৌসম্া বলৰপে ড০ লতা নদশাই
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ভাৰত ভাগ্ লক্ষী
নতুন িাৰতত নাৰী শক্তিৰয় বিৰশষ 
ৰ্ৰুত্বপূণ হি স্ান দখল কবৰ আৰছ। 
নদশৰ সৰি হিাচ্চ িটঁাপ্ৰাপকৰ বিতৰত 
নাৰীৰ সংখ্যা িকৃ্ধি পাইৰছ। ২০২২ িষ হিৰ 
পদ্ম িটঁাত ৩৪ গৰাকী মব্লা আৰছ।

২০১৫ িনৰ পৰা এবতয়াকল ১৮৫ গৰাকী মব্লাক নতওঁৰলাকৰ অসািাৰণ 
কামৰিাৰৰ িাৰি পদ্ম পমুৰস্াৰ বদয়া হ্ৰছ। এই িছৰৰটাৰতা ৩৪ গৰাকী বিবিন্ন 
খণ্ডত কাম কবৰ থকা মব্লাক প্ৰদান কৰা হ্ৰছ। এয়া বনজৰ মাজৰতই এক 
অবিৰলখ। এবতয়াকল ইমান সংখ্যক মব্লাই এৰকলৰগ পদ্ম পমুৰস্াৰ নপাৱা নাবছল।
- নৰৰন্দ্ৰ নমাদী, প্ৰিানম্ৰিী।


