
আন্তরজ্াতিক নজারী তিবস  
 ‘নজারীদির ননিৃদবে উন্নয়ন’-এই নিুন 
িৃষ্টিভতগি তনদয় এক সমৃদ্ধশজালী ভজারি 

গঠদনর পদে যজাত্জা।

বিনামূল্যে বিতরলের জনযে    

১-১৫ মজার্, ২০২২১-১৫ মজার্, ২০২২বর ্২, সংখ্জা ১৭বর ্২, সংখ্জা ১৭

তিনবিদলর তিশজারীতিনবিদলর তিশজারী

শক্তিশজালী নজারী
সমৃদ্ধশজালী রজাষ্ট্র 

নজারীনজারী

তনউ ইক্ডিয়জাতনউ ইক্ডিয়জা

সমজারজারসমজারজার
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রন্দ্রভজাগজা নরলদসিু রন্দ্রভজাগজা নরলদসিু 
মমলেলের রালজযে মেন এক মেতু গলে উলেলে! মেতুটি জম্মু ও কাশ্মীলরর বরয়াবে মজ্ায় 

চন্দ্রভাগা নেমীর উপর বনবম মিত হলয়লে। েমমুদ্রপষৃ্ঠ মেলক মেতুটির উচ্চতা ৩৫৯ বমিার। 

তমটজার উচ্চিজা তবতশটি 

রন্দ্রভজাগজা নসিুষ্ট তবদবের 

সদবজ্াচ্চ নরলদসিু।  ৩৫৯
প্রকদপের খরর 

দির ্্

২৭,৯৪৯ 

১,৩১৫ 

নকজাষ্ট টজাকজা 

তমটজার 

 ২৪,০০০ টন ইস্জাি তিদয় দিতর এই নসিুর ১২০ 
বছদররও নবতশ সময় স্জায়ী হদব।

     কজাটরজা-বজাতনহজাল সংদযজাগকজারী এই নসিুষ্ট উচ্চিজায় 
আইদেল টজাওয়জাদরর নেদক ৩৫ তমটজার নবতশ উরুঁ। 

     তবদবের সদবজ্াচ্চ নরলদসিু রন্দ্রভজাগজা নসিুষ্ট তনমজ্াদে ‘নটেট 
অে ি্ আট্ নটকদনজালক্র’র ব্বহজার করজা হদয়দছ। 

     নসিুষ্ট রণ্জা প্রতি ২৬৬ তকদলজাতমটজার বজািজাদসর গতি 
সহ্ করদি সক্ষম।
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ফ্্জাগতশপ তকিম
অসুরতক্ষি নক্ষদত্র 

কমমীদির ভতবর্ৎ সুরতক্ষি 
হদছে

স্জাধীনিজার অমৃি মদহজাৎসব 

অমরদির 
আত্মি্জাদগর গপে  

নিুন ভজারদির অনুদপ্ররেজা হদয় উদঠদছ নজারীরজা 

প্রছেি 
তনবন্ধ

মেনািাবহনমী মহাক িা স্ািমি আপ, অব্ম্পিক্স মহাক িা গলিষো, 
বিক্া মহাক িা বিজ্ান িা রাজনমীবত- প্রবতটি মক্লরে োফল্যের 
চূো স্পি মি কলরলেন মবহ্ারা। ১০-২৫ 

তভিদরর পজািজায়

বপএম শ্রমলোগমী মানধন 
মোজনার েফ্তার বতন িের। 
৩০-৩১ 

সংবজাি সংদক্ষপ। ৪-৫ 

তিক্রটজাল প্রযুক্তির মজাধ্দম কৃরকদির 
ক্ষমিজায়ন। ২৭ 

ঐদক্র বজািজ্া নিয় ‘টে্জারু অে ইকুয়্জাতলষ্ট’। 
২৮-২৯ 

নব ভজারি গঠদন িৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকজার

নকজাতভদির তবরুদদ্ধ লড়জাই 

শ্রদ্ধজার ্্। ৬-৮ 

আধুতনক ওতড়শজার রূপকজার

মকাবভলের বিরুলধে ্োইলয় েপিূে মি টিকাকরলের 
্লক্যে ৩৫-৩৬ 

স্াধমীনতার অমতৃ মলহাৎেলির 
বেবরলজ শ্রলধেয় স্াধমীনতা 
েংগ্ামমী েমুিমী্া বেবে, েচ্চ্চোনন্দ 
হমীরানন্দ িাৎেযোয়ন, িমুরগু্া 
রামকৃষ্ণ রাও, বিশ্বনাে োলের 
জমীিন আখযোন পেমু ন। ৩৭-৪০ 

রাষ্ট্রপবতর ভাষলের জনযে প্রধানমন্তমীর ধনযেিাে 
জ্াপন। ৩২-৩৪ 

েমুর েম্াজ্মী ্তা মলগেিকর। ৬-৮

আধমুবনক ওবেিার কাবরগর বিজমু পট্টনালয়লকর 
কাবহবন। ৯ 

িষ মি ২, েংখযো ১৭ ১-১৫ মাচমি , ২০২২

সম্জািক
রয়িীপ ভজাটনগর, 
মমুখযে মহাবনলেমিিক,
মপ্রে ইনফরলমিন িমুযেলরা,
নতুন বেবলি

প্রকজাতশি ও মুতরিি
সদি্ন্দ্র প্রকজাশ, 
মহা বনলেমিিক, বিওবে
িমুযেলরা অফ আউিবরচ এিং 
কবমউবনলকিন 

মুরিে- 
আরািলিমী বপ্রন্াে মি অযোন্ড পািব্িাে মি 
প্রাইলভি ব্বমলিে, েবলিউ-৩০, ওখ্া 
ইন্ডাব্রিয়া্ এবরয়া মফজ-২,নয়া বেবলি- 
১১০০২০

পতরকপেক 
বেিযো তল্ায়ার,
অভয় গুপ্ত

ভজারজা সম্জািক
েমুবমত কমু মার (ইংলরচ্জ),
অবন্ পযোলি্ (গুজরাবত),
নাবেম আহলমে (উেমুমি ),
মিাবেত কমু মার মগাস্ামমী (অেবময়া), 
বিনয়া বপ এে (মা্ায়্ম),
মপৌ্মমী রবক্ত (িাং্া),
হবরহর পাণ্া (ওবেয়া)

বতরষ্ঠ পরজামশ ্সম্জািক
সদন্তজার কুমজার

বতরষ্ঠ সহজায়ক পরজামশ ্সম্জািক
তবদভজার শমজ্া

সহজায়ক পরজামশ ্সম্জািক
রন্দন কুমজার নরৌধুরী

বতরষ্ঠ পতরকপেক 
শ্জাম কুমজার তিওয়জাতর,
রবীন্দ্র কুমজার শমজ্া 

তনউ ইক্ডিয়জাতনউ ইক্ডিয়জা

সমজারজারসমজারজার

  response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELBEN/2020/78825 

নযজাগজাদযজাদগর ষ্ঠকজানজা এবং ই-নমল
রুম নম্বর- ২৭৮, িমুযেলরা অফ আউিবরচ 
অযোন্ড কবমউবনলকিন,
ববিতমীয় ত্, েূচনা ভিন,
নতুন বেবলি- ১১০০০৩
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োের নমস্ার,
িুতম যতি শুধ ুএতগদয় যজাওয়জার তসদ্ধজান্ত নজাও, িদব সজােল্ সগিী হদব নিজামজার। 
স্জাধীনিজা, সংকৃিতি, সম্জান, ক্ষমিজা সবই নিজামজার। 
নসই আত্মতববেজাদস ভরপুর নজারী িুতম নজারজায়েী...

মমলয়রা েবে একিার এবগলয় োওয়ার বেধোন্ত মনন, তাহল্ েফ্তা অিিযেম্ািমী। িতমিমান 
েমুলগর নারমীরা স্াধমীনতা, বিল্প, েম্ান এিং িচ্তির অবধকারমী হলয় উলেলেন। মেই নারমী নারায়েমী, 
আত্মপ্রতযেয়মী নারমী।

আন্তজমিাবতক নারমী বেিলের তাৎপে মি আরও িচৃ্ধে মপলয়লে কারে এই িের ভারত স্াধমীনতার অমতৃ 
মলহাৎেি উেোপন করলে। ভারলতর বিল্প- েংসৃ্বত েংরক্লে মে েক্ নারমীরা গুরুত্বপূে মি ভূবমকা 
পা্ন কলরবেল্ন, পমুলরা মেি তালঁের প্রবত েম্ান জানালছে। পেপ্রেি মিক মেই েক্ নারমীলের 
মলধযে অনযেতম হল্ন বকি্িুলরর রাবন মচনাম্া, মাতবগেনমী হাজরা, রাবন ্ক্ষমীিাই, ঝ্কাবর িাই, 
অহ্যো িাই এিং োবিরেমী ফমু ল্। এই েক্ মহমীয়েমী মবহ্ালের স্প্ন িাস্তিায়লনর ্লক্যে কাজ 
করলে নি ভারত। 

মে েমাজ- রাষ্ট্র নারমীলের েোলোগযে েম্ান করলত পালর, মেই মেিই এবগলয় মেলত পালর। নারমী 
েমুরক্া মেলক শুরু কলর নারমীলের ক্মতায়ন- প্রবতটি মক্লরের উন্নবতর জনযে মকন্দ্রমীয় েরকার 
একাবধক পেলক্প গ্হে কলরলে। েমুরবক্ত েমালজ মমলয়রা আরও ভা্ েক্তা প্রেি মিলনর েমুবিধা 
পালিন। নতুন ভারলতর স্প্ন শুধমুমারে নারমী ক্মতায়লনর মলধযে েমীমািধে নয়, িরং নারমীলের মনতৃলত্ব 
উন্নয়ন োরোর পে প্রিস্ত করা। 

ফ্স্রূপ মেনািাবহনমী মহাক িা স্ািমি আপ, অব্ম্পিক্স মহাক িা গলিষো, বিক্া মহাক িা 
বিজ্ান িা রাজনমীবত মহাক- প্রবতটি মক্লরে োফল্যের চূো স্পি মি কলরলেন মবহ্ারা। েংেলের 
মবহ্া োংেেলের প্রবতবনবধত্ব িচৃ্ধে মপলয়লে, মেলি এই প্রেমিার ব্গে অনমুপালত পমুরুষলের 
তু্নায় মবহ্ালের েংখযো িচৃ্ধে মপলয়লে ো নি ভারলতর পবরচায়ক হলয় উলেলে। ‘মিটি িাচঁাও, 
মিটি পোও’-এর মলতা েরূেিশী কম মিেবূচ েমাজলক জাগ্ত কলরলে, মানমুষলক েলচতন কলরলে। 
আজলকর অবভভািকলের প্রাে মিনা- কনযো েন্তানরা বনলজলের প্রবতষ্ঠা করুক, বনলজলের ভবিষযেৎ 
েমুরবক্ত করুক!

মকন্দ্রমীয় েরকালরর একাবধক কম মিেবূচ এিং নমীবতর কারলে নারমী িচ্তি মেলির েমচৃ্ধের কারে হলয় 
উলেলে। আন্তজমিাবতক নারমী বেিলের প্রাক্াল্ আমালের পচ্রেকার এই েংস্রলের প্রছেে বনিলধে 
মেলির মমলয়লের কো তুল্ ধরা হলয়লে। এই েংখযোয় ভারতরত্ন েমুর েম্াজ্মী ্তা মলগেিকলরর 
প্রবত শ্রধো বনলিেন করা হলয়লে, প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীর েলগে তারঁ বিলিষ মোগালোগ বে্। 
এোোও রলয়লে বপএম শ্রমলোগমী মানধন মোজনা, িযেচ্তিত্ব বিভালগ বিজমু পট্টনালয়ক এিং অমতৃ 
মলহাৎেি বিভালগ মেলির অমর িমীরলের কাবহবন। এই েংখযোয় মকাবভে বিষলয় বিলিষ বনিধে, 
বিবভন্ন বস্ম বিষলয় প্রধানমন্তমীর ভাষেও রলয়লে। 

আপনার গুরুত্বপূে মি মতামত ব্লখ পাোন ইলম্ মারফৎ - response-nis@pib.gov.in
ধনযেিাোলন্ত,

( রয়িীপ ভজাটনগর )

সম্জািদকর কলদম
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িজাকবজাক্স

ইদমল
  response-nis@pib.gov.in

বনউ ইচ্ন্ডয়া েমাচার পচ্রেকার পে মিিন 
েংস্রেটি পোর েমুলোগ মপলয়বে্াম। এটি 
অতযেন্ত তেযেিহু্ পচ্রেকা। ওই েংখযোয় পে মিিন 
মক্লরের প্রবতটি বিষয়, েরকাবর নানা েমুলোগ 
েমুবিধা েপিলকমি তেযে উপ্ব্ধ বে্। পচ্রেকার 
আগামমী েংখযোর জনযে অলপক্া করবে।
িঃ অক্কিি আগরওয়জাল
ankit_agr_gwl001@yahoo.co.in

পচ্রেকাটির জনযে আপনালেরলক ধনযেিাে! 
পচ্রেকার েলগে েমুতি প্রবতটি েেেযেলক তালঁের 
কটেন পবরশ্রলমর জনযে আমার কৃতজ্তা 
জানাই। আবম িতমিমালন বেবভ্ োবভমিে পরমীক্ার 
জনযে প্রস্তুবত বনচ্ছে, এিং আমার প্রস্তুবতলত এই 
পচ্রেকা খমুি োহােযে কলরলে। এই পচ্রেকাটি 
পেলত আরও একিা কারলে খমুি ভা্ ্ালগ তা 
হ্ পচ্রেকা মেলক জানলত পাবর আমালের মেি 
কমীভালি এবগলয় চল্লে। মেলির এই উন্নবতলত 
মেলির একজন োবয়ত্বিমী্ নাগবরক বহোলি 

গি মিলিাধ কবর। আবম ভারত েরকারলকও ধনযেিাে 
জানাই, েরকার েততা এিং কলোর পবরশ্রলমর 
মাধযেলম মেলির মে প্রগবত োধন কলরলে, তা েবতযে 
প্রিংোর মোগযে। 
nikmeel13@gmail.com 

চাকবরর প্রস্তুবত বনলছেন এমন পেমু য়ালের কালে 
এই পচ্রেকাটি অতযেন্ত গুরুত্বপূে মি হলয় উলেলে, 
কারে এখালন েমস্ত বস্লমর বিষলয় আমরা তেযে 
পাই। 
নক বীরজাব্জাহ্মে 
veerakvdevi@gmail.com

এই পচ্রেকায় একাবধক বিষলয় িহু্ তেযে োলক 
ফল্ িহু মানমুষ উপকৃত হন। এিং মেই জনযে 
আমরা আজকা্ তেযে োমাচ্জক মাধযেলম ভাগ 
কলর বনই। মে োই মহাক না মকন িতমিমালন এই 
পচ্রেকা েরােবর োমাচ্জক মাধযেলম ভাগ কলর 
বনলত পাবর না। হলত পালর মেইরকম িযেিস্া মনই 
িা োকল্ও হয়লতা আবম জাবন না। আমরা মলন 
হয় পচ্রেকায় এমন িযেিস্া েমুতি করা েরকার োলত 
েরােবর তেযে ভাগ কলর মনওয়া মেলত পালর।
তস আর তসদি 
abashetye@gmail.com

বনয়বমত আমার মমল্ পচ্রেকার বনউজল্িার 
পাোলনার জনযে ধনযেিাে জানাই। একজন 
ভারতমীয় বহোলি আবম গবি মিত এিং মেলির োফ্যে 
আমার গি মি হলয় ওলে। এই অেম্ি েম্ি হলয়লে। 
আবম মলন কবর আমালের মেলির েংসৃ্বত রমীবত 
নমীবতর বভন্নতা আমালের মেলির ঐলকযের মন্ত 
অনমুধািন করলত োহােযে কলর। বিলশ্বর েক্ 
মেলির মলধযে আমালের মেলি প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র 
মমােমীর মলতা মনতৃত্ব রলয়লে, মেলির অগ্গবত 
অিিযেম্ািমী। 
অধ্জাপক নপ্রমজা
prof.prema@gmail.com           



4 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ মাচ্চ , ২০২২

আবার চাঙ্া হয়েয়ে দেয়ের কর ্ময়ষেত্র
দেদের তরুণদের জন্য সুখবর। চাকরর প্ার্থী 

তরুণদের কাদে ২০২২ সাদের প্র্ম মাস 
সুখবর রনদে এদসদে। কারণ দেদের রবরিন্ন দসক্টদর 
বহু তরুণদের রনদোগ করা হদছে। ‘নকরর জবস্পিক 
ইনদেক্স’ অনুসাদর, জানুোরর মাদস রনদোগ দরকে্ড ৪১% 
বদৃ্ধি দেদেদে। ২০২২ সাদের জানুোররদত সূচক ২৭১৬- 
এই উচ্চতাে দেৌঁদেদে, যা ২০২১ সাদের জানুোররদত 
রেে ১৯২৫। প্ার্রমকিাদব আইটি-সফ্টওে্যার, খুচদরা 
এবং দিরেদযাগাদযাদগ দষেদরে নতুন কম ্ডসংস্ান সটৃটি 
হদেরেে। িরবষ্যৎ সম্াবনা রনদে ব্যবসারেক দষেরে খুবই 
আোবােী রেে। ২০২১ সাদের সদগে তুেনা করদে দেখা 
যাদব দবরেরিাগ দষেদরেই বদৃ্ধির েষেণ পিটি। দিরেকম 
(৪৮%), খুচদরা (৫৮%), আইটি সফ্টওে্যার (৮০%), রেষো 
(৩১%), ফাম ্ডা (২৯%), রচরকৎসা/স্াস্্যদসবা (১০%), দতে 
ও গ্যাস/রবে্ুযৎ (১০%)। অন্যান্য রেল্প, দযমন রবমা 
(৮%), এফএমরসদ্জ (৭%) এবং উৎোেদন (২%)আদগর 
বেদরর তুেনাে রনদোগ বদৃ্ধি দেদেদে।

দপ্াটিদনর সবদচদে েুটটিকর এবং সহজ উৎস হে োে। তাই, 
প্ধানমন্তী গরীব কে্যাণ অন্ন দযাজনার অংে রহসাদব, 

সরকার জনসাধারদণর েুটটির উন্নরতর জন্য গম এবং চাদের োোোরে 
রবনামূদে্য োদের প্াে্যতা রনদ্চিত কদরদে। আো করা হদছে, ২০৫০ 
সাদের মদধ্য িারদতর প্রত বের োে খরচ হদব ৩.২ রমরেেন িন। 
োদের রসংহিাগ িারত রবদবের অন্যান্য দেে দর্দক আমোরন কদর। 
স্েংসম্ূণ ্ডতা অজ্ডদনর েদষে্য সরকার োে উৎোেন দষেরেদক 
উৎসারহত করার রসধিান্ত রনদেদে। এর জন্য রবিমুখী দকৌেে গ্রহণ 
করা হদেদে। একরেদক, সরকার রবজ্ানীদেরদক োদের উৎোেন 
বদৃ্ধির জন্য ফসে এবং বীজ রবকাদের আহ্ান জারনদেদে, অন্যরেদক 
কৃষকদেরও োে চাদষ উৎসাহ করা হদেদে। সারা দেদে প্াে ১৫০টি 
োনােস্য দকন্দ্র প্রতষ্া করা হদেদে। োদের এমএসরে ৪০% দর্দক 
বার়িদে ৭৩% করা হদেদে। ফদে োে উৎোেন উদলেখদযাগ্যিাদব 
বদৃ্ধি দেদেদে। ২০২১-২২ সাদের চতুর্ ্ড অরগ্রম অনুমান অনুসাদর, 
দেদের োে উৎোেন ২০১৩-১৪ সাদে ১৯২.৭ েষে িন দর্দক দবদ়ি 
২৫৭.২ েষে িন হদেদে। প্রত বের োদের আমোরন হ্াস দেদে 
দেে ১৫,০০০ দকাটি িাকার দবরে সাশ্রে করদব।

সংবাে সংয়ষেপ

োনােস্য উৎপােয়ন ভারত 
স্বননভ্মর হয়ে উঠয়ে 
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রমু্ ও কজাশ্ীর প্রেম নকন্দ্রশজাতসি 
অঞ্চল তহসজাদব ‘ন্জাশনজাল তসদগিল 

উইদডিজা তসদটেদম’র সদগি যুতি হদয়দছ 

এই প্রেমবজার পজাটনজা নেদক 
গুয়জাহজাষ্ট নগল পে্বজাহী রজাহজার 

৩৭০ নম্বর ধারা িাবত্ হওয়ার পলর জম্মু ও কাশ্মীর 
এখন দ্রুত গবতলত এবগলয় চল্লে। ফল্ মেখানকার 

েমুবিধািচ্চিত এিং  েবরদ্র মানমুষরা এখন মকন্দ্রমীয় 
েরকালরর একাবধক প্রকল্প মেলক উপকৃত হলয়লেন। এই 
মকন্দ্রিাবেত অচিল্র িাবেন্দারা োলত েহলজ িযেিো 
করলত পালরন তার জনযে পে প্রিস্ত করা হলছে। জম্মু ও 

কাশ্মীর েম্প্রবত ‘নযোিনা্ বেলগে্ 
উইলন্ডা বেলস্লম’ মোগোনকারমী 
মেলির প্রেম মকন্দ্রিাবেত অচি্ 
হলয় উলেলে। ২০২০ োল্র 
িালজলির েময় মকন্দ্রমীয় েরকার 
এটি মোষো কলরবে্। ‘নযোিনা্ 

বেলগে্ উইলন্ডা বেলস্ম’ একটি ওলয়ি-বভত্তিক 
অযোবলিলকিন। এটি বিবনলয়াগকারমীলের িনাতিকরে এিং 
তালঁের িযেিোর প্রলয়াজন অনমুোয়মী অনমুলমােলনর জনযে 
একটি বনলেমিবিকা বহোলি কাজ কলর। ‘ইচ্ন্ডয়া ইন্ডাব্রিয়া্ 
্যোন্ড িযোঙ্ক’ ‘নযোিনা্ বেলগে্ উইলন্ডা বেলস্লম’র েলগে 
েমুতি। এটি জম্মু ও কাশ্মীলর ৪৫টি বিল্প পাকমি অন্তভুমিতি 
কলরলে। এটি বিবনলয়াগকারমীলের জনযে জম্মু ও কাশ্মীলর 
উপ্ব্ধ লিিগুব্র িনাতিকরে েহজ কলর তু্লি। এখন 
আর বিবনলয়াগকারমীলের তেযে েংগ্হ করলত এিং বিবভন্ন 
অংিমীোবরলের কাে মেলক অনমুলমােন মপলত বিবভন্ন 
জায়গায় মেলত হলি না। জম্মু ও কাশ্মীলর বিবনলয়ালগর 
নতুন পে মখা্ার ফল্ নতুন কম মিেংস্ান ততবর হলি।

পৃবেিমীর েক্ আবেম েভযেতাই নেমী তমীরিতশী স্ালন 
গলে উলেবে্। মানি েভযেতার অগ্গবতলত 

মেই েি েভযেতার গুরুত্বপূে মি অিোন রলয়লে। একটি 
বিিা্ মেলি েংলোলগর অনযেতম মাধযেম হ্ নেমী। 
তোকবেত পবরিহলনর বিকল্প বহোলি জ্পে েস্তা 
হল্ও ২০১৪ ো্ পে মিন্ত জ্পলের উন্নয়লন মতমন 

নজর মেওয়া হয়বন। ২০১৬ 
োল্ ‘নযোিনা্ ওয়ািারওলয়জ 
অযোক্ট’ প্রিতমিলনর ফল্ 
অিস্ার পবরিতমিন হলত শুরু 
কলর। উত্তর-পূি মি ভারলতর 

মভৌলগাব্ক অিস্ান মমালিও েহজ নয়, বকন্তু তা েত্ত্বেও 
প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীর অগ্াবধকালরর ফল্ এখন 
এই অচিল্র জ্পলের উন্নবত হলছে। এমবভ ্া্ 
িাহােমুর িাস্তমী নামক পেযেিাহমী জাহাজ ৫ মফব্রুয়াবর 
বিহালরর পািনা মেলক ২০০ মমটরিক িন খােযেিেযে 
বনলয় গুয়াহাটির পান ড্ু র উলদেলিযে রওনা হলয়বে্। 
এই পেযেিাহমী জাহাজটি ২৩৫০ বকবম েরূত্ব অবতক্রম 
করলি, জাতমীয় জ্পে-১ (গগো নেমী) ধলর ভাগ্পমুর, 
মবনহাবর, োলহিগঞ্জ, ফারাক্া, চ্রেলিেমী, ক্কাতা, 
হ্বেয়া, মহমনগর োলি, ভারত িাং্ালেি মপ্রালিাক্ 
পে ধলর খম্ু না, নারায়েগঞ্জ, বেরাজগঞ্জ, বচ্মাবর 
এিং জাতমীয় জ্পে ২ ধলর ধমুিবর এিং মজাবগলোপা 
হলয় োলি। েমমুদ্রোরো মিষ করলত জাহাজটির ২৫ বেন 
েময় ্াগলি এিং মালচমির শুরুলত পান ড্ু মত মপৌঁোলি। 

অটল টজাদনল তবদবের িীরি্ম হজাইওদয় টজাদনল তহসজাদব স্ীকৃতি নপদয়দছ

ওয়ার্মি িমুক অফ মরকেমিে আনমুষ্ঠাবনকভালি বিলশ্বর েমীে মিতম রিযোবফক িালন্ 
বহোলি ভারলতর অি্ িালন্, মরাহতাংলক স্মীকৃবত বেলয়লে। অতযোধমুবনক 

প্রেমুচ্তি িযেিহার কলর েমমুদ্রপষৃ্ঠ মেলক ১০,০৪৪ ফমু ি উচ্চতায় েমুেগেটি বনম মিাে 
করা হলয়লে। এটির তেে মিযে ৯.০২ বকল্াবমিার। ‘িেমিার মরাে অগ মিানাইলজিন’ 
প্রায় েি িের েময় ধলর বহমা্লয়র বপরপঞ্জা্ পি মিতলশ্রেমীর মলধযে এই েমুরলগের 
বনম মিাে কলরলে। ২০০২ োল্ তৎকা্মীন প্রধানমন্তমী অি্ বিহারমী িাজলপয়মী 
্াহু্-ম্স্পবতর আবেিােমী মজ্া েের েপ্তর মক্ং-এ িালন্টির বনম মিালের 
মোষো কলরবেল্ন। এরপলর প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীর প্রলচটিায় েমীে মিকা্ 
ধলর স্বগত এই প্রকল্পটি ২০২০ োল্ মিষ হলয়বে্। এর ফল্ মানাব্ এিং 
ম্হ-এর মলধযে েরূত্ব প্রায় ৪৫ বকল্াবমিার হ্াে মপলয়লে। একইেলগে এই পলে 
োরোর েময়ও অন্তত পাচঁ েণ্া কলমলে।   

সংবজাি সংদক্ষপ
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তবদশর বন্ধন তবদশর বন্ধন 
্তা মলগেিকলরর মলতা মহান েগেমীত িযেচ্তিলত্বর োমলন েমুর েম্াজ্মী, েমুলর্া 
নাইটিলগে্- এই েমস্ত উপমাও মেন েোেে মলন হয় না। গালনর মাধযেলম বতবন োরা 
ভারত ও বিলশ্বর মানমুলষর হৃেয় জয় কলরবেল্ন। প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীর েলগে 
্তা মলগেিকলরর েবনষ্ঠ মোগালোগও বে্। বতবন প্রধানমন্তমীলক “নলরন্দ্র ভাই” িল্ 
েলম্বাধন করলতন। ২০১৪ োল্র োধারে বনি মিাচলনর অলনক আলগই ্তা মলগেিকর 
িল্বেল্ন, “আবম ঈশ্বলরর কালে প্রাে মিনা কবর মেন প্রধানমন্তমীর আেলন নলরন্দ্র ভাইলক 
মেখলত পাই।“ ্তা মলগেিকলরর মলতা একজন বিবিটি জলনর মতুৃযেলত োরা মেলির 
মানমুষই মম মিাহত। কবি কমু মার বিশ্বালের ভাষায়, ‘স্রল্ালকর মা েমুরল্ালকর মহাোরোয় 
রওনা বেল্ন’। বচরিাবন্তর পলে োরো করল্ন েমুরেম্াজ্মী। মা েরস্তমীর আিমীি মিােধনযে 
এই কণ্ঠস্র ২০২২ োল্র ৬ মফব্রুয়াবর তারঁ নশ্বর মেহ তযোগ কলর পরল্াক গমন 
কলরলেন। অনযেবেলক, তার কণ্ঠস্র বচরকা্ মানমুলষর মলন বে্, আলে, এিং োকলি। 
অি্ বিহারমী িাজলপয়মীর েরকালরর েময় ্তা মলগেিকরলক ভারতরত্ন পমুরস্ালর ভূবষত 
করা হলয়বে্। প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী তারঁ প্রবত আন্তবরক শ্রধোঞ্জব্ জাবনলয়লেন। 
প্রধানমন্তমী মমােমীর েলগে ্তা বেবের বিলিষ িধেন বনলয় একটি বনিধে ম্খা হলয়লে, ো 
‘নলমা অযোপ’ উপ্ব্ধ রলয়লে।

্তা মলগেিকর শ্রদ্ধজার ্্

বনউ ইচ্ন্ডয়া েমাচার   ১-১৫ মাচমি , ২০২২

রন্ম- ২৮ নসদটেম্বর, ১৯২৯
মৃিু্- ৬ নেব্রুয়জাতর, ২০২২
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্তা মলগেিকর স্গ মিল্ালকর উলদেলিযে রওনা বেলয়লেন। 
তারঁ মতুৃযেলত ভারলতর চ্চ্চ্চরে েগেমীলতর জগলত এক 
েমুলগর অিোন হ্। তারঁ েমুমধমুর কন্ঠস্র োরা মেলি 

প্রবতধ্ববনত হলয়লে, ্ক্ ্ক্ মানমুলষর হৃেয় জয় কলরলে। ্তা 
মলগেিকর ভতিলের কালে মকাবক্কন্ঠঠী নালমও পবরবচত বেল্ন। 
প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীর প্রবত ্ তা মলগেিকলরর অগাধ মনেহ বে্।

একইমালে প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী এিং ্তা মলগেিকলরর 
জন্মবেন। বতবন মনেলহর পরলি প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীলক ‘নলরন্দ্র 
ভাই’ িল্ োকলতন। ২০১৩ োল্ নলরন্দ্র মমােমী েখন গুজরালির 
মমুখযেমন্তমী বেল্ন, তালঁক ্তা মলগেিকর এিং তারঁ পবরিার 
পমুনায় একটি েমুপার-মস্পিাব্টি হােপাতা্ উলবিাধলনর জনযে 
আমন্তে জাবনলয়বেল্ন। হােপাতা্টির েলগে ্তা মলগেিকর 
ওতলপ্রাতভালি েমুতি বেল্ন কারে এটি তারঁ প্রয়াত বপতা েমীননাে 
মলগেিকলরর স্মরলে বনবম মিত হলয়বে্। অনমুষ্ঠান চ্াকা্মীন ্তা 
বেবে িল্বেল্ন, “আবম ঈশ্বলরর কালে প্রাে মিনা কবর মেন আমরা 
প্রধানমন্তমীর আেলন নলরন্দ্র ভাইলক মেখলত পাই।"

বতবন প্রবত িের রাবখ িধেলনর পমুেযেবতবেলত তারঁ “নলরন্দ্র ভাই”মক 
শুলভছো জানালতন। তারঁ একটি বভবেও িাতমিায় ্তা মলগেিকর 
জাবনলয়বেল্ন মে মকন বতবন মকাবভে মহামাবরর কারলে প্রধানমন্তমী 
মমােমীলক রাবখ পাোলত পালরনবন। বতবন িল্বেল্ন- “নলরন্দ্র ভাই, 
আবম রাবখ উপ্লক্যে আপনালক শুলভছো জানালত চাই এিং প্রোম 
জানালত চাই। আবম রাবখ পাোলত পাবরবন এিং এর কারে আমরা 
েকল্ই জাবন।" োর উত্তলর প্রধানমন্তমী মমােমী িল্বেল্ন মে 
“আপনার মম মিস্পিশী িাতমিা েি মিো অেমীম অনমুলপ্ররো এিং িচ্তি মেয়। 
আপবন েমুস্ োকমু ন এিং েমীে মিজমীিমী মহান, ঈশ্বলরর কালে আমার 
এইিুকমু  প্রাে মিনা।"

২০১৯ োল্ প্রধানমন্তমী মমােমী আলমবরকা েফলর োওয়ার 
আলগ ্তা বেবের েলগে মিব্লফালন কো িল্বেল্ন। ‘মন বক 
িাত’ অনমুষ্ঠালনর একটি পলি মি মেই  কলোপকেলনর বিষয় বতবন 
মেিিােমীর োমলন প্রকাি কলরবেল্ন। বতবন এই কলোপকেন 
েপিলকমি িল্বেল্ন মে মেন “মোি ভাই তার বপ্রয় িে মিালনর েলগে 
কো ি্লে।“ এই কলোপকেলন ্তা বেবের েলগে তারঁ িযেচ্তিগত 
মোগালোলগর কোও িল্বেল্ন প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী। বতবন 
স্মরে কলরবেল্ন মে েখনই বতবন তারঁ েলগে মেখা করার েমুলোগ 
মপলতন তখনই ্তা বেবে তালঁক গুজরাবত খািার খাওয়ালতন।

একই কলোপকেলন বতবন িল্লেন “্তা মলগেিকলরর প্রবত 
বিনম্ শ্রধো প্রেি মিন কলরন না, এরকম মানমুলষর েংখযো মিাধহয় 
নগেযে। বতবন আমালের অলনলকর মেলকই িয়লে িে এিং মেলির 
বিবভন্ন েমলয়র োক্মী মেলকলেন। আমরা তালঁক ‘বেবে’ িল্ 
েলম্বাধন কবর। এর উত্তলর ্তা বেবে িল্বেল্ন, “এমনবক আপবন 
(প্রধানমন্তমী মমােমী) বনলজও জালনন না আপবন আেল্ কমী। আবম 
জাবন আপনার আগমলন ভারলতর বচরে পবরিবতমিত হলছে এিং 
এিা আমালক খমুি খমুবি কলর। আবম আনন্দ অনমুভি কবর।“ ্তা 
বেবে আরও িল্বেল্ন মে বতবন তারঁ জন্মবেলন প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র 
মমােমীর মালয়র আিমীি মিাে গ্হে কলরবেল্ন।

্তা বেবে এিং প্রধানমন্তমী মমােমী এলক অপরলক তালঁের জন্মবেলন 

গজাদনর রগদি তপিজা কন্জার পতররয়
্তা মলগেিকর ১৯২৯ োল্র ২৮ মেলটেম্বর ইলন্দালর 

জন্মগ্হে কলরবেল্ন। তারঁ িািা েমীননাে মলগেিকলরর 
গালনর িখ বে্ এিং বতবন একটি নািক মকাপিাবন 

চা্ালতন। এক োক্াৎকালর ্তাচ্জ িল্বেল্ন, “একিার 
আমার িািা তারঁ এক বিষযেলক গান মিখাচ্ছেল্ন। 

েধেযোলি্ায় িািালক মকানও কালজ মেলত হলয়বে্, আবম 
িারান্দায় িলে মেই বিলষযের গান শুনবে্াম। আবম তালঁক  

িব্ তুবম এই িচ্ন্দিটি (েগেমীলতর িাধঁমুবন) ভু্ গাইে। আবম 
তালঁক গানটি মগলয় মিানা্াম। তারপর িািা চল্ আোয় 

আবম মেৌলে পাব্লয় বগলয়বে্াম। তখন আমার িয়ে বে্ 
মারে পাচঁ িের, এিং আমার িািার মকান ধারো বে্ না 
মে আবমও গান মগলয়বে। আমার িািা মালক ি্ল্ন মে 

িাবেলত একজন গায়ক মতা রলয়লে আর আমরা িাইলরর 
ম্াকলের মিখাচ্ছে। পরবেন িািা েকা্ েয়িার আমালক 

েমুম মেলক তুল্ বেলয় হালত তানপমুরা তুল্ বেলয়বেল্ন।

অতভনয় নেদক গজান গজাওয়জা
১৯৪৩-১৯৪৪ োল্র মলধযের েিনা। মকা্াপমুলর একটি 

বেলনমার শুটিং চ্বে্, এিং মেই েমলয়র বিখযোত 
গাবয়কা নরূজাহান গান মরকেমি করলত এলেবেল্ন। একই 
েবিলত তারঁ ভূবমকায় এক তরুেমী অবভনয়ও কলরবেল্ন। 

েবির প্রলোজক মমলয়টিলক নূরজাহালনর েলগে পবরচয় 
কবরলয় বেলয় িল্ন, ‘এই িল্ মে ্তা, উবন গানও 

কলরন’। নরূজাহান েলগে েলগে িল্বেল্ন, "আছো, 
তাহল্ বকেু মগলয় মিানাও।“ ্তা একটি িাস্তমীয় েগেমীত 

মগলয়বেল্ন। ্তার গান শুলন খমুবি হলয় নরূজাহান 
ি্বেল্ন, ‘তুবম খমুি ভাল্া গাও। মরওয়াজ িজায় মরলখা’। 

জমীবিকা বনি মিালহর জনযে ্তা মলগেিকর প্রেমবেলক 
চ্চ্চ্চলরে মোিখালিা চবরলরে অবভনয়ও কলরবেল্ন, 

পরিতশীকাল্ বতবন প্রবেতেিা েংগমীতবিল্পমী হলয়বেল্ন।

্তা মলগেিকর শ্রদ্ধজার ্্

বনউ ইচ্ন্ডয়া েমাচার   ১-১৫ মাচমি , ২০২২
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শুলভছো জানালতন। জন্মবেলনর এক িাতমিায় বতবন িল্বেল্ন 
মে “নমস্ার নলরন্দ্র ভাই। জন্মবেলন আপনালক অলনক অলনক 
শুলভছো জানাই। ঈশ্বর মেন আপনালক েক্ কালজ োফ্যে 
প্রোন কলরন, এিাই আমার মগে্ কামনা। তোস্তু।“ এর উত্তলর 
প্রধানমন্তমী মমােমী িল্বেল্ন, “ধনযেিাে ্ তা বেবে। অলনক িের 
ধলর আপনার আিমীি মিাে পাওয়ার মেৌভাগযে আমার হলয়লে। এই 
আিমীি মিাে মেলক আবম মলনর িচ্তি পাই।” তালঁের পারস্পাবরক 
শুলভছো বিবনময় মেখল্ মিাঝা োয়, ্ তা মলগেিকর এিং তারঁ 
'নলরন্দ্র ভাই'-এর মলধযে পারস্পবরক মনেহ এিং আন্তবরকতা 
এিং শুভকামনা রলয়লে।

২০২১ োল্ ্তা বেবে ৯২তম জন্মবেলনও প্রধানমন্তমী 
নলরন্দ্র মমােমী শুলভছো জাবনলয়বেল্ন। বতবন িল্বেল্ন, 

“শ্রলধেয় ্তা বেবেলক জন্মবেলনর শুলভছো জানাই। োরা 
বিলশ্বর মানমুলষর কালে তারঁ েমুলর্া কণ্ঠস্র জনবপ্রয়। বতবন 
েি মিো ভারতমীয় েংসৃ্বতর প্রবত তারঁ গভমীর মিাধ এিং ভা্িাো 
তালঁক শ্রধোর আেলন প্রবতটষ্ঠত কলরলে। িযেচ্তিগতভালি, তারঁ 
আিমীি মিাে আমার কালে পরম পাওয়া। আবম ্তা বেবের েমীে মি ও 
েমুস্ জমীিলনর জনযে প্রাে মিনা কবর।”

্তা মলগেিকলরর অকস্মাৎ মতুৃযেলত োরা মেলির মানমুষ 
মিাকাহত। তলি তারঁ কণ্ঠস্র বচরকা্ প্রবতধ্ববনত হলি। 
প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীর বনলেমিলি এই িের ‘বিটিং েযে বরটরিি’ 
অনমুষ্ঠালন, “অযোয় মমলর ওয়াতান মক ম্াগঁ" িাজালনা হলয়বে্। 
্তা বেবের গাওয়া এই গানটি প্রলতযেক ভারতমীলয়র হৃেলয় 
মেিলপ্রলমর মচতনা জাগ্ত কলর।  

িতুভদ্ক্ষর তশকজার মজানরুদির সজাহজায্ 
করদি তবনজামদূল্ অনষু্ঠজান 
১৯৮৭ োল্ রাজস্ালন েমুবভমিক্ হলয়বে্। একটি েংস্া 
েমুবভমিলক্ ক্বতগ্স্তলের েহায়তা করার জনযে জয়পমুলর 
অনমুষ্ঠালনর আলয়াজন কলরবে্। ্তা মলগেিকর 
বিনামূল্যে অনমুষ্ঠান করলত রাচ্জ হন। বকন্তু অনমুষ্ঠালনর 
বেন ধাে মি হলয়বে্ িহৃস্পবতিার। অেচ ্তা মলগেিকর এই 
বেন উপিাে করলতন এিং গান গাওয়া মেলক বনলজলক 
বিরত রাখলতন। বকন্তু বতবন িযেচ্তিগত বনয়ম মভলেবেল্ন। 
উপিাে কলরও বতবন েি মিকলের োমলন ২৬টি গান 
পবরলিিন কলরবেল্ন। অনমুষ্ঠান মেলক এক মকাটি এক 
্ক্ িাকা পাওয়া বগলয়বে্। ্তা মলগেিকর বনলজও 
েমুবভমিক্ পমীবেত মানমুষলের জনযে অে মি োহােযে কলরবেল্ন।

প্রেম তেল্মদেয়জার পুরকিজার
১৯৫৮ ো্ পে মিন্ত বফল্মলফয়ালর মেরা গায়লকর জনযে 
মকানও পমুরস্ার বে্ না। ১৯৫৭ োল্ িঙ্কর জয়বকিান 
মেরা পবরচা্লকর পমুরস্ার পান। বতবন মেই অনমুষ্ঠালন ্তা 
মলগেিকরলক গান পবরলিিন করার অনমুলরাধ করল্ ্ তা তা 
প্রতযোখযোন কলর িল্ন, “বফল্মলফয়ালর আবম গান করি না। 
মেখালন মেরা গায়ক িা গমীবতকারলের জনযে মকানও পমুরস্ার 
মনই। মলিিযোক গায়ক এিং গমীবতকালরর পমুরস্ার মোষো না 
হওয়া পে মিন্ত আবম বফল্মলফয়ালর অনমুষ্ঠান করি না।" মিষ 
পে মিন্ত ১৯৫৯ োল্ গায়কলের জনযে পমুরস্ার চা্মু হলয়বে্। 
তখন পমুরুষ এিং মবহ্া গায়কলের জনযে শুধমুমারে একটি 
বিভাগ বে্। মধমুমবত চ্চ্চ্চলরে “আজা মর পরলেিমী” গানটির 
জনযে ্তা ১৯৫৯ োল্ এই বিভালগ প্রেম পমুরস্ার পান।

রজার্সভজার সজাংসি লিজা মদগিশকর
্তা মলগেিকর ১৯৯৯-২০০৫ ো্ পে মিন্ত রাজযেেভার োংেে 
বেল্ন। বতবন ১৯৯৯ োল্ রাজযেেভায় মলনানমীত হলয়বেল্ন। 
প্রেম ভারতমীয় বহোলি বতবন ্ন্ডলনর রয়যো্ অযো্িািমি হল্ 
অনমুষ্ঠান করার মগৌরি অজমিন কলরবেল্ন। ফ্ান্স ২০০৭ োল্ 
তালঁক মেলির েলি মিাচ্চ মিোমবরক েম্ান  ব্চ্জওঁ েযে'নার 
পমুরস্ালর েম্াবনত কলর। েিলচলয় মিবি গান মরকেমি করা 
গাবয়কা বহোলি ্তা মলগেিকলরর নাম ২০১১ োল্ বগলনে 
িমুক অফ ওয়ার্মি মরকেমিলে স্ান মপলয়লে। ্তা মলগেিকলরর 
এই বিশ্ব মরকেমি ভালেন তারঁ মোি মিান আিা মভােঁল্।

২০১৯ সজাদল লিজা মদগিশকর নশর 
গজান নরকি ্কদরতছদলন
২০১৯ োল্ ্ তা মলগেিকর তারঁ মিষ গান “েমুগধে মমুলঝ ইে 
বমটট্ট বক” মরকেমি কলরবেল্ন। গানটি রচনা কলরবেল্ন 
ময়ূলরি পাই। ভারতমীয় মেনািাবহনমী এিং জাবতর প্রবত 
শ্রধো জ্াপন করা হলয়লে এই গালন। এটি ২০১৯ োল্র 
৩০ মাচমি মমুচ্তি মপলয়বে্। 

্তা মলগেিকর শ্রদ্ধজার ্্
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ওবেিার গঞ্জাম মজ্ায় ১৯১৬ োল্র ৫ মাচমি বিজমু 
পট্টনালয়লকর জন্ম। িািা হল্ন ্ক্ষমীনারায়ে 
পট্টনালয়ক এিং মা আিা্তা মেিমী। প্রােবমক 

বিক্ার জনযে বতবন প্রেলম বমিন প্রাইমাবর স্মু ্ এিং কিলকর 
বমিন ক্রাইস্ কল্চ্জলয়ি বিেযো্য়লয় মোগোন কলরন। 
১৯২৭ োল্ বতবন রালভনি স্মু ল্ োন মেখালন তখন মনতাচ্জ 
েমুভাষ চন্দ্র িেমুও পোলিানা করলতন। কল্লজ বতবন একজন 
প্রবতভািান মখল্ায়াে বেল্ন, মেই কারলে বিশ্ববিেযো্লয়র 
ফমু িি্, হবক এিং অযোেল্টিক্স েল্র মনতৃত্ব বেলতন। িানা 
বতন িের বতবন বিশ্ববিেযো্য় পে মিালয়র মখ্াধমু্ায় চযোম্পিয়ন 
বেল্ন। মাঝপলে, বতবন বেবলি ফ্াইং ক্াি এিং ভারলতর 
অযোলরানটিক্স মরিবনং ইনবস্টিউলি পাই্ি প্রবিক্লের েলগে 
েমুতি হওয়ায় কল্লজর পোলিানায় মেে পলে। িা্যেিয়ে 
মেলকই বতবন েিেময় মলিন ওোলত চাইলতন। প্রবিক্ে 
গ্হলের পর বতবন একটি মিেরকাবর এয়ার্াইলন্সর বিমান 
চা্ালত শুরু কলরন। ববিতমীয় বিশ্বেমুলধের েময় বতবন ‘রয়যো্ 
ইচ্ন্ডয়ান এয়ার মফাে মি’-এ মোগ মেন। ি্া হয় মে, ববিতমীয় 
বিশ্বেমুলধের েময় মোবভলয়ত ইউবনয়ন েখন েমেযোয় 
পলেবে্ তখন বিজমু পট্টনায়কই োলকািা বিমান বনলয় 
িত্রুিাবহনমীলক মিামা মমলর বপেু হেলত িাধযে কলরবেল্ন। 
তারঁ এই োহবেকতার জনযে মোবভলয়ত ইউবনয়ন নাগবরকত্ব 
এিং মে মেলির েলি মিাচ্চ পমুরস্ালর ভূবষত কলরবে্। ববিতমীয় 
বিশ্বেমুলধের েময় মরগেমুলন আিলক পো হাজার হাজার 
ভারতমীয়লক উধোর করার জনযেও বতবন একবনষ্ঠভালি কাজ 
কলরবেল্ন। মহাত্মা গাধেমীর বিারা অনমুপ্রাবেত হলয় বিজমু 
স্াধমীনতা েংগ্ালম মোগ বেলয়বেল্ন। ১৯৪৭ োল্ স্াধমীনতার 
পরপরই পাবকস্তালনর িাবহনমী কাশ্মীর আক্রমে করল্ বিজমু 
পট্টনালয়ক ভারতমীয় তেনযেলের প্রেম ে্ বনলয় শ্রীনগর 
বিমানিন্দলর মপৌঁলে বগলয়বেল্ন।

তারপর অনযোনযে বিমালন আরও তেনযে আলেন এিং কাশ্মীর 
মে োরোয় রক্া মপলয়বে্। বিজমু পট্টনালয়ক েপিবকমিত 
আলরকটি গুরুত্বপূে মি কাবহবন প্রচব্ত আলে ইলন্দালনবিয়ায়। 
১৯৪৬ োল্র মিষবেলক এই মেিটি ধমীলর ধমীলর ও্ন্দাজলের 
েখ্ মেলক মিবিরভাগ অচি্ মমুতি কলর। বকন্তু ১৯৪৭ 
োল্র মলধযে ও্ন্দাজরা আিার ইলন্দালনবিয়া আক্রমে 
কলর। মনলহরু বিজমু পট্টনালয়কলক পমুরলনা োলকািা বিমালন 
ইলন্দালনবিয়া পাোন। ও্ন্দাজ মেনািাবহনমী তারঁ বিমানটিলক 
গুব্ কলর মাটিলত নামালনার মচটিা কলরবে্, বকন্তু বিজমু 
মকানওরকলম ভাইে মপ্রবেলেন্ মমাহাম্ে হাত্তা এিং 
প্রধানমন্তমী েমুতান জাহবরলরর েলগে বেবলি বফলর আেলত েক্ম 
হন। এই োহবেকতার জনযে বিজমু ইলন্দালনবিয়ার েম্ানেূচক 
নাগবরকত্ব প্রোন করা হয় এিং ইলন্দালনবিয়ার ‘ভূবমপমুরে’ 
পমুরস্ালর ভূবষত করা হয়। ১৯৯৫ োল্ বিজমু পট্টনালয়কলক 
ইলন্দালনবিয়ার েলি মিাচ্চ জাতমীয় পমুরস্ার বিনতাং জাো 
উতামালকও ভূবষত করা হয়। ইলন্দালনবিয়া বেবলিলত তালের 
েতূািালে একটি কলক্র নাম বিজমুর নালম উৎেগ মি কলরলে। 
বতবন কব্গো এয়ার্াইলন্সর প্রবতষ্ঠা কলরবেল্ন মেটি 
১৯৫৩ োল্ ইচ্ন্ডয়ান এয়ার্াইন্স অবধগ্হে কলর। ১৯৫০ 
এর েিলক বিজমু রাজনমীবতর েলগে েমুতি হন। বতবন প্রেলম 
কংলগ্লের রাজযে েভাপবত এিং তারপর ১৯৬১ োল্ 
ওবেিার মমুখযেমন্তমী বহোলি োবয়ত্ব পা্ন কলরন। ১৯৭৭ োল্ 
জরুবর অিস্ার েময় তালঁক কারারুধে করা হয়। মমারারচ্জ 
মেিাইলয়র েরকালর বতবন মকন্দ্রমীয় ইস্পাত ও খবন মন্তমী 
বহোলি বনেমুতি হন। ১৯৯০ োল্ জনতা ে্ মেলক বতবন 
পমুনরায় ওবেিার মমুখযেমন্তমী বনি মিাবচত হন। ১৯৯৭ োল্র ১৭ 
এবপ্র্ তারঁ মৃতুযে হয়। তারঁ মিষ োরোয় মরলেলহ বতনটি 
মেলির (ভারত, ইলন্দালনবিয়া এিং রাবিয়া ) জাতমীয় পতাকায় 
েম্জিত করা হলয়বে্। 

বিজমু পট্টনালয়ক পরিতশী জমীিলন রাজনমীবতবিে হল্ও তিিিকা্ মেলকই বতবন অযোেলভচিালরর প্রবত অনমুরতি বেল্ন। 
িে হলয় বতবন পাই্ি হন এিং েমুই মেলির স্াধমীনতা েংগ্ালম অংি গ্হে কলরবেল্ন। এমনবক পাবকস্তালনর বিরুলধে 
কাশ্মীর েমুলধে বনলজর জমীিলনর ঝমুঁ বক বনলয়বেল্ন। স্াধমীন ভারলত বতবন েখন প্রেম রাজনমীবতলত প্রলিি কলরন, তখন 
বতবন েমুিার মমুখযেমন্তমী এিং একিার মকন্দ্রমীয় মন্তমী বহোলি বনলজর োবয়ত্ব পা্ন করার েমুলোগ মপলয়বেল্ন। েখন তারঁ 
মতুৃযে হয়, তখন তারঁ মরলেলহর চারপালি বিবভন্ন মেলির বতনটি পতাকা আিতৃ করা হয়। বিজয়ানন্দ পট্টনালয়কলক 

আমালের কালে বিজমু পট্টনালয়ক নালম পবরবচত। তালঁক আধমুবনক ওবেিার রূপকারও ি্া হয়। 

আধুতনক ওতড়শজার 
রূপকজার 

রন্ম- ৫ মজার্, ১৯১৬ মৃিু্- ১৭ এতপ্রল, ১৯৯৭ 

বিজমু পট্টনালয়ক ব্ক্তিবে
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নজারীরজা নিুন ভজারদির  
রজাতলকজা শক্তি হদয় উদঠদছন 

শক্তিশজালী নজারী সমৃদ্ধশজালী রজাষ্ট্র

এর অে ্ হল, নজারীরজা নযখজাদন পূক্রি হন নসখজাদন নিবিজাদির বজাস হয়। যতি িজা নজা হয়, িজাহদল সকল 
কজায ্ তনষ্ফল হদয় যজায়। 

নারমী িচ্তিপ্রছেি তনবন্ধ
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ভারলতর অমতৃোরোয় এই কোগুল্া এখন িাস্তলি 
পবরেত হলছে। মকন্দ্রমীয় েরকালরর বনর্ে প্রলচটিার 
ফল্ মে নারমীরা প্রজাতন্ত বেিলের কমু চকাওয়ালজ 
মনতৃত্ব বেলছেন িা িত্রুলের বিরুলধে েমুলধে অতযোধমুবনক 

েমুধেবিমান রাফা্ উবেলয় বনলয় োলছেন িা মখ্াধম্ু ার বিশ্ব মলচি ভারলতর 
এক েফ্তার এক নতুন অধযোয় রচনা করলেন, িা আত্ম-কম মিেংস্ালনর 
েমুলোগ বনলয় মেলির অে মিননবতক অগ্গবতলক েমান অিোন রাখলেন। 
এক কোয় নারমীরা আজ পমুরুষলের েলগে কালঁধ কাধঁ বমব্লয় চ্লে। 
নারমীরা তালঁের িমুচ্ধে বেলয় প্রমাে কলরলেন মে তারঁাও েবে েমান েমুলোগ 
পান, তাহল্ একটি েমধৃেিা্মী, েমুরবক্ত মেি গেন করলত পারলিন।

আন্তজমিাবতক মমুদ্রা তহবিল্র প্রবতলিেন অনমুোলর, ভারলতর চ্জবেবপ 
২৭% িচৃ্ধে মপলত পালর েবে শ্রমিচ্তিলত মবহ্ালের অংি পমুরুলষর 
েমান স্তলর মপৌঁোয়। েবে ৫০% েক্ নারমী কালজর মক্লরে েমুতি হন 
তাহল্ প্রিচৃ্ধের হার িেলর ১.৫ িতাংি মেলক ৯ িতাংি পে মিন্ত িচৃ্ধে 
মপলত পালর। নতুন ভারলত শ্রমিচ্তিলত মবহ্ালের অন্তভুমিতি করার 
প্রলয়াজন রলয়লে োর জনযে মকন্দ্রমীয় েরকার প্রবতবনয়ত নতুন উলেযোগ 
গ্হে করলে। অমতৃ মলহাৎেলি নতুন ভারলতর পে প্রেি মিক নমীবত হ্ 
‘েকল্র েলগে, েকল্র বিকাি, েকল্র বিশ্বাে এিং েকল্র প্রয়াে’। 
এই কতমিিযেলিাধ মেলক মকাটি মকাটি মেিিােমী একটি েমধৃে ও েমুরবক্ত 
ভারলতর বভত্তি স্াপন কলরলেন।

মেি আমালের বনলয় গটেত এিং আমরা মেলির কারলে বিেযেমান। এই 
অনমুভূবতই নতুন ভারত গোর মক্লরে মানমুলষর চাব্কা িচ্তি হলয় উেলে। 
মকন্দ্রমীয় েরকালরর প্রলচটিায় এমন একটি িযেিস্া ততবর হলছে মেখালন 
তিষলমযের মকালনা স্ান মনই। একটি েমাজ গলে উেলে মেখালন োমযে ও 
োমাচ্জক নযোয়বিচারই প্রাধানযে পালছে।
নজারী ক্ষমিজায়ন

অতমীলত এমন এক েময় বে্ েখন নারমী ক্মতায়লনর বিষয়টি 
বনলয় মানমুলষর মলধযে বনবেমিটি ধারো বে্ না। েবরদ্র ও গ্ামমীে মবহ্ালের 
ক্যোে উলপবক্ত বে্। বকন্তু গত কলয়ক িেলর মকন্দ্রমীয় েরকারও এই 
ভারোমযেহমীনতা েরূ করলত কাজ কলরলে। আজ নারমীর ক্মতায়লনর 
্লক্যে েরকালরর পবরকল্পনার ফল্ নয় মকাটি েবরদ্র মবহ্া প্রেমিার 
এ্বপচ্জ গযোলের েংলোগ মপলয়লেন এিং রান্নার মধায়ঁা মেলক মমুচ্তি 

মবহ্ালের অগ্গবত োো মকান মেি-জাবত তো েমালজর উন্নবত কল্পনাতমীত। িতমিমালন মকন্দ্রমীয় 
েরকালরর প্রলচটিা শুধমুমারে মবহ্ালের উন্নবতর মলধযেই েমীমািধে নয়, নারমীলের মনতৃলত্ব উন্নয়লনর 

উপর মজার মেওয়া হলয়লে। মকন্দ্রমীয় েরকালরর এই েরূেিশী ভািনার ফল্ শুধমুমারে জাতমীয় মচতনার 
জাগরেই হলয়লে তা নয় িরং কনযোরা েমালজ তালঁের নযোেযে স্ান, প্রাপযে মে মিাো আোলয় েক্ম 

হলয়লে। ফ্স্রূপ মেনািাবহনমী, স্ািমিআপ, অব্ম্পিক, গলিষো মেলক শুরু কলর বিক্া, বিজ্ান, 
রাজনমীবত, বিল্প এিং মখ্াধমু্া েক্ মক্লরেই মবহ্ারা তালঁের জয়পতাকা উবেলয়লেন। আন্তজমিাবতক 
নারমী বেিে (৮ মাচমি ) োরা বিশ্ব জমুলে উেোবপত হলছে, এই প্রেলগে আেমুন আমরা জাবন নতুন ভারলত 

কমীভালি নারমী িচ্তির নতুন নতুন গােঁা রবচত হলছে... 
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মপলয়লেন। আজ স্ছে ভারত বমিলনর অধমীলন নারমী 
ক্মতায়লনর প্রতমীক মকাটি মকাটি মা ও মিালনরা তালঁের 
িাবেলত মিৌচাগালরর েমুবিধা মপলয়লেন। উত্তরপ্রলেলির 
মানমুষ এলক ‘ইজিত ের’ নাম বেলয়লেন।  প্রধানমন্তমী 
আিাে মোজনার অধমীলন পাকা ের পাওয়ার মলতা আরও 
মিি কলয়কটি েরকাবর প্রকল্প মেলক মকাটি মকাটি 
মবহ্া উপকৃত হলয়লেন। একইভালি মকাটি মকাটি 
মবহ্া অন্ততঃেত্তা এিং প্রেিকা্মীন েহায়তা পান, 
মকাটি মকাটি মবহ্ার জন ধন িযোঙ্ক অযোকাউন্ মখা্া 
হলয়লে। েখন েরকাবর ভতু মিবক েরােবর মবহ্ালের িযোঙ্ক 
অযোকাউলন্ স্ানান্তবরত হয়, তখন মেলকই এই মবহ্ারা 
নারমীর ক্মতায়ন এিং পবরিতমিনিমী্ ভারলতর মমুখ হলয় 
উলেলেন।

প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী িল্লেন, “েখন পবৃেিমী 
গভমীর অধেকালর েুলিবে্, মবহ্ালের েপিলকমি প্রাচমীন 
বচন্তাধারায় বিশ্বােমী বেল্ন, তখন ভারলত মা িচ্তিলক 
মেিমী রূলপ পমুলজা করা হলতা। আমালের মেলি গাগশী, 
তমলরেয়মী, অনমুেূয়া, অরুধেতমীর মলতা পচ্ণ্তরা মবহ্ারা 
েমালজ জ্ান বিতরে করলতন। এমনবক মধযেেমুলগ, বিবভন্ন 
প্রবতকূ্তার মলধযেও এই মেলি পান্নাধায়, মমীরািাইলয়র 

মলতা মহমীয়েমী নারমী বেল্ন। অমতৃ মলহাৎেলি মেি 
স্মরে করলে স্াধমীনতা েংগ্ালমর েলগে েমুতি েক্ নারমী 
মোধোলের েম্ান জানালছে। বকি্িুলরর রাবন মচন্নাম্া, 
মাতবগেনমী হাজরা, রাবন ্ক্ষমীিাই, িমীরাগেনা ঝা্কাবর িাই 
মেলক শুরু কলর োমাচ্জক মক্লরে অহ্যোিাই মহা্কার 
এিং োবিরেমীিাই ফমু ল্, তারঁা প্রলতযেলক ভারলতর পবরচয় 
েোলোগযেভালি িজায় মরলখলেন।“
আত্মতনভর্ ভজারদির নকদন্দ্র মতহলজারজা 

আজলকর ভারলতর মবহ্ারা আত্মবিশ্বালে ি্মীয়ান 
এিং তারঁা এখন বনলজর ভালগযের রচবয়তা হলয় উলেলেন। 
আলগ েখনই িযেিোর কো ি্া হলতা, তখনই ধলর মনওয়া 
হলতা িে কলপ মিালরি েংস্া ও েক্ পমুরুষ কম মিকতমিালের 
কো ি্া হলছে। বকন্তু আে্ কো হ্ মে িহু িতাব্মী ধলর 
ভারলতর িচ্তি েি মিোই মোি মোি এমএেএমই আকালর 
স্ানমীয় বিলল্পর েলগে েমুতি বে্। এেি বিলল্প পমুরুলষর ভূবমকা 
েতিা নারমীলেরও ততিা। িস্তবিল্প মহাক িা মৎৃবিল্প, কৃবষ 
িা েমুগ্ধবিল্প, েি বকেুলতই অিোন রলয়লে নারমীলের িচ্তি 
এিং েক্তার। আলগ মলন করা হলতা মবহ্ালের েক্তা 
শুধমুমারে গহৃস্াব্র কালজর মলধযেই েমীমািধে। মেলির 
অে মিনমীবতলক এবগলয় বনলয় মেলত পমুরলনা এই বচন্তাধারার 

আজ ভারলতর মবহ্ারা তালঁের িাবের 
মচৌহচ্দে অবতক্রম কলর িযেিো, বিলল্পর 

মলতা মক্লরে েক্তার েলগে কাজ 
করলেন। আজ তারঁা প্রবতটি মক্লরে 

এবগলয় চল্লেন, িস্ত, স্ািমিআপ এিং 
অনযোনযে খালত তালঁের অংিগ্হে বনচ্চিত 

করলেন।
- নদরন্দ্র নমজািী, প্রধজানমন্তী

বজাদরদট মতহলজাদির রন্ নিুন উদি্জাগ 
নারমী িচ্তিপ্রছেি তনবন্ধ
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পবরিতমিন প্রলয়াজনমীয় বে্। ‘মমক ইন ইচ্ন্ডয়া’ আজ 
মেিাই করলে।

‘আত্মবনভমির ভারত’ প্রচারাবভোলনর ফল্ মবহ্ালের 
এই ক্মতা মেলির উন্নয়নধারার েলগে েমুতি হলয়লে। 
এর ফ্স্রূপ মেখা োলছে, আজ মমুদ্রা মোজনার 
েমুবিধালভাগমীলের প্রায় ৭০% মবহ্া। মকাটি মকাটি মবহ্া 
এই প্রকলল্পর োহালেযে তালঁের কাজ শুরু কলরলেন 
এিং অনযেলেরও কম মিেংস্ালনর েমুলোগ কলর বেলয়লেন। 
একইভালি, েমীনেয়া্ অলন্তযোেয় মোজনা স্বনভমির মগাষ্ঠঠীর 
মাধযেলম মবহ্া উলেযোতিালের কালজ েহায়তা করলে। 
মেলির নারমীলের উেযেম ও িচ্তির ফল্ গত ৬-৭ িেলর 
স্বনভমির িচ্তির েংখযো বতনগুে িচৃ্ধে মপলয়লে। ভারলতর 
স্ািমিআপ মক্লরেও একই অগ্গবত মেখা োলছে। ২০১৬ 
ো্ মেলক মেলি ৫৬টি বিবভন্ন মেক্টলর ৬০ হাজালরর 
মিবি নতুন স্ািমিআপ গটেত হলয়লে। এর মলধযে ৪৫% 
ইউবনলি অন্তত একজন মবহ্া পবরচা্ক রলয়লেন।
নিদশর তিশজা পতরবিন্ করদি সমজান সদুযজাদগর প্ররজার 

মেলির নারমীরা েখন েম্ান ও েমান েমুলোগ পান, 
তখন মেলি তিলিবিক পবরিতমিন অিিযেম্ািমী হলয় ওলে। 
‘মিটি িাচঁাও, মিটি পোও’, ‘েমুকনযো েমচৃ্ধে মোজনা’র 
মলতা প্রকল্পগুব্ ব্গে অনমুপালত তিলিবিক পবরিতমিন 
এলনলে। এই প্রেমিার মেলি প্রবত এক হাজার জন পমুরুলষ 
নারমীর েংখযো হলয়লে ১০২০ জন। স্মু ্েুলির েংখযোও হ্াে 
মপলয়লে কারে মমলয়রাই মেই েক্ প্রচার অবভোলনর 
েলগে েমুতি হলয়লে।

কম িয়লে বিলয়র কারলে মমলয়লের োলত পোলিানায় 
মেে এিং কম মিজমীিন িাধাগ্স্ত না হয় তার জনযে মমলয়লের 
বিলয়র িয়ে ২১ িের করার মচটিা চ্লে। োত িের আলগ 
‘মিটি িাচঁাও, মিটি পোও’ অবভোলনর েচূনা করার েময় 
প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী িল্বেল্ন, “ভারলতর প্রধানমন্তমী 
আপনালের কালে বভক্মু ক হলয় মেলির কনযোলের জমীিন 
বভক্া চাইলেন। কনযোলেরলক আপনালের পবরিালরর 
গি মি, মেলির েপিে মলন করুন। আমরা মচটিা করল্ খমুি 
তাোতাবে এই তিষমযে েরূ করলত পাবর। মেল্ এিং মমলয় 
উভয়ই হ্ মেই োনা োলঁের োো জমীিলনর আকালি ওো 
েম্ি নয়।"

অমতৃ মলহাৎেলির িেলর জাতমীয় পাবরিাবরক স্ালস্যের 
েমমীক্া প্রবতলিেলন ব্গে অনমুপালতর ঐবতহাবেক পবরিতমিন 
(১০০০ জন পমুরুষ বপেু ১০২০ জন নারমী) মেই েংকলল্পর 
িাস্তিতার মূতমি প্রমাে। আজ অমতৃ মলহাৎেলির িেলর, 
স্াধমীনতা েংগ্ালম নারমী িচ্তির গুরুত্বপূে মি অিোনলক স্মরে 
কলর ্ক্ ্ক্ নারমী স্াধমীনতা মোধোলক েম্ান জানালনা 
হলছে। তাই আজ তেবনক স্মু ল্র েরজা মমলয়লের জনযে 

খমুল্ মেওয়া হলয়লে। মবহ্ালের জমীিন এিং কম মিজমীিন 
একোলে তাল্ তা্ বমব্লয় চ্লত পালর, এই ্লক্যে 
েরকার তালের েি মিাবধক মাতৃত্বকা্মীন েুটির অনমুমবত 
বেলয়লে। মেলির গেতলন্ত মবহ্ালের অংিগ্হেও িােলে। 
২০১৯ োল্র বনি মিাচলন পমুরুষলের তু্নায় নারমীরা মিবি 
মভাি বেলয়লেন। েরকালরর গুরুত্বপূে মি োবয়ত্ব োম্ালছেন 
মবহ্া মন্তমীরা। এই পবরিতমিন মেলকই মিাঝা োয় মে নতুন 
ভারত মকমন হলি, মেি ভবিষযেলত কতিা িচ্তিিা্মী হলয় 
উেলত চল্লে।

নতুন ভারলতর উন্নয়নধারায় নারমীলের অংিগ্হে ক্রমি 
মজারাল্া হলছে। গত োত িেলর মেি এই বিষলয় বিলিষ 
নজর বেলয়লে। পদ্ম পমুরস্ালর নারমী পমুরস্ার প্রাপকলের 
েংখযো উললিখলোগযে ভালি িচৃ্ধে মপলয়লে। ২০১৫ ো্ 
মেলক এখনও পে মিন্ত ১৮৫ জন নারমীলক তালঁের অোধারে 
কালজর জনযে পদ্ম পমুরস্ার প্রোন করা হলয়লে। এ িেরও 
বিবভন্ন মক্লরের েলগে েমুতি ৩৪ জন নারমী পদ্ম পমুরস্ার 
মপলয়লেন। এটি বনলজই একটি মরকেমি। আজ পে মিন্ত এত 
নারমী একেলগে এত পদ্ম পমুরস্ার পানবন। একইভালি, 
আজ মখ্াধম্ু ায়ও ভারলতর মমলয়রা তালঁের েক্তা 
মেবখলয়লে এিং অব্ম্পিক্স মেলক মেলির জনযে পেক 
চ্জলত এলনলে। মগািা মেি একেলগে মকাবভে মহামাবরর 
বিরুলধে ্োই কলরলে, এলতও নাে মি, বচবকৎেক এিং 
মবহ্া বিজ্ানমীলের অিোন অনস্মীকাে মি। মবহ্ারা মেরা 
বিক্ক এিং প্রবিক্কও।
মতহলজাদির সরুক্ষজা: আইতন ঢজাল 

২০১৪ োল্ মকলন্দ্র নতুন েরকার গেলনর পর মেলক 

সজারজা নিদশ আট হজারজাদরর নবতশ 
রন ঔরতধ নকদন্দ্রর মজাধ্দম মজাত্ 
এক টজাকজায় স্জাতনটজাতর ন্জাপতকন 
পজাওয়জা যজাদছে। 

নারমী িচ্তি প্রছেি তনবন্ধ
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মবহ্ালের েমুরক্া বনচ্চিত করলত িহু প্রলচটিা করা হলয়লে। 
িতমিমালন মেলি নারমী বনে মিাতলনর বিষলয় কলোর আইন 
রলয়লে। ধষ মিলের মলতা জেনযে েিনায় মতুৃযেেলণ্র বিধানও 
রাখা হলয়লে। োরা মেলি ফাস্রিযোক আো্তও স্াপন 
করা হলছে এিং আইন িযেিস্ায় দ্রুত গবত আনলত েপূিে মি 
িযেিস্া পমুনগ মিেন করা হলছে। োনায় নারমী মহল্প মেলস্র 
েংখযো িচৃ্ধে করা মহাক, েি মিক্লের মহল্প্াইন মহাক িা 
োইিার অপরাধ েমলন মপািমিা্ ততবর, এই ধরলনর অলনক 
প্রলচটিাই নারমীর বনরাপত্তার ঢা্ হলয় উেলে। একিা েময় 
বে্ েখন মেলির মানমুষ ‘বনভমিয়া’র মলতা েিনার োক্মী 
হলয়বে্ বকন্তু িতমিমান মকন্দ্রমীয় েরকার মবহ্ালের বিরুলধে 
অপরালধর বিষলয় ‘চ্জলরা ি্ালরন্স’ িা িনূযে েহনিমী্তা 
নমীবত গ্হে কলরলে।

বতন তা্ালকর বিরুলধে আইন মবহ্ালের েমুরক্া 
বেলয়লে এিং অনযোলয়র বিরুলধে ্োই করার োহে 
জমুবগলয়লে। পবরেংখযোন মেখল্ই এই আইলনর গুরুত্ব 
অনমুমান করা োয়, এই আইনটি কাে মিকর হওয়ার মারে েমুই 
িেলর বতন তা্ালকর েিনা ৮০ মেলক ৮২ িতাংি হ্াে 
মপলয়লে। এই আইন মমুেব্ম মবহ্ালের বনরাপত্তা এিং 
আত্মেম্ান প্রোন কলরলে। মেলির নারমীরা েবে অনযোলয়র 
বিরুলধে োহেমী পেলক্প বনলত েক্ম হয়, তলি তা েম্ি 
হলয়লে গত কলয়ক িেলর োমাচ্জক বনলষধাজ্া মভলে 
আইবন উলেযোগ গ্হলের কারলে। মমলয় মহাক, নারমী মহাক 
িা িয়স্ মালয়রা, তারঁা আজ ্োই করার মলতা োহেমী 
পেলক্প বনলত েক্ম হলয়লেন। আইবন েলচতনতা এিং 
উলেযোলগর কারলে মেলির প্রবতটি নারমী তালঁের অবধকার 
েপিলকমি েলচতন হলয় উলেলেন। নারমীর প্রবত বহংোর 

মক্লরে আইনগত বিধান এতিাই কলোর এিং দ্রুত করা 
হলয়লে মে, ধষ মিলের মলতা মাম্ায় িেলরর পর িেলরর 
পবরিলতমি কলয়ক বেলন বিচার পাওয়া োলছে। নারমীর প্রবত 
েংেটিত বহংো িা অপরালধর বিরুলধে মকন্দ্রমীয় েরকালরর 
গহৃমীত কলোর পেলক্প মবহ্ালের জনযে একটি বনরাপে 
পবরলিি বনচ্চিত কলরলে, ো মেলির অগ্গবতর বভত্তি 
হলয় উেলে। আইবন েমুরক্ার পািাপাবি, মকন্দ্রমীয় েরকার 
মবহ্ালের মে মিাো িচৃ্ধের ্লক্যে প্রচার শুরু কলরলে। এর 
আলগ জম্মু ও কাশ্মীলর কাশ্মীবর িালে অনযে মকান েমুিকলক 
বিলয় করার জনযে মবহ্া এিং তালঁের েন্তানলের তপতৃক 
েপিত্তির অবধকার মেলক িচ্চিত করা হলতা। বকন্তু ৩৭০ 
এিং ৩৫এ ধারা িাবতল্র পর এই অচিল্র মবহ্ারা 
তালঁের প্রাপযে অবধকার মপলয়লেন। বিলেলি িেিােরত 
মে েমস্ত ভারতমীয় মেলি এলে এখানকার মমলয় বিলয় 
কলর বনলয় োওয়ার পর তালঁের পবরতযোগ করলতন, তালঁের 
মক্লরেও আইনটি কলোর করা হলয়লে। আজ ভারলতর 
নারমীরা স্াধমীন, আবে মিকভালি ক্মতািা্মী, েৃঢ়েংকলল্প 
েম্জিত! বনরাপত্তার মিাধ তালঁের স্প্নলক োকার কলরলে, 
এিং তা েম্ি হলয়লে প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীর বিচক্ে 
েৃটটিভবগের কারলে। 

এখন েলর কনযো েন্তালনর জন্ম উেোপন করা 
হয়। োরা হতাি হলয় ি্লতন ‘মমলয় হলয়লে’ তারঁাই 
এখন ি্লত শুরু কলরলেন ‘িাহ, আমালের েলর ্ক্ষমী 
এলেলে’।  আন্তজমিাবতক নারমী বেিে উপ্লক্যে বনম্নব্বখত 
পষৃ্ঠাগুব্লত আমরা এমন কলয়কজন মবহ্ালের কো 
তুল্ ধরার মচটিা কলরবে, োরা প্রকৃত অলে মি িচ্তি – োহে- 
েংগ্াম- োহবেকতার মম্িধেন েটিলয়লেন।  

মজািৃবেকজালীন ছুষ্ট বজাতড়দয় ২৬ সপ্জাহ করজা 
হদয়দছ। এছজাড়জাও কমর্ীবী মতহলজাদির 
যজাদি নকজানও সমস্জা নজা হয় নসরন্ 
‘নরেস’ বজাধ্িজামলূক করজা হদয়দছ। 
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এখনও পে মিন্ত কাশ্মীলরর মবহ্ারা ম্াকচক্মু র আোল্ 
জমীিনোপন করলতন বকন্তু আবরফার কাবহবন এক নতুন 

কাশ্মীলরর েবি প্রকাি কলরলে। তারঁ োফ্যে েমালজ মবহ্ালের 
উত্ালনর গল্প িল্। শ্রীনগলরর এক বেচ্ঞ্জ রাস্তা মেলক তারঁ োরো 
শুরু হলয়বে্। কাশ্মীর বিশ্ববিেযো্য় মেলক িাবেলজযে নোতক করার 
পর বতবন ক্রাফি মযোলনজলমন্ েমুই িেলরর মকাে মি কলরবেল্ন। 
এরপরই নামো কালপ মিি ততবরর বিল্পলক পমুনরুজিমীবিত করলত 
বতবন একটি বমিন শুরু কলরবেল্ন। নামো পিলমর ততবর এক 
ধরলনর কালপ মিি। বকন্তু আিা পূরলের জনযে তারঁ কালে েলেটি 
মূ্ধন বে্ না। বতবন প্রেলম মানমুলষর চাবহো এিং িাজালরর 
প্রিেতা ্ক্যে কলরন। বতবন নতুন নকিা প্রস্তুত কলরন এিং 
বেবলিলত অনমুটষ্ঠত প্রেি মিনমীলত নামো হস্তবিলল্পর প্রেি মিন কলরন। 
িহু মানমুষ তারঁ বিল্প পেন্দ কলরবে্। জমীিলনর এক নতুন অধযোয় 
শুরু হয়, এরপলর বতবন তাবঁতলের নতুন নকিা প্রস্তুত করলত 
রাচ্জ করান। আলগ তাবঁতরা বেন প্রবত মজমুবর বহোলি ১৭৫ িাকা 
মপলতন, আবরফা তাবঁতলের মজমুবর িাবেলয় ৪৫০ িাকা কলরন। 
বতবন মাবকমিন েমুতিরালষ্ট্র তারঁ পলেযের বনজস্ িাজারও ততবর 
করলতও েক্ম হলয়লেন। আজ বিলেলিও তারঁ ততবর নামোর 
চাবহো রলয়লে। 
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প্রবত ১০০ জন পমুরুষ বপেু, 
বপএইচবে’ময় মবহ্ালের অনমুপাত 
১৩০, এমবফল্ ১০৯, নোতলকাত্তলর 

১২২, বেললিামায় ১০৪ এিং ইবন্লগ্লিে 
মকালে মি ৩৭৬ জন।

২০১৫ োল্ এই 
কম মিেূবচ শুরু 
হওয়ার পর মেলক 
এখন পে মিন্ত বিক্া 
গ্হলে ১০ িের িা 
তার মিবি িয়বে 
মমলয়লের েংখযো 

িচৃ্ধে মপলয়লে। 

িরূতশক্ষজা নবষ্ট বজারঁজাও,
নবষ্ট পড়জাও 

৫৫
িতাংলির মিবি জন ধন 
অযোকাউলন্র অবধকারমী 

মবহ্ারা। 

রনধন

আতরেজা  
কজাশ্ীদরর ‘নজামিজা’ 

হস্ততশপেদক পুনঃপ্রতিষ্ষ্ঠি 
কদরদছন

তসিতব বজা মুরিজা ঋে মতহলজাদির উচ্চজাশজা পূরদে 
সজাহজায্ করদছ

‘স্ম্ ইন্ডাব্রিজ মেলভ্পলমন্ িযোঙ্ক অফ ইচ্ন্ডয়া’ (বেেবি) 
এমএেএমই-মক িযেিোবয়ক ঋে বেলত োহােযে কলর। এোোও, 

প্রধানমন্তমী মমুদ্রা ঋে মোজনার অধমীলন ৫০ হাজার মেলক ১০ ্ক্ 
িাকা পে মিন্ত ঋে মনওয়া মেলত পালর। আরও বিিে জানলত https://

sidbi.in/en এিং ttps://www.mudra.org.in ওলয়িোইি মেখমুন।
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োধারে মানমুষ প্রায়িই আিজমিনা পবরষ্ালর প্রিােবনক 
বিবে্তার অবভলোগ কলর। বকন্তু মতমেমুত্া ইমেং 

এমন এক তরুেমী মে বনজ কালঁধ পবরছেন্নতার োবয়ত্ব তুল্ বনলয় 
েৃটিান্ত স্াপন করলেন। এই কালজ বতবন েবি মিকা িালহর েমে মিন 
মপলয়বেল্ন। নাগা্যোলন্ডর মমলয় মতমেমুত্া বনতঃস্াে মিভালি 
িারােেমীলত গগোর োি পবরষ্ার করলেন। প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র 
মমােমী তারঁ একটি িুইলি মতমেমুত্া পবরচয় এিং কালজর কো 
উললিখ কলরবেল্ন। কল্লজর পোলিানা মিষ করার পর 
মতমেমুত্া ‘োকার মেিা েবমবত’ নালম একটি মস্ছোলেিমী েংস্া 
প্রবতষ্ঠা কলরন। প্রেম প্রেম বতবন বেবলি মেলকই কাজ করলতন, 
বকন্তু পলর িারােেমীলত চল্ োন। ২০১৩ োল্ বতবন িারােেমী 
িহর মেলক বকেুিা েলূর অিবস্ত িূ্  িলঙ্কশ্বর োি পবরষ্ার 
করলত শুরু কলরবেল্ন। এরপর বতবন প্রভু োি পবরষ্ালরর 
োবয়ত্ব মনন। প্রেম বেন েখন বতবন পবরছেন্নতা অবভোন শুরু 
কলরবেল্ন তখন মেখানকার অিস্া এতিাই মিাচনমীয় বে্ মে 
মেখালন েমুবমবনি োবঁেলয় োকাও কটেন বে্। েি মিরে মানমুলষর 
ম্মূরে েবেলয় বেটিলয় বে্। তারঁা োি পবরষ্ার করল্ও মানমুষ 
আিার আিজমিনা মফল্ মনাংরা কলর বেত। বতবন মেখানকার 
স্ানমীয় মানমুষলের োলি আিজমিনা না মফ্ার অনমুলরাধ 
কলরবেল্ন, বকন্তু ফ্ হ্ উল্া। তারঁা মতমেমুত্ালকই হুমবক 
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৮০,৫০৯ 

১৯,৫০০
এই প্রেমিার প্রবত 
হাজার পমুরুলষ নারমীর 
েংখযো হলয়লে ১০২০।

কুিলছুদটর সংখ্জা
হ্জাস 

তলগি অনুপজাি 

মকাটি িাকার মিবি অে মি, ২০২১ 
োল্র অলক্টাির পে মিন্ত ২.২৬ 

মকাটি েমুকনযো অযোকাউলন্ 
জমা করা হলয়লে। 

টি গ্ামলক ‘েপিূে মি েমুকনযো 
গ্াম’ বহোলি মোষো করা 

হলয়লে। 

বেলত শুরু কলরবেল্ন, ‘আমালের োমালনার তুবম মক?’ বকন্তু 
মতমেমুত্া ও তারঁ েগেমীরা হা্ োলেনবন। মতমেমুত্ার এই 
অভািনমীয় প্রলচটিা মেলখ প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী ২০১৫ োল্র 
জম্ু াই মালে তালঁক প্রধানমন্তমীর কাে মিা্লয় মেখা করার জনযে 
আমন্তে জাবনলয়বেল্ন।  

স্মু ল্ মমলয়লের মমাি 
অন্তভুমিচ্তির অনমুপাত 
িচৃ্ধে মপলয়লে 

সুকন্জা সমৃক্দ্ধ 

নিমসুিলজা   
বজারজােসীর রজাটগুতলদক 
নিুন সজাদর সজ্জিি 

কদরদছন

নারমী িচ্তিপ্রছেি তনবন্ধ
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কুিলছুদটর সংখ্জা
হ্জাস গত িের মফাি মিে ইচ্ন্ডয়া েখন ক্মতািা্মী নারমীলের তাব্কা 

প্রকাি কলরবে্, তখন মেখালন মাবত্ো কমু লিমুর নাম োরা 
মেলির মানমুলষর নজর মকলেবে্। মাবত্ো ওবেিার েমুন্দরগে 
মজ্ার একজন আিা কমশী। ‘আিা বেবে’ নালম পবরবচত 
মাবত্ো ১৫ িের আলগ একজন আিা কমশী বহোলি কালজ েমুতি 
হলয়বেল্ন। বতবন ্ক্যে কলরবেল্ন মে গ্ামিােমীরা অেমুস্ হলয় 
পেল্ বচবকৎেলকর কালে োওয়ার পবরিলতমি ‘তাবন্তলক’র কালে 
মেলতন। বতবন মেখানকার স্ানমীয় িাবেন্দালের হােপাতাল্ োওয়ার 
পরামি মি বেল্ তারঁা মাবত্োলক উলদেিযে কলর িযোগেবিদ্রুপ করত। 
বকন্তু বতবন হা্ মেলে মেনবন। অিলিলষ, তার কলোর পবরশ্রম 
েফ্ হলয়বে্। বতবন মানমুষলক মরাগ বনরামলয়র জনযে বচবকৎো 
ও ওষমুলধর গুরুত্ব েপিলকমি েলচতন কলরবেল্ন। গ্ামিােমীলের 
মানবেকতা পবরিতমিলন গুরুত্বপূে মি ভূবমকা পা্ন কলরবেল্ন। 
ফ্স্রূপ গ্ামিােমীরা বচবকৎোর জনযে আর তাবন্তলকর কালে না 
বগলয় বচবকৎেলকর কালে মেলত শুরু কলরন। মকাবভে চ্াকা্মীন 
েমলয় বতবন স্াস্যে প্রচালরর েলগেও অগোগেমীভালি েমুতি বেল্ন। 
এই েমলয়, বতবন িেগাওঁ তহবেল্র গেগেিাহ্ গ্ালমর ৯৬৪ 
জলনর মেিার োবয়ত্ব গ্হে কলরবেল্ন। বতবন প্রবতবেন মভার 
পাচঁিায় ওলেন। গহৃস্াব্র কাজ মিষ কলর, চারজলনর জনযে 

৮৩%

ভারলত িাবেচ্জযেক 
পাই্িলের মলধযে ১৫% 
মবহ্া, ো আন্তজমিাবতক 
গলের তু্নায় ৫% মিবি।

টেজাট্ আপ ইক্ডিয়জা নবসজামতরক উড়জান 

টে্জাডি আপ ইক্ডিয়জা 

এগালরাটি স্ািমিআলপর মলধযে 
পাচঁটির মনতৃলত্ব রলয়লেন 
নারমীরা, োর মলধযে অন্তত 

একজন মবহ্া পবরচা্ক 
রলয়লেন।

ঋে মবহ্া উলেযোতিালের 
মেওয়া হলয়বে্, স্যোন্ড আপ 

ইচ্ন্ডয়া বস্লমর অধমীলন। 

মবহ্ালের মক্লরে বিলয়র িয়ে 
১৮ মেলক ২১ িের করার 
জনযে ম্াকেভায় িা্যেবিিাহ 
বনলষধাজ্া (েংলিাধন) আইন 
মপি করা হলয়মে। 

তববজাদহর বয়স 

খািার ততবর করার পর, মাবত্ো গিাবে পশুলের খাওয়ান। 
তারপলর একটি োইলকল্ মচলপ কালজ রওনা মেন। বতবন 
প্রবতটি মানমুলষর েলর েলর বগলয় তালঁের মেলক স্াস্যে েংক্রান্ত 
তেযে েংগ্হ কলরন।  

মজাতিলিজা কুলু্ 
ওতড়শজায় সদরিনিজার
প্রিীক হদয় উদঠদছন

নারমী িচ্তি প্রছেি তনবন্ধ
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িহুবেন ধলরই ভারতমীয় বিমান িাবহনমীর অবিলছেেযে অংি 
বহোলি মবহ্ারা বনলজলের প্রবতষ্ঠা কলরলেন। বকন্তু 

েমুধেলক্রে মেলক তালঁের েলূর রাখা হলয়বে্।  ২০১৬ োল্ জমুন 
মালে নতুন ইবতহাে স্াপন করল্ন মেলির বতন কনযো। ফ্াইং 
অবফোর মমাহনা বেং, ফ্াইং অবফোর ভািনা কান্ত, এিং ফ্াইং 
অবফোর অিনমী চতুলি মিেমী মবহ্া ‘ফাইিার পাই্ি’ বহোলি 
‘জলয়ন্ গ্যোজমুলয়িন পযোলরলে’ অংিগ্হে কলরবেল্ন। এটি 
শুধমুমারে মেিলক গবি মিতই কলরবন, িরং ্ ক্ ্ ক্ মমলয়রা তালঁের 
মেলখ অনমুপ্রাবেত হলয়বে্। ২০১৮ োল্ ফ্াইং অবফোর অিনমী 
চতুলি মিেমী মেলির প্রেম মবহ্া বহোলি একাই একটি বমগ-২১ 
িাইেন বিমান চা্ান। রাজস্ালনর িাবেন্দা মমাহনা বেংলয়র 
িািা এিং োেমুও মেলির বনরাপত্তা িাবহনমীলত কাজ করলতন, 
তালঁের মেলখই অনমুপ্রাবেত হলয়বেল্ন মমাহনা। মধযেপ্রলেলির 
োতনার িাবেন্দা অিনমী ফ্াইং ক্ালি বিমান ওোলনার পর বিমান 
িাবহনমীলত মোগ মেওয়ার বেধোন্ত বনলয়বেল্ন। আকািলক 
বনলজ হালত েঁুলত মেখলত মচলয়বেল্ন বিহালরর বিারভাগোর 
িাবেন্দা ভািনা কান্ত। এই বতন মবহ্ার েফ্ োরোর পলর, 
েরকার ভারতমীয় বিমান িাবহনমীলত মবহ্ালের স্ায়মী কবমিন 
পলে বনলয়াগ করার বেধোন্ত বনলয়লে। প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীর 

পুষ্টি
পমুটটির পবরপূরকগুব্র প্রকৃত 
েমলয় পে মিলিক্ে বনচ্চিত 
করার জনযে ‘বনউটরিিন 
রিযোকার’ চা্মু করা হলয়লে। 
১০০% পবরলিাবধত চা্ 
বিতরলের বেধোন্ত মনওয়া 
হলয়লে।
মজািৃ বন্দনজা নযজারনজা 
এখন পে মিন্ত েমুই মকাটিরও 
মিবি অন্ততঃেত্তা এিং 
স্তনযেোনকারমী মবহ্া এই 
প্রকল্প মেলক উপকৃত 
হলয়লেন। 

মনতৃলত্ব েরকার আলরকটি গুরুত্বপূে মি পেলক্লপ গ্হে কলরলে, 
এখন তেবনক স্মু ল্ মমলয়রাও ভবতমি হলত পারলিন। এ িের 
মেলক জাতমীয় প্রবতরক্া অযোকালেবমলত মবহ্ালের ভবতমি শুরু 
হলয়লে।       

ওএসতস
ওয়ান-স্প মেন্ার বস্লমর 
অধমীলন ৫৪ ্লক্রও মিবি 
মবহ্ালক েহায়তা প্রোন 

করা হলয়লে।

উদ্জাবনী গদবরেজা 
১৬ টি মবহ্া প্রেমুচ্তি পাকমি 

উদ্ািন এিং বিজ্ান 
বিষলয় মবহ্ালের বিক্ার 

েমুলোগ বেলছে। ‘বকরে 
গা্ মিে স্্ারবিপ’ মমলয়লের 
তিজ্াবনক গলিষোয় োহােযে 

করলে।  

নমজাহনজা, ভজাবনজা, অবনী  
প্রমজাে করদলন নিদশর নমদয়রজা 

নকজানও অংদশ কম নয়

নারমী িচ্তিপ্রছেি তনবন্ধ
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মহারালষ্ট্রর বেধেমু  তাই প্রবতটি পে বিশুর মা হলয় উলেলেন। 
এই মানবিক কালজর জনযে বতবন পদ্মশ্রী-েহ ৭৫০টিরও 

মিবি পমুরস্ার মপলয়লেন। বকন্তু তারঁ পে চ্া েহজ বে্ 
না। েমীে মি েংগ্ালমর কাবহবন শুরু হলয়বে্ তারঁ জলন্মর েময় 
মেলক। বতবন মহারালষ্ট্রর ওয়াধ মিায় জন্মগ্হে কলরবেল্ন। 
জলন্মর পর বেধেমু  তাইলয়র নাম রাখা হলয়বে্ বচচ্ন্ড। বচচ্ন্ড 
িলব্র অে মি হ্ কাপলের এক িুকলরা অংি, োর মকালনা 
মূ্যে মনই। অতযেন্ত েবরদ্র এই পবরিালর ভা্ ্া্ন-পা্ন িা 
বিক্ার চ্ বে্ না। মারে েি িের িয়লে তালঁক ৩০ িের 
িয়বে শ্রীহবর েপকাল্র েলগে বিলয় মেওয়া হয়। ইবতমলধযে ২০ 
িের িয়ে হলয়লে বচচ্ন্ডর, বতন েন্তালনর মা। চতুে মিিার েখন 
বতবন অন্ততঃেত্তা হন, তারঁ স্ামমী তালঁক িাবে মেলক মির কলর 
বেলয়বেল্ন। আত্মমীয়রাও মকউ তালঁক োহােযে কলরনবন। বতবন 
একটি কনযো েন্তালনর জন্ম বেলয়বেল্ন। একা েন্তালনর জন্ম 
মেওয়া েহজ কাজ বে্ না। বতবন বনলজ পাের বেলয় আোত 
কলর বনলজর গভমিনাবে মকলিবেল্ন। এরপর মমলয়লক মানমুষ 
করার জনযে মর্লস্িলন বভক্াও কলরন বেধেমু । একবেন বচচ্ন্ড 
অলনক খািার মজাগাে কলর মখলত ্াগল্া, োলত বখলের 
জ্া্ায় মরলত না হয়। খািার খাওয়ার পর অিবিটি খািার 

বনলজর েলগে মিলঁধ মমলয়লক বনলয় মর্্াইলনর বেলক রওনা 
মেন বতবন। পলে একজন ক্মু ধাত মি িযেচ্তিলক মেখলত মপলয় বচচ্ন্ড 
তালঁক অিবিটি খািার বেলয় মেন। তারপর মেলক মস্িলন িা 
কাোকাবে স্ালনর অেহায় বিশুলের মা হলয় ওলেন বেধেমু  তাই। 
বিশুরা েখন িে হলত শুরু কর্, অনমুোন পাওয়ার জনযে 
বেধেমু তাই ভাষে বেলত শুরু কলরন। এই িেলরর ৪ জানমুয়াবর তারঁ 
মতুৃযে হয়। মেই খির শুলন প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী বনলজই িুইি 
কলরন এিং ম্লখন, “োতঃ বেধেমু তাই েপকা্ েমালজর প্রবত 
তারঁ মহৎ মেিার জনযে বচরস্মরেমীয় হলয় োকলিন।" 

সংরক্ষে
২০১৬ োল্র জানমুয়াবরলত 

মকন্দ্রমীয় েরকার 
বেআরবপএফ এিং 

বেআইএেএফ-এ কনলস্ি্ 
স্তলর মবহ্ালের জনযে ৩৩% 

পে েংরবক্ত কলরবে্। 
এটি এমন একটি পেলক্প 

ো বনরাপত্তা িাবহনমীলত 
নারমীলের প্রবত মানবেকতা 

পবরিতমিন আলন।

২০১৯ োল্র োধারে 
বনি মিাচলন প্রেমিার মরকেমি 
েংখযেক ৭৮ জন মবহ্া 
োংেে হলয়লেন। পচিালয়বত 
রাজ িযেিস্ায় মবহ্ালের 
িযোপক অংিগ্হলের ফল্ 
৪৬% মবহ্া গুরুত্বপূে মি 
ভূবমকা পা্ন করলেন। 

সংসদি মতহলজারজা 

তসনু্ধ িজাই  
প্রতিষ্ট অসহজায় তশশুর কজাদছ 

মমিজার মূি ্প্রিীক হদয় উদঠদছন 

নারমী িচ্তি প্রছেি তনবন্ধ
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উত্তরাখলণ্র কাবিপমুলরর অিেরপ্রাপ্ত এক মেনা 
অবফোলরর মমলয় োয়রা িানমুর েলগে প্রয়াগরালজর 

চ্জটিবি নগর এ্াকার িাবেন্দা বরজওয়ালনর বিিাহ হলয়বে্ 
২০০২ োল্র ১১ এবপ্র্। েমাজ বিজ্ালন নোতলকাত্তর 
বেবগ্ অজমিলনর পরই বিলয় কলরবেল্ন োয়রা। আর 
পাচঁজন োধারে মমলয়র মলতাই েমুখমী ভবিষযেলতর কল্পনা 
কলরবেল্ন। বকন্তু বিিালহর বকেুবেন পর মেলকই স্ামমী ও 
শ্বশুরিাবের ম্ালকরা তালঁক নানাভালি উত্তযেতি করলত শুরু 
কলরবেল্ন। েমুই েন্তান োকা েত্ত্বেও োয়রালক বনতযেবেন 
্াঞ্ছনার বিকার হলত হলয়বে্। তালঁক কিূচ্তি করা হলতা 
এিং িাবে মেলক মির কলর মেওয়ার হুমবক মেওয়া হলতা। 
২০১৫ োল্র অলক্টাির মালে োয়রা বকেুবেলনর জনযে তারঁ 
মালয়র কালে বগলয়বেল্ন, মেই েময় তারঁ স্ামমী তালঁক বতন 
তা্াক মেন। োয়রার মলতা ্ক্াবধক নারমী এই েমুলভমিালগর 
বিকার হলয়বেল্ন। তলি এই অনযোলয়র বিরুলধে েমুবপ্রম 
মকালিমির বিারস্ হন োয়রা। ২০১৭ োল্র মম মালে েমুবপ্রম 
মকািমি তারঁ পলক্ রায় মেয়। এর পলর, প্রবতিাে েত্ত্বেও, 

েংেলের িাে্ অবধলিিলন এই আইনটি পাি হলয়বে্, 
মকাটি মকাটি মমুেব্ম মবহ্ার অবধকার েমুরবক্ত হলয়বে্। 

তিন িজালজাক বজাতিল কদঠজার তবধজান
“রাষ্ট্রপবতর স্াক্লরর পলর 
মমুেব্ম মবহ্া (বিিালহর 
অবধকার েমুরক্া)আইন, 

২০১৯ কাে মিকর হলয়বে্, 
তলি তা ২০১৮ োল্র ১৯ 
মেলটেম্বর মেলক কাে মিকর 
িল্ বিলিবচত হলয়বে্।“

মফৌজোবর আইন 
(েংলিাধন) ২০১৮ োল্ 
পাি হলয়বে্, োলত ধষ মিলে 
মোষমী োিযেস্তলের ফাবঁে-
েহ কলোর িাচ্স্তর বিধান 
রাখা রলয়লে। 

েজাটে ট্্জাক তবদশর আিজালি
মেৌন অপরাধ েংক্রান্ত মাম্ার দ্রুত বিচালরর জনযে 
১০২৩টি ফাস্ রিযোক বিলিষ আো্ত স্াপন করা 
হলয়লে। এমনবক মকাবভে মহামারমী চ্াকা্মীন েমলয় 
ধষ মিে এিং পকলো েপিবকমিত ৪৯ হাজালররও মিবি 
মমু্তুবি মাম্া বনষ্পত্তি করা হলয়বে্।

সজায়রজা বজানু  
তিন িজালজাদকর তবরুদদ্ধ লক্ষ 

লক্ষ নজারীর কণ্ঠস্র

নারমী িচ্তিপ্রছেি তনবন্ধ
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আপবন েবে োহেমী হন এিং স্প্ন পূরলের জনযে েৃঢ় 
েংকল্প োলক, তলি মকানও পেই কটেন নয়। মেই 

েংকলল্পর এক উোহরে হ্ জম্মু ও কাশ্মীলরর বনবতকা গুপ্তা। 
এনআই এফটি মেলক নোতক হওয়ার পলর, বতবন একটি েংস্ায় 
মপ্রাোক্ট মযোলনজার বহোলি কাজ করবেল্ন। মেই েময় বতবন 
প্রবতটি রালজযের বনজস্ বিল্পরূপগুব্র েলগে পবরবচত হন। 
তিিি মেলকই েজৃনিমী্তা তালঁক আকষ মিে করত। তেনচ্ন্দন 
রুটিলন তারঁ েজৃনিমী্তা মেন হাবরলয় মেলত িলেবে্। এমন 
েময় মকাবভলের কারলে োরা মেলি কলোর ্কোউন 
শুরু হলয়বে্, মেই েময় তারঁ মাোয় উদ্ািনমী বচন্তা আলে। 
্কোউলন মিবিরভাগ হস্তবিল্প কাবরগরই কাজ না মপলয় িলে 
বেল্ন। বনবতকা তালঁের েলগে মোগালোগ কলর এিং তারপলর 
‘পাইন মকান’ নালম ইনস্াগ্ালম একটি মপজ ততবর কলরন। 
মেখালন বিল্পমীলের পেযে িাজারজাত করা শুরু হয়। বকেুিা 
েময় ্াগল্ও ধমীলর ধমীলর বতবন বেবলিলত বনলজর মকাপিাবন 
শুরু কলরন। এক িেলর মকাপিাবনর আয় হলয়লে েি ্ক্ 
িাকা। িতমিমালন িহু রালজযের েমুলিা জলনরও মিবি কাবরগর তারঁ 
েংস্ার েলগে েমুতি। বিল্পমীলের মলধযে অবধকাংিই নারমী। পেযে 
বিচ্ক্র কলর মেই েক্ মবহ্ারা এখন েলেটি পবরমাে অে মি 
আয় করলত েক্ম হলয়লেন। বতবন িহু রালজযে হস্তবিল্পজাত 
পেযেগুব্ বিচ্ক্র কলরন।  

টেজাট্আপ ইক্ডিয়জার সদগি স্প্ন পূরে
তরুেলের উচ্চািা পূরলে এিং অজমিলন েহায়তা করলত ২০১৬ 
োল্ স্ািমিআপ ইচ্ন্ডয়া কযোলপিইনটি চা্মু করা হলয়বে্। মেি 

বিলশ্বর তৃতমীয় িহৃত্তম স্ািমিআপ িযেিস্ায় পবরেত হলয়লে। বিস্তাবরত 
জানলত ব্লঙ্ক বক্ক করুন- https://www.startupindia.gov.in।

রজান্নজার সময় নধজাযঁ়জা নেদক মুক্তি 

অতলজ্ম্দক মতহলজা রেীড়জাতবিদির 
অসজামজান্ সজােল্

উজ্জ্ব্া প্রকলল্পর আওতায় মেলির নয় মকাটিরও মিবি েবরদ্র 
পবরিারলক এ্বপচ্জ েংলোগ মেওয়া হলয়লে। বিশ্ব স্াস্যে েংস্ার 
পবরেংখযোন অনমুোয়মী রান্নার েময় জ্া্ানমী বহোলি কাে, কয়্া 
ইতযোবে িযেিহালরর কারলে ভারলত িেলর পাচঁ ্ক্ মানমুলষর মতুৃযে 

হয়। বকন্তু মকন্দ্রমীয় েরকালরর এই প্রলচটিার ফল্ মবহ্ালের 
মলধযে শ্বােেলন্তর মরালগর প্রলকাপ ২০% হ্াে মপলয়লে। 

২০০৮ োল্ অব্ম্পিলক 
অংিগ্হেকারমী মবহ্া 
বেল্ন মারে ২৫ জন, 
২০১২ োল্ তা কলম হয় 
২৩ জন।

২০১৬ োল্ মেই েংখযো 
৫৪ হয়, ২০২০ োল্ তা 
িচৃ্ধে মপলয় ৫৭ হলয়লে। 

তনতিকজা 
ইন্সটজাগ্জাদম মজাদকষ্্টং নেদক 

টেজাট্আদপর পদে যজাত্জা 
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মিাবকও অব্ম্পিলক েবক্ে আবফ্কার বিরুলধে মযোলচ 
ভারলতর মবহ্া হবক ে্লক েিাই েমুি ম্ি  মভলিবে্। 

বকন্তু িন্দনা কািাবরয়া তারঁ হবক বস্ক বনলয় মেিলক 
জয়মী কলরবেল্ন, মযোলচ বতবন হযোিটরিকও কলরবেল্ন। 
অব্ম্পিলক্সর ইবতহালে বতবন প্রেম মবহ্া বেবন ভারলতর 
হলয় হযোিটরিক কলরন। বকন্তু হবক মখল্ায়াে বহোলি 
বনলজলক প্রবতটষ্ঠত করার পে এত মেেৃ বে্ না িন্দনার 
কালে। উত্তরাখলণ্র মরািনািাে গ্ালম বতবন িে হলয়লেন। 
তারঁ প্রবতলিিমীরা চানবন মে িন্দনা তারঁ স্প্ন পূরে করুক। 
এমনবক তারঁ বেোও তালঁক গহৃস্াব্র কালজ োহােযে করলত 
ি্লতন। বকন্তু তারঁ েমে মিলন এবগলয় এলেবেল্ন িািা 
নাহার বেং কািাবরয়া। বতবন একজন কমু চ্স্তগমীর বেল্ন। 
বতবন িন্দনালক মপিাোরভালি মখ্াধমু্া করলত েহায়তা 
কলরবেল্ন। প্রেমবেলক প্রবিক্লের জনযে উপেমুতি 
েরঞ্জামও বে্ না। িন্দনা বনলজর েক্তা িাোলত গালের 
ো্ বেলয় অনমুিমী্ন করলতন। িন্দনার প্রেম মকাচ প্রেমীপ 
বচলনাবত একটি স্মু ্ িুন মিালমলন্ তালঁক মেলখবেল্ন, িন্দনার 
মখ্া মেলখ বতবন মমুগ্ধ হলয় বগলয়বেল্ন। এিং তালঁক 
প্রেমিার ভারতমীয় েল্ জায়গা মপলত োহােযে কলরবেল্ন। 

প্রতিরক্ষজা নক্ষত্ আবজাস নযজারনজা 
মবহ্া পাই্িলের 

মনৌিাবহনমীলত অন্তভুমিতি 
করা হলয়লে।

মস্ায়াড্রলন েমুলধের জনযে 
প্রস্তুত মবহ্া পাই্িরা। 

‘নযোিনা্ বেলফন্স 
অযোকালেবম’মত স্ায়মী 

কবমিলনর জনযে 
নারমীলের অন্তভুমিতি করা 

হলি।

২০১৫ ো্ মেলক 
প্রধানমন্তমী আিাে 
মোজনার অধমীলন জবম 
এিং িাবের মাব্কানা 
মপলয়লেন এমন 
মবহ্ালের েংখযো 

িচৃ্ধে মপলয়লে।

১৩%

ভারতমীয় েল্ ফলরায়ােমি মখ্া িন্দনা েল্র অবধনায়কও 
হলয়লেন। িন্দনা মেলির গি মি, মেলির জনযে অলনক পেক 
চ্জলতলেন। উত্তরাখলণ্ ‘মিটি িাচঁাও মিটি পোও’ অবভোলনর 
ব্যোন্ড অযোম্বালেের িন্দনা মকন্দ্রমীয় েরকালরর ‘িালগ মিি 
অব্ম্পিক পবেয়াম বস্লম’র েলগেও েমুতি রলয়লেন।   

বন্দনজা 
পতরবজাদরর তবদরজাতধিজা সত্ত্বেত্ত্বেও 

মতহলজা হতক িদল রজায়গজা কদর 
তনদয়দছন 

নারমী িচ্তিপ্রছেি তনবন্ধ
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ভারত কৃবষলকচ্ন্দ্রক মেি হওয়া েত্ত্বেও এই মক্লরে 
মবহ্ালের উপবস্বত উললিখলোগযে নয়। বকন্তু মমুলগেলরর 

িমীো মেিমীর মলতা মবহ্ারা বনজ প্রলচটিায় বনলজলের প্রবতটষ্ঠত 
করলত েক্ম হলয়লেন। বতবন তারঁ বিোনার বনলচ মািরুম 
চাষ কলর োরা মেলি বিখযোত হলয়লেন। বকন্তু তারঁ এই োরো 
েহজ বে্ না। মািরুম চালষর জনযে িমীো মেিমীর বনজস্ 
মকানও জবম িা মাে বে্ না। বকন্তু বতবন হা্ মেলে মেনবন। 
মে বিোনায় বতবন েমুমালতন তার বনলচ এক মকচ্জ মািরুলমর 
িমীজ িপন কলর চাষ শুরু কলরন। মািরুম চালষর জনযে িমীো 
মেিমী প্রেলম তারঁ বিোনাটিলক চারবেক মেলক িাবে বেলয় বেলর 
বেলয়বেল্ন। চালষর এই অবভনি পধেবত েপিলকমি োধারে 
মানমুষ অিগত হল্ কৃবষ বিশ্ববিেযো্লয়র একটি ে্ তারঁ 
িাবেলত তারঁ েলগে মেলখ করলত োন। উদ্ািনমী পধেবতলত 
মািরুম চালষর েবি ও বভবেও োরা বিলশ্ব ভাইরা্ হলয় োয়। 
তারঁ অক্ান্ত পবরশ্রলমর ফল্ মমুলগেলরর পাচঁটি লিলকর মলধযে 
১০৫টি গ্ালম মািরুম চাষ শুরু হয়। োর ফল্ মেে হাজার 
পবরিার উপকৃত হলয়লে। মািরুম চালষর পািাপাবি, িমীো 
মেিমী িহু িের ধলর কৃষকলের তজি চাষ, কলপিাস্ উৎপােন 
এিং তজি কমীিনািক ততবর করলত মিখালছেন। িমীো মেিমীর 

নজারীদির সুরক্ষজা

পয়ঁচ্রেিটি রাজযে এিং 
মকন্দ্রিাবেত অচিল্ এক 

মেি, এক জরুবর নম্বর 
১১২ চা্মু হলয়লে। 

অেমযে প্রয়ালের ফল্ আজ গ্ামমীে মবহ্ালের মলধযে েমুধ ও 
োগ্ পা্লনর প্রবত বিলিষ প্রিেতা ্ক্যে করা বগলয়লে। 
প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী বনলজই তারঁ িুইিালর িমীো মেিমীর 
আখযোন প্রকাি কলরবেল্ন।  

১৮১
মহল্প্াইন নম্বলরর 
মাধযেলম ২০২১ োল্র 
২৪ বেলেম্বর পে মিন্ত 
৫৪ ্লক্রও মিবি 
মবহ্ালক েহায়তা করা 
হলয়লে। 

বীেজা নিবী 
তবছজানজার তনদর মজাশরুম রজার 
কদর ‘মজাশরুম নলতি’ নজাদম 

পতরতরতি নপদয়দছন

নারমী িচ্তি প্রছেি তনবন্ধ
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উত্তরাখলণ্র মকাবি নেমী হাজার হাজার মানমুলষর 
জমীবিকার উৎে। বকন্তু নেমীর জল্র অতযেবধক 

িযেিহালরর কারলে, নেমীর জ্স্তর হ্াে পায়, ফ্স্রূপ 
নেমী এিং এর তমীরিতশী অচিল্র মানমুষরা প্রভাবিত 
হন। নেমীলক নতুন জমীিন বেলত এিং পবরলিি েপিলকমি 
মানমুষলক েলচতন করার উলেযোগ গ্হে কলরবেল্ন 
িােন্তমী মেিমী। োধারে মানমুষ তালঁক ভাল্ালিলে ‘িােন্তমী 
মিহন’ িল্ েলম্বাধন কলরন। মারে ১২ িের িয়লে বিধিা 
হল্ও িােন্তমী মেিমী জমীিলন কখলনা হা্ োলেনবন। 
স্ামমীর মতুৃযের পর ্ক্ষমী আশ্রমই তারঁ টেকানা 
হলয় ওলে। মেখান মেলকই বতবন বিােি মশ্রেমী পে মিন্ত 
পোলিানা কলরন, তারপর মজ্ায় ‘ি্ওয়াবে’ আশ্রম 
খমু্লত শুরু কলরন। এখালন বতবন বনলজই পোলতন। 
িা্যেবিিালহর বিকার িােন্তমী মেিমী োধারে মানমুষলক এর 
কমু ফ্ েপিলকমি েলচতন করলতন। ২০০৩ োল্, একটি 
খিলর ি্া হলয়বে্ মে িকৃ্লেেলনর কারলে আগামমী ১০ 
িেলরর মলধযে মকাবি নেমী শুবকলয় োলি। িােন্তমী মেিমী 
মেই নেমীলক িাচঁালনার উলেযোগ বনলয়বেল্ন। উত্তরাখণ্ 
মেলকই ‘বচপলকা আলন্দা্লন’র েূচনা হলয়বে্, তাই 
বতবন পবরলিি েংরক্লের প্রলয়াজনমীয়তা খমুি ভাল্াভালি 

তিএনএ 
তবদলেরে ইউতনট 

ওয়জান-টেপ
নসন্জার 

১৯০
মকাটি িাকা ২০টি 
রাজযে/মকন্দ্রিাবেত 
অচিল্ বেএনএ 
বিললেষে ইউবনি 
স্াপন ও বিকালির 
জনযে অনমুলমােন 
করা হলয়লে।  

ওয়ান-স্প মেন্ালরর মাধযেলম 
োরা মেলি মে েি মবহ্ারা 

িযেচ্তিগত পবরেলর, জনেমলক্, 
পবরিার িা েম্প্রোলয়র মলধযে 
িা কম মিলক্লরে বহংোর বিকার 

হলছেন তালঁের োহােযে করা 
হলছে। বতন ্লক্রও মিবি নারমী 

েহায়তা মপলয়লেন।

৭০৪ষ্ট

িমুঝলত মপলরবেল্ন। বতবন িলন িলন েমুলর মানমুষলক গাে 
কািার কমু প্রভাি েপিলকমি েলচতন করলতন।  ধমীলর ধমীলর 
অিস্ার পবরিতমিন হলত শুরু কলর। ২০১৬ োল্ িােন্তমী 
মেিমীলক নারমীলের জনযে মেলির েলি মিাচ্চ পমুরস্ার নারমী িচ্তি 
পমুরস্ালর ভূবষত করা হয়। তালঁক ২০২২ োল্র পদ্মশ্রী 
পমুরস্ালর েম্াবনত করা হলয়লে।  

বজাসন্তী নিবী  
গজাছ বজারঁজাদনজাদকই তনদরর 

রীবদনর লক্ষ্ কদরতছদলন 

নারমী িচ্তিপ্রছেি তনবন্ধ
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অমহাম রাজালের মিষ রাজধানমী বহোলি এিং চা 
িাগালনর জনযে মোরহাি বিখযোত। মেই মোরহালি 

্ক্ষমী িেমু য়া জন্ম গ্হে কলরবেল্ন। তারঁ জলন্মর পলরই 
তারঁ মালয়র মতুৃযে হয়। িাবের আবে মিক অিস্া ভা্ না 
হল্ও তারঁ িািা তালঁক ্া্নপা্ন করলত কলোর 
পবরশ্রম করলতন। বতবন মোিলি্া মেলকই পোলিানায় 
ভা্ ফ্ করলতন। বকন্তু ১৯৬৯ োল্ তারঁ িািার মতুৃযের 
পর বতবন কল্লজর পোলিানায় ইবত িালনন। ১৯৭৩ 
োল্ তারঁ বিলয়র পর তারঁ স্ামমী তালঁক পোলিানা শুরু 
করলত উৎোবহত কলরন। মিষপে মিন্ত ১৯৮০ োল্ বতবন 
নোতক পরমীক্ায় উত্তমীে মি হন এিং মজ্া মকন্দ্রমীয় েমিায় 
িযোলঙ্ক অযোকাউন্ মযোলনজার বহোলি কালজ বনলয়াগ হন। 
এখান মেলকই ্ক্ষমী িেমু য়ার জমীিলন এক নতুন অধযোয় 
শুরু হলয়বে্। েমীে মি কম মিজমীিলন বতবন ্ক্যে কলরবেল্ন, 
মে গ্ালমর েবরদ্র, বনরক্র মবহ্া এিং চা িাগালন কম মিরত 
মবহ্ালের ঋলের জনযে েণ্ার পর েণ্া ্াইলন োবঁেলয় 
োকলত হয়। বনবেমিটি কাউন্ালর মপৌঁোলনার পর কাগজপরে 
অেপূিে মি োকায় তালঁের খাব্ হালত বফলর মেলত হত। মেই 
ভািনা মেলক বতবন ১৯৮৩ োল্ মোরহালি একটি মবহ্া 
েবমবত গেন কলরন এিং ১৯৯০ োল্ কনক্তা মবহ্া 

েমিায় িযোঙ্ক শুরু কলরন। বনিধেলনর জনযে তালঁক েমীে মি আি 
িের অলপক্া করলত হলয়বে্। েমুই েিলকরও মিবি পমুরলনা 
এই িযোঙ্কটির এখন চারটি িাখা রলয়লে, মেখালন প্রায় ৪৫ 
হাজার অযোকাউন্ রলয়লে। এই িযোংলক শুধমুমারে মবহ্ালের 
বনলয়াগ করা হয়। ভারত েরকার ২০২১ োল্ ্ক্ষমী িেমু য়ালক 
পদ্মশ্রী পমুরস্ালর ভূবষত কলরলে।  

 লক্ষী বড়ুয়জা  
অসদম নজারী ক্ষমিজায়দনর 

প্রিীক 

নজারীদির সবল করজার লদক্ষ্ 
মকাবভে েময়কাল্ 

মবহ্ালের বিলিষ েহায়তা 
প্রোন করা হলয়লে। 

মকাটি িাকার মিবি অে মি 
স্ানান্তর করা হলয়বে্।

বপএম গরমীি ক্যোে 
মোজনার অধমীলন 
বিনামূল্যে ১৪ মকাটি 
বরবফ্ বেব্ন্ডার 
মেওয়া হলয়লে।

মবহ্ালের স্বনভমির 
মগাষ্ঠঠীগুব্লক 
জামানত-বিহমীন ঋে 
মেওয়ার েমীমা েি ্ক্ 
িাকা মেলক িাবেলয় 
কমু বে ্ক্ িাকা করা 
হলয়লে।

৩০,০০০ 

২০২০ োল্ এবপ্র্-জমুন 
মালের মলধযে ২০ মকাটি 

মবহ্ার অযোকাউলন্ 

নারমী িচ্তি প্রছেি তনবন্ধ
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গভপ্জাদির সীমজা ২৪ সপ্জাহ বৃক্দ্ধ: বহংোর বিকার 
মবহ্ালের েমুরক্ার জনযে েরকার েম্প্রবত ‘মমবেকযো্ িাবম মিলনিন 
মপ্রগনযোচ্ন্স অযোক্ট’ অনমুলমােন কলরলে, মেখালন গভমিপালতর 
েময়েমীমা ২০ েপ্তাহ মেলক িাবেলয় ২৪ েপ্তাহ করা হলয়লে। 

তস-বক্স

২০১৭ োল্ মেৌন 
হয়রাবনর েিনা বরলপািমি 
এিং পে মিলিক্লের জনযে 
অন্াইন বেলস্ম চা্মু 

করা হলয়বে্।

েমগ্ বিক্া অবভোলনর 
আওতায় েরকাবর স্মু ল্ 
৬-১২ মশ্রেমী পে মিন্ত মমলয়লের 
আত্মরক্ার মকৌি্ মিখালনা 
শুরু হলয়লে।

আত্মরক্ষজামূলক
উদি্জাগ 

আপতন নরম নপজাট্জাদলর সুতবধজাও তনদি পজাদরন
েরকাবর প্রচ্ক্রয়ায় েমুনশীবত েরূ করলত প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী 
মজম মপািমিা্টি চা্মু কলরবেল্ন। এখন প্রবতটি েরকাবর 
অবফলে মকনাকািা করা হয় অন্াইলনর মাধযেলম। আরও 
বিস্তাবরত জানলত মেখমুন https://gem.gov.in।

িহু মবহ্াই েংোলরর োবয়ত্ব এিং েন্তান ্া্ন পা্ন 
করলত বগলয় বনলজলের স্প্ন বিেজমিন বেলত িাধযে হন। 

বকন্তু আরু্লমাচ্ঝ েি মিানলনর গল্পিা তালঁের মলধযে মেলক একিু 
আ্াো। তাবম্নােমু র মােমুরাইলয়র িাবেন্দা আরু্লমাচ্ঝ মেই 
েমেযোর মলধযে আিলক োলকনবন িরং েমেযোলক েমুলোলগ 
পবরেত করার মচটিা কলরবেল্ন। েমুটি েন্তালনর োবয়ত্ব োকায় 
তারঁ পলক্ িাবের িাইলর বগলয় কাজ করা েম্ি বে্ না, তাই 
বতবন িাবে মেলক িযেিো করার কো ভালিন। বতবন েরকাবর 
ই-মালকমিি মলিে (মজম) মপািমিাল্ বনিধেন কলরন। একটি িে 
অেমিার পাওয়ার পর বতবন আবে মিক েমেযোর েম্মুখমীন হন। বকন্তু 
প্রধানমন্তমী মমুদ্রা ঋে মোজনার মাধযেলম বতবন মেই েমেযোর 
েমাধান কলরন। আরু্লমাচ্ঝ িল্ন, “শুধমুমারে আধার কােমি 
এিং একটি েবি বেলয় আবম ঋে মপলয়বেল্ন। আলগ এত 
েহলজ ঋে পাওয়া অকল্পনমীয় বে্।“ এখন বতবন মােমুরাই 
মেলক েযোমন মাে েরিরাহ করলেন। েযোমন মাে এখন 
চ্জইএম মপািমিাল্র মাধযেলম প্রধানমন্তমীর কাে মিা্য়, প্রবতরক্া 
ও বিলেি মন্তলক মপৌঁলে বেলয়লে। তারঁ এই িযেিোবয়ক 
প্রবতষ্ঠালনর মাধযেলম চার জলনর কম মিেংস্ানও হলয়লে। এখন 
আরু্লমাচ্ঝ তারঁ িযেিো আরও েম্প্রোবরত করার পবরকল্পনা 
করলেন, মেখালন ৪০ জলনর কম মিেংস্ান হলি।   

আরুলদমজাক্ি 
মজািরুজাই নেদক তিতল্দি 

স্জামন সরবরজাহ করদছন 

নারমী িচ্তিপ্রছেি তনবন্ধ
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আজলকর এই পবরিতমিনিমী্ ভারলত কৃবষ মক্লরের আমূ্ পবরিতমিন হলছে। বেচ্জিা্ কৃবষ এলত নতুন 
মারো মোগ কলরলে। এই বেচ্জিা্ কৃবষ ভারলতর ভবিষযেৎ হলয় উেলত চল্লে। এলক্লরে মেলির েমুি 
েম্প্রোলয়র ভূবমকা অতযেন্ত গুরুত্বপূে মি। িেযে মূ্যোয়ন, জবমর েব্ল্র বেচ্জিাইলজিন, মড্রালনর 

মাধযেলম কমীিনািক এিং পমুটটি েরিরাহ এিং কৃচ্রেম িমুচ্ধেমত্তা কমীভালি িযেিহার করা মেলত পালর, কৃবষলত 
এই েক্ কালজ োহােযে করলি প্রেমুচ্তি। ফ্স্রূপ, ভারত বেচ্জিা্ প্রেমুচ্তির মাধযেলম কৃষকলের 

ক্মতায়লনর ্লক্যে েমববিত প্রলচটিা চা্ালছে।

ভারমতর মলতা কৃবষপ্রধান মেলি কৃবষ এিং কৃবষকাজ 
অতযেন্ত গুরুত্বপূে মি। একারলেই প্রধানমন্তমী নলরন্দ্রমী 
মমােমী কৃবষ িযেিস্ার আধমুবনকমীকরে এিং প্রেমুচ্তির 

িযেিহার েমুতি করলত েৃঢ়প্রবতজ্। ভারত কৃবষলত উচ্চ িচৃ্ধে 
এিং অন্তভুমিচ্তিমূ্ক প্রিচৃ্ধে উভলয়র বেলকই নজর বেলয়লে। 
স্বনভমির মগাষ্ঠঠীগুব্ও কৃবষ খালত মবহ্ালের েহায়তা করলে, 
কারে কৃবষর মাধযেলমই জনেংখযোর এক িহৃৎ অংিলক েমুেমিিা 
মেলক মমুতি করার এিং তালঁের উন্নত জমীিনধারার বেলক বনলয় 
োওয়া েম্ি হলি।

“আমরা খােযে এিং পমুটটি বনরাপত্তা উভয় বেলকই মলনালোগ 
বেচ্ছে। গত োত িেলর এই ্ক্যেলক মাোয় মরলখ আমরা মিি 
কলয়কটি তজি-েমুরবক্ত ফেল্র জাত প্রস্তুত কলরবে।“ ৫ 
মফব্রুয়াবর মতল্গোনায় আইবেআরআইএেএটি-এর েমুিে মি 
জয়ন্তমী উপ্লক্যে অনমুষ্ঠালনর উলবিাধলন প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র 
মমােমী এই কো িল্বেল্ন। তারঁ এই িতিিযে প্রমাে কলর মে 
ভারলতর ্ক্যে মকি্ খােযেিলেযের উৎপােন িচৃ্ধে করা নয়, 
মেলির ৮০% প্রাবন্তক কৃষকলের ক্যোলের বিষয়টিও নজলর 
রাখা। ভারলত এফবপও এিং এবগ্কা্চার ভযো্মু মচইন প্রবতষ্ঠার 
বেলকও ভারলতর ্ক্যে রলয়লে, কারে প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী 
মেলির ক্মু দ্র কৃষকলের বনলয় হাজার হাজার এফবপও েংগটেত 
করলত চান োর মূ্ উলদেিযে হ্ তালঁের উৎপাবেত পেযে বিারা 
একটি িচ্তিিা্মী িাজার গলে মতা্া।  

আইতসআরআইএসএষ্ট-এর সুবে ্ 
রয়ন্তী উিযজাপন
হায়দ্রািালের পািানলচরুলত ইন্ারনযোিনা্ ক্রপে 
বরোচমি ইনবস্টিউি ফর মেবম-আবরে রিবপলক্সর 
(আইবেআরআইএেএটি) ৫০তম িাবষ মিকমী উেোপলনর 
েূচনা করলত প্রধানমন্তমী কযোপিাে পবরেি মিন কলরবেল্ন। 
প্রধানমন্তমী আইবেআরআইএেএটিলয় উচ্দ্ে েমুরক্া েপিবকমিত 
জ্িায়মু পবরিতমিন গলিষো মকন্দ্র এিং রাবপে মজনালরিন 
অযোেভান্সলমন্-এরও েূচনা কলরন। এই েমুটি েমুবিধার ফল্ 
এবিয়া এিং আবফ্কার োহারা অচিল্র ক্মু দ্র কৃষকরা উপকৃত 
হলিন। এোোও প্রধানমন্তমী আইবেআরআইএেএটি -এর জনযে 
বিলিষভালি নকিা করা একটি ম্ালগা উলন্মাচন কলরন এিং 
একটি স্মারক োকটিবকি প্রকাি কলরন।

প্রযুক্তির ব্বহজার প্রযুক্তির ব্বহজার 
কৃরকদির ক্ষমিজায়দন কৃরকদির ক্ষমিজায়দন 
সজাহজায্ করদব  সজাহজায্ করদব  

কৃতর গদবরেজা পতররজালনজায় আইতসআরআইএসএষ্ট
আইবেআরআইএেএটি একটি অ্াভজনক েংস্া 
ো এবিয়া এিং আবফ্কার োহারা অচিল্ কৃবষকালজ 
উন্নয়লনর জনযে কৃবষ গলিষো পবরচা্না কলর। এটি 
কৃষকলের উন্নত ফেল্র জাত প্রোন কলর, মেইেলগে 
জ্িায়মু পবরিতমিলনর প্রভাি মমাকালি্ায় শুষ্ 
অচিল্র ক্মু দ্র কৃষকলের েহায়তা কলর।  

কৃষকলের ক্মতায়ন রজাষ্ট্র
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রামানমুজাচাে মি বেল্ন ভারলতর একতা ও 
অখণ্তার এক উজ্জ্ব্ উোহরে। বতবন 
েবক্ে ভারলত জন্মগ্হে কলরবেল্ন, তলি 

তারঁ প্রভাি েমগ্ ভারলত, েবক্ে মেলক উত্তর এিং পূি মি 
মেলক পচ্চিম পে মিন্ত প্রোবরত হলয়বে্। "উলয়রগা্মুক্কমু ্ 
মিোম ইলিাই” রামানমুজাচাে মি ি্লতন। অে মিাৎ েটৃটিকতমিা 
েক্ প্রােমীলকই েমানভালি েটৃটি কলরলেন। বতবন শুধমু ব্হ্া 
ও জমীলির ঐলকযের কোই প্রচার কলরনবন, এই তিবেক েরূে 

বতবন পা্নও করলতন। তেমুপবর, বতবন িল্বেল্ন মে ধম মি 
িল্, "ন জাবতহ করেম ম্ালক গুোহ ক্যোে মহতাভতঃ।" 
অে মিাৎ পবৃেিমীলত জাতপালতর িেল্ গুলের বিারাই 
ক্যোেোধনা েম্ি। রামানমুজাচালে মির কো অনমুেরে 
কলর, ভারত তিষমযেলক েলূর েবরলয় োমাচ্জক নযোয়বিচার 
এিং েকল্র জনযে উন্নয়লনর নমীবতলত এবগলয় চল্লে। 
একই োলে, আজলকর পবরিবতমিত ভারলত েমীে মিকা্ ধলর 
বনপমীবেত, িচ্চিত প্রাবন্তক মানমুষলের উন্নয়লনর ম্ালত 

‘সমিজার মূতি্’ মজানুদরর মদধ্ 
সজাদম্র বজািজ্া নিয়

প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী একােি িতলকর ভচ্তি োধক রামানমুজাচালে মির স্মরলে ৫ মফব্রুয়াবর 
হায়েরািালে ২১৬ ফমু ি উচ্চতার ‘েমতার মূবত মি’র প্রবতষ্ঠা কলরন। এটি বতবন জাবতর উলদেলিযে উৎেগ মি 
কলরবেল্ন। রামানমুজাচাে মি বেল্ন একজন োধক বেবন মেলির মানমুষলক েমাজ েংস্ালরর প্রকৃত 

ধারোর েলগে পবরচয় কবরলয়বেল্ন। বনপমীবেত ও িচ্চিত মানমুষলের মেিায় কাজ কলরবেল্ন। 
রামানমুজাচালে মির বচন্তাধারা আজও আমালের মলধযে িতমিমান এিং তারঁ এই বিিা্ মূবত মি ‘স্যোচু অফ 

ইকমু য়াব্টি’ আমালের োলমযের িাতমিা প্রোন কলর। এই িাতমিার েলগে মেি আজ “েকল্র েলগে, 
েকল্র বিকাি, েকল্র বিশ্বাে এিং েকল্র প্রয়াে” মন্তলক েগেমী কলরলে, মেলির জনযে এক 

িচ্তিিা্মী কাোলমা গলে তুল্লে।

েমতার মূবত মি রজাষ্ট্র
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োবম্ করা হলছে, মেলির উন্নয়লন তালঁের অংিগ্হলের েমুলোগ 
মেওয়ার জনযে েমববিত প্রলচটিা চা্ালনা হলছে। মকন্দ্রমীয় েরকালরর 
েরূেিশী পবরকল্পনার ফল্ আজ ভারলতর েবরদ্র মানমুষরা পাকা 
িাবে, উজ্জ্ব্া- িা বিনামূল্যে গযোলের েংলোগ, পাচঁ ্ক্ 
িাকা পে মিন্ত বিনামূল্যে বচবকৎোর েমুবিধা িা বিনামূল্যে বিেমুযেৎ 
েংলোগ, জন ধন প্রকলল্পর মলতা েমুলোগ েমুবিধা পালছেন। এই 
েক্ কম মিেবূচর ফল্ েমালজর েব্ত, অনগ্ের এিং িচ্চিত 
মানমুষরা েি্ হলয়লেন। প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী িেন্ত পচিমমী 
উপ্লক্যে হায়দ্রািালে এই মূবত মিটি স্াপন কলর অতযেন্ত আনন্দ 
প্রকাি কলরলেন। বতবন িল্ন, “জগদ্মুরু শ্রী রামানমুজাচাে মিচ্জর 
এই অবনন্দযেেমুন্দর বিিা্ মূবত মির মাধযেলম ভারত মানবিক প্রােিচ্তি 
এিং মপ্ররোলক মূতমি রূপ প্রোন করলে। রামানমুজাচাে মিচ্জর এই মূবত মি 
তারঁ জ্ান, তিরাগযে এিং আেি মিেমূলহর প্রতমীক।“ রামানমুজাচালে মির 
১০০০ তম জন্মিাবষ মিকমী উেোপলনর অংি বহোলি ১২ বেলনর শ্রী 
রামানমুজ েহ্াব্ অনমুষ্ঠালন েমতার মূবত মি উলন্মাচন করা হলয়বে্।
রজামজানরুজারজায ্ সজাদম্র ধজারেজা প্ররজার কদরতছদলন
রামানমুজাচাে মি বহন্দমু ভচ্তি ঐবতলহযের অনমুোরমী বেল্ন, অে মিাৎ 
বিশ্বাে, িে মি এিং ধম মি- েহ জমীিলনর েক্ মক্লরে েমতার পলক্ 
বেল্ন। বতবন জাবত, ধম মি, ব্গে, িে মি বনবি মিলিলষ মানমুলষর উন্নবতর 
জনযে অক্ান্ত পবরশ্রম কলরলেন। ১০১৭ বরিস্ালব্ তাবম্নােমু র 
শ্রীলপরুমিমুেমুলর এক ব্াহ্ে পবরিালর বতবন জন্মগ্হে কলরবেল্ন। 
বতবন িরােরাজ স্ামমীর ভতি বেল্ন। তবিত ও অনবিতিােলক 
একচ্রেত কলর বতবন বিলিষানবিত নমীবত প্রবতষ্ঠা কলরন। এই তত্ত্বের 
অনমুোরমীলের কপাল্ েমুটি ের্ মরখা-েহ একটি টিকা োলক 
এিং েি মিো তারঁা তালঁের কালঁধ িলখের বচহ্ন ধারে কলরন। ১১৩৭ 
বরিস্ালব্ বতবন মতুৃযেিরে কলরন।
নিলগুু সংকৃিতি ভজারদির দবতরত্্দক শক্তিশজালী কদরদছ
মতল্গু েংসৃ্বতর বিকেগুব্ িহু িতাব্মী ধলর বিস্তার ্াভ 
কলরলে। োতিাহন োম্াজযে মেলক শুরু কলর কাকাবতয়া োম্াজযে 
িা বিজয়নগর োম্াজযে – েকল্ই মতল্গু েংসৃ্বতলক েমুেৃঢ় 
কলরলে। মতল্গু োবহতযে মহান কবিলের বিারা েমধৃে হলয়লে। 
গত িেরই মতল্গোনায় অিবস্ত রেলয়ােি িতাব্মীর কাকাবতয়া 
রুলদ্রশ্বর-রামাপ্া মচ্ন্দরলক ইউলনলস্া ‘ওয়ার্মি মহবরলিজ োইি’ 
বহোলি মোষো কলরলে। ওয়ার্মি িুযেবরজম অগ মিানাইলজিনও 
মপাচমপলিমীলক ভারলতর উত্তম পে মিিন-িাধেি গ্ালমর স্মীকৃবত 
বেলয়লে। মপাচমপলিমীর মবহ্ালের েক্তা, মপাচমপলিমীর 
িাবের রূপ বিশ্ব বিখযোত। মতল্গু বেলনমার পবরবধ মকি্ 
মতল্গুভাষমীলের মলধযে আিলক মনই। প্রধানমন্তমী িল্ন, “এর 
েজৃনিমী্তা রূপা্মী পেমিা মেলক ওটিটি লিযোিফলম মি েবেলয় 
পলেলে।“ ভারলতর িাইলরও িহু মানমুষ প্রিংো করলেন। মতল্গু 
ভাষাভাষমী মানমুলষর বিল্প ও েংসৃ্বতর প্রবত এই েমপ মিে, েকল্র 
জনযে মপ্ররোর উৎে।  

রজামজানুরজারজাদযর্ মূতিষ্্ট তবদশর 
২১৬ ফমু ি উচ্চ এই মূবত মিটি ‘পচিধাতু’ বেলয় বনবম মিত, ো 
মোনা, মরৌপযে, তামা, বপত্ এিং েস্তার েমবিলয় গটেত। 
িোর অিস্ান অনমুোয়মী এটি বিলশ্বর েিলচলয় ্ম্বা ধাতি 
মূবত মিগুব্র মলধযে অনযেতম প্রধান। মে তল্র উপর এই 
মূবত মিটি বনবম মিত হলয়লে মেটি ৫৪ ফমু ি ্ম্বা এিং এটি ভাদ্র 
মিেমী নালম পবরবচত। এই চত্বলর একটি তিবেক বেচ্জিা্ 
্াইলব্বর, গলিষো মকন্দ্র, প্রাচমীন ভারতমীয় গ্ন্থ, একটি 
বেলয়িার এিং রামানমুজাচালে মির কাজ েপিলকমি বিবভন্ন 
তলেযের েমাহার-েহ একটি বিক্ামূ্ক গযো্াবর রলয়লে। 
শ্রী রামানমুজাচাে মি আশ্রলমর বচন্না মজয়ার স্ামমী মূবত মিটির 
নকিা কলরলেন।

হজায়িরজাবজাদির নিুন আকরে্
রামানমুজলমর মূবত মিটি হায়েরািালের পে মিিকলের জনযে 
একটি নতুন আকষ মিে হলি। এই মূবত মি েহযোবদ্র মচ্ন্দর 
োোও বিষ্ণমু লেলির ভতি এিং অনযোনযে পে মিিকলের 
আকষ মিে করলি। ফল্ হায়দ্রািালে আগত অবতবেলের 
েংখযো িচৃ্ধে পালি। প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমীও "বিশ্বকালেন 
ষষ্ঠঠী েলজ্র" পূে মিাহুবতলত অংি গ্হে কলরবেল্ন। 

স্রজাষ্ট্রমন্তী অতমি শজাহও টে্জারু অে 
ইকুয়জাতলষ্ট পতরিশন্ কদরদছন
মকন্দ্রমীয় স্রাষ্ট্রমন্তমী অবমত িাহ ৮ মফব্রুয়াবর 
হায়দ্রািালের ‘স্যোচু অফ ইকমু য়াব্টি’ পবরেি মিন 
কলরন এিং মহান োধক শ্রী রামানমুজাচালে মির 
প্রবত শ্রধো বনলিেন কলরন। মকন্দ্রমীয় স্রাষ্ট্র 
ও েহলোবগতা মন্তমী শ্রী রামানমুজাচালে মির জন্ম 
েহ্াব্ উেোপলন ভাষে বেলয়বেল্ন। বতবন 
িল্লেন, মে মকানও বিশ্বাে িা েম্প্রোলয়র 
অনমুোরমীলের এখালন অন্তত একিার আো 
উবচৎ কারে মিষ পে মিন্ত, েমস্ত মমুচ্তির মূ্ 
েনাতন ধলম মির মলধযে বনবহত রলয়লে।
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েরকার অেংগটেত মক্লরের শ্রবমকলের স্বনভমির করলত প্রবতশ্রুবতিধে কারে মেলির উজ্জ্ব্ ভবিষযেৎ 
মকাটি মকাটি শ্রবমলকর োমাচ্জক বনরাপত্তার উপর বনভমির কলর। এই কারলেই প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র মমােমী 

২০১৯ োল্র ৫ মাচমি প্রধানমন্তমী শ্রমলোগমী মানধন মোজনা চা্মু কলরবেল্ন, োর ্ক্যে বে্ অেংগটেত 
মক্লরের কমশীলের িধৃে িয়লে আবে মিক অনিন মেলক রক্া করা এিং তালঁের মপনিলনর িযেিস্া করা। 

একই েলগে ২০২১ োল্র ২৬ আগস্ ‘ই-শ্রবমক’ মপািমিা্ চা্মু করা হলয়বে্ োলত ৩৮ মকাটি অেংগটেত 
মক্লরের শ্রবমক বনিবধেত হলত পালরন, মকন্দ্রমীয় ও রাজযে েরকার বিারা িাস্তিাবয়ত বিবভন্ন োমাচ্জক েমুরক্া 
প্রকল্প মেলক েপিূে মি েমুবিধা মপলত পালরন। বস্মগুব্ শুধমুমারে অেংগটেত মক্লরের কমশীলের ক্মতায়লনই 

নয়, িরং তালঁের োমাচ্জক বনরাপত্তা প্রোলনর মক্লরেও উপকারমী িল্ প্রমাবেত হলয়লে।

মরনমু মেিমী বিহালরর মিগুেরাই মজ্ার 
িাবেন্দা। বতবন প্রধানমন্তমী শ্রমলোগমী 
মানধন মোজনায় নাম নবেভুতি কলর 
তারঁ ভবিষযেত েমুরবক্ত কলরলেন। এর 

ফল্ ৬০ িেলরর পর বতবন েবে কাজ করলত েমে মি 
না হন তাহল্ও বতবন আবে মিক বনরাপত্তা পালিন। মরেমু 
মেিমী িল্ন, “এটি এমন একটি েরকাবর উলেযোগ ো 
আবে মিকভালি েমুি ম্ি  মানমুষলের মলধযে আস্া ততবর কলরলে 

এিং জনগলের ভবিষযেত েমুরবক্ত হলয়লে।“
বিিম েূে মিিংিমী, মধযেপ্রলেলির বেন্দওয়ারার িাবেন্দা, 

মরেমু মেিমীর মলতা তার ভবিষযেত েমুরবক্ত করলত 
এই প্রকলল্প বনলজর নাম বনিধেন কলরলেন। বিিম 
িল্ন, “আমার িািা একজন শ্রবমক। িাবের আবে মিক 
অিস্া মমালিও েছে্ নয়। এমন পবরবস্বতলত আমরা 
আমালের ভবিষযেৎ বনলয় বচবন্তত বে্াম। প্রধানমন্তমী 
নলরন্দ্র মমােমী েখন এই চমৎকার প্রকল্পটির েূচনা 

আতম বুিদি পজাতর নয এষ্ট একসময় 
নিদশর নকজাষ্ট নকজাষ্ট িতররি মজানুদরর 

প্রশ্ন তছল। িজারঁজা যিক্ষে শজারীতরক 
ভজাদব সবল েজাকদবন িিক্ষে কজার 

পজাদবন। তকছু অেও্ উপজারন্ করদি 
পজারদবন, তকন্তু নরজাগদভজাগ হদল কী হদব? 

িতররিদির এই মজানতসক যন্তেজা এবং কটি 
নিদখ আমজাদির সরকজার প্রধজানমন্তী 

শ্রমদযজাগী মজানধন নযজারনজা দিতর 
কদরতছল। স্জাধীনিজা-উত্তর ইতিহজাদস 

এটজাই প্রেম নযজারনজা যজা সমজাদরর নসই 
অংদশর তবকজাদশ কজার কদরদছ।
  - নদরন্দ্র নমজািী, প্রধজানমন্তী

অসংগষ্ঠি নক্ষদত্র কমমীদির 
রন্ সুরতক্ষি ভতবর্ি

বপএম শ্রমলোগমী মানধন মোজনা ফ্্জাগতশপ নযজারনজা
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কলরবেল্ন তারপর আবম তালত বনলজর নাম নবেভুতি 
কলরবে্াম।“

বিিম আরও িল্ন মে, “আবম জনোধারেলকও 
জানালত চাই মে েকল্র এই প্রকলল্পর েমুবিধা গ্হে করা 
উবচৎ।“ বিিলমর মা, িবিতাও জাবনলয়লেন মে তালঁের 
আবে মিক অিস্া খমুিই খারাপ এিং এই পবরবস্বতলত এই 
প্রকল্পটি তালঁের ভবিষযেলত োহােযে করলি। প্রধানমন্তমী 
শ্রমলোগমী মানধন মোজনার ফল্ মরেমু মেিমী এিং 

বিিলমর মলতা বেন আবন বেন খাই মানমুষরা আিার আল্া 
মেখলত মপলয়লেন।  প্রকৃতপলক্, প্রধানমন্তমী শ্রমলোগমী 
মানধন মোজনা অেংগটেত মক্লরের কমশীলের কালে 
আিমীি মিাে স্রূপ হলয় উলেলে। কারে ১৫ হাজার িাকা 
িা তার মেলক কম মাবেক আয়-েহ ১৮-৪০ িের িয়েমী 
অেংগটেত মক্লরের কমশীরা এই বস্লমর জনযে আলিেন 
করলত পালরন এিং ৬০ িের িয়লের পলর তারঁা মাবেক 
বতন হাজার িাকা মাবেক মপনিন মপলত পালরন।  

েরকার অেংগটেত মক্লরের কমশীলের জনযে একটি জাতমীয় 
তেযেভাণ্ার গলে তু্লত শ্রম ও কম মিেংস্ান মন্তলকর অধমীলন 
ই-শ্রম মপািমিা্ ততবর কলরলে। এর েলগে বনিধেনকারমীলের 
আধার কােমি েমুতি হলি। এলত প্রলতযেলকর নাম, মপিা, টেকানা, 
বিক্াগত মোগযেতা, েক্তা, পবরিার ইতযোবে তেযে অন্তভুমিতি 
োকলি োলত তালঁের কম মিেংস্ালনর েম্ািনা েি মিাবধক করা োয় 
এিং তারঁা োলত োমাচ্জক বনরাপত্তা প্রকলল্পর েমুবিধা পান। 
এটি অবভিােমী এিং গহৃকমশীলের পািাপাবি অনযোনযে বিলল্পর 
অেংগটেত শ্রবমকলের বনলত ততবর প্রেম জাতমীয় তেযেভাণ্ার।

ই-শ্রম নপজাট্জাদলর সদগি যুতি হন 

এইভজাদব আপতন তকিম নেদক উপকৃি হদি পজারদবন 
 প্রধানমন্তমী শ্রমলোগমী মানধন মোজনার 

্ক্যে হ্ ৬০ িেলরর মিবি িয়বেলের 
মাবেক ৩০০০ িাকা মপনিন প্রোলনর 
মাধযেলম আবে মিক েহায়তা প্রোন করা। 
অেংগটেত মক্লরের কমশীরা এিং মেলির 
প্রিমীে নাগবরকরা এই প্রকলল্পর ফল্ 
উপকৃত হলিন।

 এখন পে মিন্ত ৪৬,২৬,৭৬৮ জন 
প্রধানমন্তমী শ্রমলোগমী মানধন মোজনার 
েলগে েমুতি হলয়লেন।

 অেংগটেত মক্লরের কমশীরা মেমন 
গাবেচা্ক, বরকিাচা্ক, মমুবচ, েচ্জমি, 
শ্রবমক, গহৃকমশী, ইি ভািা শ্রবমক 
প্রধানমন্তমী শ্রম মোগমী মানধন মোজনা 
মেলক উপকৃত হলত পালরন।

 আলিেন করার জনযে িযেচ্তির অিিযেই 
একটি মমািাই্ মফান, আধার নম্বর 
এিং িযোলঙ্ক একটি মেবভংে অযোকাউন্ 
োকলত হলি। বনিধেন অফ্াইলন করা 
মেলত পালর, অে মিাৎ, েমস্ত প্রলয়াজনমীয় 
নবেপরে-েহ বনকিস্ জন পবরলষিা 
মকলন্দ্র মেলত হলি।

 বপএম শ্রমলোগমী মানধন মোজনার 
জনযে অন্াইলনও আলিেন করা োলি। 
আলিেন করলত মেখমুন www.maandhan.
in।

 একজন শ্রবমলকর িয়ে ১৮ িের হল্, 
প্রবত মালে তালঁক ৫৫ িাকা বিবনলয়াগ 
করলত হলি। ২৯ িের িয়েমী িযেচ্তিলের 
প্রবত মালে ১০০ িাকা বিবনলয়াগ করলত 
হলি এিং ৪০ িের িয়েমী িযেচ্তিলের প্রবত 
মালে ২০০ িাকা বিবনলয়াগ করলত হলি।

 ই-শ্রম মপািমিাল্ বনিবধেত প্রবতটি অেংগটেত শ্রবমলকর জনযে 
েমুই ্ক্ িাকা েমুে মিিনা িমীমা।

 মকালনা বনিবধেত শ্রবমক েমুে মিিনায় আহত হল্, মারা মগল্ 
িা স্ায়মী িারমীবরক অক্মতা হল্ তালঁক েমুই ্ক্ িাকা এিং 
আংবিক অক্মতায় এক ্ক্ িাকা মেওয়া হলি।

 ই-শ্রম মপািমিাল্ বনিধেন প্রচ্ক্রয়া েপিূে মি বিনামূল্যে উপ্ব্ধ। 
‘কমন োবভমিে মেন্ার’ (বেএেবে) িা অনযে মকাোও নাম 
বনিধেলনর জনযে শ্রবমকলের অে মি প্রোন করলত হলি না।

 বনিধেন করার পলর, কমশীলের একটি ইউবনক ইউবনভাে মিা্ 
অযোকাউন্ নম্বর-েহ একটি ই-শ্রম কােমি মেওয়া হলি। এই 
কালেমির মাধযেলম তারঁা মেলির মে মকানও স্ালন মে মকানও 
েময় বিবভন্ন োমাচ্জক েমুরক্া প্রকলল্পর েমুবিধা মপলত েক্ম 
হলিন।

 বনম মিাে শ্রবমক, গহৃকমশী, অবভিােমী শ্রবমক, কৃবষ কমশী, 
বগগ এিং লিযোিফম মি কমশী, হকার এিং অনযোনযে অেংগটেত 
শ্রবমকরা ই-শ্রম মপািমিাল্র অন্তভুমিতি হলয়লেন। 

বপএম শ্রমলোগমী মানধন মোজনা ফ্্জাগতশপ নযজারনজা

নকজানও কমমী তপতছদয় েজাকদবন নজা

নকজাষ্টর নবতশ অসংগষ্ঠি 
কমমী ই-শ্রম নপজাট্জাদল 
তনবন্ধন কদরদছন। ২৫ 
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সংসদ থেকে নতুন ভারত 
গঠকনর বাতা্

সারা দেশের মানুশের েৃষ্টি সংসেীয় ভােশের দেশে থাশে, দিশেে েশর প্রধানমন্তী দনশেই যখন রাষ্ট্রপদির ভােশে 
ধন্যিাে জ্াপন েশরশেন। োরে এই ভােশে রশয়শে দেশের উন্নয়শনর দিসাি। এখাশন সাধারে মানুশের প্রি্যাোর 
েথা উশলেখ েরা িয়। নিদনম ্াশের েথা িলা িশয়শে... এিং অমিৃ যশুে দেে এখন স্াধীনিার ১০০ িম িেশর এে 

দসানাদল ভারি েঠশনর পশথ অগ্রসর িশছে... এই দপ্রক্াপশে প্রধানমন্তীর ভােে অি্যন্ত গুরুত্বপেূ।্ প্রধানমন্তী 
নশরন্দ্র দমােী ৭ দেব্রুয়াদর দলােসভায় এিং িারপশর ৮ দেব্রুয়াদর রাে্যসভায় িারঁ িক্তি্য দপে েশরন, দসখাশন 

দিদন শুধুমাত্র দেশের সামশন উন্নয়শনর দিসািই িুশল ধশরশেন িাই নয় ২০৪৭ সাশল ভারি দেমন িশি িার 
নীলনেোও দপে েশরন। দলােসভায় এে ঘন্া ৪০ দমদনে এিং রাে্যসভায় প্রায় এে ঘন্া ২৬ দমদনশের ভােশে 

প্রধানমন্তী নশরন্দ্র দমােী রাষ্ট্রপদির ধন্যিাে জ্াপন প্রস্াশির প্রদিষ্ে আশলাচনার উত্তর দেন। প্রধানমন্তী িারঁ 
ভােশে েেিন্ত দথশে শুরু েশর দেন্দ্র ও রাশে্য িােস্াধীনিা, গ্রাশমর েদরদ্র েৃেে দথশে নারীর ক্মিায়ন দিেশয় 

সরোর দ্ারা েিৃীি প্রদিষ্ে পেশক্শপর েথা িুশল ধশরন। 
গুরুত্বপূর ্ ববষয় সম্পকে ্প্রধানমন্ত্রীর ভাষকরর বনবা্বিত অংশগুবি পড়ুন..

অমৃতোকির তাৎপর ্
আে সারা দেে অমিৃ মশিাৎসশির মাধ্যশম দেশের 
স্াধীনিা লাভ এিং িার সশগে েদিি সংগ্রামীশের স্মরে 
েরশে। স্াধীনিার ৭৫ িেশর দেেষ্েশে দেেদনশে্েনা ও 
েদি প্রোশনর েন্য দিদভন্ন স্শর প্রশচটিা চালাশনা িশয়শে। 
দসই সমস্ নীদিগুদল দিশিচনা েরশি িশি, ত্রুষ্েগুদল 
সংশোধন েরশি িশি। প্রধানমন্তী িশলন, “স্াধীনিার 
১০০ িের উেযাপন েরার সময় দেেশে দোথায় দনশয় 
দযশি িশি এিং দেভাশি দেে এদেশয় যাশি, িা ভািার 
েন্য এষ্ে খিুই গুরুত্বপেূ ্ সময়।“ দিদন েৃঢ় দিশ্াশসর 
সশগে োনান দয, এর েন্য সংেল্প পূরে েরশি সেশলর 

দযৌথ অংেীোদরত্ব এিং অংেগ্রিে প্রশয়ােন।
থোবভড সমস্ার ববষকয় 
সমগ্র দিশ্ েি এে েিাব্ীশি েশরানার মশিা প্রােঘািী 
মিামাদরর সম্খুীন িয়দন। অশনশেই ভারশির ভদিে্যৎ 
সম্পশে ্আেঙ্া প্রোে েশরদেল দয ভারি এি দিোল 
দেে, েনসংখ্যার দিপুল চাপ, এি বিদচত্র্য, এি দভন্ন 
অভ্যাস, প্রােৃদিে পদরশিশের সশগে লিাই েরশি 
পারশি না। দেন্তু, িিম্ান পদরদথিদি েী? ভারশি বিদর 
দোদভড ষ্েোগুদল দিশশ্র সিশচশয় োযে্র। আে 
ভারি ষ্েোর প্রথম দডাশের ১০০% লক্্য অেশ্নর 

সংসশে প্রধানমন্তীর ভােে রাষ্ট্র
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পথে। আর দ্বিতীয় ড�োথের দ্িসোবও ৮০% সম্পন্ন িথয়থে। 
এই সফলতো ডেথের ১৩ ড�োটি মোনথুের প্রথেষ্োর ফসল।
ক�োভিডের সময়�োডে সর�োডরর ভিষ্ো ...
ডেথে ৮০ ড�োটি নোগদ্র�থ� দ্বনোমথূলযে ডরেন ডেওয়ো 
িথয়থে। েদ্রদ্রথের েনযে ডর��্ড সংখযে� বোদ্ি ততদ্র �থর 
ডেওয়ো িথয়থে। এই বোদ্িগুদ্লথত েল সংথ�োগও ডেওয়ো 
িথয়থে বথল দ্তদ্ন েোনোন। প্রধোনমন্তী বথলন, মিোমোরীর 
সময় সর�োর ৫ ড�োটি মোনেুথ� নল বোদ্িত েল সরবরোি 
�থরথে। এ এ� ডর��্ড। ডেথের �ৃে�রো মিোমোরী 
পদ্রদ্থিদ্তথতও অদ্ধ� ফসল উৎপোেন �থরথেন। এমনদ্�, 
এই মিোমোরী পদ্রদ্থিদ্তর মথধযেও এ�োদ্ধ� পদ্র�োঠোথমো 
সম্পদ্�্ডত প্র�থপের �োে সম্পন্ন িথয়থে। দ্তদ্ন বথলন, এ 
ধরথনর সমসযেোর সমথয়ও েো�দ্র দ্নশ্চিত �রো িথয়থে।  
েম্ ুও �োশ্ীর ডিো� বো উত্তর পথূব ্ডর রোেযেগুদ্ল, �থরোনোর 
সময় প্রদ্তটি প� ্ডোথয়ই ডেথের উন্নয়ন �োত্ো দ্েল বযেোপ�, 
এবং আমরো তো অবযেোিত ডরথখদ্ে। েোতীয় সি� দ্নম ্ডোথের 
�োে দ্রুতগদ্তথত েলথে। ডরল লোইথনর দ্বেুযেতোয়থনর �োে 
েলথে। সর�োর বত্ডমোথন নতুন দ্বমোনবন্দর, ডিদ্লথপোি্ড 
এবং ডনৌপথের ডনিওয়ো�্ড দ্নম ্ডোে �রথে। সোরোথেথে েয় 
লথষের ডবদ্ে গ্োথম অপটি�যেোল ফোইবোর ডনিওয়ো�্ড গথি 
ডতোলোর �োে েলথে।
কে সমস্ত উড্যোগ ্ভরদ্র এবং �ৃষ�ড্র উপ�ৃত 
�রডব 
লষে লষে েদ্রদ্র মোনথুের �োথে পো�ো বোদ্ি ডপৌঁথে ডেওয়োর 
প্রদ্তশ্রুদ্তর রষেো �থরথে আমোথের সর�োর। বত্ডমোথন 
এ�টি বোদ্ি ততদ্র �রথত লষে লষে িো�ো খরে িয়। এখন 
ডেথের ড�োটি ড�োটি েদ্রদ্র পদ্রবোর এই পো�ো বোদ্ির মোদ্ল� 
িথয়থেন, ডসথষেথত্ তোথঁের আে ‘লোখপদ্ত’ বলো ড�থতই 
পোথর। ডেেথ� �দ্ে েোদ্রথদ্রযের েক্র ডেথ� মুক্ত �রথত িয় 
তথব আমোথের ষুেদ্র �ৃে�থের অবেযেই েশ্ক্তেোলী �রথত 
িথব। ষুেদ্র �ৃেথ�রো সবল িথল তথবই গ্োমীে অে ্ডনীদ্ত 
েশ্ক্তেোলী িথব। এমনদ্� �থরোনোর সমথয়ও আমোথের 
�ৃে�রো ডর��্ড পদ্রমোে ফসল উৎপোেন �থরদ্েল এবং 
সর�োর তো ডর��্ড পদ্রমোথে ক্রয় �থরদ্েল। প্রোেুর্ডোব 
সত্ত্বেও গম ও ধোন ক্রথয়র েনযে নতুন ডর��্ড থিোপন �রো 
িথয়দ্েল। �ৃে�রোও বদ্ধ ্ডত এমএসদ্প ডপথয়থেন।
েুব সম্প্র্োয় এবং পভরডবশ সম্পড�কে
প্রধোনমন্তী বথলন, “মিোমোরী পদ্রদ্থিদ্তথত ডেথের �ুব�রো 
ডখলোধূলোয় প্ররূত অগ্গদ্ত লোর �থরথেন এবং ডেথের 
নোম উজ্জ্বল �থরথেন। রোরতীয় �ুব�রো স্োি্ডআপ – এর 
মোধযেথম ডেেথ� দ্বথবে েীে ্ড দ্তনটি স্োি্ডআপ গন্তবযে�োরী 
ডেথে পদ্রেত �থরথে। ডেথে উথেযেোক্তোথের সুদ্বধোর েনযে 
এ�টি সিে �র বযেবথিো েোলু �রো িথয়থে। আে আদ্ম 

আত্মভিিকেরশীে িোরত
সর�োর এমএসএমই-সি সমস্ত দ্েপেথ� 
প্রথয়োেনীয় সিোয়তো প্রেোন �থরথে। দ্নয়ম 
ও পদ্ধদ্ত সরলী�রে �রো িথয়থে। আমরো 
রোরতথ� তোর স্বয়ংসমূ্পে ্ডতোর লষেযে অে্ডথন 
সিোয়তো �রোর েনযে �ো �ো �রো সম্ভব �থরদ্ে। 
দ্ববেবযেোপী অে ্ডননদ্ত� দ্বথবে এখনও অথন� 
উত্োন-পতন েলথে, তোর মথধযে আমোথের 
ডেে নতুন রোবনোথ� সঙ্ী �থর এদ্গথয় 
েথলথে। স্বদ্নর্ডর রোরত অদ্র�োথনর মোধযেথম 
আমরো এখন দ্ববে েঙৃ্খথলর এ�টি অংে িথয় 
উঠদ্ে। এিো রোরথতর পথষে ইদ্তবোে� লষেে। 
আমোথের প্রোেদ্ম� উথদেেযে িল এমএসএমই 
এবং বস্ত্রদ্েথপের মথতো দ্েপেগুদ্লর উন্নদ্ত �রো, 
নতুন সুথ�োগ ততদ্র �রো। এসদ্বআই সমীষেো 
বলথে ড� এই দ্কিথমর �োরথে সোথি ডতথরো লষে 
এমএসএমই ধ্ংথসর িোত ডেথ� রষেো ডপথয়থে 
এবং ১.৫ ড�োটি েো�দ্র বোেঁোথনো সম্ভব িথয়থে এবং 
প্রোয় ১৪% এমএসএমই ঋথের �োরথে এনদ্পএ 
িওয়োর সম্ভোবনো ডেথ� রষেো ডপথয়থে। দ্বদ্রন্ন 
মন্তথ�র বিোরো েোল ু�রো দ্পএলআই দ্কিম ডেথ� 
উৎপোেন বশৃ্দ্ধ ডপথয়থে। রোরত এখন েীে ্ডথিোনীয় 
ডমোবোইল প্রস্তুত�োর� ডেে িথয় উথঠথে এবং 
রফতোদ্নও বশৃ্দ্ধ ডপথয়থে। এই �থরোনোর সমথয়ও 
রফতোদ্ন বশৃ্দ্ধ ডপথয়থে। এই তোদ্ল�োয় েীথে ্ড 
রথয়থে �ৃদ্ে রফতোদ্ন। সফিওয়যেোর রপ্োদ্ন এ� 
দ্বথেে উচ্চতো স্পে ্ড �থরথে। ডমোবোইল ডফোন 
রফতোদ্নথত অরূতপূব ্ড প্রবশৃ্দ্ধ িথয়থে। এটি 
রোরথতর স্বয়ংসম্পেূ ্ডতোর প্রমোে ড� ডেে এখন 
প্রদ্তরষেো পেযেও রফতোদ্ন �রথে। 

রোষ্ট্রসংসথে প্রধোনমন্তীর রোেে 
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রাষ্ট্রকে এই জাতীয় সমস্াগুলি তদন্ত এবং সমাধান েরার 
েথা বিকত চাই। প্রধানমন্তী বকিকেন, এই মহামারীর সময় 
লসওলি-২৬ বা জজ-২০ সম্পলেকিত লবষয় অথবা ১৫০টিরও 
ববলি বদকি ওষুধ রপ্ালনর সকগে সম্পলেকিত লবষয় – 
সবকষেকরেই ভারত বনতৃকবের ভূলমো িািন েকরকে। সমগ্র 
লবশ্ব এই লবষয়টি লনকয় এখন আকিাচনা চািাকছে। মহামারী 
িলরলথিলতর মকধ্ও অলতষুেদ্র, ষুেদ্র ও মাঝালর লিক্াকদ্াগ 
সংথিা এবং েৃলষ বষেকরে সরোর লবকিষ বজার লদকয়কে।
মুদ্রাস্ফীতির তিষয়ে 
মদু্রাস্ীলত এেটি সমস্া যা বদকির সাধারণ মানুষকে 
সবকচকয় ববলি প্রভালবত েকর। আমাকদর সরোর, 
এনলিএ সরোর, শুরু বথকেই এই লবষকয় সতেকি লেি। 
সংকবদনিীিতার নীলত গ্রহণ েকর সমস্াটি সমাধান েরার 
বচষ্া েরা হকয়কে। ফিস্বরূি, আমাকদর সরোকরর রাজস্ব 
নীলতর প্রাথলমে িষে্ হি মুদ্রাস্ীলত লনয়ন্তণ। মুদ্রাস্ীলত 
গড় ব্জতির, লবকিষ েকর দলরদ্রকদর জন্ সহনীয় মারো 
অলতক্রম েরা উলচৎ নয়। এবং এই িলরসংখ্ানগুলি বথকে 
ববাঝা যায় বয আমরা মদু্রাস্ীলত লনয়ন্তকণ রাখকত েী েী 
োজ েকরলে।
কম ্মসংস্রান তিষয়ে
েম কিসংথিাকনর তথ্ বদওয়ার সময় প্রধানমন্তী জানান, 
২০২১ সাকি ইলিএফও – এর ববতকনর তথ্ানুযায়ী বদখা 
লগকয়কে বয, প্রায় এে বোটি ২০ িষে নতুন ব্জতি ইলিএফও 
বিািকিাকি লনকজকদর নাম নলথভুতি েকরকেন। এগুলি সবই 
আনুষ্ালনে চােলর। এর মকধ্ ৬০-৬৫ িকষেরও ববলি 
১৮-২৫ বের বয়সীরা রকয়কেন, এর বথকে ববাঝা যায় বয 
এটি তাকঁদর প্রথম োজ। প্রলতকবদকন বিা হকয়কে, বোলভি 
লবলধলনকষধ োয কিের হওয়ার ির বথকে লনকয়াগ লবিগুণ 
ববকড়কে। ন্াসেম লরকিাকিকিও এেই প্রবণতার েথা উকলেখ 
েরা হকয়কে। লরকিািকি অনুসাকর, ২০১৭ সাকির িকর আইটি 
বসক্টকর ২৭ িষে প্রত্ষে-িকরাষে চােলর হকব এবং এটি 
বেবি দষেতার বষেকরে সীমাবদ্ধ থােকব না। উৎিাদন 
বজৃদ্ধর ফকি ভারকতর ববলশ্বে রপ্ালন বজৃদ্ধ বিকয়কে এবং 
এর সুফি সরাসলর েম কিসংথিাকনর উির িলরিলষেত হকছে। 
নরারফী ক্ষমিরােন তিষয়ে 
নারীর ষেমতায়নও আমাকদর সকব কিাচ্চ অগ্রালধোর। 
ভারকতর মকতা বদকি সেকির প্রকচষ্ার মাধ্কম মলহিাকদর 
অগ্রগলত সম্ভব। মাতৃবেোিীন েুটি বজৃদ্ধ মলহিা ও তাকঁদর 
িলরবাকরর ষেমতায়কনর িকষে্ এেটি অন্তম প্রকচষ্া। 
আজ, আমাকদর বমকয়রা এনলসলস’র সকগে যুতি হকয়কে। 
আমাকদর বদকির বমকয়রা বসনাবালহনী এবং লবমান 
বালহনীকে লনকজকদর েম কিকষেরে বালনকয়কে। আমাকদর 
বমকয়রা বনৌবালহনীকতও দষেতার সকগে োজ েরকে। আমরা 
লতন তািাকের মকতা লনম কিম প্রথার অবসান ঘটিকয়লে। 

যুক্তররাষ্ট্রীে করাঠরায়মরার সসররা উদরাহরণ
প্রধানমন্তী বকিন, বোলভি-১৯ এর লবরুকদ্ধ 
িড়াই এেটি িজতিিািী ও বসৌহাদকি্িূণ কি যতুিরাষ্ট্র্রীয় 
োঠাকমার সকগে যতুি। এ লবষকয় লতলন মুখ্মন্তীকদর 
সকগে ২৩টি ববঠকের েথা তুকি ধকরন। বোলভি-
১৯ প্রসকগে সব কিদিীয় ববঠকে বযাগ লদকত লবকরাধী 
দিগুলির বয়েি প্রসকগে দঃুখ প্রোি েকরন 
প্রধানমন্তী। আমরা ভারত সরোকরর োকে উিিব্ধ 
তথ্ রাজ্গুলির মুখ্মন্তীকদর সকগে িরামি কি 
েকরলে। েকরানার সময় ২৩টি ববঠে আকয়াজন 
েরা এবং আকিাচনার ির সেিকে লনকয় বেৌিি 
লনধ কিারণ বদকির োকে এে লবিাি প্রালপ্। বেন্দীয় 
সরোর, রাজ্ সরোর বা থিানীয় সরোর যাই 
বহাে না বেন, সেকিই এেসকগে োজ েকরকে, 
সমান প্রকচষ্া চালিকয়কে। আমরা োকরা অবদান 
িঘ ুেরার বচষ্া েলরনা। এটি বদকির িজতি লহসাকব 
লবকবলচত হয়। রাজ্ সরোরগুলির সকগে িরামি কি 
েরার িকর, আমরা এমন এেকিাটি উচ্চাোঙ্কী 
বজিা ববকে লনকয়লে। এেটি রাজ্ োড়া, সবাই 
এেমত। এেসকগে তারঁা এত চমৎোর ফিাফি 
বতলর েকরকে বয, অকনে বষেকরে, এই বজিাগুলি 
রাকজ্র গড়কে অলতক্রম েকর লগকয়কে। লেেু 
উচ্চাোঙ্কী বজিায়, আকগর বচকয় চারগুণ 
ববলি জন ধন অ্াোউন্ট বখািা হকয়কে। সমস্ত 
রাজ্ সরোর এই বজিাগুলিকত প্রলতটি িলরবাকর 
বিৌচাগার এবং লবদু্ ৎ সরবরাকহর জন্ অসাধারণ 
োজ েকরকে। আমার মকত এটি যতুিরাষ্ট্র্রীয় 
োঠাকমার বসরা উদাহরণ। 

ররাষ্ট সংসকদ প্রধানমন্তীর ভাষণ 
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নজাগতরকদির সুরক্ষজায় সম্ূে ্ 
ষ্টকজাকরদের লদক্ষ্ এতগদয় 

রদলদছ ভজারি  
মকাবভলের তৃতমীয় তরলগে প্রবতবেন মে হালর মরাগমীর েংখযো িচৃ্ধে মপলয়বে্, এখন তা দ্রুত হ্াে পালছে। বকন্তু 
েরকার এখনই মকাবভে বিবধ বিবে্ করলে না। েত দ্রুত েম্ি মেলির প্রবতটি মোগযে িযেচ্তির কালে োলত 
টিকা মপৌঁলে োয় তার জনযে টিকাোলনর েমুলোগ িচৃ্ধে করার বেলক নজর মেওয়া হলছে। শুধমু তাই নয় ১৫-

১৭ িের িয়বেলের পমুলরােলম টিকাকরে চ্লে, আিার একইেলগে পাচঁ িেলরর মিবি িয়বে বিশুলের জনযে 
টিকা প্রস্তুত করার কাজ চ্লে। এোোও, আমালের মেি নাগবরকলের মকাবভলের মে মকান রূপ মেলক 

রক্া করার জনযে েি মিাত্মক প্রলচটিা চাব্লয় োলছে। 

িমীতকাল্ বহমাচ্ প্রলেলির মাচ্ন্ড মজ্ায় িযোপক 
তুষারপাত হয়। এমন পবরবস্বতলত এক স্ান 
মেলক অনযে স্ালন োওয়াই কটেন হলয় পলে। 

এমন পবরবস্বত েত্ত্বেও মকাবভে টিকাকরলের গবত হ্াে 
পায়বন এিং স্াস্যেকমশীরা বিশুলের টিকা মেওয়ার জনযে 
েয় বকল্াবমিার মহঁলি বগলয়লেন। তালঁের এই োহে এিং 
মানবেকতা প্রিংোর মোগযে। স্াস্যেকমশীলের এই মলনাভাি 
এক নতুন ভারলতর জনযে আিার আল্া বনলয় এলেলে। 
এই েংকলল্পর ফল্ ১৯ মফব্রুয়াবর পে মিন্ত ভারলত ১৭৫ 
মকাটি মকাবভে টিকার মোজ মেওয়া েম্ি হলয়লে। ১৫-১৭ 
িের িয়বে ২ মকাটি বকলিারবকলিারমী টিকার উভয় মোজ 
মপলয়লে। মকন্দ্রমীয় েরকার জনোধারলের টিকাোলনর 
গবতলক ত্বরাববিত করলত প্রবতশ্রুবতিধে এিং এখন টিকার 

েংখযো িচৃ্ধে পাওয়ায় টিকাকরলের গবত িচৃ্ধে মপলয়লে। এর 
অধমীলন, রাজযে এিং মকন্দ্রিাবেত অচি্গুব্লক টিকার 
প্রাপযেতা েপিলকমি আলগ মেলক জানালনা হয় োলত তারা 
টিকাকরে বিষলয় আরও ভা্ পবরকল্পনা করলত পালর এিং 
টিকা েরিরাহ েচ্ রাখলত পালর।
স্টুতনক লজাইট ষ্টকজা অনদুমজািন নপদয়দছ 
ভারলতর ড্রাগ কলট্া্ার মজনালর্ একক মোজ স্পমুিবনক 
্াইি মকাবভে-১৯ টিকা ভারলত জরুবর িযেিহালরর জনযে 
অনমুলমােন বেলয়লেন। এটি মকাবভলের বিরুলধে ্োইলয় 
ভারত এই বনলয় নিম টিকা মপ্। এর আলগ, ভারত আিটি 
টিকা অনমুলমােন কলরবে্। ফ্স্রূপ, িতাব্মীর েিলচলয় 
প্রােোতমী মহামাবরর বিরুলধে ্োইলয় ভারলতর হালত 
এখন নতুন অস্ত রলয়লে। মকাবভে-১৯ অবতমাবরর বিরুলধে 

মকাবভলের বিরুলধে ্োই স্জাস্্
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মেলির েচ্ম্ব্ত ্োই মেিলক জয়মী করলি।
নকজাতভি ষ্টকজার রন্ আধজার কজাদির্ প্রদয়জারন ননই
মকন্দ্রমীয় স্াস্যে ও পবরিার ক্যোে মন্তলকর মলত মকাউইন 
মপািমিাল্ মকাবভে-১৯ টিকাকরে এিং বনিধেলনর জনযে 
আধার কালেমির প্রলয়াজন মনই। পবরচয় পরে োোই ৮৭ ্ ক্ 
মানমুষলক টিকা মেওয়া হলয়লে। মন্তক জাবনলয়লে, মপািমিাল্ 
বনিধেলনর জনযে আধার কালেমির প্রলয়াজন মনই এিং অনযে 
মকানও নবে মেওয়া মেলত পালর। এ মেলক মিাঝা োয় মে 
মকাবভে টিকা গ্হলের জনযে আধার িাধযেতামূ্ক নয়। এই 
পেলক্প মেলির প্রবতটি নাগবরকলক টিকা প্রোলনর জনযে 
েরকালরর প্রবতশ্রুবত প্রেি মিন কলর।
আদরজাগ্ নসিু অ্জাদপ নিুন দবতশটি্ 
আলরাগযে মেতু অযোপটি নাগবরকলের মকাবভে েমলয়র 
মলধযে েংক্রমে এোলত, টিকার জনযে বনিধেন, বনকিিতশী 
বক্বনলকর মখাজঁ, িংোপরে মপলতও োহােযে কলরবে্। 
এখন তা আয়মুষ্ান ভারত বেচ্জিা্ বমিলনর েলগে েমুতি 
হলছে। এটির মাধযেলম, আপবন এক বক্লক োতিালরর 
মপ্রেচ্ক্রপিন এিং পরমীক্ার ফ্াফ্-েহ আপনার েমস্ত 
মমবেকযো্ তেযে িযেিহার করলত েক্ম হলিন। এর জনযে 
আলরাগযে মেতু অযোলপ োন এিং একটি আয়মুষ্ান ভারত 

স্াস্যে অযোকাউন্ খম্ু মুন। অযোকাউন্ মখা্ার েলগে েলগে 
আলরাগযে মেতু অযোলপ একটি ১৪ েংখযোর নম্বর ততবর হলি, 
োর ফল্ অযোলপই বচবকৎো েংক্রান্ত েমস্ত তেযে েংরক্ে 
করা োলি। 
নকজাতভদির শক্তি এখনও কদমতন, িজাই সিকি্জা 
আবশ্ক
মেলহতু এখনও মকাবভে মহামাবর মিষ হয়বন, তাই 
অোিধান হওয়া চ্লি না। তালত বিপে মিলে মেলত পালর। 
বিশ্ব স্াস্যে েংস্া স্পটিভালি জাবনলয়লে মে মহামাবর এখনও 
মিষ হয়বন এিং মকাবভে-১৯ ভাইরালের আরও রূপ িা 
ভযোবরলয়ন্ োকলত পালর। বিশ্ব স্াস্যে েংস্ার প্রধান বিজ্ানমী 
মেৌমযে স্ামমীনােন মকাবভে-১৯-এর ভবিষযেত ভযোবরলয়ন্ 
েপিলকমি েতকমিতা জাবর কলরলেন। বতবন িল্বেল্ন মে, 
‘আমরা ভাইরােটিলক রূপ পবরিতমিন করলত মেলখবে। 
ভাইরাে নতুন নতুন রূপ মানমুলষর প্রােহাবনর কারে হলয় 
উলেলে, তাই মকাবভলের নতুন রূলপর েম্ািনা উবেলয় 
মেওয়া োয় না। এই পবরবস্বতলত, জনগেলক েতকমিতা 
অি্ম্বন করলত হলি এিং মকানও ঝমুঁ বক মনওয়া চ্লি না। 
অতএি, মকাবভলের বিরুলধে ্োইলয় মাস্লক আপনার 
প্রবতরক্ার ঢা্ বহোলি িযেিহার করুন এিং েংক্রমে 
প্রবতলরালধ োহােযে করুন’। 

স্জাভজাতবক ছদন্দ রীবন
ভারলত মকাবভে-১৯-এর তৃতমীয় তরলগের 
পলর প্রবতবেন নতুন আক্রালন্তর েংখযো 
হ্াে পালছে এিং জমীিন দ্রুত স্াভাবিক 
েলন্দ বফলর আেলে। প্রায় ৪০ বেন 
পলর ১৩ মফব্রুয়াবর ভারলত মকাবভে 
আক্রালন্তর েংখযো ৫০ হাজালরর কম 
বে্, মেখালন নতুন মকে বরলপািমি 
হলয়বে্ ৪৪,৮৭৭টি। ১৯ মফব্রুয়াবর 
নতুন কলর ২২,২৭০ জন আক্রান্ত 
হলয়বে্, োলঁের মলধযে পমুনরুধোলরর 
হার বে্ ৯৮.২১%। এ কারলে প্রিােন 
বিবধবনলষধ বিবে্ করলত শুরু কলরলে, 
এিং জনজমীিন স্াভাবিক হলছে। স্মু ্, 
কল্জ এিং বেলনমা হ্ মখা্া হলছে, 
এিং িযেিো আিার চা্মু হলছে।

তিন নিুন আরেজান্ত সুস্ হওয়জা নরজাগী
১৯ নেব্রুয়জাতর  ২২২৭০ ৬০২৯৮
১৮ নেব্রুয়জাতর ২৫৯২০ ৬৬২৫৪ 
১৭ নেব্রুয়জাতর ৩০৭৫৭  ৬৭৫৩৮ 
১৬ নেব্রুয়জাতর ৩০৬১৫  ৮২৯৮৮ 
১৫ নেব্রুয়জাতর ২৭৪০৯  ৮২৮১৭ 
১৪ নেব্রুয়জাতর ৩৪১১৩  ৯১৯৩০ 
১৩ নেব্রুয়জাতর ৪৪৮৭৭ ১,১৭,৫৯১ 
১২ নেব্রুয়জাতর  ৫০,৪০৭  ১,৩৬,৯৬২ 

সংরেতমিদির িুলনজায় সুস্ হওয়জা মজানদুরর 
সংখ্জা বৃক্দ্ধ নপদয়দছ 

মকাবভলের বিরুলধে ্োই স্জাস্্

প্রাপ্ত তেযে ১৯ মফব্রুয়াবর, ২০২২ পে মিন্ত

১৭৫
মকাটি টিকার মোজ 
প্রোন করা হলয়লে। 

৮০% ক�োভিড টি�োর দুটি 
কডোজই কেয়েয়েন।

প্োপ্তবেস্ক 
জনসংখ্োর

২ মকাটির মিবি ১৫-১৭ 
িের িয়বে বকলিারবকলিারমীর 
টিকাকরে েপিূে মি হলয়লে।
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ভারমত স্াধমীনতার েংগ্াম শুধমুমারে ক্মতা 
এিং অবধকার আোলয়র েংগ্ালমর 
মলধযে েমীমািধে বে্না। একবেলক বে্ 

‘ঔপবনলিবিক মানবেকতা’ এিং অনযেবেলক ‘িালঁচা 
এিং িাচঁলত োও’ ধারো। একবেলক বে্ জাবতগত 
মশ্রষ্ঠত্ব ও িস্তুিালের মলতা ধারো, অনযেবেলক মানিতা 
ও আধযোত্মিকতার প্রবত বিশ্বাে। এই েমুলধে ভারত জয়মী 
হয়; ভারলতর ঐবতহযে জয়মী হলয়লে। ভারলতর স্াধমীনতা 
েংগ্ালমর মলধযে োমযে, মানিতা ও আধযোত্মিকতার 
িচ্তিও বনলয়াচ্জত বে্। োরা মেলির জনযে বনলজলের 
জমীিন বিেজমিন বেলয়লেন, মেলির জনযে কাজ কলরলেন 
মেই স্াধমীনতা েংগ্ামমীলের তালঁের অিোনলক- 
আত্মতযোগলক স্মরে করার একটি েমুলোগ হ্ এই 

অমতৃ মলহাৎেি। তালঁের স্প্নগুব্ মাোয় মরলখ 
আমালের এই েমলয় নতুন েংকল্পও গ্হে করলত হলি। 
আমালের পচ্রেকার এই েংখযোটি ১-১৫ মাচমি েমলয়র 
মলধযে প্রকাবিত হলি, ো আমালের বিবভন্ন ঐবতহাবেক 
েিনার কো স্মরে কবরলয় মেয়, মেমন ১৯৩০ োল্র 
৮ মাচমি আইন অমানযে আলন্দা্ন শুরু হলয়বে্, মহাত্মা 
গাধেমীর মনতৃলত্ব ১৯৩০ োল্র ১২ মাচমি োচ্ন্ড োরো 
শুরু হলয়বে্। ২০২১ োল্র ্িে েতযোগ্লহর ৯১ 
িের পূে মি হলয়লে, মেই উপ্লক্যে প্রধানমন্তমী নলরন্দ্র 
মমােমী েিরমবত আশ্রম মেলক পেোরো শুরু কলর 
অমতৃ মলহাৎেলির েূচনা কলরবেল্ন। এই েংখযোয় 
েমুিমী্া বেবে, েচ্চ্চোনন্দ হমীরানন্দ িাৎেযোয়ন,  িমুরগু্া 
রামকৃষ্ণ রাও, বিশ্বনাে োলের জমীিন আখযোন পেমু ন।  

স্াধমীনতার অমতৃ মলহাৎেি ভজারি@৭৫ 

ভজারদির অমর নসনজানীরজা 
১২ মাচমি ! আজ মেলক ৯২ িের আলগ এই ঐবতহাবেক বেলন মহাত্মা গাধেমী োচ্ন্ড 

োরো শুরু কলরবেল্ন। মেই োরো মেিিােমীর মলধযে স্লেবিয়ানা জাগ্ত কলরবে্, 
বব্টিি োম্ালজযের বভত কাবঁপলয় বেলয়বে্। গত িের এই বেন মেলক স্াধমীনতার 

অমতৃ মলহাৎেলির েূচনা হলয়বে্, আজ োরা মেলির মানমুষ আমালের স্াধমীনতা 
েংগ্ামমীলের স্মরে করলেন। 

অমৃি মদহজাৎসদবর এক বছর 
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মেিিধেমু  বচত্তরঞ্জন োে একিার ্ালহালর এলেবেল্ন। 
কবেত আলে মে মেই জনেভায় েমুিমী্া বেবে তারঁ ম্খা 

একটি পাঞ্জাবি গান “েমুগ েমুগ গগন ম্হরাওলয় ঝান্ডা ভারত ো" 
মগলয়বেল্ন ো শুলন “মেিিধেমু ” মকঁলে মফল্বেল্ন। শুধমু তাই 

নয় েলরাচ্জনমী নাইেুও এই গানটি 
শুলন অনমুপ্রাবেত হলয়বেল্ন এিং 
এই গানটি তখনকার বিলিিমীলের 
বপ্রয় গান হলয় উলেবে্। েমুিমী্া বেবে 
খমুি কম িয়লেই তারঁ মালক হারান। 
পোলিানা করার পািাপাবি বতবন  
িহু বিলিিমী েংগেলনর েলগে েমুতি 
হলয়বেল্ন। েমুিমী্া বেবে ১৯০৫ োল্ 

৫ মাচমি পাঞ্জালির (িতমিমান পাবকস্তান) েত্ততিতোচুহালে জন্মগ্হে 
কলরবেল্ন। বতবন এমন একজন মেিলপ্রবমক বেল্ন বেবন 
কালঁকাবর মাম্ায় আিক বিলিিমীলের িাচঁালত তারঁ বিলয়র জনযে 
েচ্চিত রাখা মোনার গহনা পে মিন্ত বিচ্ক্র কলর বেলয়বেল্ন। েমুিমী্া 
বেবের মা মমলয়র বিলয়র জনযে এই গহনা মরলখ বগলয়বেল্ন। 
েমুিমী্া বেবের স্মু ল্র বপ্রচ্ন্সপযো্ তালঁক ‘েমুগ মিা ভািমী’র েলগে 
পবরচয় কবরলয় মেন। ধমীলর ধমীলর তালঁের মলধযে িধেন আরও েৃঢ় 

হলয় ওলে, েমুিমী্া তালঁক ‘েমুগ মিা ভািমী’ িা েমুগ মিা মিৌবে িল্ েলম্বাধন 
শুরু কলরন। অপরবেলক েমুিমী্া মমাহন েক্ বিলিিমীলের কালে 
েমুিমী্া বেবে হলয় ওলেন। ভগৎ বেং েমুিমী্া বেবেলক িে মিান 
বহোলি েম্ান করলতন।  েমুজলন একেলগে বব্টিি েরকালরর 
অলনক পবরকল্পনার বিলরাবধতা কলরবেল্ন এিং এলক অপরলক 
োহােযে করার জনযে েো প্রস্তুত োকলতন। বব্টিি পমুব্ি অবফোর 
েযোন্ডালে মির হতযোর পর ভগৎ বেং েমুগ মিা ভািমীর েলগে েদ্মলিলি 
ক্কাতায় আলেন। বব্টিি েরকালরর মচালখ ধমুল্া বেলত েমুিমী্া 
বেবে বনলজ মেখালন োকলতন মেখালনই ভগৎ বেংলয়র োকার 
িযেিস্া কলরবেল্ন। ১৯৩৩ োল্ েমুিমী্া বেবে একজন স্াধমীনতা 
েংগ্ামমীর েলগে বিিাহ িধেলন আিধে হলয়বেল্ন। তারঁ স্ামমী িযোম 
মমাহন মপিায় একজন আইনজমীিমী বেল্ন। ১৯৪২ োল্ ভারত 
োলো আলন্দা্লনর েময় তারঁা েমুজলনই কারারুধে হলয়বেল্ন। 
এই েময় েমুিমী্া ্ালহালর োন। িযোম মমাহন তখন বেবলিলত 
বেল্ন। মেিলক স্াধমীন করার জনযে বতবন অতযোচার-বনে মিাতন 
েহযে করল্ও বতবন কখলনা তারঁ ্োই োলেনবন।

তবপ্লবীদির সজাহজায্ করদি গহনজা তবক্রে কদরন সুশীলজা 
রন্ম- ৫ মজার্, ১৯০৫; মৃিু্- ১৩ রজানুয়জাতর, ১৯৬৩

সুশীলজা তিতি এমন একরন নিশদপ্রতমক তছদলন তযতন 
কজাদঁকজাতর মজামলজায় আটক তবপ্লবীদির বজারঁজাদি িজারঁ তবদয়র 
রন্ রজাখজা নসজানজার গহনজা তবক্রে কদর তিদয়তছদলন।

বুরগুলজা রজামকৃষ্ণ রজাও হজায়িরজাবজাদির তনরজাম এবং 
তব্ষ্টশদির অন্জাদয়র তবরুদদ্ধ রুদখ িজাড়ঁজান

মহান স্াধমীনতা েংগ্ামমী িমুরগু্া রামকৃষ্ণ রাও হায়দ্রািালের 
প্রেম বনি মিাবচত মমুখযেমন্তমী বেল্ন। বতবন হায়দ্রািালের 

বনজালমর তস্রাচার ও অনযোলয়র বিরুলধে রুলখ োবঁেলয়বেল্ন 
এিং তারঁ বিলরাবধতা কলরবেল্ন। শুধমু তাই নয়, বতবন স্ামমী 
রামানন্দ তমীে মি এিং আরও অলনক মনতার েলগে বমল্ বনজালমর 
বিরুলধে ্োই কলরবেল্ন এিং হায়দ্রািােলক স্াধমীন ভারলতর 

অন্তভুমিতি করলত গুরুত্বপূে মি ভূবমকা 
পা্ন কলরবেল্ন। িমুরগু্া রামকৃষ্ণ 
রাও মতল্গোনার মমহিমুিনগর মজ্ার 
এক ব্াহ্ে পবরিালর জন্মগ্হে 
কলরবেল্ন। পরিতশীকাল্ বতবন 
হায়দ্রািালে আইনজমীিমী বহোলি তারঁ 
কম মিজমীিন শুরু কলরবেল্ন। বতবন 
প্রেলম পমুলনর ফাগু মিেন কল্জ মেলক 

নোতক হন এিং ১৯২৩ োল্ মিালম্ব বিশ্ববিেযো্য় মেলক নোতক 
হওয়ার পর ১৯২৪ ো্ মেলক বতবন হায়দ্রািালে আইন অনমুিমী্ন 
শুরু কলরন। এই েমলয়ই বতবন ভারলতর স্াধমীনতা েংগ্ালমর 
েলগে েমুতি হন। বতবন ভারত োলো আলন্দা্লন েচ্ক্রয়ভালি 

রন্ম- ১৩ মজার্, ১৮৯৯ মৃিু্- ১৫ নসদটেম্বর, ১৯৬৭ অংিগ্হে কলরবেল্ন। তালঁক একাবধকিার কারারুধে হলত 
হলয়বে্, বব্টিি পমুব্ি বিারা বনে মিাতলনর বিকার হলয়বেল্ন। 
িমুরগু্া রামকৃষ্ণ রাও ‘হায়েরািাে মোিযো্ কনফালরন্স’-এর 
মেলক্রিাবর, ‘হায়েরািাে বরফম মি কবমটি’ এিং ‘হায়েরািাে 
পব্টিকযো্ কনফালরন্স’-এর েেেযে বেল্ন। বতবন ১৯৩৮ 
োল্ রাজযে কংলগ্লের কাে মিবনি মিাহমী েেেযে বনি মিাবচত হন এিং 
১৯৩৭ োল্ বপপ্ে কনলভনিলনর মেলক্রিাবর বনি মিাবচত 
হন। বতন িের বতবন অন্ধ্র প্রলেি কংলগ্লের েভাপবতও 
বেল্ন। িহুভাষমী রামকৃষ্ণ হায়দ্রািাে রালজযের প্রেম বনি মিাবচত 
মমুখযেমন্তমী বেল্ন। তারঁ কাে মিকাল্র মময়াে বে্ ১৯৫২ 
োল্র ৬ মাচমি মেলক ১৯৫৬ োল্র ৩১ অলক্টাির পে মিন্ত। 
পরিতশীকাল্  বতবন ২২ নলভম্বর ১৯৫৬ মেলক ১ জম্ু াই 
১৯৬০ পে মিন্ত মকরা্ার রাজযেপা্ বহোলি োবয়ত্ব পা্ন 
কলরন। ১৯৬০ ো্ মেলক ১৯৬২ োল্র ১৫ এবপ্র্ পে মিন্ত 
উত্তরপ্রলেলির রাজযেপা্ বেল্ন। ভারলতর প্রাতিন প্রধানমন্তমী 
অি্ বিহারমী িাজলপয়মী ১৯৯ োল্র ৩১ আগস্ হায়দ্রািালের 
রাজভিলন িমুরগু্া রামকৃষ্ণ রাওলয়র জমীিনমী প্রকাি কলরন। 
ভারত েরকালরর োক বিভাগ ২০০০ োল্র ১৩ মাচমি তারঁ 
েম্ালন একটি োকটিবকিও প্রকাি কলরবে্।
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ভারলতর স্াধমীনতা েংগ্ালমর েময় ‘অলজ্য়’ ি্লত 
একজন বিলিিমীলকই িজায়, এিং বতবন হল্ 

েচ্চ্চোনন্দ হমীরানন্দ িাৎেযোয়ন। মেিলক পরাধমীনতার গ্াবন 
মেলক মমুতি করলত বতবন ১৯৩০-১৯৩৬ ো্ পে মিন্ত বিবভন্ন 
কারাগালর িন্দমী বেল্ন এিং েয় িের মজ্ ও িন্দমী োকার পর 
মমুচ্তি পান। বহচ্ন্দ োবহবতযেক েচ্চ্চোনন্দ হমীরানন্দ িাৎেযোয়ন 
১৯১১ োল্র ৭ মাচমি উত্তরপ্রলেলির কমু বিনগলর জন্মগ্হে 
কলরবেল্ন। তারঁ িািা বিেযো্লয়র বিক্ায় বিশ্বাে করলতন না 
তাই তারঁ প্রােবমক পোলিানা িাবেলতই হলয়বে্। ইংলরচ্জলত 
নোতলকাত্তর পােযেক্রলম ভবতমি হওয়ার আলগ বতবন ্ালহার 
বিশ্ববিেযো্য় মেলক বিল্প বিজ্ালন বিএেবে বেবগ্ অজমিন 
কলরন। অধযেয়নরত অিস্ায় বতবন ভগৎ বেং এিং বহন্দমুস্তান 
মোিযোব্স্ বরপািব্কান আবম মির েেেযে মেমন, বিলিিমী 
চন্দ্রলিখর আজাে, েমুখলেি এিং ভগিতমী চরে মভাহরার 
েলগে মেখা কলরন। প্রেমিার মনৌজওয়ান ভারত েভার েলগে 
পবরবচত হন। পোলিানা চ্াকা্মীন েমলয়ই বতবন বিলিিমী 
আলন্দা্লনর েলগে েমুতি হন। ি্া হয় মে এই েময় বতবন মিামা 
ততবর করলত বগলয় ধরা পলেবেল্ন, বকন্তু পাব্লয় মেলত েক্ম 
হলয়বেল্ন। পলর বতবন মগ্ফতার হলয়বেল্ন এিং এমনভালি 
তারঁ বিচার করা হলয়বে্ মে তালঁক মতুৃযেেলণ্ েচ্ণ্ত করা 
োয়। েচ্চ্চোনন্দ বিলিিমী কাে মিক্ালপর পািাপাবি বহচ্ন্দলত 
ম্খাব্বখও করলতন। তারঁ রচনার মলধযে িচ্ন্দ জমীিলনর প্রভাি 
্ক্েমীয়, কারাগালর িচ্ন্দ জমীিন তারঁ ম্খার মলধযে প্রভাি 
বিস্তার কলরবে্। কারে বতবন োরা জমীিন মেলির স্াধমীনতার 

জনযে ্োই কলর বগলয়লেন।

তা ঁর "মকাোবর বক িাত" গল্পটি পেল্ মিাঝা োয় মে কমীভালি 
আলন্দা্নকারমীরা মজািিধে হলয় উলেবে্। ‘অলজ্য়’ 

িন্দমী োকাকা্মীন অিস্ায় তারঁ কািযে েংক্ন "ভগ্নেতূ" এিং 
"ইতযো্াম" প্রকাবিত হয়। আর এই কবিতা েংক্লন বিলিলির 
ধ্ববন প্রবতধ্ববনত হলয়বে্। মমুচ্ন্স মপ্রমচােঁ েচ্চ্চোনন্দ হমীরানন্দ 
িাৎেযোয়নলক ‘অলজ্য়’ নাম বেলয়বেল্ন। বতবন মপ্রমচােঁলক 
তারঁ বকেু রচনা পাটেলয়বেল্ন োলত কারও নাম উললিখ করা 
বে্ না। এমন েময় মপ্রমচােঁ ম্খলকর নাম জানলত চাইল্ন 
এিং তারপলরও ম্খলকর নাম তারঁ কালে অধরা বে্। তখন 
বতবন িল্বেল্ন মে বতবন ‘অলজ্য়’ নালম ম্খাটি োপলিন। 
মেই মেলক েচ্চ্চোনন্দ হমীরানন্দ িাৎেযোয়লনর েলগে ‘অলজ্য়’ 
নামটি েমুতি হলয় োয়। এর পর, তারঁ রচনাগুব্ ‘অলজ্য়’ 
নালমই প্রকাবিত হয়। ‘অলজ্য়’ একজন েমুপবরবচত বহচ্ন্দ কবি, 
গল্প ম্খক এিং ঔপনযোবেক বেল্ন। বতবন অনযোনযে অলনক 
ম্খকলের িহু বহচ্ন্দ রচনা ইংলরচ্জলত অনমুিােও কলরবেল্ন। 
মেি স্াধমীন হওয়ার পর বতবন োংিাবেকতা ও োবহতযে জগলত 
েপূিে মিভালি েমুতি হলয় পলেন। োবহতযে ও োংিাবেকতার 
মক্লরে তারঁ অিোন গুরুত্বপূে মি। আগ্ার োপ্তাবহক "তেবনক" 
পচ্রেকার মাধযেলম তারঁ োংিাবেক জমীিলনর েচূনা হলয়বে্। 
োবহতযে আকালেবম পমুরস্ার, এিং জ্ানপমীে পমুরস্ার-েহ 
িহু জাতমীয় পমুরস্ালর তালঁক েম্াবনত করা হলয়বে্, এোো 
আন্তজমিাবতক মগালর্ন বরে পমুরস্ারও মপলয়বেল্ন। ১৯৮৭ 
োল্র ৪ এবপ্র্ তারঁ মতুৃযে হয়। 

‘অদজ্ঞয়’ সক্চ্চিজানন্দ হীরজানন্দ বজাৎস্জায়ন: নিশদক 
স্জাধীন করদি নবজামজা বজানজাদি তশদখতছদলন 

রন্ম- ৭ মজার্, ১৯১১ মৃিু্- ৪ এতপ্রল, ১৯৮৭ 

‘অলজ্য়’র বিখযোত রচনাগুব্র 
মলধযে অনযেতম হ্ ‘ভগ্নেতূ’, "বচন্তা", 
“ইতযো্াম”, “হবর োে পার ক্ে ভার”, 
“িাওরা আলহবর”, “আগেন মক পার 
বিার”, “পূি মিা”, “বকতবন নাওঁ মম বকতবন 
িার”, “বকউঁবক মম উলে জানতা হঁু”, 
“োগর মমুদ্রা”, “পলহল্ মম োননািা  
িমুন্তা হঁু”, “মিখর, এক জমীিনমী”, “নেমী 
মক বিমীপ”, এিং “আপলন আপলন 
আজনবি”। 
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স্জাধীনিজা সংগ্জামী তববেনজাে িজাস: নিদশর 
নসবজায় তনদবতিি প্রজাে 

স্াধমীনতা েংগ্ামমী পচ্ন্ডত বিশ্বনাে োে মেলির 
মেিায় তারঁ জমীিন উৎেগ মি কলরবেল্ন। মহাত্মা 

গাধেমীর বচন্তাধারা তালঁক িযোপকভালি প্রভাবিত কলরবে্, 
ফ্স্রূপ বতবন তারঁ আইবন মপিা মেলে বেলয় মেলির 
স্াধমীনতার জনযে তারঁ জমীিন উৎেগ মি কলরবেল্ন। স্াধমীনতা 

আলন্দা্লন েচ্ক্রয়ভালি অংি 
গ্হলের জনযে বতবন ১৯২১ োল্ 
কংলগ্লে মোগোন কলরবেল্ন। 
বিশ্বনাে োে ১৮৮৯ োল্র ৮ মাচমি 
তৎকা্মীন মাদ্রাজ মপ্রবেলেচ্ন্সর 
গঞ্জাম মজ্ায় জন্মগ্হে 
কলরবেল্ন। বব্টিিলের ভারত 
মেলক বিতাবেত করলত বতবন 

আইন অমানযে আলন্দা্ন, ভারত োলো আলন্দা্ন এিং 
্িে েতযোগ্লহ স্াধমীনতা েংগ্ামমীলের েলগে একলোলগ 
্োই কলরবেল্ন। তার জনযে তালঁক কারািরেও করলত 
হলয়বে্। বতবন ১৯২০ োল্ মাদ্রাজ মপ্রবেলেচ্ন্সলত কৃষক 

ইউবনয়ন প্রবতষ্ঠা কলরবেল্ন এিং ১৯২০-১৯২৯ ো্ 
পে মিন্ত মাদ্রাজ কাউচ্ন্সল্র োবয়ত্ব পা্ন কলরবেল্ন। 
স্াধমীন ওবেিা রাজযে প্রবতষ্ঠার জনযে বিশ্বনাে োে মহাত্মা 
গাধেমীলক রাচ্জ করান। কৃষ্ণচন্দ্র গজপবত নারায়ে মেি 
এিং অনযোনযে েহলোগমীলের েলগে বমল্ ওবেয়া-ভাষমী 
রাজযে প্রবতষ্ঠায় বতবন গুরুত্বপূে মি অিোন মরলখবেল্ন। 
তার প্রলচটিার ফল্ মহাত্মা গাধেমী বব্টিিলের কালে প্রস্তাি 
বেলয়বেল্ন মে ওবেিা একটি পেৃক রাজযে হলি। কট্টর 
গাধেমীিােমী বিশ্বনাে োে ১৯৩৬ োল্ বব্টিি ভারলতর 
ওবেিা রালজযের আইনেভায় বনি মিাবচত হন এিং ১৯৩৭-
১৯৩৯ ো্ পে মিন্ত বপ্রবময়ার িা প্রধানমন্তমী বহোলি োবয়ত্ব 
পা্ন কলরন। পলর বতবন এই পে মেলক পেতযোগ 
কলরন। বতবন ওবেিা মেলক ভারলতর গেপবরষলের 
েেেযে বেল্ন ১৯৪৭-১৯৫১ ো্ পে মিন্ত,এিং িহু িের 
ধলর বতবন েি মিভারতমীয় কংলগ্ে কবমটির েেেযে বেল্ন। 
বতবন বতনিার উৎক্ প্রলেি কংলগ্ে কবমটির েভাপবত 
বনি মিাবচত হলয়বেল্ন।   

রন্ম- ৮ মজার্, ১৮৮৯ মৃিু্- ২ রনু, ১৯৮৪  

স্জাধীনিজার অমৃি উৎসদব আমরজা 
স্জাধীনিজা সংগ্জাদমর ইতিহজাসদক স্মরে 

করতছ। আর সজারজা নিশ স্জাধীনিজা 
সংগ্জামীদির প্রতি কৃিজ্ঞিজা প্রকজাশ 
করদছ। আমরজা আমজাদির ভতবর্ৎ 

গঠদনর রন্ আমজাদির ইতিহজাস নেদক 
অনুদপ্ররেজা এবং শক্তি সংগ্হ কতর। িজাই 
স্জাধীনিজা সংগ্জাদমর পজাশজাপজাতশ অমৃি 
মদহজাৎসবও ভজারদির হজারজার বছদরর 
ঐতিহ্দক ধদর রজাখদি সক্ষম হদব। 

-নদরন্দ্র নমজািী, প্রধজানমন্তী  

'পুনঃতনমজ্াে রজািরুর' তনদয় তববেব্জাপী 
তরন্তজাভজাবনজা
ভারলতর স্াধমীনতার ৭৫তম িাবষ মিকমী উেোপলনর ্লক্যে 
মেলির মগৌরিময় ইবতহাে, মেলির জনগে, েংসৃ্বত এিং 
কৃবতলত্বর েলগে েক্লক পবরবচত করালত হায়দ্রািালে েমুই 
বেন িযোপমী একটি অনমুষ্ঠালনর আলয়াজন করা হলয়বে্। 
স্াধমীনতার অমতৃ মলহাৎেলির অধমীলন ‘বরইলমচ্জবনং 
বমউচ্জয়ামে ইন হায়দ্রািাে’ অনমুষ্ঠানটি ১৫-১৬ মফব্রুয়াবর 
ভারলত অনমুটষ্ঠত হলয়বে্। এই েলম্্লন ভারত, অল্রিব্য়া, 
ফ্ান্স, ইতাব্, বেগোপমুর, েংেমুতি আরি আবমিাহমী, েমুতিরাজযে 
এিং আলমবরকার মলতা মেলির  নাগবরকরা অংিগ্হে 
কলরবেল্ন। স্াধমীনতা েংগ্ালম আবেিােমী মোধোলের 
অিোনলক স্মীকৃবত বেলত ভারত েরকার েিটি জােমুের 
বনম মিাে করলে। এোোও েরকার বিলিষ জােমুের মেমন 
িস্ত ও কারুবিল্প জােমুের, প্রবতরক্া জােমুের এিং মর্ওলয় 
জােমুেরগুব্র উন্নবতর জনযে োহােযে করলে। ২০১৪ ো্ 
মেলক শুরু কলর এখনও পে মিন্ত েংসৃ্বত মন্তক োরা মেলি 
১১০টি জােমুেরলক অে মিায়ন কলরলে এিং তিজ্াবনক পবরলিি 
ততবর করলত আোলরাটি বিজ্ান জােমুেরও ততবর করা হলছে। 
এোোও, মন্তলকর অধমীলন ভারতমীয় প্রত্নতাত্্বেক বিভাগও োরা 
মেলি ৫২টি জােমুের পবরচা্না করলে।

স্াধমীনতার অমতৃ মলহাৎেি ভজারি@৭৫ 
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তমতিয়জা কনজ্ার 
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িঃ তবি্জা তবনু্ধ তসং রতমলজাদবন গজাতমি অবনী নলখজারজা গুরতমি বজাওয়জা বজাসন্তী নিবী ভজািজাপজালজাতন ভজার এল তবদনজা নিবী

মুতিমতন নিবী শকুন্তলজা নরৌধুরী সুদলজারনজা নরহজান মজাধুরী বজােও্য়জাল নজারমজা আখিজার সুতরত্জা এল্জা প্রতিভজা রজাই 

িগুজ্াবজাই ভ্জাম লতলিজা ভজাতক অক্রিজা শ্রীবজাস্তব িজাতিয়জানজা এল 
নসজাতময়জান পদ্মরজা নরজ্ডি বন্দনজা কজাটজাতরয়জা নসজাকজার রজানকী   

সঙ্ঘতমত্জা 
বদন্দ্জাপজাধ্জায় প্রভজা আিদর মধুর নরদরে আর মুেুকজান্নজামজাল

প্রভজাদবন শজাহ  িজারজা নরজাহর আরজায ্ রন্দনজাক্র নক তভ রজাতবয়জা নসজাসজাম্জা ইদপ িঃ লিজা নিশজাই   

শ্জামজামতে নিবী

ভজারি ভজাগ্লক্ষী 
আজ নতুন ভারলতর এক গুরুত্বপূে মি 
তিবিটিযে হলয় উলেলে নারমী িচ্তি। মেলির 
প্রবতটি মক্লরে তারঁা উললিখলোগযে 
অিোন রাখলত েক্ম হলয়লেন। ২০২২ 
োল্ ৩৪ জন মবহ্া পদ্ম পমুরস্ালর 
েম্াবনত হলয়লেন।

২০১৫ ো্ মেলক এখনও পে মিন্ত ১৮৫ জন নারমীলক তালঁের 
অোধারে কৃবতলত্বর জনযে পদ্ম পমুরস্ার প্রোন করা হলয়লে। এ 
িেরও বিবভন্ন মক্রে মেলক মমাি ৩৪ জন মবহ্া পদ্ম পমুরস্ার 
মপলয়লেন। এটি বনলজই একটি মরকেমি। আজ পে মিন্ত এত নারমী 
একেলগে পদ্ম পমুরস্ার পানবন।
- নলরন্দ্র মমােমী, প্রধানমন্তমী
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