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বিনামূলীয়া বিতৰণ

আত্মবনৰ্ভৰশীলতা, সামাজিক ন্ায় আৰু উমমহতীয়া সংকল্পৰৰ 
প্ৰৰত্ক নাগবৰকক স্াৱলম্ী কৰাৰ বিশত আগিাব়িৰে নতুন ৰাৰত

স্যাৱলদ্বিতযাৰেস্যাৱলদ্বিতযাৰে
বৃদ্ধি পযাইৰে স্যাদ্িেযানবৃদ্ধি পযাইৰে স্যাদ্িেযান

সমাচাৰসমাচাৰ
নিউ ইনডিয়ানিউ ইনডিয়া
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শজতিৰ ি্ৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিমানবিবন শজতি এই পবৃিৱীৰ সমস্ত মানৱকূৰল ৩৬৫ বিনত ি্ৱহাৰ কৰৰ ক্সই 
এৰকবিবন শজতি সূি ্্ভই মাৰিা ঁএটা ঘন্াত এই ধবৰত্ৰীক বিৰয়। বি সময়ত িলিায় ুসমস্াৰ িাৰি পৰম্পৰাগত 
িীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ি্ৱহাৰক িগৰীয়া কৰা হহৰে ক্তৰন সময়ত ক্সৌৰ শজতি স্াৰাবৱকৰাৰৱই প্ৰাসংবগক বিষয় 
হহ পবৰৰে। গ্ােৰগাত বিগত িষ ্ভত ক্িবতয়া সমগ্ৰ বিশ্বই এই বিষয় সন্দৰ্ভত বিন্ািি্ভা কবৰ আবেল ক্তৰন 
সময়ত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় এটা সূি ্্ভ , এক বিশ্ব, এটা বগ্ৰডৰ মন্তৰ কিা হকবেল। এয়া সময়ৰৰা 
আহ্ান। ক্সৌৰ শজতিৰ সংৰষেণ আৰু ি্ৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সিাগতা সষৃ্টিৰ িাৰি প্ৰবতিেৰৰ ৩ ক্ম’ তাবৰৰি 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্সৌৰ বিৱস পালন কৰা হয়। ৰাৰৰত ক্সৌৰশজতিৰ সংৰষেণ তিা ি্ৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিৰশি কাম 
কবৰ িকাই নহয়, ক্িৰশ ইবতমৰধ্ নৱীকৰণ শজতিৰ লষে্সমূহ সময়ৰ পূৰি ্ভ লাৰ কবৰৰে।

আন্তঃেযাষ্ট্ৰীয় সূৰ ্্ষ  দ্িৱস

িদ্ৱৰ্তে সকৰলযা
িেসযাে সংগী সূৰ ্্ষ

ৰাৰৰত ২০১০ত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্সৌৰ বমেনৰ 
অধীনত ২০২২ িষ ্ভমল ২০ বগগাৱাট 
ক্সৌৰ শজতি আহৰণ কৰাৰ লষে্ বনধ ্ভাৰণ 
কবৰবেল। স্চ্ছ শজতিৰ প্ৰবত ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ 
িাবয়ত্বৰিাধ আবেল িাৰিই লষে্ িজৃধি কবৰ 
ক্সয়া ১০০ বগগাৱাটমল কৰা হহৰে। এবতয়া 
আৰকৌ ২০৩০ হল ২৮০ বগগাৱাটৰ লষে্ 
বনধ ্ভাৰণ কৰা হহৰে।

ক্সৌৰ শজতি উৎপািনৰ ক্ষেত্ৰত মূলত মূধিত 
লৰগাৱা ক্সৌৰ ক্পৰনলৰ পৰা (৪০ শতাংশ), 
ক্সৌৰ পাক্ভৰ পৰা প্ৰায় ৪০ শতাংশ আহৰণ 
কৰা হয়। ২০৩০ িনৰ ইজসিত লষে্প্ৰাবতিৰ 
িাৰি ১৯,৫০০ টকাৰ উৎপািনৰ হসৰত 
িব়িত হহ িকা ইনৰিবন্ৰ (উিগবন) 
আৰম্ভ কৰা হহৰে।

বপএম কুসুম অবৰিানৰ িব়িয়ৰত 
কৃষকসকলক পবৰ িকা অনিু ্ভৰ ৰূবমত 
ক্সৌৰ শজতি উৎপািনৰ ি্ৱস্া কবৰ 
আত্মবনৰ্ভৰশীল কৰাৰ বিশত কাম কবৰ 
িকা হহৰে। ৰাৰতৰ প্ৰবতিন ৰাি্ত 
অবতকৰমও এিনমক ক্সৌৰ িহৰ স্াপন 
কৰাৰ বিশত কাম কৰা হহৰে।

বিধৰৰণ ৰাৰৰত উন্নয়ন-বিকাশৰ নতুন বশিৰত উপবস্ত 
হহৰে তাৰ লৰগ লৰগ আমাৰ আশা-আকাংষোৰিাৰৰা 
িজৃধি পািমল ধবৰৰে, শজতি-বিিবুল আবিৰ িাবহিা িজৃধি 
পাইৰে। এৰন ক্প্ৰষোপটত ক্িশৰ িাৰি িাৰি বিিু্ৎ িণ্ডত 
আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ প্ৰৰয়ািনীয়তা আবহ পবৰৰে। ইয়াত ক্সৌৰ 
শজতিৰয় বিৰশষ ৰূবমকা পালন কবৰি। এই শজতিক অবধক 
বিস্তাবৰত কৰা ক্তালাৰটা আমাৰ প্ৰয়াস।
নৰেন্দ্ৰ মেযািী, প্ৰধযানেন্তী।

আন্তঃেযাষ্ট্ৰীয় মসৌে সংস্যা
ৰাৰত আৰু ফ্াৰসে বমবল উমমহতীয়াৰাৰৱ ২০১৫িনৰ 

৩০ নৰৱম্ৰত ক্পবৰেত আৰয়াজিত িলিায়ু পবৰৱত্ভনত 
ৰাষ্টসংঘৰ কনৰৰনশ্বন ক্ফ্মৱক্ভ শীষ ্ভক হিঠকৰ 

সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্সৌৰ সংস্া স্াপন কৰৰ। ইয়াৰ 
মিু্ কাি ্ভালয় হাবৰয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামত আৰে। এই সংস্াত 

আৰমবৰকা িুতিৰাষ্ট ১০১ সংি্ক সিস্ হহ পবৰৰে। 
অলপৰত ক্নপাৰলা ইয়াত অন্ৰু্ভতি হহৰে।
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প্ৰধযানেন্তীে সংগ্ৰহযালয়তঃ 
ঐদ্তহ্ে

জীৱন্ প্ৰদ্তদ্ববি

স্যাধীনতযাে অেৃত েৰহযাৎসৱ  
িযােতীয় স্যাধীনতযাে

প্ৰথে সংগ্ৰযাে

সুশযাসনে জদ্েয়ৰত স্যাৱলদ্বিতযাে নতুন পথ

প্ৰচ্ছি মলখযা িনঅংশীিাবৰত্বৰ িবৰয়ৰত সুৰবষেত-স্াবৰমানী আৰু স্াৱলম্ী ৰাৰতৰ 
নাগবৰকৰ িীৱন সুগম কৰাৰ নতুন ি্ৱস্া হতয়াৰ হহৰে। ১৪-২৮

দ্িতেে পৃষ্যাৰবযােত...

নতুন বিল্ীত প্ৰধানমন্তী সংগ্ৰহালয়ৰ 
উৰ্াধন। ৩২-৩৩

সংদ্ষিপ্ত খবে। ৪-৬

সংসৃ্তে দ্বশযােি

ফৰ ্্ষফযাইড চযাউলৰে সুদ্নদ্চিত পৰুটি

আত্মদ্নি্ষেশীলতযাৰে নতুন িযােতে দ্নে ্ষযাণ

দ্তদ্ন েযাজ্ত আফস্যাে দ্বলুদ্প্ত

সেযাজ সৰচতনতযাে প্ৰসযােত আস্যা মকন্দ্ৰে িূদ্েকযা

দ্নেযাপত্যােষিীক লল েযাষ্ট গব ্ষ

িযােত-আৰেদ্েকযা ৰুক্তেযাষ্টে সবিন্ধ

িযােত-মনপযাল সম্পক্ষত নতুন েযাত্যা

মকযাদ্িডে দ্বৰুৰধি ৰুধি

েযা-অন্নপূণ ্ষযাে আশীব ্ষযাি

ি্জতিত্ব বশতানত প়িক ৰাৰতৰত্ন পাডিডু ৰং িামন কাৰনৰ কিা। ৬

ক্কবিৰনট হিঠকৰ বসধিান্ৰিাৰ। ৭

আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত আিঁবনৰৰ নতুন ৰাৰত। ৮-১১

প্ৰধানমন্তীৰ ক্নতৃত্বত ক্িশত হ্াস পাইৰে অশান্ অঞ্চল। ১২-১৩

মা-মজন্দৰত প্ৰধানমন্তীৰ সৰম্াধনৰ সবৱৰশষ। ২৯

ৰাৰত মাতৃক সুৰষো প্ৰিান কৰা সুৰষো কমমীৰ হসৰত
প্ৰধানমন্তীৰ সৰম্াধন। ৩০-৩১

উমমহতীয়া হিঠকৰ সবৱৰশষ। ৩৪-৩৫

ক্নপালৰ প্ৰধানমন্তীৰ বতবনবিনীয়া ৰাৰত িাত্ৰা। ৩৬-৩৭

মহামাৰীৰ হসৰত বনৰন্ৰ িুধি। ৩৮-৩৯

অন্নপণূ ্ভা ধাম ন্াসত প্ৰধানমন্তীৰ সৰম্াধন। ৪৪স্াধীনতা অমতৃ মৰহাৎসৱ বশতানত এইিাৰ 
প়িক টাবন্য়া ক্টাৰপ, উিা ক্িৱী, নীলাম্ৰ-
পীতাম্ৰ আৰু বপয়বল িৰুৱাৰ কাবহনী... ৪০-৪৩

১৩ ্যা িযাৰযাত উপলব্ধ দ্নউ 
ইদ্ডিয়যা সেযাচযাে পদ়্িবলল 
এই দ্লংকলল ৰযাওঁক-

দ্নউ ইদ্ডিয়যা সেযাচযােে 
পেুদ্ণ সংস্েণ পদ়্িবলল-

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

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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সম্পযািক
জয়িীপ িযা্নযাগে,  
মুি্ সঞ্চালক প্ৰধান,
ক্প্ৰে ইনফ'ৰৰমশ্বন িু্ৰ'
নতুন বিল্ী 

ৰূপযাংকনকত্ষযা 
বিি্া তলৱাৰ
অৰয় গুতিা

িযাৰযা সম্পযািকসকল
ক্শাবণত কুমাৰ ক্গাস্ামী (অসমীয়া),
সুবমত কুমাৰ (ইংৰািী),
অবনল ক্পৰটল (গুিৰাট্ৰী),
নাবিম আহৰমি (উিু্ভ ),
বিনয়া বপ.এে.(মালায়লম),
ক্পৌলমী ৰবষেত(িাংলা)
হবৰহৰ পাণ্ডা (ওব়িয়া)

মজ্ষ্ পেযােশ ্ষিযাতযা সম্পযািক
সৰন্যাৰ কুেযাে
মজ্ষ্ সহযায়ক পেযােশ ্ষিযাতযা সম্পযািক
দ্বৰিযাে শে ্ষযা
সহযায়ক পেযােশ ্ষিযাতযা সম্পযািক
চন্দন কুেযাে মচৌধুেী

মজ্ষ্ ৰূপযাংকনকত্ষযা 
শ্যাে শংকে দ্তৱযােী
েবীন্দ্ৰ কুেযাে শে ্ষযা

নিউ ইনডিয়া

সমাচাৰসমাচাৰ

প্ৰকযাশক আৰু েুদ্ৰকতঃ সৰত্ন্দ্ৰ প্ৰকাশ, মুি্ সঞ্চালক প্ৰধান, বিঅ’বি (িু্ৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ এণ্ড কবমউবনৰকশ্বন। েুদ্ৰণতঃ আৰাৱলী বপ্ৰন্াি্ভ এণ্ড পাবলিিাি্ভ 
প্ৰাইৰৰট বলবমৰটড, ডাবলিউ-৩০, অ’িলা ইণ্ডাষ্টিৰয়ল এবৰয়া, ক্ফি-২, বিল্ীতঃ ১১০০২০। মৰযাগযাৰৰযাগে ৰিকনযা আৰু ই-মেইলতঃ ক্কাঠা নং-২৭৮, িু্ৰ’ অৱ 

আউটৰীচ্ছ এণ্ড ক’বমউবনৰকশ্বন, ব্তীয় মহলা, সিূনা ৰৱন নতুন বিল্ীতঃ ১১০০০৩। মেইল- response-nis@pib.gov.in। RNI No. : DELASS/2020/78827
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সািৰ নমস্াৰ,

প্ৰবতৰটা প্ৰৰিটিাই সম্ভাৱনাৰিাৰক বিবনিত কৰাৰ এটা পি প্ৰিশ ্ভন কৰৰ। পিূ ্ভৰত বিৰিাৰ লষে্ৰ কিা 
কল্পনাও কৰা নাবেৰলা ঁআজি ক্সইৰিাৰ পূণ ্ভ কৰাৰ িাৰি ক্িৰশ কাম কবৰ আৰে। ক্কাৱা হয়তঃ

क्षणश: कणशश्चैव, ववद्याम् अर्थं ् सयाधये त् |
क्षणे नष्टे कुतो ववद्या, कणे नष्टे कुतो धनम् ||
অি ্ভাৎ ক্িবতয়া আবম বিি্া অি্ভন কৰাৰ বিশত অগ্ৰসৰ হওঁ ক্তবতয়া প্ৰবতৰটা মুহতূ ্ভ, সময়ৰ ি্ৱহাৰ 

কবৰি লাৰগ। ক্িবতয়া আবম বনিক আগুৱাই বনয়াৰ বিশত অগ্ৰসৰ হওঁ ক্তবতয়া আবম প্ৰবতৰটা সম্ভাৱনাৰ 
উবিত ি্ৱহাৰ কবৰি লাৰগ। বকয়ৰনা সময়ৰ অনবুিত ি্ৱহাৰৰ বিি্া আৰু জ্ানৰ বিৰলাপ সাধন কৰাৰ 
লগৰত ধন লাৰ-প্ৰগবতৰ পি িন্ধ হহ িায়। এই কিাৰটা ক্িশিাসীৰ িাৰি ক্প্ৰৰণাস্ৰূপ বকয়ৰনা িবিৰহ 
আবম ক্িশৰ প্ৰবতিন নাগবৰকক স্াৱলম্ী কৰাৰ লগৰত আৰু ৰাষ্টক আত্মবনৰ্ভৰশীল কবৰ তুবলি লাৰগ 
ক্তৰন্ আবম সকৰলাৰৱ প্ৰবতৰটা মুহতূ ্ভ আৰু সম্ভাৱনাৰ পণূ ্ভ ি্ৱহাৰত গুৰুত্ব বিয়া উবিত। এয়াই হহৰে 
স্াৱলবম্তা আৰু আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ মন্ত। উৰল্ি কৰাৰ প্ৰৰয়ািন আৰে ক্ি এিাৰ প্ৰধাননমন্তী নৰৰন্দ্ৰ 
ক্মািী িৰৃটইনৰ ভ্ৰমণত ক্িাৱাৰ সময়ত ক্তওঁক ৰাণী এবলিাৰিৰি এিন িািীৰ ৰুমাল ক্িিুৱাইবেল। 
ক্সই ৰুমালিন ৰাণীক মহাত্মা গান্ধীৰয় উপহাৰস্ৰূৰপ বিবেল। এই কিাৰটাৰ পৰা এয়া স্পটি ক্ি ৰাৰতীয় 
িািীৰ কিৰ আৰে। িািী সামগ্ৰীৰ স্াৱলবম্তাই ক্িশক আত্মবনৰ্ভৰশীল কবৰ ক্তালাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় 
কবৰৰে। এই কাৰণৰটাৰ িাৰি ক্িশত এৰন এক ি্ৱস্া হহ উষ্ঠৱ লাৰগ িাৰ িবৰয়ৰত ক্িশ সুৰবষেত, 
স্াবৰমানী আৰু স্াৱলম্ী হহ পৰক, নাগবৰকৰ িীৱন ধাৰণৰ সুগমতা িজৃধি হওক। বিগত ক্কইটামান 
িষ ্ভৰ পৰা আিঁবনৰিাৰ হতয়াৰ ক্হাৱাৰ পৰা আৰম্ভ কবৰ ক্সইৰিাৰ কাি ্ভকৰী কৰাৰ প্ৰবতৰটা পিৰষেপৰ 
আৰঁৰ বিন্াই নতুন ৰাৰতক স্াৱলম্ী কৰাৰ বিশত কাম কবৰ হগৰে। উজ্জ্বলা, মুদ্া, ক্টিণ্ড আপ ইজণ্ডয়া, 
ই-নাম, ক্পঞ্চন-সুৰষো, ওস্তাি-হুনৰ, শ্ৰম সংস্াৰৰ িবৰয়ৰত অসংগষ্ঠত িণ্ডত কাম কবৰ িকা 
শ্ৰবমকৰ িাৰি সংৰষেণ আবি এই বিশত কাম হহৰে। ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ এই প্ৰয়াসৰিাৰক হল এইিাৰৰ 
সংস্ৰণৰ প্ৰচ্ছি ক্লিা প্ৰস্তুত কৰা হহৰে।        

লগৰত এই ১২ ক্ম’ তাবৰৰি আত্মবনৰ্ভৰশীল ৰাৰত আহ্ানৰৰা িুটা িেৰ সম্পূণ ্ভ হহৰে। এৰন 
ক্প্ৰষোপটত আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ বিশত ৰাৰতৰ আগিাব়ি ক্িাৱা পিৰষেপ, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰিুজতি বিৱস (১১ 
ক্ম’) সন্দৰ্ভত স্াৱলম্ীতাৰ মন্ত, ক্কাবৰডৰ বিৰুৰধি িবল িকা িুধিিনৰ ক্শহতীয়া িিৰৰিাৰত সামবৰ 
ক্লাৱা হহৰে।

ইয়াৰ লগৰত ি্জতিত্বৰ বশতানত সংসৃ্ত ৰাষাক নতুন পবৰৰাষা বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰহাপুৰুষাি ্ভ কৰা 
মহান ি্জতিত্ব ডাতঃ পাণ্ডুৰংগা িামণ কাৰন আৰু স্াধীনতাৰ অমতৃ মৰহাৎসৱ বশতানত ক্িশৰ প্ৰিম 
স্াধীনতা সংগ্ৰামত অংশ ক্লাৱা িীৰ ক্সনানীৰ কিাৰিাৰ সবন্নবৱটি কৰা হহৰে।

পুনতঃ এই কিাৰটা উৰল্ি কৰাৰ প্ৰৰয়ািন আৰে ক্ি আত্মসন্ান আৰু আত্মৰগৌৰৰৱ হহৰে 
আত্মবনৰ্ভৰশীল ৰাৰতৰ প্ৰাণ শজতি আৰু ক্প্ৰৰণা। এইৰিাৰক সিল কৰাৰ প্ৰজৰিয়াৰৰ ক্িশৰ প্ৰগবত, 
উন্নয়ন সম্ভৱ। সুৰবষেত হহ িাকক আৰু আমামল পৰামশ ্ভৰিাৰ response-nis@pib.gov.inতততত 
ক্প্ৰৰণ কবৰ িাকক।

সম্পযািকীয় কলে...

অসেীয়যা, ইংেযাজী, দ্হন্দীে লগৰত অন্ ১০ ্ যা িযাৰযাত দ্নউ 

ইদ্ডিয়যা সেযাচযাে পদ়্িবলল/ডযাউনৰলযাড কদ্েবললতঃ
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx ( জয়িীপ িযা্নযাগে )
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চেকযােী আঁচদ্নৰবযােে তথ্ প্ৰশংসযােলূক
নমস্াৰ, ক্মাৰ নাম বি বি িাঘাবসয়া হয়। মই গুিৰাট িৰকাৰৰ কৃবষ আৰু 
নগৰ আৱাস বিৰাগৰ ৰাি্মন্তী আৰু সাৱৰকুণ্ডলা/লীবলয়া বিধানসৰাৰ 
সিস্ বহিাৰপ িাবয়ত্বৰাৰ গ্ৰহণ কবৰ কাম কবৰৰো।ঁ মই বনউ ইজণ্ডয়া সমািাৰৰ 
প্ৰবতৰটা সংি্া লাৰ কবৰ িাৰকা।ঁ এই আৰলািনীিন পব়িিমল ৰাল হহৰে আৰু 
এই আৰলািনীৰ িবৰয়ৰত লাৰ িৰকাৰী তি্ প্ৰশংসনীয়। বিগত সংি্াত 
মই িন্দ্ৰপ্ৰৰা শইকীয়ানী, শীলৰদ্, লক্ষ্মণ নায়ক, িাসন্ী ক্িৱী আৰু এম এ 
আৰয়ংগাৰৰ িৰৰ স্াধীনতা সংগ্ৰামৰ ক্সনানীৰ কিা পব়ি উপকৃত হহৰো।ঁ এই 
কিাৰিাৰ প়িা আৰু ক্িশৰ স্াধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ বিষৰয় িাবনিমল বিয়াৰ 
িাৰি মই বনউ ইজণ্ডয়া সমািাৰৰ সমূহ সিস্ক ধন্িাি িনাইৰো।ঁ
vaghasiyavv@gmail.com 

সকৰলযা তথ্ে িযাডিযাে লহৰে দ্নউ 
ইদ্ডিয়যা সেযাচযাে
সকৰলা তি্ৰ আধাৰ হহ পবৰৰে বনউ ইজণ্ডয়া 
সমািাৰ। এই সংি্াত প্ৰকাবশত ক্লিাৰিাৰৰ 
ৰাৰতৰ বিকাশৰ প্ৰকৃত েবিিন স্পটি কবৰৰে। 
এই আৰলািনীিনত ৰাষ্ট বিকাশৰ হসৰত 
সম্বন্ধত সকৰলা তি্ সবন্নবৱটি কৰা হহৰে। এই 
আৰলািনীিৰন িৰকাৰৰ সকৰলা নতুন আিঁবন 
আৰু কামকািৰিাৰ তি্ সহকাৰৰ প্ৰকাশ 
কৰাৰ ফলত আবম উপকৃত হহৰো।ঁ এৰন এিন 
সুন্দৰ আৰলািনী উপহাৰ বহিাৰপ বিয়াৰ িাৰি 
অৰশষ ধন্িাি।

েৰুকশ শে ্ষযা, ঋদ্ৰ বে ্ষযা
mukesh123idea@gmail.com

প্ৰদ্তৰৰযাদ্গতযােলূক পেীষিযাে বযাৰব 
উপৰৰযাগী
বনউ ইজণ্ডয়া সমািাৰৰ অনুৰূপ নতুন ৰাৰতৰ 
েবিিন স্পটি কৰৰ। এই আৰলািনীিনত বিয়া 
ক্হাৱা প্ৰবতৰটা তি্ প্ৰবতৰিাবগতামূলক পৰীষোৰ 
িাৰি বিৰশষ উপৰিাগী। সময়ৰ লৰগ লৰগ এই 
আৰলািনীিন অবধক বিকবশত হ’িমল আৰম্ভ 
কবৰৰে। ইয়াৰ িাৰি এই আৰলািনীৰ প্ৰবতৰটা 
সংস্ৰণৰ িাৰি মই অধীৰ অৰপষো কৰৰা।ঁ উন্নত 
বিষয়িস্তু আৰু ই-ক্মইলৰ মাধ্মত লাৰ কৰা 
ক্হাৱা এই আৰলািনী পব়ি মই উপকৃত হহৰো।ঁ

মেযাদ্হত মচযানী
sonimohit895@gmail.com 

গুৰুত্বপূণ ্ষ তথ্ৰে িেযা আৰলযাচনীখন প্ৰশংসনীয়
বনউ ইজণ্ডয়া সমািাৰৰ ১ এবপ্ৰলৰ পৰা ১৫ এবপ্ৰল ২০২২ৰ সংস্ৰণ পব়িিমল সুৰিাগ লাৰ কবৰৰলা।ঁ এই সংস্ৰণত 
সবন্নবৱটি ক্ৰলৰ িাৰি সুৰষো কৱি আৰু প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰ ্াৰা বমেন গংগাৰ হসৰত ইউৰৰিইনৰ পৰা উধিাৰ 
হহ অহা ৰাৰতীয় বশষোিমীৰ কিাৰিাৰ সবন্নবৱটি হহ আৰে। এই ক্ষেত্ৰত কাৰৰা ব্মত নাই ক্ি প্ৰধানমন্তী ক্মািীৰ িৰৰ 
পূি ্ভৰতও ক্কাৰনা নাবেল আৰু আগমলও নািাবকি। এই আৰলািনী সময়মৰত প্ৰবতিন প়ুিমৱৰ কাষমল হল ক্িাৱা তিা 
আৰলািনীিন সুন্দৰমক েপা কৰাৰ িাৰি সকৰলাৰক ধন্িাি।

শ্ৰীৰগযাপযাল শ্ৰীবযাস্তৱ
shrigopal16@gmail.com 

সুন্দে উপস্যাপনৰে সকৰলযাৰে উপকযােী দ্নউ ইদ্ডিয়যা সেযাচযাে
ক্লাকবপ্ৰয় আৰলািনী বনউ ইজণ্ডয়া সমািাৰৰ পুৰবণ সংস্ৰণৰিাৰ পব়িিমল পাইৰো।ঁ এইৰিাৰ পব়ি মই িৰিটি উপকৃত হহৰো।ঁ 
আৰলািনীিনত সকৰলা তি্ সুন্দৰৰাৰৱ সবন্নবৱটি কৰা হহৰে, সাধাৰণৰত এইৰিাৰ তি্ ক্তৰনমক লাৰ কবৰি পৰা নািায়। এই 
পজত্ৰকাৰ হসৰত িব়িত হহ িকা সকৰলাৰক অৰশষ ধন্িাি।

ajsalempur123@gmail.com 

মৰযাগযাৰৰযাগে ৰিকনযা আৰু ই-মেইলতঃ ক্কাঠা নং-২৭৮, িু্ৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ এণ্ড ক’বমউবনৰকশ্বন, 
ব্তীয় মহলা, সূিনা ৰৱন নতুন বিল্ীতঃ ১১০০০৩। মেইল- response-nis@pib.gov.in

পত্যালযাপ...
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সংদ্ষিপ্ত খবে

প্ৰদ্তেষিযা উৎপযািনত আত্মদ্নি্ষেশীল িযােত
ৰাৰৰত প্ৰবতৰষো িণ্ডত স্ৰিশীকৰণৰ ওপৰত 

বিৰশষ গুৰুত্ব প্ৰিান কবৰ আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ 
বিশত শজতিশালী পিৰষেপ গ্ৰহণ কবৰৰে। বিগত ৭ এবপ্ৰল 
তাবৰৰি ১০১ প্ৰবতৰষো সামগ্ৰীৰ এৰন এিন সূিী িাবৰ 
কৰা হহৰে বিৰিাৰৰ আমিাবন অনাগত পািঁটা িষ ্ভমল 
িন্ধ িাবকি। এইৰিাৰ ক্কৱল ৰাৰতীয় উৎপািকৰ পৰাৰহ 
ৰিয় কবৰি পৰা িাি। ইয়াৰ পূৰি ্ভ ২০২০ৰ পৰা এবতয়ামল 
িুিনমক সূিী িাবৰ কবৰ ২০৯টা প্ৰবতৰষো সামগ্ৰী/
প্ৰণালীৰ আমিাবনত প্ৰবতিন্ধকতা লৰগাৱা হহৰে। প্ৰিম 
সিূীিন ২০২০িনৰ আগটি মাহত িাবৰ কৰা হহবেল আৰু 
ব্তীয় সূিীিন ২০২১ৰ ক্ম’ত িাবৰ কৰা হহবেল। মন 
কবৰিলগীয়া কিা এয়াই ক্ি িীঘ ্ভ সময়ৰ িাৰি প্ৰবতৰষো 
িণ্ডত ক্িশৰ েবিিন আমািাবনকত্ভাৰ ৰূপতৰহ প্ৰবতষ্া 
হহ আবহবেল। গবতৰক এই েবিিন সলবন কৰাৰ িাৰি 
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত মন্তৰ হসৰত 
প্ৰবতৰষো উৎপািনৰতা আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ লষে্ বনধ ্ভাৰণ 
কৰা হহবেল। প্ৰবতৰষো মন্তী ৰািনাি বসঙৰ মৰত, “এই 
সিূীৰিাৰত িাবৰ কৰাৰ আৰঁত িৰকাৰৰ উৰদেশ্ হহৰে 
স্ৰিশী উৰি্াগক উৎসাবহত কৰা। ৰাৰতীয় প্ৰবতৰষো 

বিৰাগৰ প্ৰৰয়ািনীয়তা পূৰণ কৰাৰ লগৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 
মানক িত্ভাই ৰাবি প্ৰবতৰষো িণ্ডত ৰতিাবনৰ ওপৰৰতা 
গুৰুত্ব বিয়াৰটাৰৱই হহৰে এই পিৰষেপৰ লষে্।”

িযােতীয় কৃদ্ৰ সযােগ্ৰী েপ্তযাদ্নে ৫০০০ মকযাৰ্ে সীেযা 
অদ্তক্ৰে, ইদ্তহযাসত এয়যা সব ্ষযাদ্ধক পদ্েসংখ্যা
কৃবষ উৎপািনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাৰৰত ৰিমাগতৰাৰৱ 

ৰাল প্ৰিশ ্ভন কবৰ আবহৰে। কৃবষিাত 
সামগ্ৰীৰ ৰতিাবনৰ িাৰি ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ক্লাৱা 
বিৰশষ ি্ৱস্াৰিাৰৰ ফলৰতই ক্কাবৰড মহামাৰীৰ 
িৰৰ সংকটৰ পােৰতা ৰাৰৰত বনিৰ উন্নত 
ধাৰা অি্াহত ৰাবিৰে। এই অনুসবৰ ক্কাবৰড 
পবৰবস্বতৰ পােৰতা ২০২১-২২ বিত্ীয় িষ ্ভত 
ৰাৰতৰ কৃবষিাত সামগ্ৰীৰ ৰতিাবন পবৰমাণ 
৫০.২১ বিবলয়ন ডলাৰ হহ পবৰৰে। এয়া বিগত বিত্ীয় িষ ্ভতমক 
২০ শতাংশ অবধক। উৰল্ি্ ক্ি এই ৰতিাবনত কৃবষিাত আৰু 
সামবুদ্ক উৎপািন িুৰয়াটাই সবন্নবৱটি হহ আৰে। ক্কন্দ্ৰীয় 
িাবণজি্ক তি্ আৰু পবৰসংি্া বিৰাগৰ তি্ মৰত ৰাৰৰত 
িাউলৰ ৰতিাবনত উৰল্িনীয় সফলতা লাৰ কবৰ বিশ্বৰ িিাৰৰ 
প্ৰায় ৫০ শতাংশৰ িিাৰ অবধকাৰ কবৰ হলৰে। ২০২১-২২ 
বিত্ীয় িষ ্ভত িাউলৰ ৰতিাবন ৯.৬৫ বিবলয়ন ডলাৰ আবেল আৰু 
ক্ঘহুৰ ৰতিাবনৰ পবৰমাণ ২.১৯ বিবলয়ন ডলাৰ হহবেল। ক্ঘহুৰ 

ৰতিাবনত অপ্ৰত্াবশতৰাৰৱ ২৭৩ শতাংশৰ িজৃধি 
হহবেল। অন্ান্ কৃবষ উৎপািনৰ ক্ষেত্ৰত ক্িবনৰ 
ৰতিাবনৰ পবৰমাণ ৪.৬ বিবলয়ন ডলাৰ আৰু অন্ 
কৃবষিাত িাি্সামগ্ৰীৰ ৰতিাবনৰ পবৰমাণ ১.০৮ 
বিবলয়ন ডলাৰ হহৰে। িাউল-ক্ঘহু আৰু অন্ 
িাি্ সামগ্ৰী ৰতিাবনৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্াৱ, হাবৰয়ানা, 
উত্ৰ প্ৰৰিশ, বিহাৰ, পজচিম িংগ, েত্ীশগ়ি, 
মধ্ প্ৰৰিশ, ক্তৰলংগানা, অন্ধ্ৰ প্ৰৰিশ, মহাৰাষ্ট 

আবি ৰাি্ৰিাৰৰ কৃষক উপকৃত হহৰে। সামুবদ্ক উৎপািনৰ 
ৰতিাবনৰ ক্ষেত্ৰত ৭.৭১ বিবলয়ন ডলাৰৰ ৰতিাবনৰ িবৰয়ৰত 
উপকূলৱতমী ৰাি্ৰিাৰ ক্িৰন পজচিম িংগ, অন্ধ্ৰ প্ৰৰিশ, 
ওব়িশ্া, তাবমলনাডু, ক্কৰৰলা, মহাৰাষ্ট তিা গুিৰাটৰ কৃষক 
লাৰাববিত হহৰে। মিলাৰ ৰতিাবন ৰিমাগত ব্তীয় িষ ্ভৰতা িজৃধি 
হহ ৪ বিবলয়ন ডলাৰ হহ পবৰৰে। কফীৰ ৰতিাবনৰতা প্ৰিমিাৰ 
১ বিবলয়ন ডলাৰ হহ পবৰৰে। ইয়াৰ ফলত কণ ্ভাটক, ক্কৰৰলা 
আৰু তাবমলনাডুৰ ক্িবতয়ক উৎসাবহত হহ পবৰৰে।        
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প্ৰধযানেন্তী মেযািীতঃ এয়যা িৰুয়যা মিশে
েযাজে গিীে সম্পক্ষে পদ্েচয়     

িযােত-অৰষ্টদ্লয়যাে েযাজত 
বযাদ্ণদ্জ্ক সম্পক্ষ

ক্কন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ ক্িাগাৰিাগ ি্ৱস্াৰ ওপৰত 
পি ্ভায়ৰিৰম কামৰিাৰ কবৰ আবহৰে। আৰু এই 

প্ৰয়াসৰ ফলশ্ৰুবতত উ়িান আিঁবনৰ অধীনত সফলতাৰিাৰ 
সম্ভৱ হহ পবৰৰে। ক্শহতীয়ামক এই ক্ষেত্ৰত ক্িৰশ অন্ এক 
সফলতা লাৰ কৰা ক্িিা হগৰে। অৰ্ন্ৰীণ বিমান পবৰিহন 
সংস্া এলাৰয়সে এয়াৰৰ প্ৰিমিাৰৰ িাৰি স্ৰিশত বনমমীত 
ড’বন ্ভয়াৰ বিমান িাবণজি্ক ক্ষেত্ৰত ি্ৱহাৰ কবৰৰে। এই 
ড’বন ্ভয়াৰ ২২৮ বিমান বিগত ১২ এবপ্ৰল তাবৰৰি বডব্ৰুগ়ি 
আৰু পাবেঘাটৰ মািত িলািল হয়। ১৭ িাত্ৰী কব়িয়াই 
বনয়াৰ ষেমতা িকা এই ড’বন ্ভয়াৰ-২২৮ বিমান বিনৰ লগৰত 
বনশাৰ ৰাগৰতা িলািল কৰাৰ ষেমতা আৰে। এই লঘু 
এয়াৰৰিাফটৰ িলািলৰ ফলত উত্ৰ পূিৰ ৰাি্ৰকইিনৰ 
মািত ক্িাগাৰিাগ ি্ৱস্া অবধক উন্নত হহ পবৰি। পাহাৰীয়া 
এৰলকাত সৰু ৰানৰৱত এই বিমানিনৰ অৱতৰণৰ সুবিধা 
আৰে িাৰিই এয়া বিৰশষ সহায়ক হহ পবৰি। n

ক্কাবৰড মাহামাৰী তিা ইউৰৰিইন িধুিৰ সময়ৰতা 
ক্িশৰ অি ্ভনীবত িিু ্ভল হহ পৰা নাবেল। 

বিশ্বস্তৰীয় অি ্ভমনবতক পৰামশ ্ভিাতা সংস্া ক্কবপএমিীৰয় 
ক্শহতীয়ামক উৰল্ি কবৰৰে ক্ি ২০২২ িষ ্ভত বিশ্বৰ 
সি ্ভাবধক গবতত উধ ্ভগামী ক্হাৱা অি ্ভনীবতৰিাৰৰ বৰতৰত 
ৰাৰত অন্ৰু্ভতি হহ িাবকি। বিত্ীয় িষ ্ভ ২০২১-২২ত আৰু 
২০২২-২৩ বিত্ীয় িষ ্ভৰটাত ৰিমাগতৰাৰৱ ৯.২ আৰু ৭.৭ 
শতাংশ িজৃধি িৰ কনোলষ্টং সংস্াৰটাৰৱ বনধ ্ভাৰণ কবৰৰে। 
ক্কবপএমজিৰ মৰত ক্িশৰ অি ্ভমনবতক বিকাশ িৰ ৰাৰত 
িৰকাৰৰ গ্ৰহণ কৰা অি ্ভমনবতক সংস্াৰমূলক নীবতৰিাৰৰ 
ফলত অি ্ভনীবতৰ গবত উধ ্ভগামী হহ িাবকি। আন্তঃগািঁবনৰ 
ওপৰত বিয়া ক্হাৱা বিৰশষ গুৰুত্বই উন্নয়ন সাধন কৰাৰ 
লগৰত কম ্ভসংস্াপৰনা িজৃধি কবৰি। ঔৰি্াবগক সংস্া 
বফবকৰ মৰত ২০২২-২৩ বিত্ীয় িষ ্ভৰটাত ক্িশৰ জিবডবপৰ 
িজৃধি িৰ ৭.৪ শতাংশ িাবকি।      

ৰযাত্ীে লসৰত উেযা েযাদ্েৰল
‘মেড ইন ইদ্ডিয়যা’ ড’দ্ন ্ষয়যাে দ্বেযান

ৰাৰত-প্ৰশান্ মহাসাগৰীয় এৰলকাৰ অন্তম 
শজতিশালী ক্িশ তিা ক্কাৱাড ক্গাটৰ 

গুৰুত্বপূণ ্ভ সিস্ ৰাৰত-অৰষ্টবলয়াৰ মািত এবতয়া 
িাবণজি্ক সম্পক্ভ স্াপন হহৰে। িুৰয়া ক্িশৰ মািত 
ক্হাৱা িুজতি অনুসবৰ ২ এবপ্ৰলত ৰাৰত অৰষ্টবলয়া 
অি ্ভমনবতক সহৰিাবগতা আৰু িাবণজি্ক সম্পক্ভৰ 
িুজতি স্াষেৰ হহৰে। িুৰয়া ক্িশৰ মািৰ এই িুজতিৰ 
গুৰুত্ব ইমাৰনই আবেল ক্ি িুৰয়া ক্িশৰ িাবণি্ 
মন্তীৰয় এই িুজতি স্াষেৰ কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্তী 
নৰৰন্দ্ৰ ক্মািী আৰু স্ট মবৰেন ৰািু্ভৰৱল মাধ্মৰ 
িবৰয়ৰত সংিুতি হহ আবেল। ক্ফব্ৰুৱাৰী মাহৰতই 
িুৰয়ািন ক্িশৰ মািত ক্হাৱা আৰলািনাৰ অন্ত 
এই িাবণি্ িুজতিৰ বিষৰয় বসধিান্ ক্লাৱা হহবেল। ফ্ী 
ক্ৰেড এবগ্ৰৰমন্ (মুতি িাবণি্ িুজতিৰ অধীনত এয়া 
ৰাৰৰত ক্পানপ্ৰিম ক্কাৰনা এক উন্নয়নশীল ক্িশৰ 
হসৰত িুজতি স্াষেৰ কবৰৰে। এই বিষয়ত প্ৰধানমন্তীৰয় 
কয় ক্ি, “এই িাবণজি্ক িুজতিৰয় িুৰয়ািন ক্িশৰ 
মািত িকা উমমহতীয়া সম্পক্ভক অবধক গা়ি কবৰ 
তুবলৰে।” এই িুজতিৰ িবৰয়ৰত অৰষ্টবলয়াই ৰাৰতক 
িামৰাৰ উৎপািন, িস্ত্ৰ, ক্িল উৎপািন আৰু 
কাৰপাৰৰ িৰৰ ৯৬ শতাংশ সামগ্ৰী বনতঃশুল্ক প্ৰিান 
কবৰি। িাবণি্ মন্তী বপয়ুষ ক্গাৰৱলৰ মৰত “ইয়াৰ 
ফলত িুৰয়া ক্িশৰ মািত আগন্তুক পািঁ িেৰত 
হ্ত িাবণি্ ২৭ বিবলয়ন ডলাৰৰ পৰা িজৃধি হহ ৪৫-
৫০ বিবলয়ন ডলাৰ ক্হাৱাৰ আশা কৰা হহৰে।”        

তীব্ৰ গদ্তত বৃদ্ধি
মহযাৱযা দ্বশ্বে অথ ্ষনীদ্তৰবযােে
অন্িু্ষক্ত লহ থযাদ্কব িযােত

সংদ্ষিপ্ত খবে
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সংসৃ্তেসংসৃ্তে
দ্বশযােিদ্বশযােি

বিশ্বৰ ইবতহাসত এৰন কম সংি্ক ক্লাক আৰে 
বিসকৰল অধ্য়ন মাৰন বিি্ায়তবনক বিশত এৰন 
ক্কতৰিাৰ কাম সম্পন্ন কৰৰ বিৰিাৰ ইবতহাসৰ 

পষৃ্াত সাধাৰণৰত বিিাবৰ পািমল নাই। আধুবনক ৰাৰতিষ ্ভত 
পাণ্ডু ৰং িামন কাৰনৰ িৰৰ বিধিান, বিৰল ি্জতিত্ব পািমল টান। 
১৮৮০ িনৰ ৭ ক্ম’ তাবৰৰি এক কট্টৰ মধ্ম িগমীয় িাহ্মণ 
পবৰয়ালত কাৰনৰ িন্ হহবেল। কাৰনৰ বপতৃৰ িামন শংকৰ 
কাৰন বনম্ন আিালতৰ উকীল আবেল। কাৰনই হাইসু্লীয়া 
বশষো এেবপজি সু্লৰ পৰা উত্ীণ ্ভ হহবেল আৰু জিলািনৰ 
বৰতৰত ২৩ সংি্ক স্ান লাৰ কবৰবেল। ক্তওঁ ১৮৯৭ িনত 
ক্মষ্ৰেক পৰীষোত উত্ীণ ্ভ হয়। ইয়াৰ পােত ক্তওঁ বিএ, এমএ, 
এলএলবি আৰু এলএলএম পৰীষোও সুি্াবতৰৰ উত্ীণ ্ভ হয়। 
ক্তওঁ ৭ িেৰ কাল িৰকাৰী সু্লৰিাৰত অধ্াপকৰ িাবয়ত্ব 
গ্ৰহণ কবৰবেল। বকন্তু পৰিান্নবতৰ ক্ষেত্ৰত অন্ায়ৰ সম্িুীন 
ক্হাৱাৰ পবৰৰপ্ৰবষেটত ক্তওঁ ক্সই িাকবৰৰ পৰা পিত্াগ 
কবৰবেল। ইয়াৰ পােত ক্তওঁ ক্িাৰম্ উচ্চ ন্ায়লয়ত ওকালবত 
আৰম্ভ কৰৰ। আইনৰ হসৰত িব়িত 'ধম ্ভশাস্ত্ৰৰ ইবতহাস'ৰ 
ওপৰত ক্তওঁ বলিা বকতাপিন িৰিটি িনবপ্ৰয় হহবেল। এই 
গ্ৰন্থত ক্তওঁ ২৪০০ িেৰীয়া বহন্দ ুধমমীয় আৰু বিৱানী আইনৰ 
বিকাশ িাত্ৰাৰ বিৱৰণ আৰে। এই গ্ৰন্থৰ প্ৰণয়নৰ ইবতহাৰসা 
আকষ ্ভণীয়।

স্য়ং কাৰনও এই কিা ৰৱা নাবেল ক্ি ক্তওঁ ৰাৰতীয় 
ধম ্ভশাস্ত্ৰৰ ইবতহাস ক্লবি ক্পলাি। ক্তওঁ আিলৰত সংসৃ্তত 
‘ি্ৱহাৰ প্ৰমুি’ শীষ ্ভক এিন গ্ৰন্থ বলবি আবেল। ক্সই 
গ্ৰন্থিনৰ ৰিনা সম্পূণ ্ভ ক্হাৱাৰ পােত ক্তওঁৰ মনমল এই 
কিাৰটা আবহবেল ক্ি গ্ৰন্থপুবিিনৰ এটা পাতবন বলিা িাওঁক 

িাৰ িবৰয়ৰত পাঠকসকৰল ধম ্ভশাস্ত্ৰৰ ইবতহাসৰ সংবষেতি 
তি্ লাৰ কৰক। ধম ্ভশাস্ত্ৰৰ সংবষেতি ৰূপ বলবিিমল হগ সত্ৰ 
অৰবিষণত ক্তওঁ এিনৰ পােত আনিন গ্ৰন্থ, এটা অনুসন্ধানৰ 
পােত আন এটা অনুসন্ধান কবৰিমল িাধ্ হহ পবৰবেল। পষৃ্াৰ 
পােত পষৃ্া বলবি হগবেল, ইয়াৰ ফলত ক্সই সংবষেতি পাতবন 
ইমাৰনই বিশাল হহ পবৰবেল ক্সয়া বনৰিই এক পূণ ্ভাংগ গ্ৰন্থ 
হহ পবৰল আৰু মূলত ৰাৰতীয় সংসৃ্বতৰ জ্ানৰ ক্ষেত্ৰত এক 
অমূল্ গ্ৰন্থ হহ পবৰল। ধম ্ভশাস্ত্ৰৰ ইবতহাসৰ প্ৰিম িণ্ড ১৯৩০ 
িনত প্ৰকাশ হহবেল। এিনৰ পােত আনৰটা িণ্ড প্ৰকাশ 
হহ ১৯৬২ িনত ইয়াৰ পঞ্চম িণ্ড প্ৰকাশ পাইবেল। ১৯৩০ 
িনত প্ৰিম িণ্ড প্ৰকাশ হওৰত ক্তওঁৰ িয়স ৫০ আবেল আৰু 
১৯৬২ িনত পঞ্চম িণ্ডৰ প্ৰকাশ ক্হাৱাৰ সময়ত ক্তওঁৰ িয়স 
৮২ িেৰ হহবেল। িাৰৰ িয় হািাৰ পষৃ্াৰ এই গ্ৰন্থিনৰ উপবৰ 
ক্তওঁৰ অৰনক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইবেল। উত্ৰৰামিবৰতৰ পৰা 
আৰম্ভ কবৰ কািম্ৰী, বহন্দৰু ৰীবতনীবত, সংসৃ্ত কাি্শাস্ত্ৰ 
অন্তম। আজিও ক্তওঁ বিন্াধাৰাক আইনবিিসকৰল ি্ৱহাৰ 
কবৰ আবহৰে। ক্তওঁৰ িৃষ্টিৰকাণ আৰলািনাত্মক, উিাৰ আৰু 
আধুবনক আবেল। ক্তওঁ হকবেল ধমমীয় বনয়ম স্ায়ী নহয়। 
পুৰবণ প্ৰিাৰ ক্তওঁ বিৰৰাধ কবৰবেল। ডাতঃ কাৰনই সংসৃ্তৰ 
আিাি ্ভ ক্হাৱাৰ লগৰত মুম্াই বিশ্ববিি্ালয় উপািাি ্ভ বহিাৰপ 
িাবয়ত্ব হলবেল আৰু ১৯৫৩-১৯৫৯হল ৰাি্সৰাৰ মৰনানীত 
সিস্ আবেল। ক্তওঁ একাবধক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সজন্লনত 
ক্িশক প্ৰবতবনবধত্ব কবৰবেল। ধম ্ভশাস্ত্ৰৰ ইবতহাস বকতাপিনৰ 
িাৰি ক্তওঁ সাবহত্ একাৰডমী িটঁা লাৰ কবৰবেল। ৰাৰত 
িৰকাৰৰ ক্তওঁক মহামৰহাপাধ্ায় উপাবধ প্ৰিান কবৰবেল। 
ইয়াত লগৰত ১৯৬৩ত ক্তওঁক ৰাৰত ৰত্ন প্ৰিান কৰা হয়। n

আধুবনক সময়ত ৰাৰতীয় বিন্ন, ধম ্ভ আৰু আধ্াত্মিকতািািৰ বিশত ক্হাৱা কামকািৰিাৰত এৰন ক্কতৰিাৰ মবণষীৰ 
অৱিান আৰে বিৰিাৰৰ ক্কৱল ইবতহাস ৰিনা কৰাই নহয়, িৰঞ্চ ৰাৰত ৰূবমক বিশ্বৰ আগত সন্ানৰৰ প্ৰবতষ্া কবৰৰে। 

হিবিক ৰাষাৰ ৰূপত আজি িবিৰহ সংসৃ্ত ৰাষাক গণ্ কৰা হয় িা আজি িবিৰহ বিশ্বৰ সকৰলা ৰাষাৰৰ মূল ৰাষা বহিাৰপ 
সংসৃ্তক ক্িাৱা হয় তিা ৰাৰতীয় সংসৃ্বতগত ধম ্ভক িবিৰহ বিশ্বৰ বিবৰন্ন প্ৰান্ত সন্ান িৰনাৱা হয় ক্তৰন্ ইয়াৰ িাৰি 
মহান ৰাৰতীয় সংসৃ্তজ্ আৰু বিধিান পজণ্ডত ডতিৰ পাণ্ডু ৰং িামন কাৰনৰ িৰঙবণক ক্কবতয়াও পাহবৰি পৰা নািায়...

জন্তঃ ৭ মে’ ১৮৮০, েৃতু্তঃ ১৮ এদ্প্ৰল ১৯৭২

ডতঃ পাণ্ডু ৰং িামন কাৰনব্দ্ক্তত্ব
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n দ্সধিযান্তঃ মকন্দ্ৰীয় েন্তীেডিৰল েযাষ্ট্ৰীয় খযাি্ সেুষিযা 
আইনে অধীনত লষি্ কদ্ে মলযাৱযা সযাব ্ষজনীন 
দ্বতেণ প্ৰণযালী, একদ্ত্ত বযাল দ্বকযাশ মসৱযা, দ্পএে 
মপযাৰণ(পুৰটি) অদ্িৰযান আৰু িযােত চেকযােে অন্ 
কল্যাণকযােী আঁচদ্নৰবযােে েযাধ্েত ফৰ ্্ষফযাইড 
চযাউল দ্বতেণে েঞ্জদু্ে দ্িৰে।

n প্ৰিযাৱতঃ ফষ্ট্ভফাইড িাউলৰ বিতৰণ ২০২৪ িনৰ িনুৰ 
বৰতৰত প্ৰবতিন ৰাি্ আৰু ক্কন্দ্ৰীয় শাবসত প্ৰৰিশত 
পি ্ভায়ৰিৰম বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ হহ িাি। প্ৰায় ২৭০০ 
ক্কাষ্ট টকা িাউলৰ ফষ্ট্ভবফৰকশ্বনৰ িাৰি ি্য় হ’ি 
আৰু এয়া ৰাৰত িৰকাৰৰ িহন কবৰি। ইয়াৰ িবৰয়ৰত 
মবহলা, বশশু তিা িুগ্ধপান কৰৰাৱা মাতৃসকল উপকৃত 
হ’ি। ইবতমৰধ্ িৰকাৰৰ ৮৮.৬৫ লাি ক্মষ্ৰেক টন 
ফষ্ট্ভফাইড িাউল ৰিয় কবৰৰে।

n দ্সধিযান্তঃ স্যানীয় দ্নগে/দ্নকযায়ৰবযােে উন্নয়ন তথযা 
দ্বকযাশে বযাৰব মকন্দ্ৰীয় মকদ্বৰনৰ্ ৫,৯১১ মকযাৰ্ 
্কযাে ব্য় সযাৰপৰষি সংৰশযাদ্ধত েযাষ্ট্ৰীয় গ্ৰযাে্ 
স্েযাজ অদ্িৰযানক ৩১ েযাচ্ষ ২০২৬ লল চলযাই েখযাে 
মষিত্ত েঞ্জদু্ে দ্িৰে।

n প্ৰিযাৱতঃ ইয়াৰ ফলত ক্িশত িকা ২.৭৮ লািৰৰা অবধক 
স্ানীয় বনগম/সংস্াৰ উমমহতীয়া বিকাশত সহায়ক হহ 
পবৰি। ইয়াৰ লগৰত অি ্ভমনবতক বিকাশ আৰু সামাজিক 
উন্নয়নত সহায় হ’ি। এই আিঁবনত ৫,৯১১ ক্কাষ্ট টকা 
িৰি হ’ি।

n দ্সধিযান্তঃ মকন্দ্ৰীয় েন্তীেডিৰল অ্ল ইন’মিশ্বন 
দ্েেনক ২০২৩ে েযাচ্ষলল চলযাই দ্নয়যাে দ্সধিযান্ 
ললৰে। 

n প্ৰিযাৱতঃ অটল ইন’ক্ৰশ্বনৰ িবৰয়ৰত পািলগীয়া 
লষে্ৰিাৰ হহৰে- ১০ হািাৰ অটল ষ্টংকাবৰং ক্লি, ১০১ 

অটল ইনবকউৰিশ্বন ক্কন্দ্ৰ আৰু ৫০ অটল কবমউনীষ্ট 
(সমূহীয়া) ক্কন্দ্ৰ স্াপন কৰা। ইয়াৰ লগৰত অটল বনউ 
ইজণ্ডয়া ক্িৰলঞ্ৰ (প্ৰত্াহ্ান) মাধ্মত ২০০ টিাট্ভআপক 
সহায় প্ৰিান কৰা। উপৰৰাতি এই লষে্ৰিাৰ প্ৰাতি 
কবৰিমল ক্িাৱাৰ পিত িৰকাৰৰ িুই হািাৰ ক্কাষ্ট 
টকাৰৰা অবধক ি্য়ৰ কিা িাৰিটত উৰল্ি কৰা হহৰে।

n দ্সধিযান্তঃ কয়লযা আৰু শদ্ক্ত সবিদ্ন্ধত আন্তঃগযাথঁদ্নে 
উন্নয়নে বযাৰব কয়লযা খডি আইন ১৯৫৭ে অধীনত 
অদ্ধগ্ৰহণ কেযা িূদ্েে ব্ৱহযােে বযাৰব দ্নধ ্ষযােণ কেযা 
নীদ্তত মকন্দ্ৰীয় মকদ্বৰন্ে অনুৰেযািন। 

n প্ৰিযাৱতঃ বিৰিাৰ ৰূিণ্ডৰ পৰা কয়লা িননৰ কাম হহ 
হগৰে ক্সইৰিাৰ ঠাইত পুনৰাই িনন আৰম্ভ হ’ি। 
ইয়াৰ লগৰত কয়লা তিা শজতিৰ হসৰত িব়িত হহ িকা 
আন্তঃগািঁবনমূলক কাি ্ভৰিাৰ কৰা িাি। ইয়াৰ ফলত 
প্ৰত্ষে তিা পৰৰাষেৰাৰৱ কম ্ভসংস্াপন আৰম্ভ হ’ি। n

ফৰ ্্ষফযাইড চযাউলে জদ্েয়ৰত সেুদ্ষিত পৰুটি,
গ্ৰযাে্ স্েযাজ অদ্িৰযান চলযাই েখযাে দ্সধিযান্

মকদ্বৰন্ দ্সধিযান্

ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়ন, িবৰদ্ৰ িীৱন সংস্াৰৰ িাৰি িায়ৱধি। এই বিশৰত ক্কন্দ্ৰীয় মন্তীমণ্ডৰল ২০২৪ৰ 
বৰতৰত সকৰলা ৰাি্ আৰু ক্কন্দ্ৰীয় শাবসত অঞ্চলত পি ্ভায়ৰিৰম ফষ্ট্ভফাইড িাউল বিতৰণ কৰাৰ বসধিান্ত মঞ্ডু বৰ 

বিৰে। ইয়াৰ িবৰয়ৰত মবহলা, বশশু আৰু িুগ্ধপান কৰৰাৱা মাতৃসকৰল পুষ্টি লাৰ কবৰি পাৰৰ। ইয়াৰ লগৰত মন্তী 
মণ্ডৰল গ্ৰামীণ স্ানীয় বনগমৰিাৰৰ অি ্ভমনবতক বিকাশৰ িাৰি সংৰশাবধত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্ স্ৰাি অবৰিানৰটাক ২০২৬ 

িনৰ ৩১ মাি্ভ পি ্ভন্ আৰু অটল ইন’ক্ৰশ্বন বমেনক মাি্ভ ২০২৩হল িলাই বনয়াৰ বসধিান্ হলৰে...
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আত্মদ্নি্ষেশীলতযাে দ্িত্তিত্তিত
নতুন িযােতে দ্নে ্ষযাণ

ক্কাবৰড সংকটৰ আৰম্ভবণৰ সময়ত ক্িবতয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংকটৰ গৰাগত পবৰবেল ক্তবতয়া প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ 
ক্মািীৰয় এইিুবল আহ্ান িনাইবেল ক্ি সংকটৰ পৰা স্্ৱহাৰ কবৰিমল বশবকি লাৰগ আৰু সকৰলাৰক ক্ৰাৰকল 

ফৰ ক্লাৰকলৰ মন্ত বিবেল। ক্তওঁ ইয়াৰ িবৰয়ৰত ২০২০ িনৰ (মহামাৰীৰ িেৰ) ১২ ক্ম’ তাবৰৰি ‘আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত’ 
অবৰিান আৰম্ভ কবৰবেল। ক্িশৰ লগৰত প্ৰবতিন নাগবৰকক আত্মবনৰ্ভৰশীল কবৰ ক্তালাৰ লষে্ৰৰ এই অবৰিান 
আৰম্ভ কৰা হহবেল। ক্মািীৰয় পৰৱতমী সময়ত আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰতৰ িাৰি মূল পািঁটা স্তম্ভ- অি ্ভি্ৱস্া, আন্তঃগািঁবন, 

ি্ৱস্া, ক্ৰৌগবলক বস্বত আৰু িাবহিাৰ িাৰি িনগণৰ িনগািঁবনৰ অধ্য়ন, তক্ভসংগত কৰ ি্ৱস্া, সৰল আৰু স্পটি 
আইন, সষেম মানৱ সম্পিৰ লগৰত শজতিশালী বিত্ীয় প্ৰণালীৰ িাৰি বিৰশষ ধৰৰণ কাম কবৰ সংস্াৰমূলক পিৰষেপ 

হাতত হলৰে। আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত অবৰিানৰ অধীনত ক্ঘাবষত অি ্ভমনবতক সাহাি ্ভই সংকটৰ সময়ত অি ্ভি্ৱস্াক 
সহায় কৰাই নহয় িৰঞ্চ এই িুটা িেৰত নতুন ৰাৰত ক্ৰষ্ট শজতিশালী কবৰৰে...

ক্কাবৰডৰ সময়ত ক্িশৰ নাগবৰক 
বকধৰণৰ শংকাত বিন অবতিাবহত 
কবৰলগীয়া হহবেল ক্সয়া সকৰলা 

ৰূতিৰৰাগীৰয় উপলবধি কবৰি পাৰৰ। বকন্তু ক্তৰন 
সয়মত প্ৰধানমন্তীৰ ্ াৰা উচ্চাবৰত িুটা শব্দ আত্মবনৰ্ভৰ 
ৰাৰৰত সকৰলাৰক সাহস বিবেল। মহামাৰীৰ িুটা িেৰ 
আৰু বিৰশষত তৃতীয়ৰটা িষ ্ভৰ আৰম্ভবণৰ সময়ত 
এই আত্মবনৰ্ভৰশীলতাই সকৰলা নাগবৰকক সাহস 
বি আবহৰে আৰু ক্িশৰ অি ্ভমনবতক বিকাশত সহায় 
কবৰৰে। ২০২০িনৰ ১২ ক্ম’ তাবৰৰি ৰাষ্টক সৰম্াধন 
কবৰ প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত 
অবৰিান আৰম্ভ কবৰবেল আৰু প্ৰায় ২০ লাি ক্কাষ্ট 

টকাৰৰা অবধক অি ্ভমনবতক সাহাি ্ভৰ কিা ক্ঘাষণা 
কবৰবেল। ক্তবতয়া িবিও শংকা আবেল বকন্তু প্ৰধানমন্তী 
নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰ ক্নতৃত্বত িলা পূণ ্ভ প্ৰস্তুবত আৰু উৰি্াগ 
িণ্ডৰ সকৰলা ি্জতিৰ হসৰত আৰলািনা কবৰ ইয়াৰ 
িিৰা প্ৰস্তুত কৰা হহবেল। আৰু ১৩ ক্ম’ তাবৰৰি 
বিত্ মন্তী বনম ্ভলা সীতাৰমৰণ অি ্ভমনবতক সাহাি ্ভৰ 
কিা ক্ঘাষণা কবৰবেল। উৰল্ি্ ক্সই বিনধবৰ ক্িশত 
আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ িি্ভা সি ্ভাবধক হহৰে মহামাৰীৰ 
সময়ৰতা সকৰলা নাগবৰকক এই শব্দই সাহস বিিমল 
সষেম হহৰে। মন কবৰিলগীয়া কিা এয়াই ক্ি 
অক্সৰফাড্ভ অবৰধাৰনও আত্মবনৰ্ভৰশীলতা শব্দৰটাক 
স্ীকৃবত বি িেৰৰ ক্শ্ৰষ্ শব্দ িুবল ক্ঘাষণা কবৰৰে।

সফলতাৰ িুিেৰআত্মদ্নি্ষে িযােত
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আত্মবনৰ্ভৰশীলতাক সফল কবৰ তুবলিমল আজি 
সমগ্ৰ ক্িৰশ সমূহীয়াৰাৰৱ কাম কবৰৰে। এই কাৰণৰটাৰ 
িাৰিই আজি ৰাৰতিষ ্ভ বিশ্বৰ ক্মনুৰফকশ্বাবৰং পাৱাৰ 
হাউি (উৎপািনৰ মূল ক্কন্দ্ৰ) হহ পবৰৰে। ক্মক ইন 
ইজণ্ডয়া আৰু আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰতক সফল কবৰ ক্তালাৰ 

িাৰি এই ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনাৰ সষৃ্টি কৰা হহৰে। এই বিশত 
অবধক কবৰ ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ২৫ হািাৰৰৰা অবধক 
অবৰৰিাগ আবি সুপৰামশ ্ভৰৰ সমাতি কবৰৰে আৰু 
অনুজ্াপত্ৰৰিাৰ পুনৰাই িাবৰ কৰা হহৰে। ি্ৱসায়ৰ 
সুগমতাৰ িাৰিও এই ক্ষেত্ৰত বিৰশষ পিৰষেপ গ্ৰহণ 

এৰনলক আেম্ভ লহদ্েল আত্মদ্নি্ষে িযােত অদ্িৰযান...
ক্কাবৰৰড িনিীৱনৰ লগৰত অি ্ভমনবতক গবতক 
িাধা বিয়াৰ সময়ৰত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় 
এই ক্ষেত্ৰত আগৰাগ হল আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত সাহাি ্ভ 
আিঁবনৰ কিা ক্ঘাষণা কবৰবেল। বিত্মন্তী বনম ্ভলা 
সীতাৰমৰণ ১৩ ক্ম’ৰ পৰা ১৭ ক্ম’ ২০২০হল পািঁটা 
পি ্ভায়ত আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত ক্পৰকি ১.০ ক্ঘাষণা 
কবৰবেল। ২০২০ৰ ১২ অৰ্ািৰত আত্মবনৰ্ভৰ 
ৰাৰত ক্পৰকি ২.০ আৰু ১২ নৰৱম্ৰ ২০২০ত 
আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত ৩.০ ক্ঘাষণা কৰা হহবেল। এই 
বিষয়ত সবৱৰশষতঃ

প্ৰধযানেন্তী গেীৱ কল্যাণ আঁচদ্ন 
১,৯২,৮০০ ক্কাষ্ট টকা

আত্মদ্নি্ষে িযােত অদ্িৰযান ১.০ 
১১,০২,৬৫০ ক্কাষ্ট টকা

প্ৰধযানেন্তী গেীৱ কল্যাণ 
মপৰকজ অন্ন আঁচদ্ন
৮২,৯১১ ক্কাষ্ট টকা

আত্মদ্নি্ষে িযােত অদ্িৰযান ২.০
 ৭৩,০০০ ক্কাষ্ট টকা

আত্মদ্নি্ষে িযােত অদ্িৰযান ৩.০
 ২,৬৫,০৮০ ক্কাষ্ট টকা

দ্েজযাি্ষ মবংক অৱ ইদ্ডিয়যাে ম�যাৰণযা 
১২,৭১,২০০ ক্কাষ্ট টকা

সেযাজে প্ৰদ্তৰ্যা বগ ্ষে প্ৰদ্ত গুৰুত্ব

বিতঃদ্তঃ প্ৰধানমন্তী গৰীৱ কল্াণ অন্ন আিঁবন ৩ মাহৰ িাৰি 
আবেল। ইয়াৰ পােত ৰিমাগতৰাৰৱ এয়া িজৃধি কৰা হহবেল। 
িত্ভমান ক্কন্দ্ৰীয় ক্কবিৰনৰট ২০২২ৰ ক্েৰতিম্ৰমল ষষ্ 
পি ্ভায়ত এই আিঁবন িজৃধি কবৰৰে। ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ৮০ ক্কাষ্ট 
ক্লাকৰ িাৰি ২ লাি ৬০ হািাৰ ক্কাষ্ট টকা িৰি কবৰৰে। 
অহা ৬মাহত অন্ ৮০ হািাৰ ক্কাষ্ট িৰি হ’ি।

েু
ি 

২৯
,৮

৭
,৬

৪১
 ম

ক
যাৰ্

সফলতাৰ িুিেৰআত্মদ্নি্ষে িযােত

৬০ খনৰেযা অদ্ধক মিশত িযােতীয় দ্েেন আৰু 
িতূযাবযাসৰবযােত আত্মদ্নি্ষে িযােত কন ্ষযাে
িনিাতীয় পবৰৰিমা মন্তণালয়ৰ ্াৰা 
ক্লাকসৰাত বিয়া তি্ অনুসবৰ ১৪ ক্ৰৌগবলক 
বিনি (জিঅ’গ্ৰাবফৰকল ইজণ্ডৰকশ্বন) ক্টগ িকা 
িনিাতীয় উৎপািনক বিৰিশত িকা ৬৩ 
ৰাৰতীয় বমেন আৰু িতূািাসক আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত 
কন ্ভাৰৰ িাৰি পৰঠাৱা হহৰে। ২০২২ৰ ক্ফব্ৰুৱাৰীমল 
৪০ক্ৰা অবধক স্ানত এইৰিাৰ প্ৰিবশ ্ভত হহৰে।  
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কৰা হহৰে। ি্ৱসায়ৰ সুগমতাৰ িাৰি ১৪টা িণ্ডত 
বপএলআই (উৎপািনৰ হসৰত িব়িত হহ িকা 
উিগবন) আৰম্ভ কৰা হহৰে। ২০২১হল িৰকাৰৰ ১ 
লাি প্ৰডাকশ্বনৰ লষে্ অবতৰিম কবৰৰে। আনহাৰত 
আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ েবি এইিাৰৰ িাৰিটৰতা ক্িবিৱমল 
ক্পাৱা হগৰে। িাৰিটৰ পােত প্ৰধানমন্তীৰয় হকবেল 
ক্ি, “এই িাৰিটত আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত আৰু ক্মক 

ইন ইজণ্ডয়াক হল বি বনণ ্ভয় ক্লাৱা হহৰে ক্সয়া আমাৰ 
উৰি্াগ তিা অি ্ভনীবতৰ িাৰি বিৰশষ গুৰুত্বপূণ ্ভ। 
ক্মক ইন ইজণ্ডয়া অবৰিান একবিংশ শবতকাত ৰাৰতৰ 
প্ৰৰয়ািনীয়তাও হয় আৰু এয়া বিশ্বক ৰাৰতৰ সষেমতা 
ক্িিুওৱাৰ সুৰিাৰগা হয়। ৰাৰতৰ িৰৰ বিশাল ক্িশ 
ক্কৱল িিাৰ হহ িাবকৰল ক্িৰশ ক্কবতয়াও উন্নয়ন 
কবৰি ক্নাৱাবৰি না িুৱ প্ৰিন্ই সুবিধা পাি।”

আত্মদ্নি্ষেশীলতযাে দ্িশত আগবযাদ়্ি

দ্পদ্পই দ্ক্ আৰু এন-৯৫ েযাস্ে মষিত্ত 
িযােৰত ৪৮খন মিশক সহযায় কদ্েৰে
ৰাৰত ক্িৰশ হহৰে বিশ্বৰ ব্তীয়িন ক্িশ 
বিিৰন পাে ্ভ’ক্নল প্ৰৰৰব্ৰ ইকুইপৰমন্ 

অি ্ভাৎ বপবপই বকট মহামাৰীৰ সময়ত হতয়াৰ 
কবৰিমল সষেম হহবেল। পূি ্ভৰত ইয়াৰ উৎপািন 
ক্িশত এৰকিাৰৰ ক্হাৱা নাবেল। িস্ত্ৰ মন্তণালয়ৰ 
তি্ অনসুবৰ ক্িশত ২০২০ৰ এবপ্ৰল-বডৰিম্ৰ 
সময়ত ৬ ক্কাষ্ট বপবপই বকট আৰু ১৫ ক্কাষ্ট 

এন-৯৫ মাস্ হতয়াৰ কৰা হহবেল। বপবপইৰ 
িাৰি ১১০০ বনম ্ভাতা আৰু এন-৯৫ৰ িাৰি ২০০ 

উৎপািনকাৰীৰ পঞ্ীয়ন হহবেল। ক্িশত এই 
নতুন উৰি্াগৰটাৰ িিাৰ ৭০০০ ক্কাষ্ট টকা 

হহৰেমগ। ৪৮িনৰৰা অবধক ক্িৰশ ৰাৰতৰ পৰা 
এই উৰি্াগ সন্দৰ্ভত সহায় হলৰে।

অদ্িৰলখ দ্জএেৰ্ সংগ্ৰহ
২০২২ৰ মাি্ভত অবৰৰলিসংি্ক ১.৪২ লাি ক্কাষ্ট টকাৰ িস্তু আৰু ক্সৱা 
কৰ সংগ্ৰহ হহৰে। এয়া িানুৱাৰী ২০২২ত একজত্ৰত ক্হাৱা ১,৪০,৯৮৬ ক্কাষ্ট 
টকাৰ অবৰৰলৰিা ৰংগ কবৰবেল। উৰল্ি্ ক্ি ২০২২ৰ মাি্ভত সংগ্ৰহ ক্হাৱা 
জিএেষ্ট বিগত িষ ্ভৰ মাি্ভত সংগ্ৰহ ক্হাৱা জিএেষ্টত হক ১৫ শতাংশ ক্িবে। 
আৰু ২০২০ মাি্ভৰ জিএেষ্টতমক ৪৬ শতাংশ অবধক আবেল। ২০২১-২২ 
বিত্ীয় িষ ্ভত এয়া পঞ্চমিাৰৰ িাৰি সি ্ভাবধক জিএেষ্ট সংগ্ৰহ হহবেল। অবধক 
জিএেষ্ট সংগ্ৰৰহ িবধ ্ভত অি ্ভমনবতক গবতবিবধৰ কিা সিবৰ কৰৰ।

ততদ্জদ্ডদ্পে হযাে বৃদ্ধি পযাইৰে তততততততত
ক্কাবৰড মহামাৰীৰ িষ্টল সময়ত ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ িৰূিৃষ্টিৰ ফলত 
এয়া সম্ভৱ হহবেল ক্ি কৰঠাৰ ক্কাবৰড লকডাউনৰ পােত ঋণাত্মক 
ক্হাৱা -২৩.৯% জিবডবপৰ পবৰমাণ স্তধি হহবেল আৰু ক্সয়া 
উধ ্ভগামী হহবেল। অৰ্ািৰ-বডৰিম্ৰ ২০২১ৰ প্ৰিম জত্ৰমাবসকত 
ৰাৰতৰ জিবডবপৰ িৰ ৫.৪% পাইবেল। ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ িত্ভমান 
জিবডবপৰ পূি ্ভানুমান ৯.২ শতাংশ কবৰৰে।

অদ্িৰলখ লবৰিদ্শক দ্বদ্নৰয়যাগে জদ্েয়ৰত িযােতে 
ওপেত দ্বশ্বে িেসযা বৃদ্ধি

ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ্াৰা বিবনৰয়াগকাৰীৰ সহায়ত 
হিৰিবশক বিবনৰয়াগ নীবত আৰু বিশ্ব সম্প্ৰিায়ৰ 
িবধ ্ভত ৰৰসাৰ ফলত এফবডআইৰ গবত সি ্ভাবধক িজৃধি 
হহ অবৰৰলি সষৃ্টি কবৰৰে। ৰাৰতত এফবডআইৰ 
হাৰ ২০১৪-১৫ত ৪৫.১৪ বিবলয়ন ডলাৰ পঞ্ীয়ন 
কৰা হহবেল, ক্সয়া ৰিমাগতৰাৰৱ িজৃধি হহ আবহৰে। 
২০২০-২১ বিত্ীয় িষ ্ভত ৮১.৯৭ বিবলয়ন ডলাৰ 

(আনুমাবনক) হিৰিবশক বিবনৰয়াগ ক্িশত হহৰে। 
২০২১-২২ প্ৰিম েয় মাহত এফবডআইৰ পবৰমাণ ৪ 
শতাংশ িজৃধি হহ ৪২.৮৬ বিবলয়ন আৰমবৰকান ডলাৰ 
হহবেল। বিগত ৭টা বিত্ীয় িষ ্ভত (২০১৪-২১) ৰাৰতত 
৪৪০.২৭ বিবলয়ন আৰমবৰকান ডলাৰৰ হিৰিবশক 
বিবনৰয়াগ হহৰে। এই পবৰমাণ মুঠ ২১ টা বিত্ীয় িষ ্ভৰ 
হিৰিবশক বিবনৰয়াগৰ ৫৮ শতাংশ হয়।

সফলতাৰ িুিেৰআত্মদ্নি্ষে িযােত



11নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ মম’,২০২২

িাৰিটৰ সফল ৰূপায়ন তিা ক্িশক 
আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ বিশত গবত প্ৰিান কৰাৰ িাৰি 
প্ৰধানমন্তীৰয় বনৰি িাৰিটৰ অংশীিাৰৰ হসৰত 
আৰলািনাত বমবলত ক্হাৱাৰ লগৰত িৰকাৰৰ ্াৰা 
বসধিান্ হল বিৰিশৰ পৰা প্ৰবতৰষো সামগ্ৰী তিা কৃবষ 
সামগ্ৰী আমিাবন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত িাধা বি ক্িশীয় 
সামগ্ৰীৰ/উৰি্াগক সুবিধা বিৰে। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ 

ক্মািীৰয় কয় ক্ি ক্িশৰ িৰকাৰৰ আমিাবনৰ পবৰমাণ 
হ্াস কবৰ ক্ৰাৰকল ফৰ ক্লাকলৰ িবৰয়ৰত ক্িশীয় 
উৎপািনক সি ্ভাবধক গুৰুত্ব বিৰে। এই ক্ষেত্ৰত ক্তওঁ 
ক্িশৰ নাগবৰকসকলক এইিুবল আহ্ান িনায় ক্ি 
আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ মৰনাৰাৱ িজৃধি কবৰ স্ৰিশী 
সামগ্ৰী মাৰন ক্ৰাৰকল ফৰ ক্লাকলৰ িবৰয়ৰত ক্িৰশ 
আত্মবনৰ্ভৰশীলতা লাৰ কবৰিমল সষেম হহ পবৰি। n

প্ৰথেবযাে েপ্তযাদ্নে পদ্েেযাণ
৪০০ দ্বদ্লয়ন ডলযাে অদ্তক্ৰে

ৰাৰৰত বিত্ীয় িষ ্ভ ২০২১-২২ত ি্ৱসাবয়ক সামগ্ৰীৰ ৰতিাবনৰ ক্ষেত্ৰত অবৰৰলি স্াপন 
কবৰৰে। এই এটা িষ ্ভৰ সময়ত ৪১৭.৮ বিবলয়ন আৰমবৰকান ডলাৰৰ ি্ৱসাবয়ক সামগ্ৰী 
ক্িৰশ ৰতিাবন কবৰৰে। উৰল্ি্ ক্ি এই পবৰসংি্াত ইৰলকৰে’বনক ডাটা এক্সৰিঞ্ নকৰা 
িন্দৰৰ পবৰসংি্া অন্ৰু্ভতি হহ িকা নাই। িবিৰহ ক্সই পবৰসংি্াও ক্িাগ বিয়া হয় ক্তৰন্ 
ৰতিাবনৰ সি ্ভমুঠ পবৰমাণ ৪১৮ বিবলয়ন ডলাৰৰৰা অবধক ক্হাৱাৰ সম্ভাৱনা আৰে। ২০২২ৰ 
মাি্ভত ৪০.৩৮ আৰমবৰকান ডলাৰৰ ৰতিাবন কৰা হহবে বি পবৰমাণ ২০২১ৰ মাি্ভৰ তুলনাত 
১৪.৫৩ শতাংশ িজৃধি আবেল। আৰু মাি্ভ ২০২০ৰ তুলনাত ৮৭.৮৯ শতাংশ ক্িবে আবেল।

পেৱততী লষি্তঃ ২ ৰৰিদ্লয়ন ডলযাে
n ২০২৭হল ২ ষ্ৰেবলয়ন ডলাৰৰ ৰতিাবনৰ 

িাৰি িাবণি্ সংিধ ্ভন সংস্া স্াপন 
কৰা হহৰে।

n িাবণি্ আৰু উৰি্াগ মন্তণালৰয় 
বমেন আৰু উপৰৰাতিা ক্িাড্ভৰ হসৰত 
আৰলািনা অি্াহত ৰাবিৰে। বিত্ীয় 

িষ ্ভ ২০২১-২২ত অবৰৰলি ৪০০ 
বিবলয়ন ডলাৰৰ সীমা অবতৰিম 

কৰাৰ পােত এবতয়া অবধক ৰতিাবনৰ 
৫০িন ক্িশৰ ওপৰত বিৰশষ গুৰুত্ব।

মেযাবযাইল মহডিৰে্ে দ্নে ্ষযাণত 
িযােত এদ্তয়যা দ্বিতীয় স্যানত

 n ২০১৪-১৫ত ক্মািাইল ক্ফানৰ 
উৎপািনৰ পবৰমাণ ৬ ক্কাষ্ট 
আৰু মূল্ত ১৯ হািাৰ ক্কাষ্ট 
আবেল। এয়া ২০২০-২১ বিত্ীয় 
িষ ্ভত িজৃধি হহ ক্মািাইল ক্ফানৰ 
উৎপািন ৩০ ক্কাষ্ট হহৰে। 
২০১৪ত মাৰিা ঁক্িশৰ ২ টা 
উৎপািন ক্কন্দ্ৰৰ তুলনাত এবতয়া 
ক্সয়া ২০০ হহৰে।

দ্বৰিশী েুদ্ৰযা িযাডিযােে মষিত্ত দ্বশ্বে চতুথ ্ষ মিশ লহৰে িযােত

বৃদ্ধি লহৰে আইআইদ্প

কে ্ষসংস্যাপনে নতুন সদু্বধযা

২০২১ৰ নৰৱম্ৰমল িীন, িাপান আৰু িুইিাৰৰলণ্ডৰ পােত ৰাৰত 
বিশ্বৰ িতুি ্ভ সি ্ভাবধক বিৰিশী মুদ্া িকা ক্িশ হহ পবৰৰে।

৪৭৭.৮
৫৭৭.০ ৬৩৩.৬

২০১৯-২০
২০২০-২১

২০২১-২২*

n এবপ্ৰল-নৰৱম্ৰ, ২০২১ৰ সময়ত 
ঔৰি্াবগক উৎপািনৰ সূিাংক 
(আইআইবপ) িজৃধি হহ ১৭.৪ 
শতাংশ(প্ৰবত িষ ্ভৰ বহিাপত) হহৰে। এয়া 
২০২০ত (-)১৫.৩ শতাংশ আবেল।

n আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত ক্পৰকি ৩.০ৰ 
অধীনত কম ্ভসংস্াপন আিঁবন 
ক্ঘাষণা কৰা হহৰে। এয়া ২০২০ৰ ১ 
অৰ্ািৰৰ পৰা প্ৰৰিাি্ হহৰে।

n  আৰম্ভবণৰ ১০টা মাহৰ ইবপএফঅ’ 
তি্ অনসুবৰ ৩২.৯ লাি 
কম ্ভসংস্াপন সষৃ্টি হহৰে। এই 
আিঁবনৰ িবৰয়ৰত ৫৮.৫ লাি 
কম ্ভিাৰী উপকৃত হ’ি।

n  ২০২৪ৰ ৩১ মাি্ভমল এই আিঁবনত 
২২,৮১০ ক্কাষ্ট টকা িৰি কৰা হ’ি। 
এই বিত্ীয় িষ ্ভত িৰকাৰৰ ৬৪০০ 
ক্কাষ্ট িাৰিটত ধাি ্ভ কবৰৰে।

পদ্েসংখ্যা দ্বদ্লয়ন ডলযােত। *২০২১ে ৩১ দ্ডৰচবিেলল।

১৪টা উৎপািন িণ্ডত বপএলআই আিঁবন ক্ঘাবষত ক্হাৱাৰ পােত এই 
উৰি্াগিণ্ডৰকইটা বিৰশষ গুৰুত্ব ক্পাৱা ক্িিা হগৰে। এইৰিাৰত ৬০ লাি নতুন 
কম ্ভসংস্াপন সষৃ্টিৰ ষেমতা আৰে। আগন্তুক ৫টা িষ ্ভত ৩০ লাি ক্কাষ্ট টকাৰ 

অবতবৰতি উৎপািনৰ ষেমতা।
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প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰ বনৰন্ৰ প্ৰয়াস আৰু িায়ৱধিতাৰ পবৰণাম পূৰি ্ভাত্ৰ ৰাৰতত ক্িবিিমল ক্পাৱা হগৰে। িশক িশক 
ধবৰ উন্নয়ন আৰু মুি্ধাৰাৰ পৰা উৰপবষেত হহ িকা উত্ৰ পূিৰ ৰাি্ৰকইিনত এবতয়া শাবন্, সমজৃধি আৰু উন্নয়নৰ এক 
নতুন িুগৰ সিূনা হহৰে। উত্ৰ পূিত উন্নয়নৰ বিশত িাধাৰ সষৃ্টি কবৰ অহা সন্তাসিািৰ সমস্া কম ক্হাৱাৰ পবৰৰপ্ৰবষেটত 

অশান্ অঞ্চলৰ সংি্া ৰিমাবিৰয় হ্াস পািমল ধবৰৰে। ইয়াৰ িাৰি নাগালণ্ড, অসম আৰু মবণপুৰৰ ক্কইিািৰনা জিলাৰ পৰা 
আৰু আৰষেী িকীৰ এৰলকাৰ পৰা সামবৰক িাবহনীৰ বিৰশষ ষেমতা আইন (AFSPA) প্ৰত্াহাৰ কৰা হহৰে...

উত্ৰ পূিত এবতয়া সন্তাসিািৰ সমস্া িৰিটিবিবন 
লাঘৱ হহৰে। এবতয়া উত্ৰ পূিৰ ৰাি্ৰকইিনত 
ক্কৱল উন্নয়নৰ আৰলািনা ক্হাৱা ক্িিা িায়। উত্ৰ 

পূি ৰাৰতক বিকাশৰ ইজঞ্ন কবৰ ক্তালাৰ িাৰি ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ 
এবতয়া বনৰন্ৰ কাম কবৰ হগৰে। এৰন ক্প্ৰষোপটত পূৰি ্ভাত্ৰৰ 
ৰাি্ৰকইিনৰ িনসাধাৰণৰ মৰনাৰাৱক সন্ান িনায় 
তিা ৰূবমগত বিশত অশাবন্ সষৃ্টি কৰা উপািান হ্াস ক্হাৱাৰ 
পবৰৰপ্ৰবষেটত ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ৰাি্ িৰকাৰৰ সন্বতৰ প্ৰবত 

লষে্ ৰাবি অসম, নাগাৰলণ্ড আৰু মবণপুৰৰ একাবধক জিলা 
আৰু আৰষেী িকী অধীনত িকা এৰলকাৰিাৰত সামবৰক 
িাবহনীৰ বিৰশষ ষেমতা আইন িমমুক আফস্পা প্ৰত্াহাৰ 
কৰা বসধিান্ গ্ৰহণ কবৰৰে। এই বসধিান্ক প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ 
ক্মািীৰ ্াৰা উত্ৰ পূি ৰাৰতত উগ্ৰপন্থীৰ সমস্া আতঁৰ 
কৰা তিা স্ায়ী শাবন্ হল অনাৰ িাৰি ক্িিা স্প্নৰ অংশ িবুল 
অবৰবহত কৰা হহৰে। উত্ৰ পূি ৰাৰতৰ ৰাি্ৰকইিনৰ 
বিবৰন্ন উগ্ৰপন্থী ক্গাটৰিাৰৰ হসৰত শাবন্ িুজতি স্াষেবৰত 

বপএম নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰ িৰূিশমী ক্নতৃত্বত ক্কন্দ্ৰ 
িৰকাৰৰ বনৰন্ৰ প্ৰয়াসৰ ফলত উত্ৰ পূি ্ভাঞ্চলত 
ৰািয়্ৰকইিনত এৰন একাবধক পিৰষেপ গ্ৰহণ 

কৰা হহৰে িাৰ ফলত ক্সই ৰাি্ৰকইিনৰ সুৰষোৰ 
পবৰবস্বত িৰিটি উন্নত হহৰে, উন্নয়ন সম্ভৱ হহৰে। 

২০১৪ িষ ্ভৰ তুলনাত ২০২১ িষ ্ভৰটাত উগ্ৰপন্থাৰ 
ঘটনা ৭৪% হ্াস পাইৰে। অনুৰূপ ধৰৰণ এই 

সময়ৰোৱাত সুৰষোকমমী আৰু নাগবৰকৰ মতুৃ্ৰ হাৰ 
ৰিমশ ৬০% আৰু ৮৪% হ্াস হহৰে।

- অদ্েত শ্বযাহ , ক্কন্দ্ৰীয় গহৃ মন্তী।

শাবন্ৰ পিত পূৰি ্ভাত্ৰেযাষ্ট

দ্তদ্ন েযাজ্ে একযাদ্ধক এৰলকযাে
পেযা আফস্যা প্ৰত্যাহযাে

পূৰব ্ষযাত্েত নতুন প্ৰিযাত



13নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ মম’,২০২২

২০১৫ চনে পেযাই আেম্ভ লহদ্েল আফস্যা প্ৰত্যাহযােে প্ৰদ্ক্ৰয়যা
n সুৰষো পবৰবস্বত উন্নত ক্হাৱাৰ পবৰৰপ্ৰবষেটত সামবৰক 

িাবহনীৰ বিৰশষ ষেমতা আইন ২০১৫ িনত জত্ৰপুৰাৰ 
পৰা আৰু ২০১৮ িনত ক্মঘালয়ৰ পৰা সমূ্পণ ্ভৰাৰৱ 
প্ৰত্াহাৰ কৰা হহবেল।

n  সমগ্ৰ অসমত ১৯৯০ িনৰ পৰাই অশান্ অঞ্চল 
অবধসূিনা িাবৰ আবেল। বকন্তু ক্মািী িৰকাৰৰ ৭ িেৰৰ 
বনৰন্ৰ প্ৰয়াসৰ ফলত পবৰবস্বত িৰিটি উন্নত হয়। এই 
কিাৰটাত গুৰুত্ব বি ২০২২ িনৰ ১ এবপ্ৰল তাবৰৰি 
ৰাি্িনৰ ২৩িন জিলাৰ পৰা সমূ্পণ ্ভৰাৰৱ আৰু ১ 
জিলাৰ পৰা আংবশকৰাৰৱ আফস্পা প্ৰত্াহাৰ কৰা 
হয়। 

n  ২০০৪ িনৰ পৰা সমগ্ৰ মবণপুৰ (ইম্ফল নগৰ বনগম 
এৰলকাক িাি বি) অশান্ অঞ্চল বহিাৰপ ক্ঘাবষত 
আবেল। এই ৰাি্িনৰতা ১ এবপ্ৰল, ২০২২ত ৬িন 
জিলাৰ ১৫টা আৰষেী িকী এৰলকাৰ পৰা আফস্পা 
আতঁৰ কৰা হয়।

n  নাগাৰলণ্ডত অশান্ অঞ্চল অবধসূিনা ১৯৯৫ িনৰ পৰা 
প্ৰৰিাি্ হহ আবেল। ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ এই সন্দৰ্ভত গঠন 
ক্হাৱা কবমট্ৰীৰ পৰামশ ্ভ মাবন পি ্ভায়ৰিৰম আফস্পা 
প্ৰত্াহাৰৰ বসধিান্ হলৰে। নাগাৰলণ্ডৰটা ২০২২ৰ ১ 
এবপ্ৰল তাবৰৰি ৭িন জিলাৰ ১৫ আৰষেী িকীৰ অধীনৰ 
এৰলকাৰ পৰা আফস্পা প্ৰত্াহাৰ কৰাৰ বসধিান্ হলৰে।

n  অৰুণািল প্ৰৰিশত ২০১৫ িনৰ পৰা ৩িন জিলা আৰু 
অসম-অৰুণািলৰ সীমান্ৱতমী ২০ বকতঃবমতঃ আৰু ৯িন 
অন্ জিলাৰ ১৬ আৰষেী িকীৰ অধীনত িকা এৰলকাত 
আফস্পা আবেল। এবতয়া পি ্ভায়ৰিৰম ক্সয়া হ্াস কবৰ 
অনা হহৰে। আৰু িত্ভমান ক্কৱল ৩িন জিলাৰ আৰু 
অন্ এিন জিলাৰ ২টা আৰষেী িকী এৰলকাত এই 
অশান্ এৰলকাৰ ি্ৱস্া প্ৰৰিাি্ হহ আৰে।

পূৰব ্ষযাত্েত হ্যাস পযাইৰে দ্বৰদ্ৰযাহ

৮২৪
২০১৪

৫৭৪
২০১৫

৪৮৪
২০১৬

৩০৮
২০১৭

২৫২
২০১৮

২২৩
২০১৯

১৬৩
২০২০

১৮৭*
২০২১

সেযাধযানে পথত সীেযা দ্ববযাি
বিগৰাকী প্ৰধানমন্তীৰয় উত্ৰ পূি ৰাৰতক 

অটিলক্ষ্মী িুবল কয়, ক্সই উত্ৰ পিূ 
এবতয়া বিিািমুতি হহ পবৰৰে। উগ্ৰিািী 

সংগঠনৰিাৰৰ এবতয়া িৰকাৰৰ নীবত 
আৰু কামত বিশ্বাস ৰাবিৰে। ইয়াৰ 

লগৰত ৰাি্ৰিাৰৰ মািত িবল িকা 
সীমা বিিািৰিাৰৰা বনস্পত্তি ক্হাৱাৰ বিশত 

আগিাব়িৰে। অসম-ক্মঘালয় সীমা বিিািৰ 
১২টা বিিিমান অঞ্চলৰ ৬টা অঞ্চলৰ 

সীমা বিিািৰ বনস্পত্তিৰ িাৰি ২৯ মাি্ভত 
ক্কন্দ্ৰীয় গহৃমন্তী অবমত শ্বাহৰ উপবস্বতত 

অসমৰ মুি্মন্তী ডতঃ বহমন্ বিশ্ব শম ্ভা 
আৰু ক্মঘালয়ৰ মিু্মন্তী কনৰাড িাংমাৰ 

মািত িুজতি স্াষেবৰত হয়।

অশযান্ অঞ্চল
অশান্ অঞ্চল 
মাৰন হহৰে 
ক্সইৰিাৰ এৰলকা 
বিৰিাৰত শাবন্ 
িত্ভাই ৰিাৰ িাৰি 
ক্সনা িাবহনীক 
বিৰশষ অবধকাৰ 
প্ৰিান কৰা হয়।

কৰাৰ কিা তিা প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় ক্ঘাষণা কৰা 
পবৰকল্পনাৰিাৰ কাি ্ভকৰী কৰাৰ বিশত গহৃমন্তী অবমত শ্বাৰহ 
বনৰন্ৰ আৰলািনাত বমবলত হহ আবহৰে। ইয়াৰৰ পবৰণবতত 
উত্ৰ পূি ৰাৰতৰ একাবধক উগ্ৰপন্থী ক্গাটৰ হসৰত শাবন্ 
িুজতি সম্পন্ন ক্হাৱাৰ লগৰত ৰাৰতীয় সংবিধান তিা ক্মািী 
িৰকাৰৰ নীবতত বিশ্বাস আবনিমল িৰকাৰ সফল হহৰে। 
২০১৯ৰ পৰা ২০২২ৰ বৰতৰত প্ৰায় ৬৯০০ উগ্ৰপন্থীৰয় 
আত্মসমপ ্ভন কবৰৰে আৰু প্ৰায় ৪৮০০ মাৰণাস্ত্ৰ আইনগত 
ৰাৰৱ িৰকাৰৰ হাতত িমা হহৰে।
স্যায়ী শযাদ্ন্ে বযাৰব একযাদ্ধক চুদ্ক্তত স্যাষিে

উত্ৰ পূিত শাবন্ প্ৰজৰিয়াৰ আৰম্ভবণ জত্ৰপুৰা ৰাি্ৰ পৰা 
হহৰে। এনএলএফষ্টৰ হসৰত ২০১৯ত শাবন্ িুজতি স্াষেবৰত 
হহবেল। এই শাবন্ িুজতিৰ পােত সকৰলা মাৰণাস্ত্ৰ হাতত 
িকা উগ্ৰপন্থীৰয় িৰকাৰৰ ওিৰত আত্মসমপ ্ভন কবৰবেল। 
এই পিৰষেৰপ জত্ৰপুৰাক শাবন্পূণ ্ভ ৰাি্ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 

বিৰশষ ৰূবমকা পালন কবৰৰে। ইয়াৰ পােত নতুন আৰম্ভবণ 
২০২০ িনৰ ২৭ িানৱুাৰীত অসমত হহবেল। পািঁটা িশক 
পুৰবণ িৰ়িা উগ্ৰপন্থীৰ সমস্া সমাধান ঐবতহাবসক িুজতিৰ 
মাধ্মত হহবেল। আজি অসমৰ িৰ়িাৰলণ্ডক শাবন্পূণ ্ভ 
এৰলকা িুবল বিবনিত কৰা হয়। এৰকিৰৰ ২০২১ িনৰ ৪ 
ক্েৰতিম্ৰ তাবৰৰি কাবি ্ভ আংলঙত শাবন্ িুজতি স্াষেবৰত 
হহবেল। এই শাবন্ িুজতিৰ পােত প্ৰায় সহস্াবধক উগ্ৰপন্থীৰয় 
িৰকাৰৰ ওিৰত আত্মসমপ ্ভন কবৰবেল। ২০২০ িনৰ ১৬ 
িানুৱাৰীত ২৩ িেৰ পুৰবণ ব্ৰু-বৰয়াং শৰণািমী সমস্াৰ 
সমাধান কৰা হয়। অৰ্ন্ৰীণ বিিািৰ ফলত গহৃহীন ক্হাৱা 
৩৭ হািাৰ শৰণািমীক জত্ৰপুৰাত সংস্াপন বিয়া হহৰে।

প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় উত্ৰ পূিৰ ৰাি্ৰকইিনৰ 
বিকাশ তিা স্ায়ী শাবন্ৰ িাৰি বিয়া বিৰশষ গুৰুত্ব তিা এ্ 
ইটি নীবতৰ অধীনত ক্িিা উন্নয়নৰ স্প্ন এবতয়া সাি ্ভক ক্হাৱাৰ 
বিশত আগিাব়িৰে। n

শাবন্ৰ পিত পূৰি ্ভাত্ৰেযাষ্ট

*পদ্েসংখ্যা ১৫ নৰৱবিে, ২০২১লল
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ক্কাৰনা এিন নাগবৰকৰ িীৱনত বতবনটা কিা প্ৰাৰয় গুৰুত্বপণূ ্ভ- স্াৱলম্ন, স্িন্দনা আৰু 
স্াবৰমান। মহাত্মা গান্ধীৰয়ও সত্, অবহংসা, সত্াগ্ৰহৰ লগৰত স্াৱলবম্তাৰ কিাৰৰ ক্িশক 

নতুন বিশ প্ৰিশ ্ভন কবৰবেল। ক্সই পিত আগিাব়ি স্চ্ছ, সমধৃিশালী আৰু সিল নতুন 
ৰাৰতৰ বনম ্ভাণ কাি ্ভ িবল আৰে। এই নতুন ৰাৰতত িনবহতাৰি ্ভ ৰূপাবয়ত ক্হাৱা প্ৰবতিন 

আিঁবনৰ লাৰালাৰ অবন্মিন ি্জতিমল ক্প্ৰৰণ কবৰ িনঅংশীিাবৰত্বৰৰ সুৰবষেত-স্বৰমানী 
আৰু স্াৱলম্ী ৰাৰতৰ এৰন এক ি্ৱস্া হতয়াৰ হহৰে ি’ত িনতাৰ িীৱন সৰল ক্হাৱাৰ 

লগৰত মান উন্নত হহৰে। এই ি্ৱস্াৰ অংশ হহ এবতয়া স্াৱলম্ী ৰাৰতৰ িুৱ প্ৰিন্ িাকবৰ 
প্ৰািমী নমহ িাকবৰ সষৃ্টিত অবধক মৰনাবনৰৱশ কবৰৰে, এয়াই হহৰে নতুন ৰাৰতৰ মন্ত...

14
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উত্ৰ প্ৰৰিশৰ নয়ডাৰ 
বনিাসী অংবকৰত সিায় 
বকিা এটা ডাঙৰ কৰাৰ 
স্প্ন ক্িবিবেল। অংবকতৰ এই 

স্প্নক ক্টিণ্ড আপ ইজণ্ডয়াই ক্ডউকা বিবেল। 
এই আিঁবনৰ অধীনত ক্তওঁ ৭০ লাি টকাৰ ঋণ 
হল বপ্ৰন্াৰ কাষ্ট্ভিৰ বৰিাইবলিঙৰ কাম আৰম্ভ 
কবৰবেল। অংবকৰত কয় ক্ি, “বি কাম পূি ্ভৰত 
আবম ি্ৱসায়ক আগি়িাই বনয়াৰ িাৰি কবৰি 
পৰা নাবেৰলা ক্সয়া এবতয়া ক্িংক আৰু িৰকাৰৰ 
সহায়ত সম্ভৱ হহৰে। এবতয়া প্ৰৰয়ািনীয় সকৰলা 
সামগ্ৰী ৰিয় কবৰ বনিৰ ি্ৱসায় আগি়িাই 
বনিমল সষেম হহৰো।ঁ” এৰকিৰৰ িবমনা য়াবেৰম 
এম্্ৰইডাৰীৰ ক্গাট স্াপন কৰাৰ িাৰি ১৪ লাি 
টকাৰ ঋণ হলবেল। প্ৰিমৰত ক্তওঁ ক্সই কাম 
হাৰতৰৰ কবৰবেল আৰু তাৰ ফলত ক্তওঁৰ আয়ৰ 
পবৰমাণ িৰিটি হ্াস পাইবেল। বকন্তু আজি ক্টিণ্ড 
আপ ইজণ্ডয়াৰ সহায়ত আজি ক্তওঁ উন্নত প্ৰিুজতিৰ 
বিলাই ক্মবিন ি্ৱহাৰ কবৰ ি্ৱসায়ক উন্নত 

15
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কৰাৰ লগৰত বনিৰ বিত্ীয় বস্বতও অবধক উন্নত কবৰৰে। 
মহাৰাষ্টৰ স্াতী ৰাহুল ধুংণ্ডৰলই বমলৰ (শস্ বফল্াৰ/
িাফা কৰা িন্ত) িন্ত ৰিয় কৰাৰ িাৰি ১০ লাি টকাৰ ঋণ 
হলবেল। ক্তওঁ কৃষকৰ পৰা ধান/শস্ বকবন ক্সয়া বফল্াৰ 
(িাফা) কবৰি আৰু ক্সয়া িিাৰত বিৰিী কবৰি। এয়া 
ক্কৱল অংবকত িা িবমনাৰ কিাই নহয় বি পূণ ্ভ হহৰে। 
ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ক্টিণ্ড আপ ইজণ্ডয়া আিঁবনৰয় বিৰশষত 
মবহলা, অনসূুবিত িাবত-িনিাবত ক্শ্ৰণীৰ সম্ভাৱ্ 
ি্ৱসাবয়ক মৰনািত্ৃবতৰ ক্লাকক সহায় কবৰ আবহৰে। 
পূি ্ভৰত এই উৰি্াগীসকৰল বনিৰ আশা-আকাংষোৰিাৰ 
পূণ ্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত িাধাৰ সম্িুীন হহবেল বকন্তু এবতয়া 
ক্টিণ্ড আপ ইজণ্ডয়া আিঁবন ক্তওঁৰলাকৰ হসৰত আৰে।

ক্কাৰনা এক আৰম্ভবণৰ বনিৰ এক ইবতহাস িাৰক। 
এবতয়া মবহলা উৰি্াগীৰ ৰূপত প্ৰবতষ্া লাৰ কৰা পুস্পা 
িনৰোৰডৰ মুিত ক্সয়া পবৰস্পটু হহ পবৰৰে। ক্তওঁ কয় ক্ি, 
“মই বনি পবৰয়ালৰ প্ৰিম সিস্ বিৰয় ি্ৱসাৰ কবৰিমল 
ইচু্ছক। তাৰ িাৰি ধনৰ প্ৰৰয়ািন আবেল। ক্তৰন সময়ৰত 
মই মুদ্া আিঁবনৰ অধীনত ঋণ লাৰ কবৰবেৰলা।ঁ এই 
ঋণৰ সুিৰ হাৰ কম আৰু সুবিধা অৰনক। আজি ক্মাৰ 
বনিা ক্ফ্’ৰী আৰে। ক্মাৰ প্ৰিন্ৰ ক্কাৰনও কবৰি 
ক্নাৱাৰা এই কাম মই কবৰ ক্িিৱুাইৰো।ঁ” নিী মুম্াইৰ 
বনিাসী পুস্পাৰ মুিত ক্িবিৱমল ক্পাৱা প্ৰশাবন্ আৰু 
সফলতাৰ িাৰি কৰা কটি অন্ৰ িাৰি ক্প্ৰৰণাৰ উৎস হহ 
পবৰৰে। ক্তওঁ প্ৰধানমন্তী মুদ্া আিঁবনৰ সহায়ত বনিৰ 
প্ৰৰয়ািন অনসুবৰ ঋণ লাৰ কবৰিমল সষেম হয় আৰু 
ৰৱা ধৰৰণ সফলতা লাৰ কবৰিমলও সষেম হয়। পঞ্াৱৰ 
ক্িৌলতািািৰ িয়া ৰাণীৰয় কয় ক্ি, “পূি ্ভৰত ক্মাৰ ওিৰত 
কাম কম আবেল। বকন্তু মুদ্া ঋণ ক্লাৱাৰ পােত ক্িাকান 
হল িুষ্টক িবুলৰো ঁআৰু এবতয়া ক্মাৰ আয় িজৃধি হহৰে। 
মই সন্তুটি ক্ি মই িৰকাৰৰ পৰা সহায় লাৰ কবৰৰো।ঁ 
ক্মাক এইিৰৰ সহায় কৰাৰ িাৰি িৰকাৰক ধন্িাি।” 
এৰক ধৰৰণ অন্ এগৰাকী লাৰ্ািমী অঞ্নাই িইু লাি 
টকাৰ ঋণ হলবেল। ক্তওঁ কয়, “এবতয়া মই ক্মবেন আৰু 

আবম ক্কাৰনা এক িগ ্ভ িা 
ক্কতৰিাৰ ক্লাকৰ সীবমত 
বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব 

বিয়াৰ সকৰলাৰৰ সি ্ভাঙ্ীন 
বিকাশৰ ওপৰত সংকল্প 

ক্লাৱা হহৰে। ক্মাৰ িৰকাৰৰ 
মন্ত হহৰে- সকৰলাৰৰ 

হসৰত, সকৰলাৰৰ বিকাশ, 
সকৰলাৰৰ বিশ্বাস আৰু 

সকৰলাৰৰ প্ৰয়াস। প্ৰগবতৰ 
িাৰি আমাৰ সকৰলাৰৰ 

িৃষ্টিৰংগী-বমেন উমমহতীয়া 
আৰু সকৰলাৰক অন্ৰু্ভতি 

কবৰ আগিাব়ি ক্িাৱা।

নৰেন্দ্ৰ মেযািী , প্ৰধানমন্তী।

২০১৪ে পেযা ৮ বেেত উন্নয়ন 
ব্য়ে ৰূপত প্ৰযায় ৯১ লযাখ মকযাৰ্ 
্কযা খেচ লহৰে। ২০০৪-১৪ে 
সেয়ৰচযাৱযাত ৪৯.২ লযাখ মকযাৰ্ 
্কযা আদ্েল।
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ক্কঁিা সামগ্ৰী িৰুয়াটাই সংগ্ৰহ কবৰিমল সষেম হহৰো।ঁ 
ইয়াৰ িাৰি ক্মাক িিুন মানহুৰৰা প্ৰৰয়ািন হ’ি। মই 
ক্তওঁৰলাকক কম ্ভসংস্াপন বিিমল সষেম হ’ম। ক্মাৰ 
কাম িজৃধি ক্হাৱাৰ লগৰত সমাি আৰু ক্িশৰ বিকাশ 
সাধন হ’ি।” মধ্ প্ৰৰিশৰ পন্নাৰ বনিাসী তস্ীন 
ওিমানীও বনিৰ ি্ৱসায় িজৃধিৰ িাৰি মুদ্া আিঁবনৰ 
অধীনত লাৰ কৰা ঋণৰ িবৰয়ৰত সন্তুটি।

আগ্ৰাৰ প্ৰীবতৰয় পূি ্ভৰত েব্ী বিৰিীৰ কাম কবৰবেল। 
প্ৰীবতৰয় কয়, “লকডাউনৰ সময়ত বিনামূলীয়া িাি্ 
সামগ্ৰী আৰু ক্িংক একাউন্মল অহা ৫০০-৫০০ 
টকাই িৰিটি সহায় কবৰবেল। লকডাউনৰ সময়ত 

ক্িবতয়া পবৰয়ালত অসুবিধাৰ সষৃ্টি হহবেল ক্তবতয়া মই 
স্বনবধ আিঁবনৰ কিা শুবনবেৰলা।ঁ নগৰ বনগমমল হগ এই 
বিষৰয় বিষয়াৰ হসৰত আৰলািনাত বমবলত হহবেৰলা।ঁ ১০ 
হািাৰ টকাৰ ঋণ এইিৰৰ লাৰ কবৰ িাম ক্সই কিাৰটা 
ক্কবতয়াও ৰৱা নাবেৰলা।ঁ এই ধনৰৰ ফলমূল বিৰিীৰ 
সৰুমক ি্ৱসায় আৰম্ভ কবৰৰলা।ঁ লাৰ কৰা ঋণৰ প্ৰিম 
বকজস্তও পবৰৰশাধ কৰা হহ হগৰে। বডজিৰটল ক্পৰমন্ 
কৰাৰ ফলত িৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা িাবষ ্ভক ১২০০ টকাৰ 
ক্কশ্বৰিৰকা লাৰ কবৰৰো।ঁ এবতয়া িীৱন পুনৰাই আগৰ 
অৱস্ামল উৰবত আবহৰে।”

ৰািস্ানৰ নাৰগৌৰ জিলাৰ ক্িাগাৰাৰম অন্ৰ ঘৰত 

কৃষক, শ্ৰবমক আৰু মবহলাৰ িৰৰ িহুৰতা সৰু স্-বনৰয়াজিত সহকমমীৰ এটা ডাঙৰ অংশ আৰে 
বিসকলৰ ক্কবতয়াও িত্ন ক্লাৱা ক্হাৱা নাবেল। লাি লাি হকাৰ, পিপিৰ ি্ৱসায়ী আৰে বিসকৰল 
আত্মসন্ানৰ হসৰত পবৰয়ালৰ ৰৰণ-ক্পাষণ কবৰ আবেল, ক্তওঁৰলাকৰ িাৰিও প্ৰিমিাৰৰ িাৰি 
বিৰশষ আিঁবন প্ৰস্তুত কৰা হহৰে। কৃষক, ক্িবতয়ক, সৰু ক্িাকানী, অসংগষ্ঠত িণ্ডৰ শ্ৰবমকৰ িাৰি 
িৰকাৰৰ ইবতমৰধ্ ৬০ িেৰ িয়সৰ বপেত ক্পঞ্চন আৰু িীমাৰ আিঁবন আৰম্ভ কবৰৰে। এবতয়া নতুন 
ি্ৱস্াসমূৰহ সামাজিক সুৰষোৰ কৱি অবধক শজতিশালী হহ পবৰি। - নৰেন্দ্ৰ মেযািী , প্ৰধযানেন্তী।
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ৰন্ধনৰ কাম কবৰ িীৱন বনি ্ভাহ কবৰবেল। পবৰয়ালৰ 
ৰৰণ ক্পাষনৰ িাৰি এই কামৰটাৰৱ ক্তওঁ কবৰবেল। বকন্তু 
এবিনািন ক্তওঁৰ মূৰৰ ওপৰত সৰগ ৰাষ্ঙ পবৰবেল 
বকয়ৰনা ক্তওঁ িাবনি পাবৰবেল ক্ি ক্তওঁৰ ৩ মহীয়া কন্া 
সন্ান ক্িবিকাৰ হৃিয়ত বেদ্ আৰে। পবৰয়ালৰ িাৰি 
এয়া অত্ন্ িিুৰ িিৰ আবেল। একাবধক ঠাইমল হগ 
ক্তওঁ ইয়াৰ সমাধানৰ িাৰি কিািতৰা পাৰত, ক্তৰনৰত 
ক্তওঁ ক্কাৰনা এগৰাকী বিষয়াই আয়সু্ান কাড্ভৰ বিষৰয় 
অৱগত কৰৰ। ক্তওঁ িাবনি পাৰৰ ক্ি এই স্াস্্ আিঁবনৰ 
অধীনত অহা প্ৰবতৰটা পবৰয়াৰল প্ৰবতিষ ্ভত ৫ লাি টকা 
পি ্ভন্ বিনামূলীয়া বিবকৎসা ক্সৱা লাৰ কবৰি পাৰৰ। 
ক্িাগাৰাৰম অংগনিা়িীমল হগ কাড্ভ হতয়াৰ কৰৰ আৰু 

তাৰ পােত ক্িবিকাৰ সমূ্পণ ্ভ বিবকৎসা বিনামূলীয়া হয়। 
ক্িবিকা এবতয়া সমূ্পণ ্ভৰূৰপ সুস্্ হহ পবৰৰে। ক্িাগাৰাৰম 
কয়, “প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীক অৰশষ ধন্িাি। আমাৰ 
িৰৰ িবৰদ্িনৰ িাৰি ক্তওঁ এই কাড্ভৰ আৰম্ভবণ কবৰৰে। 
এয়া নািাবকৰলৰহঁৰতন ক্তৰন্ আমাৰ বক হ’লৰহঁৰতন।”

স্াৱলবম্তাৰ পি ক্কৱল আিঁবনৰিাৰৰ িবৰয়ৰত ঋণ 
বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সীমাৱধি নহয়। িৰঞ্চ ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ 
বিন্া হহৰে ক্িশৰ নাগবৰকমল তিা সমািত এৰন এক 
পবৰৰৱশ সষৃ্টি কৰা িাৰ িবৰয়ৰত ক্কাৰনাৰৱ ক্িন মূল 
প্ৰৰয়ািনীয়তাৰিাৰৰ িাৰি সংঘষ ্ভ কবৰিলগীয়া নহয়। 
এই কাৰণৰটাৰ িাৰিই ২০১৪ িনত লালবকল্াৰ প্ৰািীৰৰ 
পৰা বনিৰ প্ৰিম সৰম্াধনত ঘৰৰ ঘৰৰ ক্শৌিাগাৰ বনম ্ভাণৰ 

ক্িশৰ ৮০ ক্কাষ্ট ক্লাকক বিনামূলীয়া িাি্ সামগ্ৰী ক্িাগান 
ধৰা প্ৰধানমন্তী গৰীৱ কল্াণ আিঁবনৰয় বকিৰৰ িবৰদ্িনক 

সহায় কবৰৰে ক্সই কিা অলপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্া বনবধৰয় 
ক্িাগান ধৰা তি্ত প্ৰকাশ পাইৰে। ক্সই প্ৰবতৰিিন মৰত 

২০১৯ত ৰাৰতত অত্াবধক িবৰদ্তাৰ হাৰ ১ শতাংশতমক 
কম আবেল, ক্সয়া ২০২০িনৰতা এৰকই আবেল। 'মহামাৰী, 

িবৰদ্তা আৰু হিষম্: ৰাৰতৰ প্ৰমাণ' শীষ ্ভক গৰৱষণা 
প্ৰবতৰিিনত ক্কাৱা হহৰে ক্ি প্ৰধানমন্তী গবৰি কল্াণ 

অন্ন ক্িািনাৰ ফলত ক্কাবৰডৰ সময়ৰতা ৰাৰতৰ অবত 
িবৰদ্তাৰ স্তৰ িজৃধি ক্হাৱা নাবেল। মহামাৰীৰ আগৰ 

২০১৯িষ ্ভত অত্াবধক িবৰদ্তাৰ স্তৰ ০.৮ শতাংশ আবেল 
আৰু িাি্ সুৰষো আিঁবনৰ প্ৰৰাৱত ২০২০ িনৰতা ক্সয়া 

এৰকটা স্তৰৰত আবেল।

আন্তঃেযাষ্ট্ৰীয় েুদ্ৰযা দ্নদ্ধৰয়
গেীৱ কল্যাণ অন্ন আঁচদ্নে

প্ৰশংসযা কৰে

দ্বশ্বে সব ্ষবৃহৎ খযাি্ আঁচদ্ন
ক্কাবৰড কালৰ সময়ত মাি্ভ , ২০২০ত আত্মবনৰ্ভৰ ৰাৰত 

অবৰিানৰ অধীনত এই আিঁবন আৰম্ভ কৰা হহবেল।

অন্ন আিঁবনৰ অধীনত প্ৰবতৰটা িবৰদ্ পবৰয়ালক ৫ 
বকতঃগ্ৰাতঃ অবতবৰতি ক্ঘহু আৰু িাউল মাৰন সি ্ভমুঠ ১০ 
বকতঃগ্ৰাতঃ ক্ঘহু/িাউল বিতৰণ কৰা হহ আবহৰে। ইয়াৰ 

লগৰত ক্তওঁৰলাৰক ১ বকতঃগ্ৰাতঃ িাইৰলা লাৰ কবৰবেল।

পূি ্ভৰত এই আিঁবন ক্কৱল বতবন মাহৰ িাৰি আবেল, 
বকন্তু পােত ক্কন্দ্ৰই ক্সয়া অন্ ৫ মাহমল িজৃধি কবৰবেল। 

ক্শহতীয়া এই আিঁবন ২০২২ৰ ক্েৰতিম্ৰমল িৰলাৱাৰ 
বসধিান্ হলৰে।
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িাৰি আহ্ান তিা ক্কাবৰড কালত আত্মবনৰ্ভৰশীলতাক 
গণবিপ্লৱ কৰাৰ িাৰি আহ্ান িৰনাৱা হহবেল। নূন্তম 
সুবিধাৰিাৰ নাগবৰকক বিয়াৰ িাৰি মুি্ গুৰুত্ব বিয়া 
ক্হাৱাৰ লগৰত উজ্জ্বলা, বপএম আৱাস, ক্শৌিালয়, 
হৰ ঘৰ িল আবিৰ িৰৰ আিঁবন তিা সংকটৰ সময়ত 
নাগবৰকক িবৰদ্ক িাি্ সামগ্ৰী, আয়সু্ান ৰাৰত স্াস্্ 
আিঁবন, ৰািহুৱা বিতৰণ ি্ৱস্াৰ কাড্ভৰ স্ানান্ৰ কৰাৰ 
সুবিধা আবি প্ৰিান কৰা হহৰে। ওস্তাি, হুনৰ, ক্কৌশল 
বিকাশ আবিৰ িবৰয়ৰত িৱু প্ৰিন্ৰ িাৰি কম ্ভসংস্াপন 
িজৃধিৰ কৰাৰ পিৰষেপৰিাৰ হওক িা কৃষকৰ িাৰি 
ই-নাম ক্প্লটফম ্ভৰ িৰৰ অৰনক আিঁবনৰয় নাগবৰকক 
এৰনকুৱা সুবিধা কবৰ বিৰে ক্ি বনত্ প্ৰৰয়ািনৰিাৰৰ 

কিা বিন্া নকৰামক ক্িশৰ নাগবৰৰক এবতয়া সমাি 
আৰু ক্িশৰ প্ৰগবতত ক্িাগিান কবৰি পাৰৰ। এই বিন্াই 
এবতয়া ক্িবিিমল ক্পাৱা হগৰে উত্ৰ প্ৰৰিশৰ আৰমবিৰ 
বনিাসী লবলতাৰ ৰাৱনাত। ক্তওঁ কয় ক্ি, “আবম ইমাৰনই 
িবৰদ্ আবেৰলা ঁ ক্ি প্ৰৰয়ািনীয় কাঠিবৰবিবনও আবনি 
পৰা নাবেৰলা।ঁ বকন্তু ক্িবতয়াৰ পৰা উজ্জ্বলাৰ বিবলণ্ডাৰ 
লাৰ কবৰিমল সষেম হহৰো ঁ ক্তবতয়াৰ পৰা ঘৰৰ মূল 
মানুহিৰনা সময়মৰত কামমল িাি পৰা হহৰে আৰু 
সন্াৰনা সু্ল িাি পৰা হহৰে।” উবৰষ্াৰ ক্িাধ ্ভাৰ মমতা 
ক্িৱীৰৰা এৰকই কিা। উজ্জ্বলা আিঁবনৰ অধীনত 
এলবপজি সংৰিাগ লাৰ কবৰ ক্তওঁ অত্ন্ সুিী আৰু 
িীৱনৰটা সহি কবৰ ক্তালাৰ িাৰি ক্কন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ 

নীবত-বনয়মৰিাৰ আৰু প্ৰজৰিয়াৰিাৰক সহি কবৰ 
ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ সাধাৰণ ক্লাকৰ িাৰি িীৱনত 
সুগমতা আবনৰে ক্তৰন ক্প্ৰষোপটত বডজিৰটল 
ইজণ্ডয়া, সহিলৰ্ ঘৰ, উজ্জ্বলা আিঁবন, িল িীৱন 
বমেন, আয়ুস্ান ৰাৰত আৰু স্চ্ছ ৰাৰত বমেনৰ 
িবৰয়ৰত ইি অৱ বলবৰং সম্ভৱ হহৰে।

িীৱনত সুগমতা
তিা স্াৱলবম্তাৰ
আধযােদ্শলযা

n  ২০২২ৰ ৩১ মাি্ভ তাবৰৰি ১৭.৯ ক্কাষ্ট বহতাবধকাৰীক আয়ুষ্ান 
কাড্ভ প্ৰিান কৰা হহবেল। প্ৰবতৰটা পবৰয়ালক িেবৰ ৫ লাি টকা 
পি ্ভন্ বিনামূলীয়া বিবকৎসাৰ এয়া বিশ্বৰ সি ্ভিহৃৎ স্াস্্ িীমা 
আিঁবন। এই আিঁবনিনৰ অধীনত ৩.২৮ ক্কাষ্টৰৰা অবধক ক্লাৰক 
বিবকৎসাৰ সুবিধা হলৰে। আিঁবনিনৰ পৰা লাৰাববিত ক্হাৱা সকলৰ 
৪৬.৭ শতাংশ মবহলা।

n  ১.১৭ লাি আয়ুস্ান ৰাৰত স্াস্্ আৰু কল্াণ ক্কন্দ্ৰ সম্পূণ ্ভ 
ক্িশত বনম ্ভাণ কৰা হহৰে। ক্টবল সুবিধা ই-সঞ্ীৱনী ৩ ক্কাষ্টৰৰা 
অবধক ক্লাৰক লাৰ কবৰৰে।

n  ৮৬০০ক্ৰা অবধক প্ৰধানমন্তী িন ঔষবধ ক্কন্দ্ৰ সমগ্ৰ ক্িশত 
স্াপন হহৰে, ইয়াৰ িবৰয়ৰত ৯০ শতাংশ পি ্ভন্ সস্তীয়া িৰৱ 
উপলধি কৰৰাৱা হহৰে।

n  প্ৰধানমন্তী িনধন আিঁবনৰ অধীনত ৪৫ ক্কাষ্টৰৰা অবধক ক্িংক 
একাউন্ ক্িালা হহৰে। ইয়াৰৰ ৫৫ শতাংশ মবহলাৰ। প্ৰায় ১.৬৬ 
লাি ক্কাষ্ট টকা এই একাউন্ৰিাৰত িমা হহ আৰে।

n  প্ৰধানমন্তী আৱাস ক্িািনাৰ (িহৰ) অধীনত এবতয়ামল ৫৮ লািৰৰা 
অবধক ঘৰ বনম ্ভাণ হহৰে। প্ৰধানমন্তী গ্ৰামীণ আৱাস ক্িািনাৰ 
অধীনত ১.৯৫ ক্কাষ্ট ঘৰমল ক্কন্দ্ৰীয় সাহাি ্ভ প্ৰিান কৰা হহৰে।

ক্কাষ্টৰৰা অবধক ঘৰৰ বনম ্ভাণ 
প্ৰধানমন্তী আৱাস ক্িািনাৰ 
(িহৰ) অধীনত হহৰে।

১.২২ 

ক্কাষ্টৰৰা অবধক ঘৰৰ বনম ্ভাণ 
প্ৰধানমন্তী আৱাস ক্িািনাৰ 
(গ্ৰাম্) অধীনত হহৰে।

২.৫২ 

স্দ্নদ্ধ আঁচদ্ন
৩৬০ ক্কাষ্ট টকা পিপিৰ ি্ৱসায়ীমল 
ক্প্ৰৰণ কৰা হহৰে। এই আিঁবনত ৪১ শতাংশ 
মবহলা, ৫১ শতাংশ পােপৰা ক্শ্ৰণী আৰু ২২ 
শতাংশ এেষ্ট-এেবি লাৰাববিত হহৰে।
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ওিৰত কৃতজ্। গ্ৰাম্ মবহলাসকলৰ িীৱন পবৰৱত্ভনৰ 
িাৰি এক হিপ্লবৱক পিৰষেপ হহ পৰা উজ্জ্বলাই ক্কাষ্ট 
ক্কাষ্ট িীৱনত নতুন শজতি প্ৰিান কবৰৰে। এবতয়া 
ৰাৰৰত মহাত্মা গান্ধীৰ স্াৱলবম্তা আৰু আত্মবিশ্বাসী 
ৰাৰতৰ সৰপানক িাস্তৱাবয়ত কবৰৰে আৰু ইয়াৰ নতুন 
পবৰকল্পনা আৰু প্ৰবতশ্ৰুবতৰয় ক্িশক এক নতুন বিশ 
প্ৰিান কবৰৰে। ইয়াৰ বৰতৰত আৰে ক্মক ইন ইজণ্ডয়া, 
টিাট্ভআপ ইজণ্ডয়া, ক্টিণ্ডআপ ইজণ্ডয়া, মুদ্া ক্িািনা, 
ওস্তাি, হুনৰ আৰু ই-নাম ক্প্লটফম ্ভৰিাৰৰ স্াৱলম্নৰ 
নতুন িাত্ৰা পি ৰবিৰে। কম ্ভৰত আৰু িষে মবহলা আৰু 
িৱুতী িা ঘৰুৱা কামত বনৰয়াজিত মবহলা, পিপিত 
ক্িাকান বিয়া শ্ৰবমৰক আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ িাৰি ক্কন্দ্ৰীয় 

িৰকাৰৰ প্ৰৰিটিাৰ ফলত সমািত বনিা পবৰিয় সষৃ্টি 
কবৰৰে আৰু অন্ৰ িাৰি ক্প্ৰৰণাৰ সষৃ্টি কবৰৰে।
বযাপুে স্যাৱলদ্বিতযাে স্প্ন এদ্তয়যা সযাথ ্ষক মহযাৱযাে 
দ্িশত

গণতন্তৰ পবৰৰাষা এই কিাৰটাত সীবমত ক্ি ৰাইৰি 
বনিৰ পেন্দ অনসুবৰ িৰকাৰ বনি ্ভাবিত কবৰি আৰু 
িৰকাৰৰ ক্সই অনুসাৰৰ িনতাৰ অৰাৱ-অবৰৰিাগ 
পূৰণ কৰাৰ িাৰি কাম কবৰ িাি। বকন্তু মহাত্মা গান্ধীৰয় 
গণতন্ত প্ৰকৃত শজতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব বিৰে। ক্তওঁ ক্সইৰটা 
বিশ সকৰলাৰৰ িাৰি প্ৰিশ ্ভন কবৰৰে বি পৰিৰৰ আগিাব়ি 
নাগবৰত স্াৱলম্ী হহ উষ্ঠৱ পাৰৰ। মহাত্মা গান্ধীৰয় এৰন 
এিন সমাি ি্ৱস্াৰ ক্পাষকতা কবৰৰে বি সমাৰি 

১.
৩

৪
০৭

উন্নয়নৰ পিত ৰাৰত আগিাব়িি ধবৰৰে। ইয়াৰ লৰগ লৰগ 
উৰি্াগীসকলৰ আশা, আকাংষো, সম্ভাৱনাৰিাৰৰা িজৃধি 

পাইৰে। সকৰলা উৰি্াগীৰয় বনিৰ প্ৰবতষ্ান আৰম্ভ কবৰি 
বিিাৰৰ। এৰন উৰি্ামী ক্লাকসকলক সহায় কৰাৰ িাৰিই 
ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ক্টিণ্ড আপ ইজণ্ডয়া আিঁবন আৰম্ভ কবৰৰে...

মটিডি আপ ইদ্ডিয়যা 
আৰম্ভবণতঃ ৫ এবপ্ৰল ২০১৬

অথ ্ষলনদ্তক সবলীকেণৰে
কম ্ভসংস্াপনৰ িাত্ৰা

n  •গ্ৰীণবফল্ড প্ৰকল্প স্াপনৰ িাৰি ১০ লািৰ পৰা ১ ক্কাষ্ট টকামলৰক ঋণ। 
৩০,১৬০ ক্কাষ্ট টকাৰৰা অবধক ঋণত অনৰুমািন। 

n  সকৰলাৰৰ িাৰি সহি আৰু সলুৰ ঋণ। ঋণৰ িাৰি ননূ্তম ধনৰ 
পবৰমাণত িৰিটি হ্াস। পূি ্ভৰত ২৫ শতাংশ আবেল ক্সয়া এবতয়া ১৫ 
শতাংশ কৰা হহৰে।

িেৰ পি ্ভন্ ঋণৰ সহি 
পবৰৰশাধ ি্ৱস্া। এই 
আিঁবন ২০২৫হল িজৃধি।

লাি ক্লাক ক্টিণ্ড আপৰ 
িবৰয়ৰত ক্পানপট্ৰীয়ামক 
লাৰাববিত।

ক্ৰা বধক একাউন্ িাহক
মবহলা উৰি্ামী।
(২২ মাি্ভ , ২০২২হল)

৮০%
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িৰকাৰৰ ওপৰত ৰৰসা কবৰিলগীয়া নহয়। এই বিন্াৰ 
আলমত নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় সম্ভাৱনাৰিাৰৰ হসৰত ি্জতিগত 
িণ্ডক সংৰিাগ কৰাৰ ক্পাষকতা কবৰৰে আৰু িৰকাৰৰ 
ওপৰত িনতাৰ বনৰ্ভৰশীলতাৰ সলবন ক্তওঁৰলাকক 
স্াৱলম্ী কবৰ ক্তালাৰ ক্পাষকতা কবৰৰে। মহাত্মা 
গান্ধীৰ িৃষ্টিৰংগী আজি ৰাৰতৰ সম্িুমল অহা বিবৰন্ন 
প্ৰত্াহ্ানৰ সমাধানৰ িাৰি ডাঙৰ মাধ্ম হহ পবৰৰে। 
গান্ধীিীৰ এটা সংকল্প আবেল ক্ি এৰন এিন ৰাৰতিষ ্ভৰ 
বিিনত সকৰলা গাওঁ আত্মবনৰ্ভৰশীল হহ পৰক। ক্কন্দ্ৰীয় 
িৰকাৰৰ এবতয়া ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্ স্ৰািৰ িবৰয়ৰত সংকল্পৰ 
বসজধিৰ বিশত কাম কবৰৰে। গান্ধীিীৰয় সমািৰ 
অবন্মিন ি্জতিৰ কিা বিন্া কবৰ আিঁবন গ্ৰহণৰ 

পৰামশ ্ভ বিবেল তাৰ পবৰৰপ্ৰবষেটত ক্কন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ 
আজি উজ্জ্বলা, প্ৰধানমন্তী আৱাস ক্িািনা, িন ধন 
ক্িািনা, ক্সৌৰাগ্ ক্িািনা আৰু স্চ্ছ ৰাৰত বমেনৰ 
িৰৰ আিঁবনৰ িবৰয়ৰত িাপুৰ মন্তক ি্ৱস্াৰিাৰৰ এটা 
অংশ কবৰ তুবলৰে।             

ক্কৱল ইমাৰনই নহয়, মহাত্মা গান্ধীৰয় প্ৰিজুতিৰ 
ি্ৱহাৰ কবৰও সাধাৰণ ক্লাকৰ িীৱন সুগম কৰাৰ 
ক্পাষকতা কবৰবেল। ইয়াৰ ফলশ্ৰুবতত ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ 
আধাৰ, বডবিষ্ট, বডজিৰটল ইজণ্ডয়া, ৰীম এপ, 
বডজিলকাৰ আবি পধিবতৰৰ নাগবৰকৰ িীৱন সুগম 
কৰাৰ বিশত কাম কবৰৰে।

এয়া ক্কন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ প্ৰবতিন নাগবৰকক 

ই-নযাে
আৰম্ভবণতঃ ১৪ এবপ্ৰল ২০১৬

এক েযাষ্ট-এক বজযাে
ধাৰণাক বিকবশত কবৰ

ই-নাম
ই-নামৰ উৰদেশ্ হহৰে সকৰলা কৃষকক সহায় 

কৰা, সকৰলা কৃষকৰ কৃবষ সামগ্ৰী ক্িশৰ 
বিবৰন্ন প্ৰান্মল এিন িিাৰৰ মাধ্মত হল 

ক্িাৱাৰটা হহৰে এই পিৰষেপৰ মূল উৰদেশ্। 
ইয়াৰ িবৰয়ৰত কৃষক লাৰাববিত হহৰে আৰু 

ক্তওঁৰলাকৰ আমিাবন িজৃধি পাইৰে।

ই-নাৰম কৃষকসকলৰ িীৱনৰ মান উন্নত কবৰি আৰু 
ক্তওঁৰলাকৰ ঘৰমল সমজৃধি আবনি।

(পদ্েসংখ্যা ৩১ েযাচ্ষ , ২০২২লল)

১০০০
মণ্ডীৰ হসৰত 

সংৰিাগ, ২১ িনৰ 
ৰাি্ আৰু ক্কন্দ্ৰীয় 

শাবসত প্ৰৰিশৰ

ি্ৱসায়ী আৰু 
১,৭৩,০৬,৩১৩ 

কৃষক(২১ ৰাি্ৰ) 
িব়িত হহ পবৰৰে।

কবমেন 
এৰিণ্ট(বিএ) আৰু 

২,০৮৩ কৃষক 
উৎপািক সংগঠন 

সংিুতি

২,২১,১৯১ ১,০৩,১৫৬
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আত্মবনৰ্ভৰশীল কৰাৰ বিন্া আৰু আিঁবনৰ ফলস্ৰূৰপ 
বশশুৰ বশষোৰ পৰা আৰম্ভ কবৰ িনসাধাৰণৰ 
উৰি্াগশীলতাৰ ওপৰত ইবতিািক প্ৰৰাৱ পবৰৰে। ইয়াৰ 
ফলত ক্িশৰ নাগবৰকসকলৰ সুৰষো আৰু সিলীকৰণৰ 
বস্বত শজতিশালী হহৰে। গ্ৰামাঞ্চল-িবৰদ্-মবহলাসকলৰ 
িীৱনত পবৰৱত্ভন আবহৰে, আত্মবনৰ্ভৰশীলতাই এক 
নতুন মাত্ৰা লাৰ কবৰৰে, এয়া মহাত্মা গান্ধীৰয় বিিৰা 
উন্নয়নৰ আবহ্ভ বহিাৰপ বিৰিবিত হহৰে। এৰন ক্প্ৰষোপটত 
প্ৰশ্ন হয় ক্ি ক্িৰশ বক এই ক্ষেত্ৰত লষে্ প্ৰাবতি কবৰৰল? 
এয়া পি ্ভাতি ক্ন? ইয়াৰ উত্ৰ স্পটি, আজি ৰাষ্টৰ বি প্ৰাবতি 

ক্সয়া মাৰিা ঁএটা পি ্ভায়ৰহ, স্াৱলম্ী ৰাৰতৰ িাৰি বনৰন্ৰ 
িাত্ৰা অি্াহত িাবকি।

বিগত ক্কইটামান িষ ্ভত িনঅংশীিাবৰত্বই বি ধৰৰণ 
প্ৰািবমকতা লাৰ কবৰৰে ক্সয়া িৰকাৰী আিঁবনৰিাৰ 
িন আৰন্দালন ক্হাৱাৰ িাত্ৰা স্পটি কবৰৰে। প্ৰধানমন্তী 
নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় অৰনকিাৰ হকৰে ক্ি মহাত্মা গান্ধীৰয় 
ক্কবতয়াও বনিৰ িীৱনৰ িবৰয়ৰত প্ৰৰাৱ সষৃ্টি কৰাৰ 
িাৰি ক্িটিা কৰা নাবেল, িৰঞ্চ ক্তওঁৰ িীৱৰনই ক্প্ৰৰণাৰ 
কাৰণ হহ পবৰবেল। আজি নতুন ৰাৰতত িৱুক হওক িা 
মবহলা তিা অন্ নাগবৰক, ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ প্ৰয়াস আৰু 

সকৰলা ি্জতি বনিৰ িধৃি কাল আৰু বিৰকাৰনা পবৰবস্বতত 
সষৃ্টি হ’ি পৰা বিষম বস্বতৰয় বিবন্ত কবৰ ৰাৰি। এক 

ধৰণৰ অসুৰষোৰ ৰাৱ িাৰক। এৰন ক্প্ৰষোপটত নাগবৰকক 
িন সুৰষোৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বিয়াৰ লষে্ৰৰ প্ৰধানমন্তী িীৱন 

ক্ি্াবত িীমা আিঁবন, প্ৰধানমন্তী সুৰষো িীমা আিঁবন, 
অটল ক্পঞ্চন আিঁবন আবি আৰম্ভ কৰা হহৰে।

সেযাজ কল্যাণ

জন সুেষিযাে জদ্েয়ৰত 
জীৱন েষিযাে দ্িশ

৩
.৮

৮ ক্কাষ্টৰৰা অবধক ক্লাক 
অটল ক্পঞ্চন আিঁবনৰ 
আৰম্ভবণৰ প্ৰিম 
বতবনিেৰত সংিুতি হহৰে।

অটল ক্পঞ্চন ক্িািনা, প্ৰধানমন্তী িীৱন ক্ি্াবত 
িীমা আিঁবনসহ সামাজিক সুৰষো আিঁবনৰ অধীনত 
বতবন িেৰৰ বৰতৰত ২০ ক্কাষ্টৰৰা অবধক ক্লাকক 

অন্ৰু্ভতি কৰা হহৰে।

অ্ল মপঞ্চন আঁচদ্ন
১২ টকাৰ িাবষ ্ভক বপ্ৰবময়ামত 

২ লাি টকা পি ্ভন্ িুঘ ্ভটনা 
িীমা। প্ৰায় ২৭ ক্কাষ্ট ৬৮ 

লাি ক্লাক িব়িত।

সুেষিযা বীেযা আঁচদ্ন
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নীবতৰিাৰৰ ফলত ক্িশ- বিশ্বৰ িাৰি ক্প্ৰৰণা হহ পবৰৰে।
আশ্ৰয় নহয়, অদ্ধকযাে দ্িয়যাে লষি্

িবৰদ্তা িৰূ কৰাৰ বিৰকাৰনা পিৰষেপৰ সফলতা 
িৃষ্টিৰংগীৰ ওপৰত বনৰ্ভৰ কৰৰ। এৰন পবৰবস্বতত 
নৰৰন্দ্ৰ ক্মািী িৰকাৰৰ নীবত আৰু িৃষ্টিৰংগী িৰুয়াটাই 
িবৰদ্ ক্লাকসকলক শজতিশালী কৰাৰ িাৰি কাম 
কবৰৰে। এয়া ক্কৱল অবধকাৰৰ ওপৰত বনৰ্ভৰ কৰাৰ 
িাৰি নহয়। ক্সৰয়ৰহ ক্কন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ িনবপ্ৰয়তাৰ এক 
'িমু পি' ক্লাৱাৰ পবৰৱৰত্ভ িীঘ ্ভম্ািী কাি ্ভসিূী আৰম্ভ 
কবৰৰে আৰু িবৰদ্ ক্লাকসকলক উপায়, সুৰিাগ আৰু 

েুদ্ৰযা আঁচদ্ন
আৰম্ভবণতঃ ৮ এবপ্ৰল, ২০১৫

স্দ্নৰয়যাজনে স্প্নই
লযাি কদ্েৰে মডউকযা 

ি্জতি তিা লঘু, গুৰু, মিলীয়া উৰি্াগ িণ্ডৰ 
লগৰত ি্ৱসায়-িাবণি্ৰ শ্ৰীিজৃধিৰ িাৰি 

বপএম মুদ্া বনবধৰ আৰম্ভবণ কৰা হহৰে। এই 
বনবধৰ অধীনত বতবনটা ৰাগ ৰিৰম বশশু-৫০ 

হািাৰ টকা পি ্ভন্, হকৰশাৰ-৫০ হািাৰৰ পৰা 
৫ লাি টকা পি ্ভন্ আৰু তৰুণ-৫ লািৰ পৰা 
১০ লাি টকা পি ্ভন্ ঋণ বিয়াৰ সুবিধা আৰে। 
ইয়াৰ সুবিধা িুৱ, মবহলা বমবল সকৰলা ক্শ্ৰণীৰ 

নাগবৰৰক লাৰ কবৰৰে।

১৮.৬০ ৮.১০ 
লাি ক্কাষ্ট টকাৰ ঋণ 

৩৪.৪১ ক্কাষ্টৰৰা অবধক  
বহতাবধকাৰীক ১৮ মাি্ভ , 
২২' পি ্ভন্ বিয়া হহৰে।

লাি ক্কাষ্ট টকা মাৰন 
৬৮ শতাংশ ৰাবশৰ 
২৩.২৭ ক্কাষ্টৰৰা অবধক 
ঋণ মবহলাক বিয়া হহৰে।

মুদ্া আিঁবনৰ িবৰয়ৰত অনসূুিীত িাবত, অনসূুিীত 
িনিাবত আৰু অ'বিবি বহতাবধকাৰীৰ ৩৪.৪১ ক্কাষ্ট 
একাউন্ত ১৮.৬০ লাি ক্কাষ্ট টকাৰ ঋণ তিা ক্টিণ্ড আপ 
ইজণ্ডয়াৰ অধীনত ক্সউি ক্ষেত্ৰ উৰি্াগ স্াপন কবৰিৰ 
িাৰি এেবি-এেষ্ট আৰু অবিবিমল ৫.৩ হািাৰ ক্কাষ্ট 
টকা। স্-বনিজুতি আিঁবনৰ অধীনত ক্মনৰুৱল ক্স্ৰৰজঞ্ঙ 
কৰা প্ৰায় ৭৯ হািাৰ ক্লাকক ২৭.৮ হািাৰ ক্কাষ্ট টকাৰ 
সহায়। উৰি্াগীসকলক উদ্াৱনৰ সহায়ৰ িাৰি আৰম্িকাৰ 
সামাজিক উদ্াৱন অবৰিান।

এইিৰে লহ আৰে সেযাজে বদ্ঞ্চতজনে স্যাৱলবিন

স্াৱলম্ী ৰাৰতপ্ৰচ্ছি মলখযা



24 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ মম’,২০২২

স্চ্ছ ইন্ধন, উন্নত িীৱনৰ প্ৰবতশ্ৰুবতৰ পােত আৰম্ভ ক্হাৱা 
উজ্জ্বলা আিঁবনৰ িবৰয়ৰত ৰাৰৰত ক্ধাৱামুতি পাকঘৰৰ 
বিশত পিৰষেপ গ্ৰহণ কবৰৰে। এই আিঁবনৰ িবৰয়ৰত 

মবহলাৰ স্াস্্ উন্নত ক্হাৱাৰ লগৰত ক্কাবৰড কালত বতবন 
মাহৰ িাৰি বিনামূলীয়া বিবলণ্ডাৰৰ সকৰলাৰক সহায় কবৰৰে।

উজ্জ্বলযা আঁচদ্ন
আৰম্ভবণতঃ ১ ক্ম’ ২০১৬

সকৰলযাৰে েুখত হযাদঁ্হ
এদ্তয়যা মধযাৱঁযা েুক্ত পযাক�ে

িবৰদ্ পবৰয়ালৰ মবহলা সিস্মল 
ক্কাৰনা আগধন ক্নাৰলাৱামক ১ ক্কাষ্ট 
এলবপজি সংৰিাগৰ িাৰি ২০২১ৰ ১০ 
আগটিত উজ্জ্বলা ২.০ আৰম্ভ।

উজ্জ্বলা ২.০ৰ অধীনত ২৭ িানুৱাৰী পি ্ভন্ 
৯৯.১৪ লাি সংৰিাগ বিয়া হহৰে। ইয়াৰ পােত 
িৰকাৰৰ ৬০ লাি অবতবৰতি সংৰিাগ বিয়াৰ 

িাৰিও বিবহত ি্ৱস্া গ্ৰহণ কবৰৰে।

উজ্জ্বলযা ২.০
ক্িশিবুৰ উজ্জ্বলা 
১.০ৰ অধীনত ৮ 

ক্কাষ্ট এলবপজি ক্গে 
সংৰিাগ।

উজ্জ্বলযা ১.০

সম্পি প্ৰিান কবৰৰে। এয়া িিুীয়া সকলৰ িাৰি এক 
উন্নত িীৱন প্ৰিানৰ পধিবত বহিাৰপ প্ৰমাবণত হহৰে। 
িবৰদ্ পবৰয়ালৰিাৰক আজি আত্মবনৰ্ভৰ, স্াৱলম্ী 
বহিাৰপ হতয়াৰ কৰাৰ সমান্ৰালমক বনিৰ পবৰয়ালৰ 
উবিত ধৰৰণ ক্পাহপাল বিয়াৰ িাৰি সষেম কবৰৰে। 
ক্সৰয়ৰহ আজি প্ৰবতগৰাকী িবৰদ্ৰ হাতত ক্িংক 
একাউন্ আৰে, ঋণ আৰু িীমাৰ িাৰি বিত্ীয় মাধ্ম 
আৰে, বশষো আৰু ক্কৌশলী ক্হাৱাৰ িাৰি সুবিধা আৰে, 
স্াস্্ িীমা, বিিবুল, পি আবিৰ িৰৰ আন্তঃগািঁবনমূলক 
সহায় আৰে।

এফাৰল িবৰদ্সকলক অবধকাৰ সম্পন্ন কৰা হহৰে 

আৰু আনফাৰল ক্তওঁৰলাকৰ সামাজিক সুৰষোক 
সুবনজচিত কৰা হহৰে। কৃষক সন্ান বনবধ, মনৰৰগা, 
মুদ্া ঋণ, সুৰষো িীমা আিঁবন, ৰািহুৱা বিতৰণ ি্ৱস্া, 
িাি্ৰ ওপৰত ৰািসাহাি ্ভ, প্ৰধানমন্তী আৱাস ক্িািনা, 
এেবি-এেষ্ট তিা অবিবিৰ লগৰত সংি্ালঘৰু িাৰি 
িলপাবন, িতৃ্তি তিা িাি্ সুৰষো অবধকাৰৰ িবৰয়ৰত 
সুবিধা, অংগনিা়িীৰ িবৰয়ৰত পুষ্টি অবৰিান, 
স্বনৰ্ভৰশীলতাৰ িাৰি ঋণ, এমএেএমইমল সহিৰত 
ঋণ, স্চ্ছ ৰাৰত বমেনৰ অধীনত ক্শৌিাগাৰ বনম ্ভাণ 
আবি শতাবধক আিঁবনৰ মাধ্মত বহতাবধকাৰীসকৰল 
অবধকাৰ আৰু সুবিধা িৰুয়াটাই লাৰ কবৰ আবহৰে।
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স্যাৱলবিীতযাে বযাৰব আঁচদ্নৰবযাে ৰুগযান্কযােী
সমািৰ অবন্মিন ি্জতিৰয় আগিাব়ি অহাৰ 

সুবিধাকণ পাি লাৰগ। িবি ক্তওঁ অলৰপা সুবিধা লাৰ 
কৰৰ ক্তৰন্ ক্সই সুবিধাই ক্তওঁৰ সৰপানৰিাৰ িাস্তৱাবয়ত 
কবৰি। এই এৰকটা ধাৰণাৰ ওপৰত বৰত্তি কবৰ ক্টিণ্ড-আপ 
ইজণ্ডয়াৰ ধাৰণাৰ সষৃ্টি হহবেল। ২০১৬ িনৰ ৫ এবপ্ৰলত 
ক্টিণ্ড আপ ইজণ্ডয়াৰ শুৰাৰম্ভবণ অনষু্ানত প্ৰধানমন্তী 
নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় বি পবৰকল্পনা কবৰবেল ক্সয়া আজি 
িাস্তৱাবয়ত কৰা হহৰে। আিঁবনিন এবতয়া ২০২৫ হল 
সম্প্ৰসাবৰত কৰা হহৰে। এয়া নাৰী শজতি আৰু সমািৰ 
িজঞ্চত ক্শ্ৰণীক আত্মবনৰ্ভৰশীল কবৰ ক্তালাত এক 

গুৰুত্বপূণ ্ভ ৰূবমকা পালন কবৰ আবহৰে। আিঁবনিনৰ ৮১ 
শতাংশতমকও অবধক একাউণ্ট ধাৰক মবহলা উৰি্াগী 
আৰু এবতয়ামলৰক ১.৩৪ লাি ক্লাৰক আিঁবনিনৰ লাৰ 
হলৰে। এয়া হহৰে মবহলা, অনসূুবিত িাবত-িনিাবতৰ 
মািত উৰি্াগৰ িবৰয়ৰত অি ্ভমনবতক সিলীকৰণ 
আৰু বনিজুতি সষৃ্টিৰ এক প্ৰজৰিয়া। 

২০১৫ৰ এবপ্ৰলত আৰম্ভ কৰা মুদ্া আিঁবনৰ িবৰয়ৰত 
৩৪.৪১ ক্কাষ্টৰৰা অবধক ঋণ মঞ্ডুৰ কৰা হহৰে। এই 
অনৰুমাবিত ঋণৰ িাৰি মুকবল কৰা পুজঁি ১৮.৬০ লাি 
ক্কাষ্ট হয়। এই আিঁবনৰ িবৰয়ৰত ৭০%ক্ৰা অবধক 
ঋণ লওঁতা মবহলা, ৫০% অনসূুিীত িাবত-িনিাবত, 

মধ্ প্ৰৰিশত মবহলাসকৰল বিওবন 
জিলাৰ িৰূৱতমী িনিাতীয় 
অধু্বষত উন্নয়ন িণ্ডৰিাৰত 

পানীসিী হহ আত্মবনৰ্ভৰশীলতাৰ নতুন সূত্ৰ 
বলবিৰে। অঞ্চলৰটাৰ ১৫ িন গাওঁৰ িাৰি, 
মধ্ প্ৰৰিশ িল বনগৰম ১২ ক্কাষ্ট টকা 
ি্ৰয়ৰৰ ঝুবক্ভ ক্গাট পানী ক্িাগান আিঁবন 
আৰম্ভ কবৰবেল বকন্তু বিবৰন্ন সমস্াৰ 
িাৰি ক্সয়া ি্ি ্ভ হহবেল। তাৰ পােত আত্ম 
সহায়ক ক্গাটৰ মবহলাসকল আগিাব়ি 
আবহ কৰ সংগ্ৰহৰ িাবয়ত্ব হলবেল। ২০২১ৰ 
িানুৱাৰীৰ পৰা ক্ফব্ৰুৱাৰী ২০২২হল ১৩ 
মাহত ১১ লাি টকাতমক িল-কৰ সংগ্ৰহ 
কৰৰ। মবহলাসকৰল পানী কৰ সংগ্ৰহৰ 
পৰা কবমেন বহিাৰপ প্ৰায় ১.৯০ লাি টকা 
লাৰ কবৰবেল। প্ৰবতিন গাৱঁত বতবনৰ পৰা 
িাবৰগৰাকী মবহলা সিস্ই ক্টপ সংৰিাগৰ 
তত্বাৱধান তিা বনৰীষেণ আৰম্ভ কবৰৰল। 
পুৱা আৰু সবন্ধয়া এঘণ্টামক বনধ ্ভাবৰত 
সময়ত পানী ক্িাগান আৰম্ভ হয়। ক্িআইনী 
সংৰিাগ আৰু পাইপলাইনৰ ষেবতৰ ক্ষেত্ৰত 
িবৰমনাৰ ি্ৱস্া কৰা হয়। এবতয়া মধ্ 
প্ৰৰিশৰ িাকী জিলাৰিাৰৰতা ঝুৰকী আবহ্ভ 
কাি ্ভকৰী কৰা হহৰে।

পযানী-অেণ্ত 
আত্মদ্নি্ষেশীলতযা

১৫িন গাওঁৰ প্ৰায় প্ৰবতঘৰত বিশুধি ক্িাৱা 
পানী ক্িাগান ধৰাৰ কাম মবহলাসকৰল 
কবৰৰে। ক্গাটৰটাৰ ৪৩ গৰাকী মবহলা 
এই পবৰকল্পনাৰ হসৰত ক্পানপট্ৰীয়ামক 
িব়িত। মবহলা ক্গাটৰ কামৰ পৰা মধ্ 
প্ৰৰিশ িৰকাৰ িৰিটি প্ৰৰাবৱত হহৰে।
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পােপৰা ক্শ্ৰণী আৰু িজঞ্চত সমািৰ উৰি্াগীসকল 
আৰে। প্ৰধানমন্তী বকষাণ সন্ান বনবধ ক্িািনাৰ 
িবৰয়ৰত প্ৰায় ১১ক্কাষ্ট কৃষকক ১ লাি ৮২ হািাৰ 
ক্কাষ্ট টকাতমকও অবধক সাহাি্ বিয়া হহৰে। ইয়াৰ 
বৰতৰত ১.২৯ লাি ক্কাষ্ট টকা ক্কাবৰড-১৯ মহামাৰীৰ 
সময়ত বিয়া হহৰে। প্ৰধানমন্তীৰয় ক্কাবৰডৰ সময়ত 
আৰম্ভ কৰা স্বনবধ আিঁবনৰ অধীনত প্ৰিমিাৰৰ 
পিপিৰ ি্ৱসায়ীসকলক বিত্ীয় িণ্ডত অন্ৰু্ভতি কৰা 
হহৰে আৰু ২৯ লািতমকও অবধক এৰন ি্ৱসায়ীক 
৩,২৪৪.২৪ ক্কাষ্ট টকাৰ ঋণ বিয়া হহৰে। আজি 
ইউবপআইৰ িবৰয়ৰত প্ৰবত মাৰহ প্ৰায় ৪লাি ক্কাষ্ট 

টকাৰৰা অবধক ক্লনৰিন হহ আৰে আৰু ৰুৰপ কাড্ভৰ 
সংি্াও ৬০ ক্কাষ্ট অবতৰিম কবৰৰে। আধাৰৰ ফলত 
এয়া অবধক সূিল হহ পবৰৰে। ইজণ্ডয়ান ক্পাটি ক্পৰমন্ 
ক্িংকৰ বিশাল ক্নটৱক্ভ, লষোবধক উমমহতীয়া ক্সৱা 
ক্কন্দ্ৰৰ ফলত ক্িশত বিত্ীয় ক্সৱা সুগম হহ পবৰৰে।
গ্ৰযােযাঞ্চল লহ পদ্েৰে স্যাৱলবিীতযাে আধযাে

এটা সময় এৰনকুৱা আবেল বি সময়ত িৰকাৰী নীবতৰ 
লাৰালাৰ ক্কৱল এটা ক্শ্ৰণীৰয়ৰহ লাৰ কবৰবেল। ক্সই 
কাৰণৰটাৰ িাৰি অৰনক আিঁবনৰ সফলতা আশানুৰূপ 
নাবেল। বকন্তু এবতয়া প্ৰবতৰটা নীবতৰ প্ৰণয়ন সমািৰ 
প্ৰবতৰটা স্তৰৰ ক্লাকৰ কিা বিন্া কবৰ কৰা হয়। মবহলা 

ওস্তযাি/হুনে
আৰম্ভবণতঃ ১৪ ক্ম’, ২০১৫

ওস্তযািে জদ্েয়ৰত সংেদ্ষিত 
লহ আৰে দ্শল্পকলযা আৰু 

হস্তদ্শল্পীে পেম্পেযা
০৮

লািৰৰা অবধক 
বশল্পী, কাবৰগৰ আৰু 
অন্ান্ লাৰাববিত 
হহৰে।

ওস্তািৰ অধীনত ২০১৬-১৭ িষ ্ভৰ পৰা হুনৰ হাটৰ আৰয়ািন 
কৰা হহ আবহৰে। ক্িশিবুৰ হস্তবশল্প, কাবৰকৰসকৰল বনিৰ 

কলাক প্ৰিশ ্ভনৰ সবুিধা লাৰ কবৰৰে।

হুনে হযা্২৩,১২৩
প্ৰবশষোিমীসকলৰ প্ৰবশষেণ ২৪ 

মাি্ভ , ২০২২হল কৰা হহৰে। 
ইয়াত ৩৩% আসন মবহলাৰ 

িাৰি সংৰবষেত।

সংি্ালঘুৰ কাবৰকৰী বিি্া , বশল্পকলা, হস্তবশল্পক 
সংৰবষেত কৰাৰ স্াি ্ভত ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ওস্তাি 

নাৰমৰৰ এিন আিঁবন আৰম্ভ কবৰৰে। ইয়াৰ ফলত 
কলাই সংৰষেণ লাৰ কবৰৰে।
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শ্ৰদ্েক কল্যাণ

নতুন শ্ৰে সংদ্হতযা আৰু 
ই-শ্ৰে পৰ ্্ষল শ্ৰদ্েকসকৰল 
লযাি কদ্েৰে নতুন পদ্েচয়
শ্ৰবমক হহৰে ক্সই শজতি বিৰয় ৰাষ্ট বনম ্ভাণত মুি্ 

ৰূবমকা পালন কৰৰ। বকন্তু ইয়াৰ পােৰতা শ্ৰবমকৰ 
কল্াণৰ বিশৰটা বিৰশষ পিৰষেপ গ্ৰহণ কৰা ক্হাৱা 
নাবেল। শ্ৰবমকৰ িাৰি আইন আবেল বকন্তু স্পটিতা 

নাবেল। এবতয়া ক্সইৰিাৰ আতঁৰ হহৰে।

n  শ্ৰবমকসকলৰ স্াি ্ভত আটাইতমক গুৰুত্বপূণ ্ভ পিৰষেপ 
গ্ৰহণ কবৰ ক্কন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ পিৰষেপ গ্ৰহণ কবৰ ৭৩ িেৰত 
প্ৰিমিাৰৰ িাৰি শ্ৰম আইনত সংস্াৰ সাধন কবৰ িাবৰটা 
শ্ৰবমক সংবহতা গ্ৰহণ কৰা হহৰে। এই িাবৰটা ক্কাডত পূি ্ভৰ 
সকৰলা ২৯টা শ্ৰবমক আইন অন্ৰু্ভতি কৰা হহৰে।

n  অসংগষ্ঠত িণ্ডৰ শ্ৰবমকসকলৰ িাৰি িৰকাৰৰ সামাজিক 
সুৰষো আিঁবনৰ অংশস্ৰূপ ই-শ্ৰম পৰট্ভল আৰম্ভ কৰা হহৰে। 
এই পৰট্ভলত পঞ্ীয়নৰ বপেত ৩৮ ক্কাষ্টতমকও অবধক ই-শ্ৰম 
কাড্ভ িাবৰ কৰা হহৰে। এই কাড্ভৰ িবৰয়ৰত শ্ৰবমকসকৰল 
ক্কন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ সামাজিক সুৰষো আিঁবনৰ লাৰ পাইৰে।

আত্মসহায়ক ক্গাট আৰু িীনিয়াল অৰন্ািয়া আিঁবন 
ইয়াৰ এক উিহাৰণ। এই আিঁবনৰিাৰৰ গ্ৰামাঞ্চল ৰাৰতত 
হিপ্লবৱক পবৰৱত্ভন সাধন কবৰৰে। আজি ক্িশত প্ৰায় ৭০ 
লাি আত্মসহায়ক ক্গাট আৰে আৰু এইৰিাৰৰ হসৰত 
প্ৰায় ৮ ক্কাষ্ট মবহলা িব়িত হহ আৰে। মন কবৰিলগীয়া 
কিা এয়াই ক্ি বিগত ৭ টা িেৰত এই আত্মসহায়ক 
ক্গাটৰ সংি্া ক্িশত অৰাৱনীয় হাৰত িজৃধি পাইৰে। এয়া 
এই কাৰৰণ গুৰুত্বপূণ ্ভ বকয়ৰনা মবহলাৰ অংশগ্ৰহৰণ নাৰী 
শজতিৰ সিলীকৰণৰ কিাৰটা সূিনা কবৰৰে। িৰকাৰৰ এই 
ক্গাটসমূহক বিয়া ঋণৰ পবৰমাণ পূি ্ভতমক অবধক িজৃধি 
কবৰৰে। আজি ক্িশত ৪৪ ক্কাষ্টতমকও অবধক িনধন 

একাউন্ আৰে। ইয়াৰৰ ৫৫ শতাংশ একাউন্ মবহলাৰ 
নামত আৰে। 

এিন ক্িশ ক্কতৰিাৰ ি্ৱস্াপনাৰ মাৰিৰৰ 
আগিাৰ়ি। ক্কতৰিাৰ সংস্াই ক্সয়া সূিাৰুৰূৰপ 
আগি়িাই বনৰয়। ৰাৰতৰ ক্পৌৰাবণক পৰম্পৰাৰ আধাৰত 
ক্িশক স্াৱলম্ীতাৰ বিশত আগি়িাই বনয়াৰ িাৰি 
ঋবষতুল্ ৰাৰতৰত্ন নানািী ক্িশমুৰি ি্াপক অবৰিান 
আৰম্ভ কবৰবেল। সকৰলাৰৰ সমূহীয়া প্ৰৰিটিাত এবতয়া 
স্াৱলম্ীতাই গবত লাৰ কবৰৰে। িৰকাৰৰ িনতাৰ হাতত 
ক্পানপট্ৰীয়ামক সাহাি ্ভ বিৰে আৰু িনতাই ক্সই সাহসত 
সিল হহ ৰাষ্ট বনম ্ভাণৰ িাত্ৰা সহিাত্ৰী হহ পবৰৰে। n
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‘JAM’ ৰৰিদ্নৰ্ েযাৰন লহৰে দ্বকযাশে নতুন সতূ্
ক্িশৰ প্ৰায় নাগবৰক আজি বিত্ীয় ক্লনৰিনৰ হসৰত সংিুতি 

হহৰে। বশষোিমী, মবহলা, িবৰদ্, কৃষক, পশুপালক, মােমৰীয়া, 
সৰু ক্িাকানীসকৰল ঋণ আৰু ক্পানপট্ৰীয়া লাৰালাৰ স্ানান্ৰৰ 
সুবিধা হলৰে। ইয়াৰ িাৰি প্ৰিৰম আধাৰক নীবতগত পবৰকাঠাৰমা 
প্ৰিান কৰাৰ বপেত 'ক্িএএম' অি ্ভাৎ 'িন ধন-আধাৰ-ম'িাইল' 
ি্ৱস্াৰ িবৰয়ৰত ক্পানপট্ৰীয়া লাৰালাৰ স্ানান্ৰ (বডবিষ্ট) 
সংৰিাগ আৰম্ভ কৰা হহৰে।

এলবপজিৰ িাৰি ৰািসাহাি্ৰ ক্পানপট্ৰীয়া লাৰালাৰ স্ানান্ৰ 
(বডবিষ্টএল) ২০১৫ িনৰ ১ িানুৱাৰী তাবৰিৰ পৰা 'পহল' নাম বি 
আৰম্ভ কৰা হহবেল। বগবনি িুক অফ ৱল্ড্ভ ক্ৰকড্ভেত অন্ৰু্ভতি 
ক্হাৱা এই আিঁবনৰ িবৰয়ৰত ৪.১১ ক্কাষ্ট ৰুৱা আৰু বনজ্ৰিয় 
এলবপজি সংৰিাগ বিনাতি কৰা ক্হাৱাৰ লগৰত ২০২১ৰ মাি্ভ পি ্ভন্ 
ৰািৰকাষত ৭২.৯ হািাৰ ক্কাষ্টৰ সঞ্চয় হহৰে। প্ৰত্ষে লাৰালাৰ 
স্ানান্ৰৰ হসৰত ৫৩টা মন্তণালয়ৰ ৩১৩িন আিঁবন িব়িত হহ 
আৰে িাৰ িবৰয়ৰত ২০১৪-২০১৫ িষ ্ভৰ পৰা ২০২১-২০২২হল 
২১.৮৭ লাি ক্কাষ্ট টকা বহতাবধকাৰীসকমল ক্পানপট্ৰীয়ামক 
বিয়া হহৰে। িৰকাৰৰ সামাজিক সুৰষো আিঁবন 'ক্িএএম' 
ষ্ৰেবনষ্ট ক্প্লটফম ্ভ ি্ৱহাৰ কবৰ িৰকাৰী ক্কাষাগাৰৰ ২,২২,৯৬৮ 
ক্কাষ্ট টকাৰ বলৰকি িন্ধ কৰা হহৰে। প্ৰিুজতিৰ ি্ৱহাৰ কবৰ 
আধাৰ বলংক বিনাতিকৰণৰ মাধ্মত িৰকাৰৰ বহতাবধকাৰীক 
ক্পানপট্ৰীয়ামক ধন প্ৰিান কবৰৰে, বি পিূ ্ভৰত িালালৰ হাতমল 
হগবেল িা হৰ িাবকবেল। ৰাইিৰ হসৰত সংৰিাজিত হহ আিঁবনৰ 
লাৰালাৰ ৰাইিক বিয়াৰ নীবতৰয় ক্মাডী িৰকাৰৰ সুশাসন িাি্া 
কৰৰ। 

প্ৰৰুদ্ক্তে সহযায়ত িনুতীদ্ত বন্ধ 

প্ৰিুজতিৰ হসৰত সাধাৰণ মানুহৰ বিত্ীয় অন্ৰু্ভজতিৰ বিন্াই 
িুনমীবত আৰু মধ্স্তাকাৰীক আতঁৰ কবৰৰে। িীৱন ধাৰণৰ 
সুগমতাৰ হসৰত প্ৰিুজতি বমলন হহৰে। এবতয়া িৰকাৰী আিঁবনৰ 
সুবিধা ল'িমল িীঘলীয়া শাৰীত অৰপষো কবৰি নালাৰগ। সমািৰ 

অবন্মিন ি্জতি অি ্ভনীবতৰ অংশ হহ সুৰবষেত অনুৰৱ কবৰি 
পাবৰৰে। িৰকাৰী ই-মাৰক্ভট ক্প্লি জি-ই-এৰম িৰকাৰৰ ৰিয়ৰ 
বিশত িুনমীবতৰ পি অৱৰুধি কবৰৰে। ক্িশৰ বিবৰন্ন প্ৰান্ৰ 
ি্ৱসায়ীসকৰল ক্তওঁৰলাকৰ সামগ্ৰী বনিৰ ঠাইৰ পৰা িৰকাৰক 
বিৰিী কৰাৰ সুবিধা লাৰ কবৰৰে। এই িৰকাৰী িিাৰ পৰট্ভলত 
এটা িেৰত এক লাি ক্কাষ্ট টকাৰ অড্ভাৰ ক্পাৱা হগবেল।

স্াট্ভৰফানৰ লগৰত সাধাৰণ ক্ফানত ি্ৱহাৰৰ িাৰি ৰীম এপ্-
ৰ িৰৰ প্ৰিুজতিৰ উদ্াৱন হহৰে। এয়া ৩৫ ক্কাষ্টৰৰা অবধক ক্লাৰক 
ি্ৱহাৰ কবৰ আৰে। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰ মৰত এম গৱৰণ ্ভঞ্চ 
সিল সুশাসন হয়। এই শাসন সকৰলা স্তৰক িুই িায়। ইয়াৰ 
িবৰয়ৰত প্ৰশাসনৰ হসৰত আৰপানাৰ সম্পক্ভ প্ৰবতবনয়ত হয়। n

এদ্তয়যা প্ৰৰুদ্ক্তে সহযায়ত
সেযাজে অদ্ন্েজন ব্দ্ক্তলল সহযায়

ৰািনীবতৰয়ই হওক িা ৰাষ্ট্ৰীয় নীবত, প্ৰিুজতিক িনসাধাৰণৰ িাৰি বকিৰৰ 
উপৰিাগী কবৰ তুবলি পাবৰ ক্সয়া প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীতমক অন্ ক্কাৰন 
ৰালিৰৰ িাবনি পাৰৰ? ২০১৪ িনত ক্তওঁ ক্িশৰ শাসনৰাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পােৰ 
পৰাই ক্তওঁ বডজিৰটল ি্ৱস্াক গুৰুত্ব বিিমল আৰম্ভ কবৰবেল। উৰদেশ্ 
আবেল কামত স্চ্ছতা অনা আৰু িৰকাৰৰ আিঁবনসমূহৰ লাৰালাৰ সমািৰ 
অবন্মিন ি্জতিমল হল ক্িাৱা। ১১ ক্ম'ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰিুজতি বিৱস বকেু কিা...

n ইউবপআই এক পেন্দৰ বডজিৰটল ক্লনৰিন ক্প্লটফম ্ভ। 
ইউবপআইৰ ক্লনৰিন ১ ষ্ৰেবলয়ন ডলাৰ অবতৰিম 
কবৰৰে।

n ৰাৰতৰ ইউবপআই বেংগাপুৰ, ৰূটান আৰু ক্নপাৰলও 
গ্ৰহণ কবৰৰে।

n এবতয়া ক্নপাৰলও ৰাৰতৰ ৰূৰপ কাড্ভ গ্ৰহণ কবৰৰে, 
বেংগাপুৰ-ৰূটান-ইউএইৰ পােত িতুি ্ভ ক্িশ।

n প্ৰিজুতিৰ সহায় ৭৭ ক্কাষ্ট ক্লাৰক এক ক্িশ, এক ক্ৰেন 
আিঁবনৰ লাৰ হলৰে।

n ক্িশত ৬০ ক্কাষ্ট স্াট্ভৰফানৰ উপৰৰাতিা আৰু ৫৫ 
ক্কাষ্ট ইন্াৰৰনট ি্ৱহাৰকাৰীৰ লগৰত বিশ্বৰ সি ্ভাবধক 
বডজিৰটল ক্লনৰিন।

n ৪৪.৯৫ ক্কাষ্ট িনধন বহতাবধকাৰী ক্িংকৰ হসৰত 
িব়িত ক্হাৱাৰ লগৰত ৰুৰপ কাড্ভৰ িবৰয়ৰত িীমাৰ 
সুবিধা লাৰ কবৰৰে।

n ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ প্ৰবতিন আিঁবনৰ কিা এবতয়া 
ইন্াৰৰনটত সহৰিই উপলধি।

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰিুজতি বিৱসদ্বৰশৰ মলখযা
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সযােযাদ্জক সৰচতনতযা বৃদ্ধিে মষিত্ত
আস্যা মকন্দ্ৰে বদ্ধ ্ষত িূদ্েকযা

গুিৰাটত এৰন এটা সময় আবেল ক্িবতয়া 
ৰাি্িনৰ একাবধক অঞ্চলত িল সংকৰট 
িনিীৱন ি্াহত কবৰ তুবলবেল। িৰাং 

পবৰবস্বত বিন্াৰ কাৰণ আবেল। ক্তৰন সময়ত এটা 
িান্ধৰ বনম ্ভাণ তিা পানীৰ সংৰষেণ অবৰিাৰন বিৰশষ 
ৰূবমকা পালন কবৰবেল। “পাৰ ড্ৰপ ক্মাৰ ৰিপ” 
আিঁবন তিা িৰষুণৰ পানী সংৰষেণৰ ি্ৱস্াৰ লগৰত 
িলবসঞ্চনৰ ক্কতৰিাৰ পিৰষেৰপ িনিাগৰণৰ 
সষৃ্টি কবৰবেল আৰু পানীৰ সমস্া সমাধানৰ পি 
প্ৰশস্ত হহবেল। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় উবময়া 
মাতা মজন্দৰৰ িতুি্ভশ প্ৰবতষ্া বিৱস সৰম্াধন কবৰ 
ক্তওঁ প্ৰবতিন জিলাত ৭৫ অমতৃ সৰৰািৰ হতয়াৰ 
কৰাৰ িাৰি আহ্ান িনায়। ক্তওঁ কয়,  “সহস্াবধক 
ক্িক ক্ডম বনম ্ভাণ কৰা গুিৰাটিাQসীৰ িাৰি এয়া 
ক্কাৰনা এক ডাঙৰ কাম নহয় বকন্তু এই কামৰ ্াৰা 
ডাঙৰ পবৰৱত্ভন আবহি।” লগৰত এই অবৰিানক 
িনআৰন্দালন কবৰ ২০২৩ৰ ১৫ আগটিৰ বৰতৰত 
সম্পূণ ্ভ কৰাৰ িাৰি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰৰ। ক্তওঁ 

লগৰত বনিৰ ৰাষণত গুিৰাটৰ ক্িবতয়কসকলক 
ৰসায়বনক ক্িবতৰ সলবন প্ৰাকৃবতক ক্িবত কবৰিমলও 
আহ্ান িনায়। n

ক়িৱযা পযাৰ্িযােসকলে েূল 
মিৱী লহৰে উদ্েয়যা েযাতযা 
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় ২০০৮ িনত মজন্দৰৰটা 
উৰ্াধন কবৰবেল। ক্তওঁ ক্তবতয়া গুিৰাটৰ মুি্মন্তী 
আবেল। ২০০৮ িনত ক্তওঁৰ পৰামশ ্ভত মজন্দৰ ন্াৰস 
বিবৰন্ন সামাজিক আৰু স্াস্্ কাি ্ভকলাপৰ লগৰত 
বিনামূলীয়া িকুৰ অৰস্ত্ৰাপিাৰ আৰু অি ্ভমনবতকৰাৰৱ 
িুি ্ভল ক্ৰাগীসকলক বিনামূলীয়া আয়ুৰি ্ভবিক ঔষধ 
বিতৰণৰ কাি ্ভসূিী আৰম্ভ কবৰবেল। উবময়া মাতাক 
ক়িৱা পাষ্টিাৰ সকলৰ িংশ ক্িৱী িা কুলৰিৱী িুবল গণ্ 
কৰা হয়। এই পবিত্ৰ ধাম এক প্ৰকাৰৰ বিশ্বাসৰ ক্কন্দ্ৰ 
বিন্দু, এবতয়া এয়া এক সামাজিক ক্িতনা আৰু পি ্ভটনৰ 
ক্কন্দ্ৰমলও পবৰণত হহৰে।  

প্ৰবতৰটা আস্াৰ ক্কন্দ্ৰই আধ্াত্বমক িি্ভা কৰাৰ লগৰত সামাজিক সৰিতনতা িজৃধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 
মুি্ ৰূবমকা পালন কবৰ আবহৰে। এই কাৰণৰটাৰ িাৰিই প্ৰধানমন্তীৰয় ৰাম নৱমীৰ বিনািন 

গুিৰাটৰ িনুাগ়ি গবিলাত উবময়া মাতা মজন্দৰৰ িতুি্ভশ প্ৰবতষ্া বিৱসত সৰম্াধন কৰাৰ লগৰত 
ৰাি্িনৰ প্ৰবতিন জিলাত ৭৫ অমতৃ সৰৰািৰ বনম ্ভাণৰ আহ্ান িনায় িাৰত িল সংৰষেণ হওক 

আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হহ পৰক... 

েযাষ্ট উবময়া মাতা মজন্দৰ সমাৰৰাহ
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দ্বপিে সেয়ত সহযায়ে হযাত
আগব়িযাই আদ্হৰে িযােতীয় মসনযাই

উত্ৰািণ্ডৰ িুঘ ্ভটনা হওক িা বিহাৰ-ক্কৰৰলাৰ িান পবৰবস্বত তিা অসমৰ িানপানীৰ সময়ৰতা 
ৰাৰতীয় ক্সনািাবহনীৰ ক্লাৰক সিায় উধিাৰ অবৰিান তিা অন্ান্ সহায়ৰ িবৰয়ৰত আগৰাগ হল 
আবহৰে। ৰাৰতৰ িৰৰ বিশাল ক্িশত হহ িকা প্ৰাকৃবতক িুৰি ্ভাগৰিাৰত সহায়কাৰী বহিাৰপ ক্সনাই 

সিায় মুি্ ৰূবমকা পালন কবৰ আবহৰে। অলপৰত ঝাৰিণ্ডৰ ক্িৱঘৰত ক্ৰাপৰৱ ক্সৱাত অহা 
কাবৰকৰী বিিবুতৰ সময়ত ক্সনা, বিমান ক্সনা, আইষ্টবিবপ, এনবডআৰএফৰ ক্িাৱান ক্িৱিতূ হহ 

প্ৰায় ৪৫ ঘন্া বনৰন্ৰ উধিাৰ অবৰিান িলাই অৰনক িীৱন ৰষো কবৰিমল সষেম হয়...

জত্ৰকূট পাহাৰ ঝাৰিণ্ডৰ ক্িৱঘৰত অৱবস্ত। এই 
পাহাৰ ধমমীয় তিা পি ্ভটনৰ বিশত গুৰুত্বপূণ ্ভ। এই 
ঠাইমল ক্ৰাপৰৱৰ িবৰয়ৰত অহা ক্িাৱা হয়। বিগত 

১০ এবপ্ৰল তাবৰৰি ৰামনৱমীৰ বিনািন এই ক্ৰাপৰৱত এক 
িুঘ ্ভটনা সংঘষ্টত হয়। ক্ৰাপৰৱৰ তাৰ িুঘ ্ভটনািশত বিষ্ঙ 
ক্িাৱাত একাবধক িাত্ৰী কব়িয়াই বনয়া ক্ৰাপৰৱ িাহন অবধক 
উচ্চতাত শণূ্ত আৱধি হহ পৰৰ। প্ৰায় ৪৫িনৰৰা অবধক 
ক্লাক শণূ্ত আৱধি হহ পৰৰ। ইমান উচ্চতাৰ মািত তিা 
তলত ঘন িংঘল, তী্ৰ িতাহৰ মািত ইমান সংি্ক 
ক্লাকৰ উধিাৰ অবৰিানত অংশ হল বনৰাপত্াৰষেী অৰশষ 
কটি স্ীকাৰ কবৰ সকৰলাৰক উধিাৰ কবৰিমল সষেম হয়। 
সুৰষোকমমীৰ হসৰত প্ৰধানমন্তী কৰা িাত ্ভালাপত ক্তওঁ ক্সনাক 
প্ৰশংসা কবৰ কয় ক্ি, “আৰপানাৰলাকৰ ক্সনাৰ ক্পাোকৰ 
ওপৰত িনতাৰ আস্া আৰে। বিপিত পৰা ক্লাৰক ক্িবতয়া 

ক্িৱঘৰ ক্ৰাপৰৱ িুঘ ্ভটনােযাষ্ট

মিৱ�ে মেযাপৰৱ ি�ু ্্ষ নযা

১৫০০ ফু্ উচ্চতযা, তীব্ৰ গদ্তত বতযাহ 
আৰু তলে �ন জং�লে েযাজত ৪৫ �ন্যাে 
উধিযাে অদ্িৰযান
এই ক্ৰাপৰৱত প্ৰায় ১৮িন িাত্ৰী কব়িয়াই বনয়া িাহন/ক্ৰোলী ১৫০০ 
ফুট উচ্চতাত আৱধি হহ আবেল। এই ক্ৰাপৰৱ ক্সৱা পাহাৰীয়া 
ঘন িংঘলৰ মাৰিৰৰ িায়, ইয়াত িায় ুপিৰ িাৰি অন্ পিৰৰ 
অহা সম্ভৱ নহয়। এৰন ক্প্ৰষোপটত এয়াৰ ক্ফাি্ভ , এনবডআৰএফ, 
আইষ্টবিবপক উধিাৰ অবৰিানৰ িাৰি মতা হহবেল। িায় ুক্সনাৰ 
এমআই-১৭ আৰু বিতা ক্হবলকপ্াৰৰ সহায় ক্লাৱা হহবেল। 
ক্ড্ৰানৰ ্াৰা ৰেলীত আৱধি ক্লাকসকলক িাি্ আৰু পানী 
ক্িাগান ধৰা হহবেল। অবৰিানৰটা উচ্চতা আৰু তী্ৰ িতাহৰ িাৰি 
প্ৰত্াহ্ানিনক আবেল। কষ্ঠন পবৰবস্বতৰ মািত ৪৫ঘণ্টা ধবৰ 
উধিাৰ অবৰিান িবলবেল আৰু ক্িাৱানসকৰল ১০িন ক্কিল গা়িীৰ 
পৰা ৩৫ িন িাত্ৰীক উবলয়াই আবনবেল।
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আৰপানাৰলাকক ক্িৰি ক্তবতয়া ক্তওঁৰলাক বনজচিত হহ পৰৰ 
ক্ি এবতয়া ক্তওঁৰলাক সুৰবষেত।” প্ৰধানমন্তীৰয় ক্কাৱা এই 
কিাই স্পটি কৰৰ ক্ি ক্িশৰ ক্সনািাবহনী এৰন এক ক্কৌশলী 
িাবহনী বি ক্িশৰ নাগবৰকক বিৰকাৰনা বিপিৰ পৰা উধিাৰ 
কৰাৰ িাৰি সষেম। ক্িৱঘৰৰ ঘটনাৰ পােত প্ৰধানমন্তী, 
গহৃ মন্তী তিা ক্সনাৰ শীষ ্ভৰ বিষয়া আৰু স্ানীয় সাংসিৰ 
উপবস্বতত ক্িৱঘৰ উধিাৰ অবৰিানত অংশ ক্লাৱা ক্সনাৰ 
ক্লাকৰ হসৰত িাত্ভালাপ কাি ্ভসূিী অনুষ্ষ্ত হহবেল। এই 
অনুষ্ানত অবমত শ্বাৰহ সকৰলা সুৰষোকমমীক অবৰনন্দন 
িৰনাৱাৰ লগৰত প্ৰধানমন্তীৰয় ি্জতিগতৰাৰৱ সুৰষো 
অবৰিানত অংশ ক্লাৱা ক্সনা ক্িাৱানৰ হসৰত কিা পাৰত।

িাত্ভালাপত এনবডআৰএফৰ এেআই ওমপ্ৰকাৰশ 
প্ৰধানমন্তীক কয় ক্ি ক্তওঁ প্ৰিৰম ক্িৱঘৰৰ এেবডএমৰ 
পৰা ঘটনাৰটাৰ বিষৰয় তি্ লাৰ কৰৰ। তাৰ পােত ক্তওঁ 
তাত উপবস্ত হহবেল। ৰেলীৰিাৰ অবত উচ্চতাত আৱধি হহ 
আবেল, ক্সৰয়ৰহ প্ৰিমৰত পানী-িাি্ আবি প্ৰিান কৰাৰ 
কামক অগ্ৰাবধকাৰ বিয়া হহবেল। কামৰটাৰ তত্বাৱধান 
ক্ড্ৰানৰ সহায়ত কৰা হহবেল। পােত িায়ু ক্সনাৰ িলৰটা 
সহায়ৰ িাৰি উপবস্ত হয় আৰু এৰকলৰগ উধিাৰ অবৰিান 
অংশ লয়।

ৰাৰতীয় িায়ু ক্সনাৰ গ্ৰুপ ক্কৰপ্ইন ৱাই ক্ক কান্দালকাৰৰ 
সংকটৰ সময়ত আইএএফৰ অবৰিানৰ বিষৰয় 
প্ৰধানমন্তীক অৱগত কৰৰ। ক্তওঁ প্ৰধানমন্তীক ক্ৰাপৰৱৰ 
ওিৰত ক্হবলকপ্াৰৰ পাইলটসকলৰ িষেতাৰ বিষৰয় 
অৱগত কৰৰ। ৰাৰতীয় িায়ু ক্সনাৰ িাৰি্ভন্ পংকি কুমাৰ 
ৰাণাই ক্কিল কাৰৰ ক্সই ৰায়ৱহ পবৰবস্বতত িাত্ৰীসকলক 
উধিাৰ কৰাৰ িাৰি গৰু়ি কমাৰণ্ডাই পালন কৰা ৰূবমকাৰ 
বিষৰয় অৱগত কৰৰ। প্ৰধানমন্তীৰয় িায়ু ক্সনা অিম্ 
সাহসৰ প্ৰশংসা কৰৰ। এই অবৰিানত আইষ্টবিবপৰ ক্সনা 
ক্িাৱাৰনও প্ৰমুি ৰূবমকা পালন কবৰবেল। আইষ্টবিবপৰ 
উপ ইনৰস্পক্ৰ অনন্ পাৰণ্ডই অবৰিানত আইষ্টবিবপ 
আগিৰ়িাৱা অৱিানৰ িণ ্ভনা কবৰবেল। প্ৰধানমন্তীৰয় 
সকৰলাৰক প্ৰশংসা কবৰ কয় ক্ি অৰশষ হধি ্্ভ আৰু সাহসৰ 
িলৰতই এৰন উধিাৰ অবৰিান সফল হহ পৰৰ।

ক্িৱঘৰৰ জিলা উপায়তুিও এই সৰাত উপবস্ত আবেল 
আৰু ক্তওঁ এই উধিাৰ অবৰিানত স্ানীয় ক্লাকসকৰল 
বকিৰৰ সহৰিাগ ক্সয়া অৱগত কবৰবেল। প্ৰধানমন্তীৰয় এই 
উধিাৰ অবৰিানৰ সমূহ বিৱৰণ হতয়াৰ কবৰিমল বনৰি্ভশ 
বিৰয় িাৰত অনাগত বিনত এৰন িুঘ ্ভটনা প্ৰবতৰৰাধ কবৰি 
পাবৰ। n

ক্িৱঘৰ ক্ৰাপৰৱ িুঘ ্ভটনােযাষ্ট
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ইবতহাস আৰু িত্ভমানৰ পৰা ৰবৱষ্তৰ বনম ্ভাণৰ 
পিত ৰাষ্টকবি ৰামধাৰী বসং বিনকৰৰ বলবিবেল 
ক্ি, আমাৰ সাংসৃ্বতক ক্িতনাত বি এক 

ক্গৌৰৱশালী ইবতহাস নীবহত হহ আৰে ক্সয়া কাি্মল 
ৰূপান্বৰত হহ সকৰলাৰৰ মনত িাজি িাকক। ৰাৰতৰ 
ক্গৌৰৰৱাজ্জ্বল ইবতহাসক িত্ভমানৰ নতুন প্ৰিন্ৰ 
মািমল অনাৰ লগৰত ক্সই সমূহৰ িবৰয়ৰত ৰবৱষ্তৰ 
িাট বনস্ণ্টক কবৰ ক্তালাৰ বিশত ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ 
বিবৰন্ন পিৰষেপ গ্ৰহণ কবৰ আবহৰে। স্াধীনতাৰ 
সংগ্ৰামৰ কিাৰিাৰ নতুন প্ৰিন্ক নতুনমক ক্কাৱাৰ 
িৰৰ ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ বিবৰন্ন পিৰষেপৰিাৰৰ মাধ্মত 

অতীতক অবধক আকষ ্ভণীয় ৰূপত নতুন প্ৰিন্ৰ 
আগত উপস্াপন কবৰৰে। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰ 
ক্নতৃত্বত বিৰিশত বিবৰন্ন কাৰণত ক্িাৱা ঐবতহ্ৰিাৰ, 
প্ৰািীন মূবত ্ভৰিাৰ ক্িশমল ঘূৰাই অনাৰ কাম অি্াহত 
িকাৰ লগৰত পুৰবণ সংগ্ৰহালয়ৰিাৰৰ পুনতঃবনম ্ভাণৰতা 
ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ বিৰশষ গুৰুত্ব বি আবহৰে। প্ৰধানমন্তীৰ 
কয় ক্ি, এৰন প্ৰয়াসৰিাৰৰ আৰঁত ডাঙৰ উৰদেশ্ 
আৰে আৰু ক্সয়া হহৰে নতুন প্ৰিন্ই এই অতীতৰ 
িীৱন্ প্ৰবতচ্ছবি ক্িিাৰ ফলত ক্তওঁৰলাকৰ তি্ৰ 
জ্ান ক্হাৱাৰ লগৰত সত্ৰৰা ক্িাধ হয়।

প্ৰধানমন্তীৰয় উৰধিাধন কৰা এই নতুন প্ৰধানমন্তীৰ 

িবিৰহ আপুবন আৰপানাৰ ৰবৱষ্ত বনধ ্ভাৰণ কবৰি বিিাৰৰ ক্তৰন্ ইবতহাস প়িক। বনিৰ ক্িশৰ বিষৰয় বিমাৰন 
িুজিি, বসমাৰনই আপবুন বসধিান্ ল'িমল সাহস পাি। নৱ-আিশ ্ভৰ প্ৰিাৰক প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় নতুন 

প্ৰিন্ক ক্সাণালী অতীতৰ হসৰত পবৰিয় কবৰ উজ্জ্বল, িাগ্ৰত আৰু আত্মবিশ্বাসী নতুন ৰাৰতৰ উত্ান 
ত্বৰাববিত কবৰৰে। এৰকটা বিশত কাম কবৰ প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় ১৪ এবপ্ৰলত নতুন বিল্ীত প্ৰধানমন্তীৰ 

সংগ্ৰহালয় উৰ্াধন কৰৰ। উৰ্াধন কবৰ ক্তওঁ কয় ক্ি, “স্াধীনতাৰ পােৰ পৰা আজিমল ক্িশ বি এক উচ্চতাত 
অবধষ্ষ্ত হহৰে তাৰ আৰঁত স্াধীনতাৰ পােত বনি ্ভাবিত ক্হাৱা প্ৰবতিন িৰকাৰৰ অৱিান আৰে। এই সংগ্ৰহালয় 

প্ৰবতিন িৰকাৰৰ উমমহতীয়া ঐবতহ্ আৰু পৰম্পৰাৰ িীৱন্ প্ৰবতফলন হয়।”

আেযাে ঐদ্তহ্ে
জীৱন্ প্ৰদ্তফলন

প্ৰধানমন্তী সংগ্ৰহালয়েযাষ্ট
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সংগ্ৰহালৰয় ৰাৰতৰ বিকাশ িাত্ৰাক প্ৰবতফবলত কৰাৰ 
লগৰত স্াধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কবৰ বিবৰন্ন 
সময়ৰ প্ৰধানমন্তীসকৰল বকিৰৰ বিবৰন্ন প্ৰত্াহ্ানৰিাৰ 
ক্নওবি ক্িশক আগি়িাই বনৰে ক্সইৰিাৰ কিা সবন্নবৱটি 
কৰা হহৰে। ক্িশৰ প্ৰবতিন প্ৰধানমন্তীৰয় বকিৰৰ 
ৰাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰবত শ্ৰধিা প্ৰিশ ্ভন কবৰ ক্িশৰ 
প্ৰগবতৰ হৰক কাম কবৰবেল ক্সই সকৰলা কিা এই 
সংগ্ৰহালয়ত ৰিা হহৰে িাৰত নতুন প্ৰিন্ই ক্সইৰিাৰ 
ক্িবি-শুবন ক্প্ৰৰণা লাৰ কবৰি পাৰৰ।

এই সংগ্ৰহালয় উৰ্াধন কবৰ প্ৰধানমন্তীৰয় কয় ক্ি, 

ৰাৰতীয় ইবতহাসৰ মহানতা, ৰাৰতৰ সমৃজধিকালৰ 
পৰাই আমাৰ পবৰবিত। ইয়াক হল আমাৰ সিায় গি ্ভ 
িাবকি। ৰাৰতৰ ঐবতহ্ আৰু ৰাৰতৰ িত্ভমানৰ 
হসৰত বিশ্বৰ পবৰিয় হওক তাৰ িাৰি এই পিৰষেপৰ 
প্ৰৰয়ািনীয়তা আৰে।

এয়া প্ৰবতগৰাকী ৰাৰতীয়ৰ িাৰি ক্গৌৰৱৰ কিা ক্ি 
আমাৰ ক্িশৰ অবধকাংশ প্ৰধানমন্তী সাধাৰণ পবৰয়ালৰ 
পৰা আবহ ৰাষ্টৰ িাবয়ত্ব গ্ৰহণ কবৰবেল। এই কিাই 
ৰাৰতীয় গণতাবন্তক ি্ৱস্াৰ শজতিশালী বস্বতৰ কিা 
ি্তি কৰৰ। n

বিন্াধাৰক হল সন্বত-
অসন্বত িাবকি পাৰৰ। বৰন্ন 
ৰািমনবতক ধাৰা িাবকি পাৰৰ। 
বকন্তু গণতন্তত এটাই উৰদেশ্ 
িাৰক আৰু ক্সয়া হহৰে ক্িশৰ 
উন্নয়ন। এই সংগ্ৰহালৰয় 
ৰবৱষ্তৰ প্ৰিন্ক ক্প্ৰৰণা 
বিয়াৰ লগৰত এয়া শজতিৰ 
ক্কন্দ্ৰ হহ পবৰি। আমাৰ ক্িশৰ 
িুৱ প্ৰিন্ই িুজিি পাবৰি 
ক্ি বকিৰৰ ক্িশৰ প্ৰবতিন 
প্ৰধানমন্তীৰয় বিবৰন্ন প্ৰত্াহ্ানৰ 
সম্িুীন হহ ক্িশক আগুৱাই 
বনয়া তিা নতুন ৰাৰত বনম ্ভাণৰ 
বিশত অৱিান বিবেল।
নৰৰন্দ্ৰ ক্মািী, প্ৰধানমন্তী।

দ্ক উৰদেশ্
নতুন প্ৰিন্ক ক্নতৃত্বৰ প্ৰবত 
সংৰিিনশীল কবৰ ক্তালাৰ লগৰত 
ক্িশৰ িাৰি প্ৰধানমন্তীসকৰল 
কৰা কামৰিাৰ অৱগত কৰাৰ 
উৰদেশ্ৰৰ এই সংগ্ৰহালয় বনম ্ভাণ 
কৰা হহৰে। প্ৰবতিন িৰকাৰৰ 
বিন্াধাৰা ইয়াত ি্তি হহৰে। 
লগৰত সংবিধান প্ৰস্তুবতৰ সমস্ত 
কিা। প্ৰিুজতিৰৰা উবিত ি্ৱহাৰ 
কৰা হহৰে।

সংগ্ৰহযালয়ে দ্বৰশৰত্বৰবযাে

্যা নতুন সংগ্ৰহযালয় তথযা পেুদ্ণ সংগ্ৰহযালয় 
পুনতঃ দ্নে ্ষযাণ ২০১৪ে পেযা এদ্তয়যালল কেযা 
লহৰে। ইয়যাৰে ৫০্যা আেম্ভ লহৰে।

১০৮

n  পুৰবণ আৰু নতুনৰ সংবমশ্ৰণত 
বনম ্ভাণ কৰা বতনমূবত ্ভ ৰৱনৰ লিক 
এক নৱবনবম ্ভত সংগ্ৰহালয় ৰৱন িুইৰ 
হসৰত একজত্ৰত কৰা হহৰে। িৰুয়াটা 
িণ্ডৰ(লিকৰ) মুঠ এৰলকা ১৫,৬০০িগ ্ভ 
বমটাৰতমকও অবধক।

n  ৪৩টা ক্গলাৰী আৰু প্ৰায় ৪ হািাৰ 
ক্লাকৰ এৰকলৰগ ভ্ৰমণ কৰাৰ ি্ৱস্া 
আৰে।

n  ১৪ গৰাকী প্ৰধানমন্তীৰ বিষৰয় তি্ 
তিা ক্তওঁৰলাকৰ বিৰশষ সামগ্ৰী এই 
সংগ্ৰহালয়ত ৰিা হহৰে।

n  সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰতীক বিনিই ৰাষ্ট আৰু 
গণতন্তৰ প্ৰতীক ধম ্ভিৰি ধাৰণ কৰা 
ৰাৰতীয় ক্লাকক প্ৰবতবনবধত্ব কৰৰ। 

• ৰািু্ভৰৱল বৰৰয়বলট্ৰী আৰু ৰিটৰ সহায়ত 

ৰাৰতৰ সলবন ক্হাৱা েবৱ ইয়াত প্ৰিশ ্ভন 
কৰা হহৰে।

n  সংগ্ৰহালয়ৰটাত পূি ্ভ বপএমৰ হসৰত 
ক্েল্ীৰ ক্তালাৰ ি্ৱস্া আৰে।

n  এই প্ৰকল্পৰ অধীনত বনম ্ভাণ কাি ্ভৰ 
সময়ত ক্কাৰনা ধৰৰণ গে কটা ক্হাৱা 
নাবেল।

n  প্ৰসাৰ ৰাৰতী, িৰূিশ ্ভন, বফল্ম বিৰাগ, 
সংসি ষ্টবৰ, প্ৰবতৰষো মন্তণালয়, 
বমবডয়া সংস্া (ক্িশী আৰু বিৰিশী), 
বিৰিশী িাতবৰ সংস্াৰ ্াৰা প্ৰিবশ ্ভত 
সামগ্ৰী ৰিা হহৰে।

n  অবৰৰলিাগাৰৰ উবিত ি্ৱহাৰ কবৰ 
তিা ক্কতৰিাৰ ি্জতিগত সামগ্ৰী, 
উপহাৰ আবিক হল বিৰশষ ি্ৱস্া কৰা 
হহৰে।

প্ৰধানমন্তী সংগ্ৰহালয়েযাষ্ট
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ৰাৰত আৰু আৰমবৰকা িুতিৰাষ্ট মািৰ 
ইবতহাসত অৰনক সািৃশ্ আৰে। িুৰয়ািন 
ক্িৰশ ঔপবনৰৱশ শাসকৰ বিৰুৰধি িুঁি বি 

স্াধীনতা লাৰ কৰাৰ লগৰত স্াধীনতাৰ পােত গণতাবন্তক 
পধিবতক আৰঁকাৱাবল হলৰে। ১৯৯০ৰ িশকত ক্িৰশ 
গ্ৰহণ কৰা অি ্ভমনবতক সংস্াৰৰ ফলত ৰাৰত-আৰমবৰকা 
িুতিৰাষ্টৰ মািৰ সম্পক্ভ িৃজধি ক্হাৱাৰ লগৰত ২০১৪ িনৰ 
পােত এই সম্পক্ভই নতুন মাত্ৰা লাৰ কবৰৰে। ২০১৮ িনৰটাত 
হিৰিবশক আৰু প্ৰবতৰষো মন্তীৰ স্তৰত হ্ত (২+২) হিঠক 
অনুষ্ষ্ত ক্হাৱাৰ পােত এই সম্পক্ভই গবত লাৰ কবৰবেল। 
বিগত ১১ এবপ্ৰল তাবৰৰি আৰমবৰকাত আৰয়াজিত ক্শহতীয়া 
িাত ্ভাত ৰাৰতৰ প্ৰবতৰষো মন্তী ৰািনাি বসং আৰু হিৰিবশক 
মন্তী এে িয়শংকৰৰ আৰমবৰকা িুতিৰাষ্ট প্ৰবতৰষো মন্তী ক্ি 

অষ্টিন আৰু বিৰিশ মন্তী এন্নী বলিংকনৰ হসৰত িাত্ভালাপত 
বমবলত হহবেল। এই িাত্ভাৰ পূৰি ্ভ ৰাৰত আৰু আৰমবৰকা 
িুতিৰাষ্টৰ মািত ৰািু্ভৰৱল শীষ ্ভ সজন্লন অনুষ্ষ্ত কৰা হয় 
আৰু এই সজন্লনত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািী আৰু ৰাষ্টপবত 
ি’ িাইৰডৰন অংশ লয়।

এই বযাত্ষযাত একযাদ্ধক দ্বৰয়ত সন্দ্ত হয়

ৰাৰত আৰু আৰমবৰকাৰ মািত অনুষ্ষ্ত ক্হাৱা এই 
হ্ত সজন্লনত একাবধক বিষয়ৰ ওপৰত িুৰয়া ক্িৰশ 
সন্বতসূিক বসধিান্ গ্ৰহণ কৰৰ। এই হিঠকত ৰাবেয়া আৰু 
ইউৰৰিইনৰ মািত িবল িকা িুধি সম্পক্ভৰতা আৰলািনা 
হয়। এই আৰলািনাৰ সময়ত িুৰয়া পষেই িত্ভমানৰ 
সকৰলা কিা িাবলিাবৰ িায়। ইয়াৰ লগৰত ৰাৰত-প্ৰশান্ 

উলেহতীয়যা সম্পক্ষে নতুন িশক

িযােত আৰু আৰেদ্েকযা ৰুক্তেযাষ্ট

ৰাৰতৰ আৰু আৰমবৰকা িুতিৰাষ্টৰ মািত কূটমনবতক সম্পক্ভ পুৰবণ। িুৰয়া 
ক্িৰশ শজতি, স্াস্্, প্ৰিুজতি, মহাকাশ আৰু প্ৰবতৰষোৰ লগৰত সন্তাসিািৰ 
সমস্া সমাধানৰ িাৰি উমমহতীয়া পিৰষেপ গ্ৰহণ কবৰ আবহৰে। ২০১৮ 

িনত িুৰয়া ক্িশৰ মািত উমমহতীয়া হিঠক অনুষ্ষ্ত ক্হাৱাৰ পােত এবতয়া 
িতুি ্ভিাৰৰ িাৰি ২+২ িাত্ভা অনুষ্ষ্ত হয়...

ৰাৰত-আৰমবৰকা ২+২ িাত ্ভাদ্বশ্ব
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মহাসাগৰীয় এৰলকাত উমমহতীয়া সহৰিাবগতা সম্পক্ভৰতা 
আৰলািনা কৰৰ। িুৰয়ািন ক্িৰশ িুধিৰ অৱসানৰ ক্পাষকতা 
কৰৰ। এই সময়ৰোৱাত িাইিাৰ সুৰষো আৰু িাইিাৰ ক্স্পি 
সম্পক্ভত বিৰশষ গুৰুত্ব বিয়া হয়। এই সমস্াৰ হসৰত 
বকিৰৰ িুঁি বিি পৰা িায় ক্সই সম্পক্ভৰতা আৰলািনা কৰা 
হয়। এই িাত্ভালাপত মন্তী পি ্ভায়ত িবষেণ িীন সাগৰসহ 
সমগ্ৰ অঞ্চলত বনয়ম আধাবৰত ি্ৱস্াৰ প্ৰত্াহ্ানৰ হসৰত 
ক্মাকাবিলা কৰাৰ িাৰিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন পালন কৰাৰ 
ওপৰৰতা গুৰুত্ব বিয়া হয়। আফগাবনস্তানৰ পবৰবস্বত 
সন্দৰ্ভৰতা িুৰয়া ক্িশৰ মন্তী পি ্ভায়ত আৰলািনা হয়।

প্ৰবতৰষো মন্তী ৰািনাি বসৰঙ কয়, এটা িশকৰ বৰতৰত 

আৰমবৰকাৰ হসৰত আমাৰ প্ৰবতৰষো প্ৰৰয়ািনীয়তা িৃজধি 
হহ ২০ বিবলয়ন ডলাৰৰৰা অবধক হহ পবৰৰে। আবম আশা 
কৰৰা আৰমবৰকাৰ বিবনৰয়াগকাৰীসকৰল ক্মক ইন ইজণ্ডয়া 
কাি ্ভৰিমত সহৰিাবগতা আগি়িাি। ক্কাবৰড মহামাৰীৰ 
পােৰতা িুৰয়া ক্িশৰ মািৰ হসন্ সম্ন্ধ উন্নত হহৰে।

আনহাৰত হিৰিবশক মন্তী এে িয়শংকৰৰ কয় ক্ি, 
হ্ত হিঠকৰ উৰদেশ্ হহৰে িুৰয়া ক্িশৰ মািৰ সম্পক্ভক 
অবধক উন্নত কৰা। িত্ভমান সময়ত এয়া অবধক প্ৰাসংবগক। 
বকয়ৰনা আমাৰ িন্ধত্বই প্ৰসাৰ লাৰ কবৰৰে। প্ৰশান্-ৰাৰত 
মহাসাগৰ এৰলকাত শাবন্, উন্নয়ন কৰাৰ লগৰত ক্কাৱাডৰ 
িবৰয়ৰত এই ক্ষেত্ৰত বিবৰন্ন কাম হহৰে। n

প্ৰধযানেন্তী নৰেন্দ্ৰ মেযািীৰয় কয়-
আৰেদ্েকযা-িযােতে সম্পক্ষ আদ্জ 
দ্ৰ, মসয়যা মকই্যােযান িশকে পূৰব ্ষ 
অকল্পনীয় আদ্েল আৰপানাক ক্িবি সিায় ৰাল লাৰগ। মই ২৪ ক্ম’ত 

আৰপানাক ক্কাৱাড সজন্লনৰ সময়ত িাপানত 
লগ পািমল আগ্ৰহী। আমাৰ িৰুয়া ক্িশৰ মািত 
অি ্ভমনবতক আৰু প্ৰবতৰষো িণ্ডত উমমহতীয়া সম্পক্ভ 
শজতিশালী কৰা তিা িৰুয়া ক্িশৰ মািৰ পাৰম্পবৰক 
সম্পক্ভক শজতিশালী কৰাৰ িাৰি িায়ৱধি। ৰাৰত 
আৰু আৰমবৰকাৰ মািত িকা এক শজতিশালী 
প্ৰবতৰষো সম্পক্ভৰ কিা ক্িাহাবৰ আবহৰে। ৰাৰত 
আৰু আৰমবৰকা িৰুয়ািন ক্িৰশ ইউৰৰিইন িধুিৰ 
ফলত হ’িলগীয়া বিষম পবৰবস্বতৰিাৰ িম্ভাবল ক্লাৱাৰ 
িাৰি ঘবনটি পৰামশ ্ভ অি্াহত ৰাবিৱ। মই ইউৰৰিইনৰ 
ক্লাকসকলৰ িাৰি ৰাৰৰত প্ৰিশ ্ভন কৰা মানৱীয় 
সহানৰূুবতক আিৰবণ িনাইৰো।ঁ আমাৰ উমমহতীয়া 
সম্পক্ভৰ বশপা িৰুয়া ক্িশৰ ক্লাকৰ মািত িকা 
সম্পক্ভত নীবহত হহ আৰে। ৰাৰত আৰু আৰমবৰকাৰ 
মািত শজতিশালী প্ৰবতৰষো সম্ন্ধও আৰে।

েযাষ্টপদ্ত বযাইৰডৰন কয়-
িযােতে লসৰত পযােম্পদ্েক সবিন্ধ 
আগুৱযাই দ্নয়যাে বযাৰব আদ্ে িযায়ৱধি

ৰাৰত আৰু আৰমবৰকা িতুিৰাষ্ট িৰুয়া স্াৰাবৱক 
সহৰিাগী। িৰুয়ািন ক্িশৰ সম্পক্ভ এবতয়া বি পি ্ভায় 
লাৰ কবৰৰে ক্সয়া ক্কইটামান িশকৰ পূৰি ্ভ অকল্পনীয় 
আবেল। আজি আমাৰ কিািাত্ভা এৰনকুৱা এটা পি ্ভায়ত 
হহ আৰে বি সময়ত ৰাবেয়া-ইউৰৰিইনৰ মািত 
িধুি অি্াহত হহ আৰে। ক্কইটামান সতিাহৰ পূৰি ্ভ 
ক্কইিাহািাৰ ৰাৰতীয় ইউৰৰিইনত আৱধি হহ আবেল। 
অৰশষ কটিৰ িবৰয়ৰত আবম ক্তওঁৰলাকক উধিাৰ কবৰ 
আবনিমল সষেম হহৰো।ঁ মই একাবধকিাৰ ৰাবেয়া আৰু 
ইউৰৰিইনৰ ৰাষ্টপ্ৰধানৰ হসৰত একাবধকিাৰ ক্ফানত 
িাত্ভালাপত বমবলত হহবেৰলা।ঁ মই িৰুয়া ৰাষ্টপ্ৰধানক 
শাবন্-সম্প্ৰবত িত্ভাই ৰাবিিমল আহ্ান িনাইবেৰলা।ঁ

আপুবন কাি ্ভকালৰ িাবয়ত্ব ক্লাৱাৰ সময়ত এই কিাৰটা 
হকবেল ক্ি Democracies can Deliver। এই ক্্াগাৰন 
গণতন্তক শজতিশালী কবৰৰে।

ৰাৰত-আৰমবৰকা ২+২ িাত ্ভাদ্বশ্ব
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প্ৰধানমন্তী বহিাৰপ নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় ক্িবতয়া ২০১৪ 
িনত ক্িশৰ িাবয়ত্ব গ্ৰহণ কবৰবেল ক্তবতয়া 
ক্নপাল আবেল ৰাৰতীয় উপমহাৰিশৰ ক্সইিন 

ক্িশ বিিনত ক্তওঁ প্ৰিৰম ভ্ৰমণ কবৰবেল। ক্কৱল 
এয়াই নহয়, ২০১৪ আৰু ২০১৯ক্তা ক্তওঁ শপতগ্ৰহণ 
অনুষ্ানত ক্নপালৰ তিানীন্ন প্ৰধানমন্তী অবতবিৰূৰপ 
উপবস্ত আবেল। কিা লাবগৰল ২০১৫ িনৰ ক্নপাল 
ৰূবমকম্পৰ সময়ৰ সহায়ৰ কিাই হওক িা ক্কাবৰডৰ 
সময়ত বনৰি সংকটৰ সম্িুীন হহ িকাৰ পােৰতা 
ক্ৰকবিনৰ ৰূপত সহায় আগিৰ়িাৱা, অিিা প্ৰবতৰৱশী 
প্ৰিম নীবতৰ অধীনত ইউৰৰিইনৰ পৰা ৬গৰাকী 
ক্নপালী নাগবৰকক উধিাৰ কবৰ অনাৰ কিাই হওক, 

ৰাৰত সিায় ক্নপালৰ সহায়ৰ িাৰি বিয় বি আৰে। 
ৰাৰত ৰাষ্ট ক্নপালৰ িাবণজি্ক সহৰিাগী ক্হাৱাৰ লগৰত 
মুি্ হিৰিবশক বিবনৰয়াগকাৰী বহিাৰপ মূল ক্স্াত হয়। 
২ এবপ্ৰল তাবৰৰি বিল্ীৰ হায়িৰািাি ৰৱনত উপবস্ত 
ক্হাৱাৰ সময়ত ক্নপালৰ প্ৰধানমন্তী ক্শ্বৰ িাহািুৰ 
ক্িওিাৰ হসৰত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািী হিঠকত বমবলত 
হয়। ৰাৰত-ক্নপালৰ সম্পক্ভৰ উন্নয়ত প্ৰধানমন্তী 
ক্িওিাৰ ৰূবমকা গুৰুত্বপূণ ্ভ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাৰতৰ 
সমিৱ সহৰিাবগতাও মন কবৰিলগীয়া।
মনপযালত ৰুৰপে আেম্ভদ্ণ, ৰযাত্ী মেল মসৱযাে 
উৰবিযাধন
n  প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািী আৰু ক্নপালৰ প্ৰধানমন্তী 

সম্পক্ষৰবযাৰে লযাি কদ্েৰে 
নতুন েযাত্যা

ৰাৰত আৰু ক্নপালৰ সম্পক্ভ ভ্ৰাতৃ-ৰগ্ীৰ সম্পক্ভ। পূি ্ভৰৰ পৰা িুৰয়ািন ক্িশৰ মািত বি এক 
উমমহতীয়া সম্পক্ভ আৰে ক্সয়া অতীিৰৰ পৰা আৰে। ঐবতহাবসক, ক্ৰৌগবলক, ধমমীয়, সাংসৃ্বতক 

সম্পক্ভৰ লগৰত অি ্ভমনবতক ক্ষেত্ৰৰতা িুৰয়া ক্িৰশ বিৰশষ সম্পক্ভ ৰষো কবৰ আবহৰে। এই সম্ন্ধৰিাৰৰ 
এক বিৰশষ মাত্ৰা লাৰ কৰৰ ক্িবতয়া ক্নপালৰ প্ৰধানমন্তী ক্শ্বৰ িাহািুৰ ক্িওিাই বতবনবিনীয়া ভ্ৰমণসিূীৰৰ 

ৰাৰতত উপবস্ত হহবেল...

িযােত-মনপযাল সবিন্ধ

ৰাৰত-ক্নপাল সম্পক্ভদ্বশ্ব



37নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ মম’,২০২২

ক্শ্বৰ িাহািুৰ ক্িওিাই উমমহতীয়াৰাৰৱ ক্নপালত ৰুৰপ 
কাড্ভ ক্সৱাৰ আৰম্ভ কৰৰ।

n  িুৰয়াগৰাকী ক্নতাই উমমহতীয়াৰাৰৱ ৰাৰতৰ সাহাি ্ভত 
বনমমীত িয়নগৰ(ৰাৰত) আৰু কুি ্ভাৰ( ক্নপাল) মািত 
সীমান্ত িলা িাত্ৰী ক্ৰল ক্সৱা উৰ্াধন কৰৰ।

n  িুৰয়াগৰাকী ক্নতাই ৰাৰতৰ ক্ৰিবডট লাইনৰ সহায়ত 
বনমমীত ক্সালু কবৰডৰ ১৩২ ক্কবৰ পাৱাৰ ৰোসেবমেন 
লাইন আৰু উপৰকন্দ্ৰৰ উিঘাটন কৰৰ।

n  ক্নপাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্সৌৰ সংস্াৰটা আনুষ্াবনকৰাৰৱ 
অন্ৰু্ভতি হয়।

তীব্ৰ গদ্তৰে আগবযাদ়্ি মৰযাৱযাে মষিত্ত দ্বৰশৰ গুৰুত্বতঃ
n িুৰয়া ক্িৰশ ক্ৰল আৰু শজতি িণ্ড আগিাব়ি ক্িাৱাৰ িাৰি 

িাবৰিন িুজতিত স্াষেৰ কৰৰ।
n  এই িাত্ভালাপাত িুৰয়া ক্িৰশ পঞ্চৰশ্বৰ পবৰকল্পনাৰ 

সফলতাৰ িাৰি বিৰশষ গুৰুত্ব বিৰয়।
n  এই হিঠকত ৰাৰতীয় বিবনৰয়াগকাৰীসকৰল তিা 

ক্কাম্পানীৰয় ক্নপালত হাইৰড্ৰা পাৱাৰ উন্নয়ন 
আিঁবনতৰিাৰত অংশ ক্লাৱাৰ বসধিান্ত সন্বত প্ৰিশ ্ভন 
কৰৰ।

n  িুৰয়া ক্িশৰ প্ৰধানমন্তী সীমান্ৰ িাবণি্ আৰু সীমান্ৰ 
সম্পক্ভ উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰৰাপঁ কৰৰ। 
িয়নগৰ-কুি ্ভা ক্ৰল পি এই বিন্াৰ ফিল।

n  ক্নপালত ৰুৰপ কাড্ভ ক্সৱাই ৰাৰতৰ অি ্ভমনবতক 
বিকাশত নতুন মাত্ৰা বিি। অন্ পবৰকল্পনাৰিাৰ ক্িৰন 
ক্নপাল পুবলি একাৰডমী, ক্নপালগঞ্ত সজন্বলত 
সীমান্িকী, ৰামায়ণ িাবক্ভট আবিৰিাৰৰ িুৰয়া ক্িশৰ 
সম্পক্ভত অবধক বনকট কবৰ তুবলি। n

শদ্তকযা পুেদ্ণ বযােযাণসী আৰু
মনপযালে সবিন্ধ
ক্নপালৰ প্ৰধানমন্তী ক্িওিাই ক্তওঁৰ ভ্ৰমণকালৰ 
অবন্ম বিনািন কাশীত উপবস্ত হয়। ক্তওঁ কাল 
হৰৰৱ মজন্দৰ পূিা অি্ভনা কৰাৰ লগৰত কাশী 
বিশ্বনাি মজন্দৰ িায়। কাশী িাত্ৰাৰ সময়ত ক্তওঁ 
লবলতাঘাট বস্ত পশুপবতনাি মজন্দৰ িশ ্ভন কৰৰ। 
ক্তওঁ অন্ ক্কতৰিাৰ ঠাইও লগৰত িশ ্ভন কৰৰ।
শদ্ক্তশযালী সবিন্ধ
ৰাৰত আৰু ক্নপালৰ মািত ক্শষৰৰটা ৰাষ্টধ্ষে 
পি ্ভায়ৰ ভ্ৰমণ ২০১৯ িনৰ ক্ম’ মাহত হহবেল। 
তিানীন্ন প্ৰধানমন্তী ক্কবপ শম ্ভা অবলৰয় 
প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািী আৰু ক্কন্দ্ৰীয় মন্তী 
পবৰষিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ানৰ িাৰি ৰাৰত 
আবহবেল। ইয়াৰ পূৰি ্ভ, প্ৰধানমন্তী ক্মািীৰয় 
২০১৮ িনৰ আগটিত কাঠমাণডু্ত িতুি ্ভ বিমৰটিক 
সজন্লনৰ িাৰি ক্নপাল ভ্ৰমণ কবৰবেল। ক্নপালৰ 
সংসিত আস্াৰ ক্ৰাটত িয়ী ক্হাৱাৰ বপেৰত 
ক্শ্বৰ িাহািৰু ক্িওিাক প্ৰধানমন্তী ক্মািীৰয় 
অবৰনন্দন িনাইবেল। ইয়াৰ বপেত ২০২১ৰ ১৯ 
িলুাই তাবৰৰি িৰুয়া ক্নতাই ক্টবলৰফানৰিাৰগ 
কিা পাবতবেল। প্ৰধানমন্তী ক্মািী আৰু প্ৰধানমন্তী 
ক্শ্বৰ িাহািৰু ক্িওিাৰ মািত ক্শহতীয়া হিঠক 
গ্ােৰগাত বিঅ'বপ২৬ৰ সময়ৰতা হহবেল।

ৰাৰত আৰু ক্নপালৰ মািৰ িনু্ধত্ব, আমাৰ ক্লাকসকলৰ 
উমমহতীয়া সম্পক্ভ বিশ্বৰ অন্ আৰু ক’ক্তা ক্িবিিমল ক্পাৱা 
নািায়। আমাৰ সৰ্তা, আমাৰ সংসৃ্বত, আমাৰ আিান-
প্ৰিানৰ সম্পক্ভ প্ৰািীন কালৰ পৰাই আৰে। অনাবিকালৰ 
পৰাই আবম সুি-িিুৰ সমৰাগী।
নৰেন্দ্ৰ মেযািী, প্ৰধযানেন্তী, িযােত

মই িাস্তৱত ক্নপালৰ িাৰি আৰপানাৰলাকৰ মৰম-ক্নেহক 
প্ৰশংসা কৰৰা।ঁ ক্মাৰ এই ভ্ৰমণ এই মৰম-ক্নেহক অবধক গা়ি 
কৰাৰ িাৰি অন্ এক পিৰষেপ। ৰাৰতৰ হসৰত ক্নপালৰ 
সম্পক্ভ অত্ন্ ক্সৌহাি্ভপণূ ্ভ আৰু গুৰুত্বপণূ ্ভ হয়।
মশ্বে বযাহযািেু মিওবযা, প্ৰধযানেন্তী, মনপযাল 

ৰাৰত-ক্নপাল সম্পক্ভদ্বশ্ব
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বিশ্বত পুনৰাই ক্কাবৰডৰ সংৰিমণ িৃজধি 
ক্হাৱাৰ িাতবৰ আবহৰে ষ্ঠক ক্তৰন 
সময়ৰত এয়া সৰন্াষিনক ক্ি ৰাৰতত 

এয়া এবতয়া বনয়ন্তণত আৰে। ক্কাবৰড নীবত-
বনয়মত বশবিলতা আবহৰে আৰু িনিীৱৰনা 
সামান্ হহ পবৰৰে। ইয়াৰ লগৰত ৰাৰত ৰাষ্টি্াপী 
ক্কাবৰড ষ্টকাকৰণৰ অংশস্ৰূৰপ ১৮ এবপ্ৰলমল 
লাৰ কৰা তি্মৰত ষ্টকাকৰৰণৰ সংি্া ১৮৬.৫৪ 
ক্কাষ্ট অবতৰিম কবৰৰে। ইয়াৰ লগৰত ১২-১৪ 
িেৰৰ ক্িমনীয়াৰ ষ্টকাকৰণ ১৬ মাি্ভ , ২০২২ৰ 
পৰা আৰম্ভ হহবেল। আৰু প্ৰায় ২.৪৩ ক্কাষ্ট 
ক্িমনীয়াৰ ষ্টকাকৰণ হহ হগৰে। আনহাৰত ১৫-
১৭ িেৰীয়া হকৰশাৰৰ ষ্টকাকৰণৰ সংি্া ৪.০৪ 
ক্কাষ্ট ইবতমৰধ্ অবতৰিম কবৰৰে। আৰু ৫.৭৮ 

ক্কাষ্ট হকৰশাৰৰ এপাবল ষ্টকাকৰণ ইবতমৰধ্ হহ 
হগৰে। ক্কাবৰড ১৯ ষ্টকাকৰণ সকৰলাৰৰ িাৰি 
উপলধি কৰৰাৱাৰ িাৰি ষ্টকাকৰণ অবৰিান ২১ 
িনু ২০২১ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হহবেল। ক্তবতয়াৰ 
পৰা ক্িশত ষ্টকাকৰণৰ গবত অি্াহত আৰে। 
উৰল্ি্ ক্ি ৰাৰতত ক্কাবৰডৰ সংৰিমণৰ 
পবৰমাণ ১৮ এবপ্ৰল তাবৰৰি ১১,৫৪২ ক্পাৱা 
হহবেল। সজৰিয়তাৰ হাৰ ০.০৩ শতাংশ িকাৰ 
লগৰত সুস্্ ক্হাৱাৰ হাৰ ৯৮.৭৬ শতাংশ আবেল।
সতক্ষ লহ থযাদ্কবলল মকন্দ্ৰে দ্নৰি্ষশ
ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ক্িশৰ পািঁিন ৰাি্ত 
পুনৰাই ক্কাবৰড সংৰিমণ িৃজধি ক্পাৱাৰ 
পবৰৰপ্ৰবষেটত বিন্া ি্তি কবৰৰে আৰু এই 
ক্ষেত্ৰত সতক্ভতামূলক ি্ৱস্া গ্ৰহণ কবৰিমল 

মাি্ভ মাহৰটাত ক্কাবৰডৰ হিবনক সংৰিমণৰ সংি্া িাৰুমকৰয় হ্াস পাইৰে, বকন্তু ইয়াৰ পােৰতা ক্কন্দ্ৰ 
িৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত বশবিল ক্হাৱাৰ িাৰি সাি ুক্হাৱা নাই। ক্কাবৰডৰ বনৰতৌ নতুন উৎপবৰৱত্ভকৰ 

মািৰতা ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ষ্টকাকৰণৰ ওপৰত বিৰশষ গুৰুত্ব বিৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত এবতয়া ১৮ িেৰৰ 
উধ ্ভৰ ক্লাকৰ িাৰি সতক্ভতামূলক ষ্টকা প্ৰিানৰ প্ৰজৰিয়াও আৰম্ভ কৰা হহৰে। ৰাইৰােক প্ৰবতবহত 

কবৰিমল িৰকাৰৰ ষ্টকাকৰণৰ িবৰয়ৰত সকৰলা ধৰণৰ প্ৰৰিটিা হাতত হল আবহৰে।

ৰ্কযাকেণে সংখ্যাই ১৮৫ মকযাৰ্ 
অদ্তক্ৰে কদ্েৰে

মকযাদ্িডে 
দ্বৰুৰধি চদ্ল থকযা 
ৰঁুজত গুৰুত্বপূণ ্ষ 

দ্স্দ্তত িযােত
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সকৰলা নাগবৰকক অনুৰৰাধ িৰনাৱাৰ লগৰত 
ৰাি্ িৰকাৰৰিাৰক সতক্ভ হহ িাবকিমল বনৰি্ভশ 
বিৰে। ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ স্াস্্ মন্তণালয়ৰ তৰফৰ 
পৰা বিল্ী , হাবৰয়ানা , ক্কৰৰলা, মহাৰাষ্ট আৰু 
বমৰিাৰামক সতক্ভতামূলক ি্ৱস্া গ্ৰহণৰ িাৰি 
পত্ৰ বলিা হহৰে। এই পত্ৰত ক্কাবৰড পবৰবস্বত 
িাৰত বনয়ন্তণৰ িাবহৰ হহ নািায় তাৰ িাৰি 
সতক্ভ হহ িাবকিমল ৰাি্ িৰকাৰৰিাৰক বনৰি্ভশ 
বিয়া হহৰে। ইয়াৰ মািৰত ক্কাবৰডৰ নতুন 
উৎপবৰৱত্ভক এক্সই (XE) ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কবৰৰে।
এদ্তয়যা প্ৰযাপ্তবয়স্ে বযাৰব বুটিযাে মডযাজ
ক্কন্দ্ৰ িৰকাৰৰ ক্কাবৰড পবৰবস্বত বনয়ন্তণৰ িাৰি 
আৰু ষ্টকাকৰণক অবধক শজতিশালী কৰাৰ িাৰি 
সতক্ভতামূলক ষ্টকা বিয়াৰ িাৰি ি্ৱস্া হলৰে। 
এবতয়া ক্িশৰ প্ৰবতৰটা স্াস্্ ক্কন্দ্ৰ িা ি্জতিগত 
স্াস্্ৰকন্দ্ৰৰিাৰত ক্কাবৰডৰ িুটিাৰ (সতক্ভতামূলক 
ষ্টকা ) উপলধি হহ আৰে। ১৮ িেৰৰ ওপৰৰ 
সকৰলা নাগবৰকৰ িাৰি ১০ এবপ্ৰল তাবৰিৰ পৰা 
এই বিৰশষ ষ্টকা বিয়াৰ ি্ৱস্া ক্লাৱা হহৰে। 
ব্তীয়ৰটা ক্কাবৰড ষ্টকা ক্লাৱাৰ ৯ মাহৰ পােত 
এই সতক্ভতামূলক ষ্টকা ল’ি পাবৰ। এই িুটিাৰ 
ক্ডাি সম্পক্ভত এক বিৰশষ হিঠক ৯ এবপ্ৰল 
তাবৰৰি অনুষ্ষ্ত হহ হগৰে। ক্ি্ষ্ নাগবৰক, 
স্াস্্কমমী তিা ফ্ন্লাইন কমমীসকলক এই ষ্টকা 
বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিৰশষ গুৰুত্ব বিয়া হহৰে।
মকযাদ্িড সযাহযাৰ ্ষে বযাৰব সেয়সীেযা দ্নধ ্ষযােণ
ক্কন্দ্ৰীয় স্াস্্ মন্তণালয়ৰ তি্ মৰত, ক্িশৰ উচ্চতম 
ন্ায়ালৰয় ৰাষ্ট্ৰীয় িুৰি ্ভাগ প্ৰশমন ন্ায়াবধকৰৰণ 
িাবৰ কৰা ক্কাবৰড সাহাি ্ভৰ িাৰি আৰিিনৰ 
সময় বনজচিত কবৰৰে। মন্তণালৰয় ক্কাৱা মৰত, 
ক্কাবৰডৰ ফলত ষেবতগ্ৰস্ত ক্হাৱা পবৰয়ালৰিাৰৰ 
২৪ মাি্ভৰ পৰা ৬০ বিনৰ সময় বিৰে। এয়া ২০ 
মাি্ভ , ২০২২ৰ পূৰি ্ভ ক্কাবৰড সংৰিমণত মৃতু্ 
ক্হাৱা ক্লাকসকলৰ িাৰি প্ৰৰিাি্। ইয়াৰ লগৰত 
ৰবৱষ্ৰত সংৰিমণৰ ফলত মৃতু্ ক্হাৱা ক্লাকৰ 
িাৰি ৯০ বিনৰ সময় িাবন্ধ বিৰে। মন্তণালৰয় 
লগৰত এই কিাও িনাইৰে ক্ি এই আৰিিনৰিাৰ 
িিাৰীবতমৰত পৰীষো কৰা হ’ি আৰু তাৰ 
পােতৰহ সাহাি ্ভ প্ৰিান কৰা হ’ি। n

n বিশ্বৰ সি ্ভিহৃৎ বিনামূলীয়া ষ্টকাকৰণ 
অবৰিান। আত্মবনৰ্ভৰ ক্ৰকবিন- 
৩টামক ক্মড ইন ইজণ্ডয়া ক্ৰকবিন। 
COWINৰ মাধ্মত ি্ৱস্াপনা।

n  ক্িশৰ বিবৰন্ন প্ৰান্ত ৪১৪৩ অম্লিান 
উৎপািন প্ৰকল্প।

n  িৰুৰীকালীন ক্সৱাৰ অধীনত ৬৩১ 
জিলাত বশশু িতন ক্গাট।

n  ৰাৰতৰ প্ৰবতিন জিলা স্াস্্ সুবিধাৰ 
ক্ষেত্ৰত আত্মবনৰ্ভৰ হহ পবৰৰে- 
প্ৰধানমন্তী আয়ুস্ান ৰাৰত স্াস্্ 
বমেনৰ (PM-ABHIM) অধীনত 
৬৪,১৮০ ক্কাষ্টৰ ি্ৱস্াপনা। 
(পবৰসংি্া ১২ ক্ম’ ২০২২হল)।

সকৰলযাৰক মিকদ্চন, 
দ্বনযােূলীয়যা মিকদ্চন

মকযাদ্িডে দ্বৰুৰধি আগবযাদ়্িৰে িযােত

১৮৫ ক্কাষ্টৰৰা অবধক 
ক্কাবৰড ক্ৰকবিনৰ পাবল 
বিয়া কাম আৰপানাৰলাকৰ 
প্ৰয়াসৰ ফলৰতই সম্ভৱ 
হহৰে। বকন্তু ক’ৰনা ৰাইৰাে 
এবতয়াও ক্িাৱা নাই। 
এবতয়াও ই আবহ আৰে। 
ক্কইবিনমানৰ িাৰি এয়া 
জস্তবমত হহ িাি পাৰৰ বকন্তু 
এয়া ক্কাৰনও নািাৰন ক্ি 
ক্কবতয়া ই ৰূপ সলবন কবৰ 
পুনৰাই আবহি। ক্সৰয়ৰহ 
সাৱধাৰন িকা ৰাল।
নৰেন্দ্ৰ মেযািী, প্ৰধযানেন্তী।
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িযােতে স্যাধীনতযাে প্ৰথে সংগ্ৰযাে
ৰাৰতীয় স্াধীনতাৰ িি্ভা ক্িবতয়াই হহৰে ক্তবতয়া এই কিাৰটাৰৱ মনমল আৰহ ক্সই সকল বিপ্লৱীসকলৰ কিা 

বিসকৰল ১৮৫৭ িনৰ আৰন্দালনত বনিৰ প্ৰাণ বিসি্ভন বিবেল। ক্সয়া এৰন এক আৰন্দালন আবেল বি আৰন্দালনত 
িাবত, ধম ্ভ, িণ ্ভ আবিৰ কিা সমূলাৰঞ্চ পাহবৰ সকৰলা সংগ্ৰামত িবপয়াই পবৰবেল। ৫৭’ৰ ক্সই সংগ্ৰাৰম শতিষ ্ভ 
পূৰণ কৰা ইটি ইজণ্ডয়া ক্কাম্পানীৰ শাসন ৰাৰতৰ পৰা ওফৰাই ক্পলািমল সষেম হহবেল। ১৮৫৭ িনৰ ১০ ক্ম’ 

তাবৰৰি মীৰাতৰ পৰা স্াধীনতাৰ িাৰি উঠা ক্সই কণ্ঠই পােমল ৰাৰতৰ স্াধীনতাৰ ইন্ধন হহ পবৰবেল...

প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় কয় ক্ি,“এৰন এক ৰাষ্ট 
বিিৰন বনিৰ িবণ ্ভল ইবতহাসক সন্ান নকৰৰ িা 
বিসকৰল ক্সই ৰাষ্ট প্ৰবতষ্া কবৰবেল ক্তওঁৰলাকক 

িৰিাবিত সন্ান বনবিৰয়, ক্তৰন ৰাষ্টৰ ৰবৱষ্ৎ প্ৰাৰয়ই 
অসুৰবষেত হহ িাৰক।” ২০০ িেৰীয়া ক্গালামীৰ সময়ত 
ইবতহাস বিকৃত কৰাৰ একাবধক পিৰষেপ গ্ৰহণ কৰা 
হহবেল আৰু স্াধীনতাৰ পােত ক্সয়া অৱৰশ্ শুধৰৰাৱাৰ 
প্ৰৰিটিাও ক্তৰনমক ক্লাৱা পবৰলবষেত ক্হাৱা নাবেল। ১৮৫৭ 
িনৰ স্াধীনতা সংগ্ৰাৰমা ইয়াৰ এক উিাহৰণ। সমগ্ৰ বিশ্বই 
বিপাহী বিৰদ্াহ নাম বিয়া এই স্াধীনতা সংগ্ৰামক ইয়াৰ ৫২ 
িেৰৰ পােত ১৯০৯ িনত বিনায়ক িাৰমািৰ িাৰৰকাৰৰ 
বনিৰ বকতাপ “ি্া ইজণ্ডয়ান ৱাৰ অৱ ইজণ্ডৰপৰণ্ডসে 
১৮৫৭”ৰ িবৰয়ৰত ইয়াক স্াধীনতা সংগ্ৰাম িুবল হক প্ৰবতষ্া 
কবৰবেল। গৃহমন্তী অবমত শ্বাৰহ এক অনুষ্ানত হকবেল ক্ি 
“িীৰ িাৰাৰকাৰ ক্নাৰহাৱাৰহঁৰতন ১৮৫৭ িনৰ সংগ্ৰামক 
আবম সিায় ইংৰািৰ িৃষ্টিৰৰ িাই িাবকৰলাৰঁহঁৰতন।”

 ৰাৰতৰ ইবতহাসত ১৮৫৭ িনৰ সংগ্ৰাম ইমান 
ডাঙৰ পবৰসৰত হহবেল ক্ি এই আৰন্দালনত ক্িশৰ বিবৰন্ন 
প্ৰান্ৰ ক্লাৰক অংশ হলবেল। পিুম আৰু ৰুট্ৰী ইয়াৰ 
প্ৰতীক বিনি হহ পবৰবেল। এই আৰন্দালনৰ বিন ৩১ ক্ম’ 
ধাি ্ভ কৰা হহবেল বকন্তু প্ৰকৃত আৰম্ভবণ বনধ ্ভাবৰত বিনৰ 
পূৰি ্ভ ১০ ক্ম’ তাবৰৰি উত্ৰ প্ৰৰিশৰ মীৰাতত হহবেল। িবি ্ভ 
িকা কাটু্ভি ি্ৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত িকাৰ অবৰৰিাগত 
ৰাৰতীয় হসন্িাবহনীক ক্সনাৰ পৰা িবহস্াৰ কবৰ ক্িলত 

ৰৰাই ক্িাৱাৰ আৰিশ বিয়া হহবেল। বকন্তু ৮৫গৰাকীমক 
বিপাহী/হসন্ই ক্িল ৰাষ্ঙ মীৰাতৰ ক্সনা িাউনীত বিপ্লৱৰ 
সূিনা কবৰবেল। স্াধীনতা সংগ্ৰামীসকৰল ক্তওঁৰলাকৰ 
সম্ুিত অহা প্ৰবতগৰাকী ইংৰাি ক্সনা বিষয়াক হত্া 
কবৰ আগিাব়িবেল। এটা সময়ত ক্তওঁৰলাৰক বিল্ী িাত্ৰা 
কৰাৰ বসধিান্ হলবেল আৰু িৃধি ক্মাগল সম্াট িাহািুৰ 
শ্বাহ িফৰক বনিৰ ক্নতা জ্ান কবৰ সকৰলাৰৱ ইংৰািৰ 
বিৰুৰধি আৰন্দালন আৰম্ভ কবৰ বিবেল। মীৰাত আৰু 
বিল্ীত িলা এই সংগ্ৰামৰ কিা িাবনি পাবৰ লাৰহ লাৰহ 
অন্ অঞ্চলমল এয়া বিয়বপ পবৰবেল। প্ৰিমিাৰৰ িাৰি 
ইংৰাৰি িৃহৎ পবৰসৰত এৰকসময়ৰত প্ৰবতৰৰাধৰ সম্ুিীন 
হ’িলগীয়া হহবেল। ক্পেৱা নানা িাবহি, টাবন্য়া ক্টাৰপ, ৰাণী 
লক্ষ্মীিাঈ, িািু ক্কাৱঁৰ বসং, অজিমুল্া িা ঁ, ক্িগম হিৰত 
মহলৰ লগৰত অৰনক বিপ্লৱী এই আৰন্দালনত সজৰিয় 
আবেল। প্ৰায় িুিেৰ কাল ধবৰ িলা এই আৰন্দালনৰ পােত 
ক্িশৰ পৰা ইটি ইজণ্ডয়া ক্কাম্পানীৰ শাসন অন্ পবৰবেল। 
এই আৰন্দালৰন ৰাৰতত সামন্িািী িুগৰ অৱসান ঘটাই 
নিীন িুগৰ সন্ধান বিবেল। বকয়ৰনা ইয়াৰ পােত ৰাৰতীয় 
স্াধীনতা আৰন্দালনৰ িাবয়ত্ব বশবষেত, আধুবনক বিন্াৰ 
আৰু সংগষ্ঠত ৰাৰতীয়ই হলবেল। এই আৰন্দালৰন 
ৰাৰতীয় ৰািনীবত, প্ৰশাসন, সামাজিক আৰু অি ্ভমনবতক 
ি্ৱস্াৰ লগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাৱনাক প্ৰৰাবৱত কবৰবেল। ১৮৫৭ 
িনৰ বিৰদ্াহ বিপাহী বিৰদ্াহ নমহ এক সামবগ্ৰক স্াধীনতা 
আৰন্দালন আবেল বকয়ৰনা তাৰ পােত ক্িশত স্াধীনতাৰ 

১৮৫৭ে আৰন্দযালন

অমতৃ মৰহাৎসৱেযাষ্ট
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ক্িশত স্াধীনতা সংগ্ৰামৰ স্পীহা 
সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ অন্তম 

এিন ি্জতি আবেল টাবন্য়া ক্টাৰপ। 
ক্তওঁ ১৮৫৭ িনৰ স্াধীনতা আৰন্দালনত 
অংশ ক্লাৱাই নহয়, সমগ্ৰ ক্িশত 
স্াধীনতাৰ ক্িতনা িাগ্ৰত কবৰবেল। 
ক্তওঁৰ িন্ ১৮১৪ িনৰ ১৬ ক্ফব্ৰুৱাৰী 
তাবৰৰি হহবেল আৰু ক্তওঁৰ প্ৰকৃত 
নাম আবেল ৰামিন্দ্ৰ পাণ্ডুৰংগ ৰাও। 
মহাৰাষ্টৰ ক্িৱলা ক্তওঁৰ হপজত্ৰক গাওঁ 
আবেল। ক্পৰোৱা িািীৰাও ব্তীয় ক্িবতয়া পুৰণৰ 
পৰা কানপুৰৰ বনকটৱতমী বিঠুৰমল স্ানান্বৰত 
হহবেল ক্তবতয়া পবৰয়ালৰিাৰত পাণ্ডুৰঙ পবৰয়াৰলা 
আবেল। বিঠুৰত িকা সময়ত টাবন্য়া ক্টাৰপ, নানা 
িাৰহি আৰু ক্মাৰৰাপন্ তাৰম্ৰ (ৰাণী লক্ষ্মীিাঈৰ 
বপতৃ) সম্পক্ভমল আৰহ। ক্তওঁ নানা িাৰহিৰ িনু্ধ, 
ক্িৱান, প্ৰধানমন্তী আৰু ক্সনাপ্ৰধান আবেল। 
ইংৰাি হসবনৰক ক্িবতয়া ঝাসঁেীক ক্ঘবৰ ধবৰবেল 
ক্তবতয়া নানা িাৰহৰি টাবন্য়া ক্টাৰপৰ ক্নতৃত্বত 
ক্সনা ক্প্ৰৰণ কবৰবেল। বিষু্ৰট্ট ক্গাডৰেই বনিৰ 
বকতাপ মাঝা প্ৰিাসত এই িুধিৰ বিৱৰণ বলবিবেল। 
ক্সই অনুসবৰ টাবন্য়া ক্টাৰপৰ ক্নতৃত্বত ক্সনাই 
সাহবসকতাৰৰ ইংৰািৰ বিৰুৰধি িুঁি বিবেল বকন্তু 
িুঁিত পৰািয়িৰণ কবৰবেল। কানপুৰ, েৰিাৰী, 
ঝাসঁেী আৰু ক্কাঞ্চত টাবন্য়া ক্টাৰপই ক্নতৃত্ব িহন 

কবৰবেল। েৰিৰীক িাি বি িাকী ঠাইত 
ক্তওঁ পৰাজিত হহবেল। টাবন্য়া আৰু 
লক্ষ্মীিাঈৰয় ক্গাৱাবলয়ৰত সফলতা লাৰ 
কবৰিমল সষেম হয়। ক্গাৱাবলয়ৰ িুগ ্ভ 
অবধকাৰ কৰাৰ পােত ইংৰাি বিষয়া 
এই কিাৰটাত আিবৰত হহ পবৰবেল। এই 
ঠাইৰত ইংৰািৰ হসৰত ৰীষণ িুধি হয় আৰু 
ক্সই িুধিত ৰাণী লক্ষ্মীিাঈ শ্বহীি হয়। 
বকন্তু নানা িাৰহিৰ ৰবতিা ৰাও িাৰহি 
আৰু টাবন্য়া ক্টাৰপ ইংৰািৰ হাতমল 

অহা নাবেল। ক্তওঁৰলাৰক িুধি অি্াহত ৰাবিবেল। 
বিবৰন্ন স্ানত আৰন্দালন জস্তবমত হহ পবৰবেল, 
িুধিত সকৰলা পৰাজিত হহবেল বকন্তু টাবন্য়া 
ক্টাৰপই িীৰত্বৰৰ িুঁি বি হগবেল। প্ৰায় এিেৰ কাল 
ক্তওঁ ইংৰািক ি্বতি্স্ত কবৰ ৰাবিবেল। বনিৰ 
িষেতাৰ িলত ক্তওঁ উত্ৰ প্ৰৰিশ, ৰািস্ান আবি 
সকৰলাৰত স্াধীনতাৰ িাৰি ক্লাকক সিাগ কবৰ 
ফুবৰবেল। ক্কাৱা হয় ক্ি বশৱপুৰীৰ ওিৰত নৰৱৰ 
ৰিা মানবসংৰঙ টাবন্য়া িিৰ ইংৰািক বিবেল। 
ইয়াৰ ফলত ক্সই বিশ্বাসঘাটকতাই টাবন্য়াক 
ইংৰাি আটক কবৰিমল সষেম হয়। ১৮৫৯ৰ ৭ 
এবপ্ৰল তাবৰৰি ক্তওঁক আটক কৰা হয় আৰু ১৮ 
এবপ্ৰল তাবৰৰি ফািঁী বিয়া হয়। অগণন ক্লাকৰ 
সম্ুিত ক্তওঁক ফািঁী বিয়া হহবেল। ক্তওঁ আবেল 
এিন প্ৰকৃত িীৰ।    

েহযানযায়কে নযাে ্যাদ্ন্য়যা ম্যাৰপ

অমতৃ মৰহাৎসৱেযাষ্ট

িাৰি সৰিতন নাবগৰক সজৰিয় হহ পবৰবেল আৰু সষ্ঠক ৯০ 
িেৰৰ পােত ১৯৪৭িনত ক্িৰশ ইংৰািৰ পৰা স্াধীনতা 
লাৰ কবৰিমল সষেম হহবেল। বি ঠাইৰ পৰা এই আৰন্দালন 
আৰম্ভ হহবেল ক্সই মীৰতত িৰকাৰৰ স্াৰক স্াপন কবৰৰে 
আৰু এই স্াৰকত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািী উপবস্ত হহ 

শ্ৰধিাঞ্বল িাবিবেল।
১৮৫৭ চনে িযােতীয় স্যাধীনতযা সংগ্ৰযােে ১৬৫ সংখ্ক 

বযাদ্ৰ ্ষকী উপলৰষি অেৃত েৰহযাৎসৱ দ্শতযানত এইবযাে প়িক 
মসই ্যাদ্ন্য়যা ম্যাৰপ, উিযা মিৱী, িইু িযাই নীলযাবিে-পীতযাবিে 
আৰু দ্পয়দ্ল বৰুৱযাে বদ্লিযানে কথযাতঃ-
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ৰাণী ঝঁসেীৰ িৰৰ ১৮৫৭ িনত অন্ এগৰাকী িীৰাংগনা 
আবেল বিগৰাকীৰয় িুৰ্ভাগ্িশততঃ লক্ষ্মীিাঈৰ িৰৰ 

িশ আৰু সন্ান লাৰ কবৰিমল সষেম ক্হাৱা নাবেল। ক্তওঁ 
প্ৰকৃতাি ্ভত এই সন্ানৰ িািীিাৰ আবেল। অৱধ িণ্ডৰ 
উিবৰয়াৱ গাৱঁত িন্ ক্হাৱা উিা ক্িৱীৰ নাম ইংৰািক 
স্তবম্ভত কৰা িীৰ নাবয়কাৰ শাৰীত ক্লাৱা হয়। বশশু অৱস্াৰ 
পৰাই উিা ক্িৱীৰ ইংৰািৰ প্ৰবত আৰৰিাশ আবেল। 
১৮৫৬ িনত ইংৰাৰি অৱধৰ নিাৱ ৱাজিি আবল শ্বাহক 
ক্কালকাতামল বনি ্ভাসন বিবেল। ইয়াৰ পােত অৱধৰ িাবয়ত্ব 
ক্তওঁৰ পত্নী ক্িগম হিৰত মহলক বিয়া হহবেল। এয়া 
ক্কাৱা হয় ক্ি স্য়ং উিা ক্িৱীৰয় হিৰত মহলক ইংৰািৰ 
বিৰুৰধি িুধিত অংশ ল’িমল অনুৰৰাধ িনাইবেল। ইয়াৰ 
পােত ক্িগৰম ক্তওঁক মবহলাসকলক হল এটা সশস্ত্ৰ িল 
গঠন কবৰিমল আহ্ান িনায়। এই সময়ৰোৱাৰত ক্তওঁৰ 
বিিাহ অৱধ ক্সনাৰ হসবনক মক্া পােীৰ হসৰত হয়। ১৮৫৭ 
িনৰ ১০ িনু তাবৰৰি লৰষ্ৌৰ বেনহট গ্ৰামাঞ্চলৰ ওিৰৰ 
ইেমাইলগঞ্ত ইটি ইজণ্ডয়া ক্কাম্পানীৰ হসৰত ক্হাৱা িুধিত 
উিা ক্িৱীৰ স্ামীৰ মৃতু্ হয়। এই ঘটনাৰ পােত উিা ক্িৱী 
ক্শাকত স্তধি হহ পৰৰ আৰু পােমল এই ঘটনা ক্তওঁৰ িাৰি 
ক্প্ৰৰণাৰ উৎস হহ পৰৰ। ক্তওঁৰ মনত প্ৰবতৰশাধৰ িইু 
িবল উৰঠ। ১৮৫৭ িনৰ ১৬ নৰৱম্ৰ তাবৰৰি ইংৰািৰ 
বিশাল ক্সনািাবহনী লৰষ্ৌৰ বেকন্দৰিাগক ক্ঘবৰ লয়। ক্সই 
সময়ত বেকন্দৰিাগত প্ৰায় িুই হািাৰ ৰাৰতীয় ক্সনাই 
আশ্ৰয় হল আবেল। উিা ক্িৱীৰয় বনিৰ মবহলা হসবনকৰ 
ক্সনািাবহনীক ইংৰািৰ হসৰত িুধি কবৰিমল বনৰি্ভশ িাবৰ 
কৰৰ। ইয়াৰ লগৰত ক্তওঁ বনৰিও পুৰুষৰ িসন বপবন্ধ 
মাৰণাস্ত্ৰ হল এডাল আহত গেৰ ওপৰত িগাই িায় আৰু 
তাৰ পৰা ইংৰাি হসন্ক লষে্ কবৰ গুলীয়ািমল আৰম্ভ 

কৰৰ। ক্িবতয়ামল ক্তওঁ ক্গালা-িাৰুি ক্শষ ক্হাৱা নাবেল 
ক্তবতয়ামল ক্তওঁ গুলীিালনা কবৰবেল আৰু ইংৰাি হসন্ক 
বেকন্দৰিাগত প্ৰৰৱশ কবৰিমল বিয়া নাবেল। এগৰাকী 
নোইপাৰৰ িৰৰ উিা ক্িৱীৰয় গুলীিালনা কবৰ ৩২িন 
ইংৰাি হসবনকক হত্া কবৰবেল। অৱৰশ্ গেৰ পৰা নাবম 
অহাৰ সময়ত ইংৰাি হসবনৰক উিাক গুলীয়াই হত্া কৰৰ। 
ক্কাৱা হয় ক্ি িুৰয়ািন হাতত বপটিল হল পুৰুষৰ সািত 
উিা ক্িৱীক ক্িবি ইংৰাি বিষয়াই সন্ানত মূৰৰ টুপী িুবল 
সন্ান বিবেল আৰু লগৰত এই বিষৰয় ইংৰলণ্ডৰ কাকতৰতা 
িি্ভা হহবেল। আজিও বপবলবৰট ক্ষেত্ৰত উিা ক্িৱীৰ িীৰত্বৰ 
কিা আৰলািনা কৰা হয়, ক্তওঁক হল ক্লাকগীত ক্গাৱা 
হয়। ক্তওঁ পােমল অৰনক িুৱকৰ িাৰি ক্প্ৰৰণাৰ উৎস 
হহ পবৰবেল। ২০২১িনৰ ১৯ নৰৱম্ৰ তাবৰৰি ৰাষ্ট ৰষো 
সমপ ্ভন পি ্ভৰ সময়ত প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় িীৰাংগনা 
উিা ক্িৱীৰ িীৰত্বক স্ৰণ কবৰবেল।

উিযা মিৱীতঃ ৩০মেযা অদ্ধক ইংেযাজ মসনযাক 
বীেত্বৰে হত্যা কদ্েদ্েল

দ্পয়দ্ল বৰুৱযাই ১৮৫৭চনে স্যাধীনতযা সংগ্ৰযােে 
সেয়ত অসেত ইংেযাজে দ্বৰুৰধি ৰুঁজ দ্িদ্েল

ক্িশৰ বিবৰন্ন প্ৰান্ত ক্হাৱা প্ৰিম 
স্াধীনতা আৰন্দালনত অসমত 

এই িাবয়ত্ব হলবেল বপয়বল িৰুৱাই। বপয়বল 
িৰুৱাই অন্ এগৰাকী স্াধীনতা সংগ্ৰামী 
মবণৰাম ক্িৱানৰ হসৰত লগ লাবগ ইংৰাি 
শাসকৰ বিৰুৰধি পিৰষেপ হাতত হলবেল। 

পজচিমীয়া শাসকৰ শাসনক ক্কবতয়াও 
মাবন ক্নাৰলাৱা বপয়বল িৰুৱাই িষৃ্টে 
শাসকৰ বিৰুৰধি বিপ্লৱৰ সূিনা কবৰবেল। 
মবণৰাম ক্িৱানৰ হসৰত বমবল ক্তওঁ 
অসমত িাবক স্াধীনতা আৰন্দালনক 
সফল কৰাৰ িাৰি কাম কবৰবেল। 
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িন ১৮৫৭ত ক্িশত ক্হাৱা প্ৰিম স্াধীনতা সংগ্ৰামত সমগ্ৰ 
ক্িশৰ লগৰত ঝাৰিণ্ডৰ মহানায়ক নীলাম্ৰ আৰু পীতাম্ৰ 

এৰন িুিন মহান স্াধীনতা ক্সনানী আবেল বিিুিৰন ক্সই 
সময়ত ইংৰািৰ বিৰুৰধি িুধিৰ ক্ঘাষণা কবৰ ইংৰাি শাসকক 
কম্ম্পত কবৰ তুবলবেল। ঝাৰিণ্ডৰ প্লামুৰ বনিাসী নীলাম্ৰ 
আৰু পীতাম্ৰৰ মনত ৰাষ্টৰপ্ৰমৰ ৰাৱনা পূি ্ভৰৰ পৰা আবেল। 
ক্সই সময়ত ক্িবতয়া ঝাৰিণ্ডত প্ৰিম স্াধীনতা সংগ্ৰামৰ িইু 
জ্ববলবেল ক্তবতয়া িুই ভ্ৰাতৃ নীলাম্ৰ আৰু পীতাম্ৰৰ িাবয়ত্ব গ্ৰহণ 
কবৰবেল ক্তবতয়া সমগ্ৰ আৰন্দালৰন নতুন গবত লাৰ কবৰবেল। 
বকয়ৰনা িুই ভ্ৰাতৃৰ অংশগ্ৰহৰণ আৰন্দালনক সি ্ভগ্ৰহণৰিাগ্ কবৰ 
তুবলবেল। িুই ভ্ৰাতৃৰয় ক্ৰাগতা আৰু িৰিাৰ সম্প্ৰিায়ক এৰকলগ 
কবৰ শজতিশালী সংগঠন গঠন কৰৰ আৰু ইংৰািৰ বিৰুৰধি 
আৰন্দালন তী্ৰতৰ কবৰ ক্তাৰল। ইংৰািৰ বিৰুৰধি িবল িকা 
এই িুিঁৰ সময়ত ক্তওঁৰলাক িািু ক্কাৱঁৰ বসঙৰ হসৰত সম্পক্ভত 
আবেল। এইিুবল ক্কাৱা হয় ক্ি িুই ভ্ৰাতৃৰয় ক্গবৰলা িুধি পধিবতত 
বসধিহস্ত হহ পবৰবেল আৰু িষৃ্টেক িাৰুমকৰয় ি্বতি্স্ত কবৰ 
তুবলবেল। এই িুই ভ্ৰাতৃৰ ক্নতৃত্বত িলা আৰন্দালন কাি ্ভসূিীৰয় 
গ্ৰামাঞ্চলৰিাৰৰতা অৰনক ক্লাকৰ অংশগ্ৰহণ সুবনজচিত কবৰ 
তুবলবেল। পবৰবস্বত ইমাৰনই ক্িবে ক্িয়াৰ ফাৰল ঢাল িাইবেল 
ক্ি ১৮৫৮ িনত স্য়ং কবমেনাৰ ডাল্ৰন িাবয়ত্ব হল প্লামুমল 
আবহিলগীয়া হহবেল। ক্তওঁৰ হসৰত মাৰণাস্ত্ৰৰৰ সম্জিত ক্সনাৰ 
িৰলা আবহবেল আৰু তাৰ পােত তী্ৰ আৰন্দালন হহবেল। বকন্তু 
ইয়াৰ পােৰতা িুই ভ্ৰাতৃক ইংৰাৰি আটক কবৰিমল সষেম 
ক্হাৱা নাবেল। সৰিৌ ক্শষত ক্তওঁৰলাকক ডাল্নৰ হসন্ আটক 
কবৰিমল সষেম হয় আৰু ক্মাকি্ভমা িলাই ফািঁী বিয়াৰ বনৰি্ভশ 
বিৰয়। মাৰিা ঁ ৩৫ িেৰ িয়সৰত ক্তওঁৰলাকক ফািঁী বিয়া হয়। 
১৮৫৯ িনত ক্তওঁৰলাক িুৰয়ািনক মুকবল আবিিাসী ক্লাকৰ 

পদ্চিেীয়যা শযাসকে শযাসনক মকদ্তয়যাও েযাদ্ন মনযাৰলযাৱযা দ্পয়দ্ল 
বৰুৱযাই বৃৰ্ে শযাসকে দ্বৰুৰধি দ্বপ্লৱে সূচনযা কদ্েদ্েল

নীলযাবিে আৰু পীতযাবিেে মগদ্েলযা ৰুধিত কম্ম্পত লহদ্েল ইংেযাজ

সম্িুত ফািঁী বিয়া হহবেল িাৰত আবিিাসী-িনিাতীয় 
ক্লাকসকলৰ মৰনািল ৰাষ্ঙ পৰক। নীলাম্ৰ আৰু পীতাম্ৰৰ 
গাৱঁত আজিও ক্সই গেডাল আৰে বিডালৰ তলত িবহ িুৰয়া 
ইংৰািৰ বিৰুৰধি ৰণনীবত হতয়াৰ কবৰবেল। এইিুবল ক্কাৱা 
হয় ক্ি িুৰয়া ভ্ৰাতৃৰয় ইংৰাি শাসকৰ বিৰুৰধি ক্কৱল প্লামু 
এৰলকাৰত নহয়, িৰঞ্চ আৰা, ক্ৰািপুৰ, সুৰগিা, ৰাসঁেী, 
ক্লাহৰিগা, গুমলা তিা েতৰামল বিৰদ্াহ সম্প্ৰসাবৰত কবৰিমল 
সষেম হহবেল। প্ৰধানমন্তীৰয় িনিাতীয় ক্গৌৰৱ বিৱস উপলৰষে 
২০২১ৰ ১৫ নৰৱম্ৰ তাবৰৰি ৰগৱান িীৰো মুণ্ডা স্বৃত উি্ান 
তিা স্াধীনতা ক্সনানী সংগ্ৰহালয় উৰ্াধন কবৰ এই িুই িীৰ 
ভ্ৰাতৃ নীলাম্ৰ আৰু পীতাম্ৰৰ কিা স্ৰণ কবৰবেল।

১৮৫৭ িনত ক্তওঁ িষৃ্টে শাসকৰ বিৰুৰধি ষ়িিন্ত 
ৰিনা কবৰবেল আৰু ইংৰািৰ বিৰুৰধি িুৱ সমািক 
একজত্ৰত কবৰবেল। কবলকতাত িকা মবণৰাম ক্িৱাৰন 
বপয়বলৰ সহায়ত অসমত স্াধীনতা আৰন্দালনক 
আগি়িাই বনবেল। বকন্তু ক্কাৰনা এক গুতি হিঠকৰ 
আগমুহতূ ্ভত ইংৰাৰি ক্তওঁৰলাকৰ ষ়িিন্ত ফাবিল 
কৰৰ। ইয়াৰ পােত ইংৰাৰি কবলকতাৰ পৰা মবণৰাম 
ক্িৱানক আৰু ক্িাৰহাট পৰা বপয়বল িৰুৱাক আটক 

কৰৰ। এওঁৰলাকৰ ওপৰত ক্মাকি্ভমা কৰা হয় আৰু 
১৮৫৮ িনৰ ২৬ ক্ফব্ৰুৱাৰী তাবৰৰি ৰািৰদ্াহৰ 
অবৰৰিাগত ৰািহুৱামক ফািঁী বিৰয়। বকন্তু ক্সই 
ঘটনাৰ পােত অসমত ইংৰািৰ বিৰুৰধি প্ৰবতিাি 
তাৰ পােত বনয়মীয়ামক আৰম্ভ হহ হগবেল। মবণৰাম 
ক্িৱান আৰু বপয়বল িৰুৱা িুৰয়াৰক ক্িশৰ প্ৰিম 
স্াধীনতা সংগ্ৰামত অংশ ক্লাৱা অসমীয়া স্াধীনতা 
ক্সনানী িুবল িাৰন। n
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মিশে ওপেত আৰে 
েযা অন্নপণূ ্ষযাে আশীব ্ষযাি

ৰাৰত িৰকাৰৰ ক্িশৰ ক্কাৰনা এিন নাগবৰকৰক 
ক্ৰাকত শুিমল বনবিৰয়। এই ক্ষেত্ৰত িৰকাৰৰ 
সম্পূণ ্ভ িায়ৱধিতা প্ৰিশ ্ভন কবৰ আবহৰে। এই 

কাৰণৰটাৰ িাৰি ক্কাবৰড মহামাৰীৰ সময়ত িৰকাৰৰ ক্িশৰ ৮০ 
ক্কাষ্ট ক্লাকৰ িাৰি বিনামূলীয়ামক িাি্-সামগ্ৰী ক্িাগান ধৰাৰ 
আিঁবন হাতত হলবেল। এই আিঁবনক এবতয়াও আগি়িাই বনয়া 
হহৰে। ক্কৱল ইমাৰনই নহয় অন্ন আৰু অন্নপণূ ্ভাক হল ৰাৰতৰ 
িায়ৱধিতা এই কিাৰ পৰাও িুিা িায় ক্ি অলপৰত মা অন্নপণূ ্ভাৰ 
এটা মূবত ্ভ কানাডাৰ পৰা ক্িশমল উৰতাই অনা হহৰে। ইয়াৰ 
লগৰত এৰন একাবধক মবূত ্ভ বিৰিশৰ পৰা ক্িশমল ঘূৰাই অনাৰ 
প্ৰজৰিয়া অি্াহত আৰে। প্ৰধানমন্তী নৰৰন্দ্ৰ ক্মািীৰয় গুিৰাটৰ 
অিলিত শ্ৰী অন্নপণূ ্ভা ধাম ৰোটিৰ োত্ৰািাস আৰু বশষো পবৰসৰ 
উৰ্াধন কবৰ কয় ক্ি ক্তওঁ আৰমবৰকা িুতিৰাষ্ট ৰাষ্টপবতক 
এইিুবল অনুৰৰাধ িনাইৰে ক্ি বিশ্ব িাবণি্ সংস্াৰ নীবত বনয়মত 
ক্কতৰিাৰ সংৰশাধন কৰা হওক িাৰত ৰাৰৰতও বিবৰন্ন ক্িশমল 
িাি্ সামগ্ৰী ক্প্ৰৰণ কবৰি পাৰৰ। প্ৰধানমন্তীৰ এই কিাৰটাৰৱ 
সূিনা কবৰৰে আজি ৰাৰতিষ ্ভ িাি্ সামগ্ৰী উৎপািনত উচ্চ 
পি ্ভায় লাৰ কবৰৰে।

শ্ৰী অন্নপূণ ্ষযাধযাে ৰিযাটিে েযাত্যাবযাস তথযা দ্শষিযা 
পদ্েসেত অৰনক সুদ্বধযা

োত্ৰািাস আৰু বশষো পবৰসৰত ৬০০ বশষোিমী িকাৰ সুবিধাৰ 
লগৰত ক্ৰািনৰ ি্ৱস্াসহ ১৫০টা ক্কাঠা আৰে। অন্ 
সুবিধাৰিাৰৰ বৰতৰত জিবপএেবি, ইউবপএেবি পৰীষোৰ িাৰি 
প্ৰস্তুবতৰ সুবিধা-প্ৰবশষেণ ক্কন্দ্ৰ, ই-লাইৰ্ৰৰী, সজন্লন ক্কাঠা, 
প্ৰািবমক স্াস্্ ক্সৱা আবি আৰে।

প্ৰধযানেন্তী নৰেন্দ্ৰ মেযািীৰয় জনসহযায়ক ন্যাস 
হীেযােদ্ণ আৰেযাগ্ধযােে িূদ্েপূজন কদ্েৰে

িনতাৰ সহায়ত ন্াস হীৰামবণ আৰৰাগ্ধামক অবধক বিকবশত 
কৰা হহৰে। এই ক্কন্দ্ৰত এিাৰৰত ১৪গৰাকী ক্ৰাগীক ডাৰয়ৰলবেি 
কৰাৰ সুবিধা আৰে, ৰতি িান তিা ৰতি ক্িংকৰ সুবিধা আৰে, 
২৪ ঘন্্ৰীয়া ক্মবডৰকল ক্টিাৰ, আধবুনক পৰীষোগাৰ, স্াস্্ ক্সৱাৰ 
িাৰি পৰীষো ক্কন্দ্ৰৰ সুবিধা ইয়াত আৰে। ইয়াৰ আয়ুৰি ্ভি, 
ক্হাবমঅৰপ্িী, একুপানিাৰ, ক্িাগ বিবকৎসা আবিৰ সুবিধা 
আৰে। বিবৰন্ন ধৰণৰ সুবিধা িকা এই পবৰসৰ ৫০ ক্কাষ্ট টকাৰ 
ি্য়ৰৰ বনম ্ভাণ সম্পূণ ্ভ হহ উষ্ঠৰে। n

আমাৰ সংসৃ্বতত ক্ৰািন, স্াস্্ আৰু 
বশষোৰ কিা সিায় উৰল্ি কৰা হহ আবহৰে। 
মা অন্নপূণ ্ভাৰ আশীি ্ভািত ৰাৰতীয় কৃষৰক 
পূি ্ভৰৰ পৰা বনিৰ লগৰত অন্ৰ িিৰ 
ৰাবিিমল সষেম হহ আবহৰে। ক্কৱল ক্সয়াই 
নহয়, বিশ্বস্তৰীয় মহামাৰী ক্কাবৰডৰ সময়ত 
িৰকাৰৰ সকৰলাৰক িাি্-পানী, ঔষধ আবি 
পি ্ভাতি পবৰমাৰণ ক্িাগান ধবৰিমল সষেম 
হহবেল। গুিৰাটৰ শ্ৰী অন্নপূণ ্ভাধাম বিি্, 
আধ্াত্বমক, সামাজিক কাি ্ভৰিমবণকাৰ 
হসৰত িীঘ ্ভ সময়ৰ পৰা িব়িত হহ আবহৰে 
আৰু এবতয়া এই ধাৰম অবধক বিস্তাৰ লাৰ 
কবৰৰে...

শ্ৰী অন্নপণূ ্ভাধামত বপএমেযাষ্ট
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দ্েদ্ডয়যা কণ ্ষযাে
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দ্বশ্ব পদ্েভ্ৰেী পষিী দ্িৱস (১৪ মে’)

আেযাে উলেহতীয়যাআেযাে উলেহতীয়যা
প্ৰযাকৃদ্তক ঐদ্তহ্প্ৰযাকৃদ্তক ঐদ্তহ্

আবম পৰম্পৰাগতৰাৰৱ অবতবি ক্িৱতঃ ৰৱতঃ মন্ত ি্ৱহাবৰক অি ্ভত 
ি্ৱহাৰ কবৰ আবহৰো।ঁ প্ৰিাসী প্ৰিাবতৰিাৰৰ এই ধৰাক সংৰিাগ কৰৰ 
আৰু ক্সইৰিাৰ এৰকলৰগ ৰাৰতমল অহাৰ সময়ত আবম স্াগতম িনাওঁ। 
এই প্ৰিাবতৰিাৰ ক্কাৰনা বৰো িা পােৰপাট্ভ ক্নাৰহাৱামক বিবৰন্ন ক্িশ 
ভ্ৰমণ কৰৰ, এই প্ৰিাবতৰিাৰ শাবন্ আৰু সমজৃধিৰ িাত্ভািাহক হয় আৰু 
আবম এইৰিাৰক সংৰষেণ কৰাৰটা আমাৰ িাবয়ত্ব।
- নৰেন্দ্ৰ মেযািী , প্ৰধানমন্তী।

ৰাৰত হহৰে এিন বিশাল ক্িশ, এই ক্িশ বিবৰন্ন প্ৰাকৃবতক সম্পিৰৰ ৰবৰ আৰে। এই ক্িশত িকা ঘন 
িংঘল আৰু নিী, হ্ি, িহৃৎ পিুুবৰ আবিৰিাৰৰ পবৰভ্ৰমী িৰাইৰিাৰক আকবষ ্ভত কবৰ আবহৰে। প্ৰবত 

িেৰৰ আমাৰ ক্িশমল িৰিটি সংি্ক পবৰভ্ৰমী পষেী আৰহ। বকন্তু িুৰ্ভাগ্ৰিৰম এই িৰাইৰিাৰৰ একাংশ 
বিলুবতিৰ পিত আগিাব়িৰে। এই পষেীৰিাৰৰ সংৰষেণৰ িাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পি ্ভায়ত অৰনক 

সংৰষেণমূলক পিৰষেপ গ্ৰহণ কবৰ অহা হহৰে। পবৰভ্ৰমী পষেীৰ সংৰষেণৰ িাৰি বিশ্ব পবৰভ্ৰমী পষেী বিৱস 
ক্ম’ আৰু অৰ্ািৰ মাহৰ ব্তীয় শবনিাৰৰ পালন কৰা হয়। এইিাৰৰ মূল বিষয় হহৰে to focus on light 

pollution অি ্ভাৎ ৰজশ্মৰ প্ৰিষূণ প্ৰবতৰৰাধ। সাম্ভৰ হ্ি, জিম কৰি ্ভট, বিল্ী িায়’ডাইৰাবে ্ভট্ৰী পাক্ভ, ৰৰতপুৰ, 
পুবলকট হ্ি, ক্কাৰলৰু হ্ি, পবিতৰা অৰয়াৰণ্, ব্পৰ বিল আবিৰিাৰত পবৰভ্ৰমী িৰাই আৰহ।
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