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নতুন ভারততর উন্নয়ন যাত্ার লক্ষ্য হল প্রততটি নাগতরতের 
ক্েতায়ন। এবং মেই লক্ষ্য পূরতে স্বয়ংেম্ূে ্ষতা, োোজিে 
নষ্যায়তবচার এবং েম্প্রীততর েংেল্প গ্রহে েরা হতয়তে।

আত্মতনভ্ষরতাআত্মতনভ্ষরতা
আত্মেম্ান িাগ্রত েতর আত্মেম্ান িাগ্রত েতর 

তনউ ইজডিয়াতনউ ইজডিয়া

েোচারেোচার
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সমগ্র মানিজাবত সারা িছর যে পবরমাে শক্তি িযেিহার কলর সূে ্য এক ঘন্ায় পবৃিিীলত যসই একই পবরমাে 
শক্তি সরিরাহ কলর। েখন সমগ্র বিশ্ব আজ সংকলের সম্মুখীন, তখন যসৌর শক্তি সিলেলয় গুরুত্বপেূ ্য 
বিষয় হলয় উলেলছ। গত িছর গ্াসলগায় েখন বিশ্ব এই বিষলয় বিতক্য করবছ্, তখন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
যমাদী ‘এক সূে ্য, এক বিশ্ব, এক বগ্রলে’র মন্ত পমুনি ্যযেতি কলরবছল্ন। এটে আমালদর সমলয়র সিলেলয় 
কাঙ্ক্ষিত প্রলয়াজন। যসৌর শক্তির িযেিহার প্রোলরর জনযে প্রবত িছর ৩ যম আন্তজ্যাবতক সূে ্য বদিস পা্ন 
করা হয়। ভারত শুধমুমাত্র ক্রমাগত যসৌর বিদমুযেলতর ক্ষমতার উন্নবত কলরবন, বিলশ্বর সমস্ত যদলশর মলধযে 
এটেই একমাত্র যদশ যে বনধ ্যাবরত সমলয়র আলগ পমুনন ্যিীকরেলোগযে শক্তির ্ক্ষযেগুব্ অজ্যন কলরলছ। 

েূয ্ষ

জাতীয় যসৌর বমশলনর অধীলন ভারত 
২০২২ সাল্র মলধযে ২০ বগগাওয়াে 
যসৌর শক্তির ক্ষমতার ্ক্ষযে বনধ ্যারে 
কলরলছ। স্বচ্ছ শক্তির জনযে যকন্দ্রীয় 
সরকার ২০১৫ সাল্ এটে সংলশাবধত 
১০০ বগগাওয়ালে উন্নীত কলরলছ। এর 
্ক্ষযে হ্ ২০৩০ সাল্র মলধযে ২৯০ 
বগগাওয়াে যসৌর শক্তি পাওয়া। 

অবধকাংশ যসৌরবিদমুযেৎ উৎপাদলনর 
ছালদর যসৌরবিদমুযেৎ (৪০%) এিং যসৌর 
পালক্যর (৪০%) অিদান রলয়লছ। ২০৩০ 
সাল্র মলধযে ২৮০ বগগাওয়াে যসৌর 
ক্ষমতার জনযে "যজনালরশন-ব্ঙ্কে 
ইনলসনটেভ" ো্মু করা হলয়লছ, এর 
জনযে খরে হলচ্ছ ১৯,৫০০ যকাটে োকা।

বপএম কমু সমুম মহাবভোলনর মাধযেলম, 
অনমুি ্যর জবমলত যসৌর শক্তি উৎপাদলনর 
িযেিস্া কলর কৃষকলদর স্বাি্ম্ী করার 
একটে উলদযোগও ো্মু করা হলয়বছ্। 
ভারলতর প্রবতটে রালজযে অন্তত একটে 
যসৌর শহর স্াপলনর কাজ ে্লছ।

আন্তি্ষাততে মেৌর মিাি
২০১৫ সাল্র ৩০ নলভম্র পযোবরলস ভারত এিং 

ফ্ান্স "জ্িায়মু পবরিত্যন সম্পবক্যত রাষ্ট্রসংঘ 
কনলভনশন যফ্মওয়াক্য"-এর ২১তম সভায় 

আন্তজ্যাবতক যসৌর যজাে প্রবতষ্া কলর। এর সদর 
দফতর গুরুগ্রালম (হবরয়ানা)। মাবক্যন েমুতিরাষ্ট্র 

আন্তজ্যাবতক যসৌর যজালের ১০১তম সদসযে যদশ 
হলয় উলেলছ। সম্প্রবত যনপা্ও যোগ বদলয়লছ।

"ভারত যখন তবোতের এে নতুন পতের পতেে হতয়তে, 
আোতের আো এবং আোঙ্কাগুতল বৃজধি পাতছে, 
আোতের েজতি এবং তবেষ্্যততর প্রতয়ািন্রীয়তাগুতলও 
বৃজধি পাতছে। এেন পতরতথিতততত ভারততে আত্মতনভ্ষর 
মেে হতয় উঠতত মগতল তবেষ্্যতত স্বয়ংেম্ূে ্ষতা এোন্ত 
প্রতয়ািন্রীয় হতয় উতঠতে। মেৌর েজতি এেটি গুরুত্বপূে ্ষ 
ভূতেো পালন েরতব। এবং আোতের প্রতচষ্ায় ভারত 
এই মক্তত্ েজতিোল্রী হতয় উঠতব।"
নতরন্দ্র মোে্রী, প্রধানেন্ত্রী 

আন্তি্ষাততে েূয ্ষ তেবে 

ভতবরষ্যততর ভতবরষ্যততর 
তনভ্ষরতযাগষ্য েঙ্্রী তনভ্ষরতযাগষ্য েঙ্্রী 
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ে্োেন  ভারততে স্বয়ংেম্ূে ্ষ হতত োহাযষ্য 
েরতে 

সমুরবক্ষত এিং স্ববনভ্যর ভারত গলে যতা্া হলচ্ছ ো সাধারে 
মানমুলষর জীিনোত্রা সহজ কলর তু্লছ। ১৪-২৭ 

প্রধানমন্তী নতুন বদবলিলত 
প্রধানমন্তী সংগ্রহা্লয়র 
উল্াধন কলরলছন। ৩২-৩৩

স্বাধীনতার অমতৃ মলহাৎসলির এই 
পলি ্য তাবঁতয়া যোবপ, উদা যদিী, 
নী্াম্র- পীতাম্র এিং বপয়ব্ 
িরুয়ার কাবহবন পেমু ন। ৪০-৪৩ 

তভততরর পাতায় 

প্রছেে 
তনবন্ধ

মেতের ঐতততহষ্যর 
ি্রীবন্ত প্রত্রীে েংবাে েংতক্প | ৪-৫

বষ্যজতিত্ব- েঃ পাণ্ডু রঙ ভামান কালন | ৬ 

েতন্তেভার তেধিান্ত | ৭ 

আত্মতনভ্ষর ভারত 
সফ্তার দমুই িছর | ৮-১১ 

উত্তরপতূব ্ষ নতুন য্তগর উেয় | ১২-১৩ 

িাত্রীয় প্রয্জতি তেবে | ২৮ 

উতেয়া োতা েজদির | ২৯

েংেতির েেতয় ত্াতা হতয় ওতঠন তনরাপত্তা 
েেমীরা | ৩০-৩১

ভারত আতেতরো ২+২ আতলাচনা | ৩৪-৩৫ 

ভারত মনপাল আতলাচনা | ৩৬-৩৭ 

স্বাথিষ্য: মোতভতের তবরুতধি লড়াই | ৩৮-৩৯ 

অন্নপূে ্ষা ধাে ট্াতটে প্রধানেন্ত্রীর ভারে | ৪৪ 

ভারততর প্রেে 
স্বাধ্রীনতা লড়াই

১৮৫৭ োতলর েংগ্রাে 

এখন মততরাটি ভারায় 
উপলব্ধ তনউ ইজডিয়া 

েোচার পড়তত তলিে েরুন

বনউ ইক্ডিয়া সমাোলরর 
আক্যাইভ সংস্করে পেলত 

বলিক করুন

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

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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মমুখযে মহাবনলদ্যশক,
যপ্রস ইনফরলমশন িমুযেলরা,
নতুন বদবলি

পতরেল্পে 
বদিযো তল্ায়ার,
অভয় গুপ্ত

ভারা েম্ােে
সমুবমত কমু মার (ইংলরক্জ),
অবন্ পযোলে্ (গুজরাবত),
নাবদম আহলমদ (উদমু্য ),
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যপৌ্মী রবক্ষত (িাং্া),
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বতরষ্ঠ পরােে ্ষ েম্ােে
েতন্তার ে্োর

বতরষ্ঠ েহায়ে পরােে ্ষ েম্ােে
তবতভার েে ্ষা

েহায়ে পরােে ্ষ েম্ােে
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েষ্যাে ে্োর ততওয়াতর,
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তনউ ইজডিয়াতনউ ইজডিয়া

েোচারেোচার

প্রোতেত ও ে্তরিত: েততষ্যন্দ্র প্রোে, মহা বনলদ্যশক, বিওবস িমুযেলরা অফ আউেবরে এিং কবমউবনলকশন
ে্রিে: আরািলিী বপ্রন্াস ্য অযোডি পািব্শাস ্য প্রাইলভে ব্বমলেে, েবলিউ-৩০, ওখ্া ইডিাব্রিয়া্ এবরয়া যফজ-২,নয়া বদবলি- ১১০০২০ 

মযাগাতযাতগর টঠোনা এবং ই-মেল রুে নম্বর: ২৭৮, িমুযেলরা অফ আউেবরে অযোডি কবমউবনলকশন, ব্তীয় ত্, সূেনা ভিন,
নতুন বদবলি- ১১০০০৩ ইতেল: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825
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অবভনন্দন!  
প্রবতটে প্রলেষ্া তার সালি সম্ািনালক স্বীকৃবত যদওয়ার সমুলোগ বনলয় আলস। আলগ যে ্ক্ষযেগুল্ালক 

অসম্ি িল্ মলন করা হলতা, যসগুল্া এখন িাস্তলি পবরেত হলচ্ছ। আমালদর প্রােীন য্ালক ি্া 
হলয়লছ যে:

ক্নেঃ োনােশ্চৈব, তবেষ্যাে অে ্ষ চ েেতয়ত।
ক্তে নষ্ েৃত তবেষ্যা, ক্তে নষ্ েৃত ধনে || 
এর অি ্য- আমরা েখন জ্ান অজ্যন করলত োই, তখন আমালদর প্রবতটে মমুহতূ ্যলক কালজ ্াগালত 

হলি। আমরা েখন অগ্রগবত করলত োই, প্রবতটে কো, প্রবতটে সম্পদ সটেকভালি িযেিহার করা উবেত। 
কারে, ক্ষবেলকর ভুল্ বিদযো-জ্ান য্াপ পায়, ধনসম্পলদর  বিনাশ হয়, উন্নবতর পি যরাধ হয়।

একইভালি প্রবতটে িযেক্তি ও যদশলক েবদ আত্মবনভ্যরশী্ হলত হয় তলি প্রবতটে মমুহতূ ্য, প্রবতটে সম্পদলক 
পবরপূে ্যভালি কালজ ্াগালত হলি। এটে স্ববনভ্যরতার মূ্  মন্ত। স্ববনভ্যরতার গুরুত্ব এই উদাহরে যিলক 
সিলেলয় ভাল্াভালি যিাঝা োয়- প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী একিার বরিলেলনর রাবন এব্জালিলির সলগে 
যদখা করল্ রাবন প্রধানমন্তীলক একটে রুমা্ যদখান। খাবদর ততবর যসই রুমা্টে বতবন তারঁ বিলয়র সময় 
জাবতর জনক মহাত্মা গান্ীর যিলক উপহার বহসালি যপলয়বছল্ন। এর িাত্যা স্পষ্ যে ক্ষমতা ক্ষেস্ায়ী, 
বকন্তু যদশ অমর। এটে এমন একটে িযেিস্া গলে যতা্ার আহ্ান জানায় ো বনরাপদ এিং স্ব-সমি ্যক 
হলি, মানমুলষর জীিনলক সহজ কলর তু্লি। 

গত কলয়ক িছলর, এই বেন্তা সরকারলক নতুন ভারতলক স্ববনভ্যর করার জনযে পবরকল্পনা গেলন এিং 
তারপলর যসগুব্ িাস্তিাবয়ত করার যক্ষলত্র বনলদ্যশনা বদলচ্ছ। উজ্জ্ব্া, মমুদ্া, স্যোডি আপ ইক্ডিয়া, ই-নাম, 
যপনশন-সমুরক্ষা, ওস্তাদ-হুনার, এিং শ্রম সংস্কালরর মাধযেলম অসংগটেত যক্ষলত্রর শ্রবমকলদর সমুরক্ষার 
মলতা অলনক প্রকল্প তিপ্লবিক পবরিত্যন এলনলছ। এই সংস্করলের প্রচ্ছদ বনিলন্ যকন্দ্রীয় সরকালরর এই 
প্রকল্পগুব্ বিষলয় বিস্তাবরত তিযে যদওয়া হলয়লছ।

দমুই িছর আলগ ১২ যম আত্মবনভ্যর ভারত-এর োক যদওয়া হলয়বছ্, এই পেভূবমলত আসমুন এর সফ্ 
োত্রার কিা যজলন যনি। এছাোও এই সংস্করলে জাতীয় প্রেমুক্তি বদিস (১১ যম) উপ্লক্ষযে স্ববনভ্যরতায় 
প্রেমুক্তির অিদালনর কিা, কলরানার বিরুলধে েমুলধে সাফল্যের কাবহবন রলয়লছ। এই পক্ত্রকায় আরও 
যেসি বনিন্ রলয়লছ, তা হ্ িযেক্তিত্ব বিভালগ েঃ পান ড্ু রং ভামান কালন, ১৮৫৭ সাল্র সশস্ত্র বিলদ্ালহ 
অংশগ্রহেকারী বিবশষ্ স্বাধীনতা সংগ্রামীলদর কাবহবন।

বিলশষ দ্ষ্িযে: আত্মসম্ান এিং স্বাি্ম্ন হ্ স্ববনভ্যর ভারলতর োব্কা শক্তি। ভারলতর অগ্রগবত 
সম্পূে ্যভালি এর ওপর বনভ্যরশী্।

আপনালদর মূ্যেিান মতামত আমালদর এই টেকানায় ইলম্ মারফৎ জানান response-nis@pib.gov.in 
ধনযেিাদালন্ত,

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx ( িয়ে্রীপ ভািনগর )

এখন মততরাটি ভারায় উপলব্ধ তনউ ইজডিয়া 
েোচার পড়তত তলিে েরুন

েম্ােতের েলতে
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আবম গুজরাে সরকালরর 
কৃবষ ও নগর হাউক্জং বিভালগর 
প্রবতমন্তী এিং সাভারকমু ডি্া/ব্ব্য়া 
বিধানসভার সদসযে বহসালি জনলসিা 
করবছ। ‘বনউ ইক্ডিয়া সমাোর’ পক্ত্রকা 
পলে খমুি ভাল্া ্াগলছ এিং একই 
সলগে সরকালরর বিবভন্ন প্রকল্প বিষলয় 
বিস্তাবরত তিযে প্রদালনর কাজটেও 
প্রশংসনীয়।

তভতভ ভাঘাতেয়া
vaghasiyavv@gmail.com 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর পক্ত্রকা 
অতযেন্ত কাে ্যকর তিযে প্রদান কলর। 
এই সংখযোয় প্রকাবশত বনিন্গুব্ 
ভারলতর উন্নয়নমূ্ ক কালজর 
উপর আল্াকপাত কলর। ছায়ািাদী 
কবি মহালদিী িম ্যার কাবহবনও 
অনমুলপ্ররোদায়ক। এছাোও, সরকালরর 
নতুন প্রকল্প সম্পলক্য প্রলয়াজনীয় তিযে 
পাওয়া োয়। 

ে্তেে ে্োর/ ঋতর ভাে ্ষা 
mukesh123idea@gmail.com

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর পক্ত্রকার 
বিষয়িস্তু খমুিই উপলোগী। এটে সকল্র 
জনযে প্রলয়াজনীয় বকন্তু আমার এ্াকায় 
এই পক্ত্রকাটে পাওয়া োয় না। আবম 
কীভালি বনউ ইক্ডিয়া সমাোর পক্ত্রকার 
হাে্য কবপ যপলত পাবর? 

মে. রাি্
azzzsvt@gmail.com

২০২২ সাল্র ১-১৫ মাে্য সংস্করেটে 
যদশ গেলন মবহ্ালদর ভূবমকা তুল্ 
ধলর ো অতযেন্ত অনমুলপ্ররোদায়ক। 
আমরা অধীর আগ্রলহ পরিততী সংখযোর 
জনযে অলপক্ষা করবছ। 

pkbarik721@gmail.com

আবম ‘বনউ ইক্ডিয়া সমাোর’ পক্ত্রকাটে পলে খমুি খমুবশ। এই পক্ত্রকাটে িত্যমান বিষলয়র উপর অলনক তিযে 
সরিরাহ কলর। বকন্তু, এই মমুহলূত ্য আবম শুধমুমাত্র অন্াইন পক্ত্রকাটে যদখলত পাই। আবম কীভালি এর হাে্য কবপ 

যপলত পাবর?  
মচন্নাতেোভুল্ এ মেেভা

kesava.anumati@gmail.com

োেবাক্স

মযাগাতযাতগর টঠোনা: ২৭৮, িমুযেলরা অফ আউেবরে অযোডি কবমউবনলকশন,
ব্তীয় ত্, সেূনা ভিন, নতুন বদবলি- ১১০০০৩

ইতেল: response-nis@pib.gov.in 
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প্রততরক্া পেষ্য উৎপােতন স্বতনভ্ষরতা বৃজধি 
েরতত ১০১টি নতুন পতেষ্যর  স্বতেে্রীেরে

প্রবতরক্ষা খালত স্বলদশীকরেলক উৎসাবহত কলর, 
ভারত স্বয়ংসম্পূে ্য যদশ হওয়ার পলি আরও 

একটে পদলক্ষপ গ্রহে কলরলছ। ৭ এবপ্র্ ১০১টে 
প্রবতরক্ষা পলেযের একটে তাব্কা প্রকাশ করা হলয়বছ্, 
যেখালন পােঁ িছলরর জনযে আমদাবন বনবষধে এিং 
পেযে ক্রয় ভারতীয় সংস্াগুব্র মলধযে সীমািধে করা 
হলয়বছ্। এসি পেযে আমদাবনর পবরিলত্য এখন 
যদলশই ততবর করা হলি। ২০২০ সা্ যিলক এখন 
পে ্যন্ত দমুটে তাব্কা জাবর কলর ২০৯টে অস্ত্র আমদাবন 
বনবষধে করা হলয়বছ্। ২০২০ সাল্র আগলস্ প্রিম 
তাব্কাটে প্রকাবশত হলয়বছ্, তারপলর ২০২১ সাল্র 
যম মালস ব্তীয় তাব্কাটে প্রকাবশত হলয়বছ্। এটে 
্ক্ষেীয় যে িহুকা্ ধলর ভারত বিলশ্বর মলধযে অনযেতম 
অস্ত্র যক্রতা বছ্। একারলেই প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী 
তারঁ "আত্মবনভ্যর ভারত" উলদযোলগর অংশ বহসালি 
প্রবতরক্ষা উৎপাদলন স্ববনভ্যরতার উপর যজার বদলয়লছন। 
প্রবতরক্ষা মন্তী রাজনাি বসংলয়র মলত, "এই বতনটে 

তাব্কা প্রকালশর জনযে সরকালরর অনমুলপ্ররো হ্ 
যদশীয় বশলল্পর ক্ষমতা শক্তিশা্ী করা।" ভারতীয় সশস্ত্র 
িাবহনীর োবহদা যমোলনা ছাোও, এটে আন্তজ্যাবতক 
মালনর সরঞ্াম রফতাবন করলি। এটে প্রেমুক্তি এিং 
উৎপাদন যক্ষলত্র নতুন বিবনলয়াগ আকষ ্যে কলর যদশীয় 
গলিষো ও উন্নয়ন সম্ািনালক িাবেলয় তু্লত পালর।

ভারততর েৃতর রফতাতন ৫০ তবতলয়ন 
োতে্ষন েলাতরর মরেে্ষ স্পে ্ষ েতরতে  

যকাবভে-১৯ অবতমাবরর মলতা অভূতপিূ ্য 
পবরবস্বতলতও ২০২১-২২ 

অি ্যিছলর ভারলতর কৃবষ রপ্তাবন প্রায় ২০% 
িকৃ্ধে যপলয় ৫০.২১ মাবক্যন বিব্য়ন হলয়লছ, ো 
কৃবষ রপ্তাবনর যক্ষলত্র সলি ্যাচ্চ। রফতাবনজাত 
দ্িযেগুব্র মলধযে রলয়লছ সামমুবদ্ক ও 
কৃবষজাত পেযে। বেলরক্টলরে যজনালর্ 
অফ কমাবশ ্যয়া্ ইলন্ব্লজন্স অযোডি 
স্যোটেবস্কস (বেক্জবসআইএস) অনমুসালর, 
ভারত োল্র যক্ষলত্রর বিশ্ব িাজালরর প্রায় 
৫০% দখ্ কলরলছ। ২০২১-২২ সাল্ োল্র 
রফতাবন িকৃ্ধে যপলয় ৯.৬৫ বিব্য়ন মাবক্যন 
ে্ার হলয়লছ, যেখালন গম রফতাবন যিলেলছ ২.১৯ 
বিব্য়ন মাবক্যন ে্ার। গম ২৭৩ শতাংলশর যিবশ িকৃ্ধে 
যপলয়লছ, ২০২০-২১ সাল্ ৫৬৮ বমব্য়ন মাবক্যন ে্ার 
যিলক প্রায় োরগুে িকৃ্ধে যপলয় ২০২১-২২ সাল্ ২১১৯ 
বমব্য়ন মাবক্যন ে্ার হলয়লছ। বেবন রফতাবনর পবরমাে 

বছ্ ৪.৬ বিব্য়ন এিং অনযোনযে দানাশলসযের পবরমাে 
বছ্ ১.০৮ বিব্য়ন। পাঞ্াি, হবরয়ানা, 
উত্তরপ্রলদশ, বিহার, পক্চিমিগে, ছত্তিশগে, 
মধযেপ্রলদশ, যতল্গোনা, অন্ধ্রপ্রলদশ এিং 
মহারালষ্ট্রর কৃষকরা ো্, গম এিং অনযোনযে 
খাদযেশসযে রফতাবন কলর উপকৃত হলয়লছন। 
সামমুবদ্ক পলেযের রফতাবনও এখন পে ্যন্ত 
সলি ্যাচ্চ ো হ্ ৭.৭১ বিব্য়ন মাবক্যন ে্ার, 
এর ফল্ পক্চিমিগে, অন্ধ্রপ্রলদশ, ওবেশা, 
তাবম্নােমু , যকরা্া, মহারাষ্ট্র এিং গুজরাত 
তিা উপকূ্ীয় রাজযেগুব্র কৃষকরা উপকৃত 
হলয়লছন। মশ্া রফতাবন োনা ব্তীয় িছলর 

৪ বিব্য়ন মাবক্যন ে্ালর যপৌঁলছলছ। একাবধক সমসযোর 
সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, কবফ রফতাবন এই প্রিমিার 
এক বিব্য়ন মাবক্যন ে্ার অবতক্রম কলরলছ, োর 
যিলক কে ্যােক, যকরা্া এিং তাবম্নােমু র কবফ োবষরা 
্াভিান হলয়লছন। 

েংবাে েংতক্প
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ভারত ও অত্রেতলয়ার 
ঐততহাতেে বাতেিষ্য চুজতি

যকন্দ্রীয় সরকার যোগালোলগর উপর যজার 
বদলয়লছ এিং এই প্রলেষ্ার ফ্ হ্ উোন 

প্রকল্প। এই প্রিমিার অযো্ালয়ন্স এয়ার িাবেক্জযেক 
ফ্াইলে একটে যদশীয়ভালি প্রস্তুত েবন ্যয়ার বিমান 
িযেিহার কলরবছ্। ১২ এবপ্র্ বেব্রুগে এিং পাবসঘালের 
মলধযে উোন ে্ােল্র জনযে েবন ্যয়ার ২২৮ বিমান 
িযেিহার করা হলয়বছ্। সলতলরা জলনর আসন ক্ষমতা 
সম্পন্ন েবন ্যয়ার ২২৮ বদন এিং রাত কাজ করলত 
সক্ষম এিং এটে উত্তর-পূি ্য রাজযেগুব্লত আঞ্চব্ক 
সংলোগ এিং যোগালোগ উন্নত করলি। শুধমু তাই নয়, 
এই বিমানটে পাি ্যতযে এ্াকায় যছাে রানওলয় যিলক 
োত্রা এিং অিতরেও করলত পালর। 

যকাবভে অবতমাবর এিং রাবশয়া ইউলক্রন 
সংকলের সময়ও যদলশর অি ্যনীবত মজিমুত 

বছ্। যগ্ািা্ কনসা্টেং ফাম ্য যকবপএমক্জ’র মলত 
২০২২ সাল্র মলধযে ভারলতর অি ্যনীবত বিলশ্বর সিলেলয় 
দ্রুত িধ ্যনশী্ যদশগুব্র মলধযে িাকলি। ২০২১-২২ 
অি ্যিছলর ভারলতর িকৃ্ধের হার ৯.২% এিং ২০২২-
২৩ অি ্যিছলর ৭.৭% হলত পালর। যকবপএমক্জর মলত, 
ভারত সরকালরর িত্যমান নীবত অি ্যননবতক গবতলক 
অিযোহত রাখলি। এই খালত অিকাোলমা শক্তিশা্ী এিং 
বিবনলয়ালগর উপর যজার যদওয়া শুধমু প্রিকৃ্ধেই ত্বরাববিত 
করলি না, এর ফল্ যিকারত্বও কমলি। যকবপএমক্জ’র 
মলত, কলরানার পর ভারতীয় অি ্যনীবতর পমুনরুধোলরর 
হার ত্বরাববিত হলয়লছ। অি ্যননবতক সংস্কালরর অগ্রগবত 
এিং োবহদা িকৃ্ধের ফল্ গবতশী্তা সূেক, প্রতযেক্ষ কর 
সংগ্রহ এিং বিদমুযেলতর োবহদা িকৃ্ধে পালচ্ছ। অনযেবদলক 
বশল্প সংস্া বফবক ২০২২-২৩ অি ্যিছলর ৭.৪% ক্জবেবপ 
িকৃ্ধের পিূ ্যাভাস বদলয়লছ।

ভারলতর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী এিং 
অল্রিব্য়ার প্রধানমন্তী স্কে মবরসলনর 

উপবস্বতলত যকন্দ্রীয় িাবেজযে ও বশল্প মন্তী পীেষূ 
যগালয়্ এিং অল্রিব্য়ার িাবেজযে, পে ্যেন এিং 
বিবনলয়াগ মন্তী েযোন যতহান একটে ভােু্যয়া্ 
অনমুষ্ালন ভারত-অল্রিব্য়া অি ্যননবতক সহলোবগতা 
ও িাবেজযে েুক্তি (ইডিওস ইবসটেএ) স্বাক্ষর কলরলছন। 
এক মালসর মলধযে অল্রিব্য়ার প্রধানমন্তীর সলগে 
এটে বছ্ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদীর তৃতীয় তিেক। 
এই উপ্লক্ষযে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী িল্বছল্ন 
যে এত অল্প সমলয়র মলধযে েুক্তি এিং ইডিওস 
ইবসটেএ স্বাক্ষর করা দমুই যদলশর মলধযে পারস্পবরক 
আস্ার গভীরতা প্রদশ ্যন কলর। অল্রিব্য়ার 
প্রধানমন্তী স্কে মবরসলনর মলত, িাবেজযে ও 
অি ্যননবতক সহলোবগতা িকৃ্ধের পাশাপাবশ ইডিওস 
ইবসটেএ কাজ, অধযেয়ন এিং ভ্রমলের সমুলোগ 
সম্প্রসারলের মাধযেলম দমুই যদলশর জনগলের মলধযে 
সম্পক্যলক শক্তিশা্ী করলি। ভারত-অল্রিব্য়া 
অি ্যননবতক সহলোবগতা েুক্তি িা ইবসটেএ হ্ একটে 
নযোেযে এিং ভারসামযেপেূ ্য িাবেজযে েুক্তি ো পেযে এিং 
পবরলষিা উভয়লকই অন্তভু্যতি কলর। দমুই যদলশর 
মলধযে বশক্ষািতী, যপশাজীিী এিং পে ্যেকলদর আদান-
প্রদান সহজতর হলি। এটে পেযে ও পবরলষিার 
ব্পাবক্ষক িাবেজযেলক িাবেলয় তু্লি, পাশাপাবশ 
নতুন কম ্যসংস্ান সটৃষ্ করলি।

তবতবের েবতচতয় দ্রুত বধ ্ষনে্রীল 
অে ্ষন্রীততর েতধষ্য অনষ্যতে হতব 

ভারততর অে ্ষন্রীতত 

ভারতত তততর তবোন প্রেে 
বাতেজিষ্যে উড়ান তহোতব তেব্রুগড় 

মেতে পাতেঘাি যাত্া েতরতে 

েংবাে েংতক্প



6 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ মম, ২০২২ 

েংসৃ্ততর েংসৃ্ততর 
েে ্ষতযাগ্রী েে ্ষতযাগ্রী 

পা ন ড্ু রং ভামান কালন যদলশর বিখযোত পক্ণ্ডত। 
ভামান কালন ১৮৮০ সাল্র ৭ যম মহারালষ্ট্রর 
রত্নবগবরর এক মধযেবিত্ত রিাহ্মে পবরিালর জন্ম 

গ্রহে কলরবছল্ন। কালনর িািা ভামান শঙ্কর কালন একজন 
তা্মুক আইনজীিী বছল্ন। কালন এসবপক্জ বিদযো্য় যিলক 
বশক্ষা সম্পন্ন কলরন, বতবন যজ্ায় ২৩তম স্ান অবধকার 
কলরবছল্ন। ১৮৯৭ সাল্ বতবন মযোটরিকমু ল্শন পরীক্ষায় 
উত্তীে ্য হন। পরিততী ছয় িছলর বতবন বিএ, এমএ, এ্এ্বি 
এিং এ্এ্এম পরীক্ষায় উত্তীে ্য হন। বতবন সরকাবর স্কমু ল্ 
সাত িছর বশক্ষকতা কলরন। বকন্তু পলদান্নবতর যক্ষলত্র 
তিষলমযের বশকার হওয়ায় বতবন সরকাবর োকবর যিলক 
পদতযোগ কলরন। এরপর বতবন িলম্ হাইলকালে্য ওকা্বত শুরু 
কলরন। 

প্রােীন সামাক্জক আইন ও ঐবতহযে বিষলয় তারঁ রবেত িইটে 
সমুপবরবেত। এই গ্রলথে গত দমুই হাজার োরলশা িছলর বহন্দমু 
ধমতীয় ও নাগবরক আইলনর বিিত্যলনর বিিরে রলয়লছ। তারঁ 
িইগুব্লত কালন এই বনয়মগুব্ বিষলয় গভীর পে ্যলিক্ষে 
প্রকাশ কলরবছল্ন, যসইসলগে বনয়মগুব্র বিিত্যলনর িে ্যনাও 
বদলয়বছল্ন। 

বতবন ‘বিোরময়মুখ’ নালম একটে সংসৃ্কত গ্রথে ব্খবছল্ন। 
বতবন মলন কলরবছল্ন এই িইটের ভূবমকা এমনভালি 
ব্খলত হলি োলত পােকরা ধম ্যশালস্ত্রর ইবতহালসর একটে 
দ্রুত সংবক্ষপ্ত বিিরে পান। কালন প্রােীন ভারলতর ইবতহাস, 
বনয়ম বিষলয়র অনমুসন্ালন এক িই যিলক অনযে িই, এক 
তিযে যিলক অনযে তিযে খমুজঁলতন। ১৯৩০ সাল্ ‘ধম ্যশালস্ত্রর 
ইবতহাস’ গ্রলথের প্রিম খণ্ড প্রকাবশত হয়। বতবন 'ধম ্যশালস্ত্রর 

ইবতহাস' প্রিলম ইংলরক্জ, তারপর সংসৃ্কত ও মারাটেলত রেনা 
কলরন। এর পােঁটে খণ্ড পে ্যায়ক্রলম প্রকাবশত হয়। 

১৯৬২ সাল্ পঞ্চম খণ্ড প্রকাবশত হলয়বছ্। ১৯৩০ 
‘ধম ্যশালস্ত্রর ইবতহালস’র প্রিম খণ্ড েখন প্রকাবশত হয় তখন 
তারঁ িয়স বছ্ ৫০ িছর। গ্রলথের সি ্যলশষ খণ্ড প্রকাবশত 
হওয়ার সময় তারঁ িয়স হলয়বছ্ ৮২ িছর। ৬৫০০ পষৃ্া 
সম্ব্ত এই ঐবতহাবসক গ্রথেটে ছাোও বতবন আরও একাবধক 
গ্রথে রেনা কলরবছল্ন। ভিভূবতর য্খা উত্তররামেবরত, 
িানভলটের রবেত কাদম্রী, হষ ্যেবরত, বহন্দমু রীবতনীবত, আধমুবনক 
আইলনর ইবতহাস এিং সংসৃ্কত কািযেশালস্ত্রর ইবতহাস বতবন 
ইংলরক্জ ভাষায় অনমুিাদ কলরবছল্ন। বতবন যজযোবতষশাস্ত্র, 
গবেত, সাংখযে, যোগ এিং পমুরাে-সহ ধম ্যশালস্ত্রর সমস্ত বদলকর 
উপর আল্াকপাত কলরলছন। য্খার যক্ষলত্র তারঁ দৃটষ্ভবগে 
উদার, সমাল্ােনামূ্ক এিং সমসামবয়ক বছ্। বতবন মলন 
করলতন যে ধমতীয় বনয়ম বেরন্তন নয়। বতবন অস্পশৃযেতা এিং 
বিধিালদর যকশ কত্যলনর মলতা অমানবিক প্রিার বিলরাধী 
বছল্ন।

সংসৃ্কত আোে ্য পান ড্ু রং ভামান কালন মমুম্াই বিশ্ববিদযো্লয়র 
ভাইস-েযোলন্স্র বছল্ন। এছাোও বতবন ১৯৫৩-১৯৫৯ 
সা্ পে ্যন্ত রাজযেসভার মলনানীত সদসযে বছল্ন। এছাোও 
বতবন পযোবরস, ইস্তাম্মু্ এিং যকমবরিলজ একাবধক সলম্্লন 
ভারলতর প্রবতবনবধত্ব কলরবছল্ন। "ধম ্যশালস্ত্রর ইবতহাস" 
গ্রলথের জনযে বতবন ১৯৫৬ সাল্ সাবহতযে আকালদবম পমুরস্কার 
পান। ভারত সরকার তালঁক "মহামলহাপাধযোয়" উপাবধও 
বদলয়বছ্। ১৯৬৩ সাল্ তালঁক ভারলতর সলি ্যাচ্চ সম্ান 
‘ভারতরত্ন’ সম্ালন ভূবষত করা হয়।    

ভারলত এমন অলনক পক্ণ্ডত রলয়লছন োরা ভারতীয় বেন্তা, ধম ্য এিং আধযোত্মিকতার উপর প্রশংসনীয় কাজ 
কলরলছন। তালঁদর এই অসামানযে প্রবতভা, কাজ শুধমুমাত্র ইবতহাসই সটৃষ্ কলরবন িরং ভারতলক জগৎসভার যশ্রষ্ 
আসন ্াভ করলত সাহােযে কলরলছ। আজ েবদ সংসৃ্কতলক বিলশ্বর সমস্ত ভাষার জননী বহসালি বিলিেনা করা হয় 
তলি ি্লতই হয় এটে একবদলন সম্ি হয়বন। এর বপছলন িহু গুেী িযেক্তির অিদান রলয়লছ, োলঁদর মলধযে অনযেতম 

প্রধান হল্ন মহান সংসৃ্কত পক্ডিত পান ড্ু রং ভামান কালন।

িন্ম- ৭ মে ১৮৮০, েৃতুষ্য- ১৮ এতপ্রল ১৯৭২

েঃ পাণ্ডু রং ভামান কালন বষ্যজতিত্ব
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n  তেধিান্ত: িাত্রীয় খােষ্য তনরাপত্তা আইতনর অধ্রীতন, 
মেন্দ্র্রীয় েতন্তেভা তনতে্ষষ্ গে তবতরে বষ্যবথিা, 
ইতটিতগ্রতিে চাইল্ড মেতভলপতেটি োতভ্ষে 
(আইতেতেএে) বা েেতবিত তেশু উন্নয়ন মেবা, 
প্রধানেন্ত্রী মপারে, েজতি তনে ্ষান-প্রধানেন্ত্রী মপারে এবং 
ভারত েরোতরর অনষ্যানষ্য েলষ্যােেূলে প্রেল্পগুতলতত 
ে্রতক্ত চাল তবতরতের অন্তোেন তেতয়তে।

n প্রভাব: ২০২৪ সাল্র জমুন মালসর মলধযে, সমস্ত রাজযে 
এিং যকন্দ্রশাবসত অঞ্চ্গুব্লত পে ্যায়ক্রলম পমুটষ্কর ো্ 
বিতরে করা হলি। পমুটষ্কর ো্ ততবরর সম্পূে ্য খরে িহন 
করলি ভারত সরকার, এর জনযে প্রবত িছর আনমুমাবনক 
২৭০০ যকাটে োকা িযেয় হলি। নারী, বশশু এিং স্তনযেদানকারী 
মালয়রা এই প্রকল্প যিলক সি যিলক যিবশ উপকৃত হলিন। 
সরিরাহ ও বিতরলের জনযে ইবতমলধযে ৮৮.৬৫ ্ক্ষ যমটরিক 
েন পমুটষ্কর ো্ যকনা হলয়লছ।

n তেধিান্ত: মেন্দ্র্রীয় েতন্তেভা ২০২৬ োতলর ৩১ োচ্ষ 
পয ্ষন্ত েংতোতধত রাষ্ট্রীয় গ্রাে স্বরাি অতভযাতনর 
মেয়াে বাড়াতনার অন্তোেন তেতয়তে। গ্রাে্রীে থিান্রীয় 
েংথিাগুতলর অে ্ষশ্নততে উন্নয়তনর িনষ্য ৫৯১১ মোটি 
িাো বষ্যয় হতব।

n  প্রভাব: এটে ২.৭৮ ্লক্ষর যিবশ গ্রামীে স্ানীয় সরকারলক 
সমুস্ায়ী উন্নয়লন ্ক্ষযে পূরলে সহায়তা করলি। একইসলগে 
অি ্যননবতক প্রিকৃ্ধের পাশাপাবশ বনরলপক্ষতা এিং অন্তভু্যক্তি 
প্রোর করা যসিা প্রদান এিং স্বচ্ছতায় সহায়তা করলি। 
প্রকল্পটে িাস্তিায়ন করলত ৫৯১১ যকাটে োকা খরে হলি।

n  তেধিান্ত: মেন্দ্র্রীয় েতন্তেভা ২০২৩ োতলর োচ্ষ পয ্ষন্ত 
অিল উদ্াবন তেেন েম্পোরতের তেধিান্ত তনতয়তে।

n  প্রভাব: অে্ উদ্ািন বমশলনর ্ক্ষযে হ্ ১০,০০০ অে্ 
টেঙ্কাবরং ্যোি, ১০১ অে্ ইনবকউলিশন যসন্ার এিং 
৫০ অে্ কবমউবনটে ইলনালভশন যসন্ার প্রবতষ্া করা। 

এটে ‘অে্ বনউ ইক্ডিয়া েযোল্লঞ্’র মাধযেলম ২০০টে 
স্াে্যআপলকও সহায়তা করলছ। উবলিবখত যকন্দ্রগুব্ স্াপন 
এিং সমুবিধালভাগীলদর সহায়তা প্রদালনর প্রক্ক্রয়া সম্পন্ন 
করার জনযে যমাে ২০০০ যকাটে োকারও যিবশ অি ্য িরাদ্দ 
করা হলয়লছ।

n তেধিান্ত: েতন্তেভা েয়লা ও জ্ালাতন পতরোঠাতো 
উন্নয়তনর িনষ্য ১৯৫৭ োতলর েয়লা মেক্টর আইতনর 
অধ্রীতন অতধগৃহ্রীত িতে বষ্যবহাতরর িনষ্য এেটি ন্রীতত 
অন্তোেন েতরতে।

n  প্রভাব: যেসি জবমলত কয়্া উত�লতা্ন হলয়লছ যসগুল্া 
পমুনরায় িযেিহার করা হলি এিং ফ্স্বরূপ, খবনর িাইলর 
িাকা জবম সমুরবক্ষত হলি। এছাো কয়্া ও জ্া্াবনর 
জনযে পবরকাোলমা গলে যতা্া হলি। এটে প্রতযেক্ষ ও 
পলরাক্ষ কম ্যসংস্ালনর পাশাপাবশ সমুবিধািক্ঞ্চত এ্াকায় 
বিবনলয়াগলক উৎসাবহত করলি।  

েেস্ত েরোতর তস্েগুতলতত প্টষ্ের চাল তবতরতের 
অন্তোেন, গ্রাে স্বরাি অতভযান প্রোরতের অন্তোেন 

যকন্দ্রীয় সরকার গ্রালমর দবরদ্ মানমুষলদর জীিনোপলনর মান উন্নত করলত িধেপবরকর। 
এই যপ্রক্ষাপলে যকন্দ্রীয় মবন্তসভা ২০২৪ সাল্র মলধযে সমস্ত রাজযে এিং যকন্দ্রশাবসত 

অঞ্চ্গুব্লত পে ্যায়ক্রলম পমুটষ্কর ো্ বিতরলের অনমুলমাদন বদলয়লছ, োলত বশশু, মবহ্া 
এিং স্তনযেদানকারী মালয়রা সটেক পমুটষ্ পান। একই সলগে মবন্তসভা সংলশাবধত জাতীয় গ্রাম 
স্বরাজ অবভোনলক ২০২৬ সাল্র ৩১ মাে্য এিং অে্ উদ্ািন বমশনলক ২০২৩ সাল্র 
২০ মাে্য পে ্যন্ত সম্প্রসারলের অনমুলমাদন বদলয়লছ। উভয় বস্কলমর ্ক্ষযে হ্ গ্রামীে স্ানীয় 

সংস্াগুব্র অি ্যননবতক উন্নয়নলক তরাববিত করা।

েতন্তেভার তেধিান্ত 
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স্বতনভ্ষরতার উপর তভত্তিত্তি 
েতর নতুন ভারত তনে ্ষাে 

যকাবভলের মলতা সংকেকা্ীন পবরবস্বতলত েখন প্রবতটে যদলশর অি ্যনীবত যভলঙ পলেবছ্, 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী ২০২০ সাল্র ১২ যম ‘আত্মবনভ্যর ভারত’ প্রোরাবভোন শুরু 

কলরবছল্ন, োর য্াগান বছ্ ‘দমুলে ্যালগর সমুলোগ’ এিং ‘যভাকা্ ফর য্াকা্’। এর ্ক্ষযে বছ্: 
ভারত এিং এর জনগেলক সমস্ত যক্ষলত্র স্বয়ংসম্পূে ্য এিং স্বাধীন করা। বতবন আরও িল্ন যে 
ভারলতর স্বয়ংসম্পূে ্যতার পােঁটে স্তম্-অি ্যনীবত, পবরকাোলমা, িযেিস্া, প্রােিন্ত জনসংখযো এিং 

োবহদা। এর জনযে যকন্দ্রীয় সরকার একাবধক সাহসী পদলক্ষপ গ্রহে কলরলছ, যেমন কৃবষ সরিরাহ 
শঙৃ্খ্ সংস্কার, একটে স্বচ্ছ কর িযেিস্া, সহজ এিং স্পষ্ আইন, দক্ষ মানি সম্পদ, এিং 

একটে শক্তিশা্ী আবি ্যক িযেিস্া। স্ববনভ্যর ভারত অবভোলনর অংশ বহসালি যঘাবষত অি ্যননবতক 
পযোলকজটে যকি্ কটেন সমলয়ই অি ্যনীবতলক সাহােযে কলরবন, এটে গত দমুই িছলর এক নতুন 

ভারলতর বিকালশর বভত্তি স্াপন কলরলছ।

শতাব্ীর সিলেলয় ভয়ংকর মহামাবর যকাবভলের 
সময় এিং তৃতীয় ্কোউলনর সমলয় একটে 
দমুই-শলব্র মন্ত, "আত্মবনভ্যরতা" সারা যদশলক 

উৎসাবহত কলরবছ্। অি ্যনীবত বিপে ্যস্ত  হলয় পলেবছ্, 
অবধকাংশ মানমুষ ঘলর িক্ন্দ বছল্। সকল্ অজানা আতলঙ্ক 
বদন কাোক্চ্ছ্। এসলির মালঝ এই দমুটে শব্ যদলশ নতুন 
যপ্ররো জমুবগলয়বছ্। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী ২০২০ 
সাল্র ১২ যম ‘স্ববনভ্যর ভারত’ প্রোরাবভোন এিং ২০ ্ক্ষ 
যকাটে োকারও যিবশ মূল্যের একটে অি ্যননবতক পযোলকজ 
ো্মু করার যঘাষো কলরবছল্ন। যঘাষোর আলগই সরকার 
সক্ প্রস্তুবত সম্পন্ন কলরবছ্।

পলরর বদন অি ্যাৎ ১৩ যম অি ্যমন্তী বনম ্্য া সীতারামন 
যদলশর ব্ডুবপ্রন্ উলন্মােন কলরবছল্ন। "আত্মবনভ্যরতা" 
শব্টে বিলশ্বর সিলেলয় আল্াবেত শব্ হলয় উেলি এিং 

এটে অক্সলফাে্য অবভধালনর িছলরর যসরা শলব্র মে ্যাদাও 
পালি তা যকউ কল্পনাও করলত পালরবন। প্রধানমন্তী যমাদীর 
জাতীয় নীবতর রূপকল্প িাস্তিায়লন যগাো যদশ একক্ত্রত 
হলয়লছ। আজ, একটে নতুন ভারলতর স্বপ্ন বনলয়, স্ববনভ্যর 
ভারত গলে যতা্ার পলি এবগলয় েল্লছ। এই কারলেই 
ভারত এখন বিশ্বজমুলে একটে উৎপাদন শক্তি বহসালি 
বিলিবেত হয়। সরকার ক্রমাগত "যমক ইন ইক্ডিয়া" এিং 
ভারলত স্বয়ংসম্পূে ্যতার প্রোর কলর এই যক্ষলত্র প্রেুর 
সমুলোগ ততবর কলরলছ। যমক ইন ইক্ডিয়া এিং সমস্ত যক্ষলত্র 
স্বয়ংসম্পূে ্যতা সরকালরর অগ্রাবধকার। ভারলত যকান 
দ্লিযের উৎপাদন শুরু এিং ো্ালনার যক্ষলত্র সিলেলয় 
গুরুত্বপূে ্য িাধা হ্ সম্বত। এই কারলেই কলরানা মহামাবর 
ে্াকা্ীন এিং পরিততী সমলয় িত্যমান সরকার ২৫,০০০ 
এরও যিবশ কমলপ্ললয়ন্স িাদ বদলয় একটে স্বয়ংক্ক্রয় 

সফ্তার দমুই িছর আত্মতনভ্ষর ভারত
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্াইলসন্স নিায়ন িযেিস্া ো্মু কলরলছ। সরকার প্রবতবনয়ত 
বশল্প সংস্কার করলছ, ফ্াফ্ আমরা সকল্ই যদখলত 
পাক্চ্ছ। বপএ্আই-এর মলত, িহৃৎ আকালরর ইল্করিবনক্স 
দ্িযে উৎপাদলনর জনযে ভারত ২০২১ সাল্র বেলসম্লরর 

মলধযে এক ্ক্ষ যকাটে োকার উৎপাদলনর ্ক্ষযে অবতক্রম 
কলরলছ। যোদ্দটে যসক্টলর বপএ্আই বস্কমটে িাস্তিাবয়ত 
করা হলচ্ছ। 

সাধারে িালজলেও ‘আত্মবনভ্যর ভারত’-এর আভাস 

এভাতবই শুরু হতলা স্বতনভ্ষর ভারততর যাত্া...
যকাবভে শুধমু যদলশর অি ্যননবতক অগ্রগবতই ধীর কলরবন, 
সাধারে মানমুলষর জীিলনও এর প্রভাি পলেলছ। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র যমাদী অি ্যনীবতলক পমুনরুজ্ীবিত করলত এিং 
স্বাভাবিক অিস্ায় বফবরলয় আনলত একটে স্ববনভ্যর ভারত 
পযোলকজ যঘাষো কলরলছন। অি ্যমন্তী বনম ্্য া সীতারামন 
২০২০ সাল্র ১৩ যম যিলক ১৭ যম পে ্যন্ত পােঁটে ধালপ 
যদশলক স্ববনভ্যর ভারত পযোলকজ ১.০-এর সম্পেূ ্য ব্ডুবপ্রন্ 
উপস্াপন কলরলছন। ২০২০ সাল্র ১২ অলক্টাির 
স্ববনভ্যর ভারত পযোলকজ ২.০ যঘাষো করা হলয়বছ্ 
এিং তারপলর ২০২০ সাল্র ১২ নলভম্র স্ববনভ্যর ভারত 
পযোলকজ ৩.০ যঘাষো করা হলয়বছ্। আত্মবনভ্যরশী্ 
ভারত পযোলকলজর যকান ধালপ কী সম্পন্ন হলয়লছ এিং 
কীভালি এটে আমালদর অি ্যনীবতলক প্রভাবিত কলরলছ তা 
পরীক্ষা যদলখ যনওয়া োক। 

প্রধানেন্ত্রী গতরব েলষ্যাে মযািনার 
িনষ্য ১,৯২,৮০০ মোটি িাোর 
পষ্যাতেি।

আত্মতনভ্ষর ভারত প্রচারাতভযান ১.০ 
এর িনষ্য বরাদ্দ ১১,০২,৬৫০ মোটি 
িাো।

প্রধানেন্ত্রী অন্ন েলষ্যাে মযািনার িনষ্য 
৮২,৯১১ মোটি িাোর পষ্যাতেি। 

আত্মতনভ্ষর ভারত প্রচারাতভযান ২.০ 
এর িনষ্য বরাদ্দ ৭৩০০০ মোটি িাো।

আত্মতনভ্ষর ভারত প্রচারাতভযান ৩.০ 
এর িনষ্য বরাদ্দ ২,৬৫,০৮০ মোটি 
িাো। 

তরিাভ্ষ বষ্যাঙ্ক দ্ারা মঘাতরত 
১২,৭১,২০০ মোটি িাোর উপায়। 

েোতির েেল অংতের প্রতত নির 

দ্ষ্িযে: প্রধানমন্তী গরীি ক্যোে অন্ন যোজনা শুধমুমাত্র বতন মালসর 
জনযে উপ্ব্ধ বছ্। এর পলর, এটে সম্প্রসাবরত করা হলয়বছ্। 
িত্যমালন মবন্তসভা ২০২২ সাল্র যসলটেম্র পে ্যন্ত ষষ্ পলি ্যর 
অনমুলমাদন বদলয়লছ। সরকার ৮০ যকাটে মানমুষলক বিনামূল্যে 
যরশলনর জনযে ২ ্ক্ষ ৬০ হাজার যকাটে োকা খরে কলরলছ। আগামী 
৬ মালস এর জনযে আরও ৮০ হাজার যকাটে োকা খরে হলি। 

সফ্তার দমুই িছর আত্মতনভ্ষর ভারত
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৬০ টিরও মবতে মেতে ভারত্রীয় তেেন এবং 
েতূাবােগুতলতত আত্মতনভ্ষর ভারত েন ্ষার 

য্াকসভায় আবদিাবস বিষয়ক মন্তক ্ ারা উত্াবপত তিযে 
অনমুসালর, বিলদলশ আত্মবনভ্যর ভারত কন ্যালরর জনযে যোদ্দটে 
ক্জআইএস-েযোগেমুতি উপজাতীয় পেযে ৬৩টে ভারতীয় 
বমশন এিং দতূািাসগুব্লত পাোলনা হলয়লছ। এর মলধযে 
২০২২ সাল্র যফব্রুয়াবর পে ্যন্ত এই পেযেগুব্ েবলিশটেরও 
যিবশ স্ালন প্রদবশ ্যত হলয়লছ।
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বফলর এলসলছ। িালজে-পরিততী যঘাষোর প্রবতক্ক্রয়ায়, 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী িল্বছল্ন, এই িালজলে 'স্ববনভ্যর 
ভারত' এিং 'যমক ইন ইক্ডিয়া' সংক্রান্ত বসধোন্তগুব্ 
আমালদর বশল্প এিং অি ্যনীবত উভলয়র জনযেই অতযেন্ত 
গুরুত্বপূে ্য। একবিংশ শতাব্ীর ভারলতর অনযেতম 
প্রোরাবভোন হ্ ‘যমক ইন ইক্ডিয়া’। এটে আমালদর িাবক 
বিলশ্বর কালছ আমালদর সম্ািনা প্রদশ ্যন করার একটে 

সমুলোগ প্রদান কলর। ভারলতর মলতা একটে বিশা্ যদশ 
েবদ শুধমুমাত্র একটে িাজার বহসালি যিলক োয়, তলি এর 
যিলক আমালদর যদলশর তরুে প্রজলন্মর কালছ যকান 
অগ্রগবত িা সমুলোগ আসলি না।  

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী বিবভন্ন সমলয় িযেিসায়ীলদর 
সলগে, কখনও বিবভন্ন যক্ষলত্রর অংশীদাবরলদর সলগে িা 
ওলয়বিনালরর মাধযেলম তরুেলদর সলগে আ্াপোবরতা 

স্বয়ংেম্ূে ্ষতার লতক্ষ্য ভারততর পেতক্প 

তপতপই মেহ আবরে এবং এন-
৯৫ োতস্র মক্তত্ ভারত ৪৮টি 

মেেতে েহায়তা েতরতে
বিলশ্বর ব্তীয় িহৃত্তম িযেক্তিগত সমুরক্ষা 

সরঞ্াম (বপবপই বকে) প্রস্তুতকারক হ্ 
বছ্ ভারত, বকন্তু অতীলত যদলশ এর 

উৎপাদন বছ্ নগেযে। য্াকসভায় িস্ত্র 
মন্তলকর যদওয়া তিযে অনমুসালর, ২০২০ 
সাল্র এবপ্র্ যিলক বেলসম্র মালসর 

মলধযে যদলশ ছয় যকাটে বপবপই যদহ 
আিরক এিং ১৫ যকাটে এন-৯৫ মাস্ক 
ততবর হলয়লছ। যদলশর ১১০০টে বপবপই 

যদহ আিরক প্রস্তুতকারক এিং ২০০টে 
এন-৯৫ মালস্কর বনম ্যাতারা বনিবন্ত 

হলয়লছন। বপবপই যদহ আিরক এিং 
এন-৯৫ মালস্কর যক্ষলত্র ভারত ৪৮টে 

যদশলক সহায়তা কলরলছ।

মরেে্ষ জিএেটি েংগ্রহ 
২০২২ সাল্র মাে্য মালস ক্জএসটে সংগ্রহ বছ্ ১.৪২ ্ক্ষ যকাটে োকা। 
২০২২ সাল্র জানমুয়াবরলত সংগহৃীত ১,৪০,৯৮৬ যকাটে োকার যরকে্য 
যভলঙ এটে এখন পে ্যন্ত সলি ্যাচ্চ ক্জএসটে সংগ্রহ। ২০২২ সাল্র মাে্য 
মালসর রাজস্ব গত িছলরর ওই মালসর ক্জএসটে রাজলস্বর যিলক ১৫% 
যিবশ এিং ২০২০ সাল্র মাে্য মালসর ক্জএসটে রাজলস্বর যিলক ৪৬% 
যিবশ। ২০২১-২০২২ অি ্য িছলর এই পঞ্চম িার ক্জএসটে সংগ্রহ ১.৩০ 
্ক্ষ যকাটে োকার গক্ণ্ড অবতক্রম কলরলছ।

কলরানা মহামাবরর মলতা অভূতপূি ্য পবরবস্বতলত যকন্দ্রীয় সরকার 
্কোউলনর মলতা কলোর বসধোন্ত গ্রহে কলরবছ্, এর ফল্ 
শুধমুমাত্র ক্জবেবপ িকৃ্ধের হার -২৩.৯ শতাংলশ যনলম আলসবন, 
িরং সারা বিলশ্বর অি ্যননবতক বিলশষজ্রা ভারলত মন্দার আশঙ্কা 
করলছন। ২০২০-২০২১ সাল্র তৃতীয় তত্রমাবসলক ক্জবেবপ 
প্রিকৃ্ধে ০.৪ শতাংলশ যপৌঁছাল্ ২০২০-২০২১ অি ্যিছলরর 
প্রািবমক অনমুমান হ্ -৭.২%। ২০২১ সাল্র অলক্টাির-বেলসম্র 
তত্রমাবসলক ভারলত ক্জবেবপ হার ৫.৪ শতাংলশ যপৌঁলছলছ।

ভারতত জিতেতপ বৃজধির হার বত্ষোতন তবতবের েবতচতয় দ্রুত 

মরেে্ষ এফতেআই-এর োধষ্যতে তবতবের আথিা বজৃধি মপতয়তে 
সরকালরর বিবনলয়াগকারী-িান্ি এফবেআই নীবত এিং যসই 
সলগে বিলশ্বর ক্রমিধ ্যমান আস্া প্রমাে কলর যে এফবেআই 
প্রিাহ এক নতুন উচ্চতায় যপৌঁলছলছ। ২০১৪-১৫ সাল্ 
ভারলত এফবেআই প্রিাহ বছ্ যমাে ৪৫.১৪ বিব্য়ন মাবক্যন 
ে্ার, এিং তারপর যিলক ক্রমাগত িকৃ্ধে পালচ্ছ। ২০২০-২১ 
অি ্যিছলর, ভারত ৮১.৯৭ বিব্য়ন মাবক্যন ে্ার (অস্ায়ী) 
সলি ্যাচ্চ িাবষ ্যক এফবেআই প্রিাহ যপলয়লছ, ো আলগর িছলরর 

তু্নায় ১০% িকৃ্ধে। ২০২১ সাল্র প্রিম ছয় মালস এফবেআই 
প্রিাহ ৪% যিলে ৪২.৮৬ বিব্য়ন মাবক্যন ে্ার হলয়লছ, ো 
গত িছলরর একই সমলয় ৪১.৩৭ বিব্য়ন মাবক্যন ে্ার বছ্। 
গত সাত অি ্যিছলর (২০১৪-২০২১) ভারত যমাে ৪৪০.২৭ 
বিব্য়ন মাবক্যন ে্ার এফবেআই প্রিাহ যপলয়লছ, ো গত ২১ 
িছলর যদলশ যমাে এফবেআই প্রিালহর (৭৬৩.৮৩ বিব্য়ন 
মাবক্যন ে্ার) প্রায় ৫৮%। 

সফ্তার দমুই িছর আত্মতনভ্ষর ভারত
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করেরেন। তিতন ভােরিে প্রর়াজরন তিরেতি পণ্যগুর�াে 
ওপে তনভ্ভেিা কমারনা, স্বরেিী দ্ররি্যে প্রচাে কো, 
প্রতিেক্া ও কৃতি পণ্য আমোতন তনতিদ্ধ করে স্বতনভ্ভেিারক 
উৎসাতিি কোে উপে জজাে তের়রেন। তিতন ির�ন, 
“আজ জেরিে অগ্াতিকাে িরছে স্বতনভ্ভেিা এিং সরি ্ভাচ্চ 
েপ্াতনে উপা়। যখন আমো একটি স্ানী় পণ্য তকতন, 
স্ানী়রেে সািায্য কতে। এরি স্বতনভ্ভে ভােি অতভযান 

গতি পা়। িখনও আমো আমারেে োত়ত্ব পা�ন কতে।“ 
ভােি জয গতিরি 'স্বতনভ্ভেিা' অজ্ভন কেরে িারি প্ররি্যক 
ভােিী় গি ্ভ জিাি কেরে। িা জস তপতপই তকি তিতেে 
তিির় জিাক িা ইউতপআই, রুরপ জপরমন্ট জগিওর় িা 
জেিী় প্রতিেক্া সেঞ্ারমে জন্য তিশ্বি্যাপী স্বীকৃতি িদৃ্দ্ধ 
জিাক না জকন, এে ফর� প্রতিটি ভােিী় এিং জাতি এই 
অগ্গতি জেরক উপকৃি ি়। 

এই প্রথমবার আমাদের রফতানি ৪০০ নবনিয়ি 
মান্কিি ডিার ছান়িদয়দছ 
ভােি ২০২১-২২ অে ্ভিেরে পণ্যদ্রি্য েপ্াতনরি একটি নিুন জেকর্ভ গর়েরে। এই 
এক িেরে েফিাতনে পতেমাণ ৪১৭.৮ তিত�়ন মাতক্ভন র�াে েপ্াতন, এে মরি্য 
তিে্্যতিক িে্য তিতনম় করে না এমন িন্দেগুত�ে পতেসংখ্যান অন্তগ ্ভি ন়। 
যতে এই পতেসংখ্যানগুত� একসরগে য্ক্ত কো ি় িরি েপ্াতনে সংখ্যা সি ্ভকার�ে 
সরি ্ভাচ্চ ৪১৮ তিত�়ন মাতক্ভন র�াে োত়ের় যাও়াে সম্ািনা ের়রে। গি ১২ 
মারস েফিাতন ৩০ তিত�়ন মাতক্ভন র�াে োত়ের়রে। ২০২২ সার�ে মাচ্ভ মারস 
৪০.৩৮ তিত�়ন মাতক্ভন র�াে ির়রে, ২০২১ সার�ে মাচ্ভ মারস ৩৫.২৫ তিত�়ন 
মাতক্ভন র�াে এিং ২০২০ সার�ে মাচ্ভ মারস ২১.৪৯ তিত�়ন মাতক্ভন র�ারেে 
িু�না় ১৪.৫৩% িদৃ্দ্ধ জপর়রে। 

পরবততী িক্ষ্য হি ২ ট্রিনিয়ি 
মান্কিি ডিার
n ২০২৭ সার�ে মরি্য েফিাতন ২ 

টরিত�়ন র�ারে তনর় যাও়াে জন্য 
িাতণজ্য প্রচাে সংস্া স্াপন কো 
ির়রে।

n ২০২১-২২ অে ্ভিেরেে জন্য 
েফিাতনে জেকর্ভ ৪১৭ তিত�়ন র�ারে 
জপৌঁোরনাে পরে ৫০টি জেরিে উপে 
তিরিি নজে-সি িাতণজ্য মন্ত্রক ও 
তিল্প তমিন এিং পণ্য জিার্ভগুত�ে সরগে 
আর�াচনা অি্যািি ের়রে।

ভারত এখি নবদবের নবিতীয় 
বৃহত্তম মমাবাইি হষ্যান্ডদেট 
উৎপােি্ারী মেশ 

 n ২০১৪-১৫ সার� জমািাই� জফারনে 
উৎপােন তে� ৬ জকাটি জসি এিং 
মূ�্য তে� ১৯ িাজাে জকাটি িাকা যা 
২০২০-২১ সার� জির়ে ৩০ জকাটি 
জসি এিং ২.২০ �ক্ জকাটি িাকা 
ির়রে। ২০১৪ সার� ে্টি মাত্র 
কােখানা তে� যাো জস�্�াে জফান 
এিং যন্ত্রাংি উৎপােন কেি, তকন্তু 
২০২১ সার�ে মরি্য এই সংখ্যা জির়ে 
ে্রিা ির়রে। 

মেদশ ববদেনশ্ মুদ্ার েঞ্চয় বা়িদছ 
২০২১ সার�ে নরভম্বে পয ্ভন্ত ভােি তচন, জাপান এিং 
স্ইজাে�্যান্ডরক োত়ের় তিরশ্বে চিুে ্ভ িিৃত্তম তিরেতিক ম্দ্রাে 
সঞ্চ়কােী জেরি পতেণি ির়রে।

'আইআইনপ বা়িদছ'
২০২১ সার�ে এতপ্র�-নরভম্বে মারসে 
মরি্য, তিল্প উৎপােরনে সূচক আইআইতপ 
িেরে ১৭.৪% িদৃ্দ্ধ জপর়রে। ২০২০ 
সার�ে এতপ্র�-নরভম্বে মারস এটি তে� 
-১৫.৩%।

িতুি চা্নরর েুদ�াগ পাওয়া 
�াদছে
n   আত্মতনভ্ভে ভােি প্যারকজ ৩.০ 

এে অংি তিসারি আত্মতনভ্ভে 
ভােি জোজগাে জযাজনা জ�ািণা 
কো ির়তে�, যা ১ অর্ািে, 
২০২০ জেরক প্ররযাজ্য।

n  প্রেম েি মারসে ইতপএফও িে্য 
অন্সারে, এই প্রকল্পটি ৩২.৯ �ক্ 
কারজে সর্যাগ তিতে করেরে। 
৫৮.৫ �ক্ কমমী এই প্রকল্প জেরক 
উপকৃি িরিন।

n  এই তকিরমে জন্য ২০২৪ সার�ে 
৩১ মাচ্ভ পয ্ভন্ত ২২,৮১০ জকাটি 
িাকা খেচ িরি। চ�তি অে ্ভিেরেে 
পতেরপ্রতক্রি সেকাে এই প্রকরল্পে 
জন্য ৬৪০০ জকাটি িাকা িোদ্দ 
করেরে।

৪৭৭.৮ ৫৭৭.০ ৬৩৩.৬* 

২০১৯-২০  
২০২০-২১

২০২১-২২  

(পনরেংখষ্যাি ডিাদর, তথষ্য ৩১ নডদেম্বর ২০২১ অিুোদর)

তপএ�আই তকিমটি জচাদ্দটি উৎপােন খারি এক অভূিপূি ্ভ সা়ো জপর়রে। এরি ৬০ �ক্ 
নিুন কম ্ভসংস্ান সটৃটিে সম্ািনা ের়রে। এরি আগামী পাচঁ িেরে ৩০ �ক্ জকাটি িাকাে 
পরণ্যে অতিতেক্ত উৎপােরনে সম্ািনা ের়রে।  
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উত্তর-পূি ্য ভারত প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদীর অে্ প্রলেষ্া এিং প্রবতশ্রুবতর ফ্ প্রতযেক্ষ করলত পালচ্ছ। 
কলয়ক দশক ধলর উত্তর-পিূ ্য উলপবক্ষত বছ্, ওই রাজযেগুব্ উন্নয়ন যিলক িক্ঞ্চত বছ্। বকন্তু এখন এই 
রাজযেগুব্ শাবন্ত, সমকৃ্ধে এিং অভূতপিূ ্য উন্নয়লনর য্ালত সাবম্ হলয়লছ। উত্তর-পূলি ্যর উন্নয়লন িাধা 
সটৃষ্কারী বিলদ্াহীলদর জনযে আত্মসমপ ্যলের পবরলিশ ততবর করা হয়, এর ফল্ বিলদ্াহ প্রশবমত হয়, 

বিবছন্নতািাদী কাে ্যক্াপ হ্াস পায়। যকন্দ্র জাবনলয়লছ যে, নাগা্যোডি, মবেপমুর ও অসলমর একাংশ যিলক 
সশস্ত্র িাবহনীর বিলশষ ক্ষমতা আইন আফস্পা তুল্ যনওয়া হলচ্ছ।

উত্তর পূলি ্যর রাজযেগুব্লত বিক্চ্ছন্নতািাদলক দমন 
করলত ১৯৫৮ সাল্ যসনা িাবহনীর হালত িােবত 
ক্ষমতা তুল্ বদলত ্াগু হয় আফস্পা আইন। যসই 

আইন বনলয় উত্তরপূলি ্যর রাজযেগুব্র তরলফ বিবভন্ন সমলয় 
িহু বিলরাবধতা যশানা বগলয়লছ। কলয়ক দশলকর বিলদ্ালহর 
পর, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদীর যনতৃলত্ব ভারত সরকার 
উত্তর-পূি ্যাঞ্চল্ বনরাপত্তা পবরবস্বতর উন্নবত সাধন কলর, 
নাগা্যোডি, আসাম এিং মবেপমুলর সশস্ত্র িাবহনী বিলশষ 
ক্ষমতা আইলনর (আফস্পা) অধীলন অশান্ত এ্াকাগুব্লক 

কম করার বসধোন্ত বনলয়লছ। এর ফল্ আফস্পা -এর 
আওতাভুতি এ্াকাগুব্ হ্াস যপলয়লছ। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র যমাদীর এই সামবগ্রক দৃটষ্ভবগের ফল্ এই অঞ্চল্ 
বিলদ্ালহর অিসান এিং স্ায়ী শাবন্ত আনার পি প্রশস্ত 
করলি। শাবন্তপূে ্য এিং সমধৃেশা্ী উত্তর-পূি ্য অঞ্চল্র জনযে 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদীর দৃটষ্ভবগে িাস্তিায়ন করলত যকন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্রমন্তী অবমত শাহ সমস্ত উত্তর-পূি ্য রাজযেগুব্র সলগে 
অবিরাম যোগালোগ িজায় যরলখলছন। ফ্স্বরূপ, উত্তর-
পূলি ্যর অবধকাংশ েরমপথেী দ্ আত্মসমপ ্যে কলরলছ, 

ততনটি উত্তর-পূব ্ষ রাতিষ্যর তবতভন্ন এলাোয় 
আফস্পা প্রতষ্যাহার েরা হতয়তে

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদীর দরূদশতী যনতৃলত্ব 
যকন্দ্রীয় সরকালরর ক্রমাগত প্রলেষ্ার ফল্ 

উত্তর-পূি ্য রাজযেগুব্লত এই ধরলনর একাবধক 
পদলক্ষপ গ্রহে করা হলয়লছ, োর ফল্ 

বনরাপত্তা পবরবস্বতর উললিখলোগযে উন্নবত 
হলয়লছ এিং উন্নয়ন ত্বরাববিত হলয়লছ। ২০১৪ 

সাল্র তু্নায় ২০২১ সাল্ জবগে ঘেনা ৭৪% 
হ্াস যপলয়লছ। একইভালি, এই সমলয়র মলধযে, 

বনরাপত্তা কমতী এিং যিসামবরক িযেক্তিলদর 
মতুৃযের সংখযো েিাক্রলম ৬০% এিং ৮৪% 

কলমলছ।
- স্বরাষ্টেন্ত্রী অতেত োহ

উত্তর-পূলি ্য নতুন যভার রাষ্ট
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প্রধানেন্ত্রী মোে্রীর মনতৃতত্ব েখন এবং মোোয় আফস্পা বাততল েরা হতয়তেল?

যদলশর সংবিধান এিং যমাদী সরকালরর নীবতর প্রবত আস্া 
প্রকাশ কলরলছ। এই সমস্ত য্ালকরা গেতলন্তর নাগবরক 
হলয় উেলছ এিং উত্তর পূলি ্যর শাবন্ত ও উন্নয়লন কাজ 
করলছন। ২০১৯ যিলক ২০২২ সা্ পে ্যন্ত ৬৯০০ জলনরও 
যিবশ বিলদ্াহী আত্মসমপ ্যে কলরলছ, ৪৮০০টেরও যিবশ অস্ত্র 
আইবন কতৃ ্যপলক্ষর কালছ সমপ ্যে করা হলয়লছ।
চরেপন্ার অবোন এবং োতন্ত আনতত ততন বেতর 
মবে তেেু চুজতি স্বাক্তরত হয়
ক্ত্রপমুরায় জবগেলদর সমালজর মূ্ য্ালত বফবরলয় আনলত 
২০১৯ সাল্র আগলস্ এনএ্এফটে (এসবে) েুক্তিলত, 
সমস্ত সশস্ত্র বিলদ্াহীরা আত্মসমপ ্যে কলরবছ্। এটে 
ক্ত্রপমুরালক একটে শাবন্তপূে ্য রালজযে পবরেত করলত সাহােযে 
কলরবছ্। ২০২০ সাল্র ২৭ জানমুয়াবর যিালো  েুক্তি 
স্বাক্ষবরত হলয়বছ্, ো আসালমর পােঁদশলকর পমুরলনা যিালো  
সমসযোর সমাধান কলরবছ্। আসাম এিং ভারত সরকার ওই 
েুক্তির ৯৫% শত্য পূরে কলরলছ। আজ যিালো্যোডি শাবন্তপূে ্য 

অঞ্চ্ বহসালি পবরবেত, এিং এই অঞ্চ্টের বিকাশোত্রা 
শুরু হলয়লছ। ২০২১ সাল্র ৪ যসলটেম্র কাবি ্য-আ্ং েুক্তি 
আসালমর কাবি ্য অঞ্চল্ দীঘ ্যবদন ধলর ে্মান বিলরালধর 
অিসান ঘটেলয়বছ্, এক হাজালররও যিবশ সশস্ত্র বিলদ্াহী 
আত্মসমপ ্যে কলরবছ্। ২৩ িছলরর পমুরলনা ব্রু-বরয়াং 
শরোিতী সংকে বনরসলনর একটে েুক্তি ২০২২ সাল্র ১৬ 
জানমুয়াবর স্বাক্ষবরত হলয়বছ্। এর অধীলন অভযেন্তরীেভালি 
িাস্তুেুযেত ৩৭,০০০ মানমুষলক ক্ত্রপমুরায় পমুনি ্যাবসত করা হলচ্ছ। 
আসাম এিং যমঘা্য় রালজযের মলধযে সীমানা সংক্রান্ত 
আলরকটে েুক্তি স্বাক্ষবরত হলয়বছ্ ২০২২ সাল্র ২৯ 
মাে্য। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদীর অগ্রাবধকার হ্ উত্তর-পূি ্য 
অঞ্চল্ দীঘ ্যস্ায়ী শাবন্ত এিং আইন প্রেয়লনর ্লক্ষযে দ্রুত 
কাজ করা। বিলদ্াহীলদর সংখযো এখন ক্রমহ্াসমান সংখযো। 
এই পবরবস্বতলত উত্তর পূলি ্যর রাজযেগুব্র পবরকাোলমা, 
বশক্ষা, স্বালস্যে তিা সলি ্যাপবর উন্নয়লনর যেষ্া করলছ যকন্দ্র। 
উত্তর পূলি ্য এক নতুন েমুলগর সূেনা হলচ্ছ। 

উত্তর-পতূব ্ষ তবতরিাহ েেতে 

৮২৪
২০১৪

৫৭৪ 
২০১৫ 

৪৮৪
২০১৬

৩০৮
২০১৭ 

২৫২ 
২০১৮

২২৩
২০১৯

১৬৩ 
২০২০

১৮৭* 
২০২১ 

ে্রীোন্ত তবতরাধ তনষ্পত্তি 
উত্তর-পূি ্যাঞ্চ্ এখন 

সংঘাতমমুতি। স্বরাষ্ট্রমন্তী 
অবমত শালহর উপবস্বতলত 
আসালমর মমুখযেমন্তী বহমন্ত 
বিশ্ব শম ্যা এিং যমঘা্লয়র 

মমুখযেমন্তী কনরাে যক সাংমা 
২৯ মাে্য এই েুক্তি স্বাক্ষবরত 

হয়। এখন সীমালন্তর প্রায় 
৭০% বিলরাধ মমুতি। স্বরাষ্ট্রমন্তী 

অবমত শাহ িল্লছন যে 
রালজযের বিলরাধ বনষ্পত�বত 

না হল্ এিং সশস্ত্র দ্গুব্ 
আত্মসমপ ্যে না করল্ উত্তর-

পূলি ্যর উন্নয়ন সম্ি নয়। 

উপদ্রুত এলাো ে্রী? 

বিশঙৃ্খ্ িা উপদ্রুত এ্াকা 
ি্লত এমন জায়গাগুব্ 
যিাঝায় যেখালন শাবন্ত 
িজায় রাখার জনযে সামবরক 
িাবহনীর প্রলয়াজন হয়। 
বিবভন্ন ধমতীয়, জাবতগত, 
ভাষাগত, িা আঞ্চব্ক 
যগাষ্ঠী, িে ্য িা সম্প্রদালয়র 
সদসযেলদর মলধযে পাি ্যকযে িা 
বিলরালধর কারলে আইলনর 
ধারা ৩-এর অধীলন যে 
যকানও এ্াকালক অশান্ত 
যঘাষো করা যেলত পালর।

 বনরাপত্তার উন্নবতর কারলে, ক্ত্রপমুরালক ২০১৫ সাল্ 
এিং যমঘা্য়লক ২০১৮ সাল্ সম্পেূ ্যরূলপ আফস্পা 
-এর অধীলন স্পশ ্যকাতর এ্াকা যিলক সরালনা 
হলয়বছ্। 

 ১৯৯০ সা্ যিলক আসালম যিশ বকছু এ্াকায় শাবন্ত 
বিবনিত হক্চ্ছ্। বকন্তু গত সাত িছলর যমাদী সরকালরর 
প্রলেষ্ার জনযে বনরাপত্তা পবরবস্বতর উন্নবত হলয়লছ।

 এটে মািায় যরলখ, ২০২২ সাল্র ১ এবপ্র্ যিলক 
আসালমর ২৩টে যজ্া সম্পেূ ্যভালি এিং একটে 
যজ্া আংবশকভালি আফস্পা -এর প্রভাি যিলক 
মমুতি হয়।

 ২০০৪ সা্ যিলক মবেপমুর জমুলে (ইম্ফ্ যপৌরসভা 
এ্াকা িযেতীত) উপদ্রুত এ্াকা বহসালি যঘাষো 
কাে ্যকর হলয়লছ। ২০২২ সাল্র ১ এবপ্র্ যিলক ছয়টে 
যজ্ার ১৫টে িানা এ্াকা িাদ যদওয়া হলয়লছ।

 ১৯৯৫ সা্ যিলক, নাগা্যোডি অশান্ত, উপদ্রুত 
এ্াকা বছ্। যকন্দ্রীয় সরকার আফস্পা পে ্যায়ক্রলম 
িাবত্ করলত এবিষলয় গটেত কবমটের সমুপাবরশ গ্রহে 
কলরলছ। ২০২২ সাল্র ১ এবপ্র্ যিলক নাগা্যোলডির 
সাতটে যজ্ার ১৫টে িানা যিলক উপদ্রুত এ্াকা 
পবরেয়টে সরালনা হলয়লছ।

 আফস্পা ২০১৫ সাল্ অরুোে্ প্রলদলশর বতনটে 
যজ্ায় কাে ্যকর বছ্, তার মলধযে আসাম সীমালন্ত 
২০ বকল্াবমোর এিং ১৬টে িানা এ্াকা বছ্। এই 
িযেিস্া পে ্যায়ক্রলম িন্ করা হলচ্ছ, িত্যমালন শুধমুমাত্র 
বতনটে যজ্া এিং অনযে একটে যজ্ার দমুটে িানা 
এ্াকায় প্রলোজযে। প্রাপ্ত তেষ্য ১৫ নতভম্বর ২০২১ অন্োতর 

উত্তর-পূলি ্য নতুন যভার রাষ্ট
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যেলকালনা সাধারে নাগবরলকর জীিলন বতনটে ক্জবনস গুরুত্বপেূ ্য- 
আত্মবনভ্যরশী্তা, আত্মমূ্যোয়ন এিং আত্মসম্ান। মহাত্মা গান্ী সমগ্র 

যদশিাসীলক স্ববনভ্যরতার পাশাপাবশ সতযে, অবহংসা ও সতযোগ্রলহর পি 
যদবখলয়বছল্ন। এই সক্ নীবত অি্ম্ন কলর একটে শক্তিশা্ী ও সমধৃেশা্ী 

যদলশ পবরেত হওয়ার ্ক্ষযে অজ্যলন এবগলয় েল্লছ ভারত। জনক্যোেমূ্ক 
প্রকল্পগুব্ সমালজর প্রাবন্তক মানমুষলদর কালছ যপৌঁলছ যদওয়া হলচ্ছ। িক্ঞ্চত 

মানমুষলদর ক্ষমতায়ন এিং জনগলের অংশগ্রহলের মাধযেলম ভারতলক একটে 
স্ববনভ্যর যদশ বহসালি গলে যতা্ার িযেিস্া ে্লছ। যদলশ এমন এক পবরলিশ গেন 
করা হলচ্ছ যেখালন যদলশর সাধারে নাগবরকরা োকবরপ্রািতীর পবরিলত্য োকবরদাতা 

হলয় উেলি। যদলশর এিং নাগবরকলদর মন্ত হলি আত্মবনভ্যরশী্তা।

স্ববনভ্যর ভারতপ্রছেে তনবন্ধ 

স্বতনভ্ষরতার
পে েগ্ে েতর 

োেনে্
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উত্ত র প্র ল দ ল শ র 
ন য় ে া র 
ি া ব স ন্দ া 
অ ক্ ঙ্ক ল ত র 

যছােলি্া যিলকই 
উচ্চাকা্ষিা বছ্। 
স্যোডি আপ ইক্ডিয়া’র 
মাধযেলম তারঁ স্বপ্ন িাস্তিাবয়ত 
হওয়ার সমুলোগ পায়। এই 
প্রকলল্পর অধীলন বতবন ৭০ ্ক্ষ 
োকা ঋে বনলয় বপ্রন্ার কাটে্যজগুব্ 
পমুনি ্যযেিহার করার কাজ শুরু কলরবছল্ন। 
অক্ঙ্কত িল্লছন যে কাজ ‘আমরা আলগ 
করলত পাবরবন তা এখন িযোঙ্ক এিং সরকালরর 
সহায়তায় সম্ি হলচ্ছ। আলগ অলি ্যর অভালি 
আমরা এই সরঞ্ামগুব্ বকনলত পারতাম না’। 
একইভালি এমরিয়োবর ইউবনে স্াপলনর জনযে 
১৪ ্ক্ষ োকা ঋে যনন সাবমনা ইয়াবসম। আলগ 
বতবন বনলজ হালত যস্াই করলতন, ফল্ তারঁ 
আয় বছ্ েৎসামানযে। স্যোডি আপ ইক্ডিয়া বস্কলমর 
সাহালেযে বতবন কঙ্কম্পউোর োব্ত এমরিয়োবর 
যমবশন যকলনন। স্বাভাবিকভালি আবি ্যক অিস্ার 
উন্নবত হয়। মহারালষ্ট্রর স্বাতী রাহু্ ধমুন্দাল্ শসযে 
বফল্ার ইনস্্ করার জনযে ১০ ্ক্ষ োকা ঋে 
বনলয়বছল্ন। বতবন কৃষকলদর কাছ যিলক শসযে 

স্ববনভ্যর ভারত প্রছেে তনবন্ধ 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১-১৫ যম, ২০২২ 

োেন
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বকলন তা বফল্ার করার এিং তারপর েিাি ্য দালম 
বিক্ক্র করার পবরকল্পনা কলরলছন। শুধমুমাত্র অক্ঙ্কত 
এিং সাবমনা নয়, অসংখযে িযেিসায়ী বিলশষত 
মবহ্া এিং তফবসব্ জাবত এিং উপজাবত 
মানমুষলদর স্বপ্ন সবতযে হলয়লছ স্যোডি আপ ইক্ডিয়া 
বস্কলমর সাহালেযে।  

পমুষ্প িানসর একজন প্রবতটষ্ত মবহ্া 
উলদযোতিা। বতবন িল্ন, “আবম আমার পবরিালরর 
প্রিম প্রজলন্মর উলদযোতিা। মমুদ্া যোজনার মাধযেলম 
আবম ো যপলয়বছ তার জনযে অলি ্যর প্রলয়াজন 
বছ্। এলত সমুদ কম এিং ্াভ যিবশ। আজ 
আমার বনলজর কারখানা আলছ এিং আবম ো 
অজ্যন কলরবছ তা আমার পবরিালরর যকউ করলত 
পালরবন।“ তারঁ সাফল্যের গল্প সক্ উচ্চাকা্ষিী 
নারী উলদযোতিালদর জনযে প্রকৃত অনমুলপ্ররো। 
পাঞ্ালির যদৌ্তািালদর দয়া রানী িল্ন, “আলগ 
আমার কাজ কম বছ্। বকন্তু মমুদ্া ঋলের সহায়তা 
যপলয় িমুটেক সম্প্রসারে কবর। সরকালরর কাছ 
যিলক সাহােযে যপলয় আবম আনক্ন্দত। সরকারলক 
ধনযেিাদ জানাই।“ একইভালি অনযে একজন 
সমুবিধালভাগী অঞ্না ২ ্ক্ষ োকা ঋে বনলয়লছন। 
বতবন িল্ন, “এখন আবম সহলজই যমবশন ও 
কােঁামা্ যপলত পাবর। দমুই জলনর কম ্যসংস্ান 
করলত পারবছ। আমার কাজ সারা যদলশর উন্নয়লন 
অিদান রাখলি।“ মধযেপ্রলদলশর পান্নার তাসবমন 
উসমাবনও িযেিসার জনযে মমুদ্া প্রকল্প যিলক প্রাপ্ত 
ঋলে খমুি খমুবশ এিং যকন্দ্রীয় সরকালরর প্রবত 
কৃতজ্তা প্রকাশ কলরলছন। 

আগ্রার প্রীবত জীবিকার জনযে সিক্জ বিক্ক্র 
করলতন। প্রীবত িল্লছন, “্কোউলনর সময় 
বিনামূল্যে খাদযেশসযে প্রদালনর পাশাপাবশ িযোঙ্ক 
অযোকাউলন্ ৫০০ োকার বকক্স্তও যপলয়বছ্াম। 
যসই সংকলের মমুহলূত ্য এোই অলনক িে সাহােযে 
বছ্।“ এই কটেন সমলয় বতবন স্ববনবধ প্রকল্প 

আমরা যকান এক যশ্রেীর িা 
গুটেকলয়ক মানমুলষর সীবমত 
উন্নয়লনর জনযে নয়, সকল্র 

উন্নয়লনর ্লক্ষযে কাজ কলরবছ। 
আমার সরকালরর মন্ত হ্- 
সিকা সাি, সিকা বিকাশ, 

সিকা বিশ্বাস এিং সিকা প্রয়াস। 
অগ্রগবতর জনযে আমালদর 
দৃটষ্ভবগে অন্তভু্যক্তিমূ্ক, 

আমালদর ্ক্ষযে অন্তভু্যক্তিমূ্ক। 
আমার সরকালরর প্রবতটে 

পবরকল্পনা ও নীবতর বভত্তি হ্ এই 
অন্তভু্যক্তিমূ্ক দশ ্যন।

নতরন্দ্র মোে্রী,
প্রধানেন্ত্রী  

২০১৪ োল মেতে আি বেতর প্রায় 
৯১ লক্ মোটি িাো উন্নয়ন বষ্যয় 
তহোতব খরচ েরা হতয়তে। ২০০৪-
২০১৪ এই েেয়োতল ৪৯.২ লক্ 
মোটি িাো বষ্যয় েরা হতয়তেল। 

স্ববনভ্যর ভারতপ্রছেে তনবন্ধ 
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সম্পলক্য জানলত যপলরবছল্ন। বতবন স্ানীয় 
বমউবনবসপযো্ কলপ ্যালরশন অবফলস বগলয় এই 
প্রকল্প সম্পলক্য আরও তিযে যনন। এত সহলজ যে 
দশ হাজার োকা ঋে পাওয়া োলি তা বতবন কল্পনাও 
কলরনবন। এই োকা বদলয় বতবন ফ্ বিক্ক্র শুরু 
কলরন। এখন ঋলের প্রিম বকক্স্তও পবরলশাধ করা 
হলয়লছ। বেক্জো্ পধেবতলত অি ্য প্রদান করার 
বিবনমলয়, সরকালরর কাছ যিলক িছলর ১২০০ োকা 
যফরতও পাওয়া োয়। রাজস্ালনর নালগৌর যজ্ার 
যোগরাম রান্নার কাজ কলরন। তালঁদর পবরিালর 
এটে জীবিকার একমাত্র উৎস। বকন্তু একবদন 

যোগরাম জানলত পারল্ন যে তারঁ বতন িছলরর 
যমলয় যিবদকার হৃদবপলণ্ড একটে বছদ্ রলয়লছ। এই 
খিলরর পবরিালরর সকল্ যভলঙ পলেন। এরপর 
যোগরাম এক আবধকাবরলকর কাছ যিলক আয়মুষ্ান 
কাে্য সম্পলক্য জানলত পালরন। এই প্রকলল্পর 
আওতায় প্রবতটে দবরদ্ পবরিার িাবষ ্যক পােঁ ্ক্ষ 
োকা পে ্যন্ত বিনামূল্যে বেবকৎসা সমুবিধা যপলত 
পালর। যোগরাম অগেনওয়াবে যকলন্দ্র তারঁ আয়মুষ্ান 
কাে্য ততবর কলরবছল্ন। এই কালে্যর কারলে সমূ্পে ্য 
বিনামূল্যে যছাটে যিবদকার অলস্ত্রাপোর হয়। যিবদকা 
এখন সমূ্পে ্য স্বাভাবিক। যোগরাম িল্ন, “ধনযেিাদ, 

ক্ষমু দ্ স্ব-বনেমুতি সহকমতীলদর িহৃৎ অংশ দীঘ ্যবদন ধলর উলপবক্ষত বছ্, টেক যেমন কৃষক, শ্রবমক 
এিং মবহ্ালদর যত্নের বিষয়টে অগ্রাবধকার পায়বন। এই প্রিমিার হাজার হাজার যফবরওয়া্ালদর 
জনযে একটে বিলশষ বস্কম ততবর করা হলয়লছ ো এই পবরিারগুব্র েত্ন যনয়। সরকার ইবতমলধযেই 

কৃষক, কৃবষ শ্রবমক, যছাে যদাকানদার এিং ৬০ িছলরর যিবশ িয়বস অসংগটেত যক্ষলত্রর কমতীলদর 
জনযে যপনশন এিং বিমা প্রকল্প শুরু কলরলছ। নতুন বিধানগুব্র মাধযেলম এই সামাক্জক সমুরক্ষা 

ঢা্লক আরও শক্তিশা্ী করা হলি।

নতরন্দ্র মোে্রী , প্রধানমন্তী 

স্ববনভ্যর ভারত প্রছেে তনবন্ধ 
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প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী! আপবন আমালদর মত 
অভািী মানমুলষর জনযে এই কাে্যটে ো্মু কলরলছন। 
এই কাে্য না িাকল্ আমালদর কী হত কল্পনা 
করুন।"

স্ববনভ্যরতার পি মালন শুধমুমাত্র ঋে প্রদানলক 
যিাঝায় না, িরং এমন একটে পবরলিশ গলে 
যতা্া হয় যেখালন প্রলতযেক িযেক্তি তারঁ যমৌব্ক 
োবহদা পূরে করলত সক্ষম হন। যকাবভলের সময় 
বিনামূল্যে যরশন প্রদান, উজ্জ্ব্া যোজনা, ‘হর 
ঘর ন্ যস জল্’র মলতা বিবভন্ন প্রকলল্পর মাধযেলম 
জনগেলক যমৌব্ক সমুলোগ-সমুবিধা প্রদালনর ্লক্ষযে 
একাবধক পদলক্ষপ গ্রহে করা হলয়লছ। সঙ্কলের 

সমলয় আয়মুষ্ান ভারত-এর মলতা বস্কলমর সাহালেযে 
দবরদ্রা ৫ ্ক্ষ োকা পে ্যন্ত বিনামূল্যে বেবকৎসার 
সমুবিধা যপলয়লছন। ‘ওস্তাদ এিং হুনালর’র মলতা 
প্রকলল্পর মাধযেলম েমুিকলদর কম ্যসংস্ালনর সমুলোগ 
ততবর করা হলয়লছ। তালঁদর ততবর বশল্পকম ্য বিশ্ব 
িাজালর প্রশংবসত হলয়লছ। কৃষকলদর জনযে 
ই-নযোম-এর মলতা প্রকল্পগুব্ শুরু করা হলয়লছ 
োলত তারঁা উৎপাবদত ফসল্র নযোেযে মূ্যে পান।  
উত্তরপ্রলদলশর আলমটের ্ব্তার কিালতও একই 
ভািনা ধলর পলে। বতবন িল্ন, “আমরা এতই 
গবরি বছ্াম যে কাে বকনলতও পারতাম না। বকন্তু 
যেলহতু উজ্জ্ব্া বস্কলমর মাধযেলম বসব্ডিার পাওয়া 

প্রধানমন্তী গরীি ক্যোে অন্ন যোজনার মাধযেলম 
যদলশর ৮০ যকাটে মানমুষলক বিনামূল্যে যরশন 
সরিরাহ করা হলয়লছ। এক প্রবতলিদলন 
আন্তজ্যাবতক অি ্য ভাণ্ডার এই প্রকলল্পর প্রশংসা 
কলরলছ। 'মহামাবর, দাবরদ্যে এিং অসমতা: ভারলতর 
প্রমাে'-এর উপর প্রকাবশত গলিষো প্রবতলিদলন 
ি্া হলয়লছ যে প্রধানমন্তী গরীি ক্যোে অন্ন 
যোজনার কারলে কলরানার সময়কাল্ও ভারলত 
েরম দাবরলদ্যের মাত্রা িালেবন। মহামারীর আলগ 
২০১৯ সাল্ েরম দাবরলদ্যের মাত্রা বছ্ ০.৮%, 
খাদযে বনরাপত্তা কম ্যসূবের প্রভালি ২০২০ সাল্ও 
এর মাত্রা িালেবন। 

আন্তি্ষাততে অে ্ষ 
ভাণ্ডার প্রধানেন্ত্রী গর্রীব 
েলষ্যাে অন্ন মযািনার 
প্রেংো েতরতে

তবতবের েব ্ষবৃহৎ খােষ্য তনরাপত্তা 
েে ্ষেূতচ 
 এই কম ্যসূবেটে ২০২০ সাল্ মাে্য মালস যকাবভে 
সমলয়র মলধযে আত্মবনভ্যর ভারত অবভোলনর 
অধীলন শুরু হলয়বছ্। অন্ন যোজনার অধীলন 
প্রবতটে দবরদ্ িযেক্তি ৫ যকক্জ অবতবরতি গম এিং 
ো্, অি ্যাৎ যমাে ১০ যকক্জ যরশন পালচ্ছন। 

 তালঁদর এক যকক্জ ো্ও প্রদান করা হলচ্ছ। 
প্রািবমকভালি, এই প্রকল্পটে শুধমুমাত্র বতন মালসর জনযে 
শুরু হলয়বছ্, বকন্তু পলর যকন্দ্রীয় সরকার অভািীলদর 
খাদযে বনরাপত্তার কিা বিলিেনা কলর এটে আরও পােঁ 
মালসর জনযে িকৃ্ধে কলরলছ।

 সম্প্রবত যকন্দ্রীয় মবন্তসভা ২০২২ সাল্র যসলটেম্র 
পে ্যন্ত এই প্রকল্পটে অিযোহত রাখার অনমুলমাদন বদলয়লছ।

স্ববনভ্যর ভারতপ্রছেে তনবন্ধ 
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বগলয়লছ তাই আমালদর কাজ সহজ হলয়লছ। িাবের 
পমুরুষরাও সময়মলতা কালজ েল্ োয় এিং বশশুরাও 
স্কমু ল্ যেলত সক্ষম হয়।” ওবেশার খেদার িাবসন্দা 
মমতা যদিীও উজ্জ্ব্া যোজনার অধীলন একটে 
এ্বপক্জ সংলোগ যপলয় খমুি খমুবশ। এই উলদযোলগর 
জনযে বতবন যকন্দ্রীয় সরকারলক ধনযেিাদ জানালচ্ছন। 
উজ্জ্ব্া গ্রালমর মবহ্ালদর জীিলনর বদশা  পবরিত্যন 
কলর বদলয়লছ। এই তিপ্লবিক উলদযোগ হলয় উলেলছ, 
যদলশর যকাটে যকাটে মবহ্ার জীিলন নতুন আশা 
সঞ্চাবরত কলরলছ। িত্যমান ভারত মহাত্মা গান্ীর 
স্ববনভ্যর এিং আত্মবিশ্বাসী ভারলতর স্বপ্ন পূরে 
করলছ। শ্রমজীিী নারী, গৃহকলম ্য বনলয়াক্জত নারী, 

পিশ্রবমক, তরুেতরুেী-সহ সমালজর প্রবতটে 
অংশ উন্নয়লনর য্ালত সাবম্ হলয়লছ। তারঁা বনজ 
বনজ স্ান অজ্যন কলর বনলত সক্ষম হলয়লছন। 
বাপ্র আত্মতনভ্ষরে্রীলতার স্বপ্ন এখন েততষ্য 
হতছে  

গেতলন্তর সংজ্া যিলক যিাঝা োয় যে জনগে 
তালঁদর পছলন্দর সরকার বনি ্যােন করলি এিং 
সরকারলক জনগলের প্রতযোশা অনমুোয়ী কাজ 
করলি। বকন্তু মহাত্মা গান্ী গেতলন্তর প্রকৃত শক্তির 
উপর যজার বদলয়বছল্ন। বতবন যজার বদলয়বছল্ন 
যে জনগেলক সরকালরর উপর বনভ্যর না কলর 
িরং স্বাি্ম্ী হওয়া উবেত। মহাত্মা গান্ী এমন 

যকন্দ্রীয় সরকার বনয়ম ও পধেবতগুব্ বশবি্ 
কলর সাধারে মানমুলষর জীিনোত্রালক সহজ 
করার যেষ্া করলছ। অনযেবদলক বেক্জো্ 
ইক্ডিয়া, সাশ্রয়ী মূল্যের আিাসন, উজ্জ্ব্া 
যোজনা, জ্ জীিন বমশন, আয়মুষ্ান ভারত 
এিং স্বচ্ছ ভারত বমশলনর মলতা প্রকল্পগুব্ 
নাগবরকলদর ‘সহজ জীিনোত্রার’ পি আরও 
মসেৃ করলছ। 

তবপ্লতবে
উতেষ্যাগ 

 ১৮ যকাটেরও যিবশ সমুবিধালভাগীলক আয়মুষ্ান কাে্য প্রদান করা হলয়লছ। 
প্রবত পবরিার প্রবত িছলর পােঁ ্ক্ষ োকা পে ্যন্ত বিনামূল্যে বেবকৎসার 
সমুলোগ পালচ্ছন। এটে বিলশ্বর িহৃত্তম স্বাস্যে বিমা প্রকল্প। এই প্রকলল্পর 
অধীলন ৩.২৮ যকাটেরও যিবশ মানমুষ বনলজরাই বেবকৎসার সমুবিধা 
গ্রহে কলরলছন। এই প্রকলল্পর সমুবিধালভাগীলদর মলধযে ৪৬.৭% মবহ্া।

  সারা যদলশ ১.১৭ ্ক্ষ আয়মুষ্ান ভারত স্বাস্যে ও সমুস্তা যকন্দ্র স্াপন 
করা হলয়লছ এিং এখনও পে ্যন্ত ৩০ বমব্য়ন মানমুষ ই-সঞ্ীিনীর 
অধীলন যেব্কনসা্লেশলনর সমুবিধা গ্রহে কলরলছ।

 ৮৬০০টেরও যিবশ প্রধানমন্তী জনঔষধ যকন্দ্র সারা যদলশ সাধারে 
মানমুষলক সাশ্রয়ী মূল্যে ওষমুধ সরিরাহ করলছ, ো ৯০% পে ্যন্ত সস্তা।

 প্রধানমন্তী জন ধন যোজনার অধীলন এখন ৪৫ যকাটেরও যিবশ 
িযোঙ্ক অযোকাউন্ যখা্া হলয়লছ। এর সমুবিধালভাগীলদর মলধযে ৫৫% 
মবহ্া। এই জন ধন অযোকাউন্গুব্লত ১.৬৬ ্ক্ষ যকাটে োকা 
জমা রলয়লছ।

 প্রধানমন্তী আিাস যোজনা (শহরাঞ্চ্) এর অধীলন এখনও পে ্যন্ত ১ 
যকাটে ২২ ্লক্ষরও যিবশ িাবে অনমুলমাবদত হলয়লছ। এর মলধযে ৫৮ 
্লক্ষর যিবশ িাবের কাজ যশষ হলয়লছ। একই সমলয়, প্রধানমন্তী 
আিাস যোজনা (গ্রামীে) এর অধীলন ২.৫২ যকাটে িাবে বনম ্যাে করা 
হলয়লছ, এিং ১.৯৫ যকাটে িাবে ততবরর জনযে যকন্দ্রীয় সহায়তা যদওয়া 
হলয়লছ।

স্বতনতধ মযািনা 

যফবরওয়া্ালদর অযোকাউলন্ ৩৬০ যকাটে োকা 
পাোলনা হলয়লছ। এই প্রকলল্পর সমুবিধালভাগীলদর মলধযে 
৪১% মবহ্া, ৫১% অনযোনযে অনগ্রসর জাবত এিং 
২২% তফবসব্ জাবত/উপজাবতর মানমুষরা রলয়লছ।

প্রধানমন্তী আিাস যোজনা (শহরাঞ্চ্) এর 
অধীলন এখনও পে ্যন্ত ১.২২ যকাটেরও যিবশ 
িাবে মঞ্ডুর করা হলয়লছ।

প্রধানমন্তী আিাস যোজনা (গ্রামীে) এর 
অধীলন ২.৫২ যকাটেরও যিবশ িাবে ততবর 
করা হলয়লছ।

স্ববনভ্যর ভারত প্রছেে তনবন্ধ 
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একটে সমাজ িযেিস্ার পিপ্রদশ ্যক বছল্ন ো 
সরকালরর উপর বনভ্যরশী্ বছ্ না। বতবন মানমুলষর 
অভযেন্তরীে শক্তিলক জাগ্রত করলত যেলয়বছল্ন 
এিং নাগবরকলদর বনলজলদর পবরিত্যন করলত 
উদ�িমুধে কলরবছল্ন। এই বেন্তাভািনালক সগেী 
কলর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদীও যিসরকাবর খাতলক 
সামাক্জক দায়িধেতার সলগে েমুতি করার এিং 
সরকালরর ওপর বনভ্যরশী্ না হলয় মানমুষলক 
স্বাি্ম্ী কলর যতা্ার উলদযোগ বনলয়লছন। িত্যমান 
সমলয় যদশ যে সংকেগুব্র মমুলখামমুবখ হলচ্ছ তা 
সমাধালনর একটে িে মাধযেম হলয় উেলছ গান্ীক্জর 

দৃটষ্ভবগে। তারঁ সংকল্প বছ্ এমন একটে ভারত 
যেখালন প্রবতটে গ্রাম স্বয়ংসমূ্পে ্য হলি। যকন্দ্রীয় 
সরকার রাষ্ট্রঠীয় গ্রাম স্বরাজ অবভোলনর মাধযেলম এই 
সংকল্প িাস্তিায়লনর পলি এবগলয় োলচ্ছ। গান্ীক্জ 
সমালজর প্রাবন্তক মানমুষলদর ক্যোলের জনযে প্রবতটে 
বসধোন্ত যনওয়ার কিা ি্লতন, তাই আজ যকন্দ্রীয় 
সরকার উজ্জ্ব্া, প্রধানমন্তী আিাস যোজনা, জন 
ধন যোজনা, যসৌভাগযে যোজনা এিং স্বচ্ছ ভারত 
বমশলনর মলতা প্রকল্পগুব্র সূেনা করা হলয়লছ। 
জীিনলক সহজ করার জনযে প্রেমুক্তি িযেিহার করা 
হলচ্ছ। সরকার আধার, বেবিটে, বেক্জো্ ইক্ডিয়া, 

ভারত উন্নয়লনর পলি দ্রুত এবগলয় েল্লছ। যকন্দ্রীয় 
সরকালরর িাস্তিিাদী নীবত উলদযোতিালদর উৎসাহ িকৃ্ধে 
কলরলছ। যকন্দ্রীয় সরকালরর স্যোডি আপ ইক্ডিয়া বস্কম 
আগ্রহী িযেক্তির উলদযোতিা হওয়ার স্বপ্নলক সতযে কলর 
তু্লছ।

টেষ্যাডি আপ ইজডিয়া 
৫ এতপ্রল ২০১৬

অে ্ষশ্নততে ক্েতায়তনর 
োধষ্যতে েে ্ষেংথিাতনর 

ে্তবধা 

স্যোডি আপ ইক্ডিয়া বস্কলমর 
আওতায় ১.৩৪ ্ক্ষ মানমুষ 
উপকৃত হলয়লছন। 

এর যিবশ মবহ্া। 

৭  িছর পে ্যন্ত সহলজ ঋে 
পবরলশালধর সমুবিধা, এই বস্কম ২০২৫ 
সা্ পে ্যন্ত িাোলনা হলয়লছ।

অযোকাউন্ধারীলদর
মলধযে 

৮০%
(তিযে ২২ মাে্য ২০২২ অনমুসালর) 

  ১০ ্ক্ষ যিলক এক যকাটে োকা পে ্যন্ত ঋে সমুবিধা-সহ বগ্রনবফল্ড প্রকল্প 
স্াপলনর জনযে ঋে। ৩০১৬০ যকাটে োকার যিবশ ঋে মঞ্ডুর করা 
হলয়লছ।

 সকল্র জনযে সহজ এিং সাশ্রয়ী ঋলের সমুবিধা- ঋলের জনযে ‘মাক্জ্যন 
মাবন’ উললিখলোগযে হ্াস। আলগ এটে বছ্ ২৫%, এখন হলয়লছ ১৫%। 

স্ববনভ্যর ভারতপ্রছেে তনবন্ধ 
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বভম অযোপ এিং বেক্জ্কালরর মলতা উলদযোগ 
গ্রহে কলরলছ।

প্রবতটে নাগবরকলক স্বাি্ম্ী কলর যতা্ার 
জনযে যকন্দ্রীয় সরকালরর িাস্তিিাদী বেন্তাভািনার 
ফল্ বশক্ষা যিলক স্বাস্যে প্রবতটে যক্ষলত্র এর সমুফ্ 
দৃশযেমান। একবদলক যদশ নাগবরকলদর সমুরক্ষা িৃক্ধে 
কলরলছ অনযেবদলক এটে গ্রাম-গরীি-মবহ্ালদর 
আত্মবনভ্যরশী্তায় এক নতুন মাত্রা যোগ কলরলছ। 
বকন্তু এখন প্রশ্ন হলচ্ছ যদশ ো অজ্যন কলরলছ তা 
বক েলিষ্? উত্তরটে সহজ এিং স্পষ্, যদশ আজ ো 
অজ্যন কলরলছ তা বনঃসলন্দলহ একটে িে সাফ্যে, 

বকন্তু স্ববনভ্যর ভারলতর োত্রা অিযোহত িাকলি। 
গত কলয়ক িছলর জনগলের অংশগ্রহে যেভালি 
প্রাধানযে যপলয়লছ তালত জনগে সরকালরর প্রোর 
অবভোনলক গেপ্রোলর পবরেত কলরলছ। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র যমাদী যিশ কলয়কটে অনমুষ্ালন িল্লছন যে 
গান্ীক্জ কখনই অনযেলদর প্রভাবিত করার যেষ্া 
কলরনবন, িরং তারঁ জীিন- িতিিযে িহু মানমুলষর 
অনমুলপ্ররো হলয় উলেবছ্। আজ নতুন ভারলতর 
তরুেতরুেী, মবহ্া িা অনযে নাগবরকরা সরকালরর 
একাবধক বস্কম যিলক উপকৃত হলয়লছন, তালঁদর 
জীিন- সাফ্যে যদলশর িাবক নাগবরকলদর কালছ 

ই-নাে 
১৪ এতপ্রল ২০১৬

ই-নাে এে মেে এে 
বািাতরর ধারো তবেতেত 

েতরতে 

‘ই-নাম’ এর ্ক্ষযে সক্ কৃষকলক সহায়তা করা এিং 
তালঁদর উৎপাবদত কৃবষ পেযে বিক্ক্রর পধেবত পবরিত্যন 
করা। এটে আমালদর কৃষকলদর যকালনা অবতবরতি খরে 
ছাোই স্বচ্ছ উপালয় প্রবতলোবগতামূ্ক এিং ্াভজনক 
মূ্যে যপলত সক্ষম কলর। এই কারলে তালঁদর আয় িকৃ্ধে 
পালচ্ছ। একই সলগে মূ্ যে এিং কৃবষ পলেযের জনযে ‘এক 
যদশ-এক িাজার’ ধারোটেও বিকবশত হলচ্ছ।

ই-নাম প্রকলল্পর ্ক্ষযে কৃষকলদর জীিনোত্রার মান উন্নত 
করা এিং তালঁদর জীিন সমধৃেশা্ী কলর যতা্া।

১০০০
মাক্ডি ই-নালমর 
মাধযেলম সংেমুতি 

হলয়লছ। এর মলধযে 
অন্তগ ্যত রলয়লছ 
২১টে রাজযে এিং 

যকন্দ্রশাবসত অঞ্চ্। 

জন িযেিসায়ী 
এিং 

১,৭৩,০৬,৩১৩ 
জন কৃষক 

এই মলঞ্চ েমুতি 
হলয়লছন।   

কবমশন এলজন্  
এিং ২০৮৩ কৃষক 

উৎপাদনকারী 
সংস্াও যোগ 

বদলয়লছ।

২,২১,১৯১ ১,০৩,১৫৬ 

তিযে ৩১ মাে্য ২০২২ অনমুসালর। 

স্ববনভ্যর ভারত প্রছেে তনবন্ধ 
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অনমুলপ্ররো হলয় উেলছ।
েরোতরর লক্ষ্য নাগতরেতের ক্েতায়ন েরা

সরকার জনগেলক বিকালশর অংশীদার 
কলর ক্ষমতায়লনর ্লক্ষযে কাজ করলছ। এমন 
পবরবস্বতলত নলরন্দ্র যমাদী সরকালরর নীবত এিং 
পধেবত উভলয়রই ্ক্ষযে হ্ দবরদ্লদর সি্ করা। 
তাই স্বল্পলময়াদী জনবপ্রয় িযেিস্া গ্রহলের পবরিলত্য, 
যকন্দ্রীয় সরকার দীঘ ্যলময়াদী কম ্যসূবে ো্মু কলরলছ। 
এমন উপায়, সমুলোগ এিং সংস্ালনর িযেিস্া করলছ 
োলত দবরদ্লদর অিস্ার উন্নবতলত কাে ্যকর প্রমাবেত 
হলয়লছ। সরকার দবরদ্লদর স্বাি্ম্ী হলত এিং 
পবরিালরর সদসযেলদর েত্ন বনলত উৎসাবহত করলছ। 

এই কারলেই আজ প্রবতটে দবরদ্ পবরিালরর অন্তত 
একজন সদলসযের একটে িযোংক অযোকাউন্ রলয়লছ। 
তারঁা এখন ঋে এিং বিমার সমুবিধা পালচ্ছন। তালঁদর 
জনযে উচ্চ বশক্ষার সমুলোগও রলয়লছ।

স্বাস্যে বিমা, বিদমুযেৎ, রাস্তা এিং অনযোনযে 
অিকাোলমায় তালঁদর জনযে সমুবিধা রলয়লছ। যদলশর 
গ্রাম ও শহলরর প্রবতটে িাবেলত যশৌোগার বনম ্যাে 
করা হলয়লছ এিং মবহ্ালদর এ্বপক্জ গযোস 
সংলোগ যদওয়া হলয়লছ। সাধারে মানমুলষর ক্যোলের 
জনযে অসংখযে সরকাবর প্রকল্প রলয়লছ যেমন, বকষাে 
সম্ান বনবধ, মমুদ্া যোজনা, এমএনআরক্জএ, 
বনরাপত্তা বিমা প্রকল্প, পািব্ক বেব্রিবিউশন 

প্রলতযেক িযেক্তি িাধ ্যকযে এিং পরিততী অপ্রতযোবশত 
পবরবস্বত বনলয় বেবন্তত িালকন। িয়স্ক িযেক্তিলদর 

মলন আবি ্যক বনরাপত্তা বনলয় দমুক্চিন্তা যদখা োয়। এই 
সক্ নাগবরকলদর জীিন সমুরক্ষা বনক্চিত করার 
জনযে যকন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্তী জীিন যজযোবত 

বিমা যোজনা, প্রধানমন্তী সমুরক্ষা বিমা যোজনা এিং 
অে্ যপনশলনর মলতা প্রকল্প শুরু কলরলছ।

অে্ যপনশন যোজনা ো্মু 
হওয়ার প্রিম বতন িছলর 
৩.৮৮ যকাটেরও যিবশ 
মানমুষ যোগ বদলয়লছন।

গত ততন বেতর ২০ মোটিরও মবতে নাগতরেতে অিল 
মপনেন মযািনা, প্রধানেন্ত্রী ি্রীবন মিষ্যাতত তবো 

মযািনা, প্রধানেন্ত্রী ে্রক্া তবো মযািনার আওতায় 
তনতয় আো হতয়তে। 

অিল মপনেন মযািনা 
িছলর ১২ োকা বপ্রবময়াম বদলয় ২ 

্ক্ষ োকা পে ্যন্ত দমুঘ ্যেনা বিমা। 
প্রায় ২৭ যকাটে ৬৮ ্ক্ষ মানমুষ 

এই প্রকলল্প যোগ বদলয়লছন।

ের্ক্া তবো পতরেল্পনা 

োোজিে তনরাপত্তা 

বয়স্ বষ্যজতিতের িনষ্য 
োোজিে তনরাপত্তা 

েে ্ষেূতচর েূচনা

স্ববনভ্যর ভারতপ্রছেে তনবন্ধ 
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সিস্টেম, িার ভর্ তুসি, প্রধানমন্ত্রী আবাি 
য�াজনা, রফসিসি জাসর/উপজাসর, অন্ান্ 
অনগ্রির জাসর এবং িংখ্ািঘু সিক্ার্থীস্ের 
জন্ বৃত্তি, খাে্ সনরাপত্া আইস্নর িা� তুির্রী 
িম্মসর, অঙ্গনওযাস়ির মাধ্স্ম পুষ্টি সনরাপত্া, 
স্বসনভতুররার জন্ ঋণ এবং স্বচ্ছ ভারর সমিন 
অসভ�াস্নর অধ্রীস্ন যিৌচািয সনম তুাণ। এই 
প্রিল্পগুসির িুসবধা এখন িরািসর নাগসরিস্ের 
িাস্ে যপৌঁস্ে �াস্চ্ছ। 
প্রান্তিক মরানুষদের ক্ষমতরায়দনর মরাধ্যম 
ন্িসরাদে আত্মন্নর্ভরশীলতরা

প্রাসতিি মানুষরা �খন উন্নসরর িুস্�াগ পায 

ব্ক্তিগর, অসর কু্দ্র এবং কু্দ্র ইউসনস্ে উৎপােন 
ব্বিায বা পসরস্ষবা যক্স্রে আয, ক্রিযািিাপগুসিস্ি 

উৎিাসির িরার প্রস্চটিা গ্রিণ িরা িস্যস্ে। িৃসষ 
খাস্রর উন্নসরর জন্ প্রধানমন্ত্রী মদু্রা য�াজনার অধ্রীস্ন 

ঋণ প্রোস্নর ব্বস্া িরা িস্যস্ে। সিশু সবভাস্গর 
অধ্রীস্ন ৫০ িাজার, সিস্িার য�াজনার অধ্রীস্ন ৫০ 

িাজার যর্স্ি ৫ িক্ োিা এবং �ুব য�াজনার অধ্রীস্ন 
৫ িক্ যর্স্ি ১০ িক্ োিা ঋণ যেওযা িয। িমস্ত 

যরেণ্রীর মানুষ এই প্রিস্ল্পর িুসবধা সনস্চ্ছন এবং মসিিা 
এবং �ুবিরাও আগ্রি প্রিাি িস্রস্েন।

মুদ্রা য�রাজনরা
শুরু- ৮ এন্প্ল ২০১৬ 

প্ধরানমন্তী মুদ্রা য�রাজনরা 
স্ব-যররাজগরাদরর 

আকরাঙ্করা পূরণ করদে

৩৪.৪১  যিাষ্ে 
িুসবধাস্ভাগ্রী মুদ্রা য�াজনার 

অধ্রীস্ন ১৮.৬০ িক্ যিাষ্ে োিা 
ঋণ যপস্যস্েন, ১৮ মাচতু ২০২২ 

প� তুতি। 

২৩.২৭
যিাষ্ের যবসি মুদ্রা 
ঋণ মসিিাস্ের যেওযা 
িস্যস্ে, �ার মূি্ িি 
৮.১০ িক্ যিাষ্ে োিা। 

প্রান্তিকদের ক্ষমতরায়দনর প্দেষ্রা
৩৪.৪১ যিাষ্েরও যবসি িুসবধাস্ভাগ্রী মুদ্রা য�াজনার অধ্রীস্ন ১৮.৬০ 
িক্ যিাষ্ে োিা ঋণ পান। টে্ান্ড আপ ইক্ন্ডযা সকিস্মর অধ্রীস্ন 
সগ্রন সফল্ড এন্ারপ্রাইজ স্াপস্নর জন্ রফসিসি জাসর/উপজাসর 
িুসবধাস্ভাগ্রীস্ের ৫.৩ িাজার যিাষ্ে োিা ঋণ যেওযা িস্যস্ে। স্ব-
িম তুিংস্ান প্রিস্ল্পর অধ্রীস্ন প্রায ৭৯ িাজার যমর্রস্ি ২৭.৮ িাজার 
যিাষ্ে োিা িিাযরা। উস্ে্াতিাস্ের িািা�্ িরার জন্ আস্বেেির 
যিাি্াি ইস্নাস্ভিন সমিন চািু িস্যস্ে। প্রধানমন্ত্রী েক্ য�াজনার 
অধ্রীস্ন ২.৭ িক্ রফসিসি জাসর �ুবিস্ের সবনামূস্ি্ প্রসিক্ণ 
যেওযা িস্যস্ে। উস্ে্াতিাস্েরস্ি যভঞ্ার ি্াসপোি ফাস্ন্ডর মাধ্স্ম 
৪৫০ যিাষ্ে োিা প্রোন িরা িস্যস্ে। উজ্জ্বিা প্রিস্ল্পর অধ্রীস্ন ৩.১ 
যিাষ্ে িংস্�াগ এবং প্রধানমন্ত্রী আবাি য�াজনার অধ্রীস্ন ১.৩১ যিাষ্ে 
পািা বাস়ি প্রোন িরা িস্যস্ে।

স্বসনভতুর ভারর প্চ্ছে ন্নেন্ধ 
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স্বচ্ছ জ্বালবানি, উন্নত জীবনির প্রনতশ্রুনত নিন়ে উজ্জ্বলবা 
চবালু হন়েনিল। এই প্রকনপের মবাধ্যনম, ভবারত ধূমহীি 

রবান্নবাঘনরর লনষ্্য ইনতববাচক পিনষ্প গ্রহণ করবা হন়েনি। 
এই প্রকপে মনহলবানির স্ববাস্্য সমস্যবা হ্বাস কনরনি। 

কনরবািবার সমন়ে নতি মবাস নবিবামনূল্যর নসনলন্বারও কঠিি 
সমন়ে পনরববারগুনলবানক সবাহবায্য কনরনি।

উজ্জ্বলা য�াজনা
শুরু ১ যে ২০১৬

উনুননর য�ায়ঁা যেনে 
েুক্তি যেনয়নেন 
যেনের েহিলারা 

২০২১ সবানলর ১০ আগস্ট উজ্জ্বলবা ২.০ 
চবাল ুকরবা হন়েনিল। এর লষ্্য নিল গনরব 
পনরববানরর মনহলবানির জি্য জবামবািত 
িবাডবাই ১ ককবাঠি এলনপজজ সংনযবাগ প্রিবাি।

উজ্জ্বলবা ২.০-এর অধীনি ২০২২ সবানলর ২৭ 
জবািু়েবানর পয ্যন্ত ৯৯.১৪ লষ্ সংনযবাগ প্রিবাি 
করবা হন়েনি। তবারপনর, সরকবার ৬০ লষ্ 

অনতনরক্ত সংনযবাগ কিও়েবার জি্য নবি্যমবাি 
পদ্ধনত সম্প্রসবানরত কনরনি।

উজ্জ্বলা ২.০ 
উজ্জ্বলবা ১.০-এর 

অধীনি সবারবা কিনে ৫ 
ককবাঠি এলনপজজ গ্যবাস 

সংনযবাগ কিও়েবা হন়েনি।

উজ্জ্বলা ১.০ 

তখি তবা কিনের কবানি তবাৎপয ্যপূণ ্য হন়ে ওনি। একিু 
উৎসবাহ তবানঁির স্বপ্ন পূরনণ সবাহবায্য করনত পবানর। এই 
নচন্তবা কেনকই ‘স্ট্যবান্ আপ ইজন়্েবা’ প্রকপেঠির যবাত্বা 
শুরু হ়ে। প্রধবািমন্তী িনরন্দ্র কমবািী ২০১৬ সবানলর 
৫ এনপ্রল এই প্রকপে চবালু কনরনিনলি। এই প্রকপেঠি 
এখি ২০২৫ পয ্যন্ত সম্প্রসবানরত করবা হন়েনি। এই 
প্রকপে িবারী ও সমবানজর বজচিত মবািুষনির স্বনিভ্যর 
করনত গুরুত্বপূণ ্য ভূনমকবা পবালি কনরনি। এই 
প্রকনপে ৮১ েতবাংনেরও কবনে সুনবধবানভবাগী মনহলবা 
উনি্যবাক্তবা। এবং এখিও পয ্যন্ত ১.৩৪ লষ্ মবািুষ 
এই প্রকপে কেনক সুনবধবা কপন়েনিি। এই প্রকপে 

কেনক মনহলবা, তফনসনল জবানত এবং তফনসনল 
উপজবানতর বহু উনি্যবাক্তবা অে ্যনিনতকভবানব সবল 
হন়েনিি। আনে ্যকভবানব সবল হও়েবার পর তবারঁবা 
আরও বহু মবািুনষর কম ্যসংস্বাি কনরনিি। এঠি 
একঠি উনলেখনযবাগ্য সবাফল্য। মুদ্বা কযবাজিবার 
২০১৫ সবানলর এনপ্রনল চবালু হন়েনিল। তখি কেনক 
এই কযবাজিবার অধীনি ৩৪.৪১ ককবাঠির কবনে ঋণ 
অিুনমবািি করবা হন়েনি। এই অিুনমবানিত ঋণগুনলর 
পনরমবাণ ১৮.৬০ লষ্ ককবাঠি িবাকবারও কবনে। এই 
প্রকনপে ঋণগ্রহীতবার মনধ্য ৭০ েতবাংনেরও কবনে 
মনহলবা, ৫০ েতবাংনেরও কবনে উনি্যবাক্তবা তফনসনল 

স্বনিভ্যর ভবারতপ্রচ্ছে হনবন্ধ 
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জাবত, তফবসব্ উপজাবত, অনগ্রসর যশ্রেী এিং 
সমালজর িক্ঞ্চত অংলশর অন্তভু্যতি। প্রধানমন্তী 
বকষাে যোজনার সাহালেযে প্রায় ১১ যকাটে কৃষলকর 
পবরিালরর অযোকাউলন্ ১ ্ক্ষ ৮২ হাজার 
যকাটেরও যিবশ োকা পাোলনা হলয়লছ। যকাবভে-
১৯ অবতমাবরর মলধযে ১.২৯ ্ক্ষ যকাটে োকা 
অনমুলমাদন করা হলয়বছ্। যকাবভে সময়কাল্র 
মলধযে ো্মু হলয়বছ্ প্রধানমন্তী স্ববনবধ প্রকল্প। এর 
অধীলন প্রিমিার যফবরওয়া্া, পিবিলক্রতালদর 
আবি ্যক খালত অন্তভু্যতি করা হয়। এখনও পে ্যন্ত 
২৯ ্লক্ষর যিবশ যফবরওয়া্ালক ৩২৪৪.২৪ যকাটে 

োকা ঋে যদওয়া হলয়লছ। িত্যমালন গলে প্রবত মালস 
ইউবপআই-এর মাধযেলম োর ্ক্ষ যকাটে োকার 
যিবশ য্নলদন করা হলচ্ছ এিং রুলপ কালে্যর 
সংখযোও ৬০ যকাটে অবতক্রম কলরলছ। আধালরর 
সাহালেযে ‘অন-দযে-স্পে যভবরবফলকশন’, ইক্ডিয়া 
যপাস্ যপলমন্স িযোলঙ্কর বিশা্ যনেওয়াক্য, ্ক্ষ 
্ক্ষ কমন সাবভ্যস যসন্ালরর প্রবতষ্ার আবি ্যক 
পবরলষিাগুব্লক যদলশর প্রতযেন্ত অঞ্চল্ও 
প্রসাবরত করা হলয়লছ।

অনযেবদলক, প্রধানমন্তী জনধন যোজনা 
সঞ্চলয়র একটে নতুন মাধযেম হলয় উলেলছ। যে 

মধযেপ্রলদলশর বসওবন যজ্ার প্রতযেন্ত 
আবদিাসী অধমুযেবষত ঘানলসার উন্নয়ন 
লিলক জ্ সখী হলয় স্ববনভ্যরতার নতুন 

আখযোন রেনা কলরলছন মবহ্ারা। মধযেপ্রলদশ 
জ্ বনগম এই অঞ্চল্র ১৫টে গ্রালমর জনযে 
১২ যকাটে োকা খরে কলর ‘ঝমু রবক গ্রুপ’ জ্ 
সরিরাহ প্রকল্প শুরু কলরবছ্। বকন্তু জল্র 
কর, বিদমুযেলতর বি্ ও অনযোনযে সমসযোর কারলে 
যস পবরকল্পনা িযেি ্য হয়। আজীবিকা বমশলনর 
সলগে েমুতি স্ববনভ্যর যগাষ্ঠীর মবহ্ারা জ্ কর 
পমুনরুধোলরর দাবয়ত্ব বনলয়বছল্ন। ২০২১ সাল্র 
জানমুয়াবর যিলক ২০২২ সাল্র যফব্রুয়াবর পে ্যন্ত 
১৩ মালস মবহ্ারা ১১ ্ক্ষ োকারও যিবশ 
সংগ্রহ কলরলছন এিং পঞ্চালয়ত, জ্ ও স্বচ্ছতা 
কবমটের অযোকাউলন্ জমা কলরলছন। মবহ্ারা 
জ্ কর আদায় যিলক কবমশন বহসালি প্রায় 
১.৯০ ্ক্ষ োকা যপলয়লছন। প্রবতটে গ্রালম বতন 
যিলক োরজন মবহ্া সদলসযের একটে দ্ গেন 
করা হয়। কল্র জ্ সংলোলগর ভাঙন এিং 
রক্ষোলিক্ষে পে ্যলিক্ষে করা শুরু কলরলছ৷ 
বনধ ্যাবরত সমলয় প্রবতবদন সকা্-সন্যো এক 
ঘণ্া কলর জ্ সরিরাহ শুরু হয়। জ্ সংলোগ 
ছাো পাইপ্াইলনর ক্ষবতর জনযে অি ্যননবতক ও 
সামাক্জক শাক্স্তর বিধান করা হলয়বছ্। এখন 
ঝমু রবক মলে্ মধযেপ্রলদলশর অনযোনযে যজ্ায় 
িাস্তিাবয়ত হলচ্ছ। 

িল তেেতন 
েতহলাতের ভূতেো

মবহ্ালদর তত্তািধালন এ্াকার ১৫টে গ্রালমর 
প্রায় প্রবতটে িাবেলত বিশুধে পানীয় জ্ 

যপৌঁলছ যদওয়ার কাজ করা হলচ্ছ। দল্র ৪৩ 
জন মবহ্া সরাসবর এই প্রকলল্পর সলগে েমুতি 
বছল্ন। মবহ্া দ্গুব্ রাজযে সরকালরর 

কম ্যসূবেলত গুরুত্বপেূ ্য ভূবমকা পা্ন করলছ।

স্ববনভ্যর ভারত প্রছেে তনবন্ধ 
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সমস্ত নাগবরকরা আলগ িযোক্ঙ্কং পবরলষিা যিলক 
সমূ্পে ্যরূলপ িাদ পলেবছল্ন তারঁা এখন যকি্ 
িযোঙ্ক অযোকাউন্ই খমু্লত পালরবন িরং রূলপ যেবিে 
কাে্য-সহ যকন্দ্রীয় সরকালরর বিবভন্ন সামাক্জক 
সমুরক্ষা প্রকলল্পর সমুবিধাও পালচ্ছন। ধনীলদর মলতা 
এখন সাধারে মানমুষরাও রুলপ কালে্যর আকালর 
যেবিে-যক্রবেে কাে্য রাখলছন।
গ্রােগুতল আত্মতনভ্ষরতার তভত্তি হতয় উতঠতে 

একো সময় বছ্ েখন সরকাবর নীবতর সমুলোগ ও 
সমুলোগ-সমুবিধা একটে বিলশষ যশ্রেীর মলধযে সীমািধে 
বছ্। ফ্স্বরূপ অলনক পবরকল্পনা প্রতযোবশত 

সাফ্যে অজ্যন করলত িযেি ্য হলয়লছ এিং সমালজর 
একটে অংশ উন্নয়লনর য্াত যিলক বিক্চ্ছন্ন বছ্। 
বকন্তু এখন সরকালরর প্রবতটে নীবত সমালজর 
প্রাবন্তক মানমুষলদর ক্যোলের কিা মািায় যরলখ 
ততবর করা হলচ্ছ। তার সিলেলয় িে উদাহরে হ্ 
মবহ্ালদর স্ববনভ্যর যগাষ্ঠী এিং দীনদয়া্ অলন্তযোদয় 
যোজনা। এই পবরকল্পনাগুব্ আজ গ্রামীে ভারলত 
একটে তিপ্লবিক পদলক্ষপ বহসালি প্রমাবেত হলয়লছ। 
মবহ্ালদর স্ববনভ্যর যগাষ্ঠীগুব্ গত ৬-৭ িছলর 
যিবশ সক্ক্রয় হলয়লছ। আজ সমগ্র যদলশ প্রায় ৭০ 
্ক্ষ স্ববনভ্যর যগাষ্ঠী রলয়লছ, প্রায় আে যকাটে মবহ্া 

উস্তাে মযািনার োধষ্যতে 
োরুতেতল্পর ঐততহষ্য 

েংরতক্ত হতছে

উস্তাদ প্রকলল্পর অধীলন ২০১৬-১৭ সা্ যিলক হুনার হােও 
আলয়াজন করা হলচ্ছ। সারালদলশর কারুবশল্পী এিং কাবরগরলদর 

তালঁদর হস্তবশল্প এিং যদশীয় পেযে প্রদশ ্যলনর সমুলোগ যদওয়া হয়। এটে 
আত্মবনভ্যর ভারত অবভোন এিং ‘যভাকা্ ফর য্াকা্’ ধারোর 

প্রোলর গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা পা্ন করলছ।

হুনার হাি২৩১২৩
জন কমতীলক প্রবশক্ষে যদওয়া 

হলয়লছ, ২৪ মাে্য ২০২২ 
পে ্যন্ত ৷ এলত ৩৩% আসন 

মবহ্ালদর জনযে সংরবক্ষত।

সংখযো্ঘমুলদর কারুবশলল্পর ঐবতহযে সংরক্ষলের জনযে, ভারত 
সরকালরর উস্তাদ- (উন্নয়লনর জনযে ঐবতহযেগত বশল্প/কারুবশলল্প 
দক্ষতা ও প্রবশক্ষে) প্রকলল্পর ্ক্ষযে হ্ দক্ষ কাবরগর ততবর করা। 

এর মাধযেলম তারঁা দক্ষতা িকৃ্ধে করলত পারলিন, ঐবতহযেগত 
দক্ষতার জনযে মান বনধ ্যারে করা োলি। যশ্রষ্ কাবরগররা সংখযো্ঘমু 

েমুিকলদর স্বীকৃবত এিং কারুবশলল্প প্রবশক্ষে প্রদান করলিন। 
এটেলক জাতীয় ও আন্তজ্যাবতক িাজালরর সলগে েমুতি করা হয়।

উস্তাে/হুনার
১৪ মে ২০১৫ 

আে ্লক্ষর যিবশ কাবরগর, 
কারুবশল্পী ও তালঁদর সলগে েমুতি 
মানমুষরা উপকৃত হলয়লছন।

স্ববনভ্যর ভারতপ্রছেে তনবন্ধ 
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শ্রে েলষ্যাে
৫ এতপ্রল ২০১৫

েলষ্যােেূলে প্রেল্পগুতল 
মেতের শ্রতেেতের ি্রীবতন 

পতরবত্ষন এতনতে
যদশ তিা জাবত গেলন গুরুত্বপেূ ্য ভূবমকা পা্ন 

কলরন শ্রবমকরা। বকন্তু তা সত্ত্বেও শ্রবমকলদর স্বালি ্য 
এর আলগ যকানও দৃঢ় পদলক্ষপ গ্রহে করা হয়বন। 
শ্রবমকলদর জনযে আইন করা হলয়বছ্, বকন্তু তালত 

এত অস্পষ্তা বছ্ যে মানমুষ আইলনর জাল্ জবেলয় 
পেলতন। এমনবক অসংগটেত যক্ষলত্রর শ্রবমলকর 

সটেক সংখযোও অজানা বছ্।

এর সলগে েমুতি রলয়লছন। গত ৬-৭ িছলর স্ববনভ্যর 
যগাষ্ঠীর সংখযো বতনগুলেরও যিবশ িৃক্ধে যপলয়লছ। 
এটে তাৎপে ্যপূে ্য কারে িহু িছর ধলর নারীর 
অি ্যননবতক ক্ষমতায়লনর বিষয়টে উলপবক্ষত বছ্। 
জামানত ছাোই এই যগাষ্ঠীগুব্র ঋলের সীমা ১০ 
্ক্ষ োকা যিলক িাবেলয় ২০ ্ ক্ষ োকা করা হলয়লছ। 
যদলশ আজ ৪৪ যকাটের যিবশ জন ধন অযোকাউন্ 
রলয়লছ। এই অযোকাউন্গুব্র প্রায় ৫৫ শতাংলশর 
মাব্ক মবহ্ারা। এসি অযোকাউলন্ হাজার হাজার 
যকাটে োকা জমা রলয়লছ। 

যে যকালনা যদশ একটে বনবদ্যষ্ িযেিস্ার মলধযে 

কাজ কলর, ্ক্ষযে বনধ ্যারে কলর এিং যসই ্ক্ষযে 
পূরলে কাজ কলর। যদলশর িযোপক ও সাবি ্যক উন্নয়ন 
দমুই-োর মাস িা দমুই-োর িছলরর স্বল্প সমলয়র 
মলধযে সম্ি নয়, িরং িছলরর পর িছর ধলর সমুস্ায়ী 
উন্নয়লনর ফল্ তা অজ্যন করা োয়।

বস্কমগুব্ িাস্তিাবয়ত যহাক িা উৎসাহ যদওয়া 
যহাক না যকন, সরকার সরাসবর এমন নাগবরকলদর 
হালত অি ্য তুল্ বদলচ্ছ োরা বনলজলদর বসধোন্ত গ্রহে 
করলত পালরন এিং স্বয়ংসমূ্পে ্য হলয় এক নতুন 
ভারত গেলন ভূবমকা গ্রহে করলত পালরন। যসই 
ভারতই হলি যশ্রষ্ ভারত।  

  যকন্দ্রীয় সরকার শ্রবমকলদর স্বালি ্য সিলেলয় গুরুত্বপূে ্য 
পদলক্ষপ গ্রহে কলর। গত ৭৩ িছলর এই প্রিম োরটে শ্রম 
যকাে কাে ্যকর কলরলছ। ২৯টে পমুরালনা শ্রম আইন এই োরটে 
যকালে অন্তভু্যতি করা হলয়লছ।

 অসংগটেত যক্ষলত্রর কমতীলদর জনযে সামাক্জক বনরাপত্তা 
প্রকলল্পর সমুবিধা প্রদালনর জনযে গত িছর যদলশ প্রিমিার 
ই-শ্রম যপাে্যা্ ো্মু করা হলয়বছ্। এই যপাে্যাল্ বনিন্লনর 
পর এখন পে ্যন্ত ৩৮ যকাটেরও যিবশ ই-শ্রম কাে্য জাবর করা 
হলয়লছ। এই কালে্যর মাধযেলম শ্রবমকরা যকন্দ্রীয় সরকালরর 
সামাক্জক সমুরক্ষা প্রকলল্পর সমুবিধা পান। 

স্ববনভ্যর ভারত প্রছেে তনবন্ধ 
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‘িষ্যাে’ টট্তনটি রূপান্ততরর োয ্ষের্রী োধষ্যে 
হতয় উতঠতে

সমালজর প্রায় প্রবতটে যশ্রবেই যকালনা না যকালনাভালি 
আবি ্যক য্নলদলনর সলগে জবেত। পেমু য়া, মবহ্া, দবরদ্, 
কৃষক, পশুপা্ক, যজল্ এিং যছাে যদাকানদার সকল্ 
এখন ঋে এিং সরাসবর সমুবিধা হস্তান্তলরর সমুবিধা বনলচ্ছন। 
এর জনযে ‘জযোম’ অি ্যাৎ ‘জনধন-আধার-যমািাই্’ 
টরিবনটের সলগে সরাসবর সমুবিধা হস্তান্তর বস্কমলক সংেমুতি 
করা হলয়লছ।

এ্বপক্জ’র জনযে ভতু ্যবকর সরাসবর সমুবিধা হস্তান্তর 
২০১৫ সাল্র ১ জানমুয়াবর যিলক ‘পহ্’ নালম ো্মু 
করা হলয়বছ্। এই প্রকল্পটে বগলনস িমুক অফ ওয়াল্ড্য 
যরকলে্য স্ান যপলয়লছ। এর আওতায় ৪.১১ যকাটে ভুলয়া ও 
বনক্্রিয় িযেিহারকারীলদর শনাতি করা হলয়লছ। এর ফল্ 
আনমুমাবনক ৭২.৯ হাজার যকাটে োকা (২০২১ সাল্র 
মাে্য পে ্যন্ত) সঞ্চয় হলয়লছ। ৫৩টে মন্তলকর ৩১৩টে প্রকল্প 
‘বেলরক্ট যিবনবফে রিান্সফালর’র মাধযেলম সংেমুতি করা 
হলয়লছ, োর কারলে ২১.৮৭ ্ক্ষ যকাটে োকা সরাসবর 
২০১৪-২০১৫ যিলক ২০২১-২০২২ পে ্যন্ত সমুবিধালভাগীলদর 
অযোকাউলন্ পাোলনা হলয়লছ।

‘জযোম’ টরিবনটের মঞ্চ িযেিহার কলর ২,২২,৯৬৮ যকাটে 
োকার য্াকসান িন্ করা হলয়লছ। প্রেমুক্তি িযেিহার 
কলর সরকার আধার-সংেমুতিকরে যিলক দ্রুত সহায়তা 
যপলয়লছ। নাগবরকলদর একক্ত্রত কলর সমুশাসন প্রোর 
করা সরকালরর নীবতর একটে অতযেন্ত গুরুত্বপেূ ্য অংশ 
হলয় উলেলছ। এখন ভতু ্যবক যহাক িা পানীয় জল্র ক্ 
িা সরকাবর পবরকাোলমা, আধার িা ক্জওেযোলগর প্রেমুক্তির 
মাধযেলম সিাইলক সংেমুতি কলর নজরদাবর স্বচ্ছ করা 
হলয়লছ, োর সমুফ্ সরকালরর প্রবতটে বিভালগ যপৌঁলছলছ।

েন্মীতত েেতনর প্রয্জতি
প্রেমুক্তির মাধযেলম সাধারে মানমুষরা দমুনতীবত যিলক রক্ষা 

যপযেলছন। সরকার মধযেস্বত্বলভাগীলদর বনমূ ্্য  কলরলছ। 
প্রেমুক্তি জীিনোত্রার সহজতা সূেকলক উন্নত করলছ। এখন 
আর সরকাবর প্রকলল্পর সমুবিধা বনলত সাধারে মানমুষলক 
্ম্া ্াইলন দােঁালত হলি না। গভন ্যলমন্ ই-মালক্যে যপ্লস 
িা যজম দমুনতীবত দমন কলরলছ, িযেিসায় স্বচ্ছতা এলনলছ। 
এর মাধযেলম যদলশর প্রবতটে প্রালন্তর িযেিসায়ীরা এখন 
তালঁদর ততবর পেযে সরকালরর কালছ বিক্ক্র করলত সক্ষম 
হলয়লছন। এক িছলর এই মলঞ্চ যরকে্য এক ্ক্ষ যকাটে 
োকার অে্যার পাওয়া বগলয়লছ।  

প্রয্জতির োধষ্যতে ে্তবধা 
েোতির প্রাতন্তে োন্রতের 
োতে মপৌঁোতত হতব  
োধারে োন্তরর ি্রীবন পতরবত্ষতন অতষ্যন্ত োয ্ষের ভূতেো 
পালন েরতত পাতর প্রয্জতি। ২০১৪ োতল প্রধানেন্ত্রী নতরন্দ্র মোে্রী 
মেতের োতয়ত্ব গ্রহে েতরতেতলন, তারপরই তততন তেজিিাল 
প্রয্জতির গুরুত্ব মেন। আোতের লক্ষ্য হল স্বছেতা তনজচৈত 
েরা এবং েোতির প্রাতন্তে োন্তরর োতে মেন্দ্র্রীয় েরোতরর 
প্রেল্পগুতলর ে্তবধা মপৌঁতে মেওয়া।

n ‘বেক্জো্ যপলমন্ যমাে’ বহসালি মানমুলষর সিলেলয় 
পছন্দ ইউবপআই। ২০২২ অি ্যিলষ ্য ইউবপআই য্নলদন 
এক টরিব্য়ন ে্ার অবতক্রম কলরলছ।

n  ভারলতর ইউবপআই মঞ্চ বসগোপমুর, ভুোন এিং যনপা্ও 
গ্রহে কলরলছ।

n  যনপা্ও এখন ভারলতর রুলপ িা RuPay কাে্য 
গ্রহে কলরলছ। বসগোপমুর, ভুোন এিং সংেমুতি আরি 
আবমরশাবহর পলর যনপা্ েতুি ্য যদশ োরা রুলপ িযেিহার 
করলছ।

n  প্রেমুক্তির সাহালেযে ৭৭ যকাটে মানমুষ এক যদশ, এক যরশন 
কাে্য প্রকলল্পর সমুবিধা যপলয়লছন।

n  যদলশ ৬০ যকাটে স্াে্যলফান িযেিহারকারী এিং ৫৫ যকাটে 
ইন্ারলনে িযেিহারকারী রলয়লছ, োর ফল্ আমালদর যদশ 
বিলশ্বর সিলেলয় যিবশ সংখযেক বেক্জো্ যপলমন্ সম্পন্ন 
করলত যপলরলছ।

n  ৪৪.৯৫ যকাটে জনধন যোজনার সমুবিধালভাগীরা িযোঙ্ক 
অযোকাউলন্র সলগে েমুতি হলয়লছন, োরা এখন রুলপ 
কালে্যর মাধযেলম বিনামূল্যে বিমার সমুবিধা পান। 

জাতীয় প্রেমুক্তি বদিস রাষ্ট

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১-১৫ যম, ২০২২ 
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ধতরত্্রীর ের্ক্া তনজচৈত েরতত হতব  

একো সময় বছ্ েখন গুজরালত জল্র সংকে যদখা 
বদলয়বছ্। এমতািস্ায়, একটে যেক েযোম বনম ্যাে এিং 
একটে জ্ সংগ্রহ অবভোন শুরু হলয়লছ। "পার ড্রপ 

যমার ক্রপ, ক্ড্রপ ইবরলগশন" নালম প্রোরাবভোন ো্মু করা 
হলয়বছ্। একইসলগে এই অঞ্চল্র জল্র ঘােবত দরূ করার জনযে 
২০১২ সাল্ সাউবন প্রকল্প (যসৌরাষ্ট্র নম ্যদা অিতারন ইবরলগশন, 
সাউবন) িাস্তিাবয়ত করা হলয়বছ্ এিং সংকে যমাকালি্ায় 
অনযোনযে একাবধক প্রলেষ্া করা হলয়বছ্। ফ্স্বরূপ, িযোপক 
আলন্দা্ন এিং জল্র গুরুত্ব সম্পলক্য সলেতনতা িকৃ্ধে পায়। 
এই কারলেই উবময়া মাতা মক্ন্দলরর েতুদ্যশতম প্রবতষ্া বদিলস 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী ভাষলের সময় বতবন যশ্রাতালদর প্রবত 
যজ্ায় ৭৫টে অমতৃ সলরাির বনম ্যালের আহ্ান জাবনলয়বছল্ন। 
বতবন িল্বছল্ন, গুজরালতর মানমুষ, োরা হাজার হাজার যেক 
েযোম ততবর কলরবছল্ন, তালঁদর কালছ এটে যকালনা িে কাজ 
নয়, বকন্তু এর প্রভাি সমুদরূ প্রসারী।

বতবন ২০২৩ সাল্র ১৫ই আগলস্র মলধযে এই কাজ যশষ 
করার আলিদন জানান। বতবন জাবনলয়লছন প্রলয়াজন হল্ 
এর জনযে সামাক্জক আলন্দা্ন গলে তু্লত হলি। প্রধানমন্তী 
জানান, সামাক্জক যেতনার শক্তি বদলয় এই কালজ গবত আনলত 
হলি।  প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী তারঁ ভাষলে প্রাকৃবতক োলষর 
প্রোলরর গুরুলত্বর উপর যজার বদলয়বছল্ন এিং গুজরালের 
সমস্ত কৃষকলক রাসায়বনক োলষর পবরিলত্য প্রাকৃবতক োলষর 
পধেবত অনমুশী্ন করার আহ্ান জানান। বতবন িল্বছল্ন, 

“আমরা আমালদর মালয়লদর অপ্রলয়াজনীয় ওষমুধ বদই না, 
তাই আমালদর জবমলতও যকানও বকছু অবতবরতি িযেিহার 
করা উবেৎ নয়। িসমুধালক রক্ষা করার জনযে রাসায়বনক পদাি ্য 
এবেলয় ে্লত হলি। আসল্, আমালদর ধবরত্রী বনরাপদ িাকল্ 
আমরাও বনরাপদ িাকি।“ এই ধরলনর যক্ষলত্র, রাসায়বনলকর 
িযেিহার এবেলয় পবরলিশ রক্ষা করার পাশাপাবশ আমালদর জ্ 
সংরক্ষে করলত হলি।  

রামনিমী উপ্লক্ষযে প্রধানমন্তী শ্রী নলরন্দ্র যমাদী ১০ই এবপ্র্ জমুনাগলের গাবি্ায় উবময়া মাতা মক্ন্দলরর 
েতুদ্যশ প্রবতষ্া বদিলস বভবেও কনফালরলন্সর মাধযেলম ভাষে বদলয়লছন। বতবন িল্ন, “আধযোত্মিকতা 

বিস্তালরর পাশাপাবশ বিশ্বালসর যকন্দ্রগুব্ সামাক্জক যেতনা ছবেলয় যদওয়ার যক্ষলত্র একটে িে ভূবমকা 
পা্ন কলর।” গুজরালতর প্রবতটে যজ্ায় ৭৫টে অমতৃ সলরাির বনম ্যালের আহ্ান জাবনলয়লছন। এলত 

শুধমু জল্র সাশ্রয়ই হলি না, পমুকমু লরর মাধযেলম গ্রালমর উন্নয়নও সম্ি হলি।

উতেয়া োতা োেভা পাততোরতের 
ে্লতেব্রী তহোতব পূজিত হন
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী ২০০৮ সাল্ মক্ন্দরটে উৎসগ ্য 
কলরবছল্ন। যসই সময় বতবন গুজরালতর মমুখযেমন্তী বছল্ন। 
তারঁ পরামলশ ্যর বভত�বতলত মক্ন্দর রিাস্ ২০০৮ সাল্ 
বিনামূল্যে ছাবন অপালরশন এিং অি ্যননবতকভালি দমুি ্্য  
যরাগীলদর বিনামূল্যে আয়মুলি ্যবদক ওষমুধ বিতরলের পাশাপাবশ 
অনযোনযে সামাক্জক ও স্বাস্যে-সম্পবক্যত কাে ্যক্রম শুরু কলর। 
উবময়া মালক কাদভা পাবতদারলদর িংশলদিী িা কমু ্লদিী 
বহসালি গেযে করা হয়। এই পবিত্র ধামটে শ্রধোর যকন্দ্র হলয় 
উলেলছ, এটে সামাক্জক যেতনা এিং পে ্যেলনর যকলন্দ্রও 
পবরেত হলয়লছ। এই মক্ন্দলর ৬০টেরও যিবশ কক্ষ, বিিালহর 
স্ান এিং একটে যরলস্তারা ঁরলয়লছ।

উবময়া মাতা মক্ন্দর রাষ্ট 
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প্রততটি েংেতি তনরাপত্তা 
েেমীরা ত্াতা হতয় ওতঠন

উত্তরাখলণ্ড দমুঘ ্যেনা যহাক িা বিহার ও যকরা্ার িনযো, িা কাশ্ীলরর ক্ঝ্ালমর জল্ আেলক পো 
মানমুষলদর উধোর করা যহাক, ভারলতর তসনযেরা যেলকালনা মমুহলূত ্য যেলকালনা সংকে যমাকাবি্ার 
জনযে প্রস্তুত। ভারলতর মলতা বিশা্ যদলশ প্রাকৃবতক দমুলে ্যালগর সম্ািনাও যিবশ, যসই প্রবতকূ্ 
পবরবস্বতর জনযে যদলশর প্রস্তুবত অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্য। ঝােখলণ্ডর যদওঘলর যরাপওলয় দমুঘ ্যেনার 
সময় িায়মুলসনা, এনবেআরএফ, আইটেবিবপ এিং যসনা তসনযেরা ৪৫ ঘন্া অপালরশন োব্লয় 

মানমুলষর জীিন রক্ষা কলরবছল্ন।

যদওঘলরর ক্ত্রকূে পাহাে একটে জনবপ্রয় পে ্যেন ও 
তীি ্যস্ান। পাহালের েূোয় োওয়ার জনযে মানমুষ 
যরাপওলয় িযেিহার কলরন। এখালনই যরাপওলয়র 

তার বছঁলে োয়, োর ফল্ যরাপওলয়র িবগগুব্ ঝমু ল্ পলে। 
এরপলর ৪৮ জন আেলক পলেবছল্ন, োলদর মলধযে ৪৬ 
জনলক উধোর করা হলয়লছ। ১০ এবপ্র্ রামনিমীর বদন এই 
দমুঘ ্যেনা ঘলেলছ। দমুঘ ্যেনার পরই মানমুষলদর উধোলর যনলম 
পলেন বনরাপত্তা রক্ষীরা, যসই প্রসলগে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
যমাদী িল্লছন, "মানমুলষর উবদ্যর প্রবত বিশ্বাস আলছ, সংকলের 
সময় সাধারে মানমুষরা েখন যদলখন বনরাপত্তা রক্ষীরা উধোর 
কালজ যনলমলছন, তখন তারঁা বিশ্বাস কলরন যে তালঁদর 
জীিন এখন সমুরবক্ষত, এিং তালঁদর মলধযে আশা সঞ্চাবরত 
হয়।" প্রধানমন্তীর এই মন্তিযেগুব্ প্রবতফব্ত কলর যে 
আমালদর বনরাপত্তা িাবহনী যেলকান সংকে যিলক আমালদর 

প্রততেূল পতরতথিতততত উধিার অতভযান ৪৫ ঘণ্া চতলতেল 

প্রায় ১৫০০ ফমু ে উচ্চতায় যরাপওলয়লত ১৮টে িবগ আেলক োয়। 
যরাপওলয়টে পাহাে ্ারা যিটষ্ত ঘন িলনর মলধযে অিবস্ত। 
যকি্মাত্র আকাশপলিই এই পলি োওয়া োয়। এই যক্ষলত্র, 
সাহালেযের জনযে বিমান িাবহনী, আইটেবিবপ এিং এনবেআরএফ 
িাবহনীর সাহােযে োওয়া হলয়বছ্। বিমানিাবহনীর এমআই-
১৭ এিং বেতা যহব্কটোরগুব্লক সাহালেযের জনযে পাোলনা 
হলয়বছ্। িবগলত আেলক পো মানমুলষর কালছ খািার ও জ্ 
যপৌঁলছ বদলত যড্রান িযেিহার করা হলয়বছ্। অবধক উচ্চতা 
এিং প্রি্ িাতালসর কারলে বমশনটে সম্পূে ্য করা অতযেন্ত 
কটেন কাজ বছ্। রালত অবভোন িন্ রাখলত হলয়বছ্। কটেন 
পবরবস্বত সত�লত্বও, জওয়ানরা ৪৫ ঘন্া ধলর অবভোন োব্লয় 
দশটে ‘কযোি্ কার’ যিলক ৩৫ জন োত্রীলক উধোর কলরবছ্। 

Communication With Security ForcesNation

মেওঘর মরাপওতয় েঘ্ ্ষিনা 

যদওঘর যরাপওলয় দমুঘ ্যেনা রাষ্ট
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জনগেলক বনরাপলদ উধোলর কাে ্যকরী এিং গুরুত্বপূে ্য 
ভূবমকা পা্ন কলর এিং সরকালরর সমুদক্ষ যনতৃলত্বর কারলে 
উধোরকাজ দ্রুত শুরু হলয়লছ। বনরাপত্তা আবধকাবরকলদর 
সলগে স্বরাষ্ট্রমন্তী অবমত শাহ যদখা কলরবছল্ন, বতবন সমস্ত 
তসনযেলদর অবভনন্দন জাবনলয়বছল্ন। এরপলর, প্রধানমন্তী 
উধোর কালজ জবেতলদর উলদ্দলশ ভাষে বদলয়বছল্ন। যসই 
অনমুষ্ালন যসনাপ্রধান, বনরাপত্তা িাবহনীর প্রধান, ঝােখলণ্ডর 
বেক্জবপ এিং যগাড্ার সাংসদ বনবশকান্ত দমুলিও উপবস্ত 
বছল্ন।

প্রধানমন্তীর সলগে কলিাপকিলনর সময় এনবেআরএফ 
এসআই ওমপ্রকাশ জানান যে বতবন প্রিলম যদওঘলরর 
এসবেএলমর কাছ যিলক দমুঘ ্যেনার কিা জানলত পালরন এিং 
যসখালন ছুলে োন। এত উঁেুলত যরাপওলয়র িবগগুব্ আেলক 
িাকায় জ্, খািার এিং অনযোনযে প্রলয়াজনীয় ক্জবনস যপৌঁলছ 
যদওয়াই প্রািবমক কত্যিযে বছ্। এই কাজটে একটে রক্ষোলিক্ষে 
রিব্ এিং একটে যড্রালনর সাহালেযে করা হলয়বছ্। এর পর 
বিমানিাবহনীর দ্ও সাহালেযের জনযে যপৌঁছায় এিং তারপর 
একসলগে উধোর অবভোন ো্ালনা হয়। 

ভারতীয় বিমান িাবহনীর গ্রুপ কযোলটেন ওয়াই যক 
কান্দা্কার সঙ্কলের সমলয় বিমান িাবহনীর কাে ্যক্রম সম্পলক্য 
প্রধানমন্তীলক অিবহত কলরন। বতবন যহব্কটোর পাই্েলদর 

দক্ষতা সম্পলক্য প্রধানমন্তীলক অিবহত কলরন। ভারতীয় বিমান 
িাবহনীর সালজ্যন্ পঙ্কজ কমু মার রানা যরাপওলয় দমুঘ ্যেনায় 
োত্রীলদর সবরলয় বনলত গরুে কমালডিালদর ভূবমকা িযোখযো 
কলরলছন। বতবন িল্ন, বশশু ও নারী, সক্লক দমুদ্যশাগ্রস্ত 
অিস্ায় উধোর করা হলয়লছ। প্রধানমন্তী বিমান িাবহনীর 
সদসযেলদর অদমযে সাহবসকতার প্রশংসা কলরন। আইটেবিবপ’র 
প্রািবমক সাফ্যে আেলক পো োত্রীলদর মলনাি্ িাবেলয়লছ। 
আইটেবিবপর সাি-ইন্সলপক্টর অনন্ত পালডি এই উধোর 
কালজ আইটেবিবপর ভূবমকা িে ্যনা কলরলছন। মতবিবনমলয়র 
সময় প্রধানমন্তী পমুলরা দল্র তধলে ্যর প্রশংসা কলরন এিং 
িল্বছল্ন যে তধে ্য এিং অধযেিসায়লক সগেী কলর সমসযোর 
যমাকালি্া করল্ই সাফ্যে অজ্যন করা োয়। দমুঘ ্যেনার পর 
িহু োত্রীর প্রাে রক্ষা কলরলছন যদওঘলরর পান্না্া্ যোশী। 
বতবন উধোর অবভোলন যিসামবরক নাগবরকলদর ভূবমকা 
সম্পলক্য প্রধানমন্তীলক অিবহত কলরন। প্রধানমন্তী িল্ন, 
অনযেলক সাহােযে করা আমালদর সংসৃ্কবতলত রলয়লছ। বতবন 
তারঁ সাহবসকতা ও দক্ষতারও প্রশংসা কলরন। যদওঘর যজ্া 
মযোক্জল্রিে এিং যজ্া প্রশাসক মঞ� জমুনাি ভজনতাবর স্ানীয় 
মানমুষলদর সাহােযে সম্পলক্য প্রধানমন্তীলক অিবহত কলরলছন। 
প্রধানমন্তী িল্বছল্ন যে দমুঘ ্যেনার সমূ্পে ্য বিিরে প্রস্তুত করা 
উবেত োলত ভবিষযেলত একই ধরলনর দমুঘ ্যেনা এোলনা োয়।  

যদওঘর যরাপওলয় দমুঘ ্যেনা রাষ্ট
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ইবতহাস এিং িত্যমান যিলক ভবিষযেৎ বনম ্যালের 
পি গলে যতা্া বনলয় কখনও রাষ্ট্রকবি রামধারী 
বসং বদনকর ব্লখবছল্ন- তপ্রয়েে ্ষন ইততহাে 

েণ্ঠ মে, আি ধ্বতনত হ োবষ্য বাতন। বত্ষোন মে 
তচত্পাটি পার ভূত োল েম্াবষ্য বাতন। কবিতার এই 
অংশ িযেিহার কলর বতবন যিাঝালত োইলছন, আমালদর 
সাংসৃ্কবতক যেতনায় যে যগৌরিময় অতীত সমাবহত 
রলয়লছ তা যেন কালিযে রূপান্তবরত হলয় গুঞ্বরত হয়। 

এলদলশর সমধৃে ইবতহাস আমরা িত্যমালনর যপ্রবক্ষলতও 
যেন সম্ি কলর তু্লত পাবর। প্রলতযেক যদশ তিা 
জাবতর দাবয়ত্ব হ্ তার ঐবতহযেলক সংরক্ষে করা এিং 
তা ভবিষযেৎ প্রজলন্মর কালছ যপৌঁলছ যদওয়া। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র যমাদীর যনতৃলত্ব সরকার এই ্লক্ষযে বনরন্তর 
কাজ করলছ। েুবর োওয়া মূবত ্য ও প্রত্নসামগ্রী যদলশ 
বফবরলয় আনা যহাক, পমুরলনা সংগ্রহা্য় পমুনবন ্যম ্যাে 
যহাক িা নতুন জাদমুঘর বনম ্যাে যহাক; গত ৭-৮ িছর 

একটে প্রেব্ত কিা আলছ, ি্া হয় যে আপবন েবদ আপনার ভবিষযেৎ সমুগটেত করলত োন তলি 
ইবতহাস পেমু ন। আপবন আপনার যদশ সম্পলক্য েত যিবশ জানলিন এিং িমুঝলত পারলিন, তত 
যিবশ আপবন সটেক বসধোন্ত বনলত সক্ষম হলিন। এক উজ্জ্ব্ এিং আত্মবিশ্বাসী নতুন ভারত 

গলে তু্লত প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী নতুন প্রজন্মলক সলেতন কলরলছন। বতবন নতুন প্রজন্মলক 
আমালদর যগৌরিময় অতীত সম্পলক্য অিবহত করার যেষ্া কলরলছন। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী 

জাতীয় পমুনজ্যাগরলের প্রলেষ্া অিযোহত যরলখ ১৪ এবপ্র্ নতুন বদবলিলত প্রধানমন্তী সংগ্রহা্লয়র 
উল্াধন কলরলছন। অনমুষ্ালন বতবন িল্ন, "যদশ িত্যমান সমলয় যে যগৌরিময় স্ান অজ্যন কলরলছ 

তার জনযে ভারলতর স্বাধীনতার পর গটেত প্রবতটে সরকালরর অিদান রলয়লছ। এই সংগ্রহা্য়টে 
আমালদর যেৌি ঐবতলহযের জীিন্ত প্রতীক হলয় উলেলছ।"

আোতের মেতের  
ঐতততহষ্যর ি্রীবন্ত প্রত্রীে

Nation প্রধানমন্তী সংগ্রহা্য়রাষ্ট
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ধলর একোনা িযোপক প্রোরো ে্লছ। আমালদর তরুে 
প্রজন্ম েখন যদলশর এই ইবতহাস প্রতযেক্ষ কলর তখন 
তারঁা সতযে ঘেনা সম্পলক্য অিবহত হয়। আমরা সকল্ই 
ভারলতর যগৌরিময় ইবতহালসর সলগে, তার সমধৃেশা্ী 
সমলয়র সলগে পবরবেত। এই বিষয়টে আমালদর গলি ্যর 
কারে। ভারলতর ঐবতহযে এিং তার িত্যমালনর সলগে 
বিশ্বলক সটেকভালি পবরবেত করাও সমান প্রলয়াজন। 
আজ, েখন নতুন বিশ্বিযেিস্ার উদ্ি হলচ্ছ, বিশ্ব আশা 

ও আস্া বনলয় ভারলতর বদলক তাবকলয় আলছ। ভারতলক 
এক নতুন দৃষ্ান্ত স্াপন করলত হলি। এো আমালদর 
ভারতীয়লদর জনযে অতযেন্ত গলি ্যর বিষয় যে আমালদর 
যিবশরভাগ প্রধানমন্তীই খমুি সাধারে পবরিার যিলক 
এলসলছন। এটে যদলশর েমুিকলদর আত্মবিশ্বাসও যদয় 
যে এমনবক একটে সাধারে পবরিালর জন্মগ্রহেকারী 
িযেক্তিও ভারলতর গেতাবন্তক িযেিস্ার শীষ ্য পলদ আসীন 
হলত পালরন। 

যকানও বিষয় বনলয় ঐকযেমত িা 
মতাননকযে িাকলত পালর; বিবভন্ন 
রাজননবতক ধারা িাকলত পালর; 
বকন্তু গেতলন্ত সকল্র ্ক্ষযে 
একোই- যদলশর উন্নয়ন। এই 
সংগ্রহা্য়টে আগামী প্রজন্মলক 
শক্তির যকলন্দ্র পবরেত হলত 
অনমুপ্রাবেত করলি। আমালদর 
েমুিকরা জানলত পারলিন 
কীভালি যদলশর প্রবতটে 
প্রধানমন্তী এক নতুন ভারত 
গেলন গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা 
পা্ন কলরলছন, তারঁা কীভালি 
সমসামবয়ক সমসযোগুব্লক 
অবতক্রম কলর যদশলক এবগলয় 
বনলয় বগলয়লছন।
- নতরন্দ্র মোে্রী , প্রধানমন্তী

েংগ্রহালতয়র তবতের তবতেষ্ষ্য  

২০১৪ োল মেতে এখন পয ্ষন্ত মেন্দ্র্রীয় েরোর 
১০৮টি েংগ্রহালয় তনে ্ষাে ও প্নগ ্ষঠন েতরতে। 
৫০টি েংগ্রহালয় চাল্ েরা হতয়তে। 

 পমুরাতন এিং নতুলনর সংবমশ্রলে বতন 
মূবত ্য ভিলনর দমুটে লিকলক নিবনবম ্যত 
ভিলনর সলগে একীভূত করা হলয়লছ। 
দমুটে লিলকর যমাে আয়তন ১৫,৬০০ 
িগ ্য বমোলরর যিবশ।

 প্রায় ৪০০০ জন ধারেক্ষমতা সম্পন্ন 
এই ভিলন েবলিশটেরও যিবশ গযো্াবর 
রলয়লছ।

 যোদ্দজন প্রধানমন্তী সম্পবক্যত 
তিযে যদওয়ার জনযে, তালঁদর 
অনমুলপ্ররোমূ্ক ক্জবনসগুব্ এই 
সংগ্রহা্লয় রাখা হলয়লছ।

 প্রধানমন্তীর সংগ্রহা্লয়র য্ালগালত 
যদখালনা হলয়লছ ‘কলয়কজন ভারতীয় 
ধম ্য েক্রলক ধলর রলয়লছন’।

 এই সংগ্রহা্য় ভােু্যয়া্ বরলয়ব্টে, 
যরািে এিং অনযোনযে আধমুবনক 
প্রেমুক্তির মাধযেলম দ্রুত পবরিত্যনশী্ 
ভারলতর বেত্রটে বিলশ্বর সামলন 

উপস্াপন করলি।
 সংগ্রহা্লয় প্রাতিন প্রধানমন্তীলদর 
সলগে যস্বফ যতা্া এিং ভােু্যয়া্ 
কলিাপকিলনর সমুবিধা রলয়লছ। 

 প্রকলল্পর কাজ ে্াকা্ীন যকানও 
গাছ কাো িা প্রবতস্াপন করা হয়বন।

 সংগ্রহা্য় প্রদবশ ্যত বিষয়িস্তু প্রসার 
ভারতী, দরূদশ ্যন, ে্ক্চ্চত্র বিভাগ, 
সংসদ টেবভ, প্রবতরক্ষা মন্তক এিং 
ভারতীয় ও বিলদবশ সংিাদ মাধযেম 
যিলক সংগহৃীত তিযে ্ারা পবরোব্ত  
হলয়লছ। 

 মহালফজখানার েিােি িযেিহার, বকছু 
িযেক্তিগত দ্িযে, উপহার এিং স্ারক, 
প্রধানমন্তীলদর ভাষে এিং মতাদলশ ্যর 
উপাখযোনমূ্ক উপস্াপনা এিং 
তালঁদর জীিলনর বিবভন্ন বদক একটে 
বিষয়বভত্তিক বিনযোলস প্রবতফব্ত 
হলয়লছ।

এেটি েহৎ উতেষ্যাগ 
তরুে প্রজন্মলক তালঁদর 
অবধকার এিং আদশ ্য 
বনবি ্যলশলষ যদশলক সমধৃে 
ও ঐশ্বে ্যশা্ী করার ্লক্ষযে 
এলগালত হলি। এো বদলয় 
সংবিধান প্রেয়লনর পমুলরা 
প্রক্ক্রয়াটে যিাঝা োলি। 
প্রেমুক্তিটে এমন ক্জবনসগুব্ 
িমুঝলত সাহােযে করলি ো 
পািব্ক যোলমলন সমুপবরবেত 
নয়।

প্রধানমন্তী সংগ্রহা্য় রাষ্ট



34 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ মম, ২০২২ 

বিবভন্ন যপ্রক্ষাপে যিলক ভারত ও আলমবরকার 
ইবতহাস একই রকম। উভয় যদশই ঔপবনলিবশক 
সরকালরর বিরুলধে ্োই কলর স্বাধীনতা ্াভ 

কলর এিং স্বাধীন যদশ বহসালি গেতাবন্তক শাসন িযেিস্া 
গ্রহে কলর। ১৯৯০-এর দশলক ভারলত অি ্যননবতক 
নীবত পবরিত্যলনর ফল্ ভারত ও আলমবরকা েমুতিরালষ্ট্রর 
মলধযে সম্পক্য দ্রুত িকৃ্ধে পায় এিং ২০১৪ সা্ যিলক এই 
সম্পলক্যর যক্ষলত্র অভূতপূি ্য অগ্রগবত হলয়লছ। ২০১৮ 
সা্ যিলক বিলদশ ও প্রবতরক্ষা মন্তীলদর মলধযে ২+২ 
আল্ােনার সূেনা দমুই যদলশর সম্পক্যলক নতুন মাত্রা 
বদলয়লছ। ১১ এবপ্র্ ভারলতর প্রবতরক্ষা মন্তী রাজনাি 
বসং এিং বিলদশ মন্তী এস.জয়শঙ্কর ওয়াবশংেন, 
বেবসলত মাবক্যন প্রবতরক্ষা সবেি ্লয়ে যজ. অবস্ন 
এিং যসলক্রোবর অফ যস্ে অযোন্বন বলিলঙ্কলনর সলগে 
যদখা কলরন। আল্ােনার আলগ ভারত এিং আলমবরকা 

েমুতিরাষ্ট্র একটে ভােু্যয়া্ শীষ ্য সলম্্ন কলরলছ, যেখালন 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী এিং আলমবরকার যপ্রবসলেন্ 
যজা িাইলেন ভাষে বদলয়বছল্ন।
আতলাচনায় অতনে তবরতয় ঐেেতষ্য তততর হতয়তেল
২+২ সং্ালপর সময় ভারত ও আলমবরকার প্রবতরক্ষা 
এিং বিলদশমন্তীরা অলনক গুরুত্বপূে ্য বিষয় বনলয় 
আল্ােনা কলরলছন। রাবশয়া ও ইউলক্রলনর মলধযে 
ে্মান পবরবস্বত বনলয়ও দমুপলক্ষর মলধযে আল্ােনা হয়। 
তিেক ে্াকা্ীন, উভয় পক্ষই ইউলক্রন-সহ িত্যমান 
ঘেনাগুব্র পাশাপাবশ ইলন্দা-প্রশান্ত সহলোবগতা বনলয় 
আল্ােনা কলরলছ। মন্তীরা ইউলক্রলনর অিনবতশী্ 
পবরবস্বত যমাকালি্ায় পারস্পবরক প্রলেষ্া পে ্যাল্ােনা 
কলরন এিং েমুধে িন্ করার আহ্ান জানান। এসময় 
সাইিার বনরাপত্তা ও সাইিার যস্পলসর গুরুলত্বর উপলরও 
যজার যদওয়া হয়। তা ছাোও, মন্তীরা সন্তাসিালদর বনন্দা 

অংে্রীোতরতত্বর এে নতুন েেে
ভারত এবং আতেতরো য্তিরাষ্ট  

ভারত বিলশ্বর িহৃত্তম গেতন্ত এিং আলমবরকা েমুতিরাষ্ট্র বিলশ্বর প্রােীনতম গেতাবন্তক যদশ। 
বিলশ্বর এই দমুই শক্তিধর যদশ তালঁদর অংশীদাবরলত্ব শক্তি, স্বাস্যে, প্রেমুক্তি, মহাকাশ এিং 

প্রবতরক্ষার মলতা যক্ষলত্র একটে নতুন মাত্রা যোগ কলরলছ। প্রধানমন্তী শ্রী নলরন্দ্র যমাদী ১১ই 
এবপ্র্ ২০২২ তাবরলখ আলমবরকার যপ্রবসলেন্ যজালসফ আর. িাইলেলনর সলগে ভােু্যয়া্ তিেক 

কলরন। এই বনলয় েতুি ্যিার ভারত-মাবক্যন ২+২ মন্তী পে ্যালয়র িাত্যা্াপ আলয়াক্জত হলয়লছ।  

ভারত-আলমবরকা ২+২ তিেকআন্তি্ষাততে 
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কলরন এিং এর বিরুলধে ্োই করার উপায় বনলয় 
আল্ােনা কলরন। আল্ােনার সময় মন্তীরা আন্তজ্যাবতক 
আইন যমলন ে্ার গুরুলত্বর উপলর যজার যদন, োর 
মলধযে রলয়লছ দবক্ষে েীন সাগর। আফগাবনস্তান বিষলয়ও 
আল্ােনা হলয়লছ।
প্রবতরক্ষা মন্তী রাজনাি বসং িল্ন, “এক দশলকর 
মলধযে, আলমবরকা যিলক আমালদর প্রবতরক্ষা সরিরাহ 
২০ বিব্য়ন ে্ালরর যিবশ হলয়লছ। আমরা আশা কবর 
মাবক্যন যকাম্পাবনগুব্ ভারলত বিবনলয়াগ করলি এিং 
‘যমক ইন ইক্ডিয়া’ উলদযোগলক সমি ্যন করলি। যকাবভে 
প্রাদমুভ্যাি সত্ত্বেও, ভারত আলমবরকা সামবরক সম্পক্য 

শক্তিশা্ী হলয়লছ। তিযে আদান-প্রদালনর যক্ষত্রও িকৃ্ধে 
যপলয়লছ। এটে আমালদর প্রবতরক্ষা অংশীদাবরলত্বর 
ক্রমিধ ্যমান রূপলক প্রবতফব্ত কলর।" এবদলক, বিলদশ 
মন্তী এস জয়শঙ্কর িল্ন, “২+২ সং্ালপর উলদ্দশযে 
হ্ আমালদর অংশীদাবরত্বলক আরও শক্তিশা্ী করা। 
িত্যমান সমলয় এটে আরও প্রাসবগেক কারে আমালদর 
অংশীদাবরলত্বর পবরবধ সম্প্রসাবরত হলচ্ছ। ইলন্দা-প্রশান্ত 
মহাসাগর অঞ্চ্ আমালদর অংশীদাবরলত্বর একটে 
গুরুত্বপূে ্য বিন্দমু। আমরা ্ক্ষযে কলরবছ যে গত িছলর 
যকায়াে খমুি দ্রুত কাজ কলরলছ, নতুন উচ্চতা অজ্যন 
কলরলছ।“  

প্রধানেন্ত্রী নতরন্দ্র মোে্রী 
বতলতেন-

মপ্রতেতেটি মিা বাইতেন বতলতেন 
ভারততর েতঙ্ তদ্পাতক্ে েম্ে্ষ 
উন্নয়তন প্রততশ্রুততবধি 
আপনার সলগে যদখা হওয়া সি সময় আনলন্দর! আবম 
আশা কবর ২৪ যম (যকায়াে সলম্্লন) জাপালন 
আপনালক যদখলত পাি। আমরা দমুই যদলশর অি ্যননবতক 
ও প্রবতরক্ষা অংশীদাবরত্বলক শক্তিশা্ী করার পাশাপাবশ 
জনগলের মলধযে সম্পক্য উন্নয়লন প্রবতশ্রুবতিধে। 
আলমবরকা েমুতিরাষ্ট্র এিং ভারলতর মলধযে একটে শক্তিশা্ী 
এিং বিসৃ্ত "যমৌব্ক প্রবতরক্ষা অংশীদাবরত্ব" রলয়লছ। 
রাবশয়ার েমুলধের অবস্বতশী্ প্রভাি কীভালি যমাকালি্া 
করা োয় যস বিষলয় ভারত ও আলমবরকা েমুতিরাষ্ট্র ঘবনষ্ 
আল্ােনা োব্লয় োলি। আবম ইউলক্রলনর জনগলের 
প্রবত ভারলতর মানবিক সহায়তালক স্বাগত জানাই। 
আমরা দমুই যদলশর মানমুলষর সলগে মানমুলষর যোগালোগ, 
পবরিার, িন্মু ত্ব- সক্ বিষলয় সহলোবগতা করবছ। 
যকাবভে-১৯ মহামাবরর কারলে সমসযোর পাশাপাবশ 
স্বাস্যে বনরাপত্তা এিং জ্িায়মু সংকলের বিষলয় আমালদর 
একই রকম উল্গ রলয়লছ। এছাোও, ভারত ও 
আলমবরকার মলধযে শক্তিশা্ী প্রবতরক্ষা সম্পক্য রলয়লছ। 

আলমবরকা-ভারত সম্পলক্যর িত্যমান অিস্া কলয়ক 
দশক আলগও কল্পনা করা যেত না। িহু িছর ধলরই 
ভারত এিং আলমবরকা েমুতিরাষ্ট্র পরস্পলরর বমত্র, এিং 
সাম্প্রবতক িছরগুব্লত দমুই যদলশর মলধযে সম্পলক্যর 
অভূতপূি ্য উন্নবত হলয়লছ। আমালদর আজলকর 
আল্ােনা এমন এক সমলয় হলচ্ছ েখন ইউলক্রলনর 
পবরবস্বত অতযেন্ত উল্গজনক। কলয়ক সপ্তাহ আলগ 
পে ্যন্ত কমু বে হাজালরর যিবশ ভারতীয় ইউলক্রলন আেলক 
পলেবছল্ন। একজন ছাত্র মারা যগল্ও অলনক 
পবরশ্রলমর পর আমরা িাবক সক্লক বনরাপলদ 
যদলশ বফবরলয় আনলত যপলরবছ। আবম ইউলক্রন ও 
রাবশয়ার যপ্রবসলেন্লদর সলগে যফালন কলয়কিার কিা 
িল্বছ। আবম শুধমু শাবন্তর জনযেই অনমুলরাধ কবরবন, 
আবম যপ্রবসলেন্ পমুবতনলক ইউলক্রলনর যপ্রবসলেলন্র 
সলগে আল্ােনার পরামশ ্যও বদলয়বছ্াম। আপবন 
আপনার আল্ােনার শুরুলত একটে গুরুত্বপূে ্য বিিবৃত 
বদলয়বছল্ন: ‘গেতন্তই পালর’। এর সিলেলয় িে 
উদাহরে ভারত-মাবক্যন অংশীদাবরলত্বর সাফ্যে।

ভারত-আলমবরকা ২+২ তিেক আন্তি্ষাততে 
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২০১৪ সাল্ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী দাবয়ত্ব 
যনওয়ার সময় উপমহালদলশর যে যদশগুব্লত 
প্রিমিার বগলয়বছল্ন যনপা্ বছ্ তার 

মলধযে অনযেতম প্রধান। শুধমু তাই নয়, যনপাল্র 
প্রধানমন্তী ২০১৪ এিং ২০১৯ সা্ দমুইিারই প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র যমাদীর উল্াধনী অনমুষ্ালন যোগ বদলয়লছন। 
২০১৫ সাল্ এবপ্র্-যম মালস ভূবমকলম্পর সময় 
তাৎক্ষবেক সহায়তার জনযে যহাক িা যকাবভলের মত 
সংকলের সমলয় ওষমুধ এিং টেকা পাোলনা যহাক িা 
রাবশয়া-ইউলক্রন সংকলে আেলক পো ছয় যনপাব্ 
নাগবরকলক উধোর করা যহাক, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
যমাদীর ভািনা বছ্ ‘যনিারহুে ফাস্্য’। যে যকানও 
প্রবতকূ্ পবরবস্বতলত ভারত প্রবতলিশী রাষ্ট্র যনপাল্র 
পালশ দাবঁেলয়লছ। ভারত যনপাল্র সিলেলয় গুরুত্বপূে ্য 
িাবেজযে অংশীদার এিং বিলদবশ বিবনলয়ালগর উৎস। 
যনপাল্র প্রধানমন্তী যশর িাহাদমুর যদউিা ২ এবপ্র্ 

বদবলির হায়দ্ািাদ হাউলস প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদীর 
সলগে যদখা কলরন। ভারত-যনপা্ সম্পলক্যর উন্নবতলত 
যদউিা গুরুত্বপেূ ্য ভূবমকা পা্ন কলরলছন। শাবন্ত, 
অগ্রগবত, এিং উন্নয়লনর বদলক যনপাল্র োত্রায় 
ভারত একটে শক্তিশা্ী অংশীদার হলয়লছ। যশর 
িাহাদমুর যদউিা দীঘ ্যবদন ধলর ভারলতর িন্মু  বছল্ন এিং 
প্রধানমন্তী বহসালি এটে বছ্ তারঁ পঞ্চম সফর।
রুতপ মনপাতল চাল্ হতয়তে, যাত্্রীবাহ্রী মট্ন 
পতরতরবা শুরু হতয়তে

 প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী এিং যনপাল্র প্রধানমন্তী 
যশর িাহাদমুর যদউিা যনপাল্ রুলপ িা RuPay ো্মু 
কলরবছল্ন। 
 দমুই যনতা যেৌিভালি জয়নগর (ভারত) এিং কমু ি ্যা 
(যনপা্) এর মলধযে ক্রস িে্যার োত্রীিাহী যরিন 
পবরলষিা উল্াধন কলরন, ো ভারলতর সহায়তায় 
বনবম ্যত হলয়বছ্।

ভারত-মনপাল েম্তে্ষ 
নতুন োত্া

ভারত ও যনপা্ দমুটে প্রবতলিশী যদশ, আিার দমুই যদশই একই অপলরর অবিলচ্ছদযে অংশ। দমুই যদলশর 
মলধযে ঐবতহাবসক, সাংসৃ্কবতক, ধমতীয়, যভৌলগাব্ক এিং অি ্যননবতক িন্ন দীঘ ্যবদন ধলর বিদযেমান। 

যনপাল্র প্রধানমন্তী যশর িাহাদমুর যদউিা েখন বতন বদলনর সফলর ভারলত আলসন, তখন সিাই এই 
িন্লনর উষ্ণতা অনমুভি কলরবছল্ন।

ভারত যনপা্ আল্ােনা আন্তি্ষাততে 
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 দমুই যনতা যনপাল্ যসা্মু কবরলোর ১৩২ যকবভ বিদমুযেৎ প্রকল্প 
উৎসগ ্য কলরন, যেটে ভারত সরকালরর অি ্যায়লন পবরোব্ত 
হয়।
 যনপা্ও যসা্ার অযো্ালয়লন্সর আনমুষ্াবনক সদসযে হলয়লছ।
 দ্রুত এবগলয় োওয়ার গুরুলত্বর উপর যজার যদওয়া হলয়লছ।
 যর্ ও জ্া্াবন খালত সহলোবগতা সম্প্রসারলের জনযে দমুই 
যদশ োরটে েুক্তি স্বাক্ষর কলরলছ।
 আল্ােনা ে্াকা্ীন উভয় যদশ পলঞ্চশ্বর প্রকলল্প দ্রুত 
এবগলয় োওয়ার গুরুলত্বর উপর যজার যদয়। এই প্রকল্পটে 
অঞ্চল্র উন্নয়লনর বদশা পবরিত্যন কলর যদলি।
যনপাল্র জ্বিদমুযেৎ উন্নয়ন পবরকল্পনায় ভারতীয় 
যকাম্পাবনগুব্লক আরও িে ভূবমকা পা্ন করলত হলি 
িল্ও দমুই যদশ একমত যপাষে কলরবছ্। এর পাশাপাবশ 
যনপা্ যিলক জ্া্াবন আমদাবনর যিশ কলয়কটে নতুন 
প্রস্তাি অনমুলমাদন করা হলয়লছ।
 দমুই যদলশর প্রধানমন্তীও িাবেজযে ও সীমান্ত সংলোগসহ সি 
ধরলনর উলদযোগলক অগ্রাবধকার বদলত সম্ত হলয়লছন। এর 
মলধযে রলয়লছ জয়নগর-কমু ি ্যা যর্ ্াইলনর সেূনা।
 যনপাল্ রুলপ কালে্যর প্রিত্যন আবি ্যক সংলোলগর একটে 
নতুন েমুলগর সূেনা করলি। অনযোনযে প্রকল্প, যেমন যনপা্ 
পমুব্শ অযোকালেবম এিং যনপা্গলঞ্ সমববিত যেক পলয়ন্ 
রামায়ে সাবক্যেও দমুই যদলশর সংলোগ আরও িকৃ্ধে করলি।
 ভারত ও যনপাল্র উন্মমুতি সীমালন্তর যেন অপিযেিহার না 
হয় যস বিষলয়ও আল্ােনা হয়। আমালদর প্রবতরক্ষা এিং 
বনরাপত্তা সংস্াগুব্র মলধযে ঘবনষ্ সহলোবগতা িজায় রাখার 
উপরও যজার যদওয়া হলয়বছ্।   

ভারত ও মনপাতলর বন্্ধতত্বর, আোতের িনগতের পারস্পতরে 
েম্তে্ষর এেন উোহরে তবতবের আর মোোও পাওয়া যাতব 
না। প্রাচ্রীনোল মেতেই আোতের েভষ্যতা, েংসৃ্তত, আোতের 
ঐততহষ্য এে ে্ততায় িতড়তয় আতে। অনাতেোল মেতে 
আেরা এতে অপতরর েখ্-েঃ্খ ভাগাভাতগ েতর আেতে। 
আোতের িনগতের েতধষ্য পারস্পতরে েম্ে্ষ এবং তবতনেয় 
আোতের অংে্রীোতরতত্বর োঠাতো আরও েিব্ত েতরতে। 
আোতের েম্ে্ষতে আরও েজতিোল্রী েতরতে।
- নতরন্দ্র মোে্রী, প্রধানেন্ত্রী

আতে মনপাতলর প্রতত আপনার ভালবাো এবং মনেতহর 
প্রেংো েতর এবং আিতের এই েফর আোর 
অনভূ্ততগুতলতে আরও গভ্রীর েরতব। মনপাল ও 
ভারততর েতধষ্য েম্ে্ষ অতষ্যন্ত গুরুত্বপেূ ্ষ। 
-মের বাহাের্ মেউবা, মনপাতলর প্রধানেন্ত্রী

মনপাল এবং মবনারতের ে্রীঘ ্ষ েংয্তি 
ইততহাে রতয়তে
ভারত সফলরর যশষ বদলন যনপাল্র প্রধানমন্তী 
যশর িাহাদমুর যদউিাও কাশীলত বগলয়বছল্ন। 
কা্ তভরি মক্ন্দলর পূজা যশলষ বতবন কাশী 
বিশ্বনাি মক্ন্দলর োন। এসময় বতবন যনপাল্র 
সমুখ, সমকৃ্ধে ও শাবন্তর জনযে মহালদলির কালছ 
প্রাি ্যনা কলরন। তারঁ কাশী োত্রার সময় 
বতবন ্ব্তাঘালের পশুপবতনাি মক্ন্দলরও 
বগলয়বছল্ন এিং মক্ন্দলর বিলশষ উপাসনা, 
অবভলষক আরবত কলরন, ো যনপা্ সরকার 
্ারা সমুরবক্ষত এিং পবরোব্ত হয়। কাশীলত 
বতবন যনপাব্ মক্ন্দলরর িধৃোশ্রলমর সংস্কালরর 
বভত�বত স্াপলন সহায়তা কলরবছল্ন।
ক্রোগত েংলাপ 
ভারত ও যনপাল্র মলধযে রাষ্ট্রঠীয় প্রধালনর 
সাম্প্রবতকতম সফর হলয়বছ্ ২০১৯ সাল্র 
যম মালস। তৎকা্ীন প্রধানমন্তী যকবপ শম ্যা 
ওব্ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী এিং যকন্দ্রীয় 
মন্তী পবরষলদর শপি গ্রহে অনমুষ্ালন ভারলত 
এলসবছল্ন। প্রধানমন্তী যমাদী এর আলগ 
কােমান�েুলত েতুি ্য বিমলস্কস�  শীষ ্য সলম্্লনর 
জনযে ২০১৮ সাল্র আগলস্ যনপা্ সফলর 
বগলয়বছল্ন। যনপাল্র সংসলদ আস্া যভালে 
জয়ী হওয়ার পরপরই প্রধানমন্তী যমাদী যশর 
িাহাদমুর যদউিালক অবভনন্দন জাবনলয়লছন।

ভারত যনপা্ আল্ােনা আন্তি্ষাততে 
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সারা বিশ্ব জমুলে আিার যকাবভে আক্রালন্তর 
সংখযো িকৃ্ধে পালচ্ছ, বকন্তু ভারলত এর প্রলকাপ 
বনয়ন্তলে রলয়লছ। যকাবভে বিবধবনলষধ তুল্ 

যনওয়া হলয়লছ এিং জনজীিন স্বাভাবিক গবত বফলর 
যপলয়লছ। এছাোও সারা যদশিযোপী যকাবভে টেকাকরে 
কম ্যসূবের অধীলন ১১ এবপ্র্ পে ্যন্ত ভারলত ১৮৫.৭৪ 
যকাটেরও যিবশ মানমুষলক টেকা যদওয়া হলয়লছ। একই 
সমলয় ১২-১৪ িছর িয়বস প্রায় ২.২২ যকাটে বকলশার-
বকলশারীলক যকাবভে-১৯ টেকার প্রিম যোজ যদওয়া 
হলয়বছ্। ১২-১৪ িছর িয়বস বকলশার-বকলশারীলদর 
জনযে যকাবভে-১৯ টেকাকরে ২০২২ সাল্র ১৬ মাে্য 
শুরু হলয়বছ্। ১১ এবপ্র্ ভারলত ১১,০৫৮ জন যকাবভে 
আক্রান্ত যরাগী বছল্ন, োর মলধযে পূি ্যিততী ২৪ ঘন্ায় 
৮৬১টে নতুন যকস বরলপাে্য করা হলয়বছ্। একই সমলয় 
যমাে যরাগীর মলধযে যকাবভে সক্ক্রয় যরাগী বছল্ন ০.০৩%, 
যরাগ যিলক যসলর ওোর হার ৯৮.৭৬%। অনযেবদলক ১৫-
১৭ িছর িয়বস ৩৯৬ বমব্য়ন বকলশার-বকলশারীলক টেকা 

যদওয়া হলয়লছ, োর মলধযে ৫.৭৬ যকাটে বকলশার বকলশারী 
অন্তত টেকার একটে যোজ যপলয়লছ। যদলশর প্রবতটে 
নাগবরক োলত যকাবভে-১৯ টেকা পান তার জনযে ২০২১ 
সাল্র ২১ জমুন যিলক টেকাকরলের নতুন পে ্যায় শুরু 
হলয়বছ্। টেকার প্রাপযেতা টেকা যদওয়ার প্রলেষ্ার গবতলক 
ত্বরাববিত কলরলছ।
মেন্দ্র পাচঁটি রািষ্যতে তচটঠ তেতয়তে

সারা যদলশর মলধযে পােঁটে রালজযে কলরানা আক্রালন্তর 
সংখযো িকৃ্ধে পাওয়ায় যকন্দ্রীয় সরকার উব্গ্ন। এই 
রাজযেগুব্লক সতক্য িাকার জনযে বেটে বদলয়লছ সরকার। 
যকন্দ্রীয় স্বাস্যে মন্তলকর তরলফ, বদবলি, হবরয়ানা, যকরা্া, 
মহারাষ্ট্র এিং বমলজারামলক বেটে পাোলনা হলয়লছ। বেটেলত 
ওই রাজযেগুব্লক যকাবভে যকসগুব্ বনরীক্ষে, নজরদাবর 
রাখা এিং প্রলয়াজনীয় সমস্ত সতক্যতা অি্ম্ন করার 
বনলদ্যশ যদওয়া হলয়বছ্। এই বেটেলত ি্া হলয়লছ, নতুন 
কলর কলরানা আক্রালন্তর সংখযো িকৃ্ধের বিষয়টে ঘবনষ্ভালি 
পে ্যলিক্ষে করলত হলি, প্রলয়াজলন েিােি িযেিস্া বনলত 

মাে্য মালস ভারলত যকাবভলে তদবনক আক্রালন্তর সংখযো উললিখলোগযেভালি হ্াস যপলয়লছ এিং টেকাকরে 
অবভোন অিযোহত রলয়লছ। এর ফল্ সাধারে মানমুলষর প্রালের ঝমুঁ বক হ্াস যপলয়লছ, তলি আমালদর মলন 

রাখলত হলি যে যকাবভে এখনও সক্ক্রয় রলয়লছ। সমলয় সমলয় এই ভাইরালসর রূপ পবরিবত ্যত হলচ্ছ। সারা 
বিলশ্ব যকাবভে-১৯-এর এক্সই রূলপর প্রলকাপ শুরু হলয়লছ। এই যক্ষলত্র আমালদর টেকা বনলত হলি এিং 

যকাবভে যিলক বনলজলদর সমুরবক্ষত রাখলত সতক্যতা অি্ম্ন করলত হলি। 

মোতভে এখনও 
তবল্প্ত হয়তন 

আরও নতুন 
ভষ্যাতরতয়টি আেতে, 

তাই োবধানতা 
িরুতর 

টিোেরে ১৮৫ মোটির গজণ্ড অততক্রে েতরতে 

যকাবভলের বিরুলধে ্োইস্বাথিষ্য
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হলি। ইবতমলধযে যকাবভে-১৯-এর এক্সই নালম নতুন একটে য্রিন 
িা রূপ বিশ্বজমুলে সংক্রমে িকৃ্ধে কলরলছ। যকন্দ্র পােঁটে রাজযেলক 
বেটে ব্লখলছ। ভারলত এই মাম্াটে এখনও বনক্চিত হয়বন। 
এই যক্ষলত্র, সতক্যতার পাশাপাবশ যকাবভে বনয়ম যমলন ে্া 
প্রলয়াজন। 
মোতভে ক্ততপূরতের িনষ্য আোলত েতব ্ষাচ্চ েেয়ে্রীো 
তনধ ্ষারে েতরতে

যকন্দ্রীয় স্বাস্যে মন্তক জাবনলয়লছ জাতীয় দমুলে ্যাগ িযেিস্াপনা 
রিাইিমুযেনা্ যঘাবষত কলরানা ক্ষবতপূরলের দাবি দাবখল্র জনযে 
সমুবপ্রম যকাে্য বনবদ্যষ্ সময়সীমা যিলঁধ বদলয়লছ। মন্তক অনমুসালর, 
বিবিধ আলিদন নং ১৮০৫-এর শুনাবনর সময় এই বসধোন্ত গ্রহে 
করা হলয়লছ। ক্ষবতপূরে োইিার জনযে কলরানা বিপে ্যস্তলদর 
কালছ ২৪ মাে্য যিলক ৬০ বদন সময় আলছ। এটে তালদর জনযে 
োরা ২০ মালে্যর আলগ কলরানা সংক্রমলে মারা যগলছন। তলি 
পূলি ্য প্রবতটষ্ত বনয়ম অনমুসরে করা হলি। মন্তক আরও িল্লছ 
যেসক্ যক্ষলত্র প্রতারোর ঝমুঁ বক রলয়লছ, তা হ্াস করলত তদারবক 
করা হলি।
এখন ১৮ ঊধ্ব ্ষ বষ্যজতিরা ব্টোর মোি পাতছেন

১৮ িছর িা তার যিবশ িয়সী িযেক্তিলদর জনযে যিসরকাবর টেকা 
যকন্দ্রগুব্ যিলক যকাবভে টেকার সতক্যতামূ্ক যোজ বনলত 
পালরন। ১০ এবপ্র্ যিলক এটে শুরু হলয়লছ। ১৮ িছলরর যিবশ 
িয়বস যে যকউ িযেক্তি ব্তীয় যোজ যনওয়ার পর নয় মাস পূে ্য 
কলরলছ তারঁা সতক্যতামূ্ক যোজ গ্রহে করলত পালরন। এই 
পবরলষিা সমস্ত যিসরকাবর টেকা বলিবনলক প্রদান করা হলি। 
স্বাস্যেলসিা কমতী, সামলনর সাবরর কমতী, এিং ৬০ িছলরর ঊলধ্ ্য যে 
যকউ প্রবতলরাধমূ্ক যোজ বনলত পারলিন। এিং এই টেকাকরে 
অবভোনলক আরও যজারদার করা হলি, যেমন সরকাবর 
টেকাকরে যকন্দ্রগুব্র মাধযেলম যোগযে জনলগাষ্ঠীর জনযে প্রিম 
এিং ব্তীয় যোজগুব্র জনযে বিদযেমান বিনামূল্যে টেকাদান 
প্রোরাবভোন ে্লি। ৯ এবপ্র্ যকন্দ্রীয় স্বাস্যে ও পবরিার ক্যোে 
মন্তলকর সবেি, সমস্ত রাজযে এিং যকন্দ্রশাবসত অঞ্চল্র স্বাস্যে 
সবেিলদর বনলয় একটে নীবত-বনধ ্যারে সভা অনমুটষ্ত হলয়বছ্। এই 
সভায় ১৮-৫৯ িছর িয়বস িযেক্তিলদর জনযে যিসরকাবর যকাবভে 
টেকা যকলন্দ্র যকাবভে টেকার প্রবতলরাধমূ্ক যোজ বনধ ্যারলের 
বিষলয় আল্ােনা করা হলয়বছ্। যিসরকাবর যকাবভে টেকা 
যকন্দ্রগুব্ স্বাস্যে ও পবরিার ক্যোে মন্তলকর সমুপাবরশ অনমুসালর 
টেকা যদওয়া িজায় রাখলি। টেকা যদওয়ার জনযে তারা ১৫০ োকা 
পে ্যন্ত সাবভ্যস োজ্য বনলত পালর, ো টেকার খরলের যেলয় যিবশ। 
টেকাকরলের প্রিম বদলন যদলশ ১৮-৫৯ িছর িয়বস িযেক্তিলদর 
জনযে যকাবভে-১৯ টেকার যমাে ৯৬৭৪টে প্রবতলষধক যোজ 
সরিরাহ করা হলয়বছ্।  

কলরানা: কত িে সংকে এলসলছ 
এিং এখন যসই সংকে যকলে 
বগলয়লছ? আমরা তা মলন কবর 
না; কারে এই যরালগর প্রলকাপ 
এখনও রলয়লছ। এই যরাগটে যেন 
িহুরূপী। যরালগর যমাকালি্া 
করার জনযে প্রায় ১৮৫ যকাটে 
টেকার যোজ প্রদান করা হলয়লছ। 
বিশ্বিাসী শুনল্ বিক্স্ত হয়। 
সমালজর সকল্র সহলোবগতায় 
আমরা অসম্িলক সম্ি কলরবছ। 
আগাবমবদলন আমালদর আরও 
সলেতনতা িকৃ্ধে করলত হলি।
নতরন্দ্র মোে্রী , প্রধানমন্তী 

েেতলর িনষ্য টিো, েেতলর িনষ্য 
তবনােতূলষ্য টিো
n  বিলশ্বর িহৃত্তম এিং বিনামূল্যে টেকা 

প্রোরাবভোন। স্বপ্রস্তুত টেকা-ভারলত 
বতনটে টেকা ততবর হলয়লছ। যকাউইন 
বেক্জো্ মলঞ্চর মাধযেলম এখালন 
সহলজ বনিন্ন করা োয়।

n  অগ্রাবধকার যদওয়া হয় ফ্ন্্াইন এিং 
স্বাস্যেকমতীলদর - এখন পে ্যন্ত প্রায় ৬.৮০ 
যকাটে যোজ বিতরে করা হলয়লছ। ১২-
১৮ িছর িয়বসলদর প্রায় ১২০ বমব্য়ন 
যোজ যদওয়া হলয়বছ্। সারা যদলশ 
৪১৪৩টে নতুন অক্ক্সলজন উৎপাদন 
যকন্দ্র রলয়লছ।

n  জরুবর প্রবতক্ক্রয়া পযোলকলজর অধীলন 
৬৩১টে যজ্ায় যপবেয়াটরিক যকয়ার 
ইউবনে স্াপন।

n  ভারলতর প্রবতটে যজ্ালক স্বাস্যে 
সমুবিধায় স্ববনভ্যর করা হলচ্ছ- প্রধানমন্তী 
আয়মুষ্ান ভারত স্বাস্যে পবরকাোলমা 
বমশলনর অধীলন ৬৪,১৮০ যকাটে 
োকার বিধান যদওয়া হলয়লছ। (তিযে 
২০২২ সাল্র ১২ যম পে ্যন্ত)

যকাবভলের বিরুলধে ্োই স্বাথিষ্য
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ভারততর স্বাধ্রীনতার প্রেে য্ধি
১৮৫৭ সাল্র স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারলতর ইবতহালস এক উললিখলোগযে অধযোয়। িহু বিপ্লিী মাতৃভূবমলক দাসলত্বর 

শঙৃ্খ্ যিলক মমুতি করলত তালঁদর জীিন উৎসগ ্য কলরবছল্ন। এই বিলদ্ালহর সময় ধম ্য, িে ্য, যশ্রেী, মে ্যাদা, অঞ্চ্, 
ভাষার বভত্তিযত যকান যভদালভদ বছ্ না। এই সংগ্রালমর ফল্ ইস্ ইক্ডিয়া যকাম্পাবনর ১০০ িছলররও যিবশ 
ঔপবনলিবশক ক্ষমতার আসলন ধাক্া য্লগবছ্। ১৮৫৭ সাল্র ১০ যম বিলদ্ালহর বশখা প্রজ্ব্ত হলয়বছ্। 

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী িল্লছন, “যে জাবত 
তার ইবতহাসলক সম্ান কলর না িা োরা যদলশর 
বভতলক মজিমুত কলরবছ্ তালঁদর মলন রালখ না, 

তালঁদর ভবিষযেত  বনরাপদ নয়।" বরিটেশলদর ২০০ িছলরর 
শাসনকাল্ একাবধকিার ভারলতর ইবতহাস ভু্ভালি 
উপস্াপন করা হলয়বছ্, এিং তা সত�লত্বও, স্বাধীনতার 
পলর এটেলক সংরক্ষলের জনযে যকানও বিলশষ প্রলেষ্া 
করা হয়বন। ১৮৫৭ সাল্র স্বাধীনতা সংগ্রামও এর 
একটে উদাহরে। এটেলক সারা বিলশ্ব বসপাহী বিলদ্াহ ি্া 
হত। বকন্তু এই সংগ্রালমর ৫২ িছর পর ১৯০৯ সাল্, 
বিনায়ক দালমাদর সাভারকর তারঁ ‘দযে ইক্ডিয়ান ওয়ার 
অফ ইক্ডিলপনলেন্স ১৮৫৭’ িইলয়র এটেলক ভারলতর 
প্রিম স্বাধীনতা আলন্দা্ন বহসালি িে ্যনা কলরন। একটে 
অনমুষ্ালন স্বরাষ্ট্রমন্তী অবমত শাহ িল্বছল্ন, “িীর 
সাভারকর েবদ না িাকলতন, তাহল্ ১৮৫৭ সাল্র বিপ্লি 
ইবতহালসর অংশ হলয় উেত না, আমরা এটেলক বরিটেশলদর 
দৃটষ্লকাে যিলক যদখতাম। "

১৮৫৭ সাল্র স্বাধীনতা সংগ্রাম বছ্ ভারলতর ইবতহালস 
প্রিম িে সশস্ত্র বিপ্লি। এর প্রতীক হলয় ওলে পদ্ম এিং 
রুটে। ১৮৫৭ সাল্র ৩১ যম বিপ্ললির বদন বহসালি বনধ ্যারে 
করা হলয়বছ্। োইলহাক, বিলদ্াহ কলয়ক সপ্তাহ আলগ 
১০ যম বমরাে যসনাবনিাস যিলক শুরু হলয়বছ্। কাতু ্যজ 
িযেিহার করলত অস্বীকার করার জনযে ভারতীয় তসনযেলদর 
যকাে্য মাশ ্যা্ করার এিং যজল্ পাোলনার বনলদ্যশ যদওয়া 
হলয়বছ্। বকন্তু বিলদ্াহীরা যজ্ যভলগে তালঁদর পলি আসা 
প্রলতযেক বরিটেশ অবফসারলক হতযো কলর। তারঁা একটে 

গ্রালমর কালছ জলো হন এিং তারপর বদবলির বদলক োত্রা 
শুরু কলরন। তারঁা যশষ মমুঘ্ সম্াে িাহাদমুর শাহ জাফরলক 
তালঁদর যনতা যঘাষো কলর। বমরাে ও বদবলি যিলক বিলদ্ালহর 
খির পাওয়া মাত্রই ধীলর ধীলর অনযোনযে এ্াকার মানমুষও 
এলত যোগ যদয় এিং প্রিমিালরর মলতা ভারলত বরিটেশরা 
এত িে গেপ্রবতলরালধর সম্মুখীন হলয়বছ্। যপশওয়া নানা 
সালহি, তাবঁতয়া যোবপ, রাবন ্ ক্ষীিাই, িািমু কমু নওয়ার বসং, 
আক্জমমুলিাহ খান এিং যিগম হেরত মহ্-সহ অলনক 
বিপ্লিী এই সংগ্রালম যোগদান কলরবছল্ন। বিপ্লিলক দমন 
করলত বরিটেশলদর দমুই িছলররও যিবশ সময় য্লগবছ্ 
এিং এর ফল্ ভারলত ইস্ ইক্ডিয়া যকাম্পাবনর শাসলনর 
অিসান ঘলে। এই বিপ্লি ভারলত এক নতুন েমুলগর জন্ম 
বদলয়বছ্, এমন এক েমুগ োর যনতৃলত্ব িাকলি প্রগবতশী্ 
এিং বশবক্ষত ভারতীয় প্রজন্ম। এই বিলদ্াহ ভারতীয় 
রাজনীবত, প্রশাসন, সামাক্জক ও অি ্যননবতক িযেিস্া 
এিং জাতীয় যেতনালক প্রভাবিত কলরবছ্। প্রকৃতপলক্ষ 
১৮৫৭ সাল্র বিপ্লি একটে সাধারে বসপাহী বিলদ্াহ িা 
যকানও ঘেনার তাৎক্ষবেক প্রবতক্ক্রয়া বছ্ না। ভারতলক 
পরাধীনতার শঙৃ্খ্ যিলক মমুতি করার প্রািবমক পদলক্ষপ 
বছ্, আমালদর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ো দক্ষভালি 
পবরোব্ত কলরবছল্ন। এই সংগ্রালমর ৯০ িছর পর 
১৯৪৭ সাল্ আমরা স্বাধীনতা অজ্যন কলরবছ্াম। 

বমরালে এই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলয়বছ্। বরিটেশলদর 
বিরুলধে বিলদ্াহকারী ৮৫ জন সাহসী বিপ্লিীলদর স্রলে 
এখালন একটে শহীদ স্ারক বনম ্যাে করা হলয়লছ।

ে্বত িছলরর জানমুয়াবরলত স্বয়ং প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 

১৮৫৭ োতলর স্বাধ্রীনতা েংগ্রাে 
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১৮৫৭ সাল্র বিলদ্ালহর সলগে তাবঁতয়া 
যোবপর নাম অগোগেীভালি জবেলয় 

রলয়লছ। বতবন শুধমুমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রালমর 
বভত�বত স্াপনই কলরনবন, স্বাধীনতার জনযে 
জাবতর যেতনাও জাগ্রত কলরবছল্ন। বতবন 
১৮১৪ সাল্র ১৬ যফব্রুয়াবর জন্মগ্রহে 
কলরবছল্ন। তাবঁতয়া যোবপর আস্ নাম 
বছ্ রামেন্দ্র পান�েুরং রাও। তালঁদর আবদ 
িাসস্ান বছ্ মহারালষ্ট্রর ইলয়ও্া গ্রালম। 
ব্তীয় যপশওয়া িাক্জরাও েখন পমুলন যছলে 
কানপমুলরর কালছ বিিমুলর োন, তখন পমুলন 
যিলক িহু পবরিার তারঁ সলগে যসখালন েল্ বগলয়বছল্ন। 
তালঁদর মলধযে বছ্ পান�েুরং পবরিার।

পান�েুরং তারঁ স্ত্রী এিং দমুই পমুত্র রামেন্দ্র ও গগোধরলক 
বনলয় বিিমুলর বগলয়বছল্ন।  তাবঁতয়া যোবপ বিিমুলর নানা 
সালহি এিং যমালরাপন্ত তালম্র (রাবন ্ক্ষীিাইলয়র 
বপতা) সংস্পলশ ্য আলসন। নানা সালহলির এক ঘবনষ্ 
িন্মু  প্রধানমন্তীর যদওয়ান এিং যসনাপ্রধালনর মলতা পলদ 
অবধটষ্ত বছল্ন। বরিটেশ তসনযেরা ঝাবঁস অিলরাধ করল্ 
নানা সালহি তাবঁতয়া যোবপর যনতৃলত্ব যসনা পাোন। 
বিষ্ণমু ভাে গেলস তারঁ ভ্রমেকাবহনী ‘মাঝা প্রিাস’-এ 
ব্লখলছন যে তাবঁতয়া যোবপর যসনািাবহনী এই েমুলধে 
অতযেন্ত সাহবসকতার সলগে ্োই কলরবছ্, বকন্তু তারঁা 
ক্জতলত পালরনবন। কানপমুর, েরখাবর, ঝাবঁস এিং যকালের 
েমুলধের যনতৃলত্ব বছল্ন তাবঁতয়া যোবপ। দমুভ্যাগযেিশত তারা 
েরখবে ছাো িাবক সক্ স্ালন পরাক্জত হলয়বছ্। 
তাবঁতয়া এিং ্ক্ষীিাই যগায়াব্য়লর সাফ্যে পান। 

তালঁদর যগায়াব্য়র দমুগ ্য দখল্র সাফ্যে যদলখ 

বরিটেশরাও অিাক হলয় বগলয়বছ্। বরিটেশরা 
এখালনই যিলম োয়বন, তারা পমুনরায় ঝাবঁস 
আক্রমে কলর, যসই েমুলধে রাবন ্ক্ষীিাই 
শহীদ হন। বকন্তু বরিটেশলদর নানা সালহলির 
ভালগ্ন রাও সালহি এিং তাবতয়ালক ধরলত 
পালরবন। এই েমুলধে তাবঁতয়া যোবপর প্রবতলরাধ 
বছ্ সিলেলয় যিবশ। বিলদ্াহ প্রায় সি ্যত্র দমন 
করা হলয়বছ্, বকন্তু তাবঁতয়া যোবপ দীঘ ্য এক 
িছলরর জনযে বরিটেশ যসনািাবহনীলক বিভ্রান্ত 
কলরবছল্ন। বতবন বরিটেশলদর বিরুলধে যগবর্া 
েমুধে পবরো্না কলরন। যগবর্া েমুলধের সময় 

তাবঁতয়া যোবপ মধযেপ্রলদলশর ঘন অরেযে, রাজস্ালন দমুগ ্যম 
পাহাে ও উপতযেকায় বিলদ্ালহর যনতৃত্ব বদলয়বছল্ন। 
ি্া হলয় িালক যে বশিপমুরীর কালছ নারওয়ালরর রাজা 
মানবসংহ তাবঁতয়া যোবপর অিস্ান সম্পলক্য বরিটেশলদর 
জাবনলয়বছল্ন। বিশ্বাসঘাতকতার কারলে ১৮৫৯ সাল্র 
৭ এবপ্র্ তাবঁতয়া যোবপ ধরা পলে বগলয়বছল্ন। বরিটেশলদর 
বিরুলধে বিলদ্াহ ও েমুধে পবরো্নার অবভলোলগ ১৮৫৯ 
সাল্র ১৫ এবপ্র্ তাবঁতয়া যোবপলক বশিপমুরীলত যকাে্য 
মাশ ্যা্ করা হয়। তালঁক মতুৃযেদণ্ড দক্ণ্ডত করা হলয়বছ্। 
১৮ এবপ্র্ হাজার হাজার মানমুলষর উপবস্বতলত তাবঁতয়া 
যোবপ যখা্া মালে ফাবঁস যদওয়া হয়। 

কবিত আলছ যে, তাবঁতয়া যোবপ দৃঢ় পদলক্ষলপ ফাবঁসর 
মলঞ্চ উলেবছল্ন। তলি বিষয়টে বনলয় অলনক মতলভদ 
যদখা বদলয়লছ। যকউ যকউ িল্ন, বরিটেশরা তাবঁতয়া 
যোবপর জায়গায় অনযে কাউলক িক্ন্দ কলরবছ্। তাবঁতয়া 
যোবপ মতুৃযে বনলয় বিতক্য িাকলত পালর, তলি তারঁ িীরত্ব 
অিশযেই বরিটেশ সাম্াজযেিাদী শক্তির মলন ভয় ধবরলয়বছ্। 

মগতরলা য্তধির নায়ে তাতঁতয়া মিাতপ 

যমাদী স্বৃতলসৌধ পবরদশ ্যন কলরন। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
যমাদী হল্ন ব্তীয় প্রধানমন্তী বেবন বমরালে স্ারক 
পবরদশ ্যন কলরলছন এিং অমর শহীদলদর প্রবত শ্রধো 
জাবনলয়লছন। ১৮৫৭ সাল্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রালমর 

১৬৫তম িাবষ ্যকীলত, অমতৃ মলহাৎসলির বসবরলজ এই 
সংখযোয় পেমু ন তাবঁতয়া যোবপ, উদা যদিী, ঈশ্বরী প্রসাদ, 
দমুই ভাইলিান নী্াম্র এিং পীতাম্র এিং বপয়ব্ িরুয়ার 
িব্দালনর গািা।
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ঝাঁবসর রানীর মলতা উদা যদিী ১৮৫৭ সাল্র বিলদ্ালহর 
সময় বরিটেশলদর বিরুলধে প্রতযেক্ষ সংগ্রাম কলরবছল্ন। 

োইলহাক বতবন তারঁ প্রাপযে খযোবত এিং সম্ান যিলক এতবদন 
িক্ঞ্চত বছল্ন। বতবন আওধ অঞ্চল্র উজবরয়াভ গ্রালম 
একটে দবরদ্ পবরিালর জন্মগ্রহে কলরবছল্ন। যছােলি্া 
যিলকই বরিটেশলদর প্রবত উদা যদিীর বিরক্তি বছ্। ১৮৫৬ 
সাল্ বরিটেশরা অলোধযোর নিাি ওয়ালজদ আব্ শাহলক 
ক্কাতায় বনি ্যাবসত কলর এিং আওলধর শাসন ক্ষমতা 
তারঁ স্ত্রী হেরত মহল্র হালত নযেস্ত হয়। ি্া হলয় িালক যে 
উদা যদিী যিগম হেরত মহ্লক বরিটেশলদর বিরুলধে েমুলধে 
অংশগ্রহলের অনমুমবত যদওয়ার জনযে অনমুলরাধ কলরবছল্ন। 
যিগম তখন তালঁক মবহ্ালদর জনযে একটে প্রবশবক্ষত দ্ 
প্রস্তুত করলত িল্ন। এই সময় আওধ যসনািাবহনীর তসবনক 
মক্া পাবসর সলগে উদা যদিীর বিলয় হয়। 

১৮৫৭ সাল্র ১০ জমুন, ্খনউলয়র বেনহাে শহলরর 
কালছ ইসমাই্গলঞ্ বিলদ্াহী যসনািাবহনী এিং ইস্ ইক্ডিয়া 
যকাম্পাবনর মলধযে ্োইলয় মক্া পাবস শহীদ হন। স্বামীর 
এই অকা্মতুৃযে যশাক উদয় যদিীর জনযে অনমুলপ্ররো হলয় 
ওলে। বতবন তারঁ স্বামীর মতুৃযের প্রবতলশাধ যনওয়ার শপি 
কলরবছল্ন। ১৮৫৭ সাল্র ১৬ নলভম্র, বরিটেশলদর বিশা্ 
যসনা দ্ ্খনউলয়র বসকান্দারিাগ এ্াকা অিলরাধ কলর। 
যস সময় প্রায় দমুই হাজার ভারতীয় যসনা বসকান্দারিালগ 
আশ্রয় বনলয়বছ্। উদা যদিী তারঁ নারী তসনযেলদর দ্লক 
ইংলরজ িাবহনীর মমুলখামমুবখ হওয়ার বনলদ্যশ যদন। একই 
সমলয়, পমুরুষলদর যপাশাক পবরধান কলর বতবন বনলজই 
দমুই হালত বপস্ত্ এিং কাতু ্যজ বনলয় একটে িে গালছ 

উলেবছল্ন। গালছ িলস বতবন ইংলরজ যসনালদর ্ক্ষযে কলর 
অস্ত্রিষ ্যে কলরন। তারঁ যগা্ািারুদ যশষ না হওয়া পে ্যন্ত বতবন 
হানাদার ইংলরজ তসনযেলদর বসকান্দারিালগ প্রলিশ করলত 
যদনবন। কবিত আলছ উদা যদিী ৩২ জন বরিটেশ তসনযেলক 
হতযো কলরবছল্ন। বরিটেশরা তখন িমুঝলত পালর যে গালছর 
উপর যিলক গুব্ আসলছ। উদা যদিী েখন গাছ যিলক 
নামবছল্ন তখন বরিটেশ তসনযেরা পাল্া তালঁক গুব্ কলর। 
কবিত আলছ যে উদা যদিীর িীরলত্ব অবভভূত হলয় বরিটেশ 
যসনাপবত তারঁ েুবপ খমুল্ তালঁক সযো্মুে জাবনলয়বছল্ন। 
বরিটেশ সংিাদপলত্র তারঁ কাবহবন প্রোবরত হয়। আজও, উদা 
যদিীর িীরত্ব ও সাহবসকতার প্রশংসায় বপব্বভে অঞ্চল্ 
য্াকগীবত প্রেব্ত রলয়লছ। মাতৃভূবমর প্রবত উদা যদিীর 
িীরত্ব ও উৎসগ ্য েমুি সমালজর জনযে অনমুলপ্ররো এিং সমগ্র 
জাবতর জনযে একটে উদাহরে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদীও 
২০২১ সাল্র ১৯ নলভম্র ‘রাষ্ট্র রক্ষা সমপ ্যে পলি ্য’র সময় 
িীরাগেনা উদা যদিীর িীরলত্বর কিা স্রে কলরবছল্ন। 

উো মেব্রী ১৮৫৭ োতলর তবতরিাতহ ৩০ িতনরও মবতে 
তরিটিে তেনষ্যতে এোই  হতষ্যা েতরতেতলন

তপয়তল বরুয়া ১৮৫৭ োতলর স্বাধ্রীনতা 
েংগ্রাতের েেয় অেতে তরিটিেতের 

তবরুতধি তবতরিাতহর মনতৃত্ব তেতয়তেতলন

১৮৫৭ সাল্ বপয়ব্ িরুয়া শুধমুমাত্র ভারলতর 
প্রিম স্বাধীনতা সংগ্রালম সক্ক্রয়ভালি 

অংশগ্রহে কলরনবন, বতবন আলরক স্বাধীনতা 
সংগ্রামী মবেরাম যদওয়ালনর সলগে যেৌিভালি 
বরিটেশলদর বিরুলধে বিলদ্াহ কলরবছল্ন। 
স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অসবময়া যনতা বপয়ব্ 

িরুয়া স্বাধীন আসালমর জনযে বরিটেশ শাসকলদর 
বিরুলধে ্োই শুরু কলরবছল্ন। বতবন বেফ 
য্ফলেনযোন্ বহসালি আসালম বরিটেশলদর 
বিরুলধে সমস্ত পবরকল্পনা কলরবছল্ন। 
১৮৫৭ সাল্র প্রিম স্বাধীনতা েমুলধের সময় 
বতবন বরিটেশলদর বিরুলধে বিলদ্াহ গেলন 
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ঝােখলণ্ডর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নী্াম্র এিং 
পীতাম্র ১৮৫৭ সাল্ স্বাধীনতার প্রিম েমুলধে 

তালঁদর জীিন উৎসগ ্য কলরবছল্ন। নী্াম্র এিং পীতাম্র 
ঝােখলণ্ডর পা্ালমৌলয়র িাবসন্দা বছল্ন, তশশি যিলকই 
তালঁদর মলধযে যদশলপ্রলমর অনমুভূবত বছ্। 

বরিটেশলদর বিরুলধে ্োইলয় দমুই ভাই যভাগতা ও 
খারওয়ার সম্প্রদায়লক একক্ত্রত কলর একটে শক্তিশা্ী 
সংগেন গলে যতাল্ন। তালঁদর িাবহনীলক শক্তিশা্ী করার 
্লক্ষযে তারঁা যেলরলনর জবমদালরর সলগে তমত্রী স্াপন কলরন 
এিং বরিটেশলদর বিরুলধে বিলদ্ালহর যনতৃত্ব যদয়। ্োই 
ে্াকা্ীন সমলয় তারঁা সি ্যদা িািমু কমু নওয়ার বসংলয়র সলগে 
বনয়বমত যোগালোগ রাখলতন। 

কবিত আলছ যে, উভয় ভাইই যগবর্া েমুলধে পারদশতী 
বছল্ন, তালঁদর দক্ষতা যদলখ এমনবক বরিটেশরা হতিাক 
হলয় যেলতন। তালঁদর যনতৃলত্ব বিপম্ু  সংখযেক গ্রামিাসী 
স্বাধীনতার জনযে বরিটেশলদর বিরুলধে ্োই করবছল্ন। 
এই আলন্দা্লনর ফল্ বরিটেশ সরকালরর অলনক ক্ষবত 
কলরবছ্। বিলদ্াহ এতোই যিলে বগলয়বছ্ যে এ্াকার 
কবমশনার োল্নলক বিলদ্াহ দমন করলত ১৮৫৮ সাল্র 
জানমুয়াবরলত পা্ালমৌলত যেলত হলয়বছ্। তারঁ সলগে বছ্ 
এক বিশা্ তসনযেদ্। উভয় পলক্ষর মলধযে প্রেণ্ড ্োই 
হয়। অলনক যেষ্ার পর কলন ্্য  োল্ন দমুই ভাইলক ধলর 
যফ্ল্ন। আবদিাসীলদর মলনাি্ োলত যভলঙ োয়, যসই 
কারলে ১৮৫৯ সাল্ দমুই ভাইলক প্রকালশযে একটে আম গালছ 
ঝমু ব্লয় যদওয়া হলয়বছ্। যসই গাছগুব্ এখনও রলয়লছ। 

েরল বষ্যজতিতত্বর অতধোর্রী তপয়তল বরুয়া পজচৈতের 
মেতের র্রীততন্রীতততে গ্রহে েতরনতন 

ন্রীলাম্বর এবং প্রীতাম্বতরর মগতরলা য্তধির মেৌেল 
তরিটিেতের েতন ভ্রীতত েঞ্চার েতরতেল 

কবিত আলছ যে ১৮৫৭ সাল্র স্বাধীনতা সংগ্রালমর মহান 
নায়ক নী্াম্র পীতাম্র শুধমুমাত্র পা্ালমৌ বিভালগই নয়, 
আরা, যভাজপমুর, সমুরগুজা, রাবঁে, য্াহারদাগা, গুম্া এিং 
োতরা পে ্যন্ত বরিটেশলদর বিরুলধে সশস্ত্র বিলদ্ালহর যনতৃত্ব 
বদলয়বছল্ন। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী ২০২১ সাল্র ১৫ 
নলভম্র আবদিাসী যগৌরি বদিস উপ্লক্ষযে রাবঁেলত বিরসা 
মমুডিা স্বৃত উদযোন তিা স্বাধীনতা সংগ্রামী বমউক্জয়ালমর 
উল্াধন কলরবছল্ন। এই বমউক্জয়ালম নী্াম্র-পীতাম্র 
সহ বিবভন্ন আলন্দা্লনর সলগে েমুতি অনযোনযে আবদিাসী 
স্বাধীনতা সংগ্রামীলদর সম্পলক্য তিযে যদওয়া হলয়লছ। 

গুরুত্বপূে ্য ভূবমকা পা্ন কলরবছল্ন। এর জনযে, বতবন 
আসালমর েমুিকলদর কালছ বরিটেশ শাসন প্রবতলরাধ করার 
জনযে আলিদন কলরবছল্ন। বতবন তরুে বিপ্লিীলদর বনলয় 
একটে দ্ গেন কলরবছল্ন। ক্কাতায় িাকা সত�লত্বও 
মবেরাম বপয়ব্ িরুয়ার সলগে সি ্যদা যোগালোগ রাখলতন। 
তারঁা বিলদ্ালহর পবরকল্পনা কলরবছল্ন। তলি তালঁদর একটে 
যগাপন তিেলকর টেক আলগই যসই পবরকল্পনা যভলস্ত োয়। 
এরপর বরিটেশরা ক্কাতায় মবেরাম যদওয়ানলক যগ্রফতার 

কলর, বপয়ব্ িরুয়া আসালমর যজারহালে যগ্রফতার হন। 
দমুইজলনর বিরুলধে রাষ্ট্রলদ্ালহর অবভলোগ আনা হয়। ১৮৫৮ 
সাল্র ২৬ যফব্রুয়াবর তালঁদর দমুজনলকই যজারহালে প্রকালশযে 
ফাবঁস যদওয়া হয়। প্রবত িছর ২৬ যফব্রুয়াবর সারা যদশ এই 
শহীদলদর প্রবত শ্রধো জানায়। বরিটেশলদর বিরুলধে তালঁদর 
্োই এিং যদলশর স্বাধীনতার জনযে তালঁদর আত্মতযোগলক 
সম্ান জানালত গুয়াহাটেলত মবেরাম যদওয়ান এিং বপয়ব্ 
িরুয়া- উভলয়র মূবত ্য স্াপন করা হলয়লছ। 
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ো অন্নপূে ্ষা েব ্ষো ভারততে 
আে্রীব ্ষাে েতরতেন

ভারত সরকার ক্ষমু ধামমুতি ভারত গেলন প্রবতশ্রুবতিধে। 
এই কারলেই সরকার যকাবভে মহামাবর ে্াকা্ীন 
৮০ যকাটেরও যিবশ নাগবরলকর জনযে বিনামূল্যে 

খাদযেশসযে বনক্চিত কলরলছ এিং এখনও পে ্যন্ত এই প্রকল্পটে োব্লয় 
োলচ্ছ। শুধমু তাই নয়, খাদযে ও অন্নপূে ্যার প্রবত ভারলতর যে শ্রধো 
তা যিাঝা োয় আরও একটে ঘেনা যিলকও, সম্প্রবত কানাো 
যিলক কাশীলত মা অন্নপূে ্যার একটে মূবত ্য বফবরলয় আনা হলয়লছ। 
এছাোও, আমালদর সংসৃ্কবতর এমন িহু বনদশ ্যন বিলদশ যিলক গত 
কলয়ক িছলর বফবরলয় আনা হলয়লছ। গুজরালতর আদা্ালজ শ্রী 
অন্নপেূ ্যধাম রিালস্র ছাত্রািাস এিং বশক্ষা কমলপ্ললক্সর উল্াধন 
করার সময় আলমবরকার যপ্রবসলেলন্র সলগে তারঁ কলিাপকিলনর 
কিা উললিখ কলর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র যমাদী িল্বছল্ন যে বতবন 
আলমবরকার যপ্রবসলেন্লক ক্জজ্াসা কলরবছল্ন যে ‘েি্মুটেও’র 
বনয়মগুব্ বশবি্ করার অনমুমবত যদওয়া হলয়লছ বকনা। ভারত 
অনযে যদলশ খাদযেশসযে পাোলনার প্রস্তাি বদলত পালর। 
খাদযে উৎপাদলন ভারত আজ যে মাই্ফ্ক স্পশ ্য কলরলছ তা 
প্রধানমন্তীর বিিবৃত যিলক যিাঝা োয়। এছাোও, মা অন্নপেূ ্যার 
কৃপায়, ভারতীয় কৃষকরা ইবতমলধযে বিলশ্বর মানমুলষর যখয়া্ 
বনলচ্ছন। 
শ্রী অন্নপেূ ্ষধাে ট্াতটের মহাতটেল এবং তেক্া েেতপ্লক্স 
এোতধে ে্তবধা উপলব্ধ রতয়তে 
যহালস্্ এিং বশক্ষা কমলপ্ললক্স ১৫০টে কক্ষ রলয়লছ যেখালন 
৬০০জন বশক্ষািতীর জনযে িাকার ও যিাবে্যংলয়র িযেিস্া রলয়লছ। 
অনযোনযে সমুবিধার মলধযে রলয়লছ ক্জবপএসবস, ইউবপএসবস পরীক্ষার 
প্রবশক্ষে যকন্দ্র, ই-্াইলরিবর, কনফালরন্স রুম, যস্পাে্যস রুম, টেবভ 
রুম, ছাত্রলদর জনযে প্রািবমক স্বাস্যে সমুবিধা ইতযোবদ।
প্রধানেন্ত্রী িন েহায়তা ট্াতটের হ্রীরােতে আতরাগষ্যধাতের 
ভূতেপূিা েতরন
জন সহায়ক রিাস্ হীরামবে আলরাগযেধালম অতযোধমুবনক বেবকৎসা 
সমুবিধা িাকলি োর মাধযেলম এক সমলয় ১৪ জলনর োয়াব্বসস 
করা োলি, ২৪ ঘন্া রতি সরিরালহর সমুবিধা সহ একটে লিাে িযোঙ্ক, 
একটে েক্বিশ ঘন্া যমবেকযো্ যস্ার, একটে আধমুবনক যেবস্ং 
্যোিলরেবর এিং স্বাস্যে পরীক্ষার জনযে শীষ ্য-যশ্রেীর সরঞ্াম মজমুত 
িাকলি। এখালন আয়মুলি ্যদ, যহাবমওপযোবি, আকমু পাংোর, যোগ 
যিরাবপ ইতযোবদর জনযে আধমুবনক সমুলোগ-সমুবিধা-সহ একটে ‘যে-
যকয়ার যসন্ার’ িাকলি। এখালন প্রািবমক বেবকৎসা প্রবশক্ষে, 
প্রেমুক্তিবিদ প্রবশক্ষে এিং বেবকৎসক প্রবশক্ষলের সমুবিধাও িাকলি। 
এই ভিন বনম ্যালে খরে হলি ৫০ যকাটে োকা।   

আমালদর সংসৃ্কবতলত, খাদযে, স্বাস্যে এিং 
বশক্ষালক সি ্যদাই অগ্রাবধকার যদওয়া হয়। 
আজ মা অন্নপেূ ্যার কৃপায় ভারতীয় কৃষকরা 
ইবতমলধযে সারা বিলশ্বর যখয়া্ রাখলছন। 
শুধমু তাই নয়, বিশ্বিযোপী যকাবভে মহামাবরর 
সমলয় শুধমুমাত্র মা অন্নপূে ্যার আশীি ্যালদ 
আমরা তৃষ্ণাত্যলদর জনযে জ্, অসমুস্লদর 
জনযে ওষমুধ এিং ক্ষমু ধাত ্যলদর জনযে খািালরর 
িযেিস্া বনক্চিত করলত যপলরবছ। গুজরালতর 
শ্রী অন্নপূে ্যধাম দীঘ ্যকা্ ধলর আধযোত্মিক 
এিং সামাক্জক উলদযোলগর সলগে েমুতি। 
প্রধানমন্তী শ্রী নলরন্দ্র যমাদী ১২ এবপ্র্ 
বভবেও কনফালরলন্সর মাধযেলম গুজরালের 
আদা্ালজ শ্রী অন্নপূে ্যাধাম রিালস্র 
ছাত্রািাস এিং বশক্ষা কমলপ্ললক্সর উল্াধন 
কলরলছন। 

শ্রী অন্নপূে ্যা ধালম প্রধানমন্তী রাষ্ট
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46 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ মম, ২০২২ 

আমরা বেরকা্ ধলর ‘অবতবি যদিঃ ভি’ মলন্তর বিশ্বাসী এিং তা পা্ন 
কলর েল্বছ। পবরোয়ী পাবখরা সারা বিশ্বলক সংেমুতি কলর, তারঁা এক যদশ 
যিলক আলরক যদলশ উলে োয়। এই পাবখরা যকানও পাসলপাে্য িা বভসা 
ছাোই একাবধক যদলশর মলধযে ে্াে্ কলর। পাবখরা শাবন্ত ও সমকৃ্ধের দতূ 
এিং তালদর রক্ষা করা আমালদর দাবয়ত্ব। 
-নলরন্দ্র যমাদী, প্রধানমন্তী 

তববে পতরযায়্রী পাতখ তেবে (১৪ মে)

আোতের োধারে আোতের োধারে 
প্রােৃততে ঐততহষ্যপ্রােৃততে ঐততহষ্য

তবপ্লা ভারতবর ্ষ প্রােৃততে েম্তে েেৃধি, পতরপূে ্ষ। এখানোর ঘন অরেষ্য, হ্রে এবং 
অন্েূল আবহাওয়ার আের ্ষতে প্রতত বের প্রচুর েংখষ্যে পতরযায়্রী পাতখ ভারতত আতে। 
তেন্তু পতরযায়্রী পাতখতের মবে তেেু প্রিাতত আি তবল্তপ্তর পতে। এগুতলা েংরক্তের 

িনষ্য িাত্রীয় ও আন্তি্ষাততে পয ্ষাতয় বহু আতলাচনা, অন্ষ্ঠাতনর আতয়ািন েরা হতয়তে। 
পাতখর প্রিাতত েংরক্তের গুরুতত্বর প্রতত েৃটষ্ আের ্ষে েরার িনষ্য োরা পৃতেব্রী িত্ড় তববে 
পতরযায়্রী পাতখ তেবে পাতলত হয়। এটি মে এবং অতক্টাবতরর তদ্ত্রীয় েতনবার পাতলত হয়। 

২০২২ োতলর তববে পতরযায়্রী পাতখ তেবতের প্রততপােষ্য হল আতলাে েরূে। ভারততর েম্বর হ্রে, 
জিে েরতবি, তেতলি তিবশ্বতচত্ষ্য পাে্ষ, ভরতপ্র, প্তলেি মলে, তচলো হ্রে, মোতলরু হ্রে, 

এবং ভরতপ্তরর মেওলাতেও িাত্রীয় উেষ্যান পতরযায়্রী পাতখতের তপ্রয় গন্তবষ্যথিল। 
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