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একুশ শতভক ররল, সড়ক, বন্দর এবং ববমানবন্দভরর পবরকাঠাভমার উন্নয়ভনর একুশ শতভক ররল, সড়ক, বন্দর এবং ববমানবন্দভরর পবরকাঠাভমার উন্নয়ভনর 
ফভল ভারত এখন বহুববধ রযাগাভযাগ ব্যবস্া স্াপভনর লভষ্্য এবগভয় চভলভে। ফভল ভারত এখন বহুববধ রযাগাভযাগ ব্যবস্া স্াপভনর লভষ্্য এবগভয় চভলভে। 
রযাগাভযাগ ব্যবস্ার উন্নবত নাগবরকভের জীবনযাত্া সহজতর কভর তুরযাগাভযাগ ব্যবস্ার উন্নবত নাগবরকভের জীবনযাত্া সহজতর কভর তুভলভলভে।    ভে।    

সমাচার
বনউ ইন্ডিয়া
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প্রকাশ গুরুপব ্ষ
শ্রী গুরুনানক রেব 

৮ নভভম্বর

বশখভের প্রথম গুরু শ্রভধেয় শ্রী গুরুনানক রেব ভারভতর সন্ত ঐবতভহ্যর প্রতীক। তারঁ বশষ্া, ভাবনা এবং 
মানুভর্র রসবা করার সংকল্প আমাভের অনুপ্রাবিত কভর। ববভবে ববর্ভম্যর অবসান ঘটাভত আমাভের 

সব ্ষো অনুপ্রাবিত কভর শ্রী গুরু নানকভেভবর বশষ্া। প্রধানমন্তী নভরন্দ্র রমােীর রনতৃত্াধীন সরকার শ্রী 
গুরুনানক রেভবর ধারিা এবং বশষ্া বজায় রাখার প্রবত প্রবতশ্রুবতবধে। ২০১৮ সাভলর ৯ নভভম্বর প্রধানমন্তী 
নভরন্দ্র রমােী কত্ষারপুর কবরভ�ারও উভ্বাধন কভরবেভলন, শ্রী গুরুনানক রেব তারঁ জীবভনর রশর্ কভয়ক 

বের রসখাভন কাটটভয়বেভলন। এই কবরভ�ারটট ভারভতর গুরুোসপুভরর র�রা বাবা নানক গুরু্বারভক 
পাবকস্াভনর কত্ষারপুভরর েরবার সাবহভবর সভগে সংযুক্ত কভরভে।   

শ্রী গুরুনানক রেব ন্জ’র উত্তরাবধকার শুধুমাত্ বশখভের কাভে ঐবতহ্য 
নয়, সমগ্র মানবতার জন্যও অন্যতম অনুভপ্ররিা। শ্রী গুরু নানক রেব 
ন্জ একই সভগে গুরু এবং েশ ্ষন, জীবভনর বভত্তি। আমাভের মূল্যভবাধ, 

সংসৃ্বত, লালন-পালন, বচন্তাভাবনা, যুন্ক্ত, শব্দ এবং কথা সবই শ্রী গুরু 
নানক রেব ন্জ’র মভতা গুিী মানুর্ভের ্বারা বনবম ্ষত হভয়ভে।

নভরন্দ্র রমােী, প্রধানমন্তী

গুরুপব ্ষ গুরুপব ্ষ 
উপলভষ্্য উপলভষ্্য 
শুভভচ্াশুভভচ্া
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একুশ শতভক সংভযাগ রেভশর ববকাভশর গবত 
বনধ ্ষারি কভর।            ১৮-২৮

রেভশ জল, স্ল এবং ববমান সংভযাগ 
সম্প্রসাবরত করা হভচ্

বভতভরর পাতায়

সংবাে সংভষ্প।      ৪-৫

দেল্ের বনর্ভীক বিপ্লিীল্ের জীিন 
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বপ্রয় পাঠকিদৃি, 
একবিিংে েতাব্ীল্ত দ�াগাল্�াগই হল্ি দেল্ের 
অগ্গবতর বর্ত। গবত মাল্ন শুি ু মানলু্র্র 
জীিন�াত্ার উন্নবত ও সহজ কল্র দতা্যা নয়, দেল্ের 
উন্নয়নল্কও তার সল্গে েজতিো্যী কল্র দতা্যা। এই 
কারল্েই, আজল্ক র্ারল্ত মাবটি-দমািা্য সিংল্�াগ 
গল্ড় তু্যল্ত বিজ্ান ও প্র�জুতির িযেিহার করা হল্ছে। 
প্রবতটি র্ারতীয়ই নতুন র্ারল্তর অগ্গবতর জনযে 
অিীর আগ্ল্হ অল্পক্ষা করল্ে। দকন্দীয় সরকার 
নতুন র্ারত এিিং �িু সমাল্জর আকাঙ্কা সম্পল্ক্ক 
সল্চতন। আজল্কর তরুেল্ের মল্িযে নতুন বকেু 
করার প্রি্য ইছো দ�মন আল্ে, দতমবন আল্ে 
্যক্ষযে অজ্কল্নর েৃঢ় প্রতযেয়। আজল্কর �িু সমাজ 
অল্পক্ষা করল্ত রাজজ নয়, তারঁা সিংকল্ল্প অি্য, 
সিংকল্প সািল্ন কাজ কল্র। 
১৩০ দকাটিরও দিবে র্ারতীয়ল্ের আকাঙ্কা 
রল্য়ল্ে দেল্ের �িু েজতির উপর। তালঁ্ের নতুন পন্া, 
র্ািনা দেেল্ক দ্রুত এবগল্য় দ�ল্ত অনপু্রাবেত কল্র। 
নতুন র্ারত গঠল্নর প্রতযোো দেল্ের সরকার এিিং 
দিসরকাবর উর্য় দক্ষত্ দথল্কই আসল্ে। আজল্কর 
র্ারত ‘এিা হয়, এর্াল্িই চল্্য’ মানবসকতার মল্িযে 
আর সীমািদ্ধ দনই।
আজ, র্ারত অগেীকার করল্ে ‘করল্ত হল্ি’, ‘সমল্য় 
করল্ত হল্ি’। এমতািস্ায় দকন্দীয় সরকাল্রর 
েীর্ ্কল্ময়াবে পবরকল্পনাগুব্য িাস্তিাবয়ত হল্ছে। 
দেল্ে মহাসড়ক বনম ্কাল্ের গবত এখ্ন বতনগুে 
দিবে। বগ্নবফল্ড হাইওল্য় এিিং এক্সল্প্রসওল্য়র মল্তা 
আরও দিবে সিংখ্যোয় বগ্নবফল্ড বিমানিদির এিিং 
অপাল্রেনা্য বিমানিদিরগুব্য বনম ্কাে করা হল্ছে।

স্ািীনতার পরপরই দর্যওল্য়র �াত্া শুরু হল্য়বে্য 
বটিম ইজজিল্নর মািযেল্ম এিিং এখ্ন দেেীয় প্র�জুতিল্ত 
ততবর িল্দি র্ারত এক্সল্প্রস মাত্ ৫২ দসল্কল্ন্ েনূযে 
দথল্ক ১০০ বকল্্যাবমিার প্রবত র্ণ্া গবত অজ্কন 
কল্রল্ে। র্ারতমা্যার মল্তা প্রকল্ল্প দরাপওল্য়র 
িহু্য িযেিহার করা হল্ছে, পি ্কতাঞ্চল্্য �াতায়াত 
সহজ হল্ি। অর্যেন্তরীে দনৌপল্থর কাজও দ্রুত 
এবগল্য় চ্যল্ে। দেল্ের অগ্গবতর জনযে জ্য, স্্য, 
আকাল্ের সিংল্�াগও পবরল্িেিান্ধি হওয়া উবচৎ। 
১০ নল্র্ম্বর পবরিহন বেিস এিিং বিশ্ব বিজ্ান 
বেিসও, তাই প্রবতটি েৃটটিল্কাে দথল্ক সিংল্�াল্গর 
িারো এিাল্র আমাল্ের প্রছেে বনিন্ধ হল্য় উল্ঠল্ে।
১৫ নল্র্ম্বর মহান আবেিাসী স্ািীনতা সিংগ্ামী 
বিরসা মুন্ার জন্মিাবর্ ্ককী, এিাল্র িযেজতিত্ব বির্াগ 
তারঁ জীিন আখ্যোন রল্য়ল্ে। এই সিংখ্যোয় প্রিানমন্তী 
কতৃ ্কক প্রাপ্ত বিল্ের্ উপহাল্রর ই-বন্যাম বির্ল্য়ও 
বনিন্ধ রল্য়ল্ে ; গুজরাত এিিং বহমাচ্য প্রল্েেল্ক 
উন্নয়ন প্রকল্ল্পর উপহার; এিিং অমতৃ মল্হাৎসল্ির 
পল্ি ্ক রল্য়ল্ে িীর বিপ্লিীল্ের অনুল্প্ররোমূ্যক 
গল্প। এক পে এক দপনেল্নর মািযেল্ম তসনযেল্ের 
েীর্ ্কবেল্নর োবিও পূরে হল্য়ল্ে, এই সিংখ্যোয় দসই 
কাবহবনও উপস্াপন করা হল্য়ল্ে।
র্ারত প্রগবত ও উন্নয়ল্নর বেল্ক এবগল্য় চল্্যল্ে।
আপনাল্ের মতামত পাঠাল্ত থাকুন।  

ভারত অগ্রগবতর জন্য প্রস্তুত, 
উন্নয়ভনর জন্য প্রস্তুত

এখন রতভরাটট ভার্ায় উপলব্ধ বনউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়ভত বলিক করুন

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

সম্ােভকর কলভম

( সভত্যন্দ্র প্রকাশ )
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সাম্প্রবতক সংখ্যাটট বচত্তাকর্ ্ষক বনবভন্ধ পূি ্ষ
বনউ ইজন্য়া সমাচাল্রর সি ্কল্ের্ সিংখ্যোটি অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্ক। 
‘ঔপবনল্িবেক মানবসকতা’ ও উত্তরাবিকার দথল্ক মুজতি দপল্ত 
িত্কমান দকন্দীয় সরকার দ� সক্য পেল্ক্ষপ গ্হে কল্রল্ে, তা 
প্রেিংসনীয়। এোড়াও িািং্যাল্েল্ের সল্গে ববিপাবক্ষক চুজতি, বচতাল্ের 
পুনঃপ্রিত্কন, েুগ্ধ সল্ম্্যন বির্য়ক বনিন্ধগুল্্যাও আকর্ ্কেীয়।  
বীরাপ্া আম্বাবল
beerappadambali@gmail.com

আবম বনউ ইন্ডিয়া সমাচার 
পন্ত্কার জন্য অভপষ্া করবে
আবম বনউ ইজন্য়া সমাচার পজত্কার 
আগামী সিংখ্যোর জনযে অিীর আগ্ল্হ 
অল্পক্ষা করবে। �খ্ন আবম এই 
পজত্কাটি পাই, তখ্ন আমার আনল্দির 
সীমা থাল্ক না। এই পজত্কা দথল্ক আবম 
আমার দেল্ের দ্রুত অগ্গবত সম্পল্ক্ক 
তথযে পাই। এই উল্েযোল্গর জনযে প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােীল্ক িনযেিাে। এত সুদির 
উপস্াপনার জনযে বনউ ইজন্য়া সমাচার 
পজত্কার পুল্রা ে্যল্ক িনযেিাে জানাই।
akashvermaup50@gmail.com

ভারতীয়তার প্রচার কভর
আবম বনয়বমত বনউ ইজন্য়া সমাচার 
পজত্কার বিজজিা্য সিংস্করে পবড়। গান্ধী 
জয়ন্তী উপ্যল্ক্ষযে মাননীয় প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােীর বনিন্ধটি অনুল্প্ররোোয়ক। 
োসল্ত্বর প্রতীক দথল্ক মুজতি- প্রছেে 
বনিন্ধটি হৃেয়গ্াহী। বনউ ইজন্য়া সমাচার 
পজত্কার সমস্ত সিংখ্যো আমাল্ের 
র্ারতীয়ল্ত্বর অনুরূ্বত জাগ্ত কল্র।
গগোরাম বববেকম ্ষা
gangaramvishwakarma@gmail.com

পন্ত্কার প্রচ্ে আকর্ ্ষিীয়
বনউ ইজন্য়া সমাচার পজত্কার সি ্কল্ের্ সিংখ্যোটি পড়্যাম। এই সিংখ্যোর প্রছেেটি অপূি ্ক। 
পজত্কার প্রছেল্ের পাোপাবে অমতৃ মল্হাৎসি বির্াল্গ প্রকাবেত জাতীয় িীরল্ের 
সম্পল্ক্ক বনিন্ধগুব্যও অনুল্প্ররোোয়ক। পজত্কার অনযোনযে বনিন্ধগুল্্যাও প্রাজি্য র্ার্ায় 
উপস্াপন করা হল্য়ল্ে।
শ্রী রগাপাল শ্রীবাস্ব
shrigopal6@gmail.com 

�াকবাক্স

অনুসরি করুন @NISPIBIndia

রযাগাভযাভগর টঠকানা: রুম নম্বর ২৭৮, দসন্টা্য িুযেল্রা অফ কবমউবনল্কেন,
ববিতীয় ত্য, সূচনা র্িন, নতুন বেবলি- ১১০০০৩

ইভমল: response-nis@pib.gov.in 
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জমু্ ও কাশ্ীর ৪০০০ রকাটট টাকা মূভল্যর 
প্রায় ৫০০টট প্রকল্প রপভয়ভে

এ িের বচবনর মরসুল্ম বিল্শ্বর িহৃত্তম বচবন 
উৎপােনকারী দেে বহল্সল্ি আবিরূ্্কত হল্য়ল্ে 

র্ারত। খ্ােযে মন্তল্কর মল্ত ২০২২ সাল্্যর দসল্টেম্বর 
মাল্সর দের্ প� ্কন্ত সময় বচবন খ্াল্তর 
জনযে ঐবতহাবসক বে্য। এই মরসুল্ম 
আখ্ উৎপােন, বচবন উৎপােন, বচবন 
রফতাবন, আখ্ ক্য়, আল্খ্র িল্কয়া 
পবরল্োি এিিং ইথান্য উৎপােন সিই 
নতুন উচ্চতায় দপৌঁল্েল্ে। এই অথ ্কিেল্র 
সল্ি ্কাচ্চ ১০৯.৮ ্যক্ষ দমটরিক িন বচবন 
রফতাবনর কারল্ে, র্ারত প্রায় ৪০,০০০ 
দকাটি িাকা তিল্েবেক মুদ্া অজ্কন 
কল্রল্ে। এই মরসুল্মর দেল্র্ কৃর্কল্ের 

আল্খ্র িল্কয়া বে্য মাত্ ৬০০০ দকাটি িাকা। আল্খ্র 
উৎপােন ৫০০০ ্যক্ষ দমটরিক িন হল্য়ল্ে। ৩৫৭৪ 
বমব্যয়ন দমটরিক িন আখ্ মাড়াই করা হল্য়বে্য, �ার 

ফল্্য ৩৯৫ বমব্যয়ন দমটরিক িন বচবন 
পাওয়া বগল্য়ল্ে। ইথান্য উৎপােল্ন 
৩৫ ্যক্ষ দমটরিক িন বচবন িযেিহার 
করা হল্য়ল্ে। ২০১৮-১৯ সাল্্য এই 
পবরসিংখ্যোন বে্য ৩ ্যক্ষ দমটরিক িন, 
২০২১-২২ বচবনর মরসুল্ম তা ৩৫ ্যক্ষ 
দমটরিক িন হল্য়ল্ে। উল্লিখ্ল্�াগযে বির্য় 
হ্য র্ারত বিল্শ্বর িহৃত্তম বচবনর গ্াহক। 
একই সমল্য়, র্ারত বিল্শ্বর ববিতীয় 
িহৃত্তম আখ্ উৎপােনকারী দেে। 

সাফল্য: ভারত ববভবের বৃহত্তম বচবন 
উৎপােনকারী রেশ হভয় উভঠভে

জম্ ু ও কাশ্ীর এতবেন অনযোনযে রাল্জযের তু্যনায় দ� সক্য উন্নয়নমূ্যক 
প্রকল্প দথল্ক িজঞ্চত বে্য, ৩৭০ এিিং ৩৫এ িারা িাবতল্্যর পল্র জম্ ুও 

কাশ্ীল্রর সািারে মানলু্র্রা দসই উন্নয়ন িারায় সাবম্য হল্য়ল্েন। এটি প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােীর ঐবতহাবসক এিিং েীর্ ্ক প্রতীবক্ষত বসদ্ধান্ত বে্য, �ার ফ্য এখ্ন 
সকল্্যর সামল্ন েৃেযেমান। �াই দহাক স্ািীনতার ৭০ িেল্র এখ্াল্ন মাত্ ১৫০০০ 
দকাটি িাকা বিবনল্য়াগ হল্য়বে্য। দকন্দীয় সরকার এখ্ন বতন িেল্র এই রাল্জযে 
৫৬,০০০ দকাটি িাকার বিবনল্য়াগ আনল্ত সক্ষম হল্য়ল্ে। এটি এখ্ন সন্তাস 
অিুযেবর্ত রাল্জযের পবরিল্ত্ক প� ্কিকল্ের বপ্রয় গন্তিযেস্্য হল্য় উল্ঠল্ে।

জম্ ু ও কাশ্ীল্রর সাবি ্কক উন্নয়ল্নর জনযে প্রল্চটিা অিযোহত দরল্খ্, দকন্দীয় 
স্রাষ্ট্রমন্তী অবমত োহ তারঁ বতন বেল্নর সফল্র ৫০০টিরও দিবে উন্নয়ন প্রকল্প চা্যু 
কল্রল্েন। ৪ অল্্টাির, বতবন জম্লু্ত দমাি ১৯৬০ দকাটি িাকা মূল্্যযের ২৬৩টি 
প্রকল্ল্পর উল্বিািন ও বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রন। এিিং পল্রর বেন িারামুলিায় দমাি  
২০০০ দকাটি িাকার ২৪০টি উন্নয়ন প্রকল্ল্পর উল্বিািন ও বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন 
কল্রন। 

বতবন িল্্যন “আল্গ, কাশ্ীল্র জামহুবরয়াল্তর সিংজ্া বে্য মাত্ বতনটি পবরিার, 
৮৭ জন বিিায়ক এিিং েয়জন সািংসে। �াইল্হাক, ২০১৯ সাল্্যর ৫ আগটি 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী গ্াল্মর পঞ্চ, সরপঞ্চ, বিবিবস এিিং দজ্যা পঞ্চাল্য়ল্ত 
গেতন্ত এল্ন ৩০,০০০ মানরু্ল্ক জামহুবরয়াল্তর (গেতন্ত) সল্গে সিং�ুতি করার 
কাজ সম্পন্ন কল্রল্েন। আল্গ, উপতযেকার �িুকরা হাল্ত পাথর ও িদিকু তুল্্য 
বনত, বকন্তু প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী জজ এখ্াল্ন বেল্প স্াপন কল্রল্েন, �িুকল্ের 
হাল্ত দমািাই্য দফান, ্যযোপিপ, কম্ম্পউিার তুল্্য বেল্য়ল্েন �াল্ত �িুকল্ের 
কম ্কসিংস্ান হয়।“ 

সংবাে সংভষ্প 
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ভারভত বতবর আইভফান 
রফতাবন মাত্ ৫ মাভস ১০০০ 

রকাটট টাকা অবতক্রম কভরভে

আইল্ফান ততবরল্ত অনযোনযে দেল্ের 
আবিপল্তযে হ্াস কল্রল্ে র্ারত। েীঘ্রই 

সারা বিল্শ্ব ‘দমি ইন ইজন্য়া’ আইল্ফান পাওয়া 
�াল্ি। প্রকৃতপল্ক্ষ, চ্যবত অথ ্কিের ২০২২-২৩ 
সাল্্যর এবপ্র্য দথল্ক আগল্টির মল্িযে র্ারত ১০০০ 
দকাটি িাকারও দিবে মূল্্যযের আইল্ফান রফতাবন 
কল্রল্ে। র্ারল্ত ততবর আইল্ফান ইউল্রাপ এিিং 
উপসাগরীয় দেেগুব্যল্ত পাঠাল্না হল্য়ল্ে। অনুমান 
করা হল্য়ল্ে দ� ২.৫ বিব্যয়ন িা আনমুাবনক 
২০,০০০ দকাটি িাকার আইল্ফান ২০২৩ সাল্্যর 
মাল্চ্কর মল্িযে র্ারত দথল্ক রফতাবন করা হল্ি। 
২০২২ সাল্্যর মাচ্ক প� ্কন্ত, র্ারত ১.৩ বিব্যয়ন 
মূল্্যযের আইল্ফান রফতাবন কল্রবে্য। ২০১৭ সা্য 
দথল্ক, তাইওয়াল্নর দকাম্পাবন ফক্সকন, দপগারিন 
এিিং বর্স্তান প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােীর ‘দমক ইন 
ইজন্য়া-দমক ফর েযে ওয়াল্ড্ক’ পবরকল্পনার অিীল্ন 
র্ারল্ত আইল্ফান ততবর করল্ে। 

নতুন বেবলির কনট রলেভসর খাবে ইন্ডিয়ার রোকান 
সমস্ পুরভনা ববন্ক্রর ররক�্ষ রভভে বেভয়ভে

দসদটেম্বল্রর দেল্র্র বেল্ক তারঁ ‘মন বক িাত’ অনুষ্াল্ন প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী জনগল্ের কাল্ে খ্াবে, 
তাতঁ িা হস্তবেল্পজাত পেযে দকনার আল্িেন কল্রবেল্্যন। জনগে তারঁ আল্িেল্ন সাড়া বেল্য়ল্েন, 

ফল্্য এই িেল্রর ২ অল্্টাির গান্ধী জয়ন্তী উপ্যল্ক্ষ, খ্াবে ইজন্য়ার কনি দপ্লল্সর দোকান সমস্ত পুরল্না 
বিজক্র দরকি্ক দর্ল্ে বেল্য়ল্ে। খ্াবে ইজন্য়ার এই দোকানটি মাত্ একবেল্ন ১.৩৪ দকাটি িাকার দরকি্ক 
বিজক্ কল্রল্ে। খ্াবে ইজন্য়ার দোকানটি ২০২১ সাল্্যর ৩০ অল্্টাির ১.২৯ দকাটি িাকার সল্ি ্কাচ্চ বিক্য় 
কল্র দরকি্ক েঁুল্য়বে্য, দসই িের গান্ধী জয়ন্তীল্ত ওই দোকানটি ১.০১ দকাটি িাকার সামগ্ী বিজক্ কল্রবে্য। 
এর আল্গও প্রিানমন্তী দমােী তারঁ কম ্কসূবচল্ত জনগেল্ক খ্াবে পেযে দকনার আল্িেন কল্রল্েন। এর প্রর্াি 
আমরা দেখ্ল্ত পাই খ্াবে ও গ্ামীে বেল্প কবমেল্নর আল্য়। ২০২১-২২ অথ ্ক িেল্র প্রথমিার তারা ১.১৫ ্যক্ষ 
দকাটি িাকার িযেিসা কল্র। খ্াবে ও গ্ামীে বেল্প কবমেল্নর এর দমাি আয় হল্য়বে্য ১,১৫,৪১৫.২২ দকাটি 
িাকা, অপরবেল্ক আল্গর অথ ্কিের অথ ্কাৎ ২০২০-২১ সাল্্য আয় হল্য়বে্য ৯৫,৭৪১.৭৪ দকাটি িাকা। অথ ্কাৎ 
২০.৫৪% িজৃদ্ধ দপল্য়ল্ে। উপরন্তু, খ্াবে এিিং গ্ামবেল্প খ্াল্ত দমাি উৎপােন ২০১৪-১৫ সাল্্যর তু্যনায় 
২০২১-২২ সাল্্য ১৭২% দিল্ড়ল্ে, একই সমল্য় দমাি বিক্য় ২৪৮ েতািংল্ের দিবে দিল্ড়ল্ে।

কুভনাভত আবরিকান বচতাভের 
পয ্ষভবষ্ভির জন্য সরকার টাস্ 

রফাস ্ষ গঠন করভব

র্ারল্ত বচতাল্ক বি্যপু্ত প্রােী দর্ার্োর ৭০ িের 
পল্র, দকন্দীয় সরকার নাবমবিয়া দথল্ক বচতা বনল্য় 

এল্সল্ে। দকন্দ এই বচতাগুব্যর বির্ল্য় দকানও বেবথ্যতা 
দেখ্াল্ত চায় না। ফ্যস্রূপ, দকন্দীয় পবরল্িে মন্তক নয় 
সেল্সযের একটি মবনিবরিং িাস্ক দফাস ্ক গঠন কল্রল্ে। িাস্ক 
দফাল্স ্কর মযোল্ন্ল্ির মল্িযে রল্য়ল্ে বচতার স্াস্যে প� ্কল্িক্ষে, 
দকায়াল্রন্াইন এিিং এ্যাকায় দর্ারাল্ফরা রক্ষোল্িক্ষে, 
ইল্কা-িুযেবরজল্মর জনযে বচতার আিাসস্্য উন্মতুি করা 
এিিং স্ানীয় সম্প্রোল্য়র সল্গে বনয়বমত দ�াগাল্�াগ রাখ্া। 
কবমটির আবিকাবরকরা বচতাল্ের বেকাল্রর ক্ষমতা এিিং 
অবর্ল্�াজন ক্ষমতাও প� ্কল্িক্ষে করল্িন। র্ারত সরকার 
বচতা দেল্ে আনার জনযে পাচঁ িেল্রর পবরকল্পনা ততবর 
কল্রল্ে। পাচঁ িেল্রর এই কম ্কসূবচর প্রথম িাল্প আিটি 
বচতা আনা হল্য়ল্ে এিিং ববিতীয় িাল্প আরও ১২টি বচতা 
আনা হল্ি। কুল্না জাতীয় উেযোল্নর অনুরূপ জ্যিায় ুএিিং 
িনাঞ্চ্য রল্য়ল্ে এমন অনযে দকানও জাতীয় উেযোল্নও 
তাল্ের দেল্ড় দেওয়া হল্ি। 

সংবাে সংভষ্প 
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ধরবত আবা
‘অরল্েযের অবিকার’ গ্ল্ন্র রূ্বমকায় মহাল্শ্বতা দেিী 

ব্যল্খ্বেল্্যন “র্ারতিল্র্ ্কর স্ািীনতা সিংগ্াল্মর ইবতহাল্স বিরসা 
মুন্ার নাম ও বিল্দ্াহ সক্য অল্থ ্কই স্মরেীয় ও তাৎপ� ্কময়। এ 
দেল্ের দ� সামাজজক ও অথ ্কননবতক পিরূ্বমকায় তারঁ জন্ম ও 

অরু্যেত্ান, তা দকি্যমাত্ এক বিল্েেী সরকার ও তার দোর্ল্ের 
বিরুল্দ্ধ বিল্দ্াহ নয়, একইসল্গে এ বিল্দ্াহ সমকা্যীন বফউিা্য 

িযেিস্ার বিরুল্দ্ধও। এ সমুেয় ইবতহাল্সর বিল্িচনা বর্ন্ন বিরসা 
মুন্া ও তারঁ অরু্যেত্াল্নর �থাথ ্ক বিল্িচনা অসম্ভি।“ িস্তুতপল্ক্ষ 

উবনে েতল্কর ববিতীয়াল্ি ্ক বিরসা মুন্া আবেিাসী সমাল্জর 
সিংগ্ামল্ক এক নতুন বেকবনল্ে্কেনা বেল্য়বেল্্যন। 

বিরসা মুন্া শুিুমাত্ মুন্া বিল্দ্াল্হর নায়ক নন, 
বতবন সমগ্ আবেিাসী সমাল্জর কাল্ে িরবত আিা 
িা িবরত্ীর বপতা। তারঁ িাল্কই সিংগটঠত হল্য়বে্য 

‘উ্যগু্যান’ িা প্রি্য বিল্দ্াহ। ১৮৭৫ সাল্্যর ১৫ নল্র্ম্বর 
রাবঁচ দজ্যার উব্যহাতু গ্াল্ম জন্ম হয় বিরসার। িািা সুগনা 
মুন্া এিিং মা কারবমর চতুথ ্ক সন্তান বেল্্যন বতবন। কবথত 
আল্ে, বতবন িহৃস্পবতিার জল্ন্মবেল্্যন তাই তারঁ নাম 
রাখ্া হয় বিরসা। পবরিাল্রর আবথ ্কক সগেবত না থাকল্্যও 
তারঁ িািা তাল্ক একটি বমেনাবর সু্কল্্য পড়াল্োনা করল্ত 
পাঠান। সময়িা তখ্ন ১৮৮২ সা্য। বরিটিেরা ‘ইজন্য়ান 
ফল্রটি অযো্ট’ বনল্য় আল্স। এই আইল্নর সাহাল্�যে বরিটিেরা 
আবেিাসীল্ের তালঁ্ের অরল্েযের অবিকার দথল্ক িজঞ্চত 
করল্ত দচল্য়বে্য। 

একবেল্ক আবেিাসী সিংসৃ্কবত, অনযেবেল্ক বরিটিান 
বমেনাবর সু্কল্্যর বেক্ষা, বিরসার মল্ন েইু র্ািনার বিন্দ্ব 
চ্যল্ত থাল্ক। দের্প� ্কন্ত ১৮৯০ সাল্্য ১৫ িের িয়ল্স বতবন 
সু্ক্য বেক্ষা তযোগ কল্রন। পরিতভী ৫ িের (১৮৯০-১৮৯৫) 
বিরসা িম ্ক, নীবত, েে ্কন, িনিাল্সর রীবতনীবত, মুন্া ঐবতহযে 
গর্ীরর্াল্ি অিযেয়ন কল্রন। 

বিরসা িঝুল্ত পারন, মুন্া সমাজ আচার-আচরল্ে 
কুসিংস্কাল্রর দচারািাব্যল্ত আিল্ক আল্ে। কখ্নও কখ্নও 
আিার আবেিাসী সমাল্জর মানুর্রা বরিটিান িম ্কপ্রচারকল্ের 
বিশ্বাস কল্র প্রতাবরত হয়। এর ওপল্র বে্য জবমোরল্ের 
দোর্ে ও বরিটিে োসন। বিরসা আবেিাসী সমাজল্ক বতনটি 
স্তল্র সিংগটঠত কল্রবেল্্যন। প্রথমত, কুসিংস্কার ও র্ণ্ডাবম 
দথল্ক েলূ্র রাখ্া, পবরছেন্নতা ও বেক্ষার পথ। ববিতীয়ত, 
অথ ্কননবতক ও সামাজজক স্তল্র সিংস্কার। এ জনযে বিরসা 
‘দিগাবর প্রথা’র বিরুল্দ্ধ আল্দিা্যন শুরু কল্রন। তৃতীয়ত, 
আবেিাসীল্ের তালঁ্ের রাজননবতক অবিকার সম্পল্ক্ক 
সল্চতন করার জনযে একটি প্রচারাবর্�ান শুরু কল্রন। 
আবেিাসীরা বিরসা মুন্ার মল্িযে তালঁ্ের আেে ্ক নায়কল্ক 

খ্ুলঁ্জ দপল্য়বেল্্যন।
বিরসা বরিটিেল্ের চাবপল্য় দেওয়া জবমোবর ও রাজস্ 

িযেিস্ার বিরুল্দ্ধ ্যড়াই কল্রবেল্্যন। বিরসাও সুেল্খ্ার 
মহাজনল্ের বিরুল্দ্ধ মুন্া সমাজল্ক একজত্ত কল্রবেল্্যন। 
এই মহাজনরা ঋল্ের বিবনমল্য় আবেিাসীল্ের জবম েখ্্য 
কল্র বনত। ‘উ্যগু্যান’ িা বিল্দ্াহ বিরসা মুন্ার মতুৃযে প� ্কন্ত 
চল্্য। ১৮৯৭ সাল্্যর আগটি মাল্স, বিরসা তারঁ সল্গে ৪০০ 
জন আবেিাসী বনল্য় একটি থানা আক্মে কল্রন। মুন্া 
এিিং বরিটিেল্ের মল্িযে দের্ ্যড়াই ১৯০০ সাল্্যর জানয়ুাবরল্ত 
হল্য়বে্য। রাবঁচর কাল্ে িুম্ববর পাহাল্ড় এই �লু্দ্ধ হাজার 
হাজার আবেিাসী বরিটিেল্ের মুল্খ্ামুবখ্ হল্য়বে্য। বরিটিে 
কামান ও িদিলু্কর সাল্থ আবেিাসীল্ের তীর-িনুক ্যড়াইল্য় 
বপবেল্য় পল্ড়বে্য। বরিটিেল্ের আক্মল্ে িহু আবেিাসী 
বনহত এিিং দিে কল্য়কজনল্ক দগ্ফতার হল্য়বেল্্যন।

বিরসাল্ক িরার জনযে বরিটিেরা ৫০০ িাকা পুরস্কার 
দর্ার্ো কল্রবে্য। কবথত আল্ে দ� তারঁ পবরবচত দ্যাল্করা 
৫০০ িাকার বিবনমল্য় বরিটিেল্ের কাল্ে তারঁ হবেস 
বেল্য়বেল্্যন। অিল্েল্র্ চক্িরপুর দথল্ক বিরসাল্ক 
দগ্ফতার করা হয়। বতবন রাবঁচ দজল্্য িজদি বেল্্যন। দজল্্যর 
মল্িযে ১৯০০ সাল্্যর ৯ জনু বিরসার মতুৃযে হয়। বিরসার এই 
িীরত্বগাথা েীর্ ্কবেন িল্র িইল্য়র পাতায় িা একটি বনবে্কটি 
অঞ্চল্্য সীমািদ্ধ বে্য, প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী বিরসার 
আত্মতযোল্গর কথা স্মরে কল্র িল্্যবেল্্যন, “র্গিান বিরসা 
সমাল্জর জনযে দিলঁ্চ বেল্্যন, তারঁ সিংসৃ্কবত এিিং দেল্ের 
জনযে আত্মতযোগ কল্রবেল্্যন। অতএি, বতবন এখ্নও 
আমাল্ের বিশ্বাল্স, আমাল্ের র্গিান বহসাল্ি আমাল্ের 
মল্িযে উপবস্ত আল্েন।“ প্রিানমন্তী দমােী ২০২১ সাল্্যর 
১৫ নল্র্ম্বর বিরসা মুন্ার জন্মিাবর্ ্ককী স্মরল্ে ঝাড়খ্ল্ণ্ড 
একটি �ােরু্র উল্বিািন কল্রবেল্্যন। এোড়া এই বেনটিল্ক 
আবেিাসী দগৌরি বেিস বহসাল্ি উে�াপন করার কথা 
দর্ার্ো করা হল্য়বে্য। 

ব্যন্ক্তত্ বিরসা মুন্াবিরসা মুন্া

জন্ম- ১৫ নভভম্বর, ১৮৭৫। মৃতু্য- ৯ জনু, ১৯০০
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প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােীর েীর্ ্কবেল্নর প্রোসবনক 
অবর্জ্তা রল্য়ল্ে এিিং ৭ অল্্টাির বতবন সািংবিিাবনক 
পল্ে আসীন থাকার ২১ িের পূে ্ক কল্রল্েন। ২০০১ 
সাল্্য �খ্ন বতবন গুজরাল্তর মুখ্যেমন্তী হন তখ্ন 
গুজরাল্তর রূ্জ অঞ্চ্য রূ্বমকল্ম্প বিপ� ্কস্ত। দসই 
সময় তারঁ সামল্ন সিল্চল্য় িড় পরীক্ষা বে্য রাল্জযে 
উপ�ুতি পুনি ্কাসন। পানীয় ও দসল্চর জল্্যর অর্াি, 
খ্রা, বিেুযেৎ-সহ অল্নক সমসযো বে্য। বতবন শুিু এই 
সমসযোগুব্যর সমািানই কল্রনবন, িরিং গুজরাল্তর 
মুখ্যেমন্তী বহসাল্ি প্রায় সাল্ড় িাল্রা িেল্রর দময়াল্ে 
বতবন গুজরাল্তর বিকােল্ক মল্ি্য বহসাল্ি উপস্াপন 
কল্রল্েন। প্রিানমন্তী হওয়ার পর বতবন দসই েৃটটির্বগে 
বনল্য় দেেল্ক এবগল্য় বনল্য় �াওয়ার জনযে কল্ঠার 
পবরশ্রম কল্রল্েন। সম্প্রবত তারঁ গুজরাত সফল্রর 
সময় বতবন তারঁ বনজ রাল্জযের জনযে অল্নকগুব্য 
উন্নয়ন প্রকল্ল্পর দর্ার্ো কল্রল্েন।

প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী ৯-১১ অল্্টাির গুজরাত 
সফল্র বগল্য়বেল্্যন। দসই সময় বতবন গুজরাল্ত 
৪টি দজ্যায় ১৪ হাজার দকাটি িাকারও দিবে 

উন্নয়ন প্রকল্ল্পর কথা দর্ার্ো কল্রল্েন। মাত্ েেবেল্নর 
মল্িযে গুজরাল্ত তারঁ ববিতীয় সফল্র, প্রিানমন্তী নল্রন্দ 
দমােী দমহসানার দমাল্িরা গ্ামল্ক দেল্ের প্রথম ২৪ র্ণ্া 
দসৌরেজতি চাব্যত গ্াম বহসাল্ি দর্ার্ো কল্রবেল্্যন। বতবন 
৩৯০০ দকাটি িাকারও দিবে মূল্্যযের উন্নয়ন প্রকল্পগুব্যর 
উল্বিািন ও বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রল্েন। ২০১১ সাল্্য বতবন 
দমাল্িরাল্ক সমূ্পে ্করূল্প একটি দসৌরেজতি চাব্যত গ্াল্ম 
পবরেত করার পবরকল্পনা কল্রবেল্্যন। দস সময় বতবন 
িল্্যবেল্্যন, “বিেযুেৎ দকন্দ দথল্ক গ্াল্ম বিেযুেৎ পবরিহল্ন 
অিকাঠাল্মাগত খ্রচ, রক্ষোল্িক্ষল্ের খ্রচ আল্ে। িরুন, 
গ্াল্মর প্রল্য়াজল্ন একই গ্াল্ম একটি দসৌরবিেযুেৎ দকন্দ 
স্াপন করা হল্য়ল্ে। সুতরািং দকানটি কম িযেয়িহু্য তা 
বহসাি করা উবচৎ। আমার আহল্মোিাবে মন ি্যল্ে দসা্যার 
প্লযোল্ন্র োম কম হল্ি।“ 

১১ িের পল্র বতবন �খ্ন দমাল্িরাল্ক র্ারল্তর প্রথম ২৪ 
র্ণ্া দসৌরেজতি চাব্যত গ্াম বহসাল্ি দর্ার্ো কল্রবেল্্যন, 

গুজরাভতর ববকাভশ 
একগুচ্ নতুন প্রকল্প 

রাষ্ট্রপ্রিানমন্তীর গুজরাত সফর 
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তখ্ন বতবন িল্্যন, “এখ্ন দমাল্িরা বিল্শ্বর দ� দকানও স্াল্ন 
দসৌর েজতি সম্পবক্কত আল্্যাচনার অিংে হল্ি।“ এর সাল্থ, 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী জাবতর উল্দেল্ে েেটি প্রকল্প 
উৎসগ ্ক কল্রল্েন, �ার মল্িযে রল্য়ল্ে আহল্মোিাে দমহসানা 
দগজ রূপান্তর প্রকল্প, সিরমবত-জগুোন অিংল্ের দগজ 
রূপান্তর এিিং দমাল্িরার সূ� ্ক মজদিল্র প্রল্জকেন মযোবপিং। 
এোড়াও বতবন েয়টি নতুন প্রকল্ল্পর বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন 
কল্রন। বতবন দমাল্িরার দমাল্িশ্বরী মাতার মজদিল্র প্রাথ ্কনা 
কল্রন এিিং সূ� ্ক মজদিরও পবরেে ্কন কল্রন। 

আহল্মোিাল্ের অর্ািী বেক্ষাথভীল্ের জনযে প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােী তেক্ষবনক সিংকুল্্যর প্রথম িাল্পর উল্বিািন 
কল্রল্েন। এই প্রকল্পটি বেক্ষাথভীল্ের সামবগ্ক বিকাল্ের 

জনযে সুবিিা প্রোল্ন সহায়তা করল্ি। েক্ষতা উন্নয়ল্নর 
ওপর সি ্কাবিক গুরুত্ব প্রোল্নর কথা িল্্যন প্রিানমন্তী। 
বেক্ষা সমাপ্ত করল্ত বেশুরা দ�সক্য অসুবিিার সম্খু্ীন 
হয় প্রিানমন্তী দস সক্য বির্ল্য়রও উল্লিখ্ কল্রন। তাল্ের 
েক্ষতা উন্নয়ল্নর জনযে অবর্র্ািকল্ের প্রস্তুত করার 
পরামে ্ক দেন।

প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী ১০ অল্্টাির জামনগল্র 
১৪৬০ দকাটি িাকার দিবে প্রকল্ল্পর উল্বিািন ও বর্ত্তিপ্রস্তর 
স্াপন কল্রন। এই প্রকল্পগুব্য দসচ, বিেযুেৎ, জ্য সরিরাহ 
এিিং েহুল্র অিকাঠাল্মা সম্পবক্কত। অনুষ্াল্ন প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােী গুজরাল্তর উন্নয়ল্নর জনযে পাচঁটি প্রস্তাি 
িযোখ্যো কল্রন। বতবন িল্্যন, “গুজরাত উন্নয়ল্নর পাচঁটি 

প্রধানমন্তী নভরন্দ্র রমােী অভনক আভগই রসৌর শন্ক্তর গুরুত্ অনধুাবন কভরবেভলন

প্রিানমন্তীর গুজরাত সফর রাষ্ট্র

র্ারত তিবচত্যেময় জ্যিায়ুর দেে। এখ্াল্ন সূল্� ্কর আল্্যাও অগাি। এমন 
পবরবস্বতল্ত, বিশ্ব উষ্ায়ল্নর বিরুল্দ্ধ ্যড়াইল্য় আমাল্ের অনযেতম অস্ত্র 
দসৌরেজতির গুরুত্ব অল্নক আল্গই অনুিািন কল্রবেল্্যন প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােী। গুজরাল্তর মুখ্যেমন্তী থাকাকা্যীন বতবন এটির কাজ শুরু 
কল্রবেল্্যন। নল্রন্দ দমােীর মুখ্যেমন্তীল্ত্ব দসৌর েজতি নীবত প্রেয়নকারী 
প্রথম রাজযেও হল্য় ওল্ঠ গুজরাত। গুজরাত বে্য দেল্ের প্রথম রাজযে 
দ�খ্াল্ন একক স্াল্ন িহৃত্তম দসৌরবিেুযেৎ দকন্দ গল্ড় উল্ঠল্ে। ২০১১ 
সাল্্য প্রিানমন্তী দমােী এ বির্ল্য় তারঁ েৃটটির্বগে তুল্্য িল্র জাবনল্য়বেল্্যন 
দ� আমরা �বে দসৌর েজতির উপর গুরুত্ব আল্রাপ কবর, তাহল্্য কম 
খ্রল্চ েজতির চাবহো দমিাল্না �াল্ি।

দমাল্িরা গ্াম দেল্ের প্রথম গ্াম 
দ�খ্াল্ন ২৪ র্ন্া দসৌর েজতি 
িযেিহার করা হয়। এখ্াল্ন একটি 
প্রাচীন এিিং বিখ্যোত সূ� ্ক মজদিরও 
রল্য়ল্ে। দমাল্িরা গ্াল্ম একটি 
দসৌর বিেুযেৎ দকন্দ স্াপন করা 
হল্য়ল্ে। সমস্ত িাবড় এিিং সরকাবর 
অবফল্স ১৩০০টিরও দিবে 
দসৌরবিেুযেল্তর পযোল্ন্য িসাল্না 
হল্য়ল্ে। এগুব্য িযোিাবর এনাজজ্ক 
দটিাল্রজ বসল্টিম-এর মািযেল্ম 
িযোিাবরর সল্গে সিং�ুতি থাল্ক। 
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গত ২০-২৫ ধভর রবশ বকেু 
সমস্যা বেল 

রসই সকল সমস্যা েরূীকরভির 
প্রভচষ্া করা হভয়ভে 

এই সমস্যাগুবল রমাকাভবলা কভর গুজরাত 
আজ উন্নয়ভনর অগ্রভাভগ রভয়ভে। আজ, 

যখন উচ্চপ্রযুন্ক্তর হাসপাতাভলর কথা আভস, 
গুজরাভতর নাম শীভর্ ্ষ থাভক। একইভাভব 

বশষ্া রষ্ভত্ও আন্তজ্ষাবতক মাভনর রবশ বকেু 
প্রবতষ্ঠান রভয়ভে। 

সিংকল্প বনল্য় বনল্জল্ক েজতিো্যী কল্রল্ে, এিিং পাচঁটি 
সিংকল্প আজ গুজরাতল্ক এবগল্য় বনল্য় �াল্ছে। এই 
সিংকল্পগুব্য হ্য- জনেজতি, জ্ানেজতি, জ্যেজতি, েজতি 
এিিং প্রবতরক্ষা েজতি। এই পাচঁটি স্তল্ম্ভর উপর র্র কল্র 
গুজরাত বিকাল্ের এক নি অিযোয় রচনা কল্রল্ে।“  

প্রিানমন্তী ১১ অল্্টাির র্ারুল্চ ৮০০০ দকাটি 
িাকারও দিবে মূল্্যযের উন্নয়ন প্রকল্ল্পর উল্বিািন ও 
বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রন। দসই সময় বতবন কানহাইয়া 
্যা্য মাবনক্যা্য মুন্ী এিিং র্ারতীয় সগেীল্তর মহান 
সুরকার পজন্ত ওমকারনাথ ঠাকুরল্ক স্মরে কল্রন 
এিিং র্ারল্তর ঐবতহাবসক �াত্ায় র্ারুল্চর অিোন 
তুল্্য িল্রন। প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িল্্যন, “গুজরাত 
ও র্ারল্তর উন্নয়ল্ন র্ারুল্চর গুরুত্বপূে ্ক রূ্বমকা 
রল্য়ল্ে। �খ্নই আমরা র্ারল্তর ইবতহাস পবড় এিিং 
র্বির্যেৎ বনল্য় কথা িব্য, তখ্নই র্ারুচল্ক বনল্য় গল্ি ্কর 
সল্গে আল্্যাচনা হয়।” প্রিানমন্তী র্ারুচ দজ্যার 
আিবুনক সমসামবয়ক সমাজ পবরল্িল্ের কথাও উল্লিখ্ 
কল্রল্েন। এখ্াল্ন েটুি দমগা সিংল্�াগ প্রকল্ল্পর সল্গে 
প্রথম ‘িাল্ক ড্াগ পাক্ক-সহ রাসায়বনক খ্াত সম্পবক্কত 
দিে কল্য়কটি প্রকল্প চা্য ু করা হল্য়বে্য। এর মল্িযে 
অ্কিল্্যশ্বল্র র্ারুচ বিমানিদিল্রর বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপনও 
রল্য়ল্ে। এর ফল্্য র্ারুল্চর িাবসদিাল্ের আর িল্রাো 
িা সুরাল্তর উপর বনর্্কর করল্ত হল্ি না।

১১ অল্্টাির প্রিানমন্তী আহল্মোিাল্ের 
আসরওয়াল্ত অিবস্ত বসবর্্য হাসপাতাল্্য প্রায় ১২৭৫ 
দকাটি িাকা িযেল্য় বিবর্ন্ন স্াস্যেল্সিা সুবিিার উল্বিািন 
ও বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রন। এই প্রকল্পগুব্যর মল্িযে 
রল্য়ল্ে ইউএন দমহতা ইনবটিটিউি অফ কাবি্কও্যজজ 
অযোন্ বরসাচ্ক দসন্ার এিিং গুজরাত কযোনসার অযোন্ 
বরসাচ্ক ইনবটিটিউি, হৃে�ল্ন্তর বচবকৎসা এিিং �ত্নের 
জনযে নতুন র্িন বনম ্কাে করা হল্ি, বচবকৎসা িযেিস্া 
আরও আিবুনক কল্র দতা্যা হল্ি। এর পাোপাবে 
প্রিানমন্তী েবরদ্ দরাগীল্ের পবরিাল্রর সেসযেল্ের 
থাকার সুবিিার জনযে একটি আশ্রয় দকল্ন্দর বর্ত্তিপ্রস্তর 
স্াপন কল্রন। বতবন িল্্যন, “জনগল্ের সমসযো বনল্য় 
সরকাল্রর হৃেয় ও উল্দেেযে উল্বিল্গ পবরপূে ্ক না হল্্য 
উপ�ুতি স্াস্যে পবরকাঠাল্মা ততবর করা সম্ভি নয়। 
সরকার �খ্ন সিংল্িেনেী্য হয়, তখ্ন সিল্চল্য় দিবে 
্যার্িান হন সমাল্জর েিু ্ক্য অিংে, মা-দিানরা।“ 
একইসল্গে বতবন জানান “গুজরাল্তর কাজ এিিং অজ্কন 
এতিাই দিবে দ� তা গেনা করাও কটঠন।“ 

 প্রথম সমসযো বে্য স্াস্যে খ্াল্তর অনগ্সরতা।
 ববিতীয় সমসযো বে্য বেক্ষায় অিযেিস্া।
 তৃতীয় সমসযো বে্য বিেুযেল্তর অর্াি।
 চতুথ ্ক সমসযো বে্য জল্্যর অর্াি। 
 পঞ্চম সমসযো বে্য সি ্কত্ অপোসল্নর রমরমা।
 র্ষ্ সমসযো বে্য েুি ্ক্য আইনেঙৃ্খ্যা। 
 এই সি সমসযো মূল্্য সিল্চল্য় িড় িযোবি বে্য দর্াি 

িযোল্্কির রাজনীবত।

রাষ্ট্রপ্রিানমন্তীর গুজরাত সফর 
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র্ারল্তর সািংসৃ্কবতক তিবচত্যে এত বিো্য দ� তা সারা 
বিল্শ্বর মানুর্ল্ক অবর্রূ্ত কল্র। র্ারত স্ািীনতার 'অমতৃ 
কা্য'-এ ‘পঞ্চ প্রাে’ (পাচঁটি অগেীকার) এর কথা উল্লিখ্ 
কল্রল্ে তার মল্িযে অনযেতম হ্য ‘োসল্ত্বর মানবসকতা 
দথল্ক মুজতি' এিিং ‘ঐবতল্হযের জনযে গি ্কল্িাি’। প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােী িল্্যল্েন, “সাফল্্যযের বেখ্ল্র দপৌঁোল্ত হল্্য 
দেল্ের সািংসৃ্কবতক উন্নয়ন প্রল্য়াজন।“ তাই দসামনাল্থর 
পল্র, অল্�ািযোর রাম মজদির, কােী-বিশ্বনাথ িাম, 
িািা দকোরনাথ িাম, কত্কারপুর সাবহি, মহাকাল্্যর 
েহর উজ্জবয়নীর মল্তা সািংসৃ্কবতক স্ানগুব্যর ঐবতহযে 
পুনরুদ্ধাল্রর উল্েযোগ গ্হে করা হল্য়ল্ে। 

র্ারল্তর ১২টি দজযোবতব্য ্কল্গের মল্িযে মহাকাল্্যশ্বর 
দজযোবতব্য ্কল্গের বনজস্ গুরুত্ব রল্য়ল্ে। মহাকা্য 
মজদির হ্য পবৃথিীর একমাত্ বেি মজদির �ার 

বেিব্যগে েবক্ষেমুখ্ী। এটি র্গিান বেল্ির এমন একটি রূপ, 
�ার র্স্ম আরবত সারা বিল্শ্ব সুপবরবচত। প্রল্তযেক র্তি তার 
জীিদেোয় র্স্ম আরবত দেখ্ল্ত চান।

মহাকা্য মজদিল্র সারা দেে-বিশ্ব দথল্ক েে ্কনাথভীরা আল্সন। 
বসিংহস্ কুম্ভ হাজার হাজার মানুর্ল্ক আকর্ ্কে কল্র। মহাকা্য 
দ্যাক প্রকল্প বিল্শ্বর এই আিযোত্মিক দকন্দটিল্ক তার সি ্কল্শ্রষ্ 
রূপ বেল্ছে। র্তিরা আিুবনক সুল্�াগ-সুবিিা পাল্িন। মহাকা্য 
কমল্প্লক্স নিরূপ পাল্ি। মহাকা্য প্রাগেেটি ৮৫৬দকাটি িাকা 
িযেল্য় েুটি িাল্প বনবম ্কত হল্ছে। এটি দের্ হওয়ার পল্র, পুল্রা 
মহাকা্য মজদির চত্বর ২.৮ দহ্টর এ্যাকা ৪৭ দহ্টল্র প্রসাবরত 
হল্ি।

মহাকা্য দ্যাক তার প্রথম প� ্কাল্য় কােী বিশ্বনাথ 

মহাকাল মন্ন্দভর 
রেবত্ মবহমা ও 
আধ্যাত্মিত্মিকতার 
রমলবন্ধন

মহাকা্য দ্যাক প্রকল্প রাষ্ট্র
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গর্্কগৃল্হ প্রল্িল্ের পর প্রিানমন্তী মজদিল্রর পুল্রাবহতল্ের 
উপবস্বতল্ত র্গিান শ্রী মহাকাল্্যর সামল্ন হাত দজাড় কল্র 
প্রাথ ্কনা ও েে ্কন কল্রন। প্রিানমন্তী গর্্কগৃল্হর েবক্ষে দকাল্ে 
িল্স আরবত ও পুষ্াজিব্য করার পর মন্ত উচ্চারে কল্রন, 
িযোন কল্রন। নদিী মূবত ্কর পাল্ে িল্স হাত দজাড় কল্র প্রাথ ্কনাও 
কল্রন প্রিানমন্তী।

রাষ্ট্রমহাকা্য দ্যাক প্রকল্প 

বনউ ইজন্য়া সমাচার   ১-১৫ নল্র্ম্বর, ২০২২
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ভারভতর সবভচভয় বড় কবরভ�াভরর বববশষ্্য 
 মহাকা্য দ্যাল্ক প্রল্িল্ের আল্গ গ্যোন্ 

এন্টান্ দগি আপনাল্ক স্াগত জানাল্ি। 
দিল্্যপাথল্র দখ্াোই করা ১০৮টি স্তম্ভ 
রল্য়ল্ে, �াল্ত নতৃযে র্বগেমায় বেল্ির 
আনদি তাণ্ডি ফুটিল্য় দতা্যা হল্য়ল্ে।

 মহাকা্য দ্যাল্ক, একটি ৩৮৪বমিার েীর্ ্ক 
একটি মুযেরা্য প্রাচীর বনম ্কাে করা হল্য়ল্ে। 
৫২টি মুযেরাল্্য বেল্ির ২৫টি গল্প প্রেবে ্কত 
হল্য়ল্ে। এই গল্পগুব্যর দিবেরর্াগই বেি 
পুরাে, শ্রীমে র্াগিত, দেিী র্াগিত এিিং 
অনযোনযে গ্ন্ দথল্ক সিংগহৃীত হল্য়ল্ে।

 মহাকা্য দ্যাল্ক একটি মিযে-পথ অঞ্চ্য, 
মহাকা্য বথম পাক্ক, গাবড় এিিং িাল্সর 
জনযে একটি িহুত্য পাবক্কিং ্যি, ফু্য 
বিল্ক্তা এিিং অনযোনযে দোকান, দসৌর 
আল্্যা, তীথ ্ক�াত্ীল্ের জনযে একটি সুবিিা 
দকন্দ, একটি র্াি ও দিক এ্যাকা, নতুন 
সু্ক্য কমল্প্লক্স, গল্েে সু্ক্য, কমল্প্লল্ক্সর 
বনরাপত্তা ও নজরোবরর জনযে বসবসটিবর্ 
কযোল্মরা, একটি জল্্যর পাইপ্যাইন 
রল্য়ল্ে।

 কবরল্িাল্র প্রায় ১৮ হাজার চারা দরাপে 
করা হল্য়ল্ে। এই উল্দেল্েযে অন্ধ্রপ্রল্েে 
দথল্ক রুদ্াক্ষ, দি্য এিিং েমী িলৃ্ক্ষর চারা 
আনা হল্য়বে্য।

বেিরাজত্, নাগপঞ্চমী এিিং বসিংহল্স্র মল্তা উৎসিগুব্যর কথা 
মাথায় দরল্খ্ র্তিল্ের জনযে আরও র্া্য িযেিস্া ততবর করা হল্ছে। 

এখ্ন আর দ� দকাল্না উৎসল্ির সময়, মহাকা্য দপৌঁেল্ত 
পথচারীল্ের কল্য়ক বকল্্যাবমিার দহঁল্ি দ�ল্ত হল্ি না িা অল্নক 

েলূ্র গাবড় রাখ্ল্ত হল্ি না। পাবক্কিং ্যি দথল্ক মহাকা্য েে ্কন 
দ�ল্ত র্তিল্ের মাত্ ২০ বমবনি সময় ্যাগল্ি। এক বেল্ন কল্য়ক 

হাজার র্ল্তির আগমন র্িল্্যও মহাকা্য েে ্কল্ন দকানও অসুবিিা 
হল্ি না। প্রবত িের এখ্াল্ন প্রায় দেড় দকাটি র্তি েে ্কল্নর জনযে 

আল্সন। নতুন তিবেল্টিযের ফল্্য এই সিংখ্যো ববিগুল্েরও দিবে 
হল্ি িল্্য আো করা হল্ছে। এরই সল্গে ববিতীয় িাল্পর আওতায় 

প্রকল্পটির সম্প্রসারল্ের কাজ শুরু হল্য়ল্ে।

১ ঘন্ার মভধ্য ৩০ হাজার মানুর্ প্রিাম 
করভত সষ্ম হভবন

কবরল্িাল্রর চারগুে আকাল্রর হল্ি। ববিতীয় িাল্পর 
কাজ দের্ হওয়ার পর তা নয় গুে িহৃৎ হল্ি। ১১ 
অল্্টাির প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী ২০ দহ্টল্ররও দিবে 
বিস্তৃত মহাকা্য কবরিল্রর প্রথম িাল্পর উল্বিািন 
কল্রন। মহাকাল্্যর নগর উজ্জবয়নীর দগৌরি স্মরে কল্র 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িল্্যল্েন, “উজ্জবয়নী শুিুমাত্ 
দর্ৌল্গাব্যক অিস্াল্নর বেক দথল্ক র্ারল্তর দকল্ন্দ নয়, 

এটি র্ারল্তর আত্মার দকল্ন্দ অিবস্ত। আমাল্ের পবিত্ 
সাতটি পুরীর মল্িযে অনযেতম একটি। এটি দসই েহর 
দ�খ্াল্ন স্য়িং র্গিান শ্রীকৃষ্ এল্সবেল্্যন এিিং বেক্ষা 
্যার্ কল্রবেল্্যন। উজ্জবয়নী মহারাজা বিক্মাবেল্তযের 
দগৌরি দেল্খ্ল্ে, ব�বন র্ারল্তর নতুন স্ে ্ক�ুল্গর সূচনা 
কল্রবেল্্যন।“ উজ্জবয়নীর প্রবতটি কো আিযোত্বমকতা, 
ঐশ্ববরক েজতিল্ত সম্পতৃি। এখ্াল্ন কা্যচল্ক্র ৮৪টি 

মহাকা্য দ্যাক প্রকল্প রাষ্ট্র
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ভারভতর সবভচভয় বড় কবরভ�াভরর বববশষ্্য 
প্রধানমন্তী রমােী মন্ন্দভরর সম্ূি ্ষ কাঠাভমার পুনবন ্ষম ্ষাি করভেন 

যা ববভেবশ হানাোরভের আক্রমভি ধ্ংস হভয় বগভয়বেল
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িল্্যল্েন, 
“োসল্ত্বর �ুল্গ আমরা �া হাবরল্য়বে্যাম, 
র্ারত এখ্ন তা পুনরুদ্ধার করল্ে। কাশ্ীর 
দথল্ক দকোরনাথ, কােী বিশ্বনাথ দথল্ক 
দসামনাথ এিিং উজ্জবয়নী, এই �াত্ায় 
এমন অল্নক স্ান রল্য়ল্ে �া র্ারল্তর 
গি ্ক পুনরুদ্ধাল্র কাজ কল্রল্ে।“ প্রিানমন্তী 
আরও জানান “এ দেল্ের মাটি িাবক বিল্শ্বর 
দথল্ক বকেুিা আ্যাো। আওরগেল্জি 
এখ্াল্ন এল্্য বেিাজজ তা প্রবতল্রাি কল্রন। 
�বে দকাল্না সা্যার মাসুে আল্স তাহল্্য 
রাজা সুল্হ্যল্েল্ির মল্তা সাহসী দ�াদ্ধারা 
আমাল্ের ঐল্কযের েজতি প্রেে ্কন কল্রন।“ 

অভযাধ্যায় রাম মন্ন্দর

কাশী বববেনাথ কবরভ�ার উজ্জবয়নীর মহাকাল রলাক পথ 

রসামনাথ মন্ন্দর কমভলেক্স 
অল্�ািযোয় রাম জন্মরূ্বম বনল্য় িহু 
িেল্রর বিিাল্ের অিসান হল্তই রাম 
্যা্যার বিো্য মজদিল্রর বর্ত্তিপ্রস্তর 
স্াপন কল্রল্েন প্রিানমন্তী নল্রন্দ 
দমােী। সরয়ূ নেীর আল্েপাল্ের 
অিকাঠাল্মা পুনবন ্কম ্কাে করা হল্ছে। 
অল্�ািযোল্ক স্মাি্ক বসটি বহল্সল্ি গল্ড় 
দতা্যার কাজ চ্যল্ে। অল্�ািযোল্ক 
আন্তজ্কাবতক প� ্কিন দকন্দ বহসাল্ি 
গল্ড় দতা্যার জনযে কাজ করা হল্ছে।

কবথত আল্ে, মাহমুে গজবন ও 
আওরগেল্জি িহুিার গুজরাল্তর দসামনাথ 
মজদির আক্মে কল্রবেল্্যন। গুজরাল্তর 
মুখ্যেমন্তী থাকাকা্যীন প্রিানমন্তী নল্রন্দ 
দমােী এর পুনগ ্কঠল্নর কাজ শুরু 
কল্রবেল্্যন। বতবন ২০২১ সাল্্যর আগল্টি 
েে ্কন পথ এিিং প্রেে ্কনী দকন্দ-সহ দসামনাথ 
মজদির কমল্প্লল্ক্স বতনটি িড় প্রকল্প 
চা্যু কল্রবেল্্যন এিিং পাি ্কতী মজদিল্রর 
বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রবেল্্যন।

ও ম� ্কাো, সর্যেতা এিিং সাবহল্তযের দক্ষল্ত্ দনতৃত্ব 
বেল্য়ল্ে। এই েহল্রর স্াপতযে, বেল্প, কারুকাজ 
এিিং দসৌদিল্� ্কর প্রবতছেবি মহান কবি কাব্যোল্সর 
‘দমর্েতূম’ কািযেগ্ল্ন্ পাওয়া �ায়। িানর্ল্টের মল্তা 
কবিল্ের কবিতায় উজ্জবয়নীর সিংসৃ্কবত ও ঐবতল্হযের 
সন্ধান পাওয়া �ায়। তাোড়া মিযে�ুগীয় দ্যখ্করাও এর 
স্াপল্তযের প্রেিংসা কল্রল্েন।   

কাশ্ীর

মুর্্য সম্াি আওরগেল্জি ১৬৬৯ সাল্্য এই মজদিরটি দর্ল্ে 
বেল্য়বেল্্যন িল্্য কবথত আল্ে। ১৭৮০ সাল্্য, রাজমাতা অহ্যযো 
িাই দহা্যকার এটিল্ক পুনবন ্কম ্কাে কল্রবেল্্যন। ২০১৯ সাল্্যর 
মাচ্ক মাল্স প্রিানমন্তী দমােী প্রায় ৮০০ দকাটি িাকা িযেল্য় বনবম ্কত 
কােী বিশ্বনাথ কবরল্িার প্রকল্ল্পর বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রন। 
২০২১ সাল্্যর বিল্সম্বল্র, প্রিানমন্তী দমােী এর প্রথম পল্ি ্কর 
উল্বিািন কল্রবেল্্যন।

দকোরনাথ, িবদ্নাথ, �মুল্নাত্ী এিিং গল্গোত্ীল্ক সিং�ুতিকারী এই 
প্রকল্ল্পর বর্ত্তিপ্রস্তরটি প্রিানমন্তী দমােী ২০১৬ সাল্্যর বিল্সম্বল্র 
স্াপন কল্রবেল্্যন। চারিাম প্রকল্ল্পর অিীল্ন সি আিহাওয়ার জনযে 
উপ�ুতি সড়ক বনম ্কাে করা হল্ছে। ঋবর্ল্কে দথল্ক কে ্কপ্রয়াগ প� ্কন্ত 
দর্য ্যাইল্নর কাজ শুরু হল্য়ল্ে। এটি ২০২৫ সাল্্যর মল্িযে সম্পন্ন হল্ি।

োস রাজিিংল্ের োসক ই্যতুৎবমস ১২৩৪ সাল্্য মহাকা্য 
মজদির আক্মে কল্র ধ্িংস কল্রবেল্্যন িল্্য জানা �ায়। 
দসই সমল্য়, পুল্রাবহতরা মহাকা্য দজযোবতব্য ্কগেল্ক পুকুল্র 
্যুবকল্য় দরল্খ্বেল্্যন। ১৭৩৪ সাল্্য রল্নাজজ বসবন্ধয়া এই 
মজদিরটি পুনবন ্কম ্কাে কল্রন। প্রায় ২৮০ িের পর, স্মাি্ক 
বসটি প্রকল্ল্পর মািযেল্ম মহাকা্য দ্যাক প্রবতষ্ার কথা র্ািা 
হল্য়বে্য। ১১ অল্্টাির প্রিানমন্তী দমােী এর প্রথম িাল্পর 
উল্বিািন কল্রন।

দকোরনাথ প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী অনযেতম বপ্রয় তীথ ্কস্ান। 
২০১৩ সাল্্য প্রাকৃবতক বিপ� ্কল্য়র পর, বতবন দকোরনাথ িাল্মর 
পুনবন ্কম ্কাল্ে জনযে দকোরনাথ সিংস্কার প্রকল্প চা্যু কল্রন। আবেগুরু 
ে্কিরাচা� ্ক সমাবির পুনবন ্কম ্কাল্ের পাোপাবে এখ্াল্ন ক্ষবতগ্স্ত 
কবরল্িারগুব্য পুনবন ্কম ্কাে করা হল্য়ল্ে।

চারধাম প্রকল্প রকোরনাথ ধাম

‘কল্প’ প্রবতবনবিত্ব কল্র ৮৪টি বেিব্যগে। এখ্াল্ন রল্য়ল্ে 
৪ মহািীর, ৬ বিনায়ক, ৮ তর্রি, অটি মাতৃকা, ৯ 
নিগ্হ, ১০ বিষু্, ১১ রুদ্, ১২ আবেতযে, ২৪ দেিী এিিং 
৮৮ তীথ ্ক। এর দকল্ন্দ রল্য়ল্ে রাজাবিরাজ কা্যবিরাজ 
মহাকা্য। একর্াল্ি, আমাল্ের ঋবর্রা েজতির প্রতীকল্ক 
উজ্জবয়নীল্ত প্রবতটষ্ত কল্রল্েন। ফ্যস্রূপ, হাজার 
হাজার িের িল্র, উজ্জবয়নী র্ারল্তর সমজৃদ্ধ, জ্ান 

১৯৯০ সাল্্য কাশ্ীর উপতযেকা দথল্ক ্যক্ষাবিক বহদি ুবনি ্কাবসত হল্য়বেল্্যন, অল্নক উপাসনা্যয় িন্ধ িা ক্ষবতগ্স্ত হল্য়বে্য। 
৩৭০ নম্বর িারা অপসারল্ের পল্র, এই উপাসনা্যয়গুব্যল্ক আিার পুনঃপ্রবতটষ্ত করা হল্য়ল্ে। ২০২১ সাল্্যর দফব্রুয়াবরল্ত 
েীত্যনাথ মজদিল্রর েরজা আিার খ্ুল্্য দেওয়া হল্য়ল্ে। 

রাষ্ট্রমহাকা্য দ্যাক প্রকল্প 
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বহমাচল্্যর মল্িযে অসীম ঐশ্ব� ্ক, িহু সুল্�াগ ্যুবকল্য় 
আল্ে বকন্তু সিংল্�াল্গর অর্াল্ির ফল্্য উন্নয়ন 
�াত্া িািাপ্রাপ্ত হল্য়বে্য। বকন্তু গত আি িেল্র 
দকন্দীয় সরকার বহমাচ্য প্রল্েল্ের প্রবতটি গ্ামল্ক 
সিং�ুতি করল্ত ৫০ হাজার দকাটি িাকারও দিবে 
খ্রচ কল্রল্ে। হাইল্ড্া ইল্্যকটরিবসটি, প� ্কিন, ওর্ুি, 
স্াস্যে এিিং বিজজিা্য অিকাঠাল্মার মল্তা দক্ষল্ত্ 
উল্লিখ্ল্�াগযে পবরিত্কন হল্য়ল্ে �া বহমাচ্যল্ক 
অপার সম্ভািনার রাল্জযে পবরেত কল্রল্ে। 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী ৫ অল্্টাির বি্যাসপুল্র 
এমল্সর উল্বিািন কল্রন, বহমাচ্য প্রল্েল্ের 
উন্নয়ল্নর জনযে ৩৬০০ দকাটি িাকারও দিবে 
মূল্্যযের প্রকল্ল্পর দর্ার্ো কল্রন।

প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িহু অনুষ্াল্ন দেিরূ্বম 
বহমাচ্যল্ক তারঁ ববিতীয় গহৃ বহসাল্ি আখ্যোবয়ত 
কল্রল্েন। বহমাচ্য প্রল্েল্ের সল্গে তারঁ 

দ�াগসূত্ শুরু হয় নব্বইল্য়র েেল্ক। তারঁ েল্্যর 
রাল্জযের র্ারপ্রাপ্ত বহসাল্ি, বতবন কুলি ু দথল্ক বকন্নর 
এিিং বসম্যা দথল্ক বসরমাউর প� ্কন্ত বিবর্ন্ন স্ান ভ্রমে 
কল্রবেল্্যন। তাই প্রিানমন্তী হওয়ার পর বতবন �খ্ন 
মাজন্ল্ত বগল্য়বেল্্যন, তখ্ন জনতা িল্্যবে্য, “িড় 
কােীর সািংসে, দোি কােীল্ত এল্সল্েন।“

প্রিানমন্তীর পে গ্হল্ের পর বহমাচল্্য তারঁ একােে 
সফল্র, প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী বি্যাসপুল্র অ্য ইজন্য়া 
ইনবটিটিউি অফ দমবিকযো্য সাল্য়ল্ন্স িা এমল্সর 
উল্বিািন কল্রন। এই এমস বনম ্কাল্ে খ্রচ হল্য়ল্ে ১৪৭০ 
দকাটি িাকা। স্াস্যে পবরল্র্িা দজারোর করার ্যল্ক্ষযে 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী ২০১৭ সাল্্যর ৩ অল্্টাির এই 
এমল্সর বর্ত্তিপ্রস্তরও স্াপন কল্রবেল্্যন। এমস-এর 
উল্বিািন করার সময় বতবন িল্্যবেল্্যন, “বচবকৎসা দহাক 
িা বচবকৎসাবিেযো বেক্ষা, এখ্ানকার িাবসদিারা বসম্যার 
আইজজএমবস এিিং িািা দমবিকযো্য কল্্যল্জর উপর 
বনর্্করেী্য বেল্্যন। গুরুতর দরাল্গর বচবকৎসা দহাক, 
বেক্ষা িা চাকবর, চণ্ডীগড় ও বেবলি �াওয়া বহমাচল্্যর 
িাবসদিাল্ের জনযে িািযেতামূ্যক হল্য় পল্ড়বে্য। বকন্তু 
গত আি িেল্র আমাল্ের সরকার বহমাচল্্যর উন্নয়ল্নর 
কাবহবন নতুনর্াল্ি রচনা কল্রল্েন। বহমাচল্্য একটি 
দকন্দীয় বিশ্ববিেযো্যয়, আইআইটি, আইআইআইটি 
এিিং ইজন্য়ান ইনবটিটিউি অফ মযোল্নজল্মন্ 
(আইআইএম) রল্য়ল্ে। দেল্ের বচবকৎসা বেক্ষা ও 
স্াল্স্যের িহৃত্তম প্রবতষ্ান এমস, এখ্ন বি্যাসপুল্র দসই 
এমস প্রবতটষ্ত হওয়ায় বহমাচল্্যর মানরু্ সিল্চল্য় দিবে 
উপকৃত হল্িন।“ 

বহমাচ্য সফর রাষ্ট্র

নতুন সুভযাভগর 
রেবভূবম 
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এমল্সর পাোপাবে, প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িাদি্যায় 
১৪০ দকাটি িাকার সরকাবর হাইল্ড্া ইজজিবনয়াবরিং কল্্যল্জর 
উল্বিািন কল্রল্েন। এই কল্্যজ জ্যবিেযুেৎ প্রকল্ল্পর জনযে 
প্রবেবক্ষত জনেজতি সরিরাল্হ সহায়তা করল্ি। বহমাচ্য 
প্রল্েে এই দক্ষল্ত্ অনযেতম প্রিান রাজযে। এটি তরুেল্ের 
েক্ষতা িজৃদ্ধল্ত সাহা�যে করল্ি এিিং জ্যবিেযুেৎ খ্াল্ত �ল্থটি 
কম ্কসিংস্াল্নর সুল্�াগ সটৃটি করল্ি। প্রিানমন্তী না্যাগল্ড় 
৩৫০ দকাটি িাকা িযেল্য় বনবম ্কত দমবিকযো্য বির্াইস পাল্ক্কর 
বর্ত্তিপ্রস্তরও স্াপন কল্রন। এই দমবিল্ক্য বির্াইস পাল্ক্ক 

বেল্প স্াপল্নর জনযে ইবতমল্িযে ৮০০ দকাটি িাকারও দিবে 
মূল্্যযের একটি এমওইউ স্াক্ষবরত হল্য়ল্ে। এই প্রকল্প এই 
অঞ্চল্্য কম ্কসিংস্াল্নর সুল্�াগ উল্লিখ্ল্�াগযের্াল্ি িজৃদ্ধ করল্ি। 
এই প্রকল্ল্পর মািযেল্ম, বহমাচ্য দেল্ের চারটি রাল্জযের মল্িযে 
অনযেতম হল্য় উল্ঠল্ে দ�খ্াল্ন দমবিকযো্য বির্াইস পাক্ক 
স্াপন করা হল্ছে। এর সাল্থ প্রিানমন্তী দমােী প্রায় ১৬৯০ 
দকাটি িাকা িযেল্য় বনবম ্কত বপল্জিার দথল্ক না্যাগড় প� ্কন্ত 
প্রায় ৩১ বকল্্যাবমিার েীর্ ্ক চার-দ্যল্নর জাতীয় মহাসড়ল্কর 
বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রল্েন।    

বহমাচল প্রভেশ স্বনভ্ষর হভয় উঠভব 

রাষ্ট্রবহমাচ্য সফর 

বি্যাসপুর এমস সমূ্পে ্করূল্প চা্য ু হওয়ার পল্র, বহমাচল্্যর 
অবিকািংে িাবসদিা সরাসবর এই এমস দথল্ক উপকৃত হল্ি। 
বি্যাসপুর,হাবমরপুর এিিং মাজন্ দজ্যাগুব্য আিবুনক স্াস্যে 
সুবিিা পাল্ি। এর পাোপাবে, বি্যাসপুর এমল্সর কারল্ে 
কুলি ুএিিং ্যাল্হৌ্য ম্স্পবতল্ত আরও র্া্য স্াস্যে সুবিিা পাওয়া 
�াল্ি। এই পাচঁটি দজ্যার প্রায় ৩০ ্যক্ষ মানুর্ সরাসবর এমস 
বি্যাসপুল্রর সুবিিা পাল্িন। এর পাোপাবে বহমাচ্য প্রল্েল্ের 
অনযোনযে দজ্যাগুব্যও এর সুবিিা পাল্ি।

প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােীর আমল্্য বহমাচল্্য অি্য 
িাল্নল্্যর কাজ দের্ হল্য়বে্য। দরেকুা িািঁ প্রকল্ল্পর পল্থ 
অল্নক প্রবতিন্ধকতা েরূ হল্য়ল্ে। এোড়াও মাজন্ল্ত এক 
হাজার দকাটি িাকার বগ্ন বফল্ড আন্তজ্কাবতক বিমানিদির, 
উনার িাল্ক ড্াগ ফাম ্কা পাক্ক এিিং বকরাতপুর-মানাব্য দফার 
দ্যল্নর মল্তা প্রকল্ল্পর কাজ শুরু হল্য়ল্ে। িনযো রুখ্ল্ত 
২০১৯ সাল্্য, দকন্দ বহমাচ্যল্ক ৪৮৯৩ দকাটি িাকার 
প্রকল্প অনুল্মােন কল্রবে্য। এর িাইল্র বহমাচল্্যর চারটি 
রাস্তা র্ারতমা্যা প্রকল্ল্প অন্তরু্্কতি করা হল্য়ল্ে। ২০১৭ 
সাল্্য দকন্দীয় সরকার বহমাচল্্যর স্ল্েে েে ্কন প্রকল্ল্পর 
বহমা্যয়ান সাবক্কল্ির জনযে ১০০ দকাটি িাকা দর্ার্ো 
কল্রবে্য। বহমাচ্য সরকাল্রর চার িের পূবত ্ক উপ্যল্ক্ষ, 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী মাজন্ সফল্রর সময় রাজযেল্ক 
১১৫৮১ দকাটি িাকার প্রকল্প উপহার বেল্য়ল্েন। বহমাচ্য 
সফল্র িাদি্যায় এক সমাল্িল্ে র্ার্ে দেওয়ার সময় 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িল্্যল্েন, “২০১৪ সা্য প� ্কন্ত 
বহমাচল্্য মাত্ বতনটি দমবিকযো্য কল্্যজ বে্য, �ার মল্িযে 
েটুি সরকাবর। গত আি িেল্র পাচঁটি নতুন সরকাবর 
দমবিকযো্য কল্্যজ ততবর করা হল্য়ল্ে। ২০১৪ সা্য প� ্কন্ত 
মাত্ ৫০০ জন োত্ স্াতক এিিং স্াতল্কাত্তর দকাল্স ্ক 
পড়াল্োনা করল্ত পারত, আজ এই সিংখ্যো ববিগুল্েরও 
দিবে, অথ ্কাৎ ১২০০ জল্নর দিবে হল্য়ল্ে।

বহমাচল প্রভেশ গত ৮ বেভর রবশ 
বকেু নতুন প্রকল্প রপভয়ভে

প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী ৫ অল্্টাির বিজয়া 
েেমীর বেন বহমাচ্য প্রল্েল্ে আন্তজ্কাবতক কুলিু 
েল্েরা উৎসল্ি দ�াগ বেল্য়বেল্্যন। কুলিু দপৌঁোল্নার 
পর, মুখ্যেমন্তী জয় রাম ঠাকুর প্রিানমন্তী নল্রন্দ 
দমােীল্ক স্াগত জানান। সফল্রর সময় প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােী দপ্রাল্িাক্য দর্ল্ে রর্ুনাথ জজর রল্থর 
কাল্ে দপৌঁল্ে তারঁ আেীি ্কাে দনন। প্রিানমন্তী 
দমােীই দেল্ের প্রথম প্রিানমন্তী ব�বন কুলিু েল্েরা 
উৎসল্ি দ�াগ বেল্য়ল্েন।

প্রধানমন্তী নভরন্দ্র রমােী 
রঘুনাভথর রভথর কাভে বগভয়ভেন 
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স্বনভ্ষরশীল বহমাচল প্রভেশ 
নতুন ভারভতর প্রবতবনবধ 

প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী ১৩ অল্্টাির বহমাচ্য 
প্রল্েে সফল্র �ান। দসখ্াল্ন বতবন দিে কল্য়কটি 
উন্নয়ন প্রকল্ল্পর বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন এিিং উল্বিািন 

কল্রন। ওর্ুি দহাক িা অনযোনযে উল্েযোগ, বহমাচ্য প্রল্েে 
আজ স্বনর্্কর হল্য় উঠল্ে। রাজযে এিিং দকন্দীয় সরকাল্রর 
মল্িযে আেে ্ক সমন্বল্য়র ফল্্য একুে েতল্কর আিুবনক 
সুল্�াগ-সুবিিাগুব্য আজ বহমাচ্য প্রল্েল্ে দপৌঁল্ে 
বগল্য়ল্ে। গত ৮ িেল্র দেল্ের পাি ্কতযে এ্যাকা, েুগ ্কম 
এ্যাকা এিিং আবেিাসী অিুযেবর্ত এ্যাকায় দ্রুত উন্নয়ন 
হল্য়ল্ে।

বহমাচল্্যর চাম্বা, পাবগে-র্ারল্মৌর, দোি িড় র্াগো্য, 
বগবরপার, বকন্নর এিিং ্যাল্হৌ্য-ম্স্পবতর মল্তা এ্যাকাগুব্য 
বিবর্ন্ন সরকাবর উল্েযোল্গর সুবিিা পাল্ছে। প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােী বহমাচ্য প্রল্েল্ের চাম্বাল্ত েুটি জ্যবিেুযেৎ 
প্রকল্প, ৪৮ দমগাওয়াি চানজ-ু৩ জ্যবিেুযেৎ প্রকল্প 
এিিং ৩০ দমগাওয়াি সম্পন্ন দেওথা্য চানজ ু জ্যবিেুযেৎ 

প্রকল্ল্পর বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রল্েন। প্রকল্ল্পর 
বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপল্নর সময় প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িল্্যন, 
“দ�সি প্রকল্ল্পর বর্ত্তিপ্রস্তর আজ স্াপন করা হল্য়ল্ে 
তা বিেুযেৎ উৎপােন দক্ষল্ত্ চাম্বার রূ্বমকা িজৃদ্ধ করল্ি। 
এখ্াল্ন দ� বিেুযেৎ উৎপন্ন হল্ি তার দথল্ক বহমাচল্্যর চাম্বা 
েত েত দকাটি িাকা আয় করল্ি এিিং তরুেতরুেীরা 
কম ্কসিংস্াল্নর সুল্�াগ পাল্িন।“ বহমাচ্য সফল্রর সময়, 
প্রিানমন্তী দমােী উনাল্ত অিবস্ত র্ারতীয় তথযে প্র�ুজতি 
প্রবতষ্ান িা আইআইআইটি জাবতর উল্দেল্ে উৎসগ ্ক 
কল্রল্েন, �ার বর্ত্তিপ্রস্তর বতবন বনল্জই ২০১৭ সাল্্য 
স্াপন কল্রবেল্্যন। িত্কমাল্ন ৫৩০ জল্নরও দিবে োত্ 
এই প্রবতষ্াল্ন পড়াল্োনা করল্ে। 
প্রধানমন্তী উনার হাভরাবলভত 'বাল্ক ড্াগ পাক্ষ'-এর 
বভত্তিত্তিপ্রস্র স্াপন করভলন
প্রিানমন্তীর ‘আত্মবনর্্কর র্ারত’ গঠল্নর আহ্াল্নর ফল্্য 

বহমাচ্য সফর রাষ্ট্র
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বহমাচভলও রমব�ক্যাল ব�ভাইস-সহ বাল্ক ড্াগ পাক্ষ 

দেে অল্নক দক্ষল্ত্ স্বনর্্কর হওয়ার পল্থ দ্রুত এবগল্য় 
বগল্য়ল্ে। গত কল্য়ক িেল্র, র্ারত ওরু্ি, তিেুযেবতক এিিং 
প্রবতরক্ষা সহ বিবর্ন্ন দক্ষল্ত্ উৎপােন দকন্দ হল্য় ওঠার 
্যল্ক্ষযে অল্নক পেল্ক্ষপ গ্হে কল্রল্ে। দেেল্ক ‘িাল্ক 
ড্াল্গ’র দক্ষল্ত্ স্বনর্্কর করার জনযে প্রিানমন্তী নল্রন্দ 
দমােীর স্প্ন িাস্তিাবয়ত করল্ত সারা দেল্ে বতনটি িাল্ক 
ড্াগ পাক্ক বনম ্কাল্ের বসদ্ধান্ত গ্হে করা হল্য়ল্ে। বহমাচ্য 
প্রল্েে র্ারল্তর একমাত্ রাজযে হল্য় উল্ঠল্ে দ�খ্াল্ন িাল্ক 
ড্াগ পাক্ক এিিং দমবিকযো্য বির্াইস পাল্ক্কর অনুল্মােন 

পাওয়া বগল্য়ল্ে। না্যাগল্ড় দমবিকযো্য বির্াইস পাল্ক্কর 
বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রল্েন প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী। 
বতবন ১৩ অল্্টাির উনা দজ্যার হারাউব্য তহবসল্্য ১৪০৫ 
একর জবমল্ত অিবস্ত িাল্ক ড্াগ পাল্ক্কর বর্ত্তিপ্রস্তরও 
স্াপন কল্রল্েন। এই িাল্ক ড্াগ পাক্ক বহমাচল্্যর উন্নয়ল্ন 
এক নতুন অিযোয় �ুতি করল্ি। অমতৃ কাল্্যর একটি 
উন্নত র্ারল্তর সিংকল্প পূরল্ে দেিরূ্বম বহমাচ্য একটি 
গুরুত্বপূে ্ক অিংেীোর বহসাল্ি আবিরূ্্কত হল্ছে। 

উনা রথভক নয়াবেবলি পয ্ষন্ত বভন্দ 
ভারত এক্সভপ্রভসর যাত্া 
  প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােীও নতুন িল্দি র্ারত 

এক্সল্প্রল্সর সূচনা কল্রল্েন। এখ্ন, আদিাউরা 
দথল্ক নয়াবেবলি প� ্কন্ত চ্যল্ি এই দরিনটি, এটি 
দেল্ে চা্যু হওয়া চতুথ ্ক িল্দি র্ারত দরিন। িল্দি 
র্ারত দরিল্নর এই উন্নত সিংস্করে, অল্নক কম 
সমল্য়র মল্িযে উচ্চ গবতল্ত দপৌঁোল্ত সক্ষম। এটি 
মাত্ ৫২ দসল্কল্ন্ েনূযে দথল্ক ১০০ বকল্্যাবমিার 
প্রবত র্ণ্ায় গবত িজৃদ্ধ করল্ত পাল্র। দরিল্নর 
প্রিত্কন এই অঞ্চল্্য প� ্কিন দক্ষল্ত্র প্রসাল্র 
সাহা�যে করল্ি, ভ্রমে হল্ি আরামোয়ক এিিং 
দ্রুত।

  জজবপএস-বর্ত্তিক পযোল্সজিার ইনফরল্মেন 
বসল্টিম, িাল্য়া র্যোকুয়াম িয়ল্্যি, এ্যইবি 
আল্্যা, প্রবতটি আসল্ন চাজজ্কিং পল্য়ন্, ওয়াই-
ফাই, েীতাতপ বনয়বন্তত দকাচ ভ্রমেল্ক 
আরামোয়ক এিিং বনরাপে কল্র তু্যল্ি।

  দেল্ে বনবম ্কত িল্দি র্ারত দরিন সময় িাচঁাল্নার 
পাোপাবে উন্নয়ল্ন নতুন মাত্া দ�াগ করল্ি। 
এটি বহমাচ্য প্রল্েে এিিং নয়াবেবলির মল্িযে 
সিংল্�াল্গর এক পথ উল্ন্মাচন কল্রল্ে। 

  র্ারত স্বনর্্করতার পল্থ দ্রুত এবগল্য় চল্্যল্ে। গত 
কল্য়ক িেল্র, র্ারত ওর্িু, তিেযুেবতক এিিং প্রবতরক্ষা 
সহ বিবর্ন্ন দক্ষল্ত্ উৎপােন দকন্দ হল্য় ওঠার ্যল্ক্ষযে 
অল্নক পেল্ক্ষপ গ্হে কল্রল্ে। অমতৃ কাল্্যর 
মল্িযে এক উন্নত র্ারল্তর সিংকল্প পূরল্ে দেিরূ্বম 
বহমাচ্য একটি গুরুত্বপূে ্ক অিংেীোর বহসাল্ি 
আবিরূ্্কত হল্ছে।

  আজ, বহমাচ্য প্রল্েল্ে ফাম ্কা দস্টল্র ৬০০টি 
বেল্প ইউবনি কাজ করল্ে, �ার মল্িযে ১৫টি 
ইউএসএফবিএ এিিং ২৪টি বিশ্ব স্াস্যে সিংস্া 
অনলু্মাবেত ইউবনি রল্য়ল্ে।

  রাজযে দথল্ক িাবর্ ্কক ১০ হাজার দকাটি িাকার ওরু্ি 
রফতাবন হয়, �া রাল্জযের দমাি রফতাবনর ৫০%।

  র্ারল্ত দমাি ফাম ্কাবসউটিকযো্য সামগ্ী উৎপােল্নর 
৪০% আল্স শুি ুবহমাচ্য প্রল্েে দথল্ক। র্ারত গত 
কল্য়ক িেল্র বিল্শ্বর ফাল্ম ্কবস বহসাল্ি বনল্জল্ক 
প্রবতটষ্ত কল্রল্ে, দসখ্াল্ন বহমাচ্য প্রল্েে দেল্ের 
ফাল্ম ্কবস বহসাল্ি বনল্জর পবরচয় গল্ড় তুল্্যল্ে।

  দেেল্ক িাল্ক ড্াল্গর দক্ষল্ত্ স্বনর্্কর করার জনযে 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােীর স্প্ন বনল্য় সারা দেল্ে 
বতনটি িাল্ক ড্াগ পাক্ক বনম ্কাল্ের ঐবতহাবসক বসদ্ধান্ত 
গ্হে করা হল্য়ল্ে। িাল্ক ড্াগ পাক্ক এিিং দমবিকযো্য 
বির্াইস পাল্ক্কর অনুল্মােন পাওয়ার জনযে বহমাচ্য 
প্রল্েে র্ারল্তর একমাত্ রাজযে হল্য় উল্ঠল্ে।

  গত ৫ অল্্টাির না্যাগল্ড় দমবিকযো্য বির্াইস 
পাল্ক্কর বর্ত্তিপ্রস্তর স্াপন কল্রন প্রিানমন্তী দমােী।

  ১৯২৩ দকাটি িাকা িযেল্য় বনবম ্কত এই ড্াগ পাক্কটি 
হাজার দকাটি িাকা বিবনল্য়াগ বনল্য় আসল্ি। এল্ত 
২০ হাজাল্ররও দিবে প্রতযেক্ষ কম ্কসিংস্ান এিিং বিপু্য 
সিংখ্যেক পল্রাক্ষ কম ্কসিংস্াল্নর সুল্�াগ সটৃটি হল্ি।

  এই পাক্কটি শুিমুাত্ বহমাচল্্যর চাবহো দমিাল্ি 
না, সমগ্ উত্তর র্ারল্তর ফাম ্কা দস্টর উপকৃত 
হল্ি। এটিল্ক বর্ল্র গল্ড় উঠল্ি অল্নক কু্ষদ্ 
বেল্প ও িযেিসা।

রাষ্ট্রবহমাচ্য সফর 
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রেভশ জল, স্ল এবং 
আকাশপভথর সংভযাগ 

প্রসাবরত হভচ্

মাবটি-দমািা্য সিংল্�াগ প্রচ্ে বনবন্ধ
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দেদের পবরিহন িযেিস্া 
দেল্ের সমজৃদ্ধর সল্গে 
ওতল্প্রাতর্াল্ি জবড়ত। 

আল্মবরকার প্রাতিন দপ্রবসল্িন্ জন 
এফ দকল্নবি একিার িল্্যবেল্্যন, 
“আল্মবরকার রাস্তাগুব্য খ্ুি র্া্য, 
তার কারে এিা নয় দ� আল্মবরকা 
সমদৃ্ধো্যী দেে; আল্মবরকা 
সমদৃ্ধো্যী হল্য়ল্ে কারে এর পবরিহন 
িযেিস্া খ্ুি র্া্য।“ র্ারতল্ক স্বনর্্কর, 
সুখ্ী, সমদৃ্ধো্যী এিিং েজতিো্যী রাষ্ট্র 
বহসাল্ি গল্ড় দতা্যার জনযে প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােী একই িরল্নর পথ 
অি্যম্বন কল্রল্েন। দকন্দীয় সরকার 
দর্ার্ো কল্রল্ে দ� ২০২৪ সাল্্যর দের্ 
নাগাে র্ারল্তর রাস্তার পবরকাঠাল্মা 
আল্মবরকার সমান হল্ি। ফল্্য 
কম ্কসিংস্াল্নর সুল্�াগ দ�মন িাড়ল্ি, 
দতমবন উন্নয়নও হল্ি। পাোপাবে কৃবর্ 

মাবটি-দমািা্য সিংল্�াগ প্রচ্ে বনবন্ধ

একবিিংে েতাব্ীল্ত র্ারল্তর অগ্গবত বনি ্কারে একবিিংে েতাব্ীল্ত র্ারল্তর অগ্গবত বনি ্কারে 
করল্ি দেল্ের সিংল্�াগ িযেিস্া। ফ্যস্রূপ, প্রবতটি করল্ি দেল্ের সিংল্�াগ িযেিস্া। ফ্যস্রূপ, প্রবতটি 

স্তল্র সিংল্�াল্গর আিবুনকীকরে, আিবুনক স্তল্র সিংল্�াল্গর আিবুনকীকরে, আিবুনক 
অিকাঠাল্মার বর্ত স্াপন এিিং আিুবনক প্র�জুতির অিকাঠাল্মার বর্ত স্াপন এিিং আিুবনক প্র�জুতির 
সি ্কাবিক িযেিহার করার ্যক্ষযে বনল্য় র্ারত মাবটি-সি ্কাবিক িযেিহার করার ্যক্ষযে বনল্য় র্ারত মাবটি-

দমািা্য সিংল্�াল্গর উপর গুরুত্ব আল্রাপ কল্রল্ে। দমািা্য সিংল্�াল্গর উপর গুরুত্ব আল্রাপ কল্রল্ে। 
সামাজজক পবরিত্কল্নর জনযে একটি প্রল্য়াজনীয় সামাজজক পবরিত্কল্নর জনযে একটি প্রল্য়াজনীয় 

উল্েযোগ হ্য দেল্ের প্রবতটি দকােল্ক সিং�তুি করা। উল্েযোগ হ্য দেল্ের প্রবতটি দকােল্ক সিং�তুি করা। 
র্ারত কীর্াল্ি তার সড়ক, বিমান এিিং জ্যপল্থর র্ারত কীর্াল্ি তার সড়ক, বিমান এিিং জ্যপল্থর 

পবরকাঠাল্মাল্ক প্রসাবরত করল্ে এিিং বিজ্ান ও পবরকাঠাল্মাল্ক প্রসাবরত করল্ে এিিং বিজ্ান ও 
প্র�জুতির আরও র্া্য িযেিহার কল্র পবরল্িে িান্ধি প্র�জুতির আরও র্া্য িযেিহার কল্র পবরল্িে িান্ধি 
জ্া্যাবন ও �ানিাহন ততবর করল্ে পবরিহন বেিস জ্া্যাবন ও �ানিাহন ততবর করল্ে পবরিহন বেিস 
এিিং বিশ্ব বিজ্ান বেিস (১০ নল্র্ম্বর)  উপ্যল্ক্ষযে এিিং বিশ্ব বিজ্ান বেিস (১০ নল্র্ম্বর)  উপ্যল্ক্ষযে 

তা এক নজল্র দেল্খ্ দনওয়া �াক। পাচঁটি পঞ্চপ্রাে তা এক নজল্র দেল্খ্ দনওয়া �াক। পাচঁটি পঞ্চপ্রাে 
িা সিংকল্প র্ারতল্ক উন্নত ও স্য়িংসমূ্পে ্ক কল্র িা সিংকল্প র্ারতল্ক উন্নত ও স্য়িংসমূ্পে ্ক কল্র 

দতা্যার ্যল্ক্ষযে এবগল্য় বনল্য় চল্্যল্ে। দতা্যার ্যল্ক্ষযে এবগল্য় বনল্য় চল্্যল্ে। 
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রাস্া বনম ্ষাভির 
গবতপ্রকৃবত 

  প্রিানমন্তী গ্াম সড়ক দ�াজনার অিীল্ন, ২০১৭ 
সাল্্যর এবপ্র্য দথল্ক ২০২২ সাল্্যর জ্ুযাই প� ্কন্ত 
২.১০ ্যক্ষ বকল্্যাবমিাল্রর দিবে রাস্তার তের্ ্কযে সহ ৪০ 
হাজাল্রর দিবে রাস্তা বনম ্কাে করা হল্য়ল্ে এিিং ৬৫ 
হাজার বকল্্যাবমিাল্ররও দিবে তেল্র্ ্কযের ১৩ হাজাল্ররও 
দিবে রাস্তা বনম ্কাোিীন রল্য়ল্ে। এই প্রকল্ল্পর অিীল্ন 
বনবম ্কত রাস্তাগুব্যর উপর পবরচাব্যত একটি সমীক্ষায় 
দেখ্া বগল্য়ল্ে দ� মানলু্র্র মল্িযে জীবিকার সুল্�াগ, 
স্াস্যে এিিং বেক্ষার সুবিিা িজৃদ্ধ দপল্য়ল্ে। আি েতািংে 
দিবে পেযে িাজাল্র দপৌঁল্েল্ে, কৃবর্ল্ত প্রাথবমক 
কম ্কসিংস্ান ১৩% িজৃদ্ধ দপল্য়ল্ে। 

  সারা দেল্ে জাতীয় মহাসড়ল্কর তের্ ্কযে ১,৪১,৭২০ 
বকবম। প্রকল্ল্পর প্রস্তুবত সহজ করা এিিং েক্ষ পবরিহন 
িযেিস্ার জনযে, বপএম গবতেজতি এনএমবপ দপাি্কা্য 
এগুল্্যার জজআইএস মযোবপিং কল্রল্ে।

  গত পাচঁ িেল্র িেল্র গল্ড় প্রায় ১১ হাজার বকল্্যাবমিার 
কল্র প্রায় ৫৫ হাজার বকল্্যাবমিার জাতীয় মহাসড়ক 
ততবর হল্য়ল্ে। একইর্াল্ি ৩.৫৬ ্যক্ষ দকাটি িাকারও 
দিবে িযেল্য় ২২টি বগ্নবফল্ড মহাসড়ক বনম ্কাল্ের 
পবরকল্পনা করা হল্য়ল্ে। 

বেবলি-মুম্বাই এক্সল্প্রসওল্য়ল্ত তিেুযেবতক গাবড়র জনযে 
চাজজ্কিং সুবিিার বিিান িািযেতামূ্যক করা হল্য়ল্ে।প� ্কিনও িজৃদ্ধ পাল্ি। 

্যা্যল্কলিার প্রাচীর দথল্ক র্ার্ে দেওয়ার 
সময় প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী বিযেথ ্কহীনর্াল্ি 
িল্্যবেল্্যন, “এখ্ন দেে সিংকল্প পূরল্ে কাজ 
করল্ি। েৃঢ় সিংকল্প বনল্য় চ্যল্ত হল্ি। আর 
উন্নত র্ারল্তর দসিাই সিংকল্প। এখ্ন এর 
দচল্য় কম বকেু করা উবচৎ নয়। পঞ্চ প্রাে 
িা সিংকল্ল্পর একটি গুরুত্বপূে ্ক উপাোন 
হ্য সিংল্�াগ।“ দ� দকাল্না দেল্ের উন্নবতর 
সল্গে গবত জবড়ত। নল্র্ম্বর মাসটি পবরিহন 
এিিং সিংল্�াল্গর জনযে তাৎপ� ্কপূে ্ক কারে ১০ 
নল্র্ম্বর আমাল্ের দেল্ে জাতীয় পবরিহন 
বেিস পা্যন করা হয়। এই বেনটি আল্গ 
বনরাপে পবরিহন সল্চতনতা কম ্কসূবচর 
মল্িযে সীমািদ্ধ বে্য। বকন্তু এখ্ন সমল্য়র 
পবরিত্কন হল্য়ল্ে, এিিং পবরল্িেিান্ধি 
পবরিহল্নর উপর দজার দেওয়া হল্ছে। এই 
বেল্ন, বিশ্ব বিজ্ান বেিসও পা্যন করা 
হয়, এিিং দ�াগাল্�াল্গর দক্ষল্ত্ বিজ্ান ও 
প্র�ুজতির রূ্বমকা সমানর্াল্ি গুরুত্বপূে ্ক হল্য় 
ওল্ঠ।
র্ারল্ত দ�াগাল্�াগ িযেিস্ার অগ্গবতর 

২০১৪ সাল্্যর তু্যনায় সড়ক 
পবরিহন ও মহাসড়ল্কর িাল্জি 
৫০০% িজৃদ্ধ।

২০১৪ সাল্্যর পল্র ৩.২৬ ্যক্ষ 
বকল্্যাবমিাল্রর দিবে রাস্তা ততবর 
হল্য়ল্ে।

২০১৪ সাল্্য গ্ামাঞ্চল্্য সড়ক বে্য 
৫৫% �া ২০২২ সাল্্য দিল্ড় ৯৯% 
হল্য়ল্ে।

হাইওল্য় বনম ্কাে ২০১৩ সাল্্য 
তেবনক ১২ বকবম বে্য, তা বতন গুে 
িজৃদ্ধ দপল্য় ২০২১-২২ সাল্্য ৩৭ 
বকল্্যাবমিার হল্য়ল্ে। 

১২টট রাভজ্য ২৮৩৫ 
বকভলাবমটার 
এক্সভপ্রসওভয় 

বতবরর কাজ চলভে।

৭৫৮ বকভলাবমটার 
বনম ্ষাি কাজও রশর্ 

হভয়ভে।

মাবটি-দমািা্য সিংল্�াগ প্রচ্ে বনবন্ধ
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  র্ারল্তর প্রথম িাষ্চাব্যত দর্য ইজজিনটি ১৯৫০ 
সাল্্যর ১ নল্র্ম্বর বচত্তরজিন দর্য কারখ্ানায় বনবম ্কত 
হল্য়বে্য, বকন্তু এখ্ন হাই-ম্স্পি দেেীয় িল্দি র্ারত 
দরিন ততবর করা হল্ছে এিিং তা চা্যাল্না হল্ছে, মাত্ 
৫২ দসল্কল্ন্ এর গবত েনূযে দথল্ক ১০০ বকল্্যাবমিার 
প্রবত র্ন্ায় দপৌঁোয়। এই দরিনটি সম্প্রবত গান্ধীনগর 
এিিং মুম্বাইল্য়র মল্িযে শুরু হল্য়ল্ে।

  একইর্াল্ি, মুম্বাই আহল্মোিাল্ের মল্িযে ৫০৮ 
বকবম উচ্চগবতর দর্য (৩২০-৩৫০ বকবম/র্ন্া) 
প্রকল্ল্পর কাজও পুল্রােল্ম চ্যল্ে, সাতটি অনযোনযে 
কবরল্িাল্রর জনযে বিেে প্রকল্প প্রবতল্িেন ততবরর 
কাজ চ্যল্ে। বনরাপত্তার জনযে, পুল্রা িযেিস্াল্ক এখ্ন 
দেেীয় প্র�জুতি ‘কিচ’ বেল্য় দর্যওল্য় দনিওয়াল্ক্কর 
সল্গে সিং�ুতি করা হল্ছে।

  প্রায় ৫০০টি দম্য এক্সল্প্রস দরিল্নর গবত িাড়াল্না 
হল্য়ল্ে এিিং ২০২২ সাল্্যর ১ অল্্টাির দথল্ক এই 
দরিনগুব্য ১০ দথল্ক ৭০ বমবনি দ্রুত গন্তল্িযে দপৌঁোল্ি। 
দরিল্নর সময়ানিুবত ্কতাও ৭৫% দথল্ক দিল্ড় ৮৪% 
হল্য়ল্ে।

  র্ারতীয় দর্যওল্য় এখ্ন দরিল্ন দসই সুবিিাগুব্য 
দেওয়ার দচটিা করল্ে �া একসময় শুিমুাত্ 
বিমানিদির এিিং বিমান ভ্রমল্ে পাওয়া দ�ত। ৭৫টি 
িল্দি র্ারত দরিন ২০২৩ সাল্্যর আগটি প� ্কন্ত চ্যল্ি।

বাষ্পচাবলত ইন্জিন 
রথভক বুভলট ররেন 

ভারতীয় ররলওভয়

ররলওভয়র বনরাপে সংভযাগ বৃন্ধে এবং 
সমভয়াপভযাগীতা বাড়াভত বাভজট বাড়াভনা 

হভয়ভে। রেভশ এখন আর মানবহীন ররলক্রবসং 
রনই। ১০০% ররেভন বজব রশৌচাগার রভয়ভে।

২০১৪-২১ সাভলর 
মভধ্য �বল ররললাইন, 
নতুন লাইন এবং রগজ 
রূপান্তভরর গবত বেল 
বাবর্ ্ষক ২৫৩১ বকবম।

কাবহবন শুরু হল্য়বে্য িাষ্চাব্যত ইজজিন দরিন দথল্ক, এখ্ন 
তা িুল্্যি দরিন, িল্দি র্ারত দরিন প� ্কন্ত প্রসাবরত হল্য়ল্ে, 
সািারে �ানিাহন দথল্ক তিেুযেবতক গাবড় হল্য়ল্ে, সািারে 
মানুর্ কম খ্রল্চ বিমান ভ্রমল্ের সুল্�াগ দপল্য়ল্েন, এিিং 
জ্যপল্থ জাতীয় রুি গল্ড় দতা্যা হল্য়ল্ে।
সিল্চল্য় পবরছেন্ন এিিং দ্রুততম দমল্রিা দরিল্নর ১২০০ 
বকবম দনিওয়াল্ক্কর কাজ শুরু হল্য়ল্ে, এটি বনম ্কাল্ের 
বিবর্ন্ন প� ্কাল্য় রল্য়ল্ে। দ্রুত চ্যাচল্্যর জনযে দেল্ের 
প্রথম দর্য কবরির বনম ্কাল্ের কাজও দ্রুতগবতল্ত এবগল্য় 
চল্্যল্ে। সরকার পবরল্িেিান্ধি �ানিাহন স্কযোবপিং নীবতর 
পাোপাবে স্ছে জ্া্যাবন নীবত প্রেয়ন করল্ে। 
র্ারল্তর সড়ক দনিওয়াক্ক আনুমাবনক ৬২.১৮ ্যক্ষ 
বকল্্যাবমিার েীর্ ্ক, এটি তেল্র্ ্কযের দক্ষল্ত্ বিল্শ্বর ববিতীয় 

েীর্ ্কতম দনিওয়াল্ক্ক পবরেত হল্য়ল্ে। র্ারল্ত এই 
সড়ক দনিওয়াল্ক্কর মাত্ ২.২% জাতীয় মহাসড়ক, এই 
মহাসড়ল্ক প্রায় ৪০% �ান চ্যাচ্য কল্র। দসল্ক্ষল্ত্ 
একবিিংে েতাব্ীল্ত দর্য, সড়ক, িদির িা বিমানিদিল্রর 
মল্িযে পবরিহন িযেিস্াল্ক সীমািদ্ধ করা �াল্ি না। িরিং, 
পবরিহল্নর এই পদ্ধবতগুব্য এল্ক অপল্রর সল্গে সিং�ুতি 
এিিং সহল্�াবগতা করা উবচত। নতুন র্ারত এই িরল্নর 
মাবটি-দমািা্য সিংল্�াল্গর উপর গুরুত্ব আল্রাপ কল্রল্ে। 
এর ফল্্য একবেল্ক নাগবরকল্ের জীিন�াত্ার স্াছেদিযে 
বনজচিত করা �াল্ি, দতমবন আমরা এক উন্নত র্ারত গঠল্নর 
স্প্ন িাস্তিায়ন করল্ত পারি। প্রিানমন্তী গবতেজতির জাতীয় 
মহাপবরকল্পনা মাবটি-দমািা্য সিংল্�াগল্ক উৎসাবহত 
কল্র। দেে এই িরল্নর প্রকল্পগুব্যল্ত দ্রুত কাজ করল্ে, 

২০১৪ সাল রথভক ররলওভয় ববে্ুযতায়ভনর 
কাজ ১০ গুি রবভড়ভে এবং ২০৩০ সাভলর 
মভধ্য ভারতীয় ররলভক সম্ূি ্ষ সবুজ ররভল 
রূপান্তর করার লষ্্য বনধ ্ষারি করা হভয়ভে।

২০০৯-১৪ সাল পয ্ষন্ত 
�বল ররললাইন, 

নতুন লাইন এবং রগজ 
রূপান্তভরর গবত বেল 
বাবর্ ্ষক ১৫২০ বকবম।
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সাশ্রয়ী মূভল্য 
ববমান ভ্রমি 

  ‘উড়ান’ প্রকল্পটি সািারে মানুল্র্র বিমান ভ্রমল্ের 
স্প্ন পূরে কল্রল্ে। এটি মাত্ ২৫০০ িাকায় ৫০০ 
বকল্্যাবমিার িা ১ র্ন্া প� ্কন্ত বিমান ভ্রমল্ের 
সুল্�াগ কল্র দেয়, একই সমল্য় দোি এিিং মাঝাবর 
েহরগুব্যল্ক বিমান রুল্ির মািযেল্ম সিং�ুতি করা 
হল্য়ল্ে।

  ওয়ািার এল্রাল্ড্াম ও দহব্যল্পাি্কসহ ৬৮টি 
বিমানিদির দথল্ক কা� ্কক্ম শুরু হয়। ৪৩৯টি 
নতুন রুি চা্যু করা হল্য়বে্য এিিং এখ্ন সরকার 
২০২৬ সাল্্যর মল্িযে ১০০০ রুি এিিং ২২০টি 
বিমানিদির চা্যু করার ্যক্ষযে বনি ্কারে কল্রল্ে।

  সরকার রাজস্াল্নর আ্যওয়ার, মিযেপ্রল্েল্ের 
বসিংগ্াউব্য এিিং বহমাচল্্যর মাজন্ল্ত বগ্নবফল্ড 
বিমানিদির বনম ্কাল্ের জনযে প্রথম প� ্কাল্য়র 
অনুল্মােনও বেল্য়ল্ে।

উড়ান প্রকল্ল্পর 
আওতায় ১ দকাটিরও 

দিবে �াত্ী ভ্রমে 
কল্রল্েন।

উড়ান প্রকল্ল্পর সল্গে 
দমাি ১৪৪টি বিমানিদির 
�তুি হল্য়ল্ে, ২০১৪ সাল্্য 
বিমানিদির বে্য মাত্ ৭৪টি।

এিিং এই প্রকল্পগুব্য শুিুমাত্ হাজার হাজার 
তরুেতরুেীর কম ্কসিংস্ান করল্ি তাই নয়, িরিং 
স্য়িংসম্পূে ্ক হওয়ার জনযে র্ারল্তর সিংকল্পল্কও 
িাস্তিাবয়ত করল্ি।
েীর্ ্কল্ময়ােী েৃটটির্বগে বনল্য় অিকাঠাল্মা বনম ্কাে
র্ারত শুিুমাত্ তাৎক্ষবেক প্রল্য়াজল্ন 
অিকাঠাল্মা বনম ্কাে করল্ে না, এটির বপেল্ন 
রল্য়ল্ে এক সুবচবন্তত েীর্ ্কল্ময়ােী পবরকল্পনাও। 
দেল্ে, ২৮টি জাতীয় মহাসড়কল্ক জরুবর 
অিতরে সড়ক-রানওল্য়ল্ত পবরেত করা 
হল্ছে। অথ ্কাৎ জরুবর পবরবস্বতল্ত বিমান 
এসি মহাসড়ল্ক অনায়াল্স অিতরে করল্ত 
পারল্ি। বিমান অিতরে করল্্য বকেুক্ষল্ের 
জনযে �ান চ্যাচ্য িন্ধ কল্র দেওয়া হল্ি 
এিিং বিমান অিতরল্ের পর �ান চ্যাচ্য 
স্ার্াবিক হল্য় �াল্ি। রাজস্াল্নর র্াগাবরয়া 
িখ্সার, অন্ধ্রপ্রল্েল্ের দনল্্যার-ওগুে্য, ওগুে্য 
বচ্যাকা্যুবরল্পি; জম্ ু ও কাশ্ীল্রর িাবনহা্য 
শ্রীনগর; এিিং পজচিমিল্গের খ্ড়গপুর-
িা্যাল্সার- এই পাচঁটি মহাসড়ল্কর জনযে 
র্ারতীয় িায়ুল্সনার অনুল্মােন পাওয়া বগল্য়ল্ে, 
আরও ২৩টি মহাসড়ক র্ারতীয় িায়ুল্সনার 
অনুল্মােল্নর অল্পক্ষায় রল্য়ল্ে।
এই প্রস্তািটি এমন মহাসড়কগুব্যর জনযে 
দ�খ্াল্ন কাোকাবে দকানও বিমানিদির 
দনই। অথ ্কাৎ দকৌে্যগতর্াল্ি অিকাঠাল্মার 
প্রস্তুবতও দনওয়া হল্ছে। জম্ ু ও কাশ্ীল্র, 
দজাজজ্যা িাল্ন্যটি সম্পূে ্ক করল্ত এক হাজার 
মানুর্ িত্কমাল্ন মাইনাস ১ বিবগ্ দস্যবসয়াস 
তাপমাত্ায় কাজ করল্েন। এই কাল্জর 
সময়সীমা বে্য ২০২৬, �া কবমল্য় ২০২৪ করা 
হল্য়ল্ে।  
অবকাঠাভমার উন্নবতভত গবতশন্ক্ত 
পবরকল্পনা  
আজ সারা দেে প্রিানমন্তী গবতেজতি জাতীয় 
মহাপবরকল্পনার অিীল্ন কাজ করল্ে, �া 
আিুবনক মাবটি দমািা্য সিংল্�াগ ততবরর জনযে 
বসদ্ধান্ত গ্হল্ের প্রজক্য়া ত্বরাবন্বত কল্রল্ে। 
একুে েতল্কর র্ারল্ত অগ্গবতর গবত বনি ্কারে 
করল্ি সিংল্�াগ। ফ্যস্রূপ, প্রবতটি স্তল্র 
সিংল্�াগগুব্য আিুবনকীকরে করা আিেযেক, 
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উত্তর-পূভব ্ষর রাজ্যগুবলভত 
সংভযাগ বৃন্ধে

  প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী ২০১৪ সাল্্য  �খ্ন দেল্ের 
োসনর্ার গ্হে কল্রন, তখ্ন বতবন শুিু উত্তর-
পূি ্কাঞ্চ্যল্ক অটি্যক্ষীর নাম বেল্য় উন্নয়ল্নর দচটিাই 
কল্রনবন, ৫৫টি মন্তক ও বির্াল্গ এই রাজযেগুব্যর 
জনযে িাল্জল্ির ১০% বনি ্কারে কল্রবেল্্যন। 

  গুয়াহাটি এিিং ইম্ফ্যল্ক আন্তজ্কাবতক বিমানিদিল্র 
আিুবনকীকরে ও উন্নত করা হল্য়বে্য। আগরত্যা ২৪ 
্যক্ষ �াত্ীর িাবর্ ্কক ক্ষমতা সহ তৃতীয় আন্তজ্কাবতক 
বিমানিদির হল্ত চল্্যল্ে।

  ২০১৬ দথল্ক ২০২১-২০২২ প� ্কন্ত বিমান সিংল্�াল্গর 
২৮টি প্রকল্প সম্পন্ন হল্য়ল্ে। উড়ান প্রকল্ল্পর অিীল্ন, 
প্রায় েুই িজন নতুন রুল্ি পবরল্র্িা শুরু হল্য়ল্ে 
এিিং বসবকল্মর পাবকয়িং-এ নতুন একটি বগ্নবফল্ড 
বিমানিদির ততবর করা হল্য়ল্ে।

  গত পাচঁ িেল্র শুরু হওয়া ৪০১৬ বকল্্যাবমিার 
দর্যপথ প্রকল্ল্পর কাজ চ্যল্ে, ১৪টি নতুন ্যাইন 
প্রকল্প-সহ এর জনযে খ্রচ হল্ছে ৫৮ হাজার দকাটি 
িাকা। আো করা হল্ছে এই প্রকল্প ২০২৪ সাল্্যর দম 
নাগাে দের্ হল্ি। একই সমল্য়, প্রকল্ল্পর মল্িযে ৩১০০ 
বকল্্যাবমিাল্রর কাজ সম্পন্ন হল্য়ল্ে।

  আসাম, জত্পুরা এিিং অরুোচ্য প্রল্েল্ের রাজিানীগুব্য 
র্ারতীয় দর্যওল্য় দনিওয়াক্ক বিারা সিং�ুতি হল্য়ল্ে। 
অনযেবেল্ক, দমর্া্যল্য়র বে্যিং, মবেপুল্রর ইম্ফ্য, 
নাগা্যযোল্ন্র দকাবহমা, বমল্জারাল্মর আইজ্য এিিং 
বসবকল্মর গযোিংিকল্ক সিং�ুতি করার জনযে নতুন ্যাইন 
প্রকল্প শুরু হল্য়ল্ে।

বিমানিদির কাজ করল্ে। ২০১৪ সাল্্য বে্য এই 
সিংখ্যো বে্য ৯। একইর্াল্ি ১৬ িের পর িবগবি্য 
দসতুর অল্পক্ষার অিসান হ্য।১৫টট

দকন্দীয় সরকার জাতীয় পবরকাঠাল্মা পাইপ্যাইন প্রকল্ল্পর 
অিীল্ন আগামী ৩ িেল্র প্রায় ৮৪ হাজার দকাটি িাকা িযেল্য় 
বিবর্ন্ন সিংস্ার মািযেল্ম উত্তর-পূি ্ক রাজযেগুব্যল্ত ১৩১টি নতুন 
জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্প গল্ড় দতা্যার পবরকল্পনা কল্রল্ে। 
রাজিানীগুব্যর সল্গে সিংল্�াগকারী সড়ক প্রকল্পগুব্যর মল্িযে 
রল্য়ল্ে নাগা্যযোন্, অরুোচ্য প্রল্েে, বসবকম, বমল্জারাম এিিং 
মবেপুল্রর রাজিানীল্ত েইু দথল্ক চার-দ্যল্নর সম্প্রসারে প্রকল্প।

কারে এটি দেল্ের বর্ত বহসাল্ি কাজ করল্ি। আিুবনক 
অিকাঠাল্মার উন্নয়ন এিিং আিুবনক প্র�ুজতির কা� ্ককর 
িযেিহার, নাগবরকল্ের জীিন�াত্ার ইবতিাচক পবরিত্কন 
র্িায় এিিং িযেিসা করার সহজতা িজৃদ্ধ কল্র। এই িেল্রর 
িাল্জি একবিিংে েতাব্ীল্ত র্ারল্তর উন্নয়ল্নর গবতও 
বনি ্কারে করল্ে। অিকাঠাল্মা বর্ত্তিক উন্নয়ন দকৌে্য 

অথ ্কনীবতর সম্ভািনার একটি অরূ্তপূি ্ক িজৃদ্ধ বহসাল্ি 
প্রমাবেত হল্ছে এিিং অল্নক নতুন কাল্জর সুল্�াগও ততবর 
কল্রল্ে।
পবরভবশ বান্ধব সংভযাগ 
সম্প্রবত জাতীয় ্যজজবটিক পব্যবস চা্যু হল্য়ল্ে। এই নীবত 

উত্তর-পূল্ি ্ক এখ্ন
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ই-যানবাহভনর 
প্রচার

 সরকার শুিু দেল্ের সিংল্�াগ ও গবত িাড়াল্নার 
জনযেই কাজ করল্ে না িরিং দ্রুত পবরল্িে িান্ধি 
জ্া্যাবন ও �ানিাহল্নর প্রচার করল্ে।

 পবরল্িেিান্ধি �ানিাহল্নর প্রচার দেল্ের 
পবরিহন দক্ষত্ল্ক কাি ্কনমুতি হল্ত সাহা�যে 
করল্ি। সরকার দপল্রিা্য এিিং বিল্জল্্যর জনযে 
ইউল্রা-IV বনগ ্কমন বনয়ম দথল্ক সরাসবর ইউল্রা-
VI মানেল্ণ্ড পবরিত্কন করার বসদ্ধান্ত গ্হে 
কল্রল্ে। বিকল্প জ্া্যাবন িাস্তিায়ল্নর জনযে 
সময়ল্রখ্া-সহ একটি বিজ্বপ্তও জাবর কল্রল্ে।

  এর মল্িযে রল্য়ল্ে দপল্রিা্য-বিল্জল্্যর সাল্থ 
ইথান্য বমশ্রে, বমথান্য, তবিত জ্া্যাবন, 
হাইল্ড্াল্জন ফুল্য়্য দস্য দর্বহক্য এিিং 
হাইল্ড্াল্জন বসএনজজর িযেিস্া। �ানিাহন 
স্কযোল্পজ নীবত প্রিত্কল্নর ফল্্য ১৫ িেল্রর 
দিবে পুরল্না �ানিাহল্নর বনিন্ধন নিীকরে িন্ধ 
হল্য়ল্ে।

 জীিাশ্ জ্া্যাবনর উপর বনর্্করতা কমাল্ত এিিং 
কাি ্কন বনগ ্কমল্নর সমসযো সমািাল্নর জনযে ২০১৫ 
সাল্্য শুরু হল্য়বে্য ‘দফম ইজন্য়া’, �ার ববিতীয় 
িাপটি শুরু হল্য়ল্ে ২০১৯ সাল্্য। পাচঁ িেল্রর 
জনযে ১০ হাজার দকাটি িাকা িরাদে হল্য়ল্ে। 

18

পবরিত্কল্নর বপেল্ন রল্য়ল্ে আি িেল্রর 
কল্ঠার পবরশ্রম। এর পাোপাবে সাগরমা্যা, 
এিিং র্ারতমা্যার মল্তা অিকাঠাল্মা উন্নয়ন 
প্রকল্পগুব্যর কাজ চ্যল্ে প� ্কায়ক্ল্ম। পেযে 
পবরিহল্নর জনযে বনবে্কটি মা্যিাহী কবরল্িার 
ততবর করা হল্য়ল্ে। দনৌপল্থর মািযেল্ম 
পবরল্িেিান্ধি ও কম খ্রল্চ পবরিহন িযেিস্া 
চা্যু করা হল্য়ল্ে। কল্রানা মহামাবরর সময় 
দেল্ে বকর্াে দর্য ও কৃবর্ উেযোন-এর প্রকল্প 
শুরু হল্য়ল্ে। এটি দেল্ের েরূিতভী অঞ্চ্য 
দথল্ক প্রিান িাজাল্র কৃবর্ পেযে পবরিহল্ন 
সাহা�যে কল্রল্ে। একই সমল্য়, দফম ইজন্য়া 
বস্কল্মর মািযেল্ম তিেুযেবতক গাবড়র প্রচার কল্র, 
সরকার পবরল্িে সুরক্ষার ্যল্ক্ষযে গুরুত্বপূে ্ক 
পেল্ক্ষপ গ্হে কল্রল্ে। এর অিীল্ন, 
গে পবরিহল্নর জনযে ই-�ানিাহন প্রচার 
করা হল্ছে, একই সমল্য়, এর সাল্থ �ুতি 
অিকাঠাল্মা দ�মন চাজজ্কিং দটিেল্নর সিংখ্যোও 

র্ারল্ত প্রায় ১৪ ্যক্ষ 
তিেুযেবতক গাবড় রল্য়ল্ে। 

২০২০-২১ সাল্্যর তু্যনায় 
দসই সিংখ্যো ২০২১-২২ 

সাল্্য বতনগুে িজৃদ্ধ 
দপল্য়ল্ে। 

১৮টি রাজযে 
তিেুযেবতক 

�ানিাহল্নর জনযে 
নীবত প্রেয়ন িা 

বিজ্বপ্ত বেল্য়ল্ে।
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  দেল্ের একাবিক েহর এখ্ন দমল্রিা দরল্্যর 
সল্গে �ুতি হল্ত চল্্যল্ে। তার প্রমাে দমল্রিার 
ক্মিি ্কমান দনিওয়াক্ক।

  গত আি িেল্র দেল্ের েুই িজল্নরও দিবে 
েহল্র দমল্রিা হয় শুরু হল্য়ল্ে িা দমল্রিা প্রকল্ল্পর 
কাজ চ্যল্ে।

  রাজযেসর্ায় দপে করা তথযে অনুসাল্র, দেল্ে 
এখ্নও প� ্কন্ত ১২১২ বকল্্যাবমিার ্যাইন 
অনুল্মাবেত হল্য়ল্ে, �ার মল্িযে রল্য়ল্ে ২০১৪ 
সাল্্যর আল্গ শুরু হওয়া বেবলি দমল্রিার ্যাইনগুব্য 
�া বিবর্ন্ন প� ্কাল্য় বনম ্কাোিীন রল্য়ল্ে িা দসই 
রিযোল্ক দমল্রিা চ্যাচ্য শুরু হল্য়ল্ে।

  এই িরল্নর একটি বিো্য দনিওয়াক্ক ততবরল্ত 
িযেয় হল্ছে ৩.৫২ ্যক্ষ দকাটি িাকা। সম্প্রবত 
আহল্মোিাল্ে একল্�াল্গ ৩২ বকল্্যাবমিার 
দমল্রিা ্যাইন চা্যু কল্র দরকি্ক গঠন করা হল্য়ল্ে। 

  একইর্াল্ি, রাজযেগুব্য দথল্ক ৬৬৩ 
বকল্্যাবমিাল্রর ১৭টি কবরল্িাল্রর প্রস্তাি 
অনুল্মােল্নর জনযে এল্সল্ে। দেল্ের প্রথম রাবপি 
দর্য চা্যাল্নারও প্রস্তুবত দনওয়া হল্ছে।

দ্রুত িজৃদ্ধ করা হল্ছে।
আট বেভর রমভরো বসটটর সংখ্যা চারগুি বৃন্ধে 
রপভয়ভে 
দকন্দীয় সরকাল্রর প্রল্চটিায় গত আি িেল্র দমল্রিা-
সিং�ুতি েহল্রর সিংখ্যো চারগুে িজৃদ্ধ দপল্য়ল্ে। এোড়াও, 
নাগবরকল্ের আো বে্য দ� বিমানর্াড়া তালঁ্ের  জনযে 

সাশ্রয়ী মূল্্যযের হল্ি। এই উল্দেেযে পূরল্ের ্যল্ক্ষযে উড়ান 
প্রকল্প চা্যু করা হল্য়বে্য। উড়ান প্রকল্ল্পর আওতায় 
এখ্নও প� ্কন্ত এক দকাটিরও দিবে �াত্ী বিমাল্ন ভ্রমে 
কল্রল্েন। সাশ্রয়ী মূল্্যযে সািারে মানুর্ �াল্ত বিমাল্ন 
ভ্রমে করল্ত পাল্রন, তার জনযে সরকাল্রর উল্েযোল্গর 
ফল্্য �াত্ী সিংখ্যোও দ্রুত িজৃদ্ধ পাল্ছে। সরকার দ� গবতল্ত 

রমভরো যুক্ত 
হভয়ভে উন্নয়ন 
ধারায়

২০২২ সাল্্য দমল্রিা চ্যল্ে ২৭টি েহল্র। দ�খ্াল্ন 
২০১৪ সাল্্য এটি মাত্ পাচঁটি েহল্র বে্য। 

এই সমল্য়, দমল্রিা ২৪৮ বকল্্যাবমিার 
দনিওয়াল্ক্ক চ্যবে্য, �া ২০২২ সাল্্য দিল্ড় 
প্রায় ৮৫০ বকল্্যাবমিার হল্য়ল্ে।

২০০২ রথভক ২০১৪ সাভলর মভধ্য, প্রবত 
বের গভড় ২০ বকবম রমভরো রুট বতবর 
করা হভয়বেল, রযখাভন ২০১৪ রথভক 
২০২২ সাভলর মভধ্য তা রবভড় হভয়ভে ৬৩ 
বকভলাবমটার।
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বিমান সিংল্�াগ এিিং সাশ্রয়ী 
ভ্রমল্ের জনযে কাজ করল্ে, তাল্ত 
�াত্ীর সিংখ্যোও িাড়ল্ি। র্ারতীয় 
বিমানিদির কতৃ ্কপক্ষ আগামী 
১০ িেল্র বিমান �াত্ীর সিংখ্যো 
সম্পল্ক্ক একটি মূ্যযোয়ন প্রকাে 
কল্রল্ে, �াল্ত দেখ্া বগল্য়ল্ে দ� 
২০১৯-২০২০ সাল্্যর মল্িযে দেল্ে 
�াত্ী সিংখ্যো বে্য ৩৪.১ দকাটি, 
২০৩২-৩৩ সাল্্য তা দিল্ড় হল্ি 
৪২.৭ দকাটি।
জল পবরবহন উন্নয়ভনর জন্য 
নতুন পথ খুভল বেভয়ভে 
দকন্দীয় সরকার জ্য পবরিহল্নর 
বিেযেমান সম্ভািনাগুব্যল্ক 
েজতিো্যী করার জনযে কাজ শুরু 
কল্রল্ে। ২০১৬ সাল্্য ২৭টি রাল্জযে 
েবড়ল্য় থাকা ১১১টি জ্যপথল্ক 
জাতীয় জ্যপথ বহসাল্ি দর্ার্ো 
করা হল্য়বে্য। এর মল্িযে ২৬টি 
�াত্ী ও পেযে পবরিহল্নর জনযে 
উপ�ুতি, আরও ১৩টি পল্থর 
উন্নয়ন কা� ্কক্ম শুরু হল্য়ল্ে। 
দনৌপথ পুনরুজ্জীবিত করল্ত 
‘দমজর দপাি্ক রিাটি ১৯৬৩- দক 
‘দমজর দপাি্ক অথবরটিস বি্য 

মাবটি-রমা�াল সংভযাভগর উপর গুরুত্ 
  েহল্রর পবরিহন িযেিস্া আিুবনক হল্ত হল্ি, বনবি ্কঘ্ন সিংল্�াগ থাকল্ত হল্ি, 

পবরিহল্নর একটি মািযেম অনযেটিল্ক দ�ন সাহা�যে কল্র। এই বতনটি বির্য় অতযেন্ত 
জরুবর। 

  গবতেজতি নযোেনা্য মাটিার প্লযোল্নর মািযেল্ম মাবটি-দমািা্য কাল্নব্টবর্টির উপর 
গুরুত্ব আল্রাপ করা হল্ছে �াল্ত পবরিহল্নর মািযেমগুল্্যা এল্ক অপল্রর সাল্থ 
সিং�ুতি থাল্ক।

  ৩০ দসল্টেম্বর তারঁ গুজরাত সফল্রর সময় প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িল্দি র্ারত 
এক্সল্প্রল্সর সূচনা কল্রল্েন। এরপর বতবন গান্ধীনগর দথল্ক কা্যুপুর দটিেল্ন 
দপৌঁল্েবেল্্যন এিিং তারপল্র অনুষ্ানস্ল্্য দপৌঁোল্নার জনযে আহল্মোিাে দমল্রিাল্ত 
উল্ঠবেল্্যন।

  এখ্াল্ন প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িল্্যবেল্্যন দ� এই িযেিস্ার কারল্ে বতবন বনি ্কাবরত 
সমল্য়র ২০ বমবনি আল্গ দপৌঁল্েল্েন। সম্প্রবত, মবন্তসর্া দেল্ের বতনটি প্রিান 
দর্যওল্য় দটিেল্নর পুনবন ্কম ্কাল্ের অনুল্মােন বেল্য়ল্ে, দসগুব্যল্কও মাবটি-দমািা্য 
পবরিহন িযেিস্ার সাল্থ একীরূ্ত করা হল্ি।

ববভবের সবভচভয় উচুঁ মূবত্ষ ‘স্্যাচু অফ 
ইউবনটট’, সভব ্ষাচ্চ ররল রসতু রচনাব রসতু এবং 
েশ হাজার ফুভটর উপভর অববস্ত েীঘ ্ষতম 
হাইওভয় টাভনল, অটল টাভনল নতুন ভারভতর 
পবরকাঠাভমার পবরচয় হভয় উভঠভে।
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২০২০-দত রূপান্তর কল্র সিংস্কাল্রর কাজ শুরু করা 
হল্য়ল্ে। জাহাজ িাবেজজযেকর্াল্ি চ্যাচল্্যর জনযে জ্যমাগ ্ক 
বিকাে প্রকল্ল্পর প্রস্তাি কল্র সরকার সাগরমা্যার মািযেল্ম 
উন্নয়ন ও সিংল্�াগ প্রচার করল্ে। ২০২০ সাল্্য র্ারত ও 
িািং্যাল্েল্ের মল্িযে �াত্ীিাহী জাহাজ চ্যাচ্য শুরু হওয়ার 

পর িুিবর এিিং হাতবসবগেমাবর, দনমাটিয়া এিিং কম্যািাবড়, 
গুয়াহাটি এিিং উত্তর আসাল্মর মল্িযে রিহ্মপুত্ নেীর 
উপর দরা-দরা পবরল্র্িা চা্যু করা হল্য়ল্ে। সরকার ২০৩০ 
সাল্্যর মল্িযে ২৩টি জ্যপথ চা্যু করার ্যক্ষযে বনি ্কারে 
কল্রল্ে। র্ারল্ত সাল্ড় সাত হাজার বকল্্যাবমিাল্রর দিবে 

সড়ক 
ও 

পবরবহন 
প্রযুন্ক্ত

সরকার সড়ক পবরিহল্নর উন্নবতর 
জনযে বিবর্ন্ন প্র�ুজতির সমািান িযেিহার 

কল্রল্ে। সিংস্কারগুব্য বতনটি বির্াল্গ বির্তি করা 
দ�ল্ত পাল্র, প্রথম - এক্সল্প্রসওল্য় অিকাঠাল্মা, 

ববিতীয় - প্র�ুজতি-সক্ষম পবরিহন েক্ষতা িজৃদ্ধ 
এিিং তৃতীয় পবরিহন সম্পবক্কত 

পবরল্র্িা।

সাগরমালা  
প্রকল্প

সাগরমা্যা কম ্কসূবচর 
অিংে বহসাল্ি ৫.৫ ্যক্ষ দকাটি 

িাকা িযেল্য় ২০১৫ সা্য দথল্ক ২০৩৫ 
সা্য প� ্কন্ত ৮০০টিরও দিবে প্রকল্প অন্তরু্্কতি 
করা হল্য়ল্ে। এোড়া উপকূ্যীয় দজ্যাগুল্্যার 

সাবি ্কক উন্নয়ল্নর জনযে ৫৮ হাজার দকাটি 
িাকার ৫৬৭টি প্রকল্প বচবনিত করা 

হল্য়ল্ে।

ভারতমালা 
প্রকল্প

র্ারতমা্যা প্রকল্পটি ২০১৭ 
সাল্্যর অল্্টািল্র অনুল্মাবেত 

হল্য়বে্য �ার প্রথম িাল্প ৫.৩৫ 
্যক্ষ দকাটি িাকা িযেল্য় জাতীয় মহাসড়ক 

কবরল্িাল্রর ৩৪,৮০০ বকল্্যাবমিার রল্য়ল্ে। 
এখ্নও প� ্কন্ত, ২৪,৪০০ বকল্্যাবমিাল্রর কাজ 

দের্ হল্য়ল্ে এিিং সমস্ত প্রকল্প ২০২৬-
২৭ সাল্্যর মল্িযে দের্ করার 

্যক্ষযেমাত্া বনি ্কারে করা 
হল্য়ল্ে।

দেল্ে এই 
প্রথমিার বহমাচ্য প্রল্েে, 
উত্তরাখ্ণ্ড, জম্ু, কাশ্ীর 

এিিং উত্তর-পূল্ি ্কর রাজযেগুব্যর 
জনযে পি ্কতমা্যা প্রকল্প দর্ার্ো করা 

হল্য়ল্ে। এল্ত পাহাল্ড় আিুবনক পবরিহন িযেিস্া 
গল্ড় উঠল্ি। বহমাচ্য প্রল্েল্ে ৭টি দরাপওল্য় প্রকল্প 

বনম ্কাল্ের জনযে বহমাচ্য প্রল্েে সরকার এিিং নযোেনা্য 
হাইওল্য় ্যজজবটিক মযোল্নজল্মন্ ব্যবমল্িল্ির 

মল্িযে সমল্ঝাতা স্মারক স্াক্ষবরত হল্য়ল্ে। 
একইর্াল্ি উত্তরাখ্ণ্ডও দকন্দীয় 
সরকাল্রর সল্গে ৭টি দরাপওল্য় 

প্রকল্ল্পর জনযে একটি 
চুজতি কল্রল্ে।

পব ্ষতমালাপব ্ষতমালা
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উপকূ্যল্রখ্া রল্য়ল্ে। এখ্ানকার কারার্াব্য উপকূ্য এিিং 
পজচিমর্াি পি ্কতও প� ্কিল্নর জনযে বিখ্যোত। �খ্ন প� ্কিন 
িজৃদ্ধ পায়, তখ্ন এটি আমাল্ের কুটির বেল্প, গ্ামীে বেল্প, 
দফবরওয়া্যা, অল্িাবরকো চা্যক এিিং িযোজক্স চা্যকল্েরও 
অথ ্ক উপাজ্কল্ন সাহা�যে কল্র। গত আি িেল্র, র্ারত দর্য 
দ�াগাল্�াল্গর সম্পূে ্ক রূপান্তল্রর জনযে কাজ কল্রল্ে। 

আজল্কর দরল্্য ভ্রমল্ের অবর্জ্তা আি িের আল্গর 
দথল্ক সম্পূে ্ক আ্যাো। র্ারতীয় দর্যওল্য় এখ্ন দ্রুততর, 
পবরছেন্ন, আরও আিুবনক, বনরাপে এিিং নাগবরক-িান্ধি 
হল্য় উঠল্ে। দর্য দনিওয়াক্ক দেল্ের দসই সি জায়গায় 
দপৌঁল্েল্ে �া একসময় নাগবরকল্ের কাল্ে কল্পনাতীত 
বে্য।   

আজল্কর র্ারত গবতল্ক দ্রুত 
উন্নয়ল্নর চাবিকাটঠ বহসাল্ি 
বিল্িচনা কল্র। গবতর উপর এই 
গুরুত্ব আল্রাপ আজ গবতেজতি 
জাতীয় মহাপবরকল্পনা এিিং জাতীয় 
্যজজবটিক নীবতল্ত প্রবতফব্যত 
হল্য়ল্ে এিিং আমাল্ের দরল্্যর গবত 
িজৃদ্ধ অবর্�াল্নও তা স্পটি। দ� সমস্ত 
দরিনগুব্য ১৮০ বকল্্যাবমিার প্রবত 
র্ণ্া গবতল্ত েুিল্ি, তা র্ারতীয় 
দরল্্যর বেো পবরিত্কন করল্ি, এ 
আমার একান্ত বিশ্বাস। 
- নভরন্দ্র রমােী, প্রধানমন্তী

রটাল সংগ্রভহ ফাস্্যাগ
 দেল্ে �ানিাহল্নর গবত িজৃদ্ধ করল্ত এিিং 

জ্া্যাবন সাশ্রল্য়র জনযে ২০২১ সাল্্যর 
১৫/১৬ দফব্রুয়াবর মিযেরাত দথল্ক সারা 
দেল্ে জাতীয় মহাসড়ল্কর ‘বফ প্লাজা’র 
সমস্ত দ্যনগুব্যল্ক ফাটিযোগ দ্যন বহসাল্ি 
দর্ার্ো করা হল্য়ল্ে।

 ফাটিযোগ োড়া �ানিাহনগুব্যল্ক সারা দেল্ে 
ইল্্যকরিবনক দিা্য প্লাজাগুব্যল্ত ববিগুে 
দিা্য খ্রচ বেল্ত হল্ি। ২০২২ সাল্্যর মাল্চ্কর 
মল্িযে প্রায় ৫ দকাটি �ানিাহনল্ক ফাটিযোগ 
প্রোন করা হল্য়ল্ে। 

 ২০২১ সাল্্যর একটি অনুমান দথল্ক দিাঝা 
�ায় দ� এর ফল্্য িাবর্ ্কক ৩৫ দকাটি ব্যিার 
জ্া্যানী সাশ্রয় হল্য়ল্ে, ৯.৭৮ ্যক্ষ িল্নর 
দিবে কাি ্কন িাই অক্সাইি বনগ ্কমন হ্াস 
দপল্য়ল্ে।
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বসধোন্ত: গবতশন্ক্তর মাধ্যভম উত্তর-পূভব ্ষর উন্নয়ভন 
রজার, বাবক চার বেভরর জন্য (২০২২-২৩ রথভক 
২০১৫-২৬) বপএম-ব�ভাইন প্রকভল্পর অনুভমােন।
প্রভাব: এই প্রকল্ল্পর জনযে ১০০% অথ ্ক সহায়তা প্রোন 
কল্রল্ে দকন্দীয় সরকার। এটি উত্তর-পূল্ি ্কর রাজযেগুব্যর 
উন্নয়ন মন্তক বিারা িাস্তিাবয়ত হল্ি এিিং এর জনযে ৬৬০০ 
দকাটি িাকা খ্রচ হল্ি।

  এটি প্রিানমন্তী গবতেজতির পবরকল্পনা অনুসাল্র 
পবরকাঠাল্মাল্ক েজতিো্যী করল্ি এিিং সামাজজক 
উন্নয়ন প্রকল্পগুব্য এর দথল্ক গবতপ্রাপ্ত হল্ি।

  এটি �ুিা ও মবহ্যাল্ের জনযে জীবিকা বনি ্কাল্হর কা� ্কক্ম 
পবরচা্যনা করল্ি এিিং বিবর্ন্ন দক্ষল্ত্র বিকাে র্িাল্ি।

বসধোন্ত: গৃহস্ এলবপন্জভত ষ্বতর জন্য পাববলক 
রসক্টর আডিারভটবকংভয়র অধীভন রতল ববপিন 
সংস্াগুবলভক ২২০০০ রকাটট টাকার এককালীন 
অনুোভনর অনুভমােন।
প্রভাব: এই অনুল্মােন দত্য বিপেন সিংস্াগুব্যল্ক 
(বপএসইউ, ওএমবসএস) আত্মবনর্্কর র্ারত অবর্�াল্নর 
প্রবত তাল্ের প্রবতশ্রুবত অিযোহত রাখ্ল্ত সাহা�যে করল্ি।

  এটি দেেীয় এ্যবপজজর বনরিজছেন্ন সরিরাহ বনজচিত 
করল্ি এিিং র্ারল্ত উৎপাবেত পেযে সিংগ্ল্হ সহায়তা 
করল্ি।

বসধোন্ত: মবন্তসভা ররলওভয় কম ্ষচারীভের জন্য 
৭৮ বেভনর সমান উৎপােনশীলতা বভত্তিক রবানাস 
(বপএলবব) প্রোভনর অনুভমােন বেভয়ভে।
প্রভাব: ১১.২৭ ্যক্ষ দর্য কম ্কচারী এর দথল্ক উপকৃত 
হল্িন। এর জনযে আবথ ্কক িযেয় িরা হল্য়ল্ে ১৮৩২ দকাটি 
িাকা।

  এটি ৭৮ বেল্নর দিানাস হল্ি এিিং এর সল্ি ্কাচ্চ সীমা 
হল্ি ১৭,৯৫১ িাকা।

  দর্য রিযোক রক্ষোল্িক্ষেকারী, চা্যক এিিং গাি্ক, দটিেন 
মাটিার, সুপারর্াইজার, দিকবনবেয়ান, দহ্যপার, 
কল্ন্টা্যার, পল্য়ন্সমযোন, বমবনব্রিয়া্য টিাফ এিিং 
অনযোনযে গ্রুপ ‘বস’ কম ্কচারীরা প্রেত্ত অথ ্ক পাল্িন।

বসধোন্ত: কভন্নার কাভগ ্ষার উন্নয়ভনর প্রভয়াজন 
রমটাভত তুনা-রটকারা, েীনেয়াল বন্দভর টাবম ্ষনাভলর 
ববকাভশর অনুভমােন।
প্রভাব: িুনা-দিকারায় একটি অতযোিুবনক কল্ন্নার 
িাবম ্কনা্য ততবর করা হল্ি। এই প্রকল্পটি চা্যু হওয়ার ফল্্য 
এটি কল্ন্নার কাল্গ ্কাগুব্যর আগাবমবেল্নর চাবহো পূরে 
করল্ি।

  উত্তর র্ারল্তর চাবহো পূরে করা হল্ি �া িদির-
দনতৃত্বািীন উন্নয়ন ও িাবেল্জযের দকল্ন্দ পবরেত 
হওয়ার জনযে র্ারল্তর প্রল্চটিাল্ক আরও এবগল্য় বনল্য় 
�াল্ি।

  কান্া্যার িাবেজজযেক সম্ভািনা িজৃদ্ধ করা হল্ি এিিং 
এই প্রকল্প অথ ্কনীবতর গবত িজৃদ্ধ করল্ি। পাোপাবে 
কম ্কসিংস্াল্নর সুল্�াগও ততবর হল্ি।  

মবন্তসভার বসধোন্ত 

উত্তর-পূভব ্ষর রাজ্যগুবলর উন্নয়ন ত্রাববিত 
করার লভষ্্য এবং নাগবরকভের স্াভথ ্ষ 

গৃহীত প্রভয়াজনীয় বসধোন্ত
সািারে মানুল্র্র ক্যযোল্ে প্রবতশ্রুবতিদ্ধ দকন্দীয় সরকার ‘গবতেজতি’ প্রকল্ল্পর অিীল্ন দেল্ের উত্তর-
পূল্ি ্কর রাজযেগুব্যর উন্নয়ন তরাবন্বত কল্রল্ে। এোড়াও, সািারে নাগবরকল্ের দসিায় বনল্য়াজজত দর্য 

কম ্কচারীল্ের জনযে দিানাস দর্ার্ো করা হল্য়ল্ে। এর পাোপাবে, দেল্ে এ্যবপজজর বনরিজছেন্ন সরিরাহ 
বনজচিত করল্ত দকন্দীয় মবন্তসর্াও গুরুত্বপূে ্ক বসদ্ধান্ত বনল্য়ল্ে।
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বিশ্বিযোপী কল্রানা মহামাবর চ্যাকা্যীন 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী তারঁ িযেয় দথল্ক 
সজঞ্চত ২.২৫ ্যক্ষ িাকা োন কল্রন। 

প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী েবরদ্ল্ের ক্যযোল্ের জনযে 
১০০ দকাটি িাকারও দিবে অথ ্ক োন কল্রল্েন �া তারঁ 
দিতন, বসও্য োবন্ত পুরস্কার দথল্ক প্রাপ্ত অথ ্ক এিিং 
প্রাপ্ত উপহার বন্যাল্মর মািযেল্ম সিংগ্হ করা হল্য়ল্ে। 
গগো নেীর পবরছেন্নতা,বনরিজছেন্ন প্রিাহ িজায় রাখ্ার 
জনযে শুরু হল্য়বে্য নমাবম গল্গে মহা অবর্�ান, এই 
অবর্�ানল্ক সফ্য করল্ত প্রিানমন্তী োবন্ত পুরস্কার 
দথল্ক প্রাপ্ত ৩.৪ দকাটি িাকা এিিং উপহাল্রর বন্যাম 
দথল্ক প্রাপ্ত অথ ্ক োন কল্র এক উোহরে স্াপন 
কল্রল্েন। এিাল্রর ই-বন্যাল্ম ১২০০টিরও দিবে 
স্মারক এিিং উপহার বে্য, বন্যাল্ম অল্�ািযোর শ্রী রাম 
মজদির, িারােসীর কােী-বিশ্বনাথ মজদিল্রর মল্ি্য, 
ক্ীড়া স্মারক, দখ্ল্্যায়াড়ল্ের স্াক্ষর করা কাপড়, 
িযোগ এিিং অনযোনযে সামগ্ী বে্য।

২০১৪ সাল্্যর দ্যাকসর্া বনি ্কাচল্নর 
মল্নানয়ন জমা দেওয়ার সময় প্রিানমন্তী 
নল্রন্দ দমােী িল্্যবেল্্যন, “আমাল্ক দকউ 
পাঠায়বন, আবম আবসবন, আমাল্ক মা গগো 
দিল্কল্েন” এিিং তারপর জয়ী হওয়ার পর 
িল্্যবেল্্যন- “মা গগোর দসিা করা আমার 
র্াল্গযে আল্ে।“ বতবন জ্যেজতি মন্তক গঠল্নর 
মািযেল্ম তার প্রবতশ্রুবত পূরে কল্রল্েন, 
নমাবম গল্গে বমেল্নর মল্তা প্রকল্পগুব্য 
এখ্ন দ্রুত গবতল্ত এবগল্য় চল্্যল্ে। 
প্রিানমন্তীর উপহাল্রর বন্যাল্মর চতুথ ্ক 
প� ্কায় ১৭ দসল্টেম্বর দথল্ক ১২ অল্্টাির 
প� ্কন্ত চল্্যবে্য। জাতীয় নেী গগো বমেল্নর 
পবরছেন্নতায় ১৫ দকাটি িাকা িযেয় করা হল্ি। 

থমাস কাপ চযোম্ম্পয়নবেপ 
২০২২ স্ে ্কপেক জয়ী দক 
শ্রীকাল্ন্তর িযোিবমন্ন 
রাল্কল্ির ের হল্য়ল্ে ৫১ 
্যক্ষ িাকা।

কােী বিশ্বনাথ মজদিল্রর 
মল্ি্য সল্ি ্কাচ্চ সিংখ্যেক 
২৮৪টি ের দপল্য়বে্য।

বনলাম রথভক প্রাপ্ত ১৫ 
রকাটট টাকা গগো নেীর 
স্চ্তায় ব্যয় হভব

৫০ 
লষ্ টাকা 

উপহাল্রর বন্যামরাষ্ট্র

বন্ক্সং গ্াভস

এটির ের উল্ঠবে্য ৫০ ্যক্ষ িাকা।   
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রখভলায়াড়ভের রেওয়া উপহারগুবল সব ্ষাবধক জনবপ্রয়  
বন্যাল্ম মানলু্র্র িযোপক অিংেগ্হে বে্য বকন্তু দখ্ল্্যায়াড়ল্ের 
স্াক্ষবরত উপহাল্রর প্রবত উৎসাহ বে্য সিল্চল্য় দিবে। কমনওল্য়্যথ 
দগমস ২০২২, দিফব্যম্ম্পক ২০২২, দিাবকও পযোরাব্যম্ম্পকস 
২০২২ এিিং থমাস কাম চযোম্ম্পয়নবেপ ২০২২-এর দখ্ল্্যায়াড়রা টি-
োি্ক , দিবি্য দিবনস রাল্কি, িযোগ এিিং িজক্সিং গ্ার্ল্সর মল্তা সামগ্ী 
োন কল্রবেল্্যন।  
এই উপহারগুব্যর মল্িযে অি ্ক িজল্নরও দিবে েলু্োর দিবে ের 
দপল্য়ল্ে। প্রিানমন্তীর উপহাল্রর বন্যাল্ম থমাস কাপ চযোম্ম্পয়নবেপ 
২০২২ স্ে ্কপেক বিজয়ী দক শ্রীকাল্ন্তর স্াক্ষর করা িযোিবমন্ন 
রাল্কল্ির সল্ি ্কাচ্চ ের দপল্য়বে্য ৫১ ্যক্ষ িাকা। ২১৪ জন এই 
রাল্কল্ির জনযে ের কল্রবেল্্যন। এর জনযে প্রাথবমক অথ ্ক বনি ্কারে 
করা হল্য়বে্য ৫ ্যক্ষ িাকা। এই রাল্কল্ি স্াক্ষল্রর পাল্ে দ্যখ্া 
বে্য “আপনার সমথ ্কল্নর জনযে আপনাল্ক িনযেিাে।“ একই সমল্য়, 
২০৮ জন একই চযোম্ম্পয়নবেল্পর বিজয়ীল্ের স্াক্ষর�তুি িযোল্গর 
জনযে ের কল্রবেল্্যন এিিং মূ্যযে ওল্ঠ ৪৯.৬১ ্যক্ষ িাকা। দিাবকও 
পযোরাব্যম্ম্পক ২০২০ শুযেটিিং স্ে ্কপেক বিজয়ী মনীে নারওয়াল্্যর 
সই করা টি-োল্ি্কর মূ্যযে উল্ঠবে্য ৫০.২৫ ্যক্ষ িাকা। এটি বন্যাল্ম 
ববিতীয় স্াল্ন বে্য। এর প্রাথবমক বন্যাম ১০ ্যক্ষ িাকা দথল্ক শুরু 
হল্য়বে্য। বতন নম্বর স্াল্ন বে্য পযোরা-পাওয়ারব্যফটিিং দগাল্ড 
দমল্িব্যটি সুিীল্রর স্াক্ষর করা টি-োি্ক , তার জনযে মূ্যযে উল্ঠবে্য 
৫০.২০ ্যক্ষ িাকা। 
বন্ক্সং গ্াভস ৫০ লষ্ টাকা এবং জ্যাভভবলন ৪০ লষ্ টাকা  
কমনওল্য়্যথ দগমস ২০২২ িজক্সিং স্ে ্কপেক বিজয়ী বনখ্াত জাবরন 
এিিং আইবিএ দরিাজি পেক বিজয়ীর অল্িাগ্াফ�তুি িজক্সিং গ্ার্স 
৫০ ্যক্ষ িাকায় বন্যাম করা হল্য়বে্য। কমনওল্য়্যথ দগমল্সর 
পযোরা দিবি্য দিবনল্স স্ে ্কপেক জয়ী র্াবিনা পযোল্িল্্যর রাল্কল্ির 
জনযে ২১৭ জন ের দিল্কবেল্্যন এিিং োম উল্ঠবে্য ৪২ ্যক্ষ িাকা। 
কমনওল্য়্যথ দগমল্স অিংেগ্হেকারী অন ুরাবনর জযোর্ব্যন দকনার 
জনযে ১৬৪ জন ের দিল্কবেল্্যন এিিং োম উল্ঠবে্য ৪০ ্যক্ষ িাকার 
উপল্র। কমনওল্য়্যথ দগমস ২০২২-এর মবহ্যা এিিং পুরুর্ল্ের 
িজক্সিং েল্্যর অল্িাগ্াফ করা গ্ার্ল্সর ের হল্য়বে্য ৪৫ ্যক্ষ িাকা।
কাশী বববেনাথ মন্ন্দভরর মভ�ভলর জন্য ৫০ লষ্ টাকা ের 
কােী বিশ্বনাথ মজদিল্রর কাল্ঠর মল্িল্্যর জনযে সল্ি ্কাচ্চ সিংখ্যেক 
মানরু্ ের কল্রবেল্্যন, ২৮৪ জন। এর প্রাথবমক ের বে্য মাত্ 
১৬,২০০ িাকা বকন্তু চূড়ান্ত মূ্যযে ৫০ ্যক্ষ িাকায় দপৌঁোয়। গত 
িেল্রর বন্যাল্ম সে্কার পযোল্ি্য মূবত ্কটির জনযে সল্ি ্কাচ্চ ১৪০ জন ের 
কল্রবেল্্যন। 

২০১৯: ১৮০৫ ২০২০: ২৭৭২
২০২১: ১৩৪৮ ২০২২: ১২০০

নভরন্দ্র রমােী হভলন ভারভতর প্রথম প্রধানমন্তী, বযবন 
ভারভতর প্রািশন্ক্ত গগোনেীভক পবরচ্ন্ন রাখভত 

‘নমাবম গভগে’ অবভযাভনর জন্য তারঁ উপহারগুবল 
ই-বনলাম করার বসধোন্ত গ্রহি কভরভেন।

-ন্জ বকর্াি ররড্ডি, উত্তর-পূব ্ষাঞ্চভলর সংসৃ্বত, পয ্ষটন 
ও উন্নয়ন মন্তী

কমনওভয়লথ 
রগমস ২০২২ 
ববজয়ীভের
টট-শাট্ষ

২০১৯ সাল রথভক বনলাম করা উপহার

 মবহ্যা এিিং পুরুর্ল্ের কুজস্ত েল্্যর সেসযেরা দমাি েয়টি 
স্ে ্ক-সহ ১২টি পেক জজল্তল্েন। তালঁ্ের স্াক্ষর করা 
টি-োি্কগুব্য দথল্ক দমাি ৪৯.৭৫ ্যক্ষ িাকা উল্ঠল্ে। 
র্াল্রাত্তিতো্যক মবহ্যা এিিং পুরুর্ল্ের বিারা স্াক্ষবরত 
টি-োি্কগুব্যর জনযে ৪৯ ্যক্ষ িাকা উল্ঠল্ে। ্যন দিাব্যিং 
স্ে ্কপেক বিজয়ী মবহ্যা ে্য এিিং দরৌপযে পেক বিজয়ী 
পুরুর্ েল্্যর সেসযেল্ের বিারা স্াক্ষবরত টি-োি্কগুব্যর 
জনযে ৪৯.৫০ ্যক্ষ িাকা ের উল্ঠল্ে।

 পুরুর্ হবক েল্্যর স্াক্ষবরত করা টি-োল্ি্কর জনযে 
প্রাথবমক ের বে্য ৩ ্যক্ষ িাকা বকন্তু চূড়ান্ত মূ্যযে হয় 
৪২.৬৯ ্যক্ষ িাকা। মবহ্যা েল্্যর সই করা টি-োল্ি্কর 
জনযে দমাি ৩৮.১৯ ্যক্ষ িাকা হল্য়ল্ে। দিফব্যম্ম্পক 
পেক বিজয়ীল্ের কম্যা রল্ের টি-োল্ি্কর জনযে ২০৮ 
জন ের কল্রবেল্্যন, চূড়ান্ত মূ্যযে হল্য়বে্য ৪৯.৬৫ ্যক্ষ 
িাকা। 

 দিফব্যম্ম্পল্ক র্ারল্তর প্রবতবনবিত্বকারী সেসযেল্ের 
বিারা স্াক্ষবরত টি-োল্ি্কর জনযে ২২২ জন ের 
কল্রবেল্্যন, �ার চূড়ান্ত মূ্যযে হল্য়বে্য ৪৭.৬৯ ্যক্ষ 
িাকা। দিফব্যম্ম্পক মবহ্যা এিিং পুরুর্ল্ের শুযেটিিং ে্য 
বিারা স্াক্ষবরত অগেিল্স্ত্রর জনযে চূড়ান্ত মূ্যযে হল্য়বে্য 
৪৫.৬০ ্যক্ষ িাকা।

রনতান্জর ২ ফুট মূবত্ষর জন্য ের 
৪১.৭১ লষ্ টাকা অবতক্রম কভরভে
মহীেলূ্রর বিখ্যোত র্াস্কর অরুে দ�াগীরাজ 
২০২২ সাল্্যর এবপ্রল্্য প্রিানমন্তী নল্রন্দ 
দমােীর সল্গে সাক্ষাল্তর সময় সুর্ার্ চন্দ িসুর 
একটি ২ ফুি ্যম্বা কাল্্যা মাল্ি ্ক্য মূবত ্ক উপহার 
বেল্য়বেল্্যন। বন্যাল্ম এই মূবত ্কটির জনযে ১৩৯ 
জন িযেজতি ের দহঁল্কবেল্্যন। বন্যাল্ম মূবত ্কটির 
প্রাথবমক মূ্যযে বে্য ৫ ্যক্ষ িাকা, তা ৪১.৭১ ্যক্ষ 
িাকার দিবে দপল্য়ল্ে।

উপহাল্রর বন্যাম রাষ্ট্র
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র্ারতীয় সেস্ত্র িাবহনীর এক দগৌরিময় 
ইবতহাস রল্য়ল্ে এিিং এই িাবহনী সি ্কো 
তার িীরত্ব ও ঐবতহযে িজায় দরল্খ্ল্ে। 

সেস্ত্র িাবহনীর সেসযেরা শুিুমাত্ দেল্ের সীমাল্ন্ত 
দেল্ের প্রহরায় সজাগ থাল্কন না, প্রাকৃবতক েুল্� ্কাগ 
ও অনযোনযে বিপ� ্কল্য়র সমল্য়ও দেেিাসীর সহায়তায় 
এবগল্য় আল্সন।

‘এক পে, এক দপনেন’-এর আল্গ প্রাতিন দসনারা 
দিতন কবমেল্নর সুপাবরে অনু�ায়ী দপনেন দপল্তন। 
‘এক পে, এক দপনেন’এর অথ ্ক হ্য দ� সেস্ত্র িাবহনীল্ত 
কম ্করত চাকুরীজীিীরা একই পল্ে এিিং একই সময়সীমার 
চাকবরর জনযে তাল্ের অিসর গ্হল্ের তাবরখ্ দথল্ক এক 
অবর্ন্ন দপনেন প্রোন করা হল্ি। ‘এক পে, একটি 
দপনেল্ন’র োবি ৪০ িের িল্র অমীমািংবসত বে্য। ২০১৪ 

সাল্্য �খ্ন প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােীর দনতৃল্ত্ব সরকার 
গটঠত হল্য়বে্য, তখ্ন এই বির্য়টিল্ক অগ্াবিকার 
দেওয়া হল্য়বে্য এিিং এর স্ায়ী সমািান হল্য়বে্য। এই 
বির্ল্য় আবথ ্কক সীমািদ্ধতার কথা মাথায় দরল্খ্, সরকার 
তার প্রবতশ্রুবত অনু�ায়ী, সম্ভািযে সল্ি ্কাত্তম উপাল্য় ‘এক 
পে, এক দপনেন’ িাস্তিায়ন কল্রল্ে। প্রকৃতপল্ক্ষ, 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােীর দনতৃত্বািীন র্ারত সরকার 
সেস্ত্র িাবহনীর অিোনল্ক স্ীকৃবত দেয় এিিং সম্ান 
কল্র।
ববভশর্জ্ঞ এবং প্রাক্তন কম ্ষচারীভের সভগে 
সরকাবর পরামশ ্ষ 
প্রাতিন দসনারা ৪০ িেল্ররও দিবে সময় িল্র ‘এক 
পে, এক দপনেন’িাস্তিায়ল্নর জনযে আল্দিা্যন কল্র 
আসল্েন। �াইল্হাক, এটি ২০১৫ সাল্্য চূড়ান্ত হল্য়বে্য। 

প্রবতরক্ষা খ্াত েজতিো্যী না হল্্য 
দকানও দেে বিশ্বেজতিল্ত পবরেত হল্ত 
পাল্র না। েজতিো্যী প্রবতরক্ষা িযেিস্ার 
বর্ত্তি হ্য সামবরক িাবহনী। দসনাল্ের 
কারল্ে আমরা োবন্তল্ত থাকল্ত পাবর। 
তল্ি চার েেক িল্র সেস্ত্র িাবহনীর 
‘এক পে, এক দপনেল্ন’র োবি পূরে 
হয়বন। তল্ি প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী 
অিসরপ্রাপ্ত তসনযেল্ের ক্যযোল্ে এটি 
িাস্তিায়ল্নর প্রবতশ্রুবত পুনি ্কযেতি 
কল্রল্েন। ২০১৫ সাল্্যর ৫ দসল্টেম্বর 
দকন্দীয় সরকার এক পে এক দপনেন 
িাস্তিায়ল্নর উপায় দর্ার্ো কল্র। 
প্রবতরক্ষা মন্তক এটি িাস্তিায়ল্নর 
জনযে ২০১৫ সাল্্যর ৭ নল্র্ম্বর একটি 
আল্েে জাবর কল্র।

জাতীয় বীররা প্রাপ্য অবধকার 
এবং সম্ান রপভয়ভেন  

এক পে, এক দপনেনরাষ্ট্র
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২০১৪ সাল্্যর ৯ জনু তাবরল্খ্ সিংসল্ের উর্য় কল্ক্ষ 
রাষ্ট্রপবতর র্ার্ল্ে এই বির্য়টির উল্লিখ্ করা হল্য়বে্য। 
দর্াড়ে দ্যাকসর্া গঠল্নর পল্র, ২০১৪-১৫ সাল্্যর 
িাল্জল্ি ‘এক পে, এক দপনেন’ িাস্তিায়ল্নর জনযে ১০০০ 
দকাটি িাকা িরাদে করা হল্য়বে্য। ‘এক পে, এক দপনেন’ 
িাস্তিায়ল্নর ্যল্ক্ষযে দিে কল্য়কটি সর্া অনুটষ্ত হল্য়বে্য 
�াল্ত সরকার বিল্ের্জ্ এিিং প্রাতিন দসনাল্ের সল্গে 
আল্্যাচনা কল্রবে্য। সরকাবর আল্েে জাবর করার আল্গ 
‘বিল্ফন্ দপনেল্নর’ সুল্�াগ এিিং জটি্যতা বিল্িচনায় 
বনল্য় আল্্যাচনা করা হল্য়বে্য।

‘এক পে, এক দপনেন’ প্রিত্কল্নর আল্গ, দ� সক্য 
তসবনকরা আল্গ অিসর বনল্য়বেল্্যন, তার পল্র অিসর 
দনওয়া তসবনকল্ের তু্যনায় তারঁা কম দপনেন দপল্তন। 

এটি এমন হত কারে সরকার প্রেত্ত দপনেন কম ্কচারীর 
চূড়ান্ত দিতল্নর উপর বনর্্কর কল্র এিিং দিতন কবমেল্নর 
সুপাবরল্ের বর্ত্তিদত সমল্য় সমল্য় কম ্কচারীল্ের দিতন 
িজৃদ্ধ করা হত।

এইর্াল্ি, ১৯৯৫ সাল্্য অিসর দনওয়া একজন 
দ্যফল্িনযোন্ দজনাল্র্য ২০০৬ সাল্্যর পল্র অিসর 
দনওয়া কল্ন ্কল্্যর তু্যনায় কম দপনেন দপল্তন।

১৯৭৩ সাল্্যর আল্গ ‘এক পে, এক দপনেন’ বনল্য় 
দকানও িরল্ের বিল্রাি বে্য না, তল্ি ১৯৭৩ সাল্্য তৃতীয় 
দিতন কবমেল্নর বরল্পাি্ক গহৃীত হওয়ার সাল্থ সাল্থ 
‘এক পে, এক দপনেন’ এর আল্গর রূপটি বি্যুপ্ত করা 
হল্য়বে্য।

র্ষ্ দিতন কবমেল্নর সুপাবরে িাস্তিায়ল্নর সল্গে সল্গে 
‘এক পে, এক দপনেন' বির্য়টি প্রায় বিস্মতৃ হল্য়বে্য, 
বকন্তু �খ্ন এই কবমেল্নর সুপাবরেগুব্য কা� ্ককর করা 
হল্য়বে্য, তখ্ন প্রাতিন চাকবরজীিীল্ের মল্িযে দপনেল্নর 
িযেিিান আরও দিল্ড় বগল্য়বে্য।

চার েশভকর পুরভনা  
োবব পূরি হভয়ভে

 প্রায় চার েেক িল্র অমীমািংবসত ‘এক পে, এক দপনেন’-
এর োবি পূরে হল্য়ল্ে।

 ২০১৫ সাল্্যর ৭ নল্র্ম্বর ‘এক পে, এক দপনেন’ 
িাস্তিায়ল্নর বসদ্ধান্তটি গহৃীত হল্য়বে্য, �া ২০১৪ সাল্্যর 
১ জ্ুযাই দথল্ক কা� ্ককর হল্য়বে্য। এটি ২০১৪ সাল্্যর ৩০ 
জনু প� ্কন্ত অিসরপ্রাপ্ত সেস্ত্র িাবহনীর কমভীল্েরও অন্তরু্্কতি 
কল্র।

 অিসর গ্হল্ের তাবরখ্ বনবি ্কল্েল্র্, একই পল্ে অিসরপ্রাপ্ত, 
কা� ্ককাল্্যর দময়াে একই এমন তসনযেরা সমান দপনেন 
পাল্িন। দমাি ২০.৬০ ্যক্ষ সেস্ত্র িাবহনী দপনেনল্র্াগী/
পবরিার দপনেনল্র্াগীল্ের ১০,৭৯৫.৪ দকাটি িাকা িল্কয়া 
অথ ্ক প্রোন করা হল্য়ল্ে। সপ্তম দিতন কবমেল্নর অিীল্ন 
দপনেল্নর সুবিিা।

 দকন্দীয় সরকাল্রর মল্ত, ২০২২ সাল্্যর জ্ুযাই 
প� ্কন্ত ‘এক পে, এক দপনেন’ (ওআরওবপ) এর 
অিীল্ন ৫০,০০০ দকাটি িাকা প্রোন করা হল্য়ল্ে 
এিিং প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী এই দপনেন প্রকল্পটি 
চাব্যল্য় দ�ল্ত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ।

 প্রাতিন তসবনক এিিং তালঁ্ের উপর বনর্্করেী্যল্ের 
দপনেন সিংক্ান্ত অবর্ল্�াল্গর দ্রুত বনষ্ত্তির 
জনযে একটি বিল্ের্ প্রবতরক্ষা দপনেন অবর্ল্�াগ 
বনষ্ত্তি দপাি্কা্য চা্যু করা হল্য়ল্ে।

 ২০২১-২২ অথ ্ক িেল্র ১,৮৪,১৯৮ জন প্রাতিন 
তসবনক/বনর্্করেী্যল্ের আবথ ্কক সহায়তা বহসাল্ি 
৩৯৮.১৮ দকাটি িাকা দেওয়া হল্য়বে্য।

 প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােীর প্রথম দময়াে প� ্কন্ত অথ ্কাৎ 
২০১৯ সা্য প� ্কন্ত, ‘এক পে এক দপনেল্ন’র ফল্্য 
২০১৪ সাল্্যর তু্যনায় দপনেল্ন ৪০% প� ্কন্ত িজৃদ্ধ 
হল্য়ল্ে এিিং সামবরক কমভীল্ের দিতন ৫৫% প� ্কন্ত 
িজৃদ্ধ দপল্য়ল্ে।  

রকন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটট চাবলভয় 
বনভয় রযভত প্রবতশ্রুবতবধে

আবম ্যাোল্খ্র একজন প্রাতিন তসবনল্কর সল্গে কথা ি্যবে্যাম। 
বতবন সারা জীিন দসনািাবহনীল্ত কাটিল্য়ল্েন, অথচ আমাল্ের 
সরকার গঠল্নর পর বতবন পাকা িাবড় দপল্য়ল্েন। তারঁ অিসর 

গ্হল্ের ৩০-৪০ িের হল্য় বগল্য়ল্ে। দসনা পবরিারগুব্য আমাল্ের 
সিংল্িেনেী্যতা খ্ুি র্াল্্যার্াল্ি দিাল্ঝ। আমাল্ের সরকারই চার 

েেক অল্পক্ষার পর 'এক পে, এক দপনেন' িাস্তিায়ন কল্রল্ে এিিং 
আমাল্ের প্রাতিন দসনাল্ের িল্কয়া অথ ্ক প্রোন কল্রল্ে। বহমাচল্্যর 

প্রবতটি পবরিার এর দথল্ক িযোপকর্াল্ি উপকৃত হল্য়ল্ে।”
- নল্রন্দ দমােী, প্রিানমন্তী

One Rank, One Pension Nationএক পে, এক দপনেন রাষ্ট্র
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র্ারত তার সফ্য ‘বিজজিা্য ইজন্য়া’ র্ারত তার সফ্য ‘বিজজিা্য ইজন্য়া’ 
অবর্�াল্নর মািযেল্ম বিল্শ্বর কাল্ে এক অবর্�াল্নর মািযেল্ম বিল্শ্বর কাল্ে এক 
উোহরে স্াপন কল্রল্ে দ� মানিতার উোহরে স্াপন কল্রল্ে দ� মানিতার 
ক্যযোল্ের জনযে প্র�ুজতির �থা�থ িযেিহার ক্যযোল্ের জনযে প্র�ুজতির �থা�থ িযেিহার 
করা সম্ভি। র্ারল্ত ‘বিজজিা্য ইজন্য়া’ করা সম্ভি। র্ারল্ত ‘বিজজিা্য ইজন্য়া’ 
কম ্কসূবচ সহল্জ জীিন�াপল্নর প্রচাল্র কম ্কসূবচ সহল্জ জীিন�াপল্নর প্রচাল্র 
সিল্চল্য় িড় অনুর্িক হল্য় উল্ঠল্ে, তাই সিল্চল্য় িড় অনুর্িক হল্য় উল্ঠল্ে, তাই 
দকন্দীয় সরকার এল্ত নতুন পবরল্র্িা �ুতি দকন্দীয় সরকার এল্ত নতুন পবরল্র্িা �ুতি 
কল্র ক্মাগত সািারে মানুর্ল্ক সাহা�যে কল্র ক্মাগত সািারে মানুর্ল্ক সাহা�যে 
করল্ে। রুল্প কাি্ক দথল্ক ইউবপআই, করল্ে। রুল্প কাি্ক দথল্ক ইউবপআই, 
আবথ ্কক পবরল্র্িা, দ্যনল্েন এখ্ন আবথ ্কক পবরল্র্িা, দ্যনল্েন এখ্ন 
বিজজিা্য হল্য় বগল্য়ল্ে। দেল্ের সািারে বিজজিা্য হল্য় বগল্য়ল্ে। দেল্ের সািারে 
মানুল্র্র জীিনল্ক আরও সহজ করার মানুল্র্র জীিনল্ক আরও সহজ করার 
্যল্ক্ষযে প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী গত ১৬ ্যল্ক্ষযে প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী গত ১৬ 
অল্্টাির, দেল্ের ৭৫টি দজ্যায় ৭৫টি অল্্টাির, দেল্ের ৭৫টি দজ্যায় ৭৫টি 
বিজজিা্য িযোজ্কিিং ইউবনি চা্যু কল্রল্েন।  বিজজিা্য িযোজ্কিিং ইউবনি চা্যু কল্রল্েন।  

ব্যা্কি েবররিভের েরজায় ব্যা্কি েবররিভের েরজায় 
রপৌঁভে বগভয়ভে রপৌঁভে বগভয়ভে 

৭৫টট রজলায় ৭৫টট ব�ন্জটাল ব্যান্্কিং রকন্দ্র

স্া িীনতার সাত েেক পল্রও দেল্ের েবরদ্ 
মানুর্ল্ের কাল্ে িযোজ্কিিং পবরল্র্িার প্রাপযেতা বে্য 
না। বকন্তু গত আি িেল্র র্ারত ৪৭ দকাটিরও 

দিবে জনিন িযো্কি অযোকাউন্ দখ্া্যার মাই্যফ্যক অজ্কন 
কল্রল্ে। জনিন-আিার-দমািাই্য িা জযোম ত্য়ীর মািযেল্ম 
আবথ ্কক অন্তরু্্কজতির মল্তা উচ্চাবর্্যার্ী উল্েযোগ গ্হে করা 
হল্য়ল্ে। �ার ফল্্য সািারে মানুর্ল্ক এখ্ন আর বিবর্ন্ন 
সরকাবর পবরল্র্িা পাওয়ার জনযে েীর্ ্কক্ষে ্যাইল্ন োবঁড়ল্য় 
থাকল্ত হয় না। একটি েজতিো্যী বিজজিা্য আবথ ্কক 
পবরল্িল্ের অনযেতম উপাোন হ্য বিজজিা্য িযোজ্কিিং 
ইউবনি। ১৬ অল্্টাির প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী দেল্ের 
৭৫টি দজ্যায় ৭৫টি বিজজিা্য িযোজ্কিিং ইউবনি চা্য ুকল্রন। 
বতবন গত আি িেল্র দেল্ের িযোজ্কিিং দক্ষল্ত্র কৃবতল্ত্বর 
উপর আল্্যাকপাত কল্রল্েন, িযো্কিগুব্য েবরদ্ল্ের 
পবরল্র্িা দপল্ত সাহা�যে কল্রল্ে, আবথ ্কক অন্তরু্্কজতি 

দিল্ড়ল্ে। বতবন িল্্যন, “আমরা েটুি বেক বনল্য় কাজ 
কল্রবে। প্রথম- িযোজ্কিিং িযেিস্ার সিংস্কার, এটিল্ক েজতিো্যী 
করা, এল্ত স্ছেতা আনা এিিং ববিতীয় আবথ ্কক অন্তরু্্কজতি। 
আল্গ মল্ন করা হল্য়বে্য দ� েবরদ্রা বনল্জরাই িযোল্্কি 
�াল্িন, িযোজ্কিিং িযেিস্ার সল্গে �তুি হল্িন। বকন্তু আমরা 
এই র্ািনার পবরিত্কন কল্রবে। আমরা বসদ্ধান্ত বনল্য়বে দ� 
িযো্কিগুব্য েবরদ্ মানলু্র্র িাবড়ল্ত দপৌঁল্ে �াল্ি। এর জনযে 
আমাল্ের প্রথল্ম িযো্কি এিিং েবরদ্ মানুল্র্র মল্িযে েরূত্ব 
কমাল্ত হল্ি। আমরা িাস্তবিক েরূত্ব হ্াস করল্ত দপল্রবে 
এিিং সিল্চল্য় িড় িািা, মানবসক েরূত্ব, তাও হ্াস করা 
সম্ভি হল্য়ল্ে। প্রতযেন্ত অঞ্চল্্য িযোজ্কিিং পবরল্র্িা র্ল্র র্ল্র 
দপৌঁল্ে বেল্ত আমরা সল্ি ্কাচ্চ অগ্াবিকার বেল্য়বে।“  
আজ, র্ারল্তর ৯৯ েতািংল্েরও দিবে গ্াল্ম ৫ 
বকল্্যাবমিাল্রর মল্িযে দকানও না দকানও িযোল্্কির োখ্া, 
িযোজ্কিিং আউিল্্যি িা িযোজ্কিিং বমত্, িযোজ্কিিং কল্রসপল্ন্ন্ 

34
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রল্য়ল্ে। এোড়াও, দেল্ের দপাটি 
অবফসগুব্যর বিো্য দনিওয়াক্ক রল্য়ল্ে, 
আজ ইজন্য়া দপাটি িযো্কি দেল্ের িযোজ্কিিংল্য়র 
মূ্যিারার অিংে হল্য় উল্ঠল্ে। িত্কমাল্ন প্রবত 
এক ্যক্ষ প্রাপ্তিয়স্ক জনসিংখ্যো প্রবত দেল্ে 
�ত িযো্কি োখ্া রল্য়ল্ে তার সিংখ্যো জাম ্কাবন, 
বচন এিিং েবক্ষে আবরিকার মল্তা দেল্ের 
দচল্য়ও দিবে।
শন্ক্তশালী ব্যান্্কিং ব্যবস্ার অথ ্ষ এক 
শন্ক্তশালী অথ ্ষনীবত
দ�ল্কাল্না দেল্ের অথ ্কনীবত তার িযোজ্কিিং 
িযেিস্ার মল্তাই প্রগবতেী্য। আজ র্ারতীয় 
অথ ্কনীবত ক্মাগত এবগল্য় চল্্যল্ে। এটি 
সম্ভি হল্ছে কারে এই আি িেল্র দেল্ের 
িযোজ্কিিং িযেিস্া বিজজিা্য হল্য় উল্ঠল্ে।  
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী তারঁ র্ার্ল্ে 
িল্্যন, “আমরা এনবপএ েনাতিকরল্ে 
স্ছেতা আনার জনযে কাজ কল্রবে। ্যক্ষ 
্যক্ষ দকাটি িাকা িযোজ্কিিং িযেিস্ায় বফল্র 
এল্সল্ে। ইনস্যল্র্জন্ িযো্কিরাজসি দকাল্ির 
সাহাল্�যে এনবপএ সমসযোগুব্যর সমািান করা 
হল্য়বে্য। ঋেোন এিিং গ্হে প্রজক্য়া �াল্ত 
স্ছে থাল্ক তার জনযে আমরা প্র�ুজতি িযেিহার 
করল্ত উৎসাবহত কল্রবে। িযো্কিগুল্্যার 
একীকরল্ের মল্তা গুরুত্বপূে ্ক বসদ্ধাল্ন্ত 
নীবতগত অচ্যািস্ার বেকার হল্য়ল্ে, দেে 
কড়া বসদ্ধান্ত বনল্য়ল্ে। দিে বকেু বসদ্ধান্ত 
ও পেল্ক্ষপ গ্হে করা হল্য়ল্ে। বসদ্ধাল্ন্তর 
ফ্যাফ্য আজ আমাল্ের সামল্ন। বিশ্ব 
প্রেিংসা করল্ে।“ 
জন ধন অ্যাকাউভন্র গুরুত্
২০১৪ সাল্্য, �খ্ন প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী 
জন িন দ�াজনার মািযেল্ম প্রবতটি পবরিাল্র 
অন্তত একটি িযো্কি অযোকাউন্ গল্ড় দতা্যার 
প্রচার শুরু কল্রবেল্্যন, তখ্ন অল্নল্কই 
জজজ্াসা কল্রবেল্্যন দ� গবরিরা িযো্কি 
অযোকাউন্ বনল্য় কী করল্ি? বকন্তু িযো্কি 
অযোকাউল্ন্র ক্ষমতা কী, তা আজ দগািা 
দেে প্রতযেক্ষ করল্ে। বির্য়টি উল্লিখ্ কল্র 
প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী িল্্যন, “আমার 
দেল্ের সািারে নাগবরক এিা অনরু্ি 
করল্েন। িযো্কি অযোকাউল্ন্র কারল্ে, 
আমরা খ্িু কম বপ্রবময়াল্ম েবরদ্ল্ের বিমা 
সুবিিা প্রোন করল্ত দপল্রবে।“ 

ব�ন্জটাল ব্যান্্কিং ইউবনট মাভন 
কাগজপত্ রথভক মুন্ক্ত

  বিজজিা্য িযোজ্কিিং ইউবনি িা বিবিইউ হ্য বিল্ের্ বনবে্কটি দকন্দ ইউবনি। 
এই িেল্রর সািারে িাল্জল্ি অথ ্কমন্তী বনম ্ক্যা সীতারমন এই দর্ার্ো 
কল্রবেল্্যন।

  �াল্ের বনজস্ কম্ম্পউিার, ্যযোপিপ িা স্মাি্কল্ফান দনই, তারঁা বিজজিা্য 
িযোজ্কিিং ইউবনল্ি বগল্য় বিজজিা্যর্াল্ি িযোজ্কিিং পবরল্র্িা দপল্ত পাল্রন। এসি 
িযোজ্কিিং ইউবনল্ি বগল্য় তারঁা বিজজিা্য মািযেল্ম বনল্জল্ের কাজ বনল্জই 
করল্ত পারল্িন। এসি বিবিইউল্ত ইন্ারল্নি-সহ িহু সুবিিা থাকল্ি। 

  এই বিজজিা্য িযোজ্কিিং ইউবনিগুব্য মানুর্ল্ক একটি সঞ্চয় অযোকাউন্ খ্ু্যল্ত, 
নগে স্ানান্তর করল্ত, স্ায়ী আমানল্ত বিবনল্য়াগ করল্ত, ঋল্ের জনযে 
আল্িেন করল্ত, ইসুযে করা দচল্কর জনযে অথ ্কপ্রোন িন্ধ করার বনল্ে্কেনা 
বেল্ত, দক্বিি িা দিবিি কাল্ি্কর জনযে আল্িেন করল্ত এিিং অযোকাউল্ন্র 
বিিরে দপল্ত সাহা�যে কল্র। বিবর্ন্ন িযোজ্কিিং বিজজিা্য সুবিিা দ�মন কর 
প্রোন, বি্য পবরল্োি করার মল্তা সুবিিা পাওয়া �াল্ি। 

  এটি গ্াহকল্ের সাইিার সুরক্ষা, সল্চতনতা এিিং বনরাপত্তা িযেিস্া সম্পল্ক্ক 
অিগত করার উপর বিল্ের্ দজার বেল্য় বিজজিা্য আবথ ্কক সাক্ষরতার 
প্রচার করল্ি। ১১টি সরকাবর িযো্কি, ১২টি দিসরকাবর িযো্কি এিিং একটি 
দোি ফাইনযোন্ িযো্কি এই উল্েযোল্গ অিংে বনল্ছে।
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বিজজিা্য িযোজ্কিিং দসিা

ব্যান্্কিং পবরভর্বা রথভক ব�ন্জটাল ব্যান্্কিং পয ্ষন্ত
জন িন অযোকাউন্, ইউবপআই এিিং রুল্প কাল্ি্কর মািযেল্ম িযোজ্কিিং 
পবরল্র্িাগুব্য সািারে মানলু্র্র কাল্ে দপৌঁল্ে বগল্য়ল্ে, সম্ভািনার নতুন 
েরজা খ্লু্্য বেল্য়ল্ে। বিজজিা্য িযো্কি ইউবনল্ির মািযেল্ম, কাগল্জর ঝাল্ম্যা 
দথল্ক মুজতি পাওয়া বগল্য়ল্ে। বির্য়টি উল্লিখ্ কল্র প্রিানমন্তী নল্রন্দ দমােী 
িল্্যল্েন, “এই পবরল্র্িাগুব্য কাগজপত্ এিিং ঝাল্ম্যামুতি হল্ি এিিং 
আল্গর দচল্য় সহজ হল্ি। বিজজিা্য িযোজ্কিিং বনরাপত্তাও বনজচিত করা হল্ি। 
একটি গ্াল্ম, একটি দোি েহল্র, �খ্ন একজন িযেজতি একটি বিজজিা্য 
িযোজ্কিিং ইউবনল্ির পবরল্র্িা গ্হে কল্রন, তখ্ন অথ ্ক পাঠাল্না দথল্ক 
শুরু কল্র ঋে দনওয়া প� ্কন্ত সিবকেুই অন্যাইল্ন সহজ হল্য় �াল্ি৷ এই 
উল্েযোল্গর ফল্্য একবেল্ক দ�মন িযোজ্কিিং পবরল্র্িা সহল্জ পাওয়া �াল্ি, 
অনযেবেল্ক সািারে মানুল্র্র জীিন সহজতর কল্র তু্যল্ি। এই কারল্েই 
বফনল্িক আজ র্ারল্তর নীবতর দকন্দবিদিলু্ত রল্য়ল্ে। বিজজিা্য িযোজ্কিিং 
ইউবনি অিেযেই এটির একটি নতুন সম্প্রসারে বহসাল্ি কাজ করল্ি।

বনউ ইজন্য়া সমাচার   ১-১৫ নল্র্ম্বর, ২০২২

রাষ্ট্র
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এক রেশ-এক সার-এর ব্্যাডি 'ভারত', বপএম-
বকর্াভনর ্বােশতম বকন্স্ প্রকাবশত হভয়ভে 

কৃর্কল্ের স্াি্যম্বী হল্ত হল্ি এিিং কৃবর্কাজল্ক 
আিুবনক করল্ত হল্ি এই ্যক্ষযে বনল্য় গত ৮ িেল্র 
এল্কর পর এক নানা পেল্ক্ষপ গ্হে করা হল্য়ল্ে। 
গত ৮ িেল্র পাচঁ গুল্েরও দিবে কৃবর্ িাল্জি 
দিল্ড়ল্ে। িীজ দথল্ক বিমা, দসচ দথল্ক সার এিিং 
িাজার দথল্ক প্র�ুজতি-উদ্ািন, কৃবর্ টিাি্কআপ, 
সরকাবর নীবত এিিং বসদ্ধান্তগুব্য কৃবর্র জনযে 
সামবগ্ক এিিং অন্তরু্্কজতিমূ্যক প্রমাবেত হল্য়ল্ে। 
এই কারল্েই আজ র্ারল্ত কৃবর্িযেিস্া ক্মাগত 
আিুবনক হল্ছে। কৃর্কল্ের কল্ঠার পবরশ্রল্মর ফল্্য 
দেে কৃবর্পেযে রফতাবনল্ত নতুন দরকি্ক গড়ল্ে। 
প্র�ুজতির পাোপাবে ঐবতহযেিাহী পদ্ধবতল্তও কৃবর্ 
প্রসার ্যার্ করল্ে। দকন্দীয় সরকাল্রর বিল্ের্ 
নজর রল্য়ল্ে প্রাকৃবতক চাল্র্র বেল্কও। দকন্দীয় 
সরকার কৃর্কল্ের প্রবতটি প্রল্য়াজন দমিাল্ত 
প্রিানমন্তী বকর্াে সম্ান বনবির সূচনা কল্রল্ে। 
এই বস্কল্মর অিীল্ন িেল্র বতন বকজস্তল্ত ৬ হাজার 
িাকা সরাসবর কৃর্কল্ের িযো্কি অযোকাউল্ন্ স্ানান্তর 
করা হয়। এখ্নও প� ্কন্ত ১১ দকাটিরও দিবে কৃর্ল্কর 
িযো্কি অযোকাউল্ন্ ২ ্যক্ষ দকাটি িাকারও দিবে 
পবরমাে অথ ্ক পাঠাল্না হল্য়ল্ে। এই সম্ান বনবির 
অিীল্ন, ১৭ অল্্টাির বিােেতম বকজস্ত বহসাল্ি 
আি দকাটিরও দিবে কৃর্ল্কর িযো্কি অযোকাউল্ন্ 
১৬ হাজার দকাটিরও দিবে অথ ্ক পাঠাল্না হল্য়ল্ে। 
টিাি্কআপগুব্যল্ক কৃবর্ খ্াল্ত একটি নতুন পবরচয় 
দেওয়া হল্ছে। বকর্াে সল্ম্্যন উপ্যল্ক্ষ, প্রিানমন্তী 
৬০০টি প্রিানমন্তী বকর্াে সমৃজদ্ধ দকল্ন্দরও উল্বিািন 
কল্রন। এখ্ন সারাল্েল্ে দজ্যা প� ্কাল্য় ৬০০টি 
সমৃজদ্ধ দকন্দ চা্যুর মািযেল্ম সি সমসযোর সমািান 
হল্ি এক জায়গায়। কৃর্করা সার, িীজ, কীিনােক, 

মাটি, িীজ পরীক্ষা, নযোল্না ইউবরয়া-সহ নানা সুবিিা 
পাল্িন। তজি সারও এখ্াল্ন পাওয়া �াল্ি। কৃর্কল্ের 
তার জনযে একাবিক স্াল্ন দ�ল্ত হল্ি না। কৃর্করা 
দোি খ্ামাল্রর সরজিাম দথল্ক শুরু কল্র দড্ান 
প� ্কন্ত সি আিুবনক �ন্তপাবত র্াড়া বনল্ত িা বকনল্ত 
পারল্িন। এই দকন্দগুব্যল্ত উন্নত চার্ািাে সম্পল্ক্ক 
তথযেও দেওয়া হল্ি। কৃবর্ সম্পবক্কত পবরকল্পনা 
সম্পল্ক্কও সল্চতনতা ততবর করা হল্ি। কৃর্কল্ের 
বিবর্ন্ন চাবহো দমিাল্ত প� ্কায়ক্ল্ম খ্ুচরা সার বিক্য় 
দকন্দগুব্যল্ক প্রিানমন্তী বকর্াে সমৃজদ্ধ দকল্ন্দ 
রূপান্তবরত করা হল্ি।
একইর্াল্ি, প্রিানমন্তী জন সার প্রকল্ল্পর অিীল্ন 
এক দেে এক সার চা্যু করা হল্য়ল্ে। এখ্ন সারা 
দেল্ে 'র্ারত' রিযোন্ নাল্মর অিীল্ন সি সার পাওয়া 
�াল্ি।  প্রিানমন্তী র্ারতীয় জন সার প্রকল্প- এক দেে 
এক সার এখ্ন বিবর্ন্ন সিংস্ার পবরিল্ত্ক ‘র্ারত’ নাল্ম 
একটি একক রিযোন্ নাল্ম সার বিপেল্ন সহায়তা 
করল্ি। এটি প্রবতটি সমৃজদ্ধ দকল্ন্দ পাওয়া �াল্ি।

আিুবনক প্র�ুজতি িযেিহার কল্র কু্ষদ্ 
কৃর্ল্করা কীর্াল্ি উপকৃত হল্ছেন তার 
আেে ্ক উোহরে হ্য প্রিানমন্তী বকর্াে 
সম্ান বনবি। এই বস্কমটি চা্যু হওয়ার 

পর দথল্ক কৃর্কল্ের িযো্কি অযোকাউল্ন্ 
সরাসবর েুই ্যক্ষ দকাটি িাকার দিবে 

স্ানান্তর করা হল্য়ল্ে।
  - নভরন্দ্র রমােী, প্রধানমন্তী
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িযো্কি অযোকাউন্ চা্য ু হওয়ার পর গরীিল্ের জনযে 
গযোরাবন্ োড়াই ঋে পাওয়ার পথ প্রেস্ত হল্য়বে্য। একটি 
িযো্কি অযোকাউন্ থাকার কারল্ে, র্তু ্কবকর অথ ্ক সরাসবর 
েবরদ্ সুবিিাল্র্াগীল্ের অযোকাউল্ন্ দপৌঁল্েল্ে। িাবড় 
ততবর, দেৌচাগার বনম ্কাে, গযোস র্তু ্কবকর মল্তা গবরিল্ের 
জনযে বিবর্ন্ন আবথ ্কক সুবিিা এখ্ন সরাসবর েবরদ্ল্ের 
অযোকাউল্ন্ চল্্য �াল্ছে। সম্প্রবত আন্তজ্কাবতক মুদ্া 
তহবি্যও এর প্রেিংসা কল্রল্ে।
আবথ ্ষক অন্তভু্ষন্ক্তর মাধ্যভম বৃন্ধের পথ  
২০১৫ সাল্্য দকন্দীয় সরকাল্রর জন িন-আিার-

দমািাই্য িা জযোম ত্য়ী উল্েযোগ গ্হে কল্রবে্য। 
এর ফল্্য একবেল্ক দ�মন সািারে মানলু্র্র জনযে 
উন্নয়ল্নর নতুন পথ খ্লু্্য বেল্য়ল্ে অনযেবেল্ক েনুভীবত 
েমনও সম্ভি হল্য়ল্ে। প্রিানমন্তী দমােী িল্্যন, “আল্গ 
িাকা পাঠাল্না হত, বকন্তু গরীিল্ের কাল্ে দপৌঁোল্নার 
আল্গই তা হাবপস হল্য় দ�ত। বকন্তু, এখ্ন ‘িাইল্র্ট 
দিবনবফি রিান্ফার’ অথ ্কাৎ বিবিটি’র মািযেল্ম সরাসবর 
সুবিিাল্র্াগীল্ের কাল্ে িাকা �াল্ছে। এখ্ন প� ্কন্ত, 
বিবর্ন্ন প্রকল্ল্প বিবিটি’র মািযেল্ম ২৫ ্যক্ষ দকাটি 
িাকারও দিবে স্ানান্তর করা হল্য়ল্ে।"  
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বিজজিা্য িযোজ্কিিং দসিারাষ্ট্র
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ভারভতর স্াধীনতা সংগ্রাম ত্যাগ 
এবং লড়াইভয়র আখ্যান

র্ারল্তর স্ািীনতা সিংগ্াল্মর কাবহবন অননযে, অনুল্প্ররোমূ্যক এিিং 
দরামাঞ্চকর। র্ারল্তর ইবতহাল্স সিল্চল্য় আল্্যাবচত এিিং উল্লিখ্ল্�াগযে 

অিযোয় হ্য দেেল্ক স্ািীন করার ্যড়াই। স্ািীনতা সিংগ্ামীল্ের আত্মতযোগ, 
্যড়াই, তালঁ্ের আেে ্ক, নীবত আমাল্ের দেেল্ক, দেল্ের �ুি সমাজল্ক 

অনুপ্রাবেত, উৎসাবহত কল্র। বিপ্লিীল্ের জীিনল্িাি, র্ািনা দেল্ের �ুি 
সমাজল্ক নি পথ সটৃটিল্ত, ্যক্ষযে পূরল্ে সাহা�যে কল্র। 

র্ারতল্ক বরিটিেল্ের োসন দথল্ক মুতি করল্ত িহু তরুেতরুেী দেল্ের 
স্ািীনতা সিংগ্াল্ম দ�াগ বেল্য়বেল্্যন। দেল্ের এই �ুি সম্প্রোয় দেল্ের 

পরািীনতার েঙৃ্খ্য দমাচল্ন অগ্েী রূ্বমকা গ্হে কল্রবেল্্যন। তালঁ্ের িুজদ্ধ, 
দতজ, সাহস, নীবত, র্ািনা দেল্ের িাবক সকল্্যর কাল্ে তালঁ্ের আেে ্ক কল্র 

তুল্্যবে্য। অমতৃ মল্হাৎসি বির্াল্গ দেল্ের এমন সক্য িীর বিপ্লিীল্ের 
কাবহবন উপস্াপন করা হয়।

স্ািীনতার অমতৃ মল্হাৎসি রাষ্ট্র
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স্ািীনতার অমতৃ মল্হাৎসি

বিখ্যোত বিপ্লিী র্াই পরমানদি ১৮৭৬ সাল্্যর ৪ নল্র্ম্বর পাজিাল্ি 
জন্মগ্হে কল্রবেল্্যন। সািারে মানুল্র্র কাল্ে বতবন ‘র্াই জজ’ 

নাল্ম পবরবচত বেল্্যন। ি্যা হল্য় থাল্ক দ� র্াই পরমানল্দির অনযেতম 
র্তি বেল্্যন র্গৎ বসিং। র্াই পরমানল্দির পবরিাল্রর সেসযেরা আ� ্ক 
সমাজ আল্দিা্যল্নর সল্গে �তুি বেল্্যন, ফল্্য দোিল্ি্যা দথল্কই 
তারঁ মল্িযে সমাজ, দেে সম্পল্ক্ক স্ছে িারো গল্ড় ওল্ঠ। র্াই 
পরমানদি র্ারতীয় সিংসৃ্কবতর প্রসাল্রর জনযে ১৯০৫ সাল্্যর অল্্টািল্র 
েবক্ষে আবরিকা �ান এিিং মহাত্মা গান্ধীর সাল্থ তিবেক িম ্কপ্রচারক 
বহসাল্ি কাজ করল্তন। পল্র বতবন েবক্ষে আবরিকা দথল্ক ্যন্ল্ন 
�ান। দসখ্াল্ন বতবন বিপ্লিী েযোমজজ কৃষ্ িম ্কা এিিং িীর বিনায়ক 

োল্মাের সার্ারকল্রর সিংস্পল্ে ্ক 
আল্সন। এরপল্র বতবন র্ারল্ত 
বফল্র আল্সন। পরািীনতার েঙৃ্খ্য 
দথল্ক মাতৃরূ্বমল্ক মুতি করার 
জনযে অনযোনযে দেল্ে িসিাসরত 
র্ারতীয়ল্ের মল্িযে সমন্বয় সািল্নর 
জনযে বতবন আল্মবরকা �ান। বতবন 
গের পাটি্কর অনযেতম প্রবতষ্াতাও 

বেল্্যন। বতবন গের পাটি্কর জনযে তাবরখ্-ই-বহদি নাল্ম একটি িইও 
ব্যল্খ্বেল্্যন। র্ারল্ত বফল্র আসার পর ্যাল্হার র্ড়�ন্ত মাম্যায় 
তালঁ্ক দগ্ফতার করা হয়। এই খ্িল্র সািারে মানরু্ দক্ষাল্র্ দফল্ি 
পল্ড়ন। বরিটিে সরকার তারঁ সাজা কবমল্য় �ািজ্জীিন কারােল্ণ্ডর 
আল্েে দেয়। পল্র তালঁ্ক দস্য্ুযার দজল্্য স্ানান্তর করা হয়।

বতবন ১৯২০ সা্য প� ্কন্ত দস্য্ুযার দজল্্য িজদি বেল্্যন। দজল্্যর 
মল্িযে বতবন দ� বন� ্কাতন সহযে কল্রবেল্্যন ‘দমবর আপিীবত’ 

গ্ল্ন্ বতবন তার িে ্কনা বেল্য়ল্েন। ‘ক্াবন্তকারী র্াই 
পরমানদি’ িইল্তও এসি বন� ্কাতল্নর িে ্কনা রল্য়ল্ে। 
কারাগার দথল্ক মুজতি দপল্য় বতবন পুনরায় স্ািীনতা 

আল্দিা্যল্ন দ�াগ দেন। অসহল্�াগ আল্দিা্যল্নও 
অিংেগ্হে কল্রবেল্্যন। মহাত্মা গান্ধী �খ্ন নযোেনা্য এিুল্কেন 
দপ্রাগ্াম চা্ুয কল্রন, তখ্ন বতবন র্াই পরমানল্দির দথল্ক তারঁ 
পূে ্ক সমথ ্কন চান। র্াই পরমানদি জাবতল্র্ে প্রথা বি্যবুপ্তর 
পল্ক্ষ বেল্্যন। বতবন দেের্াল্গর তীরি বিল্রািী বেল্্যন। তারঁ 

সি ্কাত্মক প্রল্চটিা সত্ল্ত্বও দেের্াগ হয়। ১৯৪৭ সাল্্যর ৮ 
বিল্সম্বর তারঁ মতুৃযে হয়।

জন্ম- ৪ নভভম্বর, ১৮৭৬, মৃতু্য- ৮ ব�ভসম্বর, ১৯৪৭ 

ববলেবীভের 
অনভুপ্ররিার উৎস 

ভাই পরমানন্দবশষ্া ব্যবস্া 
শন্ক্তশালী হভচ্ 

ি্যা হয়, প্রকৃত বেক্ষা বেশুল্ের 
েরীর, মন ও আত্মার পবরপূে ্ক বিকাে 
র্িায়। স্ািীনতাল্প্রমীল্ের স্প্ন বে্য 
দেল্ের সকল্্য দ�ন বেবক্ষত হয়। 
কারে বেক্ষা থাকল্্য তল্িই দেল্ে 
নযোয়বিচার ও সমতা থাকল্ি।

ভারভত সু্ভলর সংখ্যা বৃন্ধে 

সু্ভলর সংখ্যা বৃন্ধে 
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 বশ
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জামনা্যা্য িাজাজ ১৮৮৯ সাল্্যর ৪ নল্র্ম্বর 
জয়পুর দজ্যার কাবে কা িাস নাল্ম একটি 

দোি গ্াল্ম জন্মগ্হে কল্রবেল্্যন। তারঁ িািা কাবনরাম 
বেল্্যন এক েবরদ্ কৃর্ক। তারঁ �খ্ন পাচঁ িের িয়স, 
দসই সময় ওয়াি ্কার এক অিস্াপন্ন িযেিসায়ী দেঠ 
িােরাজ তালঁ্ক েত্তক বনল্য়বেল্্যন। দেঠ িােরাজ 
বেল্্যন বসকল্রর িাবসদিা। বকন্তু তারঁ পূি ্কপুরুর্রা ১২৫ 
িের আল্গ নাগপুল্র িসবত স্াপন কল্রবেল্্যন। তির্ি 
এিিং প্রাচুল্� ্কর মল্িযে িড় হল্্যও তারঁ মল্িযে তেেি 
দথল্কই আিযোত্মিক র্ািনা প্রি্য বে্য। মেনল্মাহন 
মা্যল্িযের সল্গে দেখ্া করার পর বতবন স্ািীনতা 
আল্দিা্যল্ন দ�াগোন কল্রন। ১৯০৬ সাল্্য িা্য 
গগোির বত্যক �খ্ন তারঁ মারাটঠ পজত্কা ‘দকেবর’এর 
বহজদি সিংস্করল্ের জনযে বিজ্াপন 
দেন, তখ্ন �ুিক জামনা্যা্য 
বত্যল্কর কাল্ে �ান এিিং তালঁ্ক 
একল্ো িাকা প্রোন কল্রন। 
জামনা্যা্য একজন বেল্পপবত 
বেল্্যন, বকন্তু বতবন সািারে 
মানুল্র্র মল্তা জীিন�াপন 
করল্তন। তারঁ চবরল্ত্র এই বিল্ের্ 
বেকটির বির্ল্য় উোহরে দেওয়া দ�ল্ত পাল্র। একিার 
এক অনুষ্াল্ন তালঁ্ক �খ্ন বহল্র এিিং পান্নার হার 
পরল্ত ি্যা হল্য়বে্য, তখ্ন বতবন দসই হার পবরিাল্নর 
পবরিল্ত্ক দসই স্ান তযোগ কল্রন। জামনানা্য িাজাজ 
বেল্্যন মহাত্মা গান্ধীর র্বনষ্ সহল্�াগী এিিং গাবন্ধজজর 
েে ্কল্নর বিারা গর্ীরর্াল্ি প্রর্াবিত হল্য়বেল্্যন। 
১৯১৫ সাল্্য েবক্ষে আবরিকা দথল্ক বফল্র আসার 
পর, জামনা্যা্য সিরমবতল্ত একটি আশ্রম প্রবতষ্ায় 
মহাত্মা গান্ধীল্ক সহায়তা কল্রবেল্্যন। বতবন মহাত্মা 
গান্ধীল্ক ওয়াি ্কাল্ক স্ািীনতা সিংগ্াল্মর দকন্দবিদিলু্ত 
পবরেত করার পরামে ্কও বেল্য়বেল্্যন। বতবনও মহাত্মা 
গান্ধীর সল্গে আশ্রল্ম বগল্য়বেল্্যন। ১৯২০ সাল্্য, 

নাগপুল্র কিংল্গ্স অবিল্িেল্নর আল্য়াজন করা 
হল্য়বে্য। দসই সল্ম্্যল্ন জামনা্যা্য এক চমকপ্রে 
প্রস্তাি দেন। বতবন এই প্রস্তাল্ি িল্্যবেল্্যন দ� বতবন 
িাপুর পঞ্চম পুত্ হল্ত চান এিিং গান্ধীজজল্ক তারঁ 
বপতা বহসাল্ি গ্হে করল্ত চান। প্রথল্ম মহাত্মা গান্ধী 
এই প্রস্তাল্ি বিজস্মত হল্য়বেল্্যন, বকন্তু দের্ প� ্কন্ত 
বতবন জামনা্যা্যল্ক তারঁ পঞ্চম পুত্ বহসাল্ি গ্হে 
কল্রন। মহাত্মা গান্ধীর সম্বতর পল্র জামনা্যা্য 
এিিং গাবন্ধজজর মল্িযে মাল্ঝ মাল্ঝ বচটঠর আোনপ্রোন 
হত। জামনা্যা্যল্ক প্রায়ই মহাত্মা গান্ধীর পঞ্চম পুত্ 
বহল্সল্ি উল্লিখ্ করা হল্তা।
জামনা্যা্য ১৯২০ েেল্ক িাজাজ গ্রুপ অফ 
দকাম্পাবনজ প্রবতষ্া কল্রবেল্্যন। কুটির বেল্ল্প পেযে 

উৎপােল্নর মািযেল্ম র্ারল্তর োবরদ্যে 
েরূ করা �াল্ি, জামনা্যা্য মহাত্মা 
গান্ধীর এই েৃটটির্বগের সল্গে একমত 
বেল্্যন। ১৯২১ সাল্্য, বতবন বরিটিে 
সরকাল্রর রায় িাহােুর উপাবি তযোগ 
কল্রন এিিং অসহল্�াগ আল্দিা্যল্ন 
দ�াগ দেন। পল্র ১৯২৩ সাল্্য জাতীয় 
পতাকা উত্তিতো্যল্নর উপর বনল্র্িাজ্া 

অমানযে কল্র, বতবন পতাকা সতযোগ্ল্হ অিংেগ্হে 
কল্রন। ফল্্য বরিটিে দসনািাবহনী তালঁ্ক দগ্ফতার 
কল্র। তারঁ বনজ েহর ওয়াি ্কায়, বতবন তথাকবথত 
অনগ্সর জাবতল্ের বহদি ুমজদিল্র প্রল্িল্ের উপর 
বনল্র্িাজ্া তুল্্য দনওয়ার জনযে ্যড়াই কল্রবেল্্যন। 
দগাড়ঁা বহদি ুপুল্রাবহত এিিং রিাহ্মেরা তারঁ বিল্রাবিতা 
করল্্য, বতবন ১৯২৮ সাল্্য ওয়াি ্কায় ্যক্ষী নারায়ে 
মজদির প্রবতষ্া কল্রন। ফল্্য অনগ্সর দশ্রেীর 
মানুর্রাও বনববি ্কিায় মজদিল্র প্রল্িে করল্ত পাল্রন। 
তারঁ সামাজজক কাল্জর স্ীকৃবতস্রূপ ‘িাজাজ 
ফাউল্ন্েন’ ‘জামনা্যা্য িাজাজ পুরস্কার’ চা্যু কল্র। 

জন্ম- ৪ নভভম্বর, ১৮৮৯  মৃতু্য- ১১ রফব্রুয়াবর, ১৯৪২ 

এমনবক বতবন অল ইন্ডিয়া 
বভভলজ ইডিাব্রিজ 
অ্যাভসাবসভয়শন প্রবতষ্ঠার 
জন্য গান্ধীন্জভক তারঁ বাগান 
প্রোন কভরবেভলন।

োবররি্য েরূীকরভি মহাত্া 
গান্ধীর ভাবনার সমথ ্ষক 
বেভলন জামনালাল বাজাজ

স্ািীনতার অমতৃ মল্হাৎসি রাষ্ট্র
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বহমাচ্য প্রল্েল্ের সাহসী 
সন্তান রাম বসিং পাঠাবনয়ার 

নাম মা র্ারতীর দসই সক্য মহান 
সন্তানল্ের মল্িযে গেযে করা হয়, 
�ারা প্রথম স্ািীনতা �ুল্দ্ধর ১১ 
িের আল্গ অথ ্কাৎ ১৮৫৭ সাল্্যর 
আল্গ বরিটিে োসল্নর বিরুল্দ্ধ 
সিংগ্াম কল্রবেল্্যন। তখ্ন তারঁ 
িয়স বে্য মাত্ ২১ িের। দেেমাতৃকার মুজতির জনযে ্যড়াই 
করল্ত বগল্য় মাত্ ২৪ িের িয়ল্স এই স্ািীনতা সিংগ্ামী 
জীিন বিসজ্কন বেল্য়বেল্্যন। কবথত আল্ে দ� �লু্দ্ধর সময় 
বতবন তারঁ তল্রায়া্য এত বক্ষপ্রগবতল্ত িযেিহার করল্তন 
দ� েত্রুরা তা িঝুল্তও পারল্তন না। রাম বসিং পাঠাবনয়া 
১৮২৪ সাল্্যর ১০ এবপ্র্য দেেীয় রাজযে নরুপুল্রর উজজর 
েযোম বসিংল্হর র্ল্র জন্মগ্হে কল্রবেল্্যন। কবথত আল্ে 
দ� ১৮৪৬ সাল্্য 
অযোিংল্্যা-বেখ্ 
চুজতির কারল্ে 
বহমাচ্য প্রল্েল্ের 
দিবেরর্াগ রাজযে 
বরিটিে সাম্াল্জযের 
অিীল্ন চল্্য �ায়। 
একই সমল্য় রাজা 
িীর বসিং মারা �ান। তারঁ পুত্ �েিন্ত বসিং বসিংহাসল্নর 
উত্তরাবিকারী বেল্্যন। বরিটিেরা পাচঁ হাজার িাকায় �েিন্ত 
বসিং-এর সমস্ত অবিকার দকল্ড় দনয় এিিং বরিটিে রাজল্ত্বর 
সল্গে দেেীয় রাল্জযের একীরূ্ত হওয়ার দর্ার্ো কল্র।  
এমতািস্ায় রাম বসিং পাঠাবনয়া কাল্তাচ রাজপুতল্ের বনল্য় 
একটি িাবহনী গঠন কল্র বরিটিেল্ের আক্মে কল্রন। 
আক্মল্ের ফল্্য বরিটিেরা পাব্যল্য় �ায়। এল্ত খ্বুে 
হল্য় �েিন্ত বসিং বনল্জল্ক রাজা বন�তুি কল্রন এিিং রাম 
বসিংল্ক তারঁ উজজর কল্রন। এর পল্র বতবন বহমাচ্য দথল্ক 
সমস্ত বরিটিেল্ের উৎখ্াত করার পবরকল্পনা কল্রন এিিং 
জয়ী হন। বরিটিেরা জানত দ� তারা সহল্জ রাম বসিংল্ক 
দগ্ফতার িা হতযো করল্ত পারল্ি না। এমন পবরবস্বতল্ত, 
তারঁা একটি পবরকল্পনা কল্র। রাম বসিং �খ্ন পূজা 
করবেল্্যন, তখ্ন তালঁ্ক দকৌেল্্য দগ্ফতার করা হল্য়বে্য। 
�ািজ্জীিন কারােল্ণ্ডর পর তালঁ্ক কা্যাপাবনল্ত পাঠাল্না 
হয়। পল্র তালঁ্ক দরগুেল্ন পাঠাল্না হয়, দ�খ্াল্ন বতবন মাত্ 
২৪ িের িয়ল্স ১৮৪৯ সাল্্যর ১১ নল্র্ম্বর মারা �ান।

দকএ োল্মাের দমনন 
র্ারল্তর একজন বিবেটি 

স্ািীনতা সিংগ্ামী বেল্্যন। বরিটিে 
োসল্নর বিরুল্দ্ধ ্যড়াইল্য় বতবন 
সািংিাবেকতাল্ক মািযেম বহসাল্ি 
িযেিহার কল্রবেল্্যন। দকএ 
োল্মাের দকরা্যার কারমা্যলু্র 

১৯০৬ সাল্্যর ১০ জনু জন্মগ্হে কল্রবেল্্যন। 
োল্মাের দমনন জত্িাদিাল্মর মহারাজা কল্্যজ এিিং 
িাম ্কার (িত্কমান মায়ানমার) দরগুেন বিশ্ববিেযো্যল্য় বেক্ষা 
্যার্ কল্রন। বতবন জত্িান্দম দথল্ক আইন বিবগ্ সম্পন্ন 
কল্রন। আইল্নর বিবগ্ থাকা সত্ল্ত্বও বতবন সরকাবর 
কাজ ও সািংিাবেকতায় দিবে আগ্হী বেল্্যন। মহাত্মা 
গান্ধীর বিারা অনপু্রাবেত হল্য় বতবন স্ািীনতা সিংগ্াল্ম 

দ�াগ দেন। 
বতবন ‘্যিে 
সতযোগ্হ’ এিিং 
‘আইন অমানযে 
আল্দিা্যন'-এ 
সজক্য়র্াল্ি 
অিংেগ্হে 

কল্রন এিিং তার জনযে কারারুদ্ধ হন। বতবন 'র্ারত 
োল্ড়া আল্দিা্যন'-এও অিংেগ্হে কল্রন এিিং ১৯৪২ 
সা্য দথল্ক ১৯৪৫ সা্য প� ্কন্ত বতবন িজদি বেল্্যন। 
োল্মাের দমননল্ক দেল্ের দসরা সািংিাবেকল্ের 
মল্িযে গেযে করা হয়। বতবন ১৯৪৮ সা্য প� ্কন্ত বিখ্যোত 
মা্যয়া্যম তেবনক ‘মাতৃরূ্বম’-এর সম্পােক বহসাল্ি 
দেল্ে জনসল্চতনতা গঠল্ন গুরুত্বপূে ্ক কাজ 
কল্রবেল্্যন। শুি ুতাই নয়, বতবন ‘সমেেভী’, ‘স্তন্ততা’, 
‘কহ্যাম’ পজত্কার সম্পােনাও কল্রবেল্্যন। বতবন 
দ্যাকসর্া ও বিিানসর্ায়ও বনি ্কাবচত হল্য়বেল্্যন। 
দকরা্যা বিিানসর্ার সেসযে বনি ্কাবচত হওয়ার পর বতবন 
রাজযে সরকাল্রর মন্তীও হন। কবথত আল্ে দ� অথ ্কনীবত 
বির্ল্য় তারঁ েৃটটির্বগে উোর বে্য। বতবন ১৯৮০ সাল্্যর ১ 
নল্র্ম্বর দের্ বনঃশ্বাস তযোগ কল্রন। 

োভমাের রমনন 

জন্ম- ১০ এবপ্রল, ১৮২৪। মৃতু্য- ১১ নভভম্বর ১৮৪৯ জন্ম- ১০ জনু, ১৯০৬। মৃতু্য- ১ নভভম্বর, ১৯৮০ 

রেশমাতৃকার মনু্ক্তর 
জন্য লড়াই করভত 
বগভয় মাত্ ২৪ বের 
বয়ভস জীবন ববসজ্ষন 
বেভয়বেভলন।

সাংবাবেকতার 
পাশাপাবশ, ভারভতর 
স্াধীনতার পরও, বতবন 
সব ্ষো জাতীয় স্াভথ ্ষ 
কাজ কভরভেন। 

বহমাচভলর এই বীর সন্তান বব্টটশভের 
ববরুভধে লড়াই কভরবেভলন

শহীে রাম বসং
বনভথীক সাংবাবেকতার পাশাপাবশ 
স্াধীনতার জন্য লড়াই কভরবেভলন

স্ািীনতার অমতৃ মল্হাৎসিরাষ্ট্র
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বমব�য়া কন ্ষার 
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উন্নত ভারভতর জন্য উন্নত ভারভতর জন্য 
উচ্চাবভলার্ী সংকল্পউচ্চাবভলার্ী সংকল্প

র্ারত �খ্ন দকানও সিংকল্প 
গ্হে কল্র, তা পূরেও কল্র। 
স্ািীনতার এই অমৃত কাল্্য 
দেল্ের সিংকল্প হ্য, উন্নত 

র্ারত গল্ড় দতা্যা।
-নভরন্দ্র রমােী, প্রধানমন্তী

  প্রিানমন্তী গবতেজতির অিীল্ন মাবটিল্মািা্য 
অিকাঠাল্মা। 

  বিমানিদিল্রর সিংখ্যো ৭৪ দথল্ক িজৃদ্ধ দপল্য় ১৪৪ 
হল্য়ল্ে,৫টি েহর োবড়ল্য় দমল্রিা ২৭টি েহল্র 
দপৌঁল্ে বগল্য়ল্ে। 

  গ্াল্ম ৫.৩৩ ্যক্ষ সািারে পবরল্র্িা দকন্দ হল্য়ল্ে 
এিিং ১.৮১ ্যক্ষ গ্াম অপটিকা্য ফাইিাল্রর 
মািযেল্ম সিং�ুতি হল্য়ল্ে।

  বিজজিা্য দ্যনল্েল্নর দক্ষল্ত্ র্ারত সিল্চল্য় 
এবগল্য় রল্য়ল্ে। ইউবপআইল্য়র মািযেল্ম ২০৮ ্যক্ষ 
দকাটি িাকার দ্যনল্েন হল্য়ল্ে। 

  িাবড়, দেৌচাগার, জ্য, বিেুযেল্তর মল্তা প্রাথবমক 
সুবিিা ১০০% মানুল্র্র কাল্ে দপৌঁল্ে দেওয়া। 

  কৃর্ল্করা বিবর্ন্ন বস্কল্মর সুবিিা পাল্ছেন।
  েক্ষতা বিকাল্ের মািযেল্ম কম ্কসিংস্ান এিিং স্-

দরাজগাল্রর প্রচার। 

উন্নত ভারভতর আধুবনক 
অবকাঠাভমা

উন্নত ভারভতর জন্য 
ব�ন্জটাল উন্নয়ন

উন্নত ভারভতর জন্য 
সম্ূি ্ষ ষ্মতায়ন 

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi 
Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U  
(S)-96/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, 
New Delhi - 110 001 on 26-30 advance Fortnightly 
(Publishing October 18, 2022, Pages -44)  

NEW INDIANEW INDIA

SAMACHARSAMACHAR
FORTNIGHTLY

42 New India Samachar    September 1-15, 202242 New India Samachar    July 1-15, 202242
Published & Printed by:  

Manish Desai, Director General, 
on behalf of Central Bureau Of 

Communication

Published from: 
Room No–278, Central Bureau Of 

Communication, 2nd Floor, Soochna 
Bhawan, New Delhi -110003

Editor in Chief
Satyendra Prakash,  

Principal Director General,  
Press Information Bureau, New Delhi

Printed at 
Inf in i ty Advert is ing services Pvt.Ltd. 
FBD-One Corporate Park,  10th f loor,     

New Delhi-Far idabad border,   
NH-1,Far idabad-121003

  জজএসটি চা্যু হওয়ায় কর সিংগ্ল্হর দক্ষল্ত্ স্ছেতা 
এল্সল্ে।
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