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সমাচার
নিউ ইন্ডিয়া

দীনদয়াল অন্ত়্াদয য�়াজন়া-জ়াতীয জীবিক়া বিশন ন়ারী শক্তিনক এক নতুন পবরচয প্রদ়ান 
কনরনে। ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র য�়াষ্ঠীর িবিল়ার়া আত্মবনর্ভর িনয উনেনেন। ত়ানঁদর শক্তি এিং সংকনপের ফনল 

আজ স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবল যদশ-সি়াযক য�়াষ্ঠীনত পবরণত িনযনে। 

স্বনির্ভর গ�াষ্ঠীগুনি গেশ-সহায়ক স্বনির্ভর গ�াষ্ঠীগুনি গেশ-সহায়ক 
গ�াষ্ঠীতে পনরণে হতয়তে গ�াষ্ঠীতে পনরণে হতয়তে 

বর ্ভ-৩, খণ্ড- ১০ ১৬-৩০ িতরম্বর, ২০২২১৬-৩০ িতরম্বর, ২০২২
বিন়ািূনল্ বিতরনণর জন্
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গসৌর ও মহাকাশ গষেতরে 
রারতের সাফি্য সারা নবশ্বতক 

অবাক কতর নেতয়তে 

 গসৌর গ্াম: যি়ানের়া যসৌর গ়্ানির অবেক়াংশ পবরি়ার যসৌর শক্তি ি্িি়ার কনর বিদষ্ু ৎ উৎপ়াদন করনত শুরু কনরনে। অননক 
পবরি়ার এখন আর ি়াবসক বিদষ্ু ৎ খরনচর জন্ বিল প়ায ন়া, িরং বিদষ্ু ৎ আনযর উৎস িনয উনেনে। যসই বদন যিবশ দনূর নয �খন 
সূ� ্ভ গ়্াি সষৃ্টি র়ারনত একষ্ি িড় �ণআন়্ালনন পবরণত িনি।

 েট পুত�ার গুরুত্বঃ েি পূজ়া িল ‘এক র়ারত-যরেষ্ র়ারত’-এর এক আদশ ্ভ উদ়ািরণ। পষুনজ়ার জন্ ি্িহৃত ক্জবনসপত্র বিবরন্ন 
সম্প্রদ়ানযর সিন�়াব�ত়ায প্রস্তুত কর়া িয। এই উৎসি আি়ানদর দদনক্্ন জীিনন পবরচ্ছন্নত়ার উপনরও গুরুত্ব আনর়াপ কনর। 

 সূর ্ভ এবং নবজ্াি: এিন একষ্ি সিনয �খন সিগ্ বিশ্ব যসৌর শক্তির উপর দৃষ্টি বনিদ্ধ কনরনে, আি়ানদর যদনশর ি়ানষুনের়া সি ্ভদ়া 
সূ� ্ভ যদিত়ানক রেদ্ধ়া জ়ান়ায। এষ্ি আি়ানদর জীিননর যকন্দ্রবি্ষু। র়ারত আেষুবনক বিজ়্াননর সনগে ঐবতি্�ত পদ্ধবতর সিন্বয 
স়ােন করনে। র়ারত এখন যসৌরশক্তি যক্নত্র অন্তি িিৃৎ উৎপ়াদনক়ারী যদশ।

 গসৌর পাম্প এবং �ীবি: যসৌর শক্তি সম্ণূ ্ভরূনপ ি্িি়ার কনর, র়ারত যদনশর দবরদ্র ও িে্বিত্ত ি়ানষুেনদর জীিনন ি়্াপক 
পবরিত্ভন এনননে। ত়াবিলন়াড়ষু র ক়াক্চিপষুরনির কৃেক বিরু যক.আক্জলন ত়ারঁ খ়াি়ানর একষ্ি যসৌর প়াম্ িস়ানন়ার জন্ বপএি 
কষু সষুি বকিনির স়াি়া�্ বননযবেনলন,বিদষ্ু নতর জন্ অি ্ভ স়ারেয িনযবেল। র়াজস়্াননর ররতপষুনরর ি়াবস়্া কিল িীন়া ত়ার খ়াি়ানর 
একষ্ি যসৌর প়াম্ স়্াপন কনরবেনলন, �়া খরচ হ়্াস কর়ার প়াশ়াপ়াবশ কি ্ভসংস়্াননর ি্িস়্াও কনরবেল।

 গসৌর শন্তির সাহাতর্য অর ্ভ সাশ্রয়: যসৌর শক্তির স়াি়ান�্ এখন অি ্ভ স়ারেয িনি এিং আয িকৃ্দ্ধ প়ানি। জম্ষু ও ক়াশ্ীনরর 
শ্রীন�নরর িনজষুর আিনিদ ল়াড়ওয়াল ত়ারঁ ি়াবড়র ে়ানদ যস়াল়ার প়্্ান্ট িবসনয অি ্ভ স়ারেয কনরনেন। ওবড়শ়ার কষু বন্ন যদওবর 
আবদি়াসী িবিল়ানদর যসৌরশক্তি চ়াবলত বরবলং যিবশন ি্িি়ার কনর যরশি উৎপ়াদন কর়া যশখ়ানচ্ছন, এর ফনল বিদষ্ু ৎ স়ারেয 
িনযনে।

 মহাকাশ গষেরে: আি়ানদর নজর িি়াক়াশ যক্ত্র। যসৌর ও িি়াক়াশ- এই উরয যক্নত্র আি়ানদর যদনশর স়াফল্ স়ার়া বিশ্বনক 
অি়াক কনর বদনযনে। যিসরক়াবর বিবননয়া�ক়ারীনদর জন্ িি়াক়াশ যক্ত্র উন্ষুতি কনর যদওয়া িনযনে, ফনল যদনশর তরুণনদর 
স়ািনন নতুন সষুন�়ান�র পি সষৃ্টি িনযনে। ক়্ানয়ানজবনক রনকি প্র�ষুক্তি উন্নযন এিং উদ়্ািননর নতুন পি প্রশস্ত করনে। 

 পনরতবশ-বান্ধব �ীবি: আজক়াল, যদশি়াসীর িনে্ পবরনিশ ি়ান্ধি জীিন�়াপননর সনচতনত়া সষৃ্টি িনযনে। কণ ্ভ়ািনকর 
ি়্াগে়ানল়ানরর সষুনরশ কষু ি়ার ২০ িের আন� চ়ার়া যর়াপণ কনর সিক়ারন�নরর িন়াচিলনক পষুনরুজ্ীবিত কনরবেনলন। 
ত়াবিলন়াড়ষু র যক়ানযম়্ািুনরর আন়াক়াষ্টির একদল আবদি়াসী িবিল়া পবরনিশ ি়ান্ধি যপ়াড়়াি়াষ্ির ক়াপ প্রস্তুত কনরনেন, ত়ানঁদর 
দতবর দশ ি়াজ়ার ক়াপ রফত়াবনর জন্ প্রস্তুত। ক্ত্রপষুর়ার বকেু গ়্াি রনযনে �়া ি়ানয়া-বরনলজ-২ বিস়ানি যরেণীিদ্ধ িনযনে।

 রারে এবং গটকএড: এষ্ি প্র�ষুক্তির দশক। ি়্াক়ািননর ি়াে্নি যদনশর সিস়্া সি়াে়ানন যদনশর তরুণর়া অস়াে়ারণ �বতনত 
ক়াজ করনে। এই ি়ানস ২৩ষ্ি আইআইষ্ি ত়ানদর উদ়্ািনী এিং �নিেণ়া প্রকপেগুবল উপস়্াপন করনত একক্ত্রত িনযবেল। 
আইআইষ্ি রুিননশ্বনরর �নিেকর়া একষ্ি িিনন�়া�্ যরবন্টনলির দতবর কনরনেন �়া প্রত্্ত অচিনল বশশুনদর প্র়াণ রক়্ায ি্িি়ার 
কর়া য�নত প়ানর। আইআইষ্ি ি়াদ্র়াজ এিং আইআইষ্ি ক়ানপষুর যদশীয ফ়াইর-ক্জ যিস্টনিড দতবরনত যনতৃত্ব বদনযনে।

যি়াদী ২.০ (৪১তি পি ্ভ, ৩০ অন়্াির, ২০২২)মি নক বাে ২.০  

িন বক ি়াত শুননত বকউআর যক়াড কি়্ান করুন। 

সূর ্ভ উপাসিার ঐনেহ্য প্রমাণ কতর গর আমাতের সংস্কৃ নে এবং নবশ্বাস প্রককৃ নের সাতর কে নিনবড়রাতব 
সম্পকৃতি। প্রধািমন্তী িতরন্দ্র গমােী োরঁ ‘মি নক বাে’ অিুষ্াতি গসৌর শন্তির গষেতরে রারতের প্রতচষ্া 
এবং গুরুতত্র নবস্ানরে উতলেখ কতরতেি, ঐনেহ্য এবং নবজ্াতির সংনমশ্রতণর করা বতিতেি। এক 
রারে-গশ্রষ্ রারে-এর সাতর ‘েট’ উৎসতবর করা বতিতেি। পনরতবশ রষোয় রারা �ীবি উৎস� ্ভ 
কতরতেি োতঁের করা উতলেখ করার পাশাপানশ নেনি গমাতধরার গসৌর গ্াতমর মািুতরর সতগেও 
মেনবনিময় কতরি। অিুষ্াতির সারাংশ:
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িবিল়ানদর ক্িত়াযন, স্ববনর্ভরত়া ত়ানঁদর নতুন পবরচয প্রদ়ান কনরনে। 
যদনশর উন্নবতনত এই স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলর অিদ়ান সি়ানজর স়ািবগ্ক 
বচনত্র পবরিত্ভন এনননে।                ১৪-২৫

স্বনির্ভর েিগুনি গেতশর উন্নয়তি অগ্ণী রূনমকা গ্হণ কতরতে

এই বির়ান� যসই সকল িীনরর 
ক়াবিবন পড়ষু ন �়ার়া এক র়ারত, 

যরেষ্ র়ারনতর স্বপ্ন যদনখবেনলন। 
৪৫-৪৮      

রন্তি এবং শন্তির 
েীপাবনি

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
অন�়াে়্া এিং ক়াব� ্ভনলর 
যসন়ানদর সনগে দীপ়ািবল 

উদ�়াপন কনরনেন।
১২-১৩ 

স্বাধীিোর অমকৃে 
মতহাৎসব

সংবাে সংতষেপ।              ৪-৫

ব্যন্তিত্- ডঃ র়াব� ্ভস কষু বরনযন।             ৬-৭

আি়ানদর শত়াব্ী প্র়াচীন ঐবতনি্র
যিলিন্ধন ঘনিনে সংবিে়ানন।            ৮-১০ 

সংনবধাি নেবস নবতশর

ঐনেহ্যতক সগেী কতর উন্নয়ি।    ১১

রতোেরায় এয়ারক্্যাফট উৎপােি প্্যান্ট
যদনশ এই প্রিি যক়ানও যিসরক়াবর যক্ত্র স়ািবরক 
পবরিিন বিি়ান উৎপ়াদন করনি।         ৩০-৩১

এক রারে, গশ্রষ্ রারতের পতর।   ৩২-৩৩

ফ্্যা�নশপ নস্ম
সি়াই স্বনপ্নর ি়াবড় যপনযনে।       ৩৪-৩৭

ই-রুনপর সূচিা। ৪১ 

নবতশর পনরচ্ছন্নো অনররাি ২.০ 
সরক়াবর বির়া� যিনক ৫৪ লনক্রও যিবশ ফ়াইল 
বনস্পত্তি কর়া িনযনে। ৩৮-৪০

ইন্টারতপাতির ৯০েম সাধারণ সমাতবশ।  
        ৪২-৪৩

নচন্তি নশনবর
সিন�়াব�ত়ািূলক �ষুতির়াষ্টঠীয ক়াে়ানি়ার
উপর গুরুত্ব আনর়াপ।                ৪৪ 

প্রধািমন্তীর গু�রাে সফর।         ২৬-২৯

এখি গেতরাটট রারায় 
উপিব্ধ নিউ ইন্ডিয়া 

সমাচার পড়তে নলিক করুি

বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ানরর আক্ভ়াইর 
সংকিরণ পড়নত বলিক করুন
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প্রধাি সম্পােক
সতে্যন্দ্র প্রকাশ, 
িষুখ্ িি়াবননদ্ভশক,
যপ্রস ইনফরনিশন িষু্নর়া,
নতুন বদবলি

পনরকল্পক 
নেব্যা েতিায়ার,
অরয় গুপ্ত

রারা সম্পােক
সুনমে কুমার (ইংনরক্জ),
�য় প্রকাশ গুপ্ত (ইংনরক্জ),
িানেম আহতমে (উদষু্ভ ),
গপৌিমী রনষেে (ি়াংল়া)

বনরষ্ পরামশ ্ভ সম্পােক
সতন্তার কুমার

বনরষ্ সহায়ক পরামশ ্ভ সম্পােক
নবতরার শম ্ভা

সহায়ক পরামশ ্ভ সম্পােক
চন্দি কুমার গচৌধুরী
অনখতিশ কুমার

বনরষ্ পনরকল্পক 
শ্যাম কুমার নেওয়ানর,
রবীন্দ্র কুমার শম ্ভা 

নিউ ইন্ডিয়ানিউ ইন্ডিয়া

সমাচারসমাচার

@NISPIBIndia - এই টুইটার 
হ্যাতডিিটট অিসুরণ করুি।

  
প্রকানশে ও মুনরিে: মণীশ গেশাই, িি়া বননদ্ভশক, যসন্ট়াল িষু্নর়া অফ কবিউবননকশন

মুরিণ:ইনবফবনষ্ি অ়্াডর়াি্ভ়াইক্জং স়াবর্ভনসস প্র়াইনরি বলবিনিড, এফবিবড- ওয়ান কনপ ্ভ়ানরি প়াক্ভ, দশি তল, ফবরদ়াি়াদ- ১২১০০৩   
গরা�াতরাত�র টিকািা এবং ই-গমি রুম িম্বর: ২৭৮, যসন্ট়াল িষু্নর়া অফ কবিউবননকশন, ববিতীয তল, সূচন়া রিন,

নতুন বদবলি- ১১০০০৩ ইতমি: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825

নরেতরর পাোয়

প্রচ্ছে 
নিবন্ধ
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বপ্রয প়ােকিৃ্,
�খন যক়ানও যদশ আত্মবনর্ভরশীল িওয়ার 
লক্্ বনে ্ভ়ারণ কনর, তখনই যসই যদনশর 
উন্নবত সম্ভি। যদনশর স়াবি ্ভক উন্নবত তখনই 
সম্ভি �খন যদনশর শির়াচিল এিং গ়্াি়াচিনল 
সষুন�়া�-সষুবিে়া- জীিন�়াত্র়ার িনে্ সিত়া 
আনস। গ়্াি়াচিনল দ়াবরদ্র্ দরূীকরনণর লনক্্ 
এিনই একষ্ি উনদ়্া� িল দীনদয়াল অন্ত়্াদয 
য�়াজন়া-জ়াতীয গ়্ািীণ জীবিক়া বিশন। লক্ 
লক্ গ়্ািীণ পবরি়ানরর ক়ানে এষ্ি আয ও 
জীবিক়ার গুরুত্বপূণ ্ভ উৎস িনয উনেনে। এই 
উনদ়্ান�র ফনল ন়ারী শক্তি এক নতুন পবরচয 
ও বদকবননদ্ভশন়া যপনযনে। গ়্ািীণ কৃবে, 
পশুপ়ালন, বডক্জি়াল পবরনেি়া, বশক়্া, ি়্াক্্কং 
পবরনেি়া, বিি়া-সম্বক্ভত পবরনেি়া, বিপণন 
এিং পষুষ্টি সি বিবরন্ন যক্নত্র িবিল়ার়া ক্ি়া�ত 
�ষুতি িনচ্ছন, এনক্নত্র দীনদয়াল অন্ত়্াদয 
য�়াজন়া-জ়াতীয জীবিক়া বিশন গুরুত্বপূণ ্ভ 
রূবিক়া প়ালন করনে।
সক্িত়া এিং দৃঢ় সংকনপের ক়ারনণ স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠীগুবল প্রকৃত অনি ্ভ যদশ সি়াযক য�়াষ্ঠীনত 
পবরণত িনযনে। যক়াবরনডর িনত়া অরূতপূি ্ভ 
পবরবস্বত যি়াক ি়া যতরগে়া উততিতোলন উদ�়াপন 
ি়া সরক়াবর প্রকপে, এই য�়াষ্ঠীগুবলর অিদ়ান 
অনস্বীক়া� ্ভ। বননজনদর উন্নবতর প়াশ়াপ়াবশ 
যদনশর উন্নযননর লনক্্ ৮.৬ যক়াষ্িরও যিবশ 
িবিল়া আনষুি়াবনক ৮০ লক্ স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীনত 
য�়া�দ়ান কনরনেন। স্ব়ােীনত়ার অিৃত ক়ানলর 
িনে্ একষ্ি উন্নত ও স্ববনর্ভর র়ারত �ড়নত 

িবিল়ানদর এই স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলর অিদ়ান 
গুরুত্বপূণ ্ভ িনয উেনি। আি়ানদর এই সংখ়্ার 
প্রচ্ছদ বনিন্ধ বিস়ানি ত়াই জীবিক়া বিশননর 
কি়া তুনল ের়া িনযনে। 
২০১৫ স়ানলর ২৬ ননরম্র প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী আি়ানদর যদনশর �়াত্র়া নতুন ে়ার়ায 
চ়াবলত কনরবেনলন। সংবিে়ান �ৃিীত িওয়ার পর 
যিনক এই বদনষ্িনক ‘সংবিে়ান বদিস’ বিস়ানি 
উদ�়াপন কর়া িয। সংবিে়ান বদিস উপলনক্্ 
প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদীর র়ােনণ বকেু অংশ 
সম্বলত একষ্ি ক়াবিবন রনযনে এই সংখ়্ায। 
ি্ক্তিত্ব বির়ান� যশ্বত বিপ্নির জনক র়াব� ্ভস 
কষু বরনযননর প্রবত রেদ্ধ়া জ়ান়ানন়া িনযনে, ত়ারঁ 
পবরকপেন়া, পবরচ়ালন়ার ফনলই দষুগ্ধ উৎপ়াদনন 
র়ারত স়ার়া বিশ্বনক যনতৃত্ব বদনত যপনরনে।
প্রনত্নকর স্বপ্ন একষ্ি ি়াবড়র ি়াবলক িওয়া, এিং 
প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া (শির়াচিল-গ়্ািীণ) 
যসই স্বপ্ননক সবত্ করনত স়াি়া�্ কনরনে। 
এই সংখ়্ার অন্তি আকে ্ভণীয বনিন্ধ িল 
আি়াস য�়াজন়ার ি়াবে ্ভকী এিং আি়াস উৎসি 
উপলনক্্ এর স়াফল্, অিৃত িনি়াৎসি, িন 
বক ি়াত, দসবনকনদর সনগে দীপ়ািবল উদ�়াপননর 
ক়াবিবন।
েন্ি়াদ়ান্ত, 

রারে প্রবকৃন্ধি এবং অগ্�নের �ি্য প্রস্তুে

সম্পােতকর কিতম

এখি গেতরাটট রারায় উপিব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে নলিক করুি

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

( সতে্যন্দ্র প্রকাশ )
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বপ্রয সম়্াদক,
আবি যিশ বকেুবদন েনর বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার পক্ত্রক়া প়াে 
করবে। ইনিনলর ি়াে্নি আবি এই পক্ত্রক়ার সংখ়্া পড়়ার সষুন�়া� 
যপনযবে। পক্ত্রক়ার সি ্ভনশে সংকিরণষ্ি তি্িহুল এিং আবি এি়া 
যরনি �বি ্ভত িই য� িত্ভি়ান সরক়ার আি়ানদর স্বনদশী পণ্গুবল 
জ়াতীয এিং আ্তজ্ভ়াবতক প� ্ভ়ানয প্রচ়ার করনে। আি়ানদর যদনশর 
এক স়্ান যিনক অন্ স়্াননর দ্রি্ সংগ্ি কর়া কষ্েন বেল �বদ ন়া 
আি়ানদর যসখ়ানন যকউ ন়া ি়ানক ি়া আির়া ি্ক্তি�তর়ানি যসখ়ানন 
ন়া �়াই। এখন যসই অিস়্ার পবরিত্ভন িনযনে। আবি পরিততী 
সংকিরনণর জন্ অনপক়্া করবে!
�ীো এস 
geetha.sarma@gmail.com 

িি়াশয, 
বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার পক্ত্রক়ার ই-সংকিরণ 
প়াে়ানন়ার জন্ অননক েন্ি়াদ জ়ান়াই। আবি 
অনল়াইনন এই পক্ত্রক়া বনযবিত প়াে কবর, ক়ারণ 
আি়ার ইনিনল আবি এই পক্ত্রক়ার ই-কবপ প়াই। 
এখন, আবি এই বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার ি়্া�়াক্জননর 
ি়াড্ভ কবপ যপনত চ়াই। এই পক্ত্রক়া আি়ানদর 
যদনশর নতুন উন্নযন প্রকপে, আসন্ন ঘিন়া সম্নক্ভ 
আি়ানদর অিবিত কনর। প্রকৃতপনক্, এষ্ি একষ্ি 
চিৎক়ার এিং তি্সিদৃ্ধ পক্ত্রক়া!
ধি্যবাে এবং শুতরচ্ছা,
রারে পাঞ্াি 

পক্ত্রক়াষ্ি যপনয আবি খষুিই খষুবশ। 
আবি ‘বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার’ পক্ত্রক়ার 
একবনষ্ প়ােক। পক্ত্রক়ার প্রক়াশন়া 
অত্্ত উচ্চ ি়াননর এিং বনিন্ধগুবল 
তনি্ সিদৃ্ধ। এনত র়ারনতর অগ্�বতর 
তি্ রনযনে, �়া ইবতি়াচক িনল িনন 
িনচ্ছ। স্ব়ােীনত়ার অিতৃ িনি়াৎসি 
বসবরনজর প্রচ্ছদ এিং আখ়্ানগুবল 
খষুিই র়াল যলন�নে।
আিন্দ োরাচােঁ শম ্ভা
anandzmpress@gmail.com 

স়াম্প্রবতকতি সংখ়্াষ্ি পনড় খষুি র়াল ল়া�ল। প্রকৃতপনক্, এি়া প্রনত্ক র়ারতীনযর ক়ানে �ি ্ভ য� 
র়ারতীয পণ্গুবল বিশ্ব ি়াজ়ার দখল কনরনে। উৎপ়াদনক়ারীর়া প্রশংস়ার য�়া�্, ক়ারণ ত়ারঁ়া এত উচ্চ 
ি়াননর পণ্ প্রস্তুত করনেন, �়া রফত়াবন কর়া িনচ্ছ। বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার পক্ত্রক়ার প্রবতষ্ি ই-সংখ়্ায 
ি়াকি ি়ানর ল়াউডস্স্পক়ানরর একষ্ি আইকন যদখ়া �়ায, দয়া কনর আি়ায এর ি্িি়ারবিবে জ়ান়ানিন। 
�়াইনি়াক, �খন আবি এষ্িনত বলিক কবর, যক়ান অবডও যশ়ান়া �়ায ন়া। আপন়ানক এিং এই পক্ত্রক়ার 
সনগে �ষুতি সকলনক দীপ়ািবলর শুনরচ্ছ়া জ়ান়াই। 
ইবত, 
গশরতে, নকতশার গক
kishor.shevde@gmail.com 

ডাকবাক্স

অিুসরণ করুি @NISPIBIndia

গরা�াতরাত�র টিকািা: রুি নম্র ২৭৮, যসন্ট়াল িষু্নর়া অফ কবিউবননকশন,
ববিতীয তল, সূচন়া রিন, নতুন বদবলি- ১১০০০৩

ইতমি: response-nis@pib.gov.in 
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কম ্ভ গমিা ১০ িষে কমমী নিতয়াত�র 
প্রচার শুরু হতয়তে 

নসনকতমর ১৪-টাতিি গরি গিটওয়াক্ভ সাহনসকোর 
নিেশ ্ভি হতয় উিতব, ৫৮% কা� সম্পন্ন হতয়তে

সরক়ার নতুন র়ারনতর বিক়াশনক ত্বর়াবন্বত 
করনত তরুণ তরুণীনদর সি ্ভ়াবেক স্ব-

যর়াজ�়ার এিং কি ্ভসংস়্াননর ি্িস়্া কর়ার 
জন্ সি ্ভ়াত্মক প্রনচটি়া করনে। এই লক্্ বননয, 
প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ২২ অন়্াির নতুন 
বননয়া�প্র়াপ্ত ৭৫ ি়াজ়ার কিতীনক বননয়া�পত্র 
িস্ত়া্তর কর়ার জন্ কি ্ভসংস়্ান যিল়ার উনবি়ােন 
কনরন। ১২ ি়ানস ১০ লক্ চ়াকবর যদওয়ার 
যক্নত্র এষ্ি একষ্ি িড় পদনক্প। স্ব়ােীনত়ার 
৭৫ িেনরর চলি়ান অিতৃ িনি়াৎসিনক স়ািনন 
যরনখ আ�়ািী ১২ ি়ানসর িনে্ প্রবত ি়ানস ৭৫ 
ি়াজ়ার চ়াকবর যদনি সরক়ার। বিবরন্ন সংস়্ার 
ি়াে্নি বিশন যি়ানড বননয়া� করনে বিবরন্ন 
িন্তক ও বির়া�। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
িনলনেন, “আির়া বসদ্ধ়া্ত বননযবে য� একন�়ান� 
বননয়া�পত্র যদওয়ার অনষুশীলন শুরু কর়া 
উবচত �়ানত বির়া�গুবলনত বনবদ্ভটি সিযসীি়ার 
িনে্ প্রকপেগুবল সম্ূণ ্ভ করনত সক্ি িয।“ 

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী নতুন বননয়া�প্র়াপ্ত 
�ষুিকনদর প্রবত জ়ান়ান “একষু শ শতনকর র়ারনত 
সরক়াবর পবরনেি়ার অি ্ভ িল বনবদ্ভটি সিনযর িনে্ 
জন�ণনক পবরনেি়া যদওয়ার প্রবতশ্রুবত রক়্া কর়া। 
আপবন �খনই অবফনস প্রনিশ করনিন তখন সি ্ভদ়া 
আপন়ার ‘কত্ভি্ পি’ িনন র়াখনিন।“

স্ব়ােীনত়ার পর যিনক ২০১৪ স়াল প� ্ভ্ত উত্তর-পূনি ্ভর 
আিষ্ি র়াজ্ র়াস্ত়া, যরল এিং বিি়ান য�়া�়ান�়ান�র 

যক্নত্র দীঘ ্ভবদন উনপবক্ত বেল। ফনল উন্নযননর যদৌনড় 
এই র়াজ্গুবল বপবেনয বেল। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
২০১৪ স়ানল যদনশর শ়াসনর়ার গ্িণ কনরন এিং 
এই ‘অটিলক্ষী’র উন্নযন এিং সংন�়া� প্রকপেগুবল 
বননজ প� ্ভনিক্ণ শুরু কনরন। এই অচিনলর স়াতষ্ি 
র়ানজ্র যরল সংন�়া� শুরু িনযনে, এখন অটিি র়াজ্ 
বসবকনির জন্ নতুন যরলল়াইন প্রকপে বসনর়াক- 
রংনপ়া (৪৫ বকবি) এর ক়াজ দ্রুত �বতনত চলনে। 
পক্চিিিনগের বসনর়াক যিনক বসবকনির রংনপ়া প� ্ভ্ত 
নতুন যরলল়াইন দতবর িনচ্ছ। এর িনে্ প্র়ায ৮৬ 
শত়াংশ এল়াক়ায ১৪ষ্ি ি়াননল বনি ্ভ়াণ কর়া িনচ্ছ। 
ি়ানননলর ৫৮% খনন ক়াজ সম্ন্ন িনযনে, এিং ১৩ষ্ি 

িড় যসতুর ৪২% ক়াজ সম্ন্ন িনযনে। এই বির়ান�র 
দীঘ ্ভতি ি়াননলষ্ির আযতন ৫.৩০ বকনল়াবিি়ার এিং 
সিনচনয যে়াি ি়াননলষ্ি ৫৩৮ বিি়ার। এই যরলল়াইনন 
বসনর়াক এিং রংনপ়া-সি প়াচঁষ্ি যস্টশন বনি ্ভ়াণ কর়া 
িনি। বসনর়াক, যরয়াং, যিবল এিং রংনপ়া যখ়াল়া িনি 
এিং বতস্ত়া ি়াজ়ানর একষ্ি রূ-�র্ভস্ িল্ট যস্টশন দতবরর 
প্রস্ত়াি কর়া িনযনে। এই যরলল়াইন দতবর িওয়ার ফনল 
এল়াক়ায য�়া�়ান�়া� যক্নত্র ি়্াপক পবরিত্ভন আসনত 
চনলনে। এই �়াত্র়া যশে িনি দষুই ঘণ়্ারও কি সিনয। 
যরলপি বনি ্ভ়াণ িওয়ার ফনল এই অচিনলর প� ্ভিন এিং 
আি ্ভ-স়াি়াক্জক উন্নযন য�িন িকৃ্দ্ধ প়ানি, যতিনই 
যকৌশল�ত দৃষ্টিনক়াণ যিনক এষ্ি গুরুত্বপূণ ্ভ প্রি়াবণত 
িনি ক়ারণ িত্ভি়ানন এনএইচ-১০ িল একি়াত্র র়াস্ত়া �়া 
বসবকিনক অন়্ান্ র়ানজ্র সনগে সং�ষুতি কনর।

সংবাে সংতষেপ 
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গেতশর সামুনরিক ঐনেহ্য 
প্রেনশ ্ভে হতব গিারাতি 

মহাকাশ গষেতরে স্বনির্ভরোর নেতক এন�তয় 
রাতচ্ছ: নবশ্ব িেুি রারতের সম্াবিা গেখতে

র়ারনতর িি়াক়াশ খ়াত দ্রুত স্ববনর্ভরত়ার বদনক 
এব�নয �়ানচ্ছ। �ত ২৩ অন়্াির স়ার়া বিশ্ব 

িি়াক়াশ যক্নত্র নতুন র়ারনতর অপ়ার সম্ভ়ািন়া প্রত্ক্ 
কনরবেল। ওই বদন ইসনর়া এখনও প� ্ভ্ত বনবি ্ভত সিনচনয 
র়ারী রনকি এলবরএিবরি-এর ি়াে্নি দিবশ্বক সংন�়ান�র 
জন্ ৩৬ষ্ি উপগ্ি কক্পনি স়্াপন কনর ইবতি়াস 
দতবর কনরবেল। ইসনর়া বি়ার়া পবৃিিীর কক্পনি স়্াপন 
কর়া বিনদবশ উপগ্নির সংখ়্া এখন িনযনে ৩৮ষ্ি। 
এষ্ি এলবরএিবরি-এর প্রিি ি়াবণক্জ্ক উৎনক্পণ। এই 
রনকিষ্ি ৪৩.৫ বিি়ার দীঘ ্ভ এিং ৬৪৪ িন ওজননর, �়া 
৮ ি়াজ়ার যকক্জ ওজন িিন করনত সক্ি। র়ারনতর 

বনউ যস্পস ইক্ডিয়া বলবিনিড এিং �ষুতির়াজ্ সরক়ানরর 
িনে্ একষ্ি য�ৌি উনদ়্া� িল ওয়ানওনযি, প্রিিি়ার 
উপগ্িগুবলনক কক্পনি স়্াপন কর়ার জন্ একষ্ি 
র়ারতীয রনকি ি্িি়ার কনরনে। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী িুইি কনরনেন, “এনএসআইএল, িি়াক়ানশ 
এিং ইসনর়ানক অবরন্ন! বিশ্বি়্াপী সংন�়ান�র 
জন্ আি়ানদর সিনচনয র়ারী লচি যরবিকল 
এলবরএিবরি -এর ি়াে্নি ৩৬ষ্ি ওয়ানওনযি উপগ্ি 
সফলর়ানি উৎনক্পণ কর়া িনযনে। এলবরএিবরি িল 
আত্মবনর্ভরত়ার এক অনন্ উদ়ািরণ এিং িি়াক়াশ 
যক্নত্র র়ারনতর অিস়্ান এিং গুরুত্ব িকৃ্দ্ধ কনর।“  

েটুট িেুি রারেীয় সমরুি সসকে ‘িীি 
পোকা’ শংসাপরে গপতয়তে, োনিকায় 

অন্তরু্ভতি হতয়তে ১২টট সসকে
‘ব্লু ফ়্্া� বিচ স়াষ্ি্ভবফনকশন’ ি়া নীল পত়াক়া দসকত 

শংস়াপত্র প়াওয়ার জন্ ‘বিচ এনর়াযরননিন্ট অ়্াডি বিউষ্ি 
ি়্াননজনিন্ট স়াবর্ভনসস’ (বিএএিএস) কি ্ভসূবচর অেীনন, 
দসকনত দেূণ প্রশিন, যসৌ্� ্ভ়াযন, বনর়াপত্ত়া, পবরনিশ�ত 
বশক়্া এিং সনচতনত়ািূলক ক়া� ্ভক্নির িনত়া বিবরন্ন প্রনচটি়া 
চ়াল়ানন়া িনচ্ছ, এর ফনল আরও দষুষ্ি র়ারতীয সিষুদ্র দসকত 
নীল সিষুদ্র দসকনতর ত়াবলক়ায জ়ায�়া কনর বননত যপনরনে। 

এখন নীল সিষুদ্র দসকনতর ত়াবলক়ায 
১২ষ্ি র়ারতীয সিষুদ্র দসকত রনযনে। 
বিবনকনযর িষুক্ডি বিচ এিং লক্বিীনপর 
কদিত দসকত এই ত়াবলক়ায সম্প্রবত 
অ্তরু্ভতি িনযনে। ি্লষু ফ়্্া� িল একষ্ি 
আ্তজ্ভ়াবতক ইনক়া-যলনিল। বিনশ্বর 
সিনচনয পবরষ়্ার সিষুদ্র দসকতগুবলনক 
এই সম়্ান যদওয়া িয। যকন্দ্রীয 
পবরনিশ, িন ও জলি়াযষু পবরিত্ভন িন্তী 
রূনপন্দ্র �়াদি িুইি কনরনেন, “�নি ্ভর 

িষুিতূ ্ভ! এষ্ি প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদীর যনতৃনত্ব এক সষুস়্াযী 
পবরনিশ �েননর পনি র়ারনতর অলি়া্ত পবররেনির প্রি়াণ। 
সিনচনয প্র়াচীন এিং িনন়ারি সিষুদ্র দসকতগুবলর িনে্ 
অন্তি িল িষুক্ডি সিষুদ্র দসকত। লক্ বিীপপষুনজের স়াদ়া ি়াবল 
বদনয যঘর়া কদিত সিষুদ্র দসকত বিনশে কনর জলক্ীড়়ার জন্ 
প� ্ভিকনদর ক়ানে অত্্ত জনবপ্রয।

গুজর়ানির যল়াি়াল িরপ়্া সর্ত়ার একষ্ি 
গুরুত্বপূণ ্ভ শির বেল। এষ্ি বিনশ্বর 

প্র়াচীনতি ি়ানিসটৃি সিষুদ্রি্র আবিষ়্ানরর 
জন্ বিখ়্াত। র়ারনতর দিবচত্র্িয এিং সিদৃ্ধ 
স়ািষুবদ্রক ঐবতি্ রনযনে। যদনশর এই সষুপ্র়াচীন 
ইবতি়ানসর সনগে িত্ভি়ান প্রজনন্র পবরচয 
কবরনয বদনত যল়াি়ানল ‘ন়্াশন়াল যিবরি়াইি 
যিবরনিজ কিনপ্ক্স’ বনবি ্ভত িনচ্ছ। এই কিনপ্ক্স 
বনি ্ভ়ানণ খরচ িনচ্ছ ৩৫০০ যক়াষ্ি ি়াক়া। এর িনে্ 
রনযনে িরপ়্া স়্াপত্, চ়ারষ্ি বিি প়াক্ভ, বিনশ্বর 
সিনচনয উঁচু ি়াবতঘর �়াদষুঘর এিং ১৪ষ্ি �়্াল়ারী 
�়া িরপ়্া সর্ত়ার সিয যিনক িত্ভি়ান ক়াল 
প� ্ভ্ত র়ারনতর স়ািষুবদ্রক ঐবতি্ প্রদশ ্ভন কনর। 
র়াজ্ এিং যকন্দ্রশ়াবসত অচিলগুবলর দিবচত্র্িয 
স়ািষুবদ্রক ঐবতি্ প্রদশ ্ভন কনর একষ্ি উপকূলীয 
র়াজ্ প়্াবরবলযনও ি়াকনি। ১৮ অন়্াির বনি ্ভ়াণ 
ক়া� ্ভ প� ্ভ়ানল়াচন়া কর়ার পনর, প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী িনলন, “আির়া আি়ানদর ঐবতনি্র সনগে 
�ষুতি অনষুরূবতগুবলর সংরক্ণ কবর। �ত আি 
িেনর র়ারত ত়ার ঐবতনি্র পষুনরুদ্ধ়ার কনরনে।“

সংবাে সংতষেপ 
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এই সিি়ায িনডনলর স়াফনল্র ক়ারনণই বিশ্বি়্াপী 
দষুনের ি়াজ়ানর র়ারনতর অিদ়ান ২১ শত়াংশ। এর 
ফনল র়ারত বিনশ্বর িিৃত্তি দষুে উৎপ়াদনক়ারী যদশ 

িনয উনেনে। যশ্বত বিপ্নির স়াফনল্র জন্ র়াব� ্ভস কষু বরনযন 
এিং ক্ত্ররুিনদ়াস প়্ানিনলর অিদ়ান সি ্ভ়াবেক।

র়াব� ্ভস কষু বরনযন ১৯২১ স়ানলর ২৬ ননরম্র যকর়াল়ার 
যক়াক্িনক়ানড় জন্গ্িণ কনরবেনলন। বতবন ি়াদ্র়াজ 
বিশ্ববিদ়্ালয যিনক যিক়াবনক়্াল ইক্জেবনয়াবরংনয বিই বডবগ্ 
অজ্ভন কনরন। ত়ারপনর, বতবন সরক়াবর িতৃ্তি যপনয স়্াতনক়াত্তর 
করনত ি়াবক্ভন �ষুতির়ানষ্টর বিবশ�়ান বিশ্ববিদ়্ালনয �়ান। িতৃ্তির 
শত্ভ়ানষু�়াযী, যদনশ বফনর ত়ানঁক কিপনক্ ৩ িের সরক়াবর 
প্রবতষ়্ানন ক়াজ করনত িত। যিক়াবনক়্াল ইক্জেবনয়াবরং 
পড়়ার সিয যডইবর ইক্জেবনয়াবরং বননযও বতবন পড়়ানশ়ান়া 
কনরবেনলন। যসই সিনয, স্ব়ােীনত়ার ষ্েক আন� অি ্ভ়াৎ 
১৯৪৬ স়ানল, গুজর়ানতর যখদ়ানত দষুে উৎপ়াদনক়ারী কৃেকর়া 
সদ্ভ়ার িলিরর়াই প়্ানিনলর পর়ািনশ ্ভ বরিষ্িশ সরক়ানরর 
বিরুনদ্ধ আন়্ালন করবেনলন। যপ়ালসন ন়ানি একষ্ি সংস়্া 
যসই সিনয ওই অচিনল সকল কৃেকনদর যিনক দষুে বকনত। 
খষুি কি দ়ানি ত়ার়া কৃেকনদর যিনক দষুে বকনত, কৃেনকর়া 
ল়ারি়ান িনতন ন়া। যখদ়া এিং আন্ তখন গুজর়ানতর 

ক়াইর়া যজল়ার অংশ বেল। সদ্ভ়ার প়্ানিল কৃেকনদর একষ্ি 
সিি়ায সবিবত �েন কর়ার এিং প়াস্তুর প়্্ান্ট স়্াপননর জন্ 
বরিষ্িশ সরক়ানরর ক়াে যিনক অনষুিবত যনওয়ার পর়ািশ ্ভ যদন। 
বতবন কৃেকনদর িনলবেনলন য� অনষুিবত ন়া যপনল এক যফ়ািঁ়া 
দষুেও বিক্ক্ করনিন ন়া। যশেপ� ্ভ্ত সরক়ার কৃেকনদর দ়াবি 
যিনন যনয এিং এর়ানিই ক়াইর়া যজল়া সিি়ায দষুগ্ধ উৎপ়াদক 
সং�েননর জন্ িয। ক্ত্ররুিনদ়াস প়্ানিল এর প্রিি সর়াপবত 
বন�ষুতি িন। ি্িস়া শুরু িয দষুষ্ি গ়্াি যিনক এিং �নড় প্রবতবদন 
২৫০ বলি়ার দষুে উৎপ়াদন িত।

ডঃ র়াব� ্ভস কষু বরনযন যসই সিয ত়ারঁ িতৃ্তির শত্ভ়ানষু�়াযী 
গুজর়ানতর আনন্ অিবস্ত একষ্ি সরক়াবর ক্ক্নিবরনত 
ক়াজ করবেনলন। যসখ়াননই বতবন ক্ত্ররুিন দ়ানসর সংস্পনশ ্ভ 
আনসন। অননক বিেনয ত়ারঁ়া িত আদ়ানপ্রদ়ান কনরন। 
গ়্াি়াচিনল স্বচ্ছ্ যি়াে ন়া কর়ায কষু বরনযন সংস়্ার ক়ানে 
অনষুনর়াে কনর ত়ানঁক যক়ানন়া শিনর যপ়াবস্টং যদওয়ার জন্।

১৯৪৯ স়ানলর যশনের বদনক সরক়ার ত়ার দ়াবি যিনন যনয। 
বতবন যখদ়া ে়াড়়ার প্রস্তুবত বনক্চ্ছনলন। ক্ত্ররুিন দ়াস প়্ানিল 
বিেযষ্ি জ়াননত যপনর সনগে সনগে কৃেকনদর সনগে র়াব� ্ভস 
কষু বরনযননর ক়ানে যপৌঁে়ান। অননক আনল়াচন়ার পর, ডঃ 
কষু বরনযন যখদ়া যজল়া সিি়ায দষুগ্ধ উৎপ়াদনক়ারী ইউবনযনন 

গশ্বে নবপ্তবর 
�িক

জন্: ২৬ ননরম্র ১৯২১; িতুৃ্: ৯ যসনটেম্র ২০১২

‘আজ়াবদ ক়া অিতৃ ক়ানল’র এই সিনয, �খন আি়ানদর 
যদশ আত্মবনর্ভরশীলত়ার প্রচ়ানরর ি়াে্নি এক উন্নত 
র়ারত �েননর সংকপে পূরনণর লনক্্ এব�নয �়ানচ্ছ, তখন 
যসই িি়ান ি্ক্তিত্বনদর প্রবত রেদ্ধ়া জ়ান়ানন়াও আিবশ্ক, 
�়ার়া র়ারতনক স্ববনর্ভর িনয উেনত স়াি়া�্ কনরবেল। 
এিনই একজন ি্ক্তিত্ব িনলন র়াব� ্ভস কষু বরনযন। বতবন 
যসই সিনয যশ্বত বিপ্নির কপেন়া কনরবেনলন �খন র়ারত 
দষুে উৎপ়াদনন স্বযংসম্ূণ ্ভ িনত প়ানরবন। র়ারত একসিয 
দষুনের চ়াবিদ়া যিি়ানত অন়্ান্ যদনশর উপর বনর্ভরশীল 
বেল, আজ যসখ়ানন বিনশ্বর িিৃত্তি দষুে উৎপ়াদনক়ারী 
যদশ িনয উনেনে। এষ্ি সম্ভি িনযনে র়াব� ্ভস কষু বরনযননর 
বচ্ত়ার়ািন়া, পবরকপেন়ার ক়ারনণ। বতবন প্রিনি গুজর়ানতর 
একষ্ি যে়াি যজল়া যখদ়ার কৃেকনদর স্ব়ািলম্ী কনর যত়ানলন 
এিং ত়ারপনর আিষুনলর িনত়া একষ্ি সিি়ায সংস়্ার যসর়া 
িনডল বিনশ্বর স়ািনন উপস়্াপন কনরবেনলন। 

র়াব� ্ভস কষু বরনযনব্যন্তিত্
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রারতে েগু্ধ উৎপােি  

য�়া�দ়াননর বসদ্ধ়া্ত যনন। ১৯৫০ স়ানলর ১ জ়ানষুয়াবর বতবন 
একজন ি্িস়্াপক বিস়ানি য�়া�দ়ান কনরন। ি়্াননজ়ার 
বিনসনি র়াব� ্ভস কষু বরনযননর স়ািনন সিনচনয িড় সিস়্া বেল 
দষুে উৎপ়াদনক়ারী কৃেকনদর ক্িিে ্ভি়ান সংখ়্া। কৃেকনদর 
ক্ি়া�ত য�়া�দ়াননর ফনল দষুনের পবরি়াণ এত যিনড় 
ব�নযবেল য� ত়া নটি িক্চ্ছল। যসই সিয প� ্ভ্ত, ইউনর়াপ 
এিং বনউক্জল়্ানডি, অবতবরতি দষুে যিনক গঁুনড়়া দষুে প্রস্তুত 
কর়া িত। ইউনর়াপীয এিং বনউক্জল়্ানডির যল়ানকর়া িলত 
য� শুেষুি়াত্র �রুর দষুনেই গঁুনড়়া এিং কননডন্সড বিল্ক দতবর 
কর়া �়ায। বকন্তু কষু বরনযন এিং ত়ারঁ অংশীদ়ারর়া যি়ানের দষুে 
যিনক বকিি বিল্ক প়াউড়ার এিং কননডন্সড বিল্ক দতবর কনর 
স়ার়া বিশ্বনক অি়াক কনর বদনযবেনলন। 

কৃেকনদর ঐবতি্�ত দক্ত়া, জ়্ান এিং অবরজ্ত়ার 
সনগে কষু বরনযননর আেষুবনক বশক়্া ও যকৌশল এই খ়ানত বিপ্ি 
ঘষ্িনযবেল। কবিষ্ি ি়াখন, ক্ক্ি যিনক পবনর প� ্ভ্ত ন়ান়াবিে 
দষুগ্ধজ়াত পণ্ দতবর করনত সক্ি িনযবেল। ১৯৫৫ স়ানল, 
�খন সিি়ায যডইবরর রি়্ানডির ন়াি ষ্েক কর়ার সিয আনস, 
তখন ড়াঃ কষু বরনযন এর ন়াি যদন আিষুল (আন্ বিল্ক 
ইউবনযন বলবিনিড)। ১৯৫৬ স়ানল, আিষুল দদবনক ১ লক্ 

বলি়ার দষুে প্রক্ক্য়াকরণ শুরু কনর। গুজর়াত যিনক আিষুনলর 
পণ্ অন়্ান্ র়ানজ্ বিক্ক্ িনত শুরু কনরনে। উৎপ়াদন িকৃ্দ্ধ 
যপনল ডঃ কষু বরনযন যখদ়ানত �ি়াবদ পশুর খ়ানদ্র জন্ একষ্ি 
প়্্ান্ট স়্াপন কনরন। তৎক়ালীন প্রে়ানিন্তী ল়াল ি়াি়াদষুর শ়াস্তী 
ত়া উনবি়ােন করনত এনসবেনলন। যখদ়ার দষুে উৎপ়াদনক়ারীনদর 
সচ্ছলত়া যদনখ বতবন বিক্মিত িন। স়ার়া যদনশ যখদ়া িনডনলর 
অনষুরূপ িনডল �নড় যত়াল়ার জন্ বতবন কষু বরনযননক বদবলিনত 
আসনত িনলবেনলন। এইর়ানি, ১৯৬৫ স়ানল, জ়াতীয দষুে 
উন্নযন যি়াড্ভ প্রবতষ্ষ্ত িনযবেল, �়ার ক়াজ বেল আন্ 
িনডনলর সনগে স়ািজেস্ যরনখ স়ার়া যদনশ সিি়ায দষুে সবিবত 
এিং ইউবনযন �েন কর়া। কষু বরয়ান যি়ানড্ভর যচয়ারি়্ান 
বনি ্ভ়াবচত িন। ১৯৬৯ স়ানল, �খন র়ারত সরক়ার যদনশ দষুগ্ধ 
বশনপের বিক়ানশর জন্ অপ়ানরশন ফ়্াড কি ্ভসূবচ যঘ়ােণ়া 
কনরবেল, তখন সরক়াবর সম্নদর সষুেি িন্টননর জন্ 
একষ্ি প়ািবলক যস্র যক়াম়্াবনর প্রনয়াজন যদখ়া ব�নযবেল। 
এইর়ানি ১৯৭০ স়ানল র়ারনতর যডইবর কনপ ্ভ়ানরশন �নড় ওনে। 
‘অপ়ানরশন ফ়্াড’ বতন ে়ানপ ি়াস্তি়াবযত িয। প্রিি প� ্ভ়ানয, 
ড়াঃ কষু বরনযন স়ার়া যদনশ প্র়ায ১৩ষ্ি দষুগ্ধজ়াত প়্্ান্ট দতবর 
কনরন এিং �ি়াবদ পশুর একষ্ি খ়াদ্ ক়ারখ়ান়া স়্াপন কনরন। 
১৯৮০ স়ানল ববিতীয প� ্ভ়াযষ্ি শুরু িয �়া ১৯৯০ স়াল প� ্ভ্ত 
চনল। এই সিযক়ানল, কষু বরয়ান স়ার়া যদনশ প্র়ায ১৭০ষ্ি দষুনের 
প়্্ান্ট এিং ৩২ষ্ি �ি়াবদ পশুর খ়াদ্ ক়ারখ়ান়া স়্াপন কনরন। 
এরপর আনস ‘অপ়ানরশন ফ়্াড’-এর তৃতীয ও চূড়়া্ত পি ্ভ। 
এষ্ি ১৯৯০ স়ানল শুরু িনযবেল। এর অেীনন, যসইসি যডইবর 
সিি়ায সবিবতগুবল বচবনিত কর়া িনযবেল, য�গুবল সষ্েকর়ানি 
ক়াজ করবেল ন়া। ত়ানদর জন্ আল়াদ়া তিবিল �েন কনর 
ত়ানদর অিস়্ার উন্নযননর যচটি়া কর়া িয। ি়ানষুে �়ানত সিনজ 
দষুে প়ায ত়ার জন্ যদনশর বিবরন্ন স়্ানন বিল্ক যরক্ডিং যিবশন 
িস়ানন়া িনযনে। ১৯৯৭ স়ানল ‘অপ়ানরশন ফ়্াড’ সম্ন্ন িয। 
এষ্ি র়ারনতর ৭০০ষ্িরও যিবশ শিনর সষ্েক দ়ানি র়াল ি়াননর 
দষুে সরির়াি করনত সি়াযত়া কনরবেল, অন্বদনক পশুপ়ালন 
খ়াতও আনযর একষ্ি প্রে়ান উৎস িনয ওনে। ১৯৯৮ স়ানল 
র়ারত বিনশ্বর িিৃত্তি দষুে উৎপ়াদনক়ারী যদশ িনয ওনে।

ত়ারঁ কৃবতনত্বর জন্ স়ার়া বিশ্ব র়াব� ্ভস কষু বরনযননক 
যশ্বত বিপ্নির জনক িনল অবরবিত কনর। ১৯৫১ স়ানল ১৭ 
বিবলযন িন ি়াবে ্ভক দষুে উৎপ়াদননর ি়াে্নি য� �়াত্র়া শুরু 
িনযবেল ২০২১ স়ানল ত়া ২০৯.৯৬ বিবলযন িনন যপৌঁনেনে। 
১৯৯৯ স়ানল র়ারত সরক়ার ত়ানঁক পদ্মবিরূেণ সম়্ানন রূবেত 
কনরবেল। ত়ানঁক র়ািন ি়্া�নসনস এিং বিশ্ব খ়াদ্ পষুরকি়ানরর 
িনত়া সম়্ান প্রদ়ান কর়া িনযবেল। র়ারনতর যশ্বত বিপ্নি 
ত়ারঁ অিদ়াননক মিরণ কর়ার জন্ ত়ারঁ জন্বদন ২৬ ননরম্র 
বদনষ্িনক ‘জ়াতীয দষুগ্ধ বদিস’ বিস়ানি প়ালন কর়া িয। ২০১২ 
স়ানল ৯০ িের িযনস র়াব� ্ভস কষু বরনযন যশে বনঃশ্ব়াস ত়্া� 
কনরন। 
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�বদও র়ারনতর সংবিে়ান 
৭৩ িের আন� �িৃীত 
িনযবেল, প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী দ়াবযত্ব গ্িনণর পনর 
সংবিে়ান বদিস উদ�়াপন 
করনত শুরু কনরবেনলন। 
২৬ ননরম্র আি়ানদর 
যদশ অটিি সংবিে়ান বদিস 
উদ�়াপন করনত চনলনে। 
প্রে়ানিন্তী বিবরন্ন অনষুষ়্ানন 
সংবিে়ান সম্নক্ভ ত়ারঁ িত 
প্রক়াশ কনরনেন। আসষুন 
এই উপলনক্্ প্রে়ানিন্তী 
ননরন্দ্র যি়াদীর দৃষ্টিরবগে 
যজনন বনই। 

বকেু বনবদ্ভটি বদন এিং উপলক্্ রনযনে �়া অতীনতর সনগে আি়ানদর িন্ধননক 
শক্তিশ়ালী কনর। ২৬যশ ননরম্র এরকিই একষ্ি ঐবতি়াবসক বদন। ৭৩ 
িের আন� আি়ানদর যদনশ সংবিে়ান �িৃীত িয।

স়াত দশক আন� প়াল ্ভ়ানিনন্টর যসন্ট়াল িনল প্রবতধ্ববনত িনযবেল পবিত্র কণ্ঠ। 
সংবিে়াননর প্রবতষ্ি অনষুনচ্ছনদ পষুঙ়্ানষুপষুঙ্র়ানি বিতক্ভ িনযনে। �ষুক্তি, তি্ এিং 
ে়ারণ়ার আদ়ানপ্রদ়ান িয; বিশ্ব়াস, স্বপ্ন এিং বসদ্ধ়া্ত বননয আনল়াচন়া কর়া িনযনে। 
একর়ানি, প়াল ্ভ়ানিনন্টর যসন্ট়াল িনলর এই জ়ায�়াষ্ি বেল জ়্াননর িি়াকষু ম্ভ, য�খ়ানন 
স়ার়া যদশ যিনক র়ারনতর ি়ানষুনের স্বপ্নগুবলনক শনব্র ি়াে্নি উপস়্াবপত কর়ার 
প্রনচটি়া কর়া িনযবেল। ডঃ র়ানজন্দ্র প্রস়াদ, ডঃ রীির়াও ি়াি়াস়ানিি আনম্দকর, সদ্ভ়ার 
িলিরর়াই প়্ানিল, পক্ডিত যননিরু, যিৌল়ান়া আজ়াদ, পষুরুনে়াত্তি দ়াস ি়্াডিন, সষুনচত়া 
কৃপল়াবন, িংস যিিত়া, এলবড কৃষ্ণস্ব়ািী আইয়ার, এন য�়াপ়ালস্ব়ািী আনযগে়ার-সি 
অ�বণত বিবশটি জন সংবিে়ান �েনন প্রত্ক্ ও পনর়াক্ অিদ়ান যরনখনেন। আজনক 
�বদ আি়ানদর সংবিে়ান রচন়ার দ়াবযত্ব যদওয়া িনত়া ত়ািনল কী িনত়া একি়ার র়ািষুন। 
স্ব়ােীনত়া আন়্ালন, যদশনপ্রি এিং র়ারত র়ান�র রয়ািিত়া সত্বেও, জ়াতীয স্ব়াি ্ভ 
বেল সি ্ভ়ানগ্ এিং এষ্িই বেল সি়ার হৃদনয একি়াত্র িন্ত। আজনকর যপ্রক়্াপনি িহু 
র়াে়া, উপর়াে়া, য�়াষ্ঠী এিং র়াজ-র়ানজ্র দিবচনত্র্ রর়া য�়াি়া যদশনক সংবিে়াননর 
ি়াে্নি আিদ্ধ কনর স়ািননর বদনক এব�নয �়াওয়ার যকৌশল প্রণযন করনত ব�নয 
আির়া সংবিে়াননর এক প়াত়াও বলখনত প়ারত়াি বকন়া জ়াবন ন়া। আবি যসই িি়ান 
ি্ক্তিনদর স়্ালষুি করনত চ়াই ক়ারণ, বিবরন্ন দৃষ্টিরবগে সত্বেও, �়ার়া একসনগে সংবিে়ান 
রচন়া কনরবেনলন এই বিশ্ব়ানস য� জ়াতীয স্ব়াি ্ভ সিবকেুর ঊনধ্ব ্ভ।

আি়ানদর সংবিে়ান শুেষু অনষুনচ্ছনদর সংগ্নির িনে্ সীি়ািদ্ধ যনই। আি়ানদর 
সংবিে়ান সিস়্ানব্র বনরিক্চ্ছন্ন ঐবতনি্র আেষুবনক িবিঃপ্রক়াশ। ফনল আি়ানদর 
সংবিে়াননক র়াি এিং বনযি উরযর়ানিই যিনন চলনত িনি। �খন আির়া গ়্াি 
পচি়ানযত যিনক সংসদ প� ্ভ্ত জনপ্রবতবনবে বিস়ানি এই স়াংবিে়াবনক ি্িস়্াষ্ি পূরণ 
কবর, তখন আি়ানদর অিশ্ই সংবিে়াননর প্রবত অক্নর অক্নর প্রবতশ্রুবতিদ্ধ ি়াকনত 

আমাতের সংনবধাি রারতের প্রাচীি 
মহাি ঐনেহ্য বহি কতর চতিতে

প্রধািমন্তী িতরন্দ্র গমােী 

সংবিে়ান বদিস বিনশে রাষ্ট্র
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িনি। এি়া করনত ব�নয আির়া সংবিে়াননর ে়ারণ়ানক উনপক়্া করনত প়াবর 
ন়া। ত়াই সংবিে়াননর আনল়ানক আি়ানদর ক়াজ সষ্েক ন়া যিষ্েক ত়া িূল়্াযন 
কর়ার জন্ প্রবত িের সংবিে়ান বদিস প়ালন কর়া উবচৎ। স্ব়ােীনত়ার পরপরই 
১৯৫০ স়ানলর ২৬ জ়ানষুয়াবর র়ারনতর সংবিে়ান ক়া� ্ভকর  িনযবেল। যদনশ ২৬ 
ননরম্র বদনষ্িনক সংবিে়ান বদিস বিস়ানি প়ালননর ঐবতি্ দতবর করনত িনি 
�়ানত যদনশর তরুণ প্রজন্ িষুিনত প়ানর কীর়ানি আি়ানদর সংবিে়ান �ষ্েত 
িনযবেল, ক়ার়া সংবিে়ান রচন়া কনরবেনলন, যক়ান পবরবস্বতনত এষ্ি দতবর কর়া 
িনযবেল, যকন কর়া িনযবেল, যক়াি়ায, কীর়ানি এিং ক়ার জন্ সংবিে়াননর 
সষৃ্টি িনযবেল। র়ারনতর সংবিে়ান শুেষুি়াত্র পবৃিিীর িিৃত্তি বলবখত সংবিে়ান নয, 
এষ্ি  একষ্ি স়াি়াক্জক দবলল, �়া র়ারতিনে ্ভর িনত়া দিবচত্র্িয যদনশর প্রে়ান 
শক্তিশ়ালী স্তনম্ভ পবরণত িনযনে।

সংবিে়ান বদিস উদ�়াপননর জন্ ি়াি়াস়ানিি আনম্দকনরর ১২৫তি 
জন্ি়াবে ্ভকীর যচনয িড় উপলক্্ আর কী িনত প়ানর? ি়াি়াস়ানিি আনম্দকর 
আি়ানদর যদশনক সিনচনয িূল্ি়ান উপি়ার বদনযনেন এিং আি়ানদর বচরক়াল 
সংবিে়াননক শ়াস্ত যিনন বননয ত়ানঁক মিরণ কর়া উবচৎ। সংবিে়ান �িৃীত িওয়ার 
একবদন আন� ১৯৪৯ স়ানলর ২৬ ননরম্র ি়াি়াস়ানিি আনম্দকর ত়ারঁ সি়াপনী 
র়ােনণ �়া িনলবেনলন ত়া আি়ানক অিশ্ই উনলিখ করনত িনি। ি়াি়াস়ানিি 
যদশনক মিরণ কবরনয বদনযবেনলন য� র়ারত ১৯৪৭ স়াল প্রিিি়ার স্ব়ােীনত়া 
ল়ার কনর এিং ১৯৫০ স়ানলর ২৬ জ়ানষুয়াবর প্রজ়াত়াবন্তক র়ানষ্ট পবরণত িয। 
অতীনত বননজনদর রুনলর ক়ারনণ আির়া আি়ানদর স্ব়ােীনত়া ও প্রজ়াতনন্তর 
চবরত্র ি়াবরনযবে িনলও দষুঃখ প্রক়াশ কনরন বতবন।

এিত়ািস়্ায, ি়াি়াস়ানিি যদশনক সতক্ভ কনর িনলবেনলন, “আির়া স্ব়ােীনত়া 
যপনযবে, আির়া প্রজ়াত়াবন্তক যদশও িনযবে ; বকন্তু আির়া বক ত়া িজ়ায র়াখনত 
যপনরবে? আির়া বক অতীত যিনক বশক়্া বননত প়াবর? আজ �বদ ি়াি়াস়ানিি 
ি়াকনতন, ত়ািনল বতবন সিনচনয যিবশ খষুবশ িনতন। ক়ারণ র়ারত িেনরর পর 
িের ত়ার স্ব়ােীনত়া ও �ণতন্তনক আরও সিদৃ্ধ ও শক্তিশ়ালী কনরনে। ত়াই 
সংবিে়ান বদিনস আবি আইনবির়া�, শ়াসন বির়া� এিং বিচ়ার বির়ান�র সকল 
সিকিতীর প্রবত রেদ্ধ়া জ়ান়াই �়ার়া �ত স়াত দশনক সংবিে়াননর যচতন়ানক অিুি 
যরনখনেন। আবি বিনশে কনর ১৩০ যক়াষ্ি র়ারতীযনদর স়ািনন ি়াি়া নত করবে 
�়ার়া �ণতনন্তর প্রবত র়ারনতর বিশ্ব়াসনক কখনই কি িনত যদনিন ন়া। আি়ানদর 
সংবিে়াননক সি ্ভদ়া একষ্ি পবিত্র গ্ন্থ, পিবননদ্ভশক বিস়ানি বিনিচন়া কর়া উবচৎ।

সংবিে়াননর ৭৩ িেনরর ইবতি়াস আি়ানদর জন্ আন্ ও উচ্ছ়ানসর বিরে 
আনি� বননয এনসনে। আনন্র বিেয িনল়া সংবিে়াননর যচতন়া িজ়ায রনযনে। 
�বদ কখনও সংবিে়াননর যচতন়া লষুপ্ত কর়ার প্রনচটি়া কর়া িনয ি়ানক, যদশি়াসী 
সক্ম্বলতর়ানি ত়া ি্ি ্ভ কনরনে। আি়ানদর সংবিে়াননর শক্তিনতই আির়া এক 
র়ারত যরেষ্ র়ারত �েননর পনি অগ্সর িনত যপনরবে। সংবিে়াননর পবরবের 
িনে্ই আির়া একসনগে সি সংকি়ার কনরবে। এই বিশ়াল এিং দিবচত্র্িয 
র়ারনতর জন্, একষ্ি যস়ান়াবল, প্র�বতশীল রবিে্নতর জন্ একষ্ি নতুন 
র়ারনতর জন্, যকিলি়াত্র সংবিে়ান, সংবিে়াননর সীি়ািদ্ধত়া এিং সংবিে়াননর 
যচতন়ার উপনরই আির়া বনর্ভর করনত প়াবর। আি়ানদর সংবিে়ান আি়ানদর 
ক়ানে সিনচনয িড় এিং পবিত্র গ্ন্থ। এিন একষ্ি িই �়ানত আি়ানদর জীিন, 
আি়ানদর সি়াজ, আি়ানদর ঐবতি্, আি়ানদর বিশ্ব়াস, আি়ানদর আচ়ার-
আচরণ, আি়ানদর নীবত-দনবতকত়া সিই অ্তরু্ভতি কর়া িনযনে। একই সনগে 
অননক সিস়্ার সি়াে়ানও রনযনে। আি়ানদর সংবিে়ান এত বিশ়াল ক়ারণ 

২০১৪ সাতি িািতকলো 
গরতক করা বিার সময় 
আনম রা বতিনেিাম ো 
আনম পুিরাবকৃত্তি করব। রনে 
আমাতক সংনবধািতক েটুট 
শতদে বণ ্ভিা করতে হয়, 
আনম বিব "রারেীয়তের 
�ি্য মর ্ভাো এবং রারতের 
�ি্য ঐক্য।" আমাতের 
সংনবধাি প্রতে্যক 
িা�নরতকর মর ্ভাোর 
নিশ্চয়ো প্রোি কতর। এটট 
রারতের ঐক্য ও অখণ্ডো 
ব�ায় গরতখতে। আমাতের 
সংনবধাি নবশ্ব �ণেতন্তর মূি 
নরত্তি। এটা শুধু আমাতের 
অনধকার সম্পতক্ভই সতচেি 
কতর িা, আমাতের োনয়ত্ 
সম্পতক্ভও সতচেি কতর 
গোতি। আমাতের সংনবধাি 
একটট নিনে্ভষ্ অতর ্ভ সমগ্ 
নবতশ্বর মতধ্য সবতচতয় 
ধম ্ভনিরতপষে।

সংবিে়ান বদিস বিনশে রাষ্ট্র



10 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ িভেম্বর, ২০২২

আি়ানদর দৃষ্টিরবগে প্রস়াবরত, বিশ্ব়াস অি়াে।
২০১৪ স়ানল ল়ালনকলি়া যিনক কি়া িল়ার 

সিয আবি �়া িনলবেল়াি ত়া আবি পষুনর়ািতৃ্তি 
করি। �বদ আি়ানক সংবিে়াননক দষুষ্ি শনব্ 
িণ ্ভন়া করনত িয, আবি িলি "র়ারতীযনদর 
জন্ ি� ্ভ়াদ়া এিং র়ারনতর জন্ ঐক্।" 
আি়ানদর সংবিে়ান প্রনত্ক ন়া�বরনকর 
ি� ্ভ়াদ়ার বনচিযত়া প্রদ়ান কনর। এষ্ি র়ারনতর 
ঐক্ ও অখণ্ডত়া িজ়ায যরনখনে। আি়ানদর 
সংবিে়ান বিশ্ব �ণতনন্তর িূল বরত্তি। এি়া শুেষু 
আি়ানদর অবেক়ার সম্নক্ভই সনচতন কনর 
ন়া, আি়ানদর দ়াবযত্ব সম্নক্ভও সনচতন 
কনর যত়ানল। আি়ানদর সংবিে়ান একষ্ি 
বনবদ্ভটি অনি ্ভ সিগ্ বিনশ্বর িনে্ সিনচনয 
েি ্ভবনরনপক্।

আির়া কী অজ্ভন করনত প়াবর, আি়ানদর 
স্বপ্ন কত িড় িনত প়ানর ি়া আির়া যক়াি়ায 
য�নত প়াবর ত়ার যক়ানও সীি়ািদ্ধত়া যনই। 
সংবিে়ানন অবেক়ানরর কি়া িল়া িনযনে এিং 
সংবিে়ানন ন়া�বরকনদর কত্ভি্ প়ালননর 
কি়াও উনলিখ রনযনে। আির়া য�িন ি্ক্তি, 
পবরি়ার এিং সি়ানজর অংশ বিস়ানি দ়াবযত্ব 
প়ালন কবর, যতিন আি়ানদর সংবিে়ান, 
যদনশর প্রবতও দ়াবযত্ব সম্নক্ভও সনচতন এিং আ্তবরক িনত 
িনি। য�িন র়ানজন্দ্র প্রস়াদ িনলবেনলন, সংবিে়ানন �়া যলখ়া 
যনই ত়া আি়ানদর অিশ্ই প্রবতষ়্া করনত িনি, �়া র়ারনতর 
এক বিনশেত্বও িনি। আির়া স়াম্প্রবতক দশকগুবলনত 
আি়ানদর অবেক়ানরর উপর যজ়ার বদনযবে, �়া প্রনয়াজনীয 
এিং সষ্েক বেল। ক়ারণ সি়ানজ এই েরননর ি্িস়্া প্রবতষ্ষ্ত 
িনযনে, জনসংখ়্ার একষ্ি িড় অংশ অবেক়ার যিনক িক্চিত 
বেনলন। এই িিৃৎ য�়াষ্ঠীর িনে্ সিত়া ও ন়্াযবিচ়ানরর যি়াে 
জ়া�়ানন়া সম্ভি িনযনে ত়ানঁদর  অবেক়ানরর সনগে পবরচয 
কবরনয যদওয়ার পর। 

�়াইনি়াক, ন়া�বরক বিস়ানি আি়ানদর কত্ভি্, দ়াবযত্ব 
ও অবেক়ার সম্নক্ভ আি়ানদর সনচতন িওয়া প্রনয়াজন। 
ক়ারণ আির়া আি়ানদর দ়াবযত্ব প়ালন ন়া করনল আি়ানদর 
অবেক়ার রক়্া করনত প়াবর ন়া। স্ত়াননদর কিষু নল প়াে়ানল 
অবরর়ািকর়া ত়ানঁদর দ়াবযত্ব প়ালন করনত িনি। তনি, ত়ারঁ়া 
�বদ সনচতনর়ানি ত়ানঁদর স্ত়াননক ি়াতৃর়াে়া যশখ়ার জন্ 
যজ়ার যদন তনি ত়ারঁ়া ন়া�বরক বিস়ানি সষ্েক দ়াবযত্ব প়ালন 
করনেন, যদনশর যসি়া করনেন। একজন স়াে়ারণ ন়া�বরক 
ব�বন জল সংরক্ণ করনেন, বতবনও ন়া�বরক দ়াবযত্ব প়ালন 
করনেন, যদনশর বিক়ানশর লনক্্ ক়াজ করনেন। 

এ িের স্ব়ােীনত়ার ৭৫ িের পূণ ্ভ িনচ্ছ। এত়াই অিতৃ ক়াল। 

র়ারতীয ন়া�বরকনদর বনজনদর অবেক়ানরর 
জন্ লড়়াই কর়া স্ব়ার়াবিক এিং প্রনয়াজনীয 
বেল ক়ারণ বরিষ্িশর়া দীঘ ্ভবদন েনর এ যদনশর 
ি়ানষুেনদর অবেক়ানর ি়াে়া বদক্চ্ছল। িি়াত্ম়া 
�়ান্ধী সি সকল স্ব়ােীনত়া সংগ়্ািী বিশ্ব়াস 
করনতন য� র়ারতীযনদর সি়ান অবেক়ার 
ি়াক়া উবচত। ত়াই ত়ারঁ়া আ্লন চ়াবলনয 
ব�নযবেনলন। তনি এি়াও সত্ য� িি়াত্ম়া 
�়ান্ধী স্ব়ােীনত়া আন়্ালননর অবেক়ানরর 
জন্ লড়়াই কনরও যদশনক সি ্ভদ়া কত্ভনি্র 
জন্ প্রস্তুত কর়ার যচটি়া কনরবেনলন। 
বতবন বনর্তর পবরচ্ছন্নত়া, িযকি বশক়্া, 
ন়ারীনদর প্রবত রেদ্ধ়া, ন়ারী ক্িত়াযন, খ়াবদর 
ি্িি়ার এিং স্বনদবশ ও স্ববনর্ভরত়ার ে়ারণ়া 
যদনশর ি়ানষুনের িনে্ িপন কর়ার যচটি়া 
কনরবেনলন।

বকন্তু িি়াত্ম়া �়ান্ধী য� কত্ভনি্র িীজ 
িপন কনরবেনলন ত়া স্ব়ােীনত়ার পর িিিকৃ্ 
িওয়া উবচত বেল। বকন্তু দষুর্ভ়া�্িশত, 
এিন একষ্ি শ়াসনি্িস়্া �নড় উনেনে, �়া 
যকিলি়াত্র জন�নণর অবেক়ার বনক্চিত 
কর়ার কি়া িনল �তবদন ত়ার়া (র়াজননবতক 
দল) বেল। যদশ স্ব়ােীন িওয়ার পর �বদ 

কত্ভনি্র উপর যজ়ার যদওয়া িনত়া ত়ািনল র়ানল়া িনত়া, 
ত়ািনল অবেক়ারগুনল়া সংরবক্ত িনত়া। কত্ভি্ দ়াবযত্বনি়াে 
এিং সি়ানজর প্রবত দ়াবযত্বনি়ানের জন্ যদয। কত্ভি্নি়ানের 
সনগে সনগে একজন স়াে়ারণ ি়ানষুনের িনে্ একি়া অনষুরূবত 
জ়ান� য�, এি়া আি়ার দ়াবযত্ব �়া আি়ানকই প়ালন করনত 
িনি। আর আবি �খন দ়াবযত্ব প়ালন কবর, তখন ক়ানর়া 
অবেক়ার সষুরবক্ত, সম়্াবনত িয। কত্ভি্ ও অবেক়ার 
উরনযর ফনলই �নড় ওনে সষুস্ সি়াজ।

স্ব়ােীনত়ার এই অিতৃ িনি়াৎসনি কত্ভনি্র ি়াে্নি 
অবেক়ার রক়্ার পনি চল়া আি়ানদর জন্ খষুিই প্রনয়াজন। 
এষ্ি কত্ভনি্র পি য�খ়ানন অবেক়ার বনক্চিত কর়া িয, এষ্ি 
কত্ভনি্র পি �়া সম়্াননর সনগে অনন্র অবেক়ানরর গুরুত্ব 
অনষুে়ািন কনর এিং ত়ানঁদর প্র়াপ্ ি� ্ভ়াদ়া প্রদ়ান কনর। 
আর �খন আির়া সংবিে়ান বদিস উদ�়াপন করবে, তখন 
আি়ানদর সি ্ভদ়া এই যচতন়া ি়াক়া উবচৎ য� আির়া আরও 
যিবশ ি়াত্র়ায বনষ়্া ও দৃঢ়ত়ার সনগে কত্ভনি্র পনি চলনত 
ি়াকনল সকনলর অবেক়ার সষুরবক্ত িনি। আজ আির়া 
যসৌর়া�্ি়ান য� স্ব়ােীনত়া সংগ়্ািীনদর স্বপ্ন পূরণ করনত 
যপনরবে, ত়ারঁ়া য� র়ারত �েননর স্বপ্ন যদনখবেনলন, যসই 
র়ারত বনি ্ভ়াণ করনত যপনরবে। যসই স্বপ্ন পূরনণ আি়ানদর 
পনি যক়ানন়া ি়ােঁ়া ি়াকনত প়ানর ন়া।   

সংনবধাি নেবসও 
উেরাপি করা 

উনচে কারণ এটট 
আমাতের পর 

সটিক নক িা ো 
মূি্যায়ি করার 
সুতরা� গেয়।

স্বাধীিোর এই 
অমকৃে মতহাৎসতব 

আমাতের অনধকার 
রষোর �ি্য 

কে্ভতব্যর পতর 
এন�তয় রাওয়া 

প্রতয়া�ি।  

সংবিে়ান বদিস বিনশে রাষ্ট্র
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উত্তরাখতণ্ডর সুন্দর সমেিরূনমতে গেরা মািা 
গ্াম রারতের গশর গ্াম নহসাতব পনরনচে নকন্তু 
সীমাতন্তর প্রনেটট গ্ামই প্রধািমন্তী িতরন্দ্র 
গমােীর কাতে গেতশর প্ররম গ্াম। আত� 
সীমাতন্তর এসব গ্াম েীে ্ভনেি উতপনষেে নেি, 
নকন্তু এখি এই সকি অঞ্িও উন্নয়তির 
গ্াতে সানমি হতয়তে। একই সতগে  সীমান্ত 
এিাকায় �ীবিরাপতির মাতিান্নয়তির গচষ্াও 
চিতে। এই উতে্যাত�র অংশ নহসাতব ২১ 
অত্াবর প্রধািমন্তী িতরন্দ্র গমােী মািাতে 
৩৪০০ গকাটট টাকারও গবনশ মূতি্যর রাস্া 
এবং গরাপওতয় প্রকতল্পর নরত্তিপ্রস্র স্াপি 
কতরনেতিি।

একষু শ শতনকর উন্নত র়ারত �ড়়ার দষুষ্ি প্রে়ান স্তম্ভ িল 
ঐবতনি্র প্রবত আি়ানদর �ি ্ভ এিং উন্নযননর লনক্্ 
ক়াজ কর়া। আি়ানদর যদশ আজ এই দষুষ্ি যক্ত্রনকই 

শক্তিশ়ালী কনরনে। উত্তর়াখনণ্ডর যশে গ়্াি বিনসনি পবরবচত 
ি়ান়ানত বিবরন্ন উন্নযনিূলক ক়ানজর বরত্তিপ্রস্তর স়্াপন কর়া 
িনযনে। যসখ়ানন র়ােণ যদওয়ার সিয প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী িনলন, “এই বিশ্ব়ানসর যকন্দ্রগুবল শুেষু একষ্ি ক়াে়ানি়া 
নয, আি়ানদর ক়ানে এগুবল প্র়াণশক্তির িনত়া। এই প্র়াণশক্তি 
এত শক্তিশ়ালী �়া আি়ানদর সিনচনয কষ্েন পবরবস্বতনত 
যিনঁচ ি়াকনত স়াি়া�্ কনর। চরি অিনিল়া সত্বেও, আি়ানদর 
আে়্াত্মিক যকন্দ্রগুবলর গুরুত্ব হ়্াস প়াযবন এিং আি়ানদর 
রক্তিও হ়্াস প়াযবন। এই ক়ারনণই আজ ক়াশী, উজ্বযনী, 
অন�়াে়্া এিং আরও অননক আে়্াত্মিক যকন্দ্র ত়ানদর হৃত 
য�ৌরি ও ঐবতি্ বফনর প়ানচ্ছ। যকদ়ারন়াি, িদ্রীন়াি এিং 
যিিকষু ডি স়াবিনি অননক আেষুবনক পবরনেি়া �ষুতি কর়া 
িনযনে। অন�়াে়্া র়াি িক্্র যিনক গুজর়ানতর প়ার়া�নড়র 
ি়া ক়াবলক়া িক্্র যিনক যদিী বিন্ধ়্াচল কবরনড়ার প� ্ভ্ত, 
র়ারত ত়ার স়াংকৃিবতক ও ঐবতি্�ত িূল্নি়ােনক সষুসংিত 
করনে। েিতীয যকন্দ্রগুবলনক পষুনরুজ্ীবিত কর়ার ক়ারনণ 
তীি ্ভ�়াত্র়া সিজতর িনচ্ছ, প্রিীণর়াও অননক অসষুবিে়া ে়াড়়াই 
ত়ানঁদর দশ ্ভন করনত প়ারনেন।“ স়্ানীয পণ্ এিং স়্ানীয 
স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলর প্রনচটি়ার প্রচ়ানরর জন্, প্রে়ানিন্তী 
যি়াদী যদনশর য� যক়ানও প্র়ান্ত ঘষুরনত �়াওয়া ভ্রিণক়ারীনদর 
উনদেনশ আনিদন কনরনেন য� ত়ানঁদর ভ্রিণ খরচ়ার ৫% 
য�ন স়্ানীয পণ্গুবলর জন্ ি্য কর়া িয।

উন্নয়তি সগেী 
সাংস্কৃ নেক ঐনেহ্য

 যকদ়ারন়ানির যর়াপওনযষ্ি প্র়ায ৯.৭ বকনল়াবিি়ার দীঘ ্ভ িনি এিং 
য�ৌরীকষু ডিনক যকদ়ারন়ানির সনগে সং�ষুতি করনি, দষুষ্ি স়্াননর 
িনে্ ভ্রিনণর সিয িত্ভি়ানন ৬-৭ ঘন্ট়া, ত়া কনি ৩০ বিবনি 
িনি। 

 যিিকষু ডি যর়াপওনয য�়াবি্ঘ়ািনক যিিকষু ডি স়াবিনির সনগে 
সং�ষুতি করনি। এষ্ি আনষুি়াবনক ১২.৪ বকনল়াবিি়ার দীঘ ্ভ িনি 
এিং ভ্রিনণর সিয একবদন যিনক ি়াত্র ৪৫ বিবননি কবিনয 
যদনি। এই যর়াপওনয ঘ়াগে়াবরয়ানকও সং�ষুতি করনি, �়া র়্াবল 
অফ ফ়্াওয়াস ্ভ জ়াতীয উদ়্াননর প্রনিশবি়ার।

 প্র়ায ২৪৩০ যক়াষ্ি ি়াক়া ি্নয বনবি ্ভত যর়াপওনয ভ্রিণ বনর়াপদ, 
সষুরবক্ত এিং আর়ািদ়াযক, পবরনিশ-ি়ান্ধি পবরিিন ি্িস়্া 
িনি। এষ্ি েিতীয প� ্ভিননক উৎস়াবিত করনি, অি ্ভননবতক 
উন্নযন ত্বর়াবন্বত করনি এিং অননক কি ্ভসংস়্াননর সষুন�়া� সষৃ্টি 
করনি।

 প্র়ায এক ি়াজ়ার যক়াষ্ি ি়াক়ার র়াস্ত়া প্রশস্তকরণ প্রকনপের 
বরত্তিপ্রস্তরও স়্াপন কর়া িনযনে। দষুষ্ি র়াস্ত়া প্রশস্তকরণ প্রকপে 
- ি়ান়া যিনক ি়ান়া প়াস এিং যজ়াবশিে যিনক ি়াল়াবর সীি়া্ত 
অচিনল সি ্ভ আিি়াওয়া অনষুকূল সড়ক সংন�়া� প্রদ়াননর লনক্্ 
উনলিখন�়া�্ পদনক্প িনি।  

উত্তরাখতণ্ডর মািা গ্াতম বহু উন্নয়ি প্রকতল্পর 
নরত্তিপ্রস্র স্াপি করা হতয়তে

সংকৃিবত রাষ্ট্র
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র়ারতীয সংকৃিবত এিং সর্ত়ার প্রে়ানতি দিবশটি্ িল উৎসিগুবল। র়ারনতর ি়ানষুে দীঘ ্ভক়াল এই সংকৃিবত 
িজ়ায যরনখনে, িূল্নি়াে সংরক্ণ কনরনে। দীপ়ািবল আনল়ার উৎসি, খষুবশর উৎসি। দীপ়ািবলর প্রদীপগুবল 

র়ারনতর আদশ ্ভ, িূল্নি়াে এিং দশ ্ভননক প্রবতফবলত কনর। দীপ যিনক দীপ়ািবল, এি়াই র়ারতীয দশ ্ভন। এই কি়া 
ি়াি়ায যরনখ প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ২৩ অন়্াির রক্তি ও শক্তির দীপ়ািবল উদ�়াপননর ি়াে্নি অন�়াে়্ায 

দীনপ়াৎসনির আনয়াজন কনরবেনলন। ২৪ অন়্াির বতবন ক়াব� ্ভনল দসবনকনদর সনগে দীপ়ািবল উদ�়াপন কনরন।

রন্তি ও শন্তির 
উৎসব েীপাবনি

আনল়ার উৎসি রাষ্ট্র
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প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদীর সনগে যিজর অবিনতর প্রিি 
স়াক়্াৎ িনযবেল ২০০১ স়ানল ি়াল়াচ়াবডর একষ্ি দসবনক 
কিষু নল। ২৪ অন়্াির, বতবন আি়ার ক়াব� ্ভনল প্রে়ানিন্তীর 
সনগে যদখ়া কনরন। যিজর অবিনতর সনগে এই স়াক়্াৎ 
আনি�পূণ ্ভ বেল। 

দীপ়ািবল এিন এক সিনয এনসনে �খন আির়া 
স্ব়ােীনত়ার ৭৫ িের পূণ ্ভ কনরবে এিং স্ব়ােীনত়ার 
অিৃত িনি়াৎসি উদ�়াপন করবে। এই িের 

দীনপ়াৎসি েয িেনর পদ়াপ ্ভণ কনরনে। অন�়াে়্ায অনষুষ্ষ্ত 
এই অনষুষ়্ানন প্রিিি়ার প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী অংশগ্িণ 
কনরবেনলন। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী দীপ়ািবলর প্র়াক়্ানল 
উত্তরপ্রনদনশর অন�়াে়্ায শ্রী র়াি জন্রূবি তীি ্ভস়্ান 
পবরদশ ্ভন কনরন। একই বদনন, প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
অন�়াে়্ায র�ি়ান শ্রী র়ানির িূবত ্ভর র়াজ়্াবরনেক কনরন 
এিং সর�ূ নদীর নতুন ঘ়ানি আরবতনত অংশগ্িণ কনরন। 
প্রে়ানিন্তী অনষুষ়্ানস্নল যপৌঁে়ানল বতবন স়ােষুনদর সনগে 
স়াক়্াৎ ও িতবিবনিয কনরন। অন�়াে়্ায প্রে়ানিন্তী 
ননরন্দ্র যি়াদী িনলন, “আি়ানদর িনে্ র�ি়ান র়ানির 
আদশ ্ভ ও িূল্নি়াে আরও দৃঢ় িনচ্ছ। র়ানির পবিত্রত়ায 
ত়ারঁ যদখ়ানন়া পি আরও আনল়াবকত িনয ওনে। আির়া 
অন�়াে়্ার প্রবতষ্ি যক়ানণ ত়ারঁ দশ ্ভন অনষুরি করনত প়াবর।“ 
অন�়াে়্ায দীনপ়াৎসি অনষুষ়্ান উপলনক্্ ১৫ লনক্রও 
যিবশ প্রদীপ প্রজ্বলন কর়া িনযবেল। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী এ িেরও দসবনকনদর সনগে দীপ়ািবল উদ�়াপননর 
রীবত অি়্ািত যরনখনেন এিং  প্রে়ানিন্তী বিস়ানি এই বননয 
নযি়ার বতবন দসন্নদর সনগে দীপ়ািবল ক়াি়ানলন। ক়াব� ্ভনল 
জওয়াননদর উনদেনশ র়ােণ বদনত ব�নয প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী িনলনেন য�, “র়ারত সি সিয বিশ্ব শ়াব্তর পনক্। 
বতবন িনলন, আির়া �ষুনদ্ধর বিনর়ােী, বকন্তু শক্তি ে়াড়়া শ়াব্ত 

সম্ভি নয। আি়ানদর ি়াবিনীর স়ািনি ্্ভর প়াশ়াপ়াবশ 
যকৌশলও আনে। যকউ �বদ আি়ানদর বদনক ত়াক়ায, 
তনি আি়ানদর বতন ি়াবিনীও জ়ানন কীর়ানি শত্রুনদর 
য�়া�্ জি়াি বদনত িয।“  

আনল়ার উৎসি রাষ্ট্র
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স্বনির্ভর গ�াষ্ঠীগুনি গেশ-সহায়ক 
গ�াষ্ঠীতে পনরণে হতয়তে 

গ্ামাঞ্তি িেুি নবপ্ব 
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গ়্াি়াচিনল দ়াবরদ্র্ হ়্াস কর়ার লনক্্ দীনদয়াল অন্ত়্াদয য�়াজন়া-
জ়াতীয জীবিক়া বিশননর সূচন়া িনযবেল। এই য�়াজন়া লক্ লক্ গ়্ািীণ 
পবরি়ানরর জীবিক়া ও আনযর একষ্ি গুরুত্বপূণ ্ভ উৎস িনয উনেনে। ক্ষু দ্র 
ক্ষু দ্র য�়াষ্ঠীর িবিল়ার়া আত্মবনর্ভর িনয উনেনেন। ন়ারীশক্তি এক নতুন 
পবরচয ও বদকবননদ্ভশন়া যপনযনে। ত়ানঁদর শক্তি এিং সংকনপের ফনল 

আজ স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবল যদশ-সি়াযক য�়াষ্ঠীনত পবরণত িনযনে। 
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আন� আি়ার যক়ানন়া পবরচয 
বেল ন়া; এখন আবি কৃবে 
সখী ন়ানি পবরবচত। প্রনত্নক 
আি়ানক দজি চ়াে এিং স়ার 
সম্নক্ভ ক্জজ়্াস়া কনর এিং 
অন়্ান্ র়ানজ্র যল়ানকর়াও 
যফ়ান কনর এ বিেনয ন়ান়া তি্ 
জ়াননত চ়ান।

িে্প্রনদনশর চম়্া বসং একি়া িনলনেন। 
বতবন দীনদয়াল অন্ত়্াদয য�়াজন়া-জ়াতীয 
জীবিক়া বিশননর সি়াযত়ায স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠীনত য�়া� বদনযবেনলন। এর ফনল ত়ারঁ 
যর়াজ�়ার েয-স়াত গুণ িকৃ্দ্ধ যপনযবেল। 
স্ববনর্ভর িওয়ার ফনল ত়ারঁ আত্মবিশ্ব়াসও 
িকৃ্দ্ধ প়ায। ি়াত্র েয িের িযনস বতবন 
বপতৃি়ার়া িন। পরিততী সিনয অপে িযনস 
ত়ারঁ বিনযও িনয �়ায। বিনযর বকেুবদন পর 
ত়ারঁ স্ব়ািীও ি়ার়া �়ায। এিন পবরবস্বতনত 
চম়্া এিং ত়ারঁ ি়ানযর যিনঁচ ি়াক়া কষ্েন 
বেল। অন্বদনক জীবিক়া বিশন চম়্ার 
জীিনন বদশ়া িদনল যদয। বতবন কৃবে সখী 
বিস়ানি প্রবশক্ণ বননযনেন এিং বিবরন্ন 
র়ানজ্ প়াচঁ ি়াজ়ানরর যিবশ িবিল়া কৃেকনক 
প্রবশক্ণ বদনযনেন। বতবন এখন দজি 
স়ানরর যদ়াক়ান ি়াবলক এিং দজি স়ার বদনয 
যক্নতর উি ্ভরত়া িকৃ্দ্ধর কি়া িনলন। “প্রিি 
িেনর ৪০-৫০ ি়াজ়ার ি়াক়াও আয বেল ন়া, 
বকন্তু উন্নত প্রবশক্ণ এিং সষুন�়ান�র পনর, 
আবি এখন িেনর ২.৫-৩ লক্ ি়াক়া আয 
কবর।“ প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদীর সনগে 
ি়াত্ভ়াল়ানপর সিয বতবন একষ্ি স্ববনর্ভর 
র়ারত �েননর স্বপ্ন ি়াস্তি়াযননর জন্ ত়ারঁ 
আগ্ি প্রক়াশ কনরনেন।

প্রবতবদন ি়াজ়ার ি়াজ়ার যদবশ এিং বিনদবশ 
তীি ্ভ�়াত্রী যকৌল ক়ান়্াবল তীি ্ভস়্ান পবরদশ ্ভন 
কনরন, �়া শ্রী ি়াত়া দিনষ্ণ়া যদিী তীি ্ভস়্াননর 
প্রিি ে়াপ। িক্্নর অন়্ান্ দননিদ্ সি 
ফষু ল ও ি়াল়া যদওয়া িয। তনি আর়ােন়ারপর 
এই সকল িস্তুর ি্িস়্াপন়া কর়া যিশ 
সিস়্ার। এই পবরবস্বতনত জীবিক়া বিশননর 

৩৪টট

৭২১টট 

রা�্য এবং গকন্দ্রশানসে 
অঞ্তি স্ব-সহায়ক 
গ�াষ্ঠীগুনি কা� 
করতে।

গ�িায় কার ্ভক্ম 
সং�টিে করা। 

�ােীয় গ্ামীণ �ীনবকা নমশতির 
অধীতি ৭,১৫,৩৯০টট গ্াতম স্ব-সহায়ো 

গ�াষ্ঠী �িি করা হতয়তে।

�ীনবকা নমশি গেতশর 
নমশি হতয় উিতে

এর আওোয় 
৬,৮৬১টট ব্লতক 
এই কার ্ভক্ম 
শুরু হতয়তে।

২,৬৩,৩৫৫টট
গ্াম পঞ্াতয়তে 
স্বনির্ভর গ�াষ্ঠীগুনি 
কা� করতে।
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সজেীিনী স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীর দশ জন িবিল়ার 
একষ্ি দল পষুনজ়ার অিবশটি়াংশ হ়্াস কর়ার 
একষ্ি অবরনি পদ্ধবত দতবর কনর এিং 
শুকনন়া ফষু নলর অিবশটি়াংশনক েূপক়াষ্েনত 
রূপ়া্তর করনত শুরু কনর। জম্ষুর অন়্ান্ 
প্রে়ান িক্্রগুবল ক়াির়া, যকৌল ক়ান়্াবরর 
দিনষ্ণ়ানদিীর িক্্র এই েূপক়াষ্েগুবল বিক্ক্ 
কনর। 

সজেীিনী দনলর প্রে়ান যরখ়া র়াবন (৩১) 
উেিপষুনরর ি়াবস়্া। ত়ারঁ দনলর অবেক়াংশ 
ন়ারীই গ়্াি়াচিনলর। এই িবিল়ানদর 
স্বযংসম্ূণ ্ভ কনর যত়াল়ার জন্, যরখ়া র়াবন 
ত়ানঁদর ক্িত়া এিং দক্ত়ার উপর বরত্তি 
কনর বিবরন্ন ক়াজ র়া� কনর বদনযনেন। 
য�িন যকউ িক্্র যিনক ফষু ল সংগ্ি 
কনরন, যকউ েূপক়াষ্ে দতবর কনরন এিং 
যকউ যকউ িক্্র ি়া অন়্ান্ এল়াক়ায 
যসই েূপক়াষ্ে বিক্ক্ কনরন। যরখ়া িনলনেন 
য� ত়ানঁদর দনলর দষু-বতনজন িবিল়া খষুি 
যর়ানর ক়াউল ক়ান়্াবল িক্্নর �়ায পূজ়ার 
অিবশটি়াংশ সংগ্ি করনত - প্র়ায এক 
কষু ইন্ট়াল ফষু ল িয। ফষু নলর প়াপবড়গুনল়ানক 
আল়াদ়া কনর যর়ানদ শুক়ানত যদওয়ার 
দ়াবযত্ব ি়ানক আনরক দনলর। ফষু ল শুবকনয 
�়াওয়ার পনর, িবিল়ার়া শুকনন়া ফষু লগুবল 
বপনে এিং েূপক়াষ্ে দতবর কর়ার জন্ দনলর 
আনরক সদনস্র ি়াবড়নত জনড়়া িয। এষ্ি 
স়্ানীযর়ানি এিং দিনষ্ণ়ানদিী রে়াইন যি়াড্ভ 
বি়ার়া বিক্ক্ কর়া িয। 

স়ার়া যদনশ �খন লকড়াউন চলবেল, 
যসই সিয স়াে়ারণ ি়ানষুনের ি়্া্ক পবরনেি়া 
যপনত অসষুবিে়া িক্চ্ছল। ওই সিনযও ি়্াংক 
কনরসপনডিন্ট-সখী (বিবস) গ়্াি়াচিনলর 
ি়ানষুেনক ি়্াক্্কং পবরনেি়া বদনত গ়্ানি 
গ়্ানি �়াক্চ্ছনলন। ি়্াংক কনরসপনডিন্ট-
সখী বিস়ানি, যর়াজলত়া র়ান়া, নীলি র়াই, 
স়ািরীন খ়ান, ি়ালবত বগ্য়াস, �়াযত্রী ি়ার়াবর 
এিং যজ়্াবত ি়ারক়ানদ ২০ ি়াচ্ভ যিনক যক়াষ্ি 
ি়াক়ার আবি ্ভক যলননদন কনর গ়্ািি়াসীনদর 
পবরনেি়া প্রদ়ান কনরবেনলন। এর আন� 
এই সিস্ত বদবদর়া য�়াষ্ঠীর িনে্ যকিল 
যলননদননর ক়াজ করনতন। ত়ারঁ়া প্রবত 

(*তি্সূত্র: https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter.
do?methodName=dashboard, ২ ননরম্র, ২০২২ অনষুস়ানর) 

৮.৬২ গকাটট পনরবার স্বনির্ভর 
গ�াষ্ঠীর সতগে রুতি।

৪,১৫,৬২২টট গ়্ািীণ 
প্রবতষ়্াননর প্রচ়ার। 
৩৩,১৬,৩৯৮টট 
স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীনক 
এখনও প� ্ভ্ত ঘূণ ্ভ়াযি়ান 
তিবিল যদওয়া িনযনে৷
৪,৭৫,২১৫ যক়াষ্ি ি়াক়া 
ঘূণ ্ভ়াযি়ান তিবিনলর 
জন্ প্রদ়ান কর়া 
িনযনে।
২৩,১৭,৫৫৩টট 
য�়াষ্ঠী ‘কবিউবনষ্ি 

ইননরস্টনিন্ট 
ফ়ানডি’র অেীনন 
সি়াযত়া কনরনে।
কবিউবনষ্ি 
ইননরস্টনিন্ট ফ়ানডির 
অেীনন এ প� ্ভ্ত 
১৫,০১৭.২৮ লক্ 
ি়াক়া যদওয়া িনযনে।
৩,৮৪,৬৬৯ জন 
িবিল়া ‘সম্প্রদ়ায 
সি়াযক ি্ক্তি’ বিস়ানি 
বননয়াক্জত িনযনেন।

যক়াবরড সিযক়ানল 
স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবল 

১৬,৮৯,২৭,৮৫৪ ি়াকি 
দতবর কনরবেল।

যক়াবরনডর সিয এই য�়াষ্ঠীগুবল ৫,২৯,৭৪১ 
যর়া� প্রবতরক়্ািূলক সরজে়াি দতবর কনর।

যক়াবরনডর সিয ৫,১৩,০৫৯ 
বলি়ার স়্াবনি়াইজ়ার দতবর কর়া 

িনযনে।

১,২২,৬৮২টট কবিউবনষ্ি 
র়ান্ন়াঘনর খ়াি়ার সরির়াি 

কর়া িনি।

17বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার   ১৬-৩০ ননরম্র, ২০২২

Cover Storyজ়াতীয জীবিক়া বিশন প্রচ্ছে নিবন্ধ



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ িভেম্বর, ২০২২18

ি়ানস প্র়ায যি়ানি ১০০০-১২০০ ি়াক়া যপনতন। এর 
পনর, গ়্ািীণ ি়্া্ক এিং িি়ার়াষ্ট ি়্ান্কর আচিবলক 
অবফনসর সি়াযত়ায �ষ্েত বিবস কনপ ্ভ়ানরনির 
সি়াযত়ায একই শ়াখ়ার বনকিতি পচি়ানযনত ত়ানঁদর 
জন্ বিবস যকন্দ্র উপলব্ধ কর়া িনযবেল। ল়্াপিপ 
এিং অন়্ান্ প্রনয়াজনীয সরজে়াি সিজ বকক্স্তনত 
উপলব্ধ কর়া িনযনে। আজ, এই বিবস সখী বদবদ 
শুেষুি়াত্র একজন ি়্া্ক সংি়াদদ়াত়ার ক়ানজর ি়াে্নি 
প্রবত ি়ানস প্র়ায ৬০০০-৭০০০ ি়াক়া আয কনরন। ত়া 
ে়াড়়াও, ত়ারঁ়া কৃবে, পশুপ়ালন এিং অন়্ান্ জীবিক়া 

কনি ্ভর ি়াে্নি বনযবিত আয কনর।
ি়াল়া যদিী একজন যক়াষ্িপবত ন়ারী কৃেনকর 

উদ়ািরণ িনয উনেনেন।
যদওঘনরর স়ারওয়ান ব্লনকর যখরওয়া গ়্ানির ি়াবস়্া 

ি়াল়া যদিী কৃবেক়াজ কনর জীিন�়াত্র়ার ি়াননর উন্নবত 
কনরনেন। ২০১৭ স়ানল যখরওয়া জীবিক়া সখী িডিনল 
য�়া� যদওয়ার আন� ি়াল়া যদিী আবি ্ভকর়ানি ত়ারঁ 
পবরি়ারনক স়াি়া�্ করনত প়ারবেনলন ন়া। শুেষুি়াত্র 
ত়ার স্ব়ািীর উপ়াজ্ভনই সংস়ার চ়াল়ানত িনত়া। ি়াল়া 
যদিী কি ঋণ বননয দনল য�়া� বদনয সিক্জ চ়াে শুরু 

নমশতির উতদেশ্য

আরও পনরবাতরর �ি্য সুনবধা 

গ়্ানি়ান্নযন িন্তনকর উনদেশ্ িল গ়্াি়াচিনলর 
দবরদ্র পবরি়ারগুবলনক যদনশর িূল যস়্ানতর 
সনগে সং�ষুতি কর়া এিং বিবরন্ন কি ্ভসূবচর 
ি়াে্নি দ়াবরদ্র্ দরূ কর়া। এই বিেযষ্ির উপর 
অবরবননিশ কনর িন্তক ২০১১ স়ানলর জষুন 
ি়ানস জ়াতীয গ়্ািীণ জীবিক়া বিশন চ়ালষু 
কনরবেল। ২০১৫ স়ানলর এই বিশননর ন়ািকরণ 
কর়া িনযবেল দীনদয়াল অন্ত়্াদয য�়াজন়া-
জ়াতীয গ়্ািীণ জীবিক়া বিশন। এষ্ি র়ারত 
সরক়ানরর গ়্ানি়ান্নযন িন্তনকর বি়ার়া পবরচ়াবলত 
একষ্ি দ়াবরদ্র্ বিনি়াচন কি ্ভসূবচ। এই বকিিষ্ি স্ব-
কি ্ভসংস়্াননর প্রচ়ার এিং গ়্াি়াচিনল দবরদ্রনদর 
সং�ষ্েত কর়ার উপর দৃষ্টি বনিদ্ধ কনর। দবরদ্র 
পবরি়ারগুবলনক স্ব-যর়াজ�়ানর উৎস়াবিত কর়ার 
প়াশ়াপ়াবশ ত়ারঁ়া �়ানত দক্ত়ার জন্ �ি়া�ি 
িজষুবর প়ান এই বিশন যসবদনকও যখয়াল র়ানখ। 
কি ্ভসংস়্ান িনল ত়ারঁ়া দবরদ্রত়া যিনক িষুক্তি 
প়ানিন, জীিনন সিকৃ্দ্ধ আসনি। এষ্ি দবরদ্রনদর 
জীিননক উন্নত কর়ার জন্ বিনশ্বর িিৃত্তি 
উনদ়্া�গুবলর িনে্ অন্তি প্রে়ান।

দ়াবরদ্র্ সীি়ার নীনচ (বিবপএল) িসি়াসক়ারী 
পবরি়ারগুবলনক জ়াতীয গ়্ািীণ জীবিক়া বিশনন 
লক্্ য�়াষ্ঠী বিস়ানি র়াখ়া িনযবেল। �খন 
প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদীর যনতৃনত্ব সরক়ার 
২০১৪-১৫ স়ানল প্রকপেষ্ি প� ্ভ়ানল়াচন়া কনর, 
তখন এর পবরবে প্রস়াবরত কনর  ন়ািকরণ কর়া 
িনযবেল দীনদয়াল অন্ত়্াদয য�়াজন়া-জ়াতীয 
গ়্ািীণ জীবিক়া বিশন। আি ্ভ-স়াি়াক্জক এিং 
জ়াবত সষুি়াবর ২০১১ তি্র়াণ্ড়ার অনষুস়ানর, 
বিশননর লক্্ য�়াষ্ঠীনত অ্তরু্ভতি পবরি়ারগুবল 
অ্তত একষ্ি যক্নত্র িচিন়ার বশক়ার িনযনেন। 
ফনল ত়ানঁদর বিবপএল ক়াড্ভ ি়াকষু ক ি়া ন়া 
ি়াকষু ক, সরক়াবর স়াি়া�্ যপৌঁনে �়ায অর়ািী 
পবরি়ারগুনল়ার ক়ানে। এর ফনল িবিল়ানদর 
স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীর সংখ়্া দ্রুত িকৃ্দ্ধ যপনযনে। 
ত়ারপর যিনক, এই বিশন,  যদশ ও সি়ানজ 
দিপ্বিক পবরিত্ভন এনননে। অি ্ভননবতক 
অগ্�বতর ফনল ন়ারীর়া আত্মবনর্ভর িনযনেন, 
পবরি়ারগুবল দবরদ্রত়া যিনক িষুক্তি যপনযনে 
এিং ত়ানঁদর জীিন�়াত্র়ার ি়ানও উন্নত িনচ্ছ। 
বিশননর িূল স্তম্ভ িল সম্প্রদ়ায, �়ার িূনল 
রনযনে গ়্াি়াচিনলর িবিল়ার়া। বিশনষ্ি ন়ারীর 
ক্িত়াযনন অগ্ণী রূবিক়া প়ালন কনরনে। 

েীিেয়াি অতন্ত্যােয় 
গরা�িা- �ােীয় গ্ামীণ 
�ীনবকা নমশি
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কনরন। ি়াল়া যদিী িত্ভি়ানন সিক্জ চ়াে 
যিনক িেনর এক লক্ যিনক যদড় লক্ 
ি়াক়া আয কনরন। ত়ারঁ জবিনত বতবন 
ি়ােঁ়াকবপ, িনিনি়া, িবরচ, কষু িড়়া, শস়া 
এিং অন়্ান্ ফসনলর চ়াে কনরন। ি়াল়া 
যদিীর পদ়া্ক অনষুসরণ কনর, ত়ারঁ গ়্ানির 
অন়্ান্ িবিল়ার়াও এই ক়ানজ য�়া� 
বদনযনেন।

চম়্া, যরখ়া, যর়াজলত়া, স়ািবরন এিং 
ি়াল়ার িনত়া অসংখ্ িবিল়া স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠীনত য�়া�দ়ান কনরনেন। ত়ানঁদর 
এই কি ্ভ প্রনচটি়া প্রি়াণ কনর য� র়ারনতর 
ন়ারী শক্তি �বদ যক়ানও বকেু কর়ার 
সংকপে গ্িণ কনরন, তনি ত়ারঁ়া ত়া সম্ূণ ্ভ 
কনরন। ত়ানঁদর কি ্ভ পবরি়ার, সি়াজ এিং 
যদশ িদনল অগ্ণী রূবিক়া গ্িণ করনত 
প়ানর। �খন একজন ন়ারীর ক্িত়াযন 
িয, যক়ানন়া ি্ক্তি ি়া পবরি়ার নয, সিগ্ 
সি়াজ ও যদনশর ক্িত়াযন িয।

এষ্ি প্র়াযশই লক্্ কর়া �়ায য� যক়ানন়া 
যক্নত্র িবিল়া প্রবতবনবেত্ব িকৃ্দ্ধ যপনল, 
যসই যক্নত্রর স়াফল্ও িকৃ্দ্ধ প়ায। এর 
একষ্ি চিৎক়ার উদ়ািরণ িল স্বচ্ছ র়ারত 
অবর�়ান। এর যনতৃনত্ব বেনলন  িবিল়ার়া। 
কৃবে, পশুপ়ালন ক়াজ, বডক্জি়াল 
পবরনেি়া, বশক়্া, ি়্াক্্কং পবরনেি়া, বিি়া-
সম্বক্ভত পবরনেি়া, বিপণন, সচিযস়্ান 
এিং পষুষ্টি, এই সকল যক্নত্র িবিল়ানদর 
অংশগ্িণ এিং পবরচ়ালন়া ক্িিে ্ভি়ান। 
এই বিেনয গুরুত্বপূণ ্ভ রূবিক়া প়ালন 
কনরবেল দীনদয়াল অন্ত়্াদয য�়াজন়া 
- জ়াতীয গ়্ািীণ জীবিক়া বিশন। এই 
প্রকনপের অেীনন বিবরন্ন য�়াষ্ঠীর িবিল়ার়া 
বিবরন্ন যক্ত্র পবরচ়ালন়া কনরন। এনদর 
িনে্ কনযকজন ন়ারী �ি়াবদপশু সখী, 
কৃবে সখী, ি়্া্ক সখী এিং পষুষ্টি সখী 
বিস়ানি ক়াজ কনরন।

জলজীিন বিশন ন়ারীনদর যনতৃনত্ব 
স়াফনল্র আনরকষ্ি উৎকৃটি উদ়ািরণ। 
এই অবর�়াননর িূল লক্্ বেল প্রবতষ্ি 
ি়াবড়নত প়াইনপর ি়াে্নি জল যপৌঁনে 
যদওয়া। অবর�়াননর অংশ বিস়ানি ি়াত্র 

মনহিাতের স্বনির্ভর 
গ�াষ্ঠীগুনির এই শন্তি আ� 

স্বাধীিোর অমকৃে কাতির এক 
উন্নে রারে, এক স্বনির্ভর 

রারে �িতি অে্যন্ত গুরুত্পূণ ্ভ 
রূনমকা পািি করতে 

প্রনেশ্রুনেবধি।
- িতরন্দ্র গমােী, প্রধািমন্তী
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বতন িেনর স়াত যক়াষ্িরও যিবশ নতুন জনলর সংন�়া� 
যদওয়া িনযনে। অননক জ়ায�়ায এই কল যিনক জল 
প্রকনপের ি্িস়্াপন়াও এই স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলর ি়ানত 
রনযনে। জল সরির়াি প্রকপে, প়াইপল়াইন রক্ণ়ানিক্ণ 
ি়া জল পরীক়্ার জন্ �ষ্েত জল কবিষ্িনত িবিল়ানদর 
অংশগ্িণ ি়াকষু ক ি়া ন়া ি়াকষু ক, য�়াষ্ঠীর সনগে িবিল়ার়া 
�ষুতি িনল এগুবল স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীর তুলন়ায জ়াতীয 
স্ব়ানি ্ভর কি়া বিনিচন়া কনর যদশ সি়াযক য�়াষ্ঠী বিস়ানি 
আরও র়াল ক়াজ কনর। এিনবক �খন যক়াবরনডর িনত়া 
অরূতপূি ্ভ পবরবস্বতনত স়ার়া বিনশ্বর ি়ানষুে বদনশি়ার়া িনয 
পনড়বেল, তখন র়ারনতর স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলর স়ানি �ষুতি 
ন়ারী শক্তি এই লড়়াইনয যদশনক স়াি়া�্ কনরবেল। প্র়ায 
৪ লক্ কবিউবনষ্ি বরনস়াস ্ভ প়াস ্ভন ৫.৬ যক়াষ্ি স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠীর সদস্নদর যক়াবরড আচরণ সম্নক্ভ প্রবশক্ণ 
বদনযনেন। ৩ লক্ এসএইচক্জ সদস্ ১৬ যক়াষ্িরও যিবশ 
ি়াকি দতবর কনরনেন, ৫ লক্ বলি়ানরর যিবশ স়্াবনি়াইজ়ার 
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এিং ১ লক্ বলি়ানররও যিবশ ি়াত যে়ায়ার স়াি়ান দতবর 
কনরনেন। এক লনক্রও যিবশ কবিউবনষ্ি বকনচন লক্ 
লক্ ি়ানষুেনক খ়াি়ার পবরনিশন কনরনে। উৎপ়াদক 
উনদ়্া�গুবল ২৫,৫০২ যিষ্রিক িন ফলিূল এিং 
অন়্ান্ কৃবে ও দষুগ্ধজ়াত পণ্ ক্য কনরনে।

দীনদয়াল অন্ত়্াদয য�়াজন়া-জ়াতীয গ়্ািীণ 
জীবিক়া বিশননর লক্্ িল ১০ যক়াষ্ি গ়্ািীণ দবরদ্র 
পবরি়ারনক ত়ানঁদর জীবিক়া ও আনযর উন্নবতনত 
সি়াযত়া কর়া। এষ্ি স়ার়া যদনশ ৬,৮৬১ষ্ি ব্লনক 
ি়াস্তি়াবযত িনচ্ছ। ২০১১ স়াল যিনক ২০১৪ স়াল প� ্ভ্ত 
প়াচঁ লক্ স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠী �ষ্েত িনযবেল, বকন্তু যসখ়ানন 
ি়াত্র ৫০-৫২ লক্ পবরি়ার স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীর সনগে �ষুতি 
বেল। �়াইনি়াক ২০১৪ স়ানলর পর এই অিস়্ার আিূল 
পবরিত্ভন িনযনে। �ত আি িেনর, যকন্দ্রীয সরক়ার 
স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলর ক্িত়াযননর জন্ সম্ভ়াি্ সকল 
সি়াযত়া কনরনে। এখন স়ার়া যদনশ ৮.৫ যক়াষ্িরও 
যিবশ িবিল়া এই প্রচ়ানরর সনগে �ষুতি িনযনেন। অি ্ভ়াৎ 
যক়ানন়া ন়া যক়ানন়ার়ানি স়ানড় আি যক়াষ্ি পবরি়ার এই 
য�়াষ্ঠীগুবলর সনগে জবড়ত।

এই প্রকনপের জন্ প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদীর 
দৃষ্টি এিং লক্্ িল গ়্াি়াচিনলর প্রবতষ্ি পবরি়ানর 
অ্তত একজন িবিল়া, একজন যি়ান-কন়্া ি়া ি়া 

৩১ মাচ্ভ , ২০১৪ পর ্ভন্ত 
স্বনির্ভর গ�াষ্ঠীগুনিতে 
এিনপএ নেি ৯.৫৮।
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এই প্রচ়ানরর সনগে য�ন �ষুতি ি়ানকন। দীনদয়াল 
অন্ত়্াদয য�়াজন়া-জ়াতীয গ়্ািীণ জীবিক়া বিশননর 
অেীনন, গ়্ানি়ান্নযন িন্তক সম্প্রবত ৩৪ষ্ি র়াজ্ 
ও যকন্দ্রশ়াবসত অচিনলর প্র়াব্তক গ়্ািীণ ও দবরদ্র 
িবিল়ানদর স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলনত �ষুতি কর়ার জন্ 
৭ যসনটেম্র যিনক ২০ যসনটেম্র প� ্ভ্ত ১৫ বদননর 
যদশি়্াপী প্রচ়ার শুরু কনরনে। স়াি়াক্জক সংিবত 
কি ্ভসূবচ চল়াক়ালীন, প্রবতষ্ি সদস্নক একজন 
িন্ধষু  ি়া প্রবতনিশীনক ত়ারঁ সনগে বননয আস়ার দ়াবযত্ব 
যদওয়া িনযবেল �়ার়া যক়ানও স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীর সদস্ 
নয। ৩১ অ�়াস্ট প� ্ভ্ত, ৮.৫ যক়াষ্িরও যিবশ পবরি়ার 
দীনদয়াল অন্ত়্াদয য�়াজন়া-জ়াতীয গ়্ািীণ জীবিক়া 
বিশননর ি়াে্নি প্র়ায ৮০ লক্ স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীর সনগে 
�ষুতি িনযনে।  

২০১৪ স়ানলর আন�র প়াচঁ িেনর জ়াতীয জীবিক়া 
বিশননর অেীনন প্রদত্ত সি়াযত়া �ত স়াত িেনর 
বতনগুণ িকৃ্দ্ধ যপনযনে। আন�, যক়ানও স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠী যক়ানও �়্ার়াবন্ট ে়াড়়াই ১০ লক্ ি়াক়া প� ্ভ্ত 
ঋণ যপনত প়ারত। এখন এই সীি়া ১০ লক্ ি়াক়া 
যিনক ি়াবড়নয ২০ লক্ ি়াক়া কর়া িনযনে। খ়াদ্ 
প্রক্ক্য়াকরনণর সনগে জবড়ত স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবল 
নতুন ইউবনি স়্াপনন সি়াযত়া কর়ার জন্ ১০ লক্ 

নমশতির মূি স্ম্ হি সম্প্রোয়, রার 
মূতি রতয়তে গ্ামাঞ্তির মনহিারা। 
নমশিটট িারীর ষেমোয়তি অগ্ণী 
রূনমকা পািি কতরতে। 
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যিনক ৩ যক়াষ্ি ি়াক়া প� ্ভ্ত অনষুদ়ান প়ানচ্ছ।
িারীর ষেমোয়তি িেুি েকৃটষ্রনগে
�ত শত়াব্ীর র়ারত এিং এই শত়াব্ীর নতুন র়ারনতর 
িনে্ অননক প়াি ্ভক্ এনসনে। আজনকর নতুন র়ারনত 
পচি়ানযত রিন যিনক র়াষ্টপবত রিন প� ্ভ্ত ন়ারী শক্তির 
প্রবতবনবেত্ব যদখ়া �়ানচ্ছ। স্ব়ােীনত়া সংগ়্ানি যিনক শুরু 
কনর সত়্াগ্ি প� ্ভ্ত, যদনশর কন়্ার়া যক়ানও যক্নত্র 
বপবেনয যনই। র়ারত �খন ত়ার স্ব়ােীনত়ার অিতৃ 
িনি়াৎসি উদ�়াপন করনে, তখন স়ার়া যদনশর ি়ানষুে 
যদনখনে য� ন়ারীনদর স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবল কত র়াল 
ক়াজ কনরনে। স়ার়া যদনশর ি়ানষুে স্ব়ােীনত়া বদিনস 
পত়াক়া উততিতোলন কনরনেন, এই পত়াক়া দতবর কনরনেন 
স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীর িবিল়ার়া। যক়াবরনডর িনত়া সংকনির 
সিনয, �খন স়ার়া যদনশ লকড়াউন চলবেল, স়াে়ারণ 
ি়ানষুের়া ি়াবড়নত যিনক বননজনদর বনর়াপদ র়াখ়ার 
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যচটি়া করবেনলন। তখন িবিল়া স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবল 
ি়ানিজ়াবতর কল়্ানণ প্রচুর পবরি়ানণ ি়াকি এিং 
বপবপই বকি দতবর কনরবেল। লক্ লক্ পত়াক়া ি়ান়ানন়া 
যিনক শুরু কনর ি়াকি দতবর কর়া, প্রবতষ্ি ক়াজ সম্ন্ন 
কনরনেন যদনশর ন়ারীর়া। ত়ানঁদর শক্তি, উনদ়্া�ী 
িনন়ার়াি, য�নক়ানন়া সংকি সি়াে়াননর ইচ্ছ়া আরও 
িহু ি়ানষুনের আত্মবিশ্ব়াস জ়াগ্ত কনরনেন। �খন 
একষ্ি য�়াষ্ঠী �নড় ওনে, ১০-১২ জন িবিল়া জনড়়া 
িয, ে়ানপ ে়ানপ এষ্ি িড় িয, বকেু অি ্ভ সংগ্ি কর়া 
িয এিং প্রনচটি়া কর়া িয, ত়ারপর এষ্ি একষ্ি স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠীর রূপ যনয। �়াইনি়াক, যক়াবরনডর সিয 
যদশি়াসীর জন্ ি়াকি দতবর, ি়া অিতৃ িনি়াৎসনি 
স্ব়ােীনত়া বদিনসর প্র়াক়্ানল জ়াতীয পত়াক়া দতবর 
কর়া ি়া সরক়াবর প্রকপেগুবলনত অংশগ্িণ, স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠীগুবলর এই সক্িত়া এিং দৃঢ়ত়ার ক়ারনণ প্রকৃত 
অনি ্ভ এগুবল যদশ-সি়াযক য�়াষ্ঠীনত পবরণত িনযনে। .

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী িনলনেন, “স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠীগুবল আজ যদশ-সি়াযক য�়াষ্ঠীনত পবরণত 
িনয যদশনক স়াি়া�্ করনে৷ িবিল়ানদর স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠীগুবলর এই শক্তি আজ এক স্ববনর্ভর র়ারত 

�েনন, স্ব়ােীনত়ার অিতৃ ক়ানলর এক উন্নত র়ারত 
�েনন অত্্ত গুরুত্বপূণ ্ভ রূবিক়া প়ালন করনত 
প্রবতশ্রুবতিদ্ধ।  
স্বনির্ভর গ�াষ্ঠী: পনরতরবা-সফিোর একটট মতডি
স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলর ক়ারনণ প্রবতষ্ি যক্নত্র য� 
পবরিত্ভন আসনে, ত়ার ফনল যদশ এক উন্নত সি়াজ 
�েনন সফল িনি। যক়াবরড চল়াক়ালীন সিনয িবিল়া 
য�়াষ্ঠীগুবল য�র়ানি স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীর ি়াে্নি যদশি়াসীর 
যসি়া কনরনেন ত়া নক্জরবিিীন। যদনশর উন্নযনন 
বননয়াক্জত যক়াষ্ি যক়াষ্ি ন়ারী বননজনদর পবরি়ানরর 
উন্নবতর প়াশ়াপ়াবশ যদনশর উন্নযননর ি়ািন িনয 
উনেনেন। স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠী এিং দীনদয়াল অন্ত়্াদয 
য�়াজন়া আজ গ়্ািীণ র়ারনত ি়্াপক পবরিত্ভন 
স়ােন কনরনে। এিং এষ্ি সম্ভি িনযনে িবিল়ানদর স্ব-
সি়াযক য�়াষ্ঠীগুবলর ক়ারনণ। স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠী �ত ৬-৭ 
িেনর বতনগুনণরও যিবশ যিনড়নে। এষ্ি ত়াৎপ� ্ভপূণ ্ভ 
ক়ারণ, িহু িের েনর যদনশর িবিল়ানদর অি ্ভননবতক 
ক্িত়াযননক �তি়া অগ়্াবেক়ার যদওয়া উবচত বেল, 
ত়া ততি়া িযবন। ২০১৪ স়ানল �খন ননরন্দ্র যি়াদী 
র়ারনতর প্রে়ানিন্তী বিস়ানি দ়াবযত্ব গ্িণ কনরন, তখন 

ন়ারীর অি ্ভননবতক ক্িত়াযন সি়ানজ ত়ানঁদর সি়ানর়ানি 
গুরুত্ব িৃক্দ্ধ কনর। আি়ানদর সরক়ার আি়ানদর 
যিনযনদর জন্ যসই সকল পি উন্ষুতি কনরনে, �়া 
এতবদন রুদ্ধ বেল।
- ননরন্দ্র যি়াদী, প্রে়ানিন্তী
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যদনশ লক়্াবেক ন়ারী বেনলন �়ানদর যক়ানন়া 
ি়্া্ক অ়্াক়াউন্টও বেল ন়া। ত়ারঁ়া ি়্ান্কর 
পবরনেি়া যিনক অননক দনূর বেনলন। যসই 
ক়ারনণই যকন্দ্রীয সরক়ার প্র়ািবিকর়ানি 
জন েন অ়্াক়াউন্ট যখ়াল়ার জন্ ি়্াপক 
প্রচ়ার শুরু কনর। যকন্দ্রীয সরক়ার শুেষু 
ি়্া্ক অ়্াক়াউন্টই যখ়ানলবন, ি়্া্ক ঋনণর 
প্র়াপ্ত়া আরও সিজ কনরনে।

যদনশ উনদ়্াতি়ানদর ি়্া্ক ঋণ পবরনশ়ানে 
ি্ি ্ভ িওয়ার অসংখ্ উদ়ািরণ রনযনে। 
�়াইনি়াক, এই িবিল়ার়া শুেষু ঋণ গ্িণই 
যননবন িরং ত়া পবরনশ়ানের যক্নত্রও র়ানল়া 
ক়াজ কনরনেন। য�খ়ানন ি়্া্ক ঋণ আন� 
৯ শত়াংনশ আিনক বেল, এখন এই ি়ার 
হ়্াস যপনয িনযনে ২.৫%। এক যজল়া, এক 
পনণ্র ি়াে্নি প্রবতষ্ি যজল়া যিনক স়্ানীয 
পণ্গুবলনক প্রে়ান ি়াজ়ানর বননয আস়ার 
জন্ একষ্ি প্রচ়ারণ়া চলনে। এর ফনল 
িবিল়ানদর স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলও উপকৃত 
িনচ্ছ। অনল়াইন যকন়াক়াি়ার ক্িিে ্ভি়ান 
প্রিণত়া যদনখ যকন্দ্রীয সরক়ানরর ক্জইএি 
ি়া �রন ্ভনিন্ট ই-ি়ানক্ভিনপ্স যপ়াি্ভ়ানলর 
ি়াে্নি স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীর পণ্গুবল বিপণন 
করনে। এর ি়াে্নি স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবল 
ত়ানদর পণ্ সর়াসবর সরক়াবর দফতনর 
বিক্ক্ করনত প়ারনি।
২০১৪ সাি গরতক �ীবি অতিক সহ� 
হতয়তে
িত্ভি়ানন যদশ ন়ারীনদর ি� ্ভ়াদ়া িকৃ্দ্ধ করনত 
এিং ন়ারীর়া য� সিস়্াগুনল়ার সম্ষুখীন 
িয ত়া সি়াে়াননর জন্ একবনষ্র়ানি 
ক়াজ কনর চনলনে। আন� র়ারনতর 
অসংখ্ পবরি়ানর িবিল়ানদর প়ানীয জল 
আননত ি়াইনলর পর ি়াইল যিঁনি য�নত 
িত, ি়াবড়নত যশৌচ়া�়ানরর সষুবিে়া বেল ন়া, 
ক়াে কযল়ায র়ান্ন়া করনত িত, যে়াযঁ়ার 
জন্ কটি যপনতন িবিল়ার়া। এখন এই 
সকল সিস়্াগুবলর সি়াে়ান িনযনে। ১১ 
যক়াষ্িরও যিবশ যশৌচ়া�়ার বনি ্ভ়াণ কর়া 
িনযনে, উজ্জ্বল়া প্রকনপের অেীনন ৯ 
যক়াষ্ি �়্াস সংন�়া� প্রদ়ান কর়া িনযনে 
এিং যক়াষ্ি যক়াষ্ি পবরি়ারনক কনলর 
জনলর সংন�়া� যদওয়া িনযনে। �র্ভ়ািস়্ায 
িবিল়ানদর স়াি়া�্ কর়ার জন্ ি়াতৃ ি্ন়া 

স্বনির্ভর গ�াষ্ঠীগুনিতে এিনপএ-
এর হার ২০১৪ সাি গরতক ২০২২ 
সাতির অত্াবতর ২.২৩-এ গিতম 
এতসতে।
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য�়াজন়া চ়ালষু কর়া িনযনে। ১১ ি়াজ়ার যক়াষ্িরও যিবশ 
ি়াক়া সর়াসবর �র্ভিতী িবিল়ানদর ি়্া্ক অ়্াক়াউনন্ট 
স়্ান়া্তবরত িনযনে। আযষুষ়্ান র়ারত প্রকনপের অেীনন 
৫ লক্ ি়াক়া প� ্ভ্ত ি়ানষুে বিন়ািূনল্ বচবকৎস়া প়ানচ্ছন, 
এর ফনল দবরদ্র পবরি়ানরর িবিল়ার়া উপকৃত িনযনেন। 
আজ যদশ যিষ্ি ি়াচঁ়াও, যিষ্ি পড়়াও অবর�়াননর 
ইবতি়াচক প্রর়াি লক্্ করনে। যিনযনদর এখন আর 
ি়ািখ়ানন কিষু ল ে়াড়নত িনি ন়া। যিনযনদর কিষু লেুনির 
সংখ়্া হ়্াস করনত বিদ়্ালনয যিনযনদর জন্ আল়াদ়া 
যশৌচ়া�়ার দতবর কর়া িনযনে, স়্াবনি়াবর প়্ানডর ি্িস়্া 
কর়া িনযনে। সষুকন়্া সিকৃ্দ্ধ য�়াজন়ার আওত়ায প্র়ায 

গ্ামাঞ্তি িারীতের আনর ্ভকরাতব 
স্বাবিম্বী করাই এই কম ্ভসূনচর মূি 
উতদেশ্য।

২.৫ যক়াষ্ি যিনযর অ়্াক়াউন্ট যখ়াল়া িনযনে।
জন েন ি়্া্ক অ়্াক়াউন্টগুবল এখন যদনশর িবিল়ানদর 

ক্িত়াযনন অন্তি একষ্ি প্রে়ান উৎস। ন়ারীনদর 
সম্ত্তির ি়াবলক়ান়ার অবেক়ার যদওয়া িনচ্ছ। প্রে়ানিন্তী 
আি়াস য�়াজন়ার অেীনন ি়াবড়গুবল সর়াসবর িবিল়ানদর 
ন়ানি ি়া য�ৌিন়ানি বিতরণ কর়া িনচ্ছ। যদনশ দষুই যক়াষ্ির 
যিবশ ন়ারী এখন ত়ানঁদর �নৃির ি়াবলক। এখনও অিবে 
িষুদ্র়া প্রকনপের অেীনন স়ার়া যদনশ ি্িস়া এিং ক্ষু দ্র 
ি্িস়ার জন্ ১৯ লক্ যক়াষ্ি ি়াক়ার ঋণ উপলব্ধ কর়া 
িনযনে। আজ, যকন্দ্রীয সরক়ানরর প্রনচটি়ার জন্ িবিল়ার়া 
পবরি়ানরর অি ্ভননবতক বিেনয বসদ্ধ়া্ত গ্িনণ িড় রূবিক়া 
প়ালন করনেন।
স্বনির্ভর গ�াষ্ঠী এবং রনবর্যতের সম্াবিা
স্ব়ােীনত়ার এই ৭৫তি ি়াবে ্ভকী নতুন লক্্ বনে ্ভ়ারণ এিং 
নতুন উদ্নি এব�নয �়াওয়ার একষ্ি সষুন�়া�। ন়ারীর 
সক্ম্বলত শক্তিনকও আরও িজিষুত করনত িনি। সরক়ার 
প্রবতবনযত এিন এক পবরনিশ এিং পবরবস্বত �েনন 
ক়াজ করনে �়ানত িবিল়ার়া ত়ানঁদর গ়্ানির িনে্ ক়াজ 

আজ স়ার়া যদনশ ৮ যক়াষ্িরও যিবশ যি়ান এই 
প্রচ়ার়াবর�়ানন য�়া� বদনযনেন। অি ্ভ়াৎ ৮ যক়াষ্ি 
পবরি়ার এই প্রকনপের সনগে জবড়ত। আি়ানদর লক্্ 
িল অ্তত একজন ন়ারী, প্রবতষ্ি গ়্ানির পবরি়ানরর যস 
যি়ান যি়াক, যিনয যি়াক, ি়া যি়াক, এই প্রচ়ার়াবর�়াননর 
সনগে �ষুতি যি়াক।
- ননরন্দ্র যি়াদী, প্রে়ানিন্তী
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করনত প়ানরন এিং সিদৃ্ধশ়ালী িনয উেনত প়ানরন। 
কৃবে এিং কৃবেবরত্তিক বশনপের িনত়া যক্নত্র িবিল়া 
স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবলর জন্ অননক সষুন�়া� রনযনে। গ়্ানি 
গুদ়াি এিং বিিঘনরর সষুবিে়া স়্াপন, কৃবে �ন্তপ়াবত 
স়্াপন ি়া দষুে, ফল এিং উক্দ্জ্ িজ্্ভ  কি়ানত একষ্ি 
প়্্ান্ট স়্াপননর জন্ একষ্ি বিনশে তিবিল �নড় যত়াল়া 
িনযনে। স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীও এই তিবিল যিনক স়াি়া�্ 
বননয এই সষুবিে়াগুবল দতবর করনত প়ানর।

যকন্দ্রীয সরক়ার ক্ি়া�ত িবিল়া কৃেকনদর বিনশে 
প্রবশক্ণ বদনচ্ছ এিং সনচতনত়ার প্রচ়ার করনে। এখনও 
প� ্ভ্ত, প্র়ায ১.২৫ যক়াষ্ি কৃেক এিং পশুপ়ালক 
িবিল়া এনত উপকৃত িনযনেন। র়ারনত দতবর যখলন়া 
যক্ত্রনকও সরক়ার উৎস়াবিত করনে। এষ্ি এর জন্ 
সম্ভ়াি্ সি েরননর সি়াযত়াও প্রদ়ান করনে। বিনশে 
কনর আবদি়াসী এল়াক়ার িবিল়ার়া বননজ ি়ানত য�সকল 
যখলন়া ি়া প্রস়ােনী স়ািগ্ী দতবর কনরন, যসই যক্নত্রও 
উৎস়াি যদওয়া িনচ্ছ। এই যক্নত্র প্রচুর সম্ভ়ািন়া রনযনে। 
একইর়ানি, িত্ভি়ানন আি়ানদর যদশ একক ি্িি়ানরর 

প়্াবস্টক িন্ধ কর়ার জন্ একষ্ি প্রচ়ারণ়া চ়াল়ানে। স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠী এই বিেনয দষুষ্ি গুরুত্বপূণ ্ভ রূবিক়া প়ালন কনর। 
ত়ারঁ়া স়াে়ারণ ি়ানষুেনক একক-ি্িি়ানরর প়্াবস্টক িন্ধ 
করনত এিং ত়ার বিকপেগুবলর সম্নক্ভ সনচতন কনরন। 
স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবল  প়্াবস্টনকর ি়্ান�র ি্িি়ার হ়্াস 
করনত প়াি ি়া অন়্ান্ স়ািগ্ীর ি়্া� দতবর করনেন।

অিশ্ই, এই স্ববনর্ভর য�়াষ্ঠীগুবল যদনশর অগ্�বতর 
অন্তি প্রে়ান স্তম্ভ িনয উনেনে, যসইস়ানি দবরদ্র এিং 
িবিল়ানদর অগ্�বত িনযনে। �খন িবিল়ার়া সষ্েক 
সষুন�়া� প়ান, তখন ত়ারঁ়া দৃঢ় সংকপেনক সগেী কনর 
যসই ক়ানজ স়াফল্ অজ্ভন কনরন। ত়ারঁ়া সফল িনলই 
পবরি়ানরর, সি়ানজর, যদনশর উন্নবত িয। িত্ভি়ান 
র়ারনত ত়াই তি়াকবিত যক্নত্রর প়াশ়াপ়াবশ এই স্ববনর্ভর 
য�়াষ্ঠীর িবিল়ার়া এক অনিদ্ সফলত়ার ক়াবিবন রচন়া 
কনরনেন। ত়ারঁ়া অনষুনপ্ররণ়া, শক্তি, স়ািনসর প্রতীক িনয 
উনেনেন। য�়াষ্ঠীর �ক্ণ্ড ে়াবড়নয, ি্ক্তি পবরসনরর �ক্ণ্ড 
ে়াবড়নয ত়ারঁ়া যদনশর উন্নযন �়াত্র়ার চ়াবলক়া শক্তি িনয 
উনেনেন।  

Cover Storyজ়াতীয জীবিক়া বিশন প্রচ্ছে নিবন্ধ
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গুজর়ানতর �়ান্ধীন�র অিতৃ ক়ানলর এক 
নতুন উন্নযন অে়্ানযর সূচন়া কনরনে। 
প্রবতরক়্া খ়ানত র়ারত �়ানত স্ববনর্ভর িনয 

ওনে, যসই লনক্্ দ্রুত অগ্সর িওয়ার জন্, যদনশ 
প্রিিি়ার প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ১৯ অন়্াির 
িি়াত্ম়া িক্্র কননরনশন এিং প্রদশ ্ভনী যকনন্দ্র 
সমূ্ণ ্ভ যদশীয প্রবতরক়্া প্রদশ ্ভনীর সূচন়া কনরন। এর 
বিি ি়া প্রবতপ়াদ্ বেল ‘�নি ্ভর পি’। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী এই অনষুষ়্ানন িনলবেনলন, “এষ্ি নতুন র়ারনতর 
বচত্র এিং এর ক্িত়া প্রদশ ্ভন কনর, �়া আির়া অিতৃ 
ক়ানল সি়াে়ান কনরবে। এনত রনযনে �ষুি সি়ানজর 
শক্তি, স্বপ্ন, সংকপে, স়ািস ও শক্তি। বিনশ্বর জন্ আশ়া 
এিং িন্ধষু ত্বপূণ ্ভ যদশগুবলর জন্ সষুন�়া� রনযনে।“

র়ারতীয প্রবতরক়্া বশনপের সনগে �ষুতি য�ৌি উনদ়্া�, 
এিএসএিই এিং স্ট়াি্ভআপ-সি ১৩০০ষ্িরও যিবশ 
প্রদশ ্ভকনদর অংশগ্িণ যদখ়া ব�নযনে প্রবতরক়্া 
প্রদশ ্ভনী ২০২২-এ। এখ়ানন ৪৫১ষ্িরও যিবশ এিওইউ 
স্ব়াক্বরত িনযনে। প্রদশ ্ভনীর উনবি়ােননর আন�, 
যকন্দ্রীয প্রবতরক়্া িন্তী র়াজন়াি বসং িনলনেন, “এই 
প্রবতরক়্া প্রদশ ্ভনীষ্ি ‘যিক ইন ইক্ডিয়া’ এিং ‘যিক ফর 
দ্ ওয়ানল্্ভ’র লক্্ অজ্ভননর জন্ �িৃীত গুরুত্বপূণ ্ভ 
পদনক্পগুবলর িনে্ অন্তি প্রে়ান।“

প্রবতরক়্া প্রদশ ্ভনীনত, প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
বি্ষুস্ত়ান অ়্ানর়ানষ্িক্স বলবিনিনডর পবরকপেন়া 
কর়া যদশীয প্রবশক্ক বিি়ান এইচষ্িষ্ি-৪০-এর 
উনন়্াচন কনরন এিং বিশন বডফনস্পসও চ়ালষু 
কনরন। গুজর়ানতর বদশ়া এয়ারবফনল্র বরত্তিপ্রস্তরও 
স়্াপন কনরন বতবন। আ্তজ্ভ়াবতক সীি়া্ত যিনক 
বদশ়া ি়াত্র ১৩০ বকবি দনূর অিবস্ত। এয়ারবফনল্র 
প্রনয়াজনীযত়া ও গুরুত্ব প্রসনগে প্রে়ানিন্তী িনলন, 

“আি়ানদর ি়াবিনী, বিনশে কনর 
আি়ানদর বিি়ান ি়াবিনী বদশ়ায 

উপবস্ত ি়াকনল পক্চিি সীি়ান্ত 
য�নক়ানন়া অসৎ প্রনচটি়ার জি়াি 
বদনত আির়া সক্ি িি।“

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
িনলন, “বিশন বডনফন্স যস্পস 
শুেষুি়াত্র উদ়্ািন যক্ত্রনক 

উৎস়াবিত করনি ি়া আি়ানদর 
ি়াবিনীনক শক্তিশ়ালী করনি 

ত়াই নয িরং নতুন এিং উদ়্ািনী 
সি়াে়ানও দতবর করনি। বডনফন্স 

এক্সনপ়ার সিয 'র়ারত-আবরিক়া: 
প্রবতরক়্া এিং সষুরক়্া সিন�়াব�ত়ার 
সিন্বনযর জন্ একষ্ি যকৌশল গ্িণ কর়া’ 

26

গু�রাে নবশ্বব্যাপী 
উতে্যাত�র গকতন্দ্র 
পনরণে হতয়তে
যদনশর যসই সকল র়াজ্গুবলর িনে্ অন্তি িল 
গুজর়াত য�খ়ানন স়াম্প্রবতক ক়ানল এিন অননকগুবল 
উনদ়্া� গ্িণ কর়া িনযনে, �়া বিশ্ব িনচি র়ারনতর 
সম়্ান এিং গুরুত্ব িকৃ্দ্ধ কনরনে। যকর়াবদয়ায ‘স্ট়্াচু 
অফ ইউবনষ্ি’ ি়া ঐবতি্ি়ািী ঔেনের আ্তজ্ভ়াবতক 
যকন্দ্র, যদনশর প্রিি মি়াি্ভ বফননিক বসষ্ি ি়া ব�ফ্ট বসষ্ি, 
র়ারনতর প্রিি িষুবলযন এক্সনচজে এিনবক যদনশর প্রিি 
যসৌর গ়্াি যি়ানের়া- র়ারনতর উন্নযন �়াত্র়ায গুজর়ানতর 
অিদ়ান অনস্বীক়া� ্ভ। এই র়াজ্ অননক ি়াইলফলক  
অজ্ভন কনরনে। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী এই উন্নযন 
�়াত্র়ায আরও দষুষ্ি উনদ়্া� য�়া� কনরনেন, �়ান্ধীন�নর 
প্রবতরক়্া এক্সনপ়া এিং যকর়াবদয়ানত বিশন ল়াইফ।

প্রে়ানিন্তীর গুজর়াত সফর  রাষ্ট্র

বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার   ১৬-৩০ ননরম্র, ২০২২
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এই বিেনযর উপরও একষ্ি অনষুষ়্ান িনযবেল। ববিতীয র়ারত িি়াস়া�র 
অচিল সনম্লনও অনষুষ্ষ্ত িনযবেল। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী িনলনেন, 
“র়ারনতর ক়ানে বিনশ্বর প্রত়্াশ়া িকৃ্দ্ধ যপনযনে, র়ারত যসগুবল পূরণ 
করনি। ত়াই এই প্রবতরক়্া প্রদশ ্ভনী র়ারনতর প্রবত বিশ্বি়্াপী আস়্ার 
প্রতীক।"

এে়াড়়াও, প্রবতরক়্া খ়ানত যদশীয সরজে়ািগুবলর চতুি ্ভ ত়াবলক়াও 
প্রক়াশ কর়া িনযনে �়া যকিল যদনশর িনে্ যিনকই সংগ্ি কর়া িনি। 
এই ত়াবলক়ায ১০১ষ্ি প্রবতরক়্া স়ািগ্ী অ্তরু্ভতি কর়ার পনর, এখন 
শুেষুি়াত্র ‘যিক ইন ইক্ডিয়া’-এর অেীনন যি়াি ৪১১ষ্ি প্রবতরক়্া খ়ানতর 
সরজে়াি যকন়া িনি।

গু�রাে সফতর ১৫,৬৭০ 
গকাটট টাকা মতূি্যর উপহার

রা�তকাতট ৫৮৬০ গকাটট 
টাকার প্রকতল্পর উত্াধি

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ‘উন্নত যদনশর 
জন্ উন্নত গুজর়াত’ িন্তনক সগেী কনর 
১৯-২০ অন়্াির দষুবদননর গুজর়াত 
সফনর ব�নযবেনলন। ত়ারঁ সফনরর সিয, 
র়াজনক়াি, র়ায়ার়া ত়াবপ, জষুন়া�ড়, 
ক্ত্রিক্্র আদ়াল়ানজ ১৫,৬৭০ যক়াষ্ি 
ি়াক়ার উন্নযন প্রকনপের বরত্তিপ্রস্তর 
স়্াপন এিং উনবি়ােন কনরনেন। 
প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী এই অনষুষ়্ানন 
িনলবেনলন, “�খন দবরদ্রনদর ক্িত়াযন 
কর়া িয, ত়ারঁ়া দ্রুত যসই পবরবস্বত যিনক 
যিবরনয আসনত শুরু কনরন।“

গুজর়ানতর র়াজনক়ানি ৫৮৬০ যক়াষ্ি 
ি়াক়ার প্রকনপের বরত্তিপ্রস্তর স়্াপন 
কর়া িনযনে এিং যদনশর প্রবত উৎস� ্ভ 
কর়া িনযনে। প্রে়ানিন্তী ‘ল়াইি ি়াউস’ 
প্রকনপের জন্ ১১৪৪ষ্ি ি়াবড়ও উৎস� ্ভ 
কনরন। বতবন ইক্ডিয়া আরি়ান ি়াউক্জং 
কননলিনররও উনবি়ােন কনরন। রি়াহ্মণী-২ 
ি়ােঁ যিনক নি ্ভদ়া ক়্াননল প়াস্ম্ং 
যস্টশন প� ্ভ্ত জল সরির়াি প্রকপে 
িরবি-ি়াল্ক প়াইপল়াইনও উৎস� ্ভ কর়া 
িনযনে। বতবন জ়াতীয িি়াসড়ক ২৭-এর 
র়াজনক়াি য�়াডি়াল-যজতপষুর অংনশ 
বিদ্ি়ান চ়ার যলন যিনক েয যলন 
সম্প্রস়ারণ-সি আরও যিশ কনযকষ্ি 
প্রকনপের বরত্তিপ্রস্তর স়্াপন কনরনেন। 

আি িের আন� প� ্ভ্ত, র়ারতনক বিনশ্বর িিৃত্তি প্রবতরক়্া 
পণ্ আিদ়াবনক়ারক যদশ বিস়ানি �ণ্ কর়া িত, বকন্তু ‘যিক 
ইন ইক্ডিয়া’ আজ প্রবতরক়্া যক্নত্র স়াফনল্র উদ়ািরণ িনয 
উেনে। বকেু প্রবতরক়্া পণ্ উৎপ়াদনক়ারী সংস়্া বিশ্বি়্াপী 
প্রবতরক়্া খ়ানত একনচষ্িয়া আবেপত্ িজ়ায যরনখবেল তনি 

র়ারনতর �ষুিকর়া প্রবতরক়্া বশনপে এই এক়াবেপত্ র়াঙ়ার 
ক্িত়া যদবখনযনে।

- িতরন্দ্র গমােী, প্রধািমন্তী

n �ত ৫ িেনর আি়ানদর প্রবতরক়্া 
পণ্ রফত়াবন ৮ গুণ িকৃ্দ্ধ 
যপনযনে। আির়া বিনশ্বর 
৭৫ষ্িরও যিবশ যদনশ প্রবতরক়্া 
স়ািগ্ী এিং সরজে়াি রফত়াবন 
কনরবে।

n র়ারত যিনক প্রবতরক়্া পণ্ 

রফত়াবনর িলূ্ ১.৫৯ বিবলযন 
ডল়ার অবতক্ি কনরনে অি ্ভ়াৎ 
২০২১-২২ স়ানল প্র়ায ১৩ ি়াজ়ার 
যক়াষ্ি ি়াক়া িনযনে। আির়া 
এষ্িনক ৫ বিবলযন ডল়ার অি ্ভ়াৎ 
৪০ ি়াজ়ার যক়াষ্ি ি়াক়ায বননয 
�়াওয়ার লক্্ বনে ্ভ়ারণ কনরবে।

প্রনেরষো গষেতরে মাইিত্াি 

27

প্রে়ানিন্তীর গুজর়াত সফর  রাষ্ট্র

বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার   ১৬-৩০ ননরম্র, ২০২২



28 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ িভেম্বর, ২০২২

বিশ্ব জষুনড় এক সূ� ্ভ, এক বিশ্ব, এক বগ্নডর প্রচ়ানর র়ারত 
যনতৃত্ব বদনচ্ছ। দষুন� ্ভ়া� প্রবতনর়ােী পবরক়াে়ানি়ার জন্ 
যজ়াি �েনন অগ্ণী রূবিক়া প়ালন কনর, র়ারত বিশ্বনক 
ত়ার পবরনিশ সষুরক়্ার ে়ারণ়া সম্নক্ভ সনচতন কনরনে। 
র়ারত এখন পবরনিশ সষুরক়্ার প্রবত ত়ার সংকপেনক আরও 
যজ়ারদ়ার করনত বিনশ্বর সনগে ত়ার অংশীদ়াবরত্ব আরও 
ি়াড়়ানত চ়ায। যসই লনক্্ আরও একে়াপ এব�নয �ত ২০ 
অন়্াির প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী গুজর়ানতর যকর়াবদয়ার 
একত়া ন�নর ‘স্ট়্াচু অফ ইউবনষ্ি’যত বিশন ল়াইফ চ়ালষু 
কনরবেনলন।

গুজর়াত িল র়ারনতর অন্তি র়াজ্ য�গুবল প্রিি 
যিনক নি়াযনন�়া�্ শক্তি এিং পবরনিশ সষুরক়্ার জন্ 
ক়াজ শুরু কনরবেল। গুজর়ানত খ়ালগুবলনত যসৌর 
প়্াননল স়্াপন কর়া যি়াক ি়া খর়া-প্রিণ এল়াক়ায জনলর 
স্তর ি়াড়়ানন়ার জন্ জল সংরক্নণর িনত়া অবর�়ান চ়ালষু 
কর়া িনযবেল। এিন পবরবস্বতনত গুজর়াি যিনক চ়ালষু 

িওয়া বিশন ল়াইফ বপ-বরি িনডনলর ে়ারণ়ানক শক্তিশ়ালী 
করনি। বপ-বরি ি়ানন ‘যপ্র়া প়্্াননি বপপল’ অি ্ভ়াৎ পবৃিিী 
অনষুকূল জন�ণ।

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী িনলনেন, “বিশন ল়াইনফর 
িন্ত িল পবরনিশি়ান্ধি জীিনে়ার়া। বিশন ল়াইফ জলি়াযষু 
পবরিত্ভননর বিরুনদ্ধ সকল যদশনক সঙ্ঘিদ্ধ কনর 
যত়ানল �়ানত প্রনত্নক ত়ানঁদর স়ািি ্্ভ অনষু�়াযী ক়াজ 
করনত প়ানর, পবরনিশ রক়্ায অিদ়ান র়াখনত প়ানরন।“ 
প্রে়ানিন্তী অিি ্ভনিনদর উনলিখ কনর িনলন, “ি়াত়া রূবি 
পষুত্রিি পথৃ়্্া” ি়ানন পবৃিিী আি়ানদর ি়া এিং আির়া 
ত়ার স্ত়ান।“ বিশন ল়াইনফ সম্নদর ি্িি়ার হ়্াস কর়া, 
পষুনঃি্িি়ার এিং পষুনি ্্ভিি়ার’ কর়ার উপর যজ়ার যদওয়া 
িনযনে। বিশন ল়াইফ প্রকৃবত সংরক্নণর সনগে সম্বক্ভত 
প্রবতষ্ি জীিনে়ার়া পদ্ধবত অ্তরু্ভতি করনি, �়া আি়ানদর 
পূি ্ভপষুরুের়া গ্িণ কনরবেনলন। এই জীিন দশলীনক 
আি়ানদর জীিনে়ার়ার অংশ কর়া য�নত প়ানর। 

িাইফ নমশতির মন্ত- পনরতবশবান্ধব �ীবি-সশিী

আির়া আি়ানদর জীিনে়ার়া িজ়ায র়াখ়ার 
জন্ ১.৬ গুণ যিবশ সম্দ ি্িি়ার করবে। 

এর ফনল স়ার়া পবৃিিীনত, পবরনিনশ র়ারস়াি্ 
নটি িনযনে। দিেি্ যদখ়া বদনযনে। পবরনিনশর 
জন্ আদশ ্ভ নীবতগুবল অনষুসরণ করনত এিং 

পষুনন ্ভিীকরণন�়া�্ শক্তিনত বিবননয়া� িকৃ্দ্ধ করনত 
র়ারনতর সংকনপে আবি চিবকত।

-আন্ত়াবনও গুনতনরস, র়াষ্টসংনঘর িি়াসবচি

বিশন ল়াইফ ‘পবরনিশি়ান্ধি জীিনে়ার়া, 
পবরনিনশর জন্ এিং পবরনিনশর বি়ার়া’- এই িূল 
নীবত অনষুসরণ কনর। এষ্ি আি়ানদর অনষুপ্র়াবণত 

কনর য� আির়া সি়াই আি়ানদর দদনক্্ন 
জীিনন অননক বকেু করনত প়াবর, �়ার ফনল 
পবরনিশ সষুরবক্ত িয। জীিনে়ার়া পবরিত্ভন 
পবরনিশ রক়্া করনত স়াি়া�্ করনত প়ানর।“ 

- ননরন্দ্র যি়াদী, প্রে়ানিন্তী।
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 আপন়ার এল়াক়ায য� ঋতুনত য� 
সিক্জ, ফল প়াওয়া �়ায ত়া খ়ান, 
এষ্ি শুেষুি়াত্র স্ব়ানস্্র উন্নবতই 
করনি ন়া জ্ব়াল়াবন ও অনি ্ভরও 
স়ারেয করনি।

 প্রবতবদন ি়ািুঁন। স়াইনকলও 
চ়াল়ানত প়ানরন।

 বননজর অবেক়ার িষুনি বনন। 
এিং সষ্েক বিেয বনি ্ভ়াচন 
করুন। আপবন �বদ যস়াস়াইষ্িনত 
ফ়্্াি যকননন, ত়ািনল ওয়াি়ার 
ি়ানর্ভবস্টং এিং যস়াল়ার 
প়্ানননলর বদনক নজর বদন।

 সষুইচ িন্ধ করুন- বিদষু্নতর 
সষুইচ ি়া জল, �়্াস, ি়া যি়াির 
�়ান, - প্রনয়াজন ন়া ি়াকনল এই 
ক্জবনসগুবলর সষুইচ িন্ধ করুন।

 সি়াইনক এই আন়্ালন সম্নক্ভ 
িলষুন, সনচতন করুন। আসষুন 
যদনশর প্রবতশ্রুবত ি়াস্তি়াযনন 
ঐক্িদ্ধর়ানি ক়াজ কবর।

উপকূি অঞ্তি সংতরা� 
শন্তিশািী হতব

নমশি সু্ি অফ এন্ক্সতিন্স 
চািু হতয়তে

রায়ারা, োনপতে উন্নয়ি 
প্রকতল্পর নরত্তিপ্রস্র স্াপি

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ১৯ অন়্াির 
গুজর়ানতর জষুন়া�নড় ৩৫৮০ যক়াষ্ি 
ি়াক়ার বিবরন্ন উন্নযন প্রকনপের 
বরত্তিপ্রস্তর স়্াপন কনরন। এখ়ানন 
ক়ান� ্ভ়া সষুবিে়া দতবর কর়া িনি, �়ার ফনল 
ফল, সিক্জ, ি়াে ও অন়্ান্ পণ্ 
প়াে়ানন়া সিজ িনি।

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী গুজর়ানতর 
আদ়াল়াজ, ক্ত্রিক্্নর বিশন কিষু ল অফ 
এক্ক্সনলনন্সর সূচন়া কনরনেন। বিশনন 
যি়াি ১০,০০০ যক়াষ্ি ি়াক়া খরচ িনি। 
এই বিশনন ৫০ ি়াজ়ার নতুন লি়াসরুি 
এিং এক লনক্র যিবশ মি়াি্ভ লি়াসরুি 
দতবর কর়া িনি। এখ়ানন প্রে়ানিন্তী 
প্র়ায ৪২৬০ যক়াষ্ি ি়াক়ার প্রকপেও 
চ়ালষু কনরন।

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ত়াবপ এিং 
নি ্ভদ়া যজল়ার জল সরির়াি প্রকপে, 
স়াপষুত়ার়া যিনক স্ট়্াচু অফ ইউবনষ্ি 
প� ্ভ্ত সংন�়া� সড়ক বনি ্ভ়াণ এিং 
আবদি়াসী এল়াক়ায উন্নযননর জন্ 
১৯৭০ যক়াষ্ি ি়াক়ার প্রকনপের উনবি়ােন 
কনরনেন। অনষুষ়্ানন প্রে়ানিন্তী িনলন, 
“বিশন কিষু ল অফ এক্ক্সনলনন্সর আওত়ায 
প্র়ায ৪০০০ আবদি়াসী এল়াক়ায বশক়্া 
আেষুবনকীকরণ কর়া িনি।“   

নমশি িাইতফর ন্রে-স্রীয় গকৌশি

এই পাচঁটট ধাপ অবিম্বি 
কতর �ীবিতক স্বাস্্যকর 
কতর েুিুি

রারতের পনরতবশ 
বান্ধব উতে্যা�

 র়ারনত ি়াবে ্ভক ি়াি়াবপেু ক়াি ্ভন 
বন� ্ভিন ি়াত্র ১.৫ িন।

 র়ারনত বিনশ্বর চতুি ্ভ িিৃত্তি 
নি়াযনন�়া�্ শক্তির সম্ভ়ািন়া 
রনযনে।

 ি়াযষু শক্তিনত র়ারত চতুি ্ভ এিং 
যসৌরশক্তিনত পচিি স়্ানন রনযনে।

 �ত ৭-৮ িেনর র়ারনতর 
নি়াযনন�়া�্ শক্তির ক্িত়া প্র়ায 
২৯০% িকৃ্দ্ধ যপনযনে।

 সিযসীি়ার ৯ িের আন� 
অ-জীি়াশ্ জ্ব়াল়াবনর উৎস যিনক 
বিদষু্ৎ উৎপ়াদননর ৪০% লক্্ি়াত্র়া 
অজ্ভন কর়া িনযনে।

 এে়াড়়াও যপনরি়ানল ১০% ইি়ানল 
বিরেননর লক্্ি়াত্র়া ৫ ি়াস আন�ই 
অক্জ্ভত িনযনে।

 র়ারত জ়াতীয ি়াইন়্ানজন বিশননর 
ি়াে্নি পবরনিশ-ি়ান্ধি শক্তির 
উৎনসর বদনক এব�নয য�নে।

 জন�ণনক দদনক্্ন জীিনন সিজ বকন্তু ক়া� ্ভকর পবরনিশ 
ি়ান্ধি ক়াজ করনত অনষুপ্র়াবণত কর়া।

 পবরিত্ভনশীল চ়াবিদ়া এিং অিস়্ার স়ানি খ়াপ খ়াইনয বননত 
বশপে ও ি়াজ়ারনক সক্ি কর়া।

 সষুস়্াযী ি্িি়ার ও উৎপ়াদননর জন্ একষ্ি ক়া� ্ভকর নীবত 
প্রণযন কর়া।
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আজ, র়ারনত বিনশ্বর সিনচনয দ্রুত িে ্ভনশীল বিি়ান 
যক্ত্র রনযনে। বিি়ান রি়াবফনকর বদক যিনক, 
আির়া বিনশ্বর শীে ্ভ বতনষ্ি যদনশর িনে্ অন্তি 

একষ্ি িনত চনলবে। আ�়ািী ৪-৫ িেনরর িনে্ আক়াশপনি 
ভ্রিনণর জন্ আরও লক্ লক্ �়াত্রী িকৃ্দ্ধ প়ানি। উড়়ান প্রকনপের 
ফনল যদনশর বিি়ান বশপে এক নতুন উচ্চত়ায যপৌঁনে ব�নযনে। 
আশ়া কর়া িনচ্ছ আ�়ািী ১০-১৫ িেনর র়ারনত দষুই ি়াজ়ানরর যিবশ 
�়াত্রী এিং ক়ান� ্ভ়া বিি়াননর প্রনয়াজন িনি। র়ারত ইবতিনে্ এই 
ি়্াপক চ়াবিদ়া যিি়ানত পবরকপেন়া করনে। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
৩০ অন়্াির বস-২৯৫ স়ািবরক পবরিিন বিি়ান দতবরর জন্ 
গুজর়ানতর র়ানদ়াদর়ায একষ্ি প়্্ানন্টর বরত্তি স়্াপন কনরনেন। এই 
এয়ারক়্াফ্ট ি়্ানষুফ়্াকচ়াবরং প়্্ান্টষ্ি িনি যদনশর প্রিি যিসরক়াবর 
বিি়ান দতবরর ক়ারখ়ান়া। ি়াি়া অ়্াডর়ান্সড বসনস্টি বলবিনিড এিং 
এয়ারি়াস বডনফন্স অ়্াডি যস্পস, যস্পননর িনে্ সিন�়াব�ত়ায 

প়্্ান্টষ্ি র়ারতীয ি়াযষুনসন়ার জন্ ৪০ষ্ি বস-২৯৫ বিি়ান দতবর 
করনি।

অনষুষ়্ানন র়ােণ যদওয়ার সিয প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
উৎপ়াদন খ়ানতর পবরিত্ভনন �ত আি িেনর যকন্দ্রীয সরক়ার 
বি়ার়া �িৃীত পদনক্পগুবলর কি়া উনলিখ কনরবেনলন। বতবন 
িনলন, “ি্িস়া কর়ার পি সিজ করনত যজ়ার বদনযনে 
র়ারত।“ প্রে়ানিন্তী জ়াবননযবেনলন য� কনপ ্ভ়ানরি কর 
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গেতশ প্ররমবার সামনরক পনরবহি নবমাি সেনর 
করতব গবসরকানর একটট সংস্া

‘গমক ইি ইন্ডিয়া’ নবতশ্বর �ি্য 
একটট গুরুত্পূণ ্ভ পেতষেপ

২০১৪ স়ানল �খন প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ‘যিক ইন ইক্ডিয়া’ প্রচ়ার়াবর�়ান চ়ালষু কনরবেনলন, তখন যস সম্নক্ভ 
অননক প্রশ্ন উত়্াবপত িনযবেল। যসই সিনয িনন কর়া িনযবেল য� র়ারনতর উৎপ়াদন খ়ানতর পবরিনত্ভ 

পবরনেি়া বশনপে নজর যদওয়া প্রনয়াজন। �়াইনি়াক, ‘যিক ইন ইক্ডিয়া’ অবর�়াননর সনগে র়ারত এখন ত়ার বনজস্ব 
�ষুদ্ধ বিি়ান, ি়্া্ক এিং স়ািনিবরন দতবর করনে। শুেষু ত়াই নয, আি়ানদর যদশ ষ্িক়া প্রস্তুত এিং ষ্িক়াদ়াননর 
যক্নত্র বিনশ্ব ইবতি়াস সষৃ্টি কনরনে। এে়াড়়াও বিবরন্ন দিদষু্বতক স়ািগ্ী, অনি়ানি়াি়াইল, এিং যি়াি়াইল যফ়ান 

উৎপ়াদননর যক্নত্র দ্রুত এব�নয চনলনে। এখন যসবিকডি়া্র, য়্ান, এিং স়ািবরক পবরিিন বিি়াননর 
প়াল়া। এই যক্ত্রগুবল দীঘ ্ভক়াল উনপবক্ত বেল। এই ঘ়ািবত যিি়ানত যসনটেম্র ি়ানস গুজর়ানত যদনশর প্রিি 

যসবিকডি়া্র প়্্ানন্টর বরত্তিপ্রস্তর স়্াপন কর়া িনযনে। ত়ারপনর প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ৩০ অন়্াির 
র়ানদ়াদর়ায একষ্ি স়ািবরক পবরিিন বিি়ান দতবরর সষুবিে়ার বরত্তি স়্াপন কনরবেনলন।

রনদ়াদর়া এয়ারক়্্াফি ি়্ানষুফ়্াকচ়াবরং প়্্ান্ট রাষ্ট্র 

বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার   ১৬-৩০ ননরম্র, ২০২২



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ িভেম্বর, ২০২২

ি্িস়্ানক সরল কনর, এষ্িনক আরও প্রবতন�়াব�ত়ািলূক কনর 
যত়াল়া িনযনে, অননক যক্নত্র ১০০% বিনদবশ বিবননয়ান�র অনষুিবত 
বদনয, প্রবতরক়্া, খবনর িনত়া খ়াতগুবলক উন্ষুতি কনর অি ্ভননবতক 
সংকি়ার স়ােন কর়া িনযনে। ২৯ষ্ি রেি আইননক চ়ারষ্ি যক়ানড 
সংকি়ার কনর, ৩৩০০০ কিপ়্্ানযনন্সর অিস়ান ঘষ্িনয পণ্ ও 
পবরনেি়া কর চ়ালষু কর়া িনযনে। 

র়ারনতর ি়্ানষুফ়্াকচ়াবরং যস্নর পবরিত্ভননর কি়া উনলিখ কনর 
প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী িনলন, “আি়ানদর সরক়ানরর বিবননয়া�-
ি়ান্ধি নীবতর ফল এফবডআইনতও প্রবতফবলত িয। �ত আি িেনর 
১৬০ষ্িরও যিবশ যদনশর সংস়্া র়ারনত বিবননয়া� কনরনে।“ বিনদবশ 
বিবননয়া� য� বনবদ্ভটি খ়ানত সীি়ািদ্ধ বেল ত়াও নয। এর পবরবে 
অি ্ভনীবতর ৬০ষ্িরও যিবশ যস্র জষুনড় বিস্তৃ ত, বিবননয়া� যপৌঁনেনে 
৩১ষ্ি র়ানজ্। ৩ বিবলযন ডল়ানরর যিবশ বিবননয়া� কর়া িনযনে 
শুেষুি়াত্র িি়াক়াশ বশনপে। ২০০০ যিনক ২০১৪ স়াল প� ্ভ্ত এই খ়ানত 
বিবননয়া� প়াচঁগুণ যিনড়নে। অি ্ভ়াৎ আন�র ১৪ িেনরর তুলন়ায 
�ত আি িেনর প়াচঁ গুণ যিবশ বিবননয়া� িনযনে। প্রবতরক়্া এিং 
িি়াক়াশ খ়াত আ�়ািী িেরগুবলনত স্ববনর্ভর র়ারত অবর�়াননর 
প্রে়ান স্তম্ভ িনয উেনি। আি়ানদর লক্্ ২০২৫ স়ানলর িনে্ 
যদনশর প্রবতরক়্া পণ্ উৎপ়াদন ২৫ বিবলযন ডল়ানর বননয �়াওয়া। 
উত্তরপ্রনদশ এিং ত়াবিলন়াড়ষু নত বনবি ্ভত প্রবতরক়্া কবরনড়ারগুবলও 
এই যস্নরর সম্প্রস়ারনণ সি়াযত়া করনি।
নিব ্ভানচে গেশগুনির মতধ্য রারে রাকতব
এই প়্্ান্টষ্ি সম্ণূ ্ভ িওয়ার সনগে সনগে র়ারত বিি়ান প্রস্তুতক়ারী 
যদশগুবলর একষ্ি বনি ্ভ়াবচত দনল য�়া� যদনি। িত্ভি়ানন এই ত়াবলক়ায 
রনযনে �ষুতির়াষ্ট, �ষুতির়াজ্, র়াবশয়া, রি়ান্স, ইত়াবল, যস্পন, ইউনক্ন, 
রি়াক্জল, বচন এিং জ়াপ়ান। 
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২০২১ সাতি এয়ারবাতসর সতগে চুন্তি স্বাষেনরে হতয়নেি
২০২১ স়ানলর যসনটেম্নর, র়ারত প্র়ায ২১,০০০ যক়াষ্ি ি়াক়ার (অ়্াডনস্পস) 
িনূল্র এয়ারি়াস বডনফন্স এিং যস্পনসর সনগে একষ্ি চুক্তি স্ব়াক্র কনর। 
পষুরনন়া এবরআরও-৭৪৮- এর পবরিনত্ভ বস-২৯৫ বিি়ান যকন়ার চুক্তি িনযবেল। 
যসখ়ানন ৫৬ষ্ি বিি়ান চ়াওয়া িনযনে। এর িনে্ ১৬ষ্ি যস্পন যিনক আসনি 
এিং ি়াবক ৪০ষ্ি গুজর়ানতর র়ানদ়াদর়ায দতবর িনি। এসি বিি়ান িনি সম্ণূ ্ভ 
যদশীয পদ্ধবতনত। ২০২৩ যসনটেম্র যিনক ২০২৫ স়ানলর আ�নস্টর িনে্ 
১৬ষ্ি বিি়ান সরির়াি কর়া িনি। যদশীযর়ানি দতবর বিি়ানগুনল়া প্রস্তুত িনি 
২০২৬ যিনক ২০৩১ স়ানলর িনে্। প্রবতরক়্া িন্তনকর িনত, এই প্রকনপের 
ি়াে্নি ২০৩১ স়ানলর িনে্ বিি়ান ি়াবিনী ৫৬ষ্ি বিি়ান প়ানি।

গেশীয় ব্যবসা উপককৃ ে হতব
স়াতষ্ি র়ানজ্র ২৫ষ্ি যক়াম়্াবনর জন্ ১৩৪০০ষ্ি �ন্ত়াংশ এিং 
৪৬০০ষ্ি স়াি-অ়্ানসম্বল কনম়্াননন্ট সরির়াি করনি। এে়াড়়াও, 
৫৬ষ্ি বিি়াননর প্রবতষ্িনত র়ারত ইনলকরিবনক্স বলবিনিড এিং 
র়ারত ড়াযন়াবিক্স বলবিনিড বি়ার়া দতবর একষ্ি যদশীয ইনলকরিবনক 
ওয়ারনফয়ার সষ্ু ি ি়াকনি। এই যপ্রক়্াপনি, এই প্রকপেষ্ি র়ারনতর 
যিসরক়াবর খ়ানতর জন্ বদক পবরিত্ভনক়ারী বিস়ানি প্রি়াবণত িনি। গরা��ার গমিায় প্রধািমন্তী

“রনে নশল্পগুনি গেতশর অর্যন্ততর 
এবং বাইতর গরতক আতস, িেুি 

কম ্ভসংস্াতির এবং স্ব-গরা��াতরর 
সুতরা� আসতব।“ 

প্রে়ানিন্তী ২৯ অন়্াির বরবডও কনফ়ানরনন্সর 
ি়াে্নি গুজর়াত যর়াজ�়ার যিল়ার উনবি়ােন 
কনরন। বদবলি যিনক জ়াতীয স্তনর ‘যর়াজ�়ার 
যিল়া’র সম্প্রস়ারণ কনরনেন। গুজর়ানতর 
পচি়ানযত পবরনেি়া বনি ্ভ়াচন যি়ানড্ভ প়াচঁ 
ি়াজ়ানররও যিবশ এিং যল়াক রক্ক বননয়ান�র 
জন্ আি ি়াজ়ানররও যিবশ প্র়ািতীনক বননয়ান�র 
বচষ্ে যদওয়া িনযনে। বতবন িনলবেনলন, “আ�়ািী 
বদনগুবলনত, এিনবক অন়্ান্ র়াজ্গুবলও 
যকন্দ্রীয সরক়ানরর পদ়া্ক অনষুসরণ কনর 
গুজর়ানতর িনত়া 'যর়াজ�়ার যিল়া' আনয়াজন 
করনি। আি়ানক জ়ান়ানন়া িনযনে য� প্র়ায সিস্ত 
র়াজ্ এব�নয আসনে এিনবক যকন্দ্রশ়াবসত 
অচিলগুবলও এই উনদ়্ান� য�়া� বদনচ্ছ।“
যকন্দ্রীয সরক়ার প্রবত িের ১০ লক্ যল়ানকর 
কি ্ভসংস়্াননর লক্্ বনে ্ভ়ারণ কনরনে। �়াইনি়াক, 
র়াজ্গুবল য� ি়ানর য�়া�দ়ান করনে, ত়ানত এর 
সংখ়্া শীঘ্রই এই লক্্ ে়াবড়নয �়ানি। এর ি়ানন 
িল য� যকন্দ্রীয এিং র়াজ্ সরক়ারগুবল আজ 
এিন এক প্রজনন্র �ষুিকনদর জন্ একন�়ান� 
ক়াজ করনে। যদনশর তরুণতরুণী �়ার়া অননক 
উৎস়াি বননয কিতীি়াবিনীনত য�়া� বদনচ্ছন ত়ারঁ়া 
বিবরন্ন প্রশ়াসবনক ক়াজনক ত্বর়াবন্বত করনত 
স়াি়া�্ করনি। 
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এক রারে, গশ্রষ্ রারে 
�িতির িতষে্য রারো 

সি ্ভদ়াই র়ারনতর নীবত ও আক়াঙ্ক়ার প্রে়ান দিবশটি্ িল ঐক্। একত়ার যচতন়া প্রবতষ্ি র়ারতীযনক 
এক সূনত্র য�নঁিনে। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদীর দৃষ্টিরবগেনত অনষুপ্র়াবণত িয ২০১৪ স়াল যিনক যদনশ 
র়ারতরত্ন যলৌি ি়ানি 'সদ্ভ়ার িলিরর়াই প়্ানিল'-এর জন্ি়াবে ্ভকী, অি ্ভ়াৎ ৩১ অন়্াির বদনষ্ি 
‘জ়াতীয একত়া বদিস’ বিস়ানি উদ�়াপন কর়ার বসদ্ধ়া্ত গ্িণ কর়া িনযবেল। এর উনদেশ্ বেল ঐক্ 
ও অখণ্ডত়ার যচতন়ানক শক্তিশ়ালী কর়া। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী িলিরর়াইনযর ১৪৭তি জন্ি়াবে ্ভকী 
উপলনক্্ যকর়াবদয়ার ‘স্ট়্াচু অফ ইউবনষ্ি’যত সদ্ভ়ার িলিরর়াই প়্ানিনলর প্রবত রেদ্ধ়া জ়াবননযনেন 
এিং জ়াতীয একত়া বদিনসর উৎসনি অংশগ্িণ কনরবেনলন।

জ়াতীয ঐক্ বদিস’ িল র়ারনতর স়াংকৃিবতক 
দিবচত্র্ উদ�়াপননর উপলক্্। ঐক্ 
আি়ানদর দশ ্ভননর িনে্ অ্তবন ্ভবিত। 

যদনশ �খনই যক়ান বিপ� ্ভয আনস, স়ার়া যদনশর ি়ানষুে 
একনত্র যসই দষুন� ্ভ়ান�র যি়াক়ানিল়া কনর। গুজর়ানতর 
যকর়াবদয়ায ২০২২ স়ানলর জ়াতীয একত়া বদিনসর 

প়্ানরড উপলনক্্ প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
িনলবেনলন, “এই সংিবত, এই শঙৃ্ল়া পবরি়ার 

যিনক শুরু কনর যদশ প� ্ভ্ত প্রবতষ্ি স্তনর প্রনয়াজন 
এিং আজ আির়া যদনশর প্রবতষ্ি যক়ানণ এষ্ি যদখনত 

প়াক্চ্ছ। আজ যদনশ ৭৫ ি়াজ়ার ঐক্ যদৌড় অনষুষ্ষ্ত 
িনচ্ছ। যদনশর ি়ানষুে সদ্ভ়ার প়্ানিনলর সংকপে যিনক শক্তি 
এিং অনষুনপ্ররণ়া প়ানচ্ছন। অিতৃ ক়ানলর িনে্ ‘পচিপ্র়াণ’ 
িন্তনক সগেী কনর আজ স়াড়়া যদনশর ি়ানষুে জ়াবতর ঐক্ 
ও অখণ্ডত়ার শপি গ্িণ কনরনেন।“

আি়ানদর যদনশ উৎসি উদ�়াপননর বিবরন্ন স়াংকৃিবতক 
উপ়ায আনে, বকন্তু যচতন়া একই। যদনশর এই 

ঐক্, এই সংিবত, এনক অপনরর প্রবত 
এই সখ্ত়া র়ারনতর �রীর িূল্নি়ানের 

পবরচ়াযক। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
িনলনেন, “আজ জ়াতীয একত়া বদিনস, 
আবি সদ্ভ়ার প়্ানিনলর দ়াবযনত্বর কি়া 
পষুনর়ািতৃ্তি করনত চ়াই। বতবন আি়ানদর 
যদনশর ঐক্নক শক্তিশ়ালী কর়ার 
দ়াবযত্ব বদনযবেনলন। এই ঐক্ তখনই 

�ােীয় একো নেবস
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শক্তিশ়ালী িনি �খন প্রবতষ্ি ন়া�বরক একই 
কত্ভি্নি়াে বননয এই দ়াবযত্ব �ি়া�ির়ানি 
প়ালন করনি। আজ এই কত্ভি্নি়ােনক সি ্ভ়ানগ্ 
যরনখ ‘সিক়া স়াি, সিক়া বিক়াশ, সিক়া 
বিশ্ব়াস, সিক়া প্রয়াস’ িনন্ত যদশ উন্নযননর 
পনি এব�নয চনলনে। আজ বনরনপক্ নীবতর 
ক়ারনণ যদনশর প্রবতষ্ি অংনশ, প্রবতষ্ি গ়্ানি, 
প্রবতষ্ি বির়ান� এিং প্রবতষ্ি ি়ানষুে উপকৃত 
িনচ্ছন।“ কষু চক়াওয়ানজর আন� প্রে়ানিন্তী 
ননরন্দ্র যি়াদী বনর়াপত্ত়া ি়াবিনীর সদস্নদর 
জ়াতীয ঐক্ ও বনর়াপত্ত়ার শপি প়াে কর়ান।
অিুষ্াতি আম্বান্�র আনেবাসী নশশুরা 
সগেীে পনরতবশি কতর 
যকর়াবদয়ায অনষুষ়্াননর একষ্ি বিনশে 
আকে ্ভণ বেল আম়্াক্জর আবদি়াসী বশশুনদর 
সগেীত পবরনিশন়া। এই �়াননর দনলর সদস্র়া 
একসিয আম়্াক্জ িক্্নর বরক়্া করত। �ত 
ি়ানস ত়ারঁ আম়্াক্জ �়াত্র়ার সিয প্রে়ানিন্তী 
ননরন্দ্র যি়াদী এই বশশুনদর সগেীত পবরনিশন়া 
যদনখ ত়ানদর উৎস়াবিত কনরবেনলন। এই 
আবদি়াসী বশশুনদর সগেীত চচ্ভ়ার �পেষ্ি যিশ 
অনষুনপ্ররণ়াদ়াযক। এই বশশুনদর একসিয 
ত়ানদর যিৌবলক চ়াবিদ়া পূরণ করনত এিং 

বশবক্ত িওয়ার সষুন�়া� 
প়াওয়ার জন্ লড়়াই করনত 
িনযবেল।
একো ি�র: সারা নবতশ্বর 
�ি্য আেশ ্ভ শহর
একত়া ন�র র়ারনতর একষ্ি 
িনডল শির বিস়ানি �নড় 
উেনে, �়া শুেষু যদনশই নয, 
স়ার়া বিনশ্ব নক্জরবিিীন িনি। 
যদনশ �খন পবরনিশ রক়্ায 
িনডল বসষ্ির কি়া িল়া 
িনি ি়া এলইবড’র ি়াে্নি 
বিদষু্ৎ স়ারেযী িনডল বসষ্ির 
কি়া িল়া িয, তখন সি়ার 
আন� একত়া ন�নরর ন়াি 
আসনি। এখ়ানন যসৌরবিদষু্ৎ 
চ়াবলত পবরিিন ি্িস়্া এিং 
বিবরন্ন প্রজ়াবতর প্র়াণী সংরক্নণর 
ি্িস়্া ি়াকনি। একত়া িল, 
একত়া ন়াস ্ভ়াবর, একত়া যফবর, এিং 
একত়া যরলওনয যস্টশন �েন কর়া 
িনি। একত়া ন�নর একষ্ি জ়াদষুঘরও 
দতবর কর়া িনি। 

গকরানেয়ায় ্্যাচু অফ ইউনিটটতে সে্ভার প্যাতটতির প্রনে 
শ্রধিা নিতবেি করতিি প্রধািমন্তী িতরন্দ্র গমােী
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 প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ‘স্ট়্াচু অফ ইউবনষ্ি’যত সদ্ভ়ার প়্ানিনলর প্রবত রেদ্ধ়া বননিদন কনরন 
এিং জ়াতীয একত়া বদিনসর উদ�়াপননও অংশগ্িণ কনরবেনলন। জ়াতীয একত়া বদিনসর 
প়্ানরড প়াচঁষ্ি র়ানজ্র বিএসএফ এিং পষুবলশ ি়াবিনী- প্রবতষ্ি অচিল যিনক একজন কনর 
অংশগ্িণ কনরবেল। প়াচঁষ্ি র়াজ্ িল, উত্তর অচিল (িবরয়ান়া), পক্চিি অচিল (িে্প্রনদশ), 
দবক্ণ অচিল (যতনলগে়ান়া), পূি ্ভ অচিল (ওবড়শ়া) এিং উত্তর-পূি ্ভ যজ়ান (ক্ত্রপষুর়া)। এই দলগুবল 
ে়াড়়াও, কিনওনযলি য�িস ২০২২-এর েযজন পষুবলশ যস্প়াি্ভস পদক বিজযীও কষু চক়াওয়ানজ 
অংশ বননযবেনলন। 

 প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী আরম্ভ ৪.০-এর সি়াপনী অনষুষ়্ানন ৯৭তি কিন ফ়াউনডিশন যক়ানস ্ভর 
প্রবশক্ণ়ািতী আবেক়াবরকনদর উনদেনশ র়ােণ বদনযনেন। যকর়াবদয়ায দষুষ্ি নতুন প� ্ভিন স়্ান 
�নড় যত়াল়া িনযনে যিজ �়ানড্ভন এিং বিয়াওয়াবক িন। য�়ালকে়ােঁ়া ি়া�়ান ি়া যিজ �়ানড্ভনষ্ি 
বতন একর এল়াক়া জষুনড় বিস্তৃ ত �়া এষ্িনক যদনশর িিৃত্তি য�়ালকে়ােঁ়া ি়া�়ান কনর তুনলনে। 
ি়া�়ানন যি়াি ১ লক্ ৫০ ি়াজ়ার চ়ার়া যর়াপণ কর়া িনযনে।

 প্র়ায ২ একর জ়ায�়া বননয বিয়াওয়াবক িন �নড় উনেনে। এর িনে্ রনযনে একষ্ি যদশীয 
ফষু নলর ি়া�়ান, ক়ানের ি়া�়ান, ফনলর ি়া�়ান, ঔেবে ি়া�়ান, বিরে প্রজ়াবতর পিৃক বির়া� এিং 
একষ্ি বডক্জি়াল ওবরনযনন্টশন যসন্ট়ার। এষ্ি জ়াপ়াবন উক্দ্দবিদ আবকর়া বিয়াওয়াবকর যকৌশল 
ি্িি়ার কনর দতবর কর়া িনযনে, �়া কি সিনয ঘন ও যদশীয িন প্রস্তুত করনত স়াি়া�্ কনর।

জ়াতীয একত়া বদিস রাষ্ট্র
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সাধারণ মািুতরর বানড়র 
স্বপ্ন পূরণ হতয়তে 

“আির়া এখন খষুি সষুখী! বসনিন্ট, ি়াবল বি়ার়া 
বনবি ্ভত প়াক়া ি়াবড়নত িসি়াস করবে। আি়ানদর 
িনত়া দবরদ্র পবরি়ারনক প়াক়া ি়াবড় বনি ্ভ়ানণ 
সি়াযত়া কর়ার জন্ সরক়ারনক েন্ি়াদ। আবি 
এখন এই ি়াবড়র �বি ্ভত ি়াবলক।“ ওবড়শ়ার 
ি়াল়াবগের যজল়ার ি়াবস়্া শশী ি়াবরক একি়া 
জ়াবননযনেন। এই বিেি়া িবিল়া এতবদন একষ্ি 
জর়াজীণ ্ভ ি়াবড়নত িসি়াস করনতন। কনর়ান়া 
িি়াি়াবরর সিয প়াক়া ি়াবড় দতবরর জন্ 
প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া-গ়্াি়াচিল বকিি যিনক 
বতবন সি়াযত়া যপনযবেনলন। যেনল বদনিজষুর, 
ত়ারঁ যর়াজ�়ানর প়াচঁ সদনস্র পবরি়ানরর জন্ 
দষুনিল়া খ়াি়ার যজ়া�়াড় কর়াও কষ্েন িনয 
পনড়বেল। এিন সিনয বতবন প্রে়ানিন্তী আি়াস 
য�়াজন়া-গ়্াি়াচিল যিনক ১,৩০,০০০ ি়াক়া 
অনষুদ়ান যপনযবেনলন প়াক়া ি়াবড় দতবরর জন্। 
শশী দ্রুত ি়াবড় বনি ্ভ়াণ সম্ন্ন কনরন, �়ার জন্ 
সরক়ার প্রনণ়াদন়া তিবিল যদয।
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ি়াড়খনণ্ডর গুিল়া যজল়ার চ়াপক়া গ়্ানির 
৫৯ িের িযবস ি়ােঁন়া ওঁর়াও ক়াচঁ়া ি়াবড়নত 
ি়াস করনতন। িে ্ভ়া ও শীনতর সিয পবরি়ানরর 
সকনলর দষুনর্ভ়া� ি়াড়ত, ক়ারণ বশশুর়া 
প্র়াযশই অসষুস্ িনয পড়ত। প়াক়া ি়াবড় দতবর 
কর়া ত়ানঁদর ক়ানে এক অসম্ভি ক়াজ িনল 
িনন িত। বকন্তু প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া-
গ়্াি়াচিল-এর সি়াযত়ায ত়ানঁদর যসই 
স্বপ্ন ি়াস্তনি পবরণত িনযবেল। পবরি়ানরর 
সদস্নদর সিন�়াব�ত়ায ি়ােঁন ি়াবড় বনি ্ভ়াণ 
কনরন। বতবন এখন ত়ারঁ পবরি়ানরর সনগে 
নতুন ি়াবড়নত িসি়াস করনেন। ি়াবড় প়াক়া 
িওয়ায পবরি়ানরর সকনলর আত্মবিশ্ব়াসও 
যিনড়নে। বতবন এখন গ়্ানির অন্নদর 
ত়াড়়াত়াবড় ত়ানঁদর ি়াবড় বনি ্ভ়াণ সম্ূণ ্ভ করনত 
উৎস়াবিত করনেন।
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শুধ ু ওনড়শার শশী বানরক বা ঝাড়খতণ্ডর বাধঁি 
ওরাওঁতয়র স্বপ্ন িয়, গেতশর প্রনেটট েনররি মািতুরর 
নি�স্ব পাকা বানড়র স্বপ্ন পূরণ হতয়তে। রাতের মারার 
ওপর োে গিই, কাচঁা বানড়তে বা রগ্নপ্রায় বানড়তে বা 
রাড়া বানড়তে রাকতে হয়, োরঁা গবাতঝ পাকা েতরর 
মিূ্য। প্রধািমন্তী িতরন্দ্র গমােীর উতে্যাত�, সরকার 
প্রধািমন্তী আবাস গরা�িা চাি ু কতরতে, রা েনররি 
মািরুতের পাকা বানড় প্রোি কতরতে। ২০২২ সাতির 
২২ িতরম্বর প্রধািমন্তী আবাস গরা�িা-গ্ামাঞ্তির 
রষ্ বানর ্ভকী। আবাস গরা�িা সম্পতক্ভ নকেু ের্য 
গ�তি গিওয়া রাক…

িে্প্রনদনশর স়া�র যজল়ার সষুেীর কষু ি়ার দজন 
প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়ার অেীনন প়াক়া ি়াবড় প়াওয়ার 
পনর প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদীনক বচষ্ে বলনখ জ়াবননযবেনলন 
য�, ‘এই প্রকপেষ্ি �িৃিীন পবরি়ানরর ক়ানে আশীি ্ভ়াদ স্বরূপ 
িনয উেনে’। সষুেীর আন� একষ্ি র়াড়়া ি়াবড়নত ি়াকনতন 

এিং ৬-৭ ি়ার ি়াবড় পবরিত্ভন কনরবেনলন। প্রে়ানিন্তী 
ননরন্দ্র যি়াদী প্রবতক্ক্য়ায জ়াবননযবেনলন, “যশে প� ্ভ্ত 
বননজর ি়াবড়, ি়াি়ায উপর ে়াদ প়াওয়ার আন্ অিলূ্!” 
স়াে়ারণ ি়ানষুনের জীিননর এই উজ্জ্বল িষুিতূ ্ভগুবল 
প্রে়ানিন্তীনক যদনশর যসি়ায অলি়া্ত ও অবির়াি ক়াজ 
চ়াবলনয য�নত অনষুপ্র়াবণত এিং উৎস়াবিত কনর।

প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া-শির়াচিল ২০১৫ স়ানলর 
২৫ জষুন চ়ালষু িনযবেল এিং ২০১৬ স়ানলর ২০ ননরম্র 
প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া-গ়্াি়াচিল চ়ালষু িনযবেল। 
যকন্দ্রীয িবন্তসর়া ‘সকনলর জন্ আি়াসন’ বনক্চিত কর়ার 
জন্ ২০২৪ স়ানলর ি়াচ্ভ প� ্ভ্ত প্রকপেষ্ি সম্প্রস়াবরত 
কনরনে। এই সিনয, ১.৫৬ যক়াষ্ি �িৃ বনি ্ভ়ানণর জন্ 
তিবিনলর িন়্ািস্ত কর়া িনি। প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া 
(শির়াচিল এিং গ়্াি়াচিল)-এর অেীনন শির ও গ়্াি়াচিনল 
আনষুি়াবনক ৩.৭২ যক়াষ্ি ি়াবড়র লক্্ বনে ্ভ়ারণ কর়া িনযনে, 
�়ার িনে্ প্র়ায ৩.৫ যক়াষ্ি বনবি ্ভত িনযনে। যি়াি বনবি ্ভত 

পনরকল্পিার সাফতি্যর �ি্য পাচঁটট মন্ত
স্বচ্ছত়া: িন্তষ্ি বেল 
‘�রীিনদর অবেক়ার’, 
জ়াত, েি ্ভ ি়া যর়ািি়্া্ক ি়া 
যক়ানও সষুপ়াবরশ ে়াড়়াই 
ত়ারঁ়া ি়াবড় প়ানিন।

প্রিনি িক্চিত: প্রকনপের 
সষুবিে়া সি়ার আন� 
যপৌঁনেনে গ়্ানির দবরদ্রনদর 
ক়ানে, �়ার়া বননজনদর ি়াবড় 
ি়ান়ানন়ার আশ়া পবরত়্া� 
কনরবেনলন।

প্র�ষুক্তি�ত প� ্ভনিক্ণ: 
প্র�ষুক্তি ি্িি়ার কনর 
ি়াবড়র বনি ্ভ়াণ প� ্ভনিক্ণ 
কর়া উবচৎ। 

িবিল়ানদর ক্িত়াযন: 
বকিনি িবিল়ানদর 
ক্িত়াযননর লনক্্ ি়াবড়র 
ি়াবলক়ান়া ত়ানঁদর ন়ানি ি়া 
য�ৌি ন়ানি কর়ার প্রনচটি়া।

যিৌবলক চ়াবিদ়া অ্তরু্ভতি: 
ি়াবড়নত শুেষুি়াত্র চ়ার 
যদওয়াল ি়াক়া উবচত নয; 
এষ্ি এল়াক়ার চ়াবিদ়া এিং 
দশলী অনষু�়াযী বনি ্ভ়াণ কর়া 
উবচত। ি়াবড়নত সি সষুন�়া�-
সষুবিে়া ি়াকনত িনি।

২

১

৪

৩ ৫
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একষ্ি ি়াবড় যকিল ইি এিং বসনিনন্টর দতবর একষ্ি 
ক়াে়ানি়া নয, আি়ানদর অনষুরূবত এিং আক়াঙ্ক়াগুবল 
�নৃির সনগে সং�ষুতি ি়ানক। ি়াবড়র সীি়ান়া প্র়াচীর যকিল 
আি়ানদর বনর়াপত্ত়া প্রদ়ান কনর ন়া িরং আি়ানদর িনে্ 
আস়্া এিং উত্তি রবিে্নতর আশ্ব়াসও জ়াব�নয যত়ানল।

- ননরন্দ্র যি়াদী, প্রে়ানিন্তী। 
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ি়াবড়গুবলর িনে্ প্র়ায আড়়াই যক়াষ্ি ি়াবড় সষুবিে়ানর়া�ীনদর 
ি়ানত তুনল যদওয়া িনযনে। য�সি পবরি়ানরর আন� প়াক়া 
ি়াবড় বেল ন়া ত়ানঁদর এই সকল ি়াবড় প্রদ়ান কর়া িনচ্ছ। 
প্রে়ানিন্তী প্রিনি যচন্ন়াই এিং ত়ারপনর গুজর়ানতর 
র়াজনক়ানি আেষুবনক প্র�ষুক্তিনত বনবি ্ভত ১১০০ষ্ি ি়াবড়র 
সষুবিে়ানর়া�ীনদর ি়ানত চ়াবি তুনল বদনযনেন।

‘ন়্াশন়াল ইনবস্টষ্িউি অফ রুর়াল যডনরলপনিন্ট 
অ়্াডি পচি়ানযবত র়াজ’ সষুবিে়ানর়া�ীনদর উপর প্রে়ানিন্তী 
আি়াস য�়াজন়া-গ়্াি়াচিনলর প্রর়াি বননয একষ্ি সিীক়্া 
চ়াবলনযনে। সিীক়্া অনষুস়ানর, প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া 

বি়ার়া প্রদত্ত প়াক়া ঘর সষুবিে়ানর়া�ীর আি ্ভ-স়াি়াক্জক-
ি়ানবসক সষুস্ত়া, স়াি়াক্জক অিস়্া, স্ব়াস্্, আত্মবিশ্ব়াস, 
ি়াবলক়ান়া এিং বনর়াপত্ত়ার অনষুরূবত এিং স়ািবগ্ক 
জীিন�়াত্র়ার উপর উনলিখন�়া�্ প্রর়াি বিস্ত়ার কনরনে। 
প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া গ়্াি়াচিনলর অেীনন বনবি ্ভত 
ি়াবড়গুবলর িনে্ ৬৮% পবরি়ার জ়াবননযনে য� জীবিক়া 
বনি ্ভ়ানির জন্ ি়াবড়র বরতনর অবতবরতি জ়ায�়া রনযনে, 
য�খ়ানন ৩৩% স়াে়ারণ ি়াবড়নত জীবিক়া বনি ্ভ়ানির জন্ 
আল়াদ়া জ়ায�়া রনযনে। এই বকিনির সষুবিে়ানর়া�ীনদর 
যিবশরর়া�ই ৩০ যিনক ৪১ িেনরর িনে্। 

প্রধািমন্তী আবাসি 
গরা�িা – শহরাঞ্ি

প্রধািমন্তী আবাস 
গরা�িা – গ্ামাঞ্ি
২০১৬ স়াল যিনক গ়্াি়াচিনলর 
ি়ানষুেনদর প়াক়া ঘর যদওয়া িয।

আি িেনর গ়্ািীণ আি়াসন 
প্রকপেনক উৎস়াবিত কর়া

বের   সংখ্যা
২০০৬-২০১৪  ১.৮ যক়াষ্ি
২০১৪-২০২২  ২.৫৫ যক়াষ্ি

ি়াবড়র আক়ার ২০ ি� ্ভ বিি়ার (ইক্্র়া 
আি়াস য�়াজন়া) যিনক ২৫ ি� ্ভ বিি়ার  
িকৃ্দ্ধ।

ইউবনি সি়াযত়া ৭০/৭৫ ি়াজ়ার যিনক 
িকৃ্দ্ধ যপনয ১.২০/১.৩০ লক্ ি়াক়া 
িনযনে। 

স্বচ্ছ র়ারত বিশন-গ়্ািীনণর অেীনন 
যশৌচ়া�়ার বনি ্ভ়ানণর জন্ অবতবরতি ১২ 
ি়াজ়ার ি়াক়া।

 প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া-শির়াচিল বিনশ্বর 
িিৃত্তি আি়াসন প্রকপেগুবলর িনে্ অন্তি।

 ২০১৬ স়ানল শিনরর ি়াবস়্ানদর জন্ 
স়ারেযী িূনল্র আি়াসন চ়ালষু কর়া িনযবেল।

 ৫৮.৫৯ লক্ ি়াবড় বনি ্ভ়াণ ি়া িস্ত়া্তর কর়া 
িনযনে। ১৬ লক্ ি়াবড় বনি ্ভ়ানণ নতুন প্র�ষুক্তি 
ি্িি়ার কর়া িনচ্ছ।

২০০৪-২০১৪ বিাম 
২০১৫-২০২২

অনষুনি়াবদত ি়াবড়র সংখ়্া দশগুণ 
যিনড়নে, ১৩.৪৮ লক্ যিনক ১২২.৬৯ 
লক্ িনযনে।

সম্ূণ ্ভরূনপ বনবি ্ভত ি়াবড়র সংখ়্া ৭.৫ গুণ 
িকৃ্দ্ধ যপনযনে, ৮.০৪ লক্ যিনক এর সংখ়্া 
িনযনে ৬৩.৬৫ লক্।

আি়াসন প্রকনপে যি়াি বিবননয়া� ২২ গুণ 
যিনড়নে, ০.৩৮ লক্ যক়াষ্ি যিনক ৮.৩১ 
লক্ যক়াষ্ি ি়াক়া িনযনে।

যকন্দ্রীয আি়াসন সি়াযত়া দশগুণ িকৃ্দ্ধ 
যপনযনে, ০.২০ লক্ যক়াষ্ি ি়াক়া যিনক 
১.৮৬ লক্ যক়াষ্ি ি়াক়া িনযনে, �়ার ফনল 
প্র়ায ২.৪০ যক়াষ্ি কি ্ভসংস়্ান সষৃ্টি িনযনে।

৬৭৪ যক়াষ্ি কি ্ভ বদিস ি়া ২.৪০ যক়াষ্ি 
কি ্ভসংস়্ান সষৃ্টি িনযনে।

প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া ফ্্যা�নশপ প্রকল্প
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�়ার়া �িৃিীন ি়া �়ানদর ক়াচঁ়া ঘর রনযনে, 
ত়ারঁ়া �বদ প়াক়া ি়াবড় প়ান, ত়ািনল ত়ারঁ়া ত়ানঁদর 
ক়ানজর যক্নত্র যিবশ িনন়ান�়া� বদনত প়ানরন।

প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়ার ২ যক়াষ্ি 
উপক়ারনর়া�ীর িনে্ ৭৪ শত়াংনশর যিবশ 
িবিল়া ি়া ত়ানঁদর ন়াি য�ৌির়ানি বনিবন্ধত 
িনযনে। ি়াবড়র ি়াবলক়ান়ার ি়াে্নি ন়ারীনদর 
ক্িত়াযন, �িৃস়্াবলর অি ্ভননবতক বসদ্ধ়ান্ত 
ত়ানঁদর অংশগ্িণ িকৃ্দ্ধ কনরনে। যক়াষ্ি যক়াষ্ি 
ি়াবড় বনি ্ভ়াণ রেবিক, র়াজবিবস্ত, েুনত়ার, কনলর 
বিবস্ত এিং আসি়ািপত্র প্রস্তুতক়ারকনদর জন্ 
প্রচুর কি ্ভসংস়্ান দতবর কনরনে, িকৃ্দ্ধ যপনযনে 
ি্িস়াও।

‘সকনলর জন্ আি়াসনন’র প্রবত ত়ারঁ 
প্রবতশ্রুবত পষুনি ্্ভতি কনর, প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী িনলনেন, “�বরিনদর প়াক়া ি়াবড় 
যদওয়ার এই প্রচ়ার়াবর�়ান শুেষুি়াত্র একষ্ি 
সরক়াবর প্রকনপের যচনয অননক যিবশ।“ এষ্ি 
গ়্ানি এিং দবরদ্রনদর িনে্ বিশ্ব়াস বফবরনয 
আননত স়াি়া�্ করনি। দ়াবরনদ্র্র বিরুনদ্ধ 
লড়়াই কর়ার স়ািস যজ়া�়াড় কর়ার প্রিি ে়াপ 
এষ্ি। এষ্ি ি়াি়ায যরনখ, আি়ানদর সরক়ার 
প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়ানক অগ়্াবেক়ার 
বদনযনে।
পূব ্ভবেমী ২১টট পনরকল্পিার ব্যর ্ভো এক 
সফি পনরকল্পিার �ন্ম নেতয়তে
সরক়াবর আি়াসন প্রকনপের আওত়ায যদনশ 
আন�ও ি়াবড় দতবর কর়া িনযবেল। বকন্তু এই 
প্রকপেগুবল সম্নক্ভ ি়ানষুনের বিরে প্রবতক্ক্য়া 
বেল। স্ব়ােীনত়ার পর বশপে রেবিক এিং 
অি ্ভননবতকর়ানি দষুি ্ভল অংনশর জন্ সিবন্বত 
রতু ্ভবক�ষুতি �িৃ প্রকপে বেল প্রবতষ্ষ্ত প্রিি 
আি়াসন প্রকপে (১৯৫২)। ত়ারপনর, প্রবত 
১০-১৫ িেনর, বকিিগুবলনত নতুন বনযি �ষুতি 
কর়া িনযবেল, ন়াি পবরিত্ভন কর়া িনযবেল। 
প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়ার আন� ২১ষ্ি বকিি 
বেল, বকন্তু সষুবিে়ািক্চিতনদর জন্ আি়াসন 
বনক্চিত কর়ার লক্্ পূরণ িযবন। প্রে়ানিন্তী 
ননরন্দ্র যি়াদী �খন ২০১৪ স়ানল যদনশর ক্িত়া 
গ্িণ কনরন, তখন বতবন ‘সকনলর জন্ 
আি়াসন’ বনক্চিত কর়ার লনক্্ প্রে়ানিন্তী 
আি়াস য�়াজন়া-শির়াচিল এিং গ়্াি়াচিল চ়ালষু 
কনরন। 

এি়া আি়ানদর সরক়ানরর িড় যসৌর়া�্ য� আির়া স়ানড় বতন 
যক়াষ্ি পবরি়ানরর সিনচনয িড় স্বপ্ন ি়াস্তি়াযন করনত যপনরবে। 

এষ্ি আজনকর নতুন র়ারত, য�খ়ানন েননতর়ানস দবরদ্রর়া 
ত়ানঁদর নতুন ি়াবড়নত ি়াস করনত প়ারনেন।

- ননরন্দ্র যি়াদী, প্রে়ানিন্তী

মধ্যপ্রতেতশ ধিতেরাতস �কৃহ প্রতবশ 

�কৃহপ্রতবশ গরতক স্বপ্নতক 
সনে্য করার িেুি নেশা 

নতুন ি়াবড় নতুন আশ়া, নতুন উদ্ি, নতুন জীিনীশক্তির 
পবরচ়াযক। এই ক়ারনণই, যকউ �খন একষ্ি নতুন ি়াবড় যকননন, নতুন 
সম্ভ়ািন়া যদখ়া �়ায। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ২২ অন়্াির িে্প্রনদনশর 
স়াতন়ায প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া-গ়্ািীনণর ৪.৫ লনক্রও যিবশ 
সষুবিে়ানর়া�ীনদর জন্ ‘�িৃপ্রনিশ’ অনষুষ়্ানন য�়া� বদনযবেনলন, যসখ়ানন 
ত়ানঁদর ি়ানত ি়াবড়র চ়াবি িস্ত়া্তর কর়া িয।

প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী িনলনেন, “আন�, যদনশর দষুি ্ভল নীবতর ফনল 
ি়ানষুে �িৃিীন িনতন, পনরর প্রজন্ দষুদ্ভশ়ার বশক়ার িত। যদশ আি়ানদর 
সষুন�়া� বদনযনে। আির়া পষুরনন়া চক্ষ্ি র়াঙবে। প্রবতষ্ি দবরদ্র ি়ানষুে 
�়ানত প়াক়া ঘর প়ান আি়ানদর সরক়ার যসই লনক্্ ক়াজ করনে। ত়াই 
এত ি়াবড় বনি ্ভ়াণ কর়া িনচ্ছ।“ 

িে্প্রনদনশ, প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়ার অেীনন ৩৮ লক্ ি়াবড় 
অনষুনি়াবদত িনযনে, �়ার িনে্ প্র়ায ৩০ লক্ ি়াবড় দতবর কর়া িনযনে। 
য�নিতু সরক়ার দবরদ্রনদর চ়াবিদ়া যি়ানি, ত়াই নতুন ি়াবড়র িনে্ 
যশৌচ়া�়ার, বিদষু্ৎ, জনলর সংন�়া� এিং �়্াস সংন�়া� রনযনে। যদনশর 
যনতৃত্ব এখন অতীত যিনক বশক়্া বননচ্ছ এিং ন়া�বরকনদর যিৌবলক 
সষুন�়া�-সষুবিে়ার অখণ্ডত়া বনক্চিত করনত ক়াজ করনে। আন�, ি়ানষুে 
ত়ানঁদর জীিননর যিৌবলক প্রনয়াজনীযত়া যিনক িক্চিত বেনলন, ফনল 
ত়ানঁদর অন্ বকেু বননয র়াি়ার সিয বেল ন়া। প্রে়ানিন্তী িনলনেন, 
“আির়া পি পবরিত্ভন কনরবে এিং ি়াবড়র ি়াবলকনদর সম্ূণ ্ভ 
ি়াবলক়ান়া প্রদ়ান কনরবে।“ প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া এখন স়াি়াক্জক 
ও অি ্ভননবতক ক্িত়াযননর ি়াবতয়ার িনয উনেনে। 

প্রে়ানিন্তী আি়াস য�়াজন়া ফ্্যা�নশপ প্রকল্প
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সরকানর েফেতর ৮৮ িষে 
ব� ্ভফুতটরও গবনশ �ায়�া 

খানি করা হতয়তে

দীঘ ্ভবদন েনর ফ়াইল আিনক ি়াক়া, ফ়াইল 
জি়া ি়াক়া, দীঘ ্ভ অনপক়্া! সরক়াবর 

দফতর িলনত স়াে়ারণ ি়ানষুনের িনন 
এই বচত্রই যরনস ওনে। তনি প্রে়ানিন্তী 
ননরন্দ্র যি়াদী শুেষু যদনশর নয, সরক়াবর 

বির়ান�রও এই বচত্র প়াল্ট়ানত সক্ি 
িনযনেন। এই ক়ারনণই, �়ান্ধী জয্তী 

যিনক ৩১ অন়্াির প� ্ভ্ত স়ার়া যদনশ 
সরক়াবর দফতনর অনষুষ্ষ্ত বিনশে 

পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান ২.০ চল়াক়ালীন 
সিনয শুেষুি়াত্র ৫৪ লনক্রও যিবশ ফ়াইল 

প� ্ভ়ানল়াচন়া কর়া িযবন, ৪ লনক্রও 
যিবশ দীঘ ্ভ িষুলতুবি ি়াক়া ি়ািল়া এিং 

অবরন�়া�গুবলও বনস্পত্তি কর়া িনযনে। 
৮৮ লক্ ি� ্ভফষু ি জ়ায�়া খ়াবল কর়া 

িনযনে। এে়াড়়াও, পবরচ্ছন্নত়া অবর�়াননর 
অংশ বিস়ানি, সরক়ার বিবরন্ন বির়ান�র 

ফ়াইল এিং স়্্াপ বনষ্পত্তি কনর ৩৬৪.৫৩ 
যক়াষ্ি ি়াক়া আয কনরনে।

বিনশে পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান ২.০ রাষ্ট্র

বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার   ১৬-৩০ ননরম্র, ২০২২
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ল়াল সষুনত়ায দীঘ ্ভক়াল সরক়াবর 
ফ়াইল আিনক ি়াকত। 
এি়া এক অর়্ানস পবরণত 

িনযবেল। প্রে়ানিন্তী বিস়ানি দ়াবযত্ব 
গ্িনণর পর ননরন্দ্র যি়াদী এই অর়্ানসর 
অিস়ান কনরনেন। উন্নযন প্রকপে যি়াক 
ি়া সরক়াবর অবফনস প্র়াপ্ত অবরন�়া� 
এখন আর যক়ানও ফ়াইল দীঘ ্ভবদন েনর 
আিনক ি়ানক ন়া। �ত িের প্রিিি়ার 
সরক়াবর অবফনস পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান 
শুরু কনরবেল যকন্দ্রীয সরক়ার। এই িের 
�়ান্ধী জয্তী অি ্ভ়াৎ ২ অন়্াির যিনক 
৩১ অন়্াির প� ্ভ্ত বিনশে পবরচ্ছন্নত়া 
অবর�়ান ২.০ চ়ালষু কর়া িনযবেল। এষ্ি 
�ত িেনরর প্রচ়ার়াবর�়াননর তুলন়ায 
প্র়ায ১৫গুণ িিৃৎ বেল। যকন্দ্রীয 
কিতী, জনঅবরন�়া� এিং যপনশন 
িন্তী ড. ক্জনতন্দ্র বসং-এর িনত, এই 
প্রচ়ার়াবর�়াননর সিয, র়ারনতর প্রত্্ত 
অচিল-সি সং�ষুতি, অেীনস্ এিং 
আচিবলক অবফসগুবলনত বিনশে নজর 
যদওয়া িনযবেল। এি়ার প্রচ়ানরর অংশ 
বিস়ানি ৯৯,৬৩৩ষ্ি স়্ানন বিনশে 
পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান পবরচ়ালন়া কর়া 
িনযবেল। এই স়্ানগুবলনত জনস়াে়ারনণর 
অবরন�়া� সম্বলত ৪,৩৬,৮৫৫ষ্ি স্ব�ত 
ি়াক়া ফ়াইলগুবলও প� ্ভ়ানল়াচন়া কর়া 
িনযনে এিং বনষ্পত্তি কর়া িনযনে। একষ্ি 
প্রবতনিদনন িল়া িনযনে, স়ার়া যদনশ 
বির়া� ও িন্তক বিবলনয যি়াি ৫৪.৫ 
লক্ ফ়াইল প� ্ভ়ানল়াচন়া কর়া িনযনে। 
যকন্দ্রীয িন্তী ক্জনতন্দ্র বসং-এর িনত, 
এই প্রচ়ার়াবর�়াননর সিয, স়াংসদনদর 
ক়াে যিনক প্র়ায ৮৭৮৪ষ্ি তি্সূত্র এিং 
অবরন�়া� প� ্ভ়ানল়াচন়া এিং সি়াে়ান 
কর়া িনযবেল।

এই অবর�়াননর আওত়ায বিবরন্ন 
দফতর ও িন্তনক পনড় ি়াক়া িক্জ্ভত়াংশ 
বনষ্পত্তি কর়া িনযনে। এই িক্জ্ভত়াংশ 
বিক্ক্ কনর সরক়ার ৩৬৪.৫৩ যক়াষ্ি 
ি়াক়া আয কনরনে। আিজ্ভন়া যিনক 

৪,৩৬,৮৫৫টট
�ণ অবরন�়া� ফ়াইল 

প� ্ভ়ানল়াচন়া এিং বনস্পত্তি
কর়া িনযনে।

এই সমতয় 
সারাতেতশ 
নবরা� ও 

মন্তকগুনি 
৫৪.৫ িষে 

ফাইি 
পর ্ভাতিাচিা 

কতরতে।

বিনশে পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান ২.০ রাষ্ট্র

এই অবর�়ান

স়্ানন পবরচ়ালন়া 
কর়া িনযনে। 

৯৯,৬৩৩টট
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আনযর বদক যিনক স়ািবরক বিেযক বির়া� এব�নয 
রনযনে। এষ্ি িক্জ্ভত়াংশ বিক্ক্ যিনক ২১২.৭৬ যক়াষ্ি ি়াক়া 
ল়ার কনর ত়াবলক়ায শীে ্ভস়্ানন রনযনে, ত়ারপনর রনযনে 
কযল়া িন্তক এিং যরল িন্তক। ত়ানদর আয �ি়াক্নি 
৪৮.৫১ যক়াষ্ি ি়াক়া এিং ৩৩.০৫ যক়াষ্ি ি়াক়া। 
এইরাতব প্রচার অনররাি চিি...
ি়াজ়ার ি়াজ়ার কি ্ভকত্ভ়া ও ন়া�বরক বিনশে পবরচ্ছন্নত়া 
অবর�়ান ২.০-এ অংশগ্িণ কনরন, সরক়াবর অবফস 
পবরষ়্ার কর়ার আন়্ালন শুরু কনরন। ড়াক বির়া� ২৪ 
ি়াজ়ার যপ়াস্ট অবফনস, যরল িন্তক ৯৩৭৪ষ্ি যরলনস্টশনন, 
প্রবতরক়্া বির়া� ৫৯২২ষ্ি বিশন এল়াক়ায এিং স্বর়াষ্ট 
িন্তক ১১৫৫৯ষ্ি বিশন এল়াক়ায পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান 
পবরচ়ালন়া কনরনে। ১৬ষ্ি িন্তক ি়া বির়া� এক ি়াজ়ানরর 
যিবশ স়্ানন এিং ৩১ষ্ি িন্তক/বির়া� একনশ়াষ্িরও যিবশ 
স়্ানন প্রচ়ার়াবর�়ান পবরচ়ালন়া কনরনে। বিনশে পবরচ্ছন্নত়া 
অবর�়ান ২.০-এর অগ্�বত একষ্ি বনবদ্ভটি যপ়াি্ভ়াল, www.
pgportal.gov.in/scdpm22 -এর ি়াে্নি প্রবতবদন 
প� ্ভনিক্ণ কর়া িনযবেল। সিস্ত িন্তক এিং বির়া� জষুনড় 
২১৫ জন যন়াড়াল অবফস়ার এিং স়াি-যন়াড়াল অবফস়ার 
বননয়া� কর়া িনযবেল। প্রবত সপ্ত়ানি, র়ারত সরক়ানরর 
সবচির়া বিনশে পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান ২.০ প� ্ভ়ানল়াচন়া 
কনরন। এই অবর�়াননর অগ্�বত স়াি়াক্জক ি়াে্নিও 

৩৬৪.৫৩ 
যক়াষ্ি ি়াক়া আয িনযনে িক্জ্ভত়াংশ বিক্ক্ 

কনর। স়ািবরক বির়া� ২১২.৭৬ যক়াষ্ি 
ি়াক়া ল়ার কনর ত়াবলক়ায শীে ্ভস়্ানন রনযনে, 

ত়ারপনর রনযনে কযল়া িন্তক এিং যরল 
িন্তক। ত়ানদর আয �ি়াক্নি ৪৮.৫১ যক়াষ্ি 

ি়াক়া এিং ৩৩.০৫ যক়াষ্ি ি়াক়া।

এরাতবই প্রচার অনররাি চতি

ডাক ের গরি মন্তক
২৪০০০ষ্ি ড়াক ঘনর 
পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান 

শুরু িনযনে।

৯৩৭৫ষ্ি
যরলনস্টশনন
অবর�়ান শুরু িনযনে

প্রনেরষো নবরা� ৫৯২২টট নমশি স্াতি 
এবং স্বরাষ্ট্র মন্তক ১১৫৫৯টট নমশি স্াতি 

পনরচ্ছন্নো অনররাি পনরচািিা কতরতে। 

প্রক়াশ কর়া িনযবেল, িন্তক এিং বির়া�গুবল ৬৭,০০০ 
ি়ানরর যিবশ িুইি কনরনে। যপ্রস ইনফরনিশন িষু্নর়া িন্তক 
ও বির়ান�র পক্ যিনক ১২৭ষ্ি বিিবৃত জ়াবর কনরনে। 

�ে বের চারটট রাষ্ট্রপনে 
রবতির সমেুি্য স্াি মুতি 
করা হতয়নেি
�ত িের সরক়াবর অবফসগুনল়ানতও একই 
েরননর পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান পবরচ়ালন়া কর়া 
িনযবেল। িষুলতুবি ফ়াইল এিং িক্জ্ভত়াংশ 
বনষ্পত্তি কর়ার পনর য� স়্ান খ়াবল িনযবেল, 
ত়া চ়ারষ্ি র়াষ্টপবত রিননর যচনয যিবশ বেল। 
র়াষ্টপবত রিননর যিনি এল়াক়া প্র়ায ২ লক্ 
ি� ্ভফষু ি। ৩ লক্ ২৮ ি়াজ়ার �ণ-অবরন�়ান�র 
িনে্ ৩ লক্ ৩ ি়াজ়ার অবরন�়ান�র বনষ্পত্তি 
কর়া িনযনে। একই সনগে ৮৩৪ষ্ি বনযি ও 
পদ্ধবতর িনে্ ৬৮৫ষ্ি’র সরলীকরণ কর়া 
িনযনে, স়াংসদনদর ১১০৫৭ষ্ি বচষ্ের িনে্ 
৮২৮২ষ্ি’র বনষ্পত্তি কর়া িনযনে।

বিনশে পবরচ্ছন্নত়া অবর�়ান ২.০ রাষ্ট্র
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ই-রুবপ (প়াইক়াবর) রাষ্ট্র

যদযশর বডক্জি়াল ই-রুবপ (প়াইক়াবর) চ়ালষু কর়ার 
সনগে সনগে বরজ়ার্ভ ি়্া্ক বিনশ্বর কনযকষ্ি 
যকন্দ্রীয ি়্ান্কর ত়াবলক়ায অ্তরু্ভতি িনযনে 

�়ার়া ইবতিনে্ এই েরননর উনদ়্া� গ্িণ কনরনে। এষ্ি 
সরক়াবর বসবকউবরষ্িজ বনষ্পত্তির জন্ ি্িি়ার কর়া িনি। 
এই প়াইলি প্রকনপের স়াফনল্র উপর বরত্তি কনর, রবিে্নত 
অন়্ান্ িড় অন্কর যলননদননর জন্ ি্িি়ার কর়া িনি। 
যকন্দ্রীয অি ্ভিন্তী বনি ্ভল়া সীত়ার়ািন ১ যফব্রুয়াবর ি়ানজনি 
বডক্জি়াল িষুদ্র়ার কি়া উনলিখ কনরবেনলন।
ই-রুবপ বডক্জি়াল িষুদ্র়া �়া ইউবপআই যিনক আল়াদ়া। এষ্ি 
আসনল বরজ়ার্ভ ি়্া্ক অফ ইক্ডিয়ার জ়াবর কর়া যন়ানির 
বডক্জি়াল রূপ। এখ়ানন ি়াক়া ে়াপ়ানন়ার পবরিনত্ভ আরবিআই 
ইনলকরিবনক যি়ানকন ি়া অ়্াক়াউন্ট ইসষ্ু  করনি, �়ার িলূ্ 
িনি র়ারতীয ি়াক়ারই সিতুল্। ইউবপআইনয যলননদননর 
জন্, একষ্ি ি়্া্ক অ়্াক়াউনন্ট ি়াক়া র়াখনত িনি। 
অন্বদনক ই-রুবপ ে়াপ়ানন়া িয ন়া, ফনল এষ্ি ক্বতগ্স্ত 
িওয়ার যক়ানন়া সম্ভ়ািন়া যনই। এষ্ি ই-ওয়ানলনি সংরক্ণ 
কর়া য�নত প়ানর। �়াইনি়াক, বডক্জি়াল ই-রুবপ বদনয 
যলননদননর জন্, ি়াক়া ি়্া্ক অ়্াক়াউনন্ট ি়া প্রকৃত িষুদ্র়ার 
আক়ানর জি়া করনত িনি।
খচুরা ই-রুনপ নিব ্ভানচে স্াি গরতক চাি ুকরা হতব

 আরবিআই যঘ়ােণ়া কনরনে য� শীঘ্রই ই-রুবপ (খষুচর়া) 
প়াইলি প্রকপে বিস়ানি চ়ালষু কর়া িনি। ই-রুবপ (প়াইক়াবর) 
বনবদ্ভটি কনযকষ্ি সংস়্ার ি়ানতই সীি়ািদ্ধ ি়াকনি।

ই-রুনপ পাইকানর এবং খচুরা, েটুট নরন্ন
 আরবিআই ‘যসন্ট়াল ি়্া্ক বডক্জি়াল ক়ানরক্ন্স’ প়াইক়াবর 

এিং খষুচর়া উরনযর জন্ একষ্ি পিৃক িষুদ্র়ার ি্িস়্া 
কনরনে। এষ্ি ব্লকনচইন প্র�ষুক্তির উপর বরত্তি কনর �নড় 
উনেনে।

 প়াইক়াবর িষুদ্র়া ি়্াক্্কং ি্িস়্ার িনত়া আবি ্ভক 
প্রবতষ়্ানগুবল ি্িি়ার করনি।

 দদনক্্ন প্রনয়াজনন ি়ানষুে খষুচর়া ই-রুবপ ি্িি়ার 
করনি।

রারতে চািু হি প্ররম 
নডন্�টাি মুরিা ই-রুনপ 

র়ারত বিনশ্বর দ্রুত িে ্ভনশীল বডক্জি়াল অি ্ভনীবতসম্ন্ন যদশগুবলর িনে্ অন্তি। আি়ানদর যদশ ২০২১-
২০২২ স়ানল ৮৮.৪ বিবলযন অি ্ভ বডক্জি়াল যলননদন কনরনে, চলবত আবি ্ভক িেনরর প্রিি দত্রি়াবসনকর 

পবরসংখ়্ান যিনক যি়াি়া �়ায য� র়ারতীযর়া এখন প্রবতবদন �নড় ২৮.৮ যক়াষ্ি বডক্জি়াল যলননদন করনে। 
এই বডক্জি়াল ও স্বচ্ছ অি ্ভনীবত ি্িস়্ানক আরও এব�নয বননয য�নত ১ ননরম্র র়ারনতর বরজ়ার্ভ ি়্া্ক যদনশর 
প্রিি বডক্জি়াল িষুদ্র়া যসন্ট়াল ি়্া্ক বডক্জি়াল ক়ানরক্ন্স-যি়ালনসল প়াইলি প্রকপে বিস়ানি ই-রুবপ চ়ালষু কনরনে।

বডক্জি়াল অি ্ভনীবত চ়াগে়া িনি। এষ্ি বনযন্তণ 
করনি আরবিআই। বফননিনকর যক্নত্র সষুন�়ান�র 

নতুন বি়ার উনন়্াচন করনি। ন�দ ে়াপ়া, 
পবরচ়ালন়া এিং িণ্ননর যি়াি়াও হ়্াস প়ানি।

- ননরন্দ্র যি়াদী, প্রে়ানিন্তী। 

 ি়াজ়ানর ন�দ ি়াকনলও ই-রুবপ ওয়ানলনি ি়াকনি।
শুরুতে এসব ব্যাঙ্ক অন্তরু্ভতি হতব

 প়াইলি প্রকনপের িনে্ রনযনে যস্টি ি়্া্ক অফ ইক্ডিয়া, 
ি়্া্ক অফ িনর়াদ়া, ইউবনযন ি়্া্ক অফ ইক্ডিয়া, 
এইচবডএফবস ি়্া্ক, আইবসআইবসআই ি়্া্ক, যক়াি়াক 
ি়াবিন্দ্র়া ি়্া্ক, ইনযস ি়্া্ক, আইবডএফবস ফ়াস্ট্ভ ি়্া্ক 
এিং এইচএসবিবস ি়্া্ক।

ই-রুনপ'র সুনবধা
 বডক্জি়াল ই-রুবপ  িল িষুদ্র়ার বডক্জি়াল রূপ।
 বডক্জি়াল িষুদ্র়া িষুঁ বকিষুতি এিং এষ্ি প্রকৃত িষুদ্র়ার সনগে 

বিবনিয করনত প়ানর।
 ন�দ অনি ্ভর উপর বনর্ভরত়া কিনি, এিং যন়াি ে়াপ়ানন়ার 

খরচ ি়াচঁনি।
 এষ্ি একষ্ি বিশ্বি়্াপী বডক্জি়াল যপনিন্ট বসনস্টি দতবরর 

সষুবিে়াও দতবর করনি।
 এষ্ি জ়াল িষুদ্র়ার সিস়্া যিনক িষুক্তি যপনত স়াি়া�্ 

করনি।  
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ইন্টারতপাি ৯০েম সাধারণ সমাতবতশ প্রধািমন্তী িতরন্দ্র গমােীর রারণ

বিশ্বজষুনড় সংকনির সিয পষুবলশ ি়াবিনী 
প্রিি স়াবরনত ি়ানক। আবি যসই জওয়াননদর 

প্রশংস়া কবর �়ার়া ি়ানষুনের যসি়ায ত়ানঁদর 
জীিন উৎস� ্ভ কনরনেন।

- িতরন্দ্র গমােী, প্রধািমন্তী

আঞ্নিক নবকাতশর �ি্য 
নবশ্বব্যাপী সহতরান�োর আহ্াি

যিনদর একষ্ি য়্ানক িল়া িনযনে- आ नो भद्राः 
क्रतवो यन्तु ववश्वताः  �়ার অি ্ভ, সি বদক যিনক 
সনি ্ভ়াত্তি বচ্ত়া আসষুক। ইন্ট়ারনপ়ানলর ে়ারণ়াষ্ি 
র়ারতীয দশ ্ভননর বিবরন্ন বদনকর সনগে জবড়ত। 
ইন্ট়ারনপ়ানলর িূলিন্ত িল, ‘বনর়াপদ বিনশ্বর জন্ 
পষুবলশনদর সং�ষুতি কর়া’। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
�ত ১৮ অন়্াির নয়াবদবলির প্র�বত িযদ়ানন 
ইন্ট়ারনপ়ানলর ৯০তি স়াে়ারণ সি়ানিনশ র়ােণ 
যদন এিং িিৃত্তর আ্তজ্ভ়াবতক সিন�়াব�ত়ার 
ি়াে্নি আচিবলক বিক়ানশর, সষুবিে়ার জন্ 
আ্তজ্ভ়াবতক সিন�়াব�ত়ার আহ়্ান জ়ান়ান। 

প্র়া চীন র়ারতীয দ়াশ ্ভবনক চ়াণক্ 
সনি ্ভ়াত্তির়ানি আইন প্রনয়ান�র দশ ্ভন 
ি়্াখ়্া কনরবেনলন। ত়ারঁ িত়ানষুস়ানর 

আইন প্রনয়ান�র ি়াে্নি সি়ানজর দিেবযক ও 
আে়্াত্মিক কল়্াণ বনক্চিত িয। চ়াণনক্র িনত, 
আইননর প্রনয়া� আি়ানদর �়া যনই ত়া অজ্ভন 
করনত, আি়ানদর �়া আনে ত়া রক়্া করনত, �়া 
সংরক্ণ কনরবে ত়া িকৃ্দ্ধ করনত এিং সিনচনয 
য�়া�্ ি্ক্তিনদর ক়ানে যপৌঁে়ানত স়াি়া�্ কনর।
এষ্ি আইন ি়াস্তি়াযননর জন্ একষ্ি অ্তরু্ভক্তিিলূক 
পদ্ধবত। স়ার়া বিনশ্ব পষুবলশ ি়াবিনী শুেষু ি়ানষুেনক 
রক়্া করনে ন়া, স়াি়াক্জক কল়্াণও বনক্চিত 
করনেন। ত়ারঁ়া সি়ানজর য�নক়ান সংকনি প্রিি 
স়াবরনত ি়ানকন। যক়াবরড-১৯ িি়াি়াবরর সিয ত়া 
সি ্ভ়াবেক লক্ণীয বেল। ৯০তি ইন্ট়ারনপ়াল স়াে়ারণ 
সি়ানিনশর উনবি়ােনন ত়ারঁ র়ােনণ প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী িনলবেনলন, “স়ার়া বিনশ্ব পষুবলশর়া স়াে়ারণ 
ি়ানষুেনক স়াি়া�্ কর়ার জন্ ত়ানঁদর জীিননর িষুঁ বক 
যনন। এিনবক ত়ানঁদর অনননকই জন�নণর যসি়ায 

ইন্ট়ারনপ়াল ৯০তি স়াে়ারণ সি়ানিশ  রাষ্ট্র
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জীিন উৎস� ্ভ কনরনেন। আবি ত়ানঁদর প্রণ়াি জ়ান়াই। 
পবৃিিী যিনি য�নলও বনর়াপদ র়াখ়ার দ়াবযত্ব যশে িয 
ন়া। এিনবক িি়াি়াবর চল়াক়ালীন, ইন্ট়ারনপ়াল স়ার়া 
বদনর়াত েনর ত়ানঁদর দ়াবযত্ব প়ালন কনরনে।“
আি়ানদর পষুবলশ ি়াবিনী শুেষু জন�ণনক রক়্া কনর 
ন়া, আি়ানদর �ণতনন্তরও যসি়া কনর। আি়ানদর যদনশ 
৯০ যক়াষ্ি য�়া�্ যর়াি়ার রনযনেন। এই পবরবস্বতনত 
র়ারনত অি়াে, সষুষ্লু  এিং ি়্াপক বনি ্ভ়াচন ি্িস়্ায 
পষুবলশনদর রূবিক়া অনস্বীক়া� ্ভ। বনি ্ভ়াচনন সি়াযত়া 
কর়ার জন্ প্র়ায ২৩ লক্ পষুবলশ কিতী যি়াত়ানযন 
কর়া িয। দিবচত্র্ ও �ণতন্ত িজ়ায র়াখ়ার যক্নত্র 
র়ারত বিনশ্বর ক়ানে উদ়ািরণ স্বরূপ। প্রে়ানিন্তী 
িনলন, “আি়ানদর পষুবলশ ি়াবিনী সংবিে়াননর 
প্রবতশ্রুবত অনষু�়াযী ক়াজ কনরন, ি়ানষুনের দিবচত্র্ 
ও অবেক়ারনক সম়্ান কনর।“ প্রে়ানিন্তী যি়াদী ত়ারঁ 
র়ােনণ সন্ত়াস, দষুনতীবত, ি়াদক প়াচ়ার, যচ়ার়াচ়াল়ান 
এিং সং�ষ্েত অপর়ানের িনত়া িহু আ্তজ্ভ়াবতক 
সিস়্ার কি়াও উনলিখ কনরনেন।
বতবন িনলন, “স়ার়া বিনশ্ব �খন যক়ানও অিগেনলর 
আশ্ক়া যদখ়া �়ায, তখন প্রবতক্ক্য়া যকিল স়্ানীয 
প� ্ভ়ানয িনত প়ানর ন়া! এই আশ্ক়াগুবল প্রবতিত 
করনত বিনশ্বর সকনল যদনশর একক্ত্রত িওয়া 
প্রনয়াজন।“ এক বনর়াপদ বিশ্ব �নড় যত়াল়া আি়ানদর 
দ়াবযত্ব। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী িনলনেন, “পষুবলশ 
এিং আইন প্রনয়া�ক়ারী প্রবতষ়্ানগুবলর িনে্ 
সিন�়াব�ত়া ি়াড়়ানন়ার জন্ পদ্ধবত এিং যপ্র়ানি়াকল 
দতবর করনত িনি। পল়াতক অপর়ােীনদর জন্ যরড 
কন ্ভ়ার যন়াষ্িশ জ়াবর কনর ইন্ট়ারনপ়াল স়াি়া�্ করনত 
প়ানর।“ অনষুষ়্ানন উপবস্ত বেনলন যকন্দ্রীয স্বর়াষ্টিন্তী 
অবিত শ়াি, ইন্ট়ারনপ়ানলর সর়াপবত আিনিদ 
ন়ানসর আল রইবস এিং িি়াসবচি জ়ান� ্ভন স্টক এিং 
বসবিআই বডনর্র।  

 ইন্ট়ারনপ়ানলর ৯০তি স়াে়ারণ সি়ানিশ ১৮-২১ অন়্াির 
নয়াবদবলির প্র�বত িযদ়ানন অনষুষ্ষ্ত িনযবেল। দিেনক িন্তী, 
পষুবলশ প্রে়ান, যকন্দ্রীয িষ্ু নর়া প্রে়ান এিং ঊধ্ব ্ভতন পষুবলশ 
কি ্ভকত্ভ়াসি ১৯৫ষ্ি ইন্ট়ারনপ়াল সদস্ যদনশর প্রবতবনবের়া 
উপবস্ত বেনলন। স়াে়ারণ সি়ানিশ িল ইন্ট়ারনপ়ানলর সনি ্ভ়াচ্চ 
বনযন্তক সংস়্া। এর ক়া� ্ভক়াবরত়া সম্বক্ভত গুরুত্বপূণ ্ভ বসদ্ধ়া্ত 
বননত িেনর একি়ার এষ্ির দিেক অনষুষ্ষ্ত িয।

 প্র়ায ২৫ িের পর র়ারনত ইন্ট়ারনপ়ানলর স়াে়ারণ সি়ানিনশর 
দিেক অনষুষ্ষ্ত িনচ্ছ। যশেি়ার এষ্ি িনযবেল ১৯৯৭ স়ানল।

 ২০২২ স়ানল নয়াবদবলিনত ইন্ট়ারনপ়াল স়াে়ারণ সি়ানিনশর 
আনয়াজন কর়ার জন্ র়ারনতর প্রস্ত়ািষ্ি স়াে়ারণ পবরেনদর 
সদস্নদর বি়ার়া বনরঙ্লু শ সংখ়্া�বরষ্ত়ায �িৃীত িনযবেল। এই 
অনষুষ়্ানষ্ি সিগ্ বিনশ্বর স়ািনন র়ারনতর আইনশঙৃ্ল়া ি্িস়্ার 
সনি ্ভ়াত্তি অনষুশীলনগুবল প্রদশ ্ভন কর়ার সষুন�়া� প্রদ়ান কনর।

 এনত ইন্ট়ারনপ়ানলর ১৯৫ষ্ি সদস্ যদশ অংশগ্িণ কনরবেল। 
এনত র়ারত বিনশ্বর স়ািনন আইনশঙৃ্ল়া সংক়্া্ত ত়ার যসর়া 
অনষুশীলনগুবল প্রদশ ্ভন কনরনে।

 প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ইন্ট়ারনপ়ানলর ৯০তি স়াে়ারণ সি়ানিশ 
উপলনক্্ একষ্ি মি়ারক ড়াকষ্িবকি এিং ১০০ ি়াক়ার িষুদ্র়া 
প্রক়াশ কনরনেন।

ইন্টারতপাতির ৯০েম সাধারণ সমাতবশ ১৮-
২১ অত্াবর নেনলেতে অিুটষ্ে হতয়তে

র়ারতীয পষুবলশ ি়াবিনী 
৯০০ষ্িরও যিবশ জ়াতীয 
এিং দশ ি়াজ়ানরর যিবশ 
র়াষ্টঠীয আইন প্রনয়া� 
কনর। দিবচত্র্িয র়াে়া 
ও ঐবতনি্র যদনশ এষ্ি 
অত্্ত কষ্েন ক়াজ।

আইবন ক়াে়ানি়ার 
পবরিত্ভন সত্বেও 
ইন্ট়ারনপ়াল �ত 
৯৯ িেনর ১৯৫ষ্ি 
যদনশর পষুবলশ 
সংস়্ানক একীরূত 
কনরনে।

ইন্ট়ারনপ়াল 
২০২৩ স়ানল 
ত়ার প্রবতষ়্ার 
শতিে ্ভ পূণ ্ভ 
করনি। 

ইন্টারতপাি ২০২৩ সাতি শেবর ্ভ পূণ ্ভ করতব

ইন্ট়ারনপ়াল ৯০তি স়াে়ারণ সি়ানিশ  রাষ্ট্র
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বচ্তন বশবির রাষ্ট্র 

সংবিে়াননর যচতন়ানক সগেী কনর র়ানষ্টর 
উন্নবতর জন্ যদনশর প্রবতষ্ি ন়া�বরক, 
র়ানজ্র একসনগে ক়াজ কর়া প্রনয়াজন। 

প্রবতষ্ি র়াজ্ এনক অপনরর সনগে সিন�়াব�ত়া করনি, 
এনক অপনরর অবরজ্ত়া যিনক বশখনি এিং যদনশর 
উন্নবতর জন্ ক়াজ করনি। সংবিে়ান র়াষ্টগুনল়ানক 
আইন-শঙৃ্ল়া রক়্ার কতৃ ্ভত্ব বদনলও ত়ার়া যদনশর অখণ্ডত়া 
ও ঐক্ রক়্ার জন্ও অবিনচ্ছদ্। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র 
যি়াদী র়ানজ্র স্বর়াষ্টিন্তীনদর বচব্তন বশবিনর িনলনেন, 
“আবি আত্মবিশ্ব়াসী য� আির়া �বদ জ়াতীয দৃষ্টিরবগে 
বননয একসনগে এব�নয �়াই তনি আি়ানদর স়ািনন প্রবতষ্ি 
সিস়্া বনিূ ্ভল িনয �়ানি। প্রবতষ্ি র়াজ্নক অিশ্ই 
সিন�়াব�ত়া করনত িনি। �খন যদনশর শক্তি িকৃ্দ্ধ প়ায, 
প্রবতষ্ি ন়া�বরক এিং পবরি়ার শক্তিশ়ালী িয। এই সষুশ়াসন 
যদনশর প্রবতষ্ি র়াজ্নক সি়ানজর প্র়াব্তক ি়ানষুেনদর 
ক়ানে সরক়াবর সষুবিে়া যপৌঁনে বদনত স়াি়া�্ কনরনে। 
র়ারত সরক়ার কতৃ ্ভক ি়াস্তি়াবযত আইন-শঙৃ্ল়া সংকি়ার 
স়াম্প্রবতক িেরগুবলনত স়ার়া যদনশ শ়াব্তপূণ ্ভ পবরনিশ 
সষৃ্টি কনরনে। অনষুষ়্ানন প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী িনলন, 
“পচি প্র়াণ যদনশর প্রবতষ্ি র়ানজ্ সষুশ়াসননর অনষুনপ্ররণ়া 
িওয়া উবচত। উন্নত আইন-শঙৃ্ল়া পচি প্র়ানণর সংকপেনক 
শক্তিশ়ালী কনর এিং সষুশ়াসননর ি়াে্নি র়ানজ্র 
ক্িত়ানক ি়্াপকর়ানি প্রস়াবরত কর়ার সষুন�়া� প্রদ়ান 
কনর।" 
নচন্তি নশনবতর েয়টট অনধতবশতি নবনরন্ন নবরয় নিতয় 
আতিাচিা করা হয়

 যকন্দ্রীয স্বর়াষ্ট ও সিন�়াব�ত়া িন্তী অবিত শ়াি ২৭ 
এিং ২৮ অন়্াির ‘বচ্তন বশবির’-এর সর়াপবতত্ব 
কনরন। প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী ২৮ অন়্াির বরবডও 
কনফ়ানরনন্সর ি়াে্নি বচ্তন বশবিনর র়ােণ যদন। 

বচব্তন বশবিনরর েযষ্ি অবেনিশনন কনযকষ্ি বিেয 
বননয দীঘ ্ভ আনল়াচন়া কর়া িনযনে। স্বর়াষ্টসবচি, র়াজ্ 
পষুবলনশর িি়াপবরচ়ালক, যকন্দ্রীয সশস্ত পষুবলশ ি়াবিনী 
এিং যকন্দ্রীয পষুবলশ সংস়্া সকনলই দষুবদননর বচ্তন 
বশবিনর অংশ বননযবেল।

 বচ্তন বশবিনর, স়াইি়ার অপর়াে ি্িস়্াপন়ার জন্ 
একষ্ি ইনক়া-বসনস্টি বিক়াশ, পষুবলশ ি়াবিনীর 
আেষুবনকীকরণ, যফৌজদ়াবর বিচ়ার ি্িস়্ায তি্ প্র�ষুক্তির 
ি্িি়ার িকৃ্দ্ধ, স্ল সীি়া্ত ি্িস়্াপন়া, উপকূলীয 
বনর়াপত্ত়া এিং অন়্ান্ অর্্তরীণ বনর়াপত্ত়া সংক়্া্ত 
বিেযগুবল আনল়াচন়া কর়া িয। 

 যদনশ ন়ারীনদর বনর়াপত্ত়া এিং ত়ানদর জন্ বনর়াপদ 
পবরনিশ সষৃ্টির ওপর বিনশে যজ়ার যদওয়া িয। 
বশবিনরর লক্্ বেল জ়াতীয নীবত প্রণযন এিং পূনি ্ভ়াতি 
পবরকপেন়াগুবল উন্নত কর়া।  

রাত�্যর স্বরাষ্ট্র মন্তীতের ‘নচন্তি নশনবর’: 
সহতরান�োমিূক রুতিরাষ্ট্রঠীয় কািাতমা ম�বুে হতব

যদনশর সংবিে়াননর িূলর়াি, যচতন়া এিং ন়া�বরকনদর দ়াবযত্ব িল যদনশর উন্নযনন একসনগে ক়াজ কর়া। 
এই পিরূবিনত, িবরয়ান়ার সূরজকষু নডি র়ানজ্র স্বর়াষ্টিন্তীনদর বননয ‘বচ্তন বশবির’ অনষুষ্ষ্ত িনযবেল। 
এই বচ্তন বশবিনরর লক্্ বেল অর্্তরীণ বনর়াপত্ত়ার জন্ প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদীর ‘বরশন ২০৪৭’ 

এিং উন্নত র়ারনতর জন্ ‘পচি প্র়াণ’ িন্ত ি়াস্তি়াযননর জন্ একষ্ি কি ্ভ পবরকপেন়া দতবর কর়া। স্ব়ােীনত়া 
বদিনসর র়ােনণ প্রে়ানিন্তী এই দষুষ্ি বিেনযর যঘ়ােণ়া কনরবেনলন। ২৮ অন়্াির প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 

এই বশবিনর র়ােণ যদন। যসখ়ানন বতবন পষুবলশ ি়াবিনীর আেষুবনকীকরণ, স়াইি়ার অপর়াে ি্িস়্াপন়া, 
িবিল়ানদর বনর়াপত্ত়া এিং অন়্ান্ বিেয বননয আনল়াচন়া কনরন।
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সংহনের মন্ততক সগেী কতর

নবপ্বীরা ‘এক রারে, গশ্রষ্ রারে’-
এর গচেিাতক শন্তিশািী কতরনেতিি

র়ারতীয বিপ্িীর়া স্ব়ােীনত়া অজ্ভননর জন্ আপ্র়াণ লড়়াই কনরবেনলন। র়ারতীযনদর 
উপর বরিষ্িশনদর যশ়ােণ- বনপীড়ননর ি়াত্র়া �খন অবতক্ি কনর, তখন স্ব়ােীনত়ানপ্রিীর়া 

বরিষ্িশনদর উবচৎ বশক়্া যদওয়ার বসদ্ধ়া্ত যনয, ত়ারঁ়া বরিষ্িশনদর বিরুনদ্ধ সশস্ত সংগ়্াি শুরু 
কনরন। স়ার়া যদনশর ি়ানষুনের িনে্  যদশনপ্রি জ়াগ্ত িয। স্ব়ােীনত়া সংগ়্ািীর়া যদনশর 
জন্ সি ্ভস্ব উৎস� ্ভ কনর দৃটি়া্ত স়্াপন কনরনেন। র়ারত ‘আজ়াবদ ক়া অিতৃ িনি়াৎসি’ 

উদ�়াপন করনে �়া আজনকর প্রজনন্র জন্ একষ্ি ‘সংকি়ার উৎসি’। এে়াড়়াও, এখনই 
আদশ ্ভ সিয ‘সংকনপের ি়াে্নি বসক্দ্ধ’ অজ্ভন কর়ার, আি়ানদর স্বনপ্নর র়ারত �নড় যত়াল়ার। 

‘আজ়াবদ ক়া অিতৃ িনি়াৎসি’ বসবরনজ যসই সকল জ়াতীয িীরনদর সম্নক্ভ জ়ানষুন �়ার়া 
সংিবতর িনন্ত ‘এক র়ারত, যরেষ্ র়ারত’-এর যচতন়ানক শক্তিশ়ালী কনরবেনলন।

45

স্ব়ােীনত়ার অিতৃ িনি়াৎসি রাষ্ট্র

বনউ ইক্ডিয়া সি়াচ়ার   ১৬-৩০ ননরম্র, ২০২২
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র�ৎ নসংতয়র অিুতপ্ররণা নেতিি
কে্ভার নসং সররা

বিখ়্াত বিপ্িী র�ৎ বসং লক্ লক্ র়ারতীযনদর 
ক়ানে অনষুনপ্ররণ়ার উৎস বেনলন। বকন্তু আপবন 

বক জ়াননন র�ৎ বসংনযর আদশ ্ভ যক বেনলন? বতবন 
িনলন রেনদ্ধয বিপ্িী কত্ভ়ার বসং সরর়া, র�ত বসং 
�়ার েবি ত়ারঁ পনকনি র়াখনতন। শুেষু র�ত বসং নয, 
সরর়া বেনলন আরও অননক স্ব়ােীনত়া সংগ়্ািীর স়ািস 
ও অনষুনপ্ররণ়ার উৎস। িি়ান বিপ্িী এিং স্ব়ােীনত়া 
সংগ়্ািী কত্ভ়ার বসংনক ি়াত্র ১৯ িের িযনস ফ়াবঁস 
যদওয়া িয। ১৮৯৬ স়ানলর ২৪ যি প়াজে়ানির সরর়া 
গ়্ানি বতবন জন্গ্িণ কনরবেনলন। প্র়ায প্রবত িেরই 
ওই গ়্ানি খর়ার প্রনক়াপ যদখ়া বদত। যসই ক়ারনণ কত্ভ়ার 
বসং আরও র়ানল়া সষুন�়ান�র সন্ধ়ানন ১৯১২ স়ানল স়ান 
রি়াক্ন্সসনক়া চনল �়ান। বতবন ি়াক্ভনলনত ক়্াবলনফ়াবন ্ভয়া 
বিশ্ববিদ়্ালনয ত়ারঁ বশক়্া সম্ন্ন করনত যচনযবেনলন। 
আনিবরক়ায তীরি িণ ্ভি়াদ ত়ানঁক ক্ষু ব্ধ কনর তুনলবেল। 
বতবন র়ারনত বরিষ্িশ ঔপবননিবশকত়ার বিরুনদ্ধ 
যক়্ার প্রক়াশ করনত ি়ানকন। সশস্ত বিপ্নির ি়াে্নি 
র়ারনত বরিষ্িশ স়াম়্াজ্নক বনিূ ্ভল কর়ার লনক্্ ১৯১৩ 
স়ানল ওবর�নন �দর প়াষ্ি্ভ প্রবতষ্ষ্ত িনযবেল। �দর 
প়াষ্ি্ভর সদর দফতর বেল স়ান রি়াক্ন্সসনক়ানত। সরর়া 
সক্ক্যর়ানি �দর প়াষ্ি্ভর কি ্ভক়ানণ্ড অংশ বননত 
শুরু কনরন। বতবন �দর পক্ত্রক়ার প়াজে়াবি সংকিরণ 

প্রক়ানশর দ়াবযত্ব গ্িণ কনরন। ১৯১৪ স়ানলর জষুল়াই 
ি়ানস প্রিি বিশ্ব�ষুদ্ধ শুরু িনল, �দর প়াষ্ি্ভর কিতীর়া 
এষ্িনক বরিষ্িশ স়াম়্াজ্ আক্িণ কর়ার সষুন�়া� 
বিস়ানি যদনখবেল। �দর প়াষ্ি্ভ বিনদনশ র়ারতীযনদর 
সং�ষ্েত কর়ার পবরকপেন়া কনরবেল। কত্ভ়ার বসং ১৯১৪ 
স়ানল র়ারনত বফনর আনসন। ত়ারঁ প্রত়্ািত্ভননর স়ানি 
স়ানি, �দর প়াষ্ি্ভর যিশ কনযকজন কিতীনক বরিষ্িশর়া 
যগ্ফত়ার কনর। অপরবদনক কত্ভ়ার বসং এিং র়াসবিি়ারী 
িসষুর িনত়া বিপ্িীর়া প়াজে়ানির যসন়াবনি়াসগুবলনত 
বরিষ্িশনদর বিরুনদ্ধ দসন্নদর সং�ষ্েত করনত শুরু 
কনরবেনলন। বকন্তু �দর প়াষ্ি্ভর কিতীনদর পবরকপেন়া 
সফলর়ানি ি়াস্তি়াযননর আন�ই বরিষ্িশর়া ত়া জ়াননত 
যপনরবেল এিং কত্ভ়ার বসংনক যগ্ফত়ার কর়া িনযবেল। 
ল়ানি়ার েড়�ন্ত ি়ািল়া বিস়ানি পবরবচত, িক্্ কিতীনদর 
বিরুনদ্ধ বিনদ্র়ানি জবড়ত ি়াক়ার অবরন�়া� আন়া 
িনযবেল। কত্ভ়ার বসং সরর়া আদ়ালনত ক্ি়া চ়ানবন 
এিং �নি ্ভর সনগে জ়াবননযবেনলন, “আি়ার দ়াবযত্ব 
যদনশর জন�ণনক বরিষ্িশনদর বিরুনদ্ধ একক্ত্রত কর়া।“ 
ত়ারঁ এই বনবিড় যদশনপ্রি বিচ়ারকনদর প্রচণ্ড ক্ষু ব্ধ 
কনরবেল। ১৯১৫ স়ানলর ১৬ ননরম্র ১৯ িের িযবস 
সরর়া এিং ত়ারঁ সগেী বিষ্ণষু  �নণশ বপংনলনক ল়ানি়ার 
যকন্দ্রীয ক়ার়া�়ানর ফ়াবঁস যদওয়া িয।

জন্- ২৪ যি, ১৮৯৬। িতুৃ্- ১৬ ননরম্র, ১৯১৫ 

গ্ামাঞ্তি পনরচ্ছন্নোর 
পনরসীমা সম্প্রসারণ করা
পবরচ্ছন্ন ি়াকনল আি়ানদর িনও শুদ্ধ ি়ানক। জীিনন 
পবরচ্ছন্ন ি়াক়া ি়ানন আির়া যর়ান�র কিনল পড়ি ন়া, 
�়া আি়ানদর আবি ্ভক অিস়্াননকও শক্তিশ়ালী করনি। 
যে়ািখ়ানি়া সতক্ভত়া অিলম্ন করনলই আির়া িড় 
যর়া� যিনক দনূর ি়াকনত প়াবর। আি়ানদর দদনক্্ন 
রুষ্িনন পবরচ্ছন্নত়া অ্তরু্ভতি কর়ার প্রনয়াজনীযত়া 
যদনখ, র়ারত সরক়ার ২০১৪ স়ানল যদশনক উন্ষুতি 
স়্ানন িলত়্া� িষুতি কর়ার লনক্্ ‘স্বচ্ছ র়ারত বিশন’ 
অবর�়ান শুরু কনরবেল।

 স্বচ্ছ র়ারত বিশন-গ়্ািীণ-এর অেীনন ১০ যক়াষ্িরও 
যিবশ যশৌচ়া�়ার বনি ্ভ়াণ কর়া িনযনে।

 এই বিশননর অেীনন ৬ লনক্রও যিবশ গ়্ািনক 
উন্ষুতি স়্ানন িলত়্া� িষুতি যঘ়ােণ়া কর়া িনযনে।

 র়ারনতর গ়্াি়াচিনল পবরচ্ছন্নত়ার 
অ্তরু্ভক্তি ১৯৮১ স়ানল ি়াত্র ১% বেল, �়া 
২০১৯ স়ানল যিনড় ১০০% িনযনে।

 ‘স়্াবননিশন কর়ানরজ’ ি়া পবরচ্ছন্নত়া 
অ্তরু্ভক্তি িলনত জনসংখ়্ার যসই 
শত়াংশনক যি়াি়ায �়ানদর ি়াবড়নত 
যশৌচ়া�়ার রনযনে।
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েীিবনু্ধ স্যার গোটু রাম

শানন্ত গোর

িি়ান স্ব়ােীনত়া সংগ়্ািী দীনিন্ধষু  স়্ার যে়ািু র়াি 
বরিষ্িশনদর বিরুনদ্ধ বনরলসর়ানি লড়়াই কনরবেনলন। 

বতবন কৃেকনদর ‘িবসি়া’ বিস়ানি পবরবচত বেনলন। বতবন 
১৮৮১ স়ানলর ২৪ ননরম্র িত্ভি়ান িবরয়ান়ার ি়াজ়্ানরর 
একষ্ি যে়াি গ়্াি �বড় স়াম্ল়ায এক অবত স়াে়ারণ 
পবরি়ানর জন্গ্িণ কনরন। কবিত আনে, একি়ার এক 
িি়াজন ঋণ ন়া বদনয যচৌেষুরী যে়ািু র়ািনক প়ানি়ায়ারী 
িওয়ার পর়ািশ ্ভ বদনযবেনলন। যস সিয িি়াজন িযনত়া 
কপেন়াও কনরবন য� বতবন �়ানক পর়ািশ ্ভ বদনচ্ছন যস 
একবদন ি়াজ়ার ি়াজ়ার প়ানি়ায়ারীর র়া�্ বনে ্ভ়ারণ 
করনি। শুেষুি়াত্র বননজর য�়া�্ত়ার যজ়ানর যচৌেষুরী স়ানিি 
প়াজে়ানির র়াজস্ব িন্তীও িনযবেনলন। ১৯১৬ স়ানল �খন 
যর়ািতনক কংনগ্স কবিষ্ি �ষ্েত িনযবেল, তখন যে়ািু 
র়াি এর সর়াপবত িন বকন্তু অসিন�়াব�ত়া আন়্ালননর 
সিয িি়াত্ম়া �়ান্ধীর সনগে ত়ারঁ িত়ানননক্র জন্ বতবন 
চনল �়ান। বতবন ইউবনযবনস্ট প়াষ্ি্ভ �েন কনরন এিং 
ত়ারঁ দল ১৯৩৭ স়ানলর প্র়ানদবশক পবরেদ বনি ্ভ়াচনন 
জযল়ার কনর এিং বতবন উন্নযন ও র়াজস্ব িন্তী িন। 
চক্িততী র়াজ়ান�়াপ়াল়াচ়ারী ত়ারঁ সম্নক্ভ িনলবেনলন 
য� “যচৌেষুরী যে়ািুর়াি যকিল উচ্চ লক্্ বনে ্ভ়ারণ করনত 
জ়াননন ন়া, যসই লক্্গুবল অজ্ভননর উপ়াযও জ়াননন।“ 
যচৌেষুরী যে়ািুর়ািনক ত়ারঁ সিনযর সিনচনয প্রর়ািশ়ালী 
সংকি়ারকনদর একজন িনল িনন কর়া িয। বতবন বেনলন 
কৃেক, রেবিক, িক্চিত ও বনপীবড়ত ি়ানষুেনদর দৃঢ় কণ্ঠ। 
বতবন যদনশর বির়াজনক়ারী শক্তির বিরুনদ্ধ লড়়াই 
কনরবেনলন। বতবন যদনশ সিস়্া এিং প্রবতিন্ধকত়াগুনল়া 

িষুিনতন। কবিত আনে য�, পক্চিি ও উত্তর র়ারনতর 
বিশ়াল অংনশ ত়ারঁ প্রর়াি এতি়াই ি়্াপক বেল য�, 
এিনবক বরিষ্িশ প্রশ়াসকর়াও ত়ারঁ কি়া শুননত অস্বীক়ার 
কর়ার আন� একনশ়াি়ার র়ািনত ি়াে্ িন।
শুেষু ত়াই নয, র়াকড়়া ি়ানঁের িূল বচ্ত়ার়ািন়া বেল যে়ািু 
র়ানির িক্স্তষ্প্রসূত। বতবন বিল়াসপষুনরর র়াজ়ার সনগে 
র়াকর়া ি়ানঁের চুক্তি কনরবেনলন। প়াজে়াি, িবরয়ান়া ও 
র়াজস়্াননর ি়ানষুে আজও এই ি়ানঁের সষুবিে়া প়ানচ্ছন। 
কৃেক ও রেবিকনদর উন্নবতর জন্ যে়ািু র়ানির 
সি়ানষুরূবতশীল িনন়ার়াি প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী 
সরক়ানরর সংকনপে দৃশ্ি়ান। ত়ানঁদর ক্িত়াযননর জন্ 
সরক়ার বিবরন্ন উনদ়্া� গ্িণ কনরনে, �়ার িনে্ রনযনে 
ত়ানদর ি়ানসম্ন্ন িীজ, স়ার িণ্ন কর়া, উৎপ়াবদত পণ্ 
ি়াজ়ানর যপৌঁনে যদওয়া। কৃেকর়া �়ানত ত়ানদর উৎপ়াবদত 
পনণ্র ন়্া�্ িূল্ প়ায, আিি়াওয়ার অবনচিযত়া যিনক 
ফসল রক়্া করনত প়ানরন, ত়ার জন্ আেষুবনক িীজ, 
প� ্ভ়াপ্ত ইউবরয়া এিং সষ্েক যসচ ি্িস়্ার �নড় যত়াল়ার 
প়াশ়াপ়াবশ ি়াষ্ির স্ব়াস্্ িজ়ায র়াখনত সি়াযত়া কর়ার 
যচটি়া কর়া িনচ্ছ। ২০১৮ স়ানলর ৯ অন়্াির িবরয়ান়ার 
স়াম্ল়ায প্রে়ানিন্তী ননরন্দ্র যি়াদী যে়ািু র়ানির িূবত ্ভ 
উনন়্াচন কনরবেনলন। এই অনষুষ়্ানন বতবন িনলন, “যচৌেষুরী 
যে়ািু র়াি যসই সি়াজ সংকি়ারকনদর িনে্ একজন �়ার়া 
র়ারনতর এই অংনশ স্ব়ােীনত়া সংগ়্ানি গুরুত্বপূণ ্ভ অিদ়ান 
যরনখবেনলন।" বতবন যে়ািুর়ািনক এিন একজন ি্ক্তি 
বিস়ানি িণ ্ভন়া কনরবেনলন ব�বন িক্চিত ও বনপীবড়তনদর 
উন্নবতর জন্ বনরলসর়ানি ক়াজ কনরবেনলন।

স্ব়ােীনত়া সংগ়্ািী শ়াব্ত যঘ়াে, পক্চিিিনগের কলক়াত়ায 
১৯১৬ স়ানলর ২২ ননরম্র জন্গ্িণ কনরন। শ়াব্তর 

ি়াি়া যদনিন্দ্রন়াি যঘ়াে কষু বিলি়ার বরন়্াবরয়া কনলনজর 
দশ ্ভননর অে়্াপক বেনলন। ত়ারঁ প্র়ািবিক বশক়্া ি়াবড়নতই 
িনযবেল এিং �িৃবশক়্াই জন্রূবির প্রবত ত়ারঁ রেদ্ধ়ার 
যচতন়া জ়াগ্ত কনরবেল। শ়াব্ত যঘ়াে কষু বিলি়ার ে়াত্র 
সং�েননর প্রবতষ়্াত়া সদস্ বেনলন এিং বিপ্িী সং�েন 

�ষু�়া্তর দনল য�়া�দ়ান কনরবেনলন। এই প়াষ্ি্ভর িলূ লক্্ 
বেল বিপ্িী কি ্ভক়াডি পবরচ়ালন়া কর়া।

এই সং�েনষ্ি শ়াব্তনক অবস চ়ালন়া এিং ল়াষ্ে চ়াল়ানন়া 
সি বিবরন্ন অনস্তর প্রবশক্ণ বদনযবেল। পনর ত়ানঁক একষ্ি 
বিনশে প্রচ়ারণ়ার জন্ বনি ্ভ়াবচত কর়া িয। ১৫ িের 
িযবস শ়াব্ত যঘ়াে ত়ারঁ খষুড়তুনত়া যি়ান সষুনীবত যচৌেষুরীনক 
সনগে বননয ১৯৩১ স়ানলর ১৪ বডনসম্র কষু বিলি়ার যজল়া 

জন্- ২৪ ননরম্র, ১৮৮১। িতুৃ্- ৯ জ়ানষুয়াবর, ১৯৪৫ 

জন্- ২২ ননরম্র, ১৯১৬। িতুৃ্- ২৮ ি়াচ্ভ , ১৯৮৯ 

ককৃ রকতের পতষে নরিটটশতের নবরুতধি িড়াই কতরনেতিি

মারে ১৫ বের বয়তস 
এক�ি নরিটটশ অনফসারতক গুনি কতরনেতিি

স্ব়ােীনত়ার অিতৃ িনি়াৎসি রাষ্ট্র
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বিশ্বজষুনড় িি়াত্ম়া �়ান্ধীর অ�বণত অনষু�়ািী বেনলন। 
বকন্তু এই অনষুস়ারীনদর িনে্ একজন েনী িবিল়া 

বেনলন ব�বন সত্ ও অবিংস়ার পনি চল়ার জন্ ত়ারঁ 
বনজ যদশ ত়্া� কনরবেনলন। বতবন িনলন িীর়ানিন, 
ত়ারঁ আসল ন়াি বেল ি়্ানডবলন যলেড। ত়ারঁ ি়াি়া বেনলন 
বরিষ্িশ যনৌি়াবিনীর কি ্ভকত্ভ়া এডিডি যলেড। িীর়ানিন 
১৮৯২ স়ানলর ২২ ননরম্র বরিনিনন জন্গ্িণ কনরন। 
িি়াত্ম়া �়ান্ধীর অবিংস়ার নীবতর বি়ার়া প্রর়াবিত িনয বতবন 
র়ারতনক বনজ�িৃ কনর তুনলবেনলন। িীর়ানিন ত়ারঁ জীিন 
িি়াত্ম়া �়ান্ধীর নীবত ও স্ব়ােীনত়া সংগ়্ানির জন্ উৎস� ্ভ 
কনরবেনলন। বতবন বেনলন একজন ইংনরজ িবিল়া, ব�বন 
র়ারনতর স্ব়ােীনত়া সংগ়্ানি �ষুতি িনযবেনলন।

বতবন প্র়ায ৩৪ িের র়ারনত িসি়াস কনরবেনলন। 
িীর়ানিন ১৯২৫ স়ানলর ৭ ননরম্র আিনিদ়াি়ানদ যপৌঁে়ান, 
যসইসিয ত়ানঁক িি়ানদি যদশ়াই, িলিরর়াই প়্ানিল এিং 
স্ব়ািী আন্ অর্ি ্ভন়া জ়ান়ান। িি়াত্ম়া �়ান্ধী ত়ানঁক 
সিরিতী আরেনি ি়াকনত যদন এিং ত়ারঁ ন়াি র়ানখন 
িীর়ানিন। ত়ারপর যিনক, িি়াত্ম়া �়ান্ধীর বিশ্বস্ত সিন�়া�ী 
বিস়ানি বতবন সি ্ভদ়া িি়াত্ম়ার সনগে ি়াকনতন। কবিত আনে, 
ি়াপষু িীর়ানিননক বননজর যিনয িনন করনতন। র়ারনত 
আস়ার পর প্রিিবদনক িীর়ানিন বিক্্ র়াে়া বশনখবেনলন 
এিং র়ারনতর বিেনয জ়াননত এিং িষুিনত গ়্ানি গ়্ানি 
ঘষুরনতন। ১৯৩১ স়ানল ববিতীয য�়ালনিবিল সনম্লনন 
য�়া�দ়াননর জন্ িি়াত্ম়া �়ান্ধীর সনগে বতবনও লডিনন 

ব�নযবেনলন। লডিন যিনক র়ারনত বফনর আস়ার পর, 
বতবন খ়াবদর প্রচ়ার শুরু কনরন এিং এর জন্ স়ার়া যদনশ 
ভ্রিণ কনরন। িীর়ানিন একষ্ি স়াে়ারণ েষুবত পরনতন, সষুত়া 
ক়ািনতন। বতবন িি়াত্ম়া �়ান্ধীর ি়াণী অনষুসরণ কনর সি ্ভদ়া 
অবিংস়ার ি়াত্ভ়া প্রচ়ার করনতন। বতবন ইযং ইক্ডিয়া এিং 
িবরজন পক্ত্রক়ার জন্ অসংখ্ প্রিন্ধ রচন়া কনরবেনলন।

আইন অি়ান্ আন়্ালননর সিয ত়ানঁক এক়াবেকি়ার 
যগ্ফত়ার কর়া িনযবেল এিং যিফ়াজনত র়াখ়া িনযবেল। 
বরিষ্িশর়া র়ারনত ি়াক়াক়ালীন ত়ারঁ বিরুনদ্ধ ইউনর়াপ এিং 
আনিবরক়ায তি্ প়াে়ানন়ার অবরন�়া�ও এননবেল। র়ারত 
ে়ানড়়া আন়্ালননর সিযও ত়ানঁক যগ্ফত়ার কর়া িনযবেল। 
িীর়ানিন ১৯৪২ স়ানলর ৯ আ�স্ট যিনক ১৯৪৪ স়ানলর 
৬ যি প� ্ভ্ত িি়াত্ম়া �়ান্ধী, ত়ারঁ স্তী কস্তুরি়া �়ান্ধী, সবচি 
িি়ানদির়াই যদশ়াই, যপয়ানরল়াল ন়ায়ার, সনর়াক্জনী ন়াইডু 
এিং ড্র সষুশীল়া ন়ায়ানরর সনগে পষুননর আ�়া খ়ান প্র়াস়ানদ 
িক্্ বেনলন। বতবন ১৯৪৭ স়ানল হৃেীনকনশর ক়ানে একষ্ি 
আরেি প্রবতষ়্া কনরন। পরিততী ১১ িেনর, বতবন র়ারনতর 
বিবরন্ন অচিনল ভ্রিণ কনরন এিং পবরনিশ�ত সিস়্া 
বননয ক়াজ কনরন। িীর়ানিন ১৯৫৯ স়ানলর ১৮ জ়ানষুয়াবর 
ইংল়্ানডি চনল �়ান। এক িের পনর, বতবন বরনযন়ায চনল 
�়ান এিং যসখ়ানন ত়ারঁ ি়াবক জীিন অবতি়াবিত কনরন। 
র়ারত সরক়ার ১৯৮২ স়ানল ত়ানঁক পদ্মবিরূেণ পষুরকি়ার 
প্রদ়ান কনরন। ১৯৮২ স়ানলর ২০ জষুল়াই িীর়ানিননর িতুৃ্ 
িয।

ি়্াক্জন্রেি চ়াল ্ভস ক্জওনরি ি়াকল়্াডি বস্টনরননসর ক়ানে 
�়ান িড়বদননর আন� ত়ানক বিষ্টি এিং চকনলি যদওয়ার 
অজষুি়ানত। বস্টনরনস যসগুবল যখনয িনলন, “এগুনল়া খষুিই 
সষুস্ব়াদষু!” এই কি়া শুনন শ়াব্ত যঘ়াে আর সষুনীবত যচৌেষুরী 
ত়ানঁদর শ়ানলর বননচ লষুবকনয র়াখ়া বপস্তলি়া যির কনর 
িলনলন, “আচ্ছ়া ি়্াক্জন্রেি স়ানিি এখন যকিন ল়া�নে 
িলষুন?” আর ত়ারপরই ত়ারঁ়া ি়্াক্জন্রেিনক লক্্ কনর 
গুবল চ়াল়ায। গুবলবিদ্ধ িওয়ার পরপরই ি়্াক্জন্রেি ি়ার়া 
�়ান। এই ঘিন়ার পর, শ়াব্ত যঘ়াে এিং সষুনীবত যচৌেষুরীনক 
যগ্ফত়ার কর়া িয এিং ি়্াক্জন্রেি িত়্ার জন্ বিচ়ার কর়া 
িয। অপে িযনসর ক়ারনণ দষুজননকই �়ািজ্ীিন ক়ার়াদণ্ড 
যদওয়া িয এিং খড়�পষুনরর বিজবল বডনিনশন ক়্ানম্ 
প়াে়ানন়া িয। ত়ানক ত়ারঁ যি়ান সষুনীবতর যিনক আল়াদ়া 

ি়্ার়ানক র়াখ়া িনযবেল। �়াইনি়াক, ১৯৩৯ স়ানল িি়াত্ম়া 
�়ান্ধী এিং বরিষ্িশ সরক়ানরর িনে্ আনল়াচন়ার ফলস্বরূপ, 
বতবন স়াত িেনরর ক়ার়াি়াস যর়া� কর়ার পর িষুক্তি প়ান। 
িষুক্তির পর বতবন যিগেবল উইনিন্স কনলনজ য�়া� যদন এিং 
পড়়ানশ়ান়া যশে কনরন। যদশ স্ব়ােীন িওয়ার পর বতবন 
র়াজননবতক ও স়াি়াক্জক কি ্ভক়ানণ্ড জবড়ত বেনলন। বতবন 
১৯৫২ স়াল যিনক ১৯৬২ স়াল প� ্ভ্ত এিং আি়ার ১৯৬৭ 
স়ানল যিনক ১৯৬৮ স়াল প� ্ভ্ত পক্চিিিগে বিে়ান পবরেনদর 
সদস্ বেনলন। বতবন ১৯৬২ স়াল যিনক ১৯৬৪ স়াল প� ্ভ্ত 
পক্চিিিগে বিে়ানসর়ার সদস্ বেনলন। বতবন ি়াংল়া র়াে়ায 
‘অরুণ িবনি’ ন়ানি ত়ারঁ আত্মজীিনীও বলনখনেন। ১৯৮৯ 
স়ানলর ২৮যশ ি়াচ্ভ শ়াব্ত যঘ়ানের িতুৃ্ িয। ত়ার আন� প� ্ভ্ত 
বতবন যদনশর উন্নবতর জন্ ক়াজ কনর ব�নযবেনলন।  

জন্- ২২ ননরম্র, ১৮৯২। িতুৃ্- ২০ জষুল়াই ১৯৮২ 

মহাত্া �ান্ধীর একনিষ্ অিসুারী মীরাতবি 
রারতের স্বাধীিো সংগ্াতম অংশ নিতয়নেতিি

স্ব়ােীনত়ার অিতৃ িনি়াৎসি রাষ্ট্র



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ িভেম্বর, ২০২২

নমনডয়া কি ্ভার 
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আ্তজ্ভ়াবতক যসৌর যজ়াি বিনশ্বর ক়ানে আশ়ার আনল়া 
িনয উেল। আইএসএর সদর দফতর র়ারনত িওয়ায 
র়ারতীযর়াও খষুবশ িনযনেন। আবি িনন কবর একবিংশ 

শত়াব্ীনত রবিে্নত �খনই ি়ানিকল়্ানণর যক্নত্র 
িড় সং�েননর কি়া িল়া িনি, তখনই আইএসএ’র 
ন়াি শীনে ্ভ ি়াকনি। আইএসএ-এর ি়াে্নি আির়া 

জলি়াযষু ন়্াযবিচ়ার বনক্চিত কর়ার জন্ একষ্ি 
বিশ়াল িচি দতবর কনরবে। একইসনগে আির়া আ�়ািী 
প্রজন্নক ি়ানিত়ার সনগে সম্বক্ভত এক ক়াস্ঙ্কত 

উপি়ার বদনত যপনরবে। 

- িতরন্দ্র গমােী, প্রধািমন্তী

প্রধািমন্তী িতরন্দ্র গমােীর ‘এক সূর ্ভ-এক নবশ্ব-এক নগ্ড’ প্রধািমন্তী িতরন্দ্র গমােীর ‘এক সূর ্ভ-এক নবশ্ব-এক নগ্ড’ 
এবং পনরতবশ-বান্ধব �ীবিধারার মন্ত আ� নবশ্ব মতঞ্ এবং পনরতবশ-বান্ধব �ীবিধারার মন্ত আ� নবশ্ব মতঞ্ 
অিুরনণে হতচ্ছ। পনরতবশ সুরষোর �ি্য োরঁ েকৃটষ্রনগে অিুরনণে হতচ্ছ। পনরতবশ সুরষোর �ি্য োরঁ েকৃটষ্রনগে 
গকবি প্রনেশ্রুনে পূরণ িয়, বরং নেনি পনরতবশ বান্ধব গকবি প্রনেশ্রুনে পূরণ িয়, বরং নেনি পনরতবশ বান্ধব 

�ীবিধারা �তড় গোিার মতন্ত নবশ্বাসী। পনরতবশ �ীবিধারা �তড় গোিার মতন্ত নবশ্বাসী। পনরতবশ 
সুরষোর �ি্য প্যানরস �িবায় ুপনরবে্ভি সতমেিতির সুরষোর �ি্য প্যানরস �িবায় ুপনরবে্ভি সতমেিতির 

সময় রারে ও ফ্ান্স গরৌররাতব ২০১৫ সাতির ৩০ সময় রারে ও ফ্ান্স গরৌররাতব ২০১৫ সাতির ৩০ 
িতরম্বর আন্ত�্ভানেক গসৌর গ�াতটর সূচিা কতরনেি। িতরম্বর আন্ত�্ভানেক গসৌর গ�াতটর সূচিা কতরনেি। 

১৫টট গেতশর গফ্মওয়াক্ভ স্বাষেতরর মাধ্যতম শুরু হওয়া ১৫টট গেতশর গফ্মওয়াক্ভ স্বাষেতরর মাধ্যতম শুরু হওয়া 
এই গ�াতট বে্ভমাতি ১০৯টট সেস্য এবং স্বাষেরকারী এই গ�াতট বে্ভমাতি ১০৯টট সেস্য এবং স্বাষেরকারী 

গেশ রতয়তে। এটট প্ররম আন্ত�্ভানেক সংস্া, রার সের গেশ রতয়তে। এটট প্ররম আন্ত�্ভানেক সংস্া, রার সের 
েফের রতয়তে রারতে। সম্প্রনে অিুটষ্ে সাধারণ েফের রতয়তে রারতে। সম্প্রনে অিুটষ্ে সাধারণ 

অনধতবশতি, আবারও রারেতক সরাপনে এবং অনধতবশতি, আবারও রারেতক সরাপনে এবং 
ফ্ান্সতক সহ-সরাপনের োনয়ত্ গেওয়া হতয়তে।ফ্ান্সতক সহ-সরাপনের োনয়ত্ গেওয়া হতয়তে।

আন্ত�্ভানেক গসৌর গ�াটআন্ত�্ভানেক গসৌর গ�াট

রারতের আন্ত�্ভানেক রাবিার ‘সারনর’  
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