
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ অক্্টাবর, ২০২২

ভারতীয় পণ্্যযের ভারতীয় পণ্্যযের 
আন্তর্্জাততক বার্ারআন্তর্্জাততক বার্ার
‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’ মন্ত্রকক সঙ্গী ককর �োরতগীয় পণ্্যগুলল ‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’ মন্ত্রকক সঙ্গী ককর �োরতগীয় পণ্্যগুলল 

এখন লিকবের িোজোকর আলিপত্য লিস্োর করকে। এখন লিকবের িোজোকর আলিপত্য লিস্োর করকে। 

সমাচারসমাচার
তিউ ইন্ডিয়াতিউ ইন্ডিয়া লিনোমূকল্য লিতরকণ্র জন্য
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পলরচ্ছন্নতো, আকলোর এই উৎসকি ক্ষলতকোরক পলললিন ি্যিহোর করো উৎসকির আকমকজর পলরপন্গী। 
ভোসই কোরকণ্ আমোকের সি ্বেো পোট, সুলতর এিং কলোগোকের তন্তু ভোিকক ততলর ি্যোগ ি্যিহোর করকত হকি। 

আমোকের শুিুমোত্র স্োনগীয় পণ্্য ভোকনো উলিৎ। উৎসকির মরসুকম এই সকল স্োনগীয় পণ্্যগুললর প্রিোর 
করো আমোকের কত্বি্য। এই পেকক্ষপ শুিুমোত্র আমোকের ভোেকের অি ্বনগীলতকক মজিুত ককর তোই নয় 

েুঃস্ ি্যক্তিকের ঘরও যোকত আকলোককোজ্জ্বল হকয় ওকে তো লনক্চিত ককর। 

"দীপাবতি"

আণ্িা এবং 
খুতির উৎসব 

#VOCAL4LOCAL

গত ককয়কিেকর ভোেকের নতুন সংকল্প ‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’ ভোেকের উৎসিগুললর 
অন্যতম প্রিোন অংে হকয় উকেকে। আমোকের উৎসকি স্োনগীয় লেল্পগী, কোলরগর এিং 

ি্যিসোয়গীকের সোলমল করো হকয়কে। খোলের পোেোপোলে আমোকের অিে্যই হস্লেল্পজোত 
পণ্্য লকনকত হকি। উৎসকির আকমজ তখনই অন�ূুত হকি যখন সককল উৎসকির 
অংে হকয় উেকত পোরকিন। এেোড়ো স্োনগীয় লেল্পগীকের সোহোয্য করকত হকি। আমরো 

উৎসকির সময় লপ্রয়জনকের স্োনগীয় পণ্্যগুলল উপহোর লহসোকি লেকত পোলর। 
-নকরন্দ্র ভোমোেগী, প্রিোনমন্ত্রগী

প্রকাতিত ও মুতরিত: ম্যীি দদিাই, মহো লনকে্বেক, ভোসন্টোল িু্যকরো অফ কলমউলনককেন
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সাশ্রয়ী মূণ্িযে 
তবমাি�াত্া

স্াধীিতার অমৃত 
মণ্�াৎসব 

‘উড়োন’ লকিম সোিোরণ্ 
মোনুকের স্বপ্ন পূরণ্ ককরকে। 

৩৬-৩৮ 

ভোেকের িগীর লিপ্লিগীরো 
মোতৃ�ূলমর স্বোিগীনতোয় 

লনকজকের সি ্বস্ব উৎসগ ্ব 
ককরলেকলন। ৪০-৪৩ 

‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’ এিং ‘আত্মলন�্বরতো’র মন্ত্রকক সঙ্গী ককর 
�োরত লিকবের উৎপোেন ভোক্ষত্র হকয় উকেকে, লিবে িোজোকর আলিপত্য 
লিস্োর ককরকে �োরতগীয় পণ্্য।                          ১৬-২৭ 

তবশ্ব বার্াণ্র প্রথম পছন্দ ভারতীয় প্যযে

সংবাদ সংণ্ষেপ।            ৪-৫ 

উৎসণ্বর মরসুণ্ম স্ণ্দতি রিবযে উপ�ার

প্রিোনমন্ত্রগীর ‘মন লক িোত’ অনুষ্োন।               ৬

ভারণ্ত পরমা্যু তবজ্াণ্ির র্িক

ডঃ ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিো।                ৭

পতরণ্বণ্ির সুরষো

রোজ্যগুললর পলরকিে মন্ত্রগীকের জোতগীয় সকমেলন।    ৮-১০ 

প্রধািমন্তীর গুর্রাত সফর।                    ১১-১৩

লক্জলটিক খরি হ্োস পোকি, ি্যিসো িকৃ্ধি পোকি।      ১৪-১৫ 

জওয়োনকের সকঙ্ প্রিোনমন্ত্রগীর
েগীপোিলল উেযোপন।      ২৮-৩০ 

ফাইভ-ন্র্ পতরণ্র্বার সূচিা

ভোেকের ১৩টট েহকর ফোই�-ক্জ পলরকেিো
িোলু হকি।       ৩১-৩৩

মলন্ত্রস�োর লসধিোন্ত।      ৩৪-৩৫

তবশ্বকম ্জা র্য়ন্তীণ্ত প্রধািমন্তী িণ্রন্দ্র দমাদীর 
ভার্্য।              ৩৯

পলরিত্বনেগীল �োরকতর আখ্যোন। ৪৪
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এখি দতণ্রাঠি ভার্ায় 
উপিব্ধ তিউ ইন্ডিয়া 

সমাচার পড়ণ্ত তলিক করুি

লনউ ইক্ডিয়ো সমোিোকরর আক্বোই� 
সংকিরণ্ পড়কত ললিক করুন

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

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

িে ্ব-৩, খণ্ড-৮ ১৬-৩১ অক্টোির, ২০২২

প্রধাি সম্াদক
সণ্তযেন্দ্র প্রকাি, 
মুখ্য মহোলনকে্বেক,
ভোপ্রস ইনফরকমেন িু্যকরো,
নতুন লেললি

পতরকল্পক 
তদবযো তণ্িায়ার,
অভয় গুপ্ত

ভার্া সম্াদক
সুতমত কুমার (ইংকরক্জ),
র্য় প্রকাি গুপ্ত (ইংকরক্জ),
অতিি পযোণ্িি (গুজরোলত),
িাতদম আ�ণ্মদ (উেু্ব ),
দপৌিমী রতষেত (িোংলো),
�তর�র পাণ্ডা (ওলড়য়ো)

বতরষ্ঠ পরামি ্জ সম্াদক
সণ্ন্তার্ কুমার

বতরষ্ঠ স�ায়ক পরামি ্জ সম্াদক
তবণ্ভার িম ্জা

স�ায়ক পরামি ্জ সম্াদক
চন্দি কুমার দচৌধুরী
অতখণ্িি কুমার

বতরষ্ঠ পতরকল্পক 
িযোম কুমার ততওয়াতর,
রবীন্দ্র কুমার িম ্জা 

তিউ ইন্ডিয়াতিউ ইন্ডিয়া

সমাচারসমাচার

@NISPIBIndia - এই িুইিার 
�যোণ্ডিিঠি অিসুর্য করুি।

তভতণ্রর পাতায়

প্রচ্ছদ 
তিবন্ধ
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লপ্রয় পোেক, 

সকলকক শুক�চ্ছো জোনোই!

উৎসি আমোকের সককলর জগীিকন নতুন ভোিতনো জোগ্রত ককর। আগোমগী ককয়ক সপ্োহ িকর সোরো ভোেকে 
উৎসি পোললত হকি। গত েুই িের ভোকোল�ড অলতমোলরর কোরকণ্ সোরো ভোেকের লিল�ন্ন সম্প্রেোকয়র মোনুে 
তোকঁের আনন্দ অনুষ্োন, উৎসকির আকয়োজন করকত পোকরনলন, লকন্তু এই িের ভোকোল�কডর প্র�োি অকনক 
হ্োস ভোপকয়কে। মোনুে আিোর আকগর মকতো অনুষ্োকন সোলমল হকত পোরকিন। ভোকোল�ড অলতমোলর সোরো লিকবের 
সমোজজগীিন এিং অি ্বনগীলতকত ি্যোপক প্র�োি লিস্োর ককরলেল। লকন্তু এই অলতমোলর �োরকতর সোমকন 
সুকযোগও একন লেকয়কে। �োরত স্বলন�্বরতোর উপর ভোজোর লেকয়কে। ‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’ মন্ত্র ভোেকের 
সগীমো অলতক্রম ককর ‘ভোলোকোল টু ভো্লোিোল’-এ পলরিলত্বত হকয়কে। অি ্বোৎ �োরকতর অিস্োন আজ েক্তিেোলগী 
হকল আগোমগী লেকন আরও েক্তিেোলগী হকি। লেক্ষো, কৃলে, ম্যোনুফ্যোকিোলরং-সহ লিল�ন্ন খোকত লিলনকয়োগ িকৃ্ধি 
পোওয়োয় ভোেেগীয় পণ্্য নতুন পলরলিলত পোকচ্ছ। কু্ষদ্র লেল্প আমোকের অি ্বনগীলতর একটট েক্তিেোলগী স্ম্ভ হকয় 
উকেকে। ভোেকের কু্ষদ্র লেকল্পর সোলি ্বক উন্নয়কনর মোি্যকম স্বলন�্বর �োরত গকড় ভোতোলো হকচ্ছ, তোই �োরতগীয় পণ্্য 
লিবেিোজোকরর প্রিম পেন্দ হকয় উেকে।

সুি ভোিকক সোমলরক সরঞ্োম, সোইককল ভোিকক িোইক, ভোমোিোইল ভোফোন ভোিকক ভো্রোন, গহৃস্োলগীর পণ্্য 
ভোিকক লিলকৎসো সরঞ্োম, কোপড় ভোিকক ভোখলনো, সিলকেুই এখন �োরকত উৎপোলেত হকচ্ছ।

আমোকের ভোেে এতলেন ভোয পণ্্যগুলল আমেোলন করত, আজ �োরত ভোসই পণ্্যগুলল ততলর করকে। 
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর ‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’ এিং ‘আত্মলন�্বর �োরকত’র আহ্োকনর কোরকণ্ পণ্্য 
আমেোলনর এই �োিনোর, প্রিণ্তোর িেল হকয়কে। এখন �োরত তোর লনজস্ব িোলহেো পূরকণ্র পোেোপোলে লিকবে 
লন�্বরকযোগ্য পণ্্য রফতোলন ককর নতুন ভোরকড্ব স্োপন করকে।

লিকবের অন্যোন্য ভোেেগুলল সি ্বেো �োরতকক িহৃৎ িোজোর লহসোকি লিকিিনো ককর, লকন্তু গত ককয়ক িেকরর 
প্রকিষ্ো এই লিন্তো�োিনোকক পোকটে লেকয়কে। লিবেিোজোকর পলরণ্ত হওয়োর পলরিকত্ব �োরত এখন একটট 
উৎপোেন ভোককন্দ্র পলরণ্ত হকচ্ছ এিং লিবে িোজোকর আলিপত্য লিস্োর করকে। এই সংখ্যোর প্রচ্ছে লনিন্ধ 
লহসোকি উৎসি উপলকক্ষ �োরতগীয় পণ্্য ‘ভোলোকোল’ ভোিকক ‘ভো্লোিোল’ হকচ্ছ- এই লিেয়টট ভোিকে ভোনওয়ো হকয়কে।

এই সংখ্যোর ি্যক্তিত্ব লি�োকগ �োরকত পরমোণ্ু লিজ্োকনর পলিকৃৎ ড্টর ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিোর কোলহলন 
রকয়কে। জোতগীয় একতো লেিস উপলকক্ষ্য সে্বোর িলি��োই প্যোকটকলর প্রলত শ্রধিো লনকিেন করো হকয়কে। এই 
সংখ্যোয় আরও ভোযসকল লিেকয় লনিন্ধ রকয়কে ভোসগুলল হল উড়োন লকিকমর সোফল্য, মন লক িোত, মলন্ত্রস�োর 
লসধিোন্ত, এিং অমতৃ মকহোৎসি।

আপনোকের মূল্যিোন মতোমত পোেোকত িোকুন।

িন্যিোেোকন্ত,

সম্াদণ্কর কিণ্ম

( সণ্তযেন্দ্র প্রকাি )

এখি দতণ্রাঠি ভার্ায় উপিব্ধ তিউ ইন্ডিয়া 
সমাচার পড়ণ্ত তলিক করুি

https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ সসপ্টেম্বর, ২০২২

নব ভারত গড়ে ততালার লড়ষ্যে     
নব ভারত গড়ে ততালার লড়ষ্যে     

অমতৃ যাত্াঅমতৃ যাত্া
অমতৃ ববড়েষ সংখযো 

সেপ্ের স্াধীিতা প্ানতির ১০০ বছপ্রর মপ্ধযে ‘উন্নত ভারত’ গপ্ে 

তুলপ্ত হপ্ব, সসই লপ্ষ্যে গহৃীত হপ্য়প্ছ একপ্োটি নসদ্ান্ত।

নবিামূপ্লযে নবতরপ্ের জিযে
১৬-৩০ তসড়টেম্বর, ২০২২

বষ ্ষ- ৩ খণ্ড- ৬

সমাচার
বনউ ইন্ডিয়া

‘লনউ ইক্ডিয়ো সমোিোর’ পক্ত্রকো আিুলনক �োরকতর একটট উজ্জ্বল 
প্রলতচ্ছলি উপস্োপন ককর। তকি্যর সুলনলে্বষ্ লিকলেেণ্ এিং উপস্োপনো 
এত িমৎকোর ভোয এটট সককল সহকজ িুঝকত পোকর। এই পক্ত্রকোয় 
সমসোমলয়ক লিেয় সম্পলক্বত প্রলতটট তি্য অন্ত�ু্বতি িোকক, যো 
প্রলতকযোলগতোমূলক পরগীক্ষোর প্রস্তুলতকত অত্যন্ত সহোয়ক হয়। অমতৃ 
মকহোৎসি লি�োকগ প্রিন্ধগুকলো খুিই িমৎকোর। সংিোে লনি ্বোিন, 
প্রকোেনো এিং উপস্োপনোয় সম্পোেকগীয়, প্রযুক্তিগত এিং প্রকোেনো 
েকলর ককেোর পলরশ্রম প্রলতফললত হয়। এই প্রকিষ্োর জন্য েকলর 
সকল সেস্যকের অল�নন্দন জোনোই। 
দমাত�ত দসাতি
sonimohit895@gmail.com

আলম লনউ ইক্ডিয়ো সমোিোর পক্ত্রকোটট 
পড়োর জন্য অিগীর আগ্রকহ অকপক্ষো 
কলর। পক্ত্রকোটট তি্যপূণ্ ্ব, সুপোে্য এিং 
সংগ্রহকযোগ্য। তকি্য সমধৃি এই পক্ত্রকো 
ভোিকক আলম প্রলতিোর ভোকোন নো ভোকোন নতুন 
লিেয় সম্পকক্ব জ্োন অজ্বন কলর। আপনোরো 
খুি সহজ, ভোিোিগম্য এিং সংলক্ষপ্ �োেোয় 
সরকোকরর লসধিোন্ত পোেককের কোকে ভোপৌঁঁকে 
লেকচ্ছন। আপনোকের কোজ প্রেংসনগীয়।
মণ্িার্ কুমার কাপাদ্জার
manojkapardarjh@gmail.com

লনউ ইক্ডিয়ো সমোিোর, তি্যিহুল এিং 
মূল্যিোন এই পক্ত্রকোটট আলম প্রিিোর 
এক আত্মগীকয়র িোলড়কত পড়োর সুকযোগ 
পোই। পক্ত্রকোয় স্বোিগীনতোর অমতৃ 
মকহোৎসি লি�োকগ ভোেেকপ্রলমককের 
জগীিনকোলহলন পকড় খুি �োল ভোলকগকে, 
অনুকপ্ররণ্োেোয়ক আখ্যোন! অন্যোন্য 
লি�োগগুললর কোলহলনও িমকপ্রে। এত 
সুন্দর সংকলন, এিং িমৎকোর পক্ত্রকো 
প্রকোকের জন্য আলম সম্পোেকমণ্ডলগীকক 
আন্তলরক িন্যিোে জোনোই।
প্রতীক পযোণ্িি
pratikpatel07@gmail.com

‘লনউ ইক্ডিয়ো সমোিোর’ পক্ত্রকোর ১৬-৩০ ভোসকটেম্বর সংখ্যোর প্রচ্ছে লনিন্ধ পকড় খুি 
�োল লোগকলো। পক্ত্রকোর অন্যোন্য লনিকন্ধর পোেোপোলে অমতৃ মকহোৎসি লি�োকগ িগীর 
লিপ্লিগীকের কোলহলন আমোকের উৎসোলহত ককর, ভোেকের প্রলত কত্বি্য লিেকয় সকিতন 
ককর। ভোেকের উকদেকে লনকিলেত উন্নয়ন প্রকল্প এিং প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর 
লেকলনকে্বেনো কগী�োকি ভোেকের অগ্রগলত তরোলবিত ককরকে, ভোসই সকল কোলহলনর 
উপস্োপনোও প্রেংসনগীয়। 
অভয় দচৌধুরী
abhaychaudhary.clinic@gmail.com 

দ�াগাণ্�াণ্গর ঠিকািা: রুম নম্বর ২৭৮, ভোসন্টোল িু্যকরো অফ কলমউলনককেন,
লবিতগীয় তল, সূিনো �িন, নতুন লেললি- ১১০০০৩

ইণ্মি: response-nis@pib.gov.in 

অিুসর্য করুি @NISPIBIndia

ডাকবাক্স
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মধযেরাণ্ত তবণ্দিমন্তী র্য়িঙ্করণ্ক দফাি 
প্রধািমন্তী িণ্রন্দ্র দমাদীর

আন্তর্্জাততক উদ্াবি সূচণ্ক ভারত প্রথমবার 
৪০তম স্াি অতধকার কণ্রণ্ছ

সকি কার্ দদণ্ির প্রতত তিণ্বতদত 

কোভোজর প্রলত প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর আকিগ 
সি ্বজনলিলেত। প্রলতটট গুরুত্বপূণ্ ্ব কোকজ লনকজ 

নজর রোখো তোরঁ রুটটকনর অন্যতম অংে। লিকেে 
মন্ত্রগী এস জয়েঙ্কর তোরঁ আকমলরকো সফকরর সময় 
‘ভোমোেগী@২০: ক্্রমস লমট ভোডলল�োলর' িইকয়র অনুষ্োকন 
প্রিোনমন্ত্রগী লিেকয় এক ঘটনোর কিো সককলর সকঙ্ �োগ 
ককরকেন। লতলন িকলন, “২০১৬ সোকল, আফগোলনস্োকনর 
মোজোর-ই-েলরকফ �োরতগীয় েতূোিোকস হোমলোর ভোিষ্ো 
হকয়লেল। আলম (জয়েঙ্কর) তখন লিকেে সলিি লেলোম। 
এই খির নয়োলেললিকত ভোপৌঁঁেোকনোর সকঙ্ সকঙ্ আমরো 
সিোই কোকজ ভোনকম পড়লোম। িোরলেক ভোিকক ভোিষ্ো 
করো হকচ্ছ লক�োকি সোহোয্য করো যোয় যোকত আমোকের 
ভোলোকজন ভোসখোকন লনরোপকে িোককত পোকরন। তখন 
মি্যরোত। ভোসই সময় আমোর ভোফোন ভোিকজ উেল। আলম 
একটু অিোক হকয়লেলোম। সোিোরণ্ত যখন প্রিোনমন্ত্রগী 
ভোফোন ককরন, তখন ভোকোন কলোর আইলড ভোেখোয় নো। 
আলম ভোফোন িরলোম। প্রিোনমন্ত্রগী ভোফোন ককরকেন। লতলন 
িকরই লনকয়লেকলন ভোয আলম তোকঁক লিনকত পোরি... তোরঁ 
প্রিম প্রশ্ন লেল, ‘আপলন লক ভোজকগ আকেন? এখন সকি 
সোকড় িোকরোটো। লতলন িলকলন, আচ্ছো... আপলন টটল� 

ভোেখকেন... লক হকচ্ছ ভোসখোকন (মোজোর-ই-েরগীকফ)? আলম 
জোনোলোম ভোয যিোসোি্য ভোিষ্ো করো হকচ্ছ। আেো করলে 
েুই-লতন ঘণ্োর মকি্য পলরলস্লত স্বো�োলিক হকি। আরও 
েুই ভোিকক লতন ঘণ্ো সময় লোগকি, আলম িকললেলোম। 
অপোকরেন ভোেে হকল আলম আপনোকক জোনোি। এর 
পকর, প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী ভোজোর লেকয় িকললেকলন 
ভোয যত রোতই ভোহোক নো ভোকন ভোযন আলম ওনোকক সরোসলর 
ভোফোন কলর।“ একজন প্রিোনমন্ত্রগীর মকি্য এ এক অনন্য 
গুণ্। কোজ করোর সময় লতলন ঘলড়র লেকক তোকোন নো। 
তোরঁ পুকরো সময় লতলন  ভোেে ও জনগকণ্র কল্যোকণ্ 
উৎসগ ্ব ককরকেন।

ভো্লোিোল ইকনোক�েন ইনকডক্স ২০২২-এ �োরত 
৪০তম স্োন অজ্বন ককরকে। �োরত এখন 

৪০তম স্োকন ভোপৌঁঁেোকত গত সোত িেকর ৪১ িোপ 
এলগকয় একসকে। ২০১৫ সোল ভোিকক �োরকতর 
অিস্োন দ্রুত গলতকত িকৃ্ধি পোকচ্ছ। ২০১৫ সোকল 
�োরত ৮১তম এিং ২০১২ সোকল ৪৬তম স্োকন লেল। 
�োরকতর এই অিস্োন ভোিকক ভোিোঝো যোয় ভোয �োরত 
ক্রমোগত উন্নলত করকে, টিোট্বআকপর জন্য একটট 
অনুকূল পলরকিে ততলর করকে এিং উদ্োিনকক 
উৎসোলহত করকে। �োরত ভোয দ্রুত প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র 

ভোমোেগীর ভোনতৃকত্ব একটট তিলবেক উদ্োিন ভোকন্দ্র 
লহসোকি আলি�ূ্বত হকচ্ছ, �োরকতর এই অিস্োন তোর 
প্রমোণ্। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী এই কৃলতত্বকক 
স্বোগত জোলনকয়কেন এিং িকলকেন ভোয উদ্োিন 
�োরত জকুড় একটট আকলোিনোর লিেয় এিং আমরো 
আমোকের উদ্োিককের জন্য গলি ্বত। প্রকৃতপকক্ষ, 
ভো্লোিোল ইকনোক�েন ইনকডকক্সর প্রলতকিেনটট 
অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ ্ব িকল লিকিলিত হয় কোরণ্ প্রলতটট 
ভোেে এটটকক তোকের নগীলতগুলল উন্নত করোর একটট 
গুরুত্বপূণ্ ্ব মোপকোটে লহসোকি লিকিিনো ককর।
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ভোলফকটন্যোন্ট ভোজনোকরল অলনল ভোিৌঁহোনকক (অিসরপ্রোপ্) ভোেকের 
নতুন লিফ অফ লডকফন্স টিোফ (লসলডএস) লহসোকি লনকয়োগ 

ককরকে সরকোর। ভোজনোকরল লিলপন রোওয়োকতর মতুৃ্যর পর লতলনই হকলন 
লসলডএস পকে অলিটষ্ত লবিতগীয় ি্যক্তি। ৪০ িের ভোসনোিোলহনগীকত িোকলর 
করোর পর গত িেরই অিসর ভোনন অলনল ভোিৌঁহোন। কম ্বজগীিকন লতলন 
জমে ুও কোশ্গীর এিং উত্তর-পূি ্ব অঞ্চকল সন্ত্রোসিোে েমকন গুরুত্বপূণ্ ্ব 
�ূলমকো পোলন ককরলেকলন। ২০১৯ সোকল প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর 
ভোনতৃকত্ব লসলডএস লনকয়োকগর লসধিোন্তকক সোমলরক ি্যিস্োপনোর ভোক্ষকত্র 
সিকিকয় িড় সংকিোর লহসোকি লিলনিত করো হকয়লেল। ভোসনোর লতনটট 
েোখোর সমবিকয়র জন্য ভোজনোকরল রোওয়োতকক প্রিম লসলডএস লহসোকি 
লনযুতি করো হকয়লেল। ভোজনোকরল রোওয়োত ২০২১ সোকলর ৮ লডকসম্বর 
তোলমলনোড়ুকত এক ভোহললকটেোর েুঘ ্বটনোয় প্রোণ্ হোরোন। 

দদণ্ির িতুি তসতডএস �ণ্িি দিফণ্িিযোন্ট দর্িাণ্রি 
অতিি দচৌ�াি (অবসরপ্রাপ্ত) 

প্রতযেষে কর সংগ্র� ৩০% 
দবণ্ড় ৮.৩৬ িষে দকাঠি 

িাকা �ণ্য়ণ্ছ 

আন্দামাি ও তিণ্কাবর 
দ্ীপপুঞ্জ ভারণ্তর প্রথম 'স্চ্ছ 

সুর্ি প্রণ্দি' �ণ্য় উণ্িণ্ছ

ভোকোল�ড সমকয় সোরো লিকবের অি ্বনগীলতকত 
িোক্ো ভোলকগলেল। �োরকতর অি ্বনগীলত িগীকর 

িগীকর ভোসই অিস্ো ভোিকক ঘুকর েোড়ঁোকচ্ছ। কর আেোকয়ও 
এর প্র�োি খুিই প্রিল। নগীলত সহজ করো, ভোকোম্পোলনর 
মুনোফো িকৃ্ধি, িলি ্বত ি্যিসোলয়ক এিং অি ্বননলতক 
কোয ্বকলোকপর ফকল এই িেকরর এলপ্রল ভোিকক ১৭ 
ভোসকটেম্বর পয ্বন্ত ভোমোট প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ ৮.৩৬ লক্ষ 

ভোকোটট টোকোয় ভোপৌঁঁকেকে, 
যো গত িেকরর একই 
সমকয়র তুলনোয় ৩০% 
ভোিলে। ককপ ্বোকরট কর 
সংগ্রহ ৪.৩৬ লক্ষ ভোকোটট 
টোকো এিং ি্যক্তিগত 
আয়কর (লপআইটট) 
সংগ্রকহর পলরমোণ্ 
৩.৯৮ লক্ষ ভোকোটট টোকো। 

যোইকহোক, ১.৩৫ লক্ষ ভোকোটট টোকোর করও ভোফরত 
ভোেওয়ো হকয়লেল, যোর ভোিকক ৭ লক্ষ ভোকোটট টোকোর 
‘লনট’ সংগ্রহ হকয়লেল। এই ল�ত্তিভোত, িকৃ্ধির হোর লেল 
২৩%। এর সকঙ্ এই িের ক্জএসটট সংগ্রকহর মোি্যকম 
প্রলত মোকস গকড় ১.৪০ লক্ষ ভোকোটট টোকো সংগ্রহ করো 
হকয়কে।   n

এটো পলরহোকসর লিেয় ভোয স্বোিগীনতো লোক�র পকর িহু 
িের িকর আমোকের ভোেকের মোনুেরো লিশুধি পোনগীয় 

জল এিং ভোেৌঁিোগোকরর মকতো জগীিকনর ভোমৌঁললক িোলহেো 
ভোিকক িক্ঞ্চত লেকলন। লকন্তু ২০১৪ সোকল স্বচ্ছ �োরত 
লমেন শুরু হওয়োর সকঙ্ সকঙ্ উনু্তি স্োকন মলত্যোগ 
ভোিকক মুতি হওয়োর পকর ভোেে এখন ওলডএফ+ এিং 
ওলডএফ++এর লেকক এলগকয় যোকচ্ছ। ২০১৯ সোকল শুরু 

হওয়ো জল জগীিন লমেকনর 
ফকল এখন ৪৪েতোংকেরও 
ভোিলে গ্রোমগীণ্ পলরিোকর ককলর 
জকলর সংকযোগ রকয়কে। এই 
লিেকয়, আন্দোমোন ও লনককোির 
বিগীপপুঞ্ এক অসোিোরণ্ 
কৃলতত্ব অজ্বন ককরকে, 
ভোসখোকন ৬২,০৩৭টট গ্রোমগীণ্ 

পলরিোর, ৩৬৮টট কুিল, ৫৫৮টট অঙ্নওয়োলড় ভোকন্দ্র 
এিং ২৯২টট সরকোলর প্রলতষ্োকন এখন ককলর জকলর 
সংকযোগ রকয়কে। এটট উন্ুতি স্োকন মলত্যোগ মুতি 
লহসোকিও ভোঘোলেত হকয়কে। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর 
‘সিকো সোি, সিকো লিকোে, সিকো লিবেোস, এিং সিকো 
প্রয়োস’-এর স্বপ্ন অনুসরণ্ ককর ১১৪টট ভোজলো, ১২৮৪টট 
ব্লক, ৭৫,২৭১টট গ্রোম পঞ্চোকয়ত এিং ১,৫৭,৭৯৬টট 
গ্রোকম ককলর জল ভোপৌঁঁকেকে৷

সংবাদ সংণ্ষেপ 



6 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ অক্্টাবর, ২০২২

উৎসণ্বর মরসুণ্ম স্ণ্দতি 
রিবযে উপ�ার তদি 

 আমোকের েোক্রে িলো হকয়কে- অকন্যর �োকলো করো, অকন্যর ভোসিো করোর মকতো মহৎ িম ্ব আর ভোনই। সমোজকসিোর 
এই ভোিতনোয়, মোনেু এলগকয় আসকে, অকনকক যক্ষো ভোরোগগীকক েত্তক লনকচ্ছ, ভোরোগগীরো যোকত পুটষ্কর খোিোর পোন তো 
লনক্চিত করকত ভোনতৃত্ব লেকচ্ছন। জনসোিোরকণ্র অংেগ্রহকণ্র ফকল �োরত অিে্যই ২০২৫ সোকলর মকি্য যক্ষো-মুতি 
হকি।

 ভোমলডক্যোল ককলকজর লেক্ষোিথীরো গ্রোম েত্তক লনকয়কে। েোেরো-নগর হোক�লল এিং েমন-লেউ-এর মকতো ভোকন্দ্রেোলসত 
অঞ্চলগুলল এমন উেোহরণ্ স্োপন ককরকে। গ্রোম েত্তক কম ্বসূলির মোি্যকম ভোমলডক্যোল ককলকজর পড়ুয়োরো ভোমোট 
৫০টট গ্রোম েত্তক লনকয়কেন। গ্রোমিোসগীকের লেলক্ষত করোর পোেোপোলে এই লেক্ষোিথীরো স্বোস্্যকসিো এিং সরকোলর উকে্যোগ 
লিেকয়ও অিলহত ককরন।

 ৩৭০টটরও ভোিলে স্োকনর ভোসৌঁন্দয ্বোয়ন: ভোিঙ্োলরুুর ‘ইয়িু ফর পলরিত্বন’ যিুেকলর সেস্যরো ৮ িের িকর পলরষ্োর-
পলরচ্ছন্নতো রক্ষো করোর লিেকয় অগ্রণ্গী �ূলমকো পোলন করকে। তোরঁো সমোকজর মকি্য ‘অল�কযোগ করো িন্ধ করুন, 
কোজ করকত শুরু করুন’- এই মকন্ত্রর প্রিোর করকেন। েহর জকুড় ৩৭০টটরও ভোিলে স্োকনর ভোসৌঁন্দয ্বোয়ন করো হকয়কে। 
লমরোকট, ‘কোিোড় ভোস জগুোড়’ উকে্যোকগর অিগীকন প্লোলটিক এিং অন্যোন্য িজ্ব্যকক কোয ্বকরগী পেোকি ্ব রূপোন্তর করকত 
একটট প্রিোর িোলোকনো হকচ্ছ।

 ভোযোগি্যোয়োম খুিই কোয ্বকর: ভোযোগি্যোয়োম েোরগীলরক ও মোনলসক স্বোকস্্যর জন্য খুিই কোয ্বকরগী। সোরো লিবে ভোযোগকক 
মোন্যতো লেকয়কে। সুরোকটর িোলসন্দো আনল� জন্ ভোিককই ডোউন লসনক্রোকম আক্রোন্ত। ভোযোগি্যোয়োম ভোেখো এিং 
অনেুগীলন করোর পর তোর জগীিকন উকলিখকযোগ্য পলরিত্বন একসকে।

 লড়োকু ি্যোক্তিকের সোমকন সকল িোিোই তুচ্ছ: আজ, িহু মোনেু তৃণ্মূল স্কর লেি্যোঙ্কের মকি্য লফটকনকসর প্রিোর 
করকেন। ‘ইক্ডিয়োন সোইন ল্যোঙু্কয়জ লরসোি্ব অ্যোডি ভোরেলনং ভোসন্টোর’ মোত্র সোত িেকর ১০,০০০ েব্দ এিং অঙ্�লঙ্ 
একটট অল�িোকন সংকললত ককরকে।

 িণ্ডগীগড় লিমোনিন্দকরর নোমকরণ্ করো হকি েহগীে �গৎ লসং-এর নোকম: েহগীেকের উকদেকে স্লৃতকসৌঁি, স্োকনর নোম ও 
প্রলতষ্োকনর নোম আমোকের অনপু্রোলণ্ত ককর। সম্প্রলত কত্বি্য পকি ভোনতোক্জ সু�োে িন্দ্র িসুর মূলত ্ব স্োপন করো এমনই 
একটট প্রকিষ্ো। েহগীে �গৎ লসং-এর নোকম িণ্ডগীগড় লিমোনিন্দকরর নোমকরণ্ করো হকয়কে।

 রোষ্ট্রসংঘ �োরকতর আকরকটট প্রকিষ্োকক স্বগীকৃলত লেকয়কে:’ইক্ডিয়ো হোইপোরকটনেন ককন্টোল ইলনলেকয়টট�’ ২০১৭ সোকল 
শুরু হকয়লেল। উচ্চ রতিিোকপ আক্রোন্ত লক্ষোলিক ভোলোককক সরকোলর স্বোস্্য ভোককন্দ্র লিলকৎসো করো হকচ্ছ।

 লিতোকের নোম লেন: মোইগ� মকঞ্চ লিতোকের নোমকরকণ্র লনকয় ভোয প্রিোরণ্ো িলকে তোর নোম কগী হওয়ো উলিত? 
নোলমলিয়ো ভোিকক ভোয সি লিতো আনো হকয়কে তোকের প্রকত্যককক নোম িকর সকম্বোিন করো ভোহোক! মোনকুের পশুকের সকঙ্ 
কগী�োকি আিরণ্ করো উলিত তোও আপনোকক ি্যোখ্যো করকত হকি। এই প্রলতকযোলগতোয় অংেগ্রহণ্ করুন—আপলন লক 
জোকনন ভোয আপলন পুরকিোর লহসোকি লিতো ভোেখোর প্রিম সুকযোগ পোকিন?

ভোমোেগী ২.০ (৪০তম পি ্ব, ২৫ ভোসকটেম্বর, ২০২২)মি তক বাত ২.০

‘মি তক বাত’ শুিণ্ত তকউআর দকাড স্যোি করুি। 

প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী ‘মন লক িোত’ অনুষ্োকন কুকনো জোতগীয় উে্যোকন লনকয় আসো লিতোগুললর নোমকরকণ্র 
জন্য ভোেেিোসগীর কোকে পরোমে ্ব ভোিকয়কেন। ২৫ ভোসকটেম্বর েগীনেয়োল উপোি্যোকয়র জন্িোলে ্বকগী, ভোসই উপলকক্ষ্য 
প্রিোনমন্ত্রগী তোকঁক স্রণ্ ককরন। প্রিোনমন্ত্রগী ভোমোেগী আিোরও উৎসকির মরসুম শুরু হওয়োর টেক আকগ ‘ভো�োকোল 
ফর ভোলোকোল’ সংকল্প পুনি ্ব্যতি ককরকেন। লতলন িকলন, গত িের ভোগোটো ভোেে স্বকেেগী প্রিোকরর এই সংককল্প সোলমল 
হকয়লেল। আিোরও এই অল�যোনকক আরও ভোজোরেোর করোর অঙ্গীকোর লনকত হকি। লতলন িকলন, “এই উৎসকি 
আপলন যোই উপহোর লেন নো ভোকন তোর মকি্য তোতঁ, হস্লেল্প িো ভোেেগীয় পণ্্য ভোযন অিে্যই িোকক।“ সোরোংে- 
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ড্টর ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিো ১৯০৯ সোকল ৩০ 
অক্টোির তৎকোলগীন ভোিোকম্বকত এক িনগী এিং লিলেষ্ 
পোলস ্ব পলরিোকর জন্গ্রহণ্ ককরন। লতলন িহুমুখগী 

প্রলত�োর অলিকোরগী লেকলন। লিজ্োন িি্বো, গকিেণ্োর পোেোপোলে 
লতলন একজন সঙ্গীতজ্ এিং লিত্রকরও লেকলন। লতলন তাত্্বিক 
গকিেণ্োয় শুিমুোত্র লিকবের ভোসরো লিজ্োনগীকের েৃটষ্ আকে ্বণ্ 
ককরনলন িরং জোতগীয় তিজ্োলনক প্রলতষ্োন ততলরকতও তোরঁ 
অিেোন অতুলনগীয়। টোটো ইনলটিটটউট অফ ফোডিোকমন্টোল 
লরসোি্ব (টটআইএফআর) এিং �োিো অ্যোটলমক লরসোি্ব ভোসন্টোর 
(লিএআরলস) এর উজ্জ্বল উেোহরণ্। ১৯৪১ সোকলর �োরতগীয় 
লিজ্োন কংকগ্রকস, লস.ল�. রমন তোরঁ প্রেংসো ককর িকললেকলন, 
“�োিো একজন মহোন সঙ্গীত ভোপ্রমগী, একজন অত্যন্ত 
প্রলত�োিোন লেল্পগী, একজন উজ্জ্বল প্রককৌঁেলগী এিং একজন 
অসোমোন্য লিজ্োনগী। লতলন আিলুনক সমকয়র ললওনোকে্বো েো 
ল�ক্ঞ্চ।“ মুম্বোইকয় প্রোিলমক পড়োকেোনোর পর, ভোহোলম জোহোলঙ্র 
�োিো ভোকমলরিকজর গনল�ল এিং ভোকইস ককলকজ ভোমকোলনক্যোল 
ইক্ঞ্লনয়োলরং অি্যয়ন ককরন। যোইকহোক, তোরঁ ইচ্ছো লেল 
পোরমোণ্লিক পেোি ্বলিে্যো লনকয় পড়োকেোনো করোর। ১৯৩৪ সোকল, 
লতলন অিকেকে পেোি ্বলিে্যোয় তোরঁ লপএইিলড অজ্বন ককরন। 
লতলন ইউকরোকপর লিল�ন্ন েহকর যোন, জলুরকখ উলফগ্যোং 
পোওলল এিং ভোরোকম এনলরককো ফোলম ্বর সকঙ্ কোজ ককরন। 
জোম ্বোলনকত, লতলন মহোজোগলতক রক্শ্র উপর গকিেণ্ো এিং 
পরগীক্ষো পলরিোলনো ককরন। ডঃ ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিো লিখ্যোত 
লিজ্োনগী রোেোরকফোড্ব এিং লনলস ভোিোকরর সকঙ্ কোজ করোর 
সুকযোগ ভোপকয়লেকলন। ভোকমলরিকজ তোরঁ গকিেণ্ো প্রোিলমক�োকি 
মহোজোগলতক রক্শ্র উপর অল�লনকিে ককরলেল। ১৯৩৯ সোকল 
যখন লবিতগীয় লিবেযধুি শুরু হয়, তখন লতলন �োরকত লেকলন। 
যকুধির পর, লতলন ইংল্যোকডি লেক্ষকতোর প্রস্োি ভোপকয়লেকলন, 
লকন্তু ততলেকন তোরঁ মকি্য অকনক পলরিত্বন একসকে। লতলন 
িঝুকত ভোপকরলেকলন ভোয এখন ভোেে গেকনর সময় একসকে। 
লতলন ১৯৪০ সোকল ি্যোঙ্োকলোকরর ইক্ডিয়োন ইনলটিটটউট অফ 
সোকয়কন্স লরডোর লহসোকি লনযতুি হন। লতলন মহোজোগলতক রক্শ্ 

অি্যয়কনর জন্য একটট পিৃক লি�োগ ততলর ককরলেকলন। মোত্র 
৩১ িের িয়কস ১৯৪১ সোকল লতলন রয়্যোল ভোসোসোইটটকত লনি ্বোলিত 
হন। ভোজআরলড টোটো ডঃ ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিোর অনকুপ্ররণ্োয় 
‘টোটো ইনলটিটটউট অফ ফোডিোকমন্টোল লরসোি্ব’ প্রলতষ্ো ককরন 
এিং লতলন এর মহোপলরিোলক হন। একই সমকয়, লতলন 
পোরমোণ্লিক েক্তির তোৎপয ্ব অনুিোিন করকত ভোপকরলেকলন। 
১৯৪৮ সোকল ডঃ ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিো পোরমোণ্লিক েক্তি 
কলমেকনর ভোিয়োরম্যোন লনযতুি হন। ১৯৫৪ সোকল প্রলতটষ্ত 
পরমোণ্ ুেক্তি লি�োকগ �োরত সরকোকরর সলিি লনযতুি হন ডঃ 
ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিো। উপরন্তু, লতলন রেকম্বকত পরমোণু্ েক্তি 
সংস্োপন প্রলতষ্ো ককরন, যো িত্বমোকন �োিো পরমোণ্ ুগকিেণ্ো 
ভোকন্দ্র নোকম পলরলিত। লতলন পোরমোণ্লিক িুললি লনম ্বোকণ্র 
পোেোপোলে িুললিকত ি্যিহৃত �োরগী জকলর ভোক্ষকত্র �োরতকক 
স্বলন�্বর করোর ভোক্ষকত্র গুরুত্বপূণ্ ্ব �ূলমকো পোলন ককরলেকলন। 

১৯৬২ সোকল, �োরকতর ফোটট্বলোইজোর ককপ ্বোকরেন প্রিম 
�োরগী জকলর প্ল্যোন্ট স্োপন ককর। আমরো এখন লিকবের মকি্য 
�োরগী জকলর অন্যতম িহৃৎ উৎপোেনকোরগী ভোেে। ১৯৬৪ সোকল 
১০ ভোকোটট টোকোর তহলিল পোওয়োর পর ডঃ ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিো 
লতন িোকপ �োরকতর পোরমোণ্লিক েক্তি কম ্বসূলি প্রস্তুত ককরন। 
১৯৬৫ সোকল লতলন ‘অল ইক্ডিয়ো ভোরলডও’ভোক িকললেকলন ভোয 
‘প্রকয়োজকন আমরো ১৮ মোকসর মকি্য একটট পোরমোণ্লিক ভোিোমো 
ততলর করকত পোলর’। ১৯৬৬ সোকলর ২৪ জোনুয়োলর ইউকরোকপর 
আল্পকস ম ঁব্ল ঁপি ্বতমোলোয় একটট লিমোন েঘু ্বটনোয় ডঃ ভোহোলম 
জোহোলঙ্র �োিোর মতুৃ্য হয়।

স্বোিগীনতোর এই অমতৃ কোকলর মকি্য, �োরত যখন 
স্বয়ংসমূ্পণ্ ্বতোর লকক্ষ্য অগ্রসর হকচ্ছ, প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী 
লিজ্োনকক �োরকতর উন্নয়কনর প্রিোন কোলরগর, েক্তি লহসোকি 
লিকিিনো ককরন। সমোকজর সমস্ ভোক্ষকত্রর উন্নয়নকক ত্বরোলবিত 
করোর সম্ভোিনো রকয়কে লিজ্োকনর মকি্য। ডঃ ভোহোলম জোহোঙ্গীর 
�োিোর মকতো মহোন লিজ্োনগীকের সমেোন জোনোকনোরও সময় 
একসকে, যোরো আিুলনক- েক্তিেোলগী- উন্নত �োরকতর ল�ত 
স্োপন ককরলেকলন।  n

ভারণ্ত পরমা্যু 
তবজ্াণ্ির পতথকৃৎ 

লবিতগীয় লিবেযকুধির পর সোরো লিকবে লিজ্োন ও প্রযকু্তির ভোক্ষকত্র এক নি 
অি্যোকয়র সূিনো হকয়লেল। ভোসই যগু সলন্ধক্ষকণ্ লরিটটে েোসনোিগীন �োরতিকে ্ব 
ভোয সকল লিজ্োনগী লনজ প্রলত�োয়, ভোমিোয়, েরূেলে ্বতোয় েৃষ্োন্ত স্োপন 
ককরলেকলন তোকঁের মকি্য অন্যতম হকলন ডঃ ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিো। তোকঁক 
�োরকতর পরমোণ্ ুলিজ্োকনর জনক লহসোকি অল�লহত করো হয়। 

র্ন্ম- ৩০ অণ্্টাবর, ১৯০৯। মৃতুযে- ২৪ দফব্রুয়াতর ১৯৬৬ 

ডঃ ভোহোলম জোহোলঙ্র �োিো বযেন্তিত্ব
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আমরা পতরণ্বণ্ির 
�ত্ন তিই, সুরষো 

তিন্চিত কতর
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর এক অনন্য তিলেষ্্য হল ভোয লতলন 

স্বল্পকময়োেগী নগীলত লনকয় কোজ ককরন নো, লতলন েগীঘ ্বকময়োেগী 
পলরকল্পনো এিং তোর প্র�োকির লিেয়টট মোিোয় ভোরকখ কোজ 

ককরন। পলরকিে সুরক্ষোর মকতো গুরুত্বপূণ্ ্ব লিেকয় তোরঁ েৃটষ্�লঙ্ 
ভোসই কোরকণ্ স্বতন্ত্র। লতলন �োরতগীয় কৃেককের ঐলতহ্যগত উপোয় 

অিলম্বন ককর ভোেকে জলিোয়ু িোন্ধি কৃলে ি্যিস্ো গকড় ভোতোলোর 
উপর ভোজোর লেকয়কেন, আিোর লতলন পলরকিে সংক্রোন্ত লিবে মকঞ্চ 

পলরকিে সুরক্ষোর পোেোপোলে জলিোয়ু ন্যোয়লিিোকরর লিেয়টটও 
উত্োপন ককরকেন। একলেকক লতলন পলরচ্ছন্নতো অল�যোকনর 

েোলয়ত্ব লেকয়কেন; অন্যলেকক, িজ্ব্য ি্যিস্োপনোর মোি্যকম 
পলরকিেকক ক্ষলতর হোত ভোিকক িোিঁোকতও উকে্যোগগী হকয়কেন। 

লতলন লেল্প লিপ্লি ৪.০-এর লিেয়টট মোিোয় ভোরকখ পলরকিে-িোন্ধি 
জগীিনিোরোর গকড় ভোতোলোর কিো িকলকেন। এই জগীিনিোরোর 
সকঙ্ প্রোিগীন �োরকতর ঐলতহ্য এিং রগীলতনগীলতর ভোমলিন্ধন 

ঘটটকয়কেন। ২৩ ভোসকটেম্বর গুজরোকট অনুটষ্ত রোজ্যগুললর 
পলরকিে মন্ত্রগীকের সকমেলকন লতলন আিোরও পলরকিেিোন্ধি 

উন্নয়কনর লিেকয় তোরঁ লিন্তো�োিনো �োগ ককর লনকয়কেন।

আজককর নতুন �োরত নতুন লিন্তো ও নতুন পধিলত 
লনকয় এলগকয় িকলকে। আজ, �োরত লিকবের 
মকি্য অন্যতম দ্রুত িি ্বনেগীল অি ্বনগীলত, এর 

পোেোপোলে আমোকের ভোেে পলরকিকের সুরক্ষোয় অগ্রণ্গী �ূলমকো 
গ্রহণ্ ককরকে। আমোকের িন�ূলম িকৃ্ধি ভোপকয়কে, জলো�ূলমর 
আয়তনও দ্রুত িকৃ্ধি পোকচ্ছ। নিোয়নকযোগ্য েক্তির ভোক্ষকত্র 
আমোকের গলত এিং েক্ষতো ভোয তুলনোহগীন তো সোরো লিবে প্রত্যক্ষ 
ককরকে। আন্তজ্বোলতক ভোসৌঁর ভোজোট, লসলডআরআই (েুকয ্বোগ 
প্রলতকরোিগী পলরকোেোকমোর জন্য ভোজোট), িো লোইফ (পলরকিেিোন্ধি 
জগীিনিোরো) আকন্দোলকনর মোি্যকম �োরত িত্বমোকন পলরকিে 
সংক্রোন্ত সংকট ভোমোকোকিলোয় লিবেকক ভোনতৃত্ব লেকচ্ছ।

প্রলতশ্রুলত পূরকণ্ �োরকতর সোফকল্যর কোরকণ্ লিবে আজ 
�োরতকক সমি ্বন করকে। গুজরোকতর একতো নগকর অনুটষ্ত 
রোকজ্যর পলরকিে মন্ত্রগীকের জোতগীয় সকমেলকনর উকবিোিনকোকল 
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী গত আট িেকর পলরকিে সুরক্ষোর 
প্রলত �োরকতর মকনো�োকির ভোয পলরিত্বন হকয়কে, ভোসই 
লিেয়গুলল উপস্োন ককরন। লতলন িকলন, “�োরকতর মোনুে 
কখকনোই প্রকৃলতকক ভোেোেণ্ ককর নো, রিং প্রকৃলতর ভোখয়োল 
রোকখ, যত্ন প্রেোন ককর।“ �োরত ২০৭০ সোকলর মকি্য েনূ্য 
কোি ্বন লনঃসরকণ্র লক্ষ্যমোত্রো লনি ্বোরণ্ ককরকে। এখন 
ভোেকের লক্ষ্য হল সিুজ িকৃ্ধি এিং সিুজ কম ্বসংস্োন। এই 
লক্ষ্যগুলল পূরকণ্ প্রলতটট রোকজ্যর পলরকিে মন্ত্রককর �ূলমকো 
অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ ্ব। প্রিোনমন্ত্রগী ভোমোেগী আেো প্রকোে ককর 
িকলন “আমরো এমন এক সমকয় তিেক করলে যখন �োরত 
অমতৃকোকলর আগোমগী ২৫ িেকরর জন্য নতুন লক্ষ্য লনি ্বোরণ্ 

রোকজ্যর পলরকিে মন্ত্রগীকের জোতগীয় সকমেলনরাষ্ট্র
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করকে। আলম লনক্চিত, আপনোর প্রকিষ্োও পলরকিে রক্ষোয় 
সোহোয্য করকি এিং �োরকতর উন্নয়কনর গলতও তরোলবিত হকি।“

প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী িকলন “প্রকত্যক রোকজ্যর িতৃ্তগীয় 
অি ্বনগীলতর িোস্িোয়ন যতটো করো সম্ভি তো করোর জন্য আলম 
পলরকিে মন্ত্রগীকের আহ্োন জোনোক্চ্ছ।“ এেোড়ো লতলন জোনোন 

ভোয কটেন িজ্ব্য ি্যিস্োপনোকক েক্তিেোলগী করোর মোি্যকম 
আমরো একক ি্যিহোকরর প্লোলটিককর কিল ভোিকক মুক্তি 
পোি। সকমেলকন প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী লিল�ন্ন প্রককল্পর 
জন্য পলরকিেগত েোড়পত্র ত্বরোলবিত করোর অনুকরোি 
ককরন। লতলন পলরকিেমন্ত্রগীকের উকদেকে স্পষ্ ককর িকলন, 

প্রধািমন্তী দমাদীর বতিণ্বযের তকছু অংি 
দদণ্ি বিাঞ্চণ্ির অবস্া

দমাি বিাঞ্চি 

৭,১৩,৭৮৯ ২১.১৭% 
বগ ্জ তকণ্িাতমিার।  

২০১৯ সাণ্ির 
দথণ্ক ১৫৪০ বগ ্জ 
তকণ্িাতমিার 
বৃন্ধি দপণ্য়ণ্ছ।

অর্যযে। 

দদণ্ির দমাি আয়তণ্ির 

গত এক দিণ্ক 
ভারণ্ত ২১,৭৬২ বগ ্জ 
তকণ্িাতমিার বিাঞ্চি 
বৃন্ধি দপণ্য়ণ্ছ। 

সরকার িগর বি দ�ার্িা পতরচাতিত করণ্ছ �ার 
মণ্ধযে ২০২০-২১ দথণ্ক ২০২৪-২৫ সাণ্ির মণ্ধযে দদণ্ি 
৪০০ঠি িগর বি এবং ২০০ঠি িগর বাঠিকা তবকাণ্ির 
িষেযে তিধ ্জার্য করা �ণ্য়ণ্ছ।

পতরণ্বি সুরষোর িাণ্ম অণ্�তুক 
প্রততবন্ধকতা গণ্ড় দতািা বন্ধ করণ্ত 
�ণ্ব। র্ীবি�াত্ার স�র্তা এবং 
বযেবসা করার অিুকূি পতরণ্বি গণ্ড় 
তুিণ্ত আমাণ্দর সণ্চষ্ট �ওয়া উতচৎ।

- িণ্রন্দ্র দমাদী, প্রধািমন্তী

 পঞ্চোকয়ত, স্োনগীয় সংস্ো এিং এমএসএমই-ভোক প্রলতটট 
স্কর সকিতন করকত হকি। জোতগীয় লেক্ষোনগীলতর মোি্যকম 
আমোকের তরুণ্কের িোস্তুতন্ত্র সংরক্ষকণ্র গুরুত্ব 
সম্পকক্ব সকিতন করকত হকি।

 পলরকিে ভোপোট্বোল হল পলরকিে সম্পলক্বত সকল প্রকোর 
েোড়পকত্রর জন্য একটট একক উইকডিো। আট িের 
আকগ পলরকিে সংক্রোন্ত েোড়পত্র ভোপকত ৬০০লেকনর 
ভোিলে সময় লোগত, তো আজ ৭৫ লেকন সম্পন্ন হকচ্ছ। 

 জগীিনযোপকনর সহজ উকে্যোগ িোস্িোয়ন করোর সময়, 
আমোকের পলরকিে সুরক্ষোর লেকক মকনোলনকিে করো 
উলিত। পলরকিে রক্ষোয় আমোকের প্রযুক্তির ি্যিহোর িকৃ্ধি 
করকত হকি।

 েোিোনকলর কোরকণ্ কোি ্বন লনঃসরকণ্র পলরমোকণ্র লনলরকখ 
�োরকতর �ূলমকো লনঃসকন্দকহ নগণ্্য। তকি আমোকের 
সকিতন হকত হকি, অলনিলনি ্বোপকণ্র ি্যিস্ো ভোজোরেোর 
করকত হকি।

 আজ �োরত একটট দ্রুত িি ্বনেগীল অি ্বনগীলত। আমোকের 
িন�ূলম, জলো�ূলম, দ্রুত িকৃ্ধি পোকচ্ছ।

 নিোয়নকযোগ্য েক্তির পলরকপ্রলক্ষকত, আমোকের ভোেকের 
েক্ষতো এিং গলত প্রেংসনগীয়। আন্তজ্বোলতক ভোসৌঁর ভোজোট 
ভোহোক িো লোইফ আকন্দোলন, পলরকিে সংক্রোন্ত সংকট 
সমোিোকন �োরত আজ লিবেকক ভোনতৃত্ব লেকচ্ছ।

রোকজ্যর পলরকিে মন্ত্রগীকের জোতগীয় সকমেলন রাষ্ট্র
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“আিুলনক পলরকোেোকমো েোড়ো ভোেকের উন্নয়ন, ভোেেিোসগীর 
জগীিনযোত্রোর মোন উন্নয়কনর প্রকিষ্ো সফল হকত পোকর নো। 
লকন্তু আমরো ভোেকখলে, পলরকিে েোড়পকত্রর নোকম ভোেকে 
আিুলনক অিকোেোকমো লনম ্বোকণ্র কোজ কগী�োকি সংঘটটত 
হকয়কে। অকনক আন্তজ্বোলতক প্রলতষ্োন এিং অকনক সংস্ো 
ভোেকের উন্নয়কন িোিো ভোেওয়োর ভোিষ্ো ককর।“ লতলন প্রকত্যক 

রোকজ্যর পলরকিে মলন্ত্রকের লনজ লনজ রোকজ্যর েহুকর 
নকেোলকের লিেকয় সতক্ব িোকোর পরোমে ্ব ভোেন। অি ্বনগীলত 
এিং িোস্তুতকন্ত্রর কিো উকলিখ ককর লতলন িকলন “পলরকিকের 
সুরক্ষো, জগীিনযোত্রোর সহজতো এিং ি্যিসো করোর অনুকূল 
পলরকিে গকড় ভোতোলোর পকি ভোকোনও িোিো যোকত ততলর নো হয় 
আমোকের ভোসলেকক প্রকিষ্ো করো উলিৎ।“

প্রলতটট প্রলতকূলতোকক সুকযোকগ পলরণ্ত করোর 
েক্ষতো রকয়কে প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর। ২০ 
িের আকগ গুজরোকতর �ূকজ যখন লিধ্ংসগী 

�ূলমকম্প হকয়লেল, তখনও লতলন প্রলতটট িোিো অলতক্রম 
করোর ক্ষমতো ভোেলখকয়লেকলন। লতলন প্রিোনমন্ত্রগী হওয়োর 
পর জলিোয় ুপলরিত্বকনর প্রলতকরোকি এিং পলরকিে রক্ষোর 
ভোক্ষকত্র উকে্যোগগী হকয়কেন।

প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী যখন গুজরোকতর মুখ্যমন্ত্রগী 
হন, জলিোয় ুপলরিত্বকনর প্র�োি হ্োস করকত লতলন জল 
সুরক্ষো, কৃলে এিং েক্তি ভোক্ষকত্রর সংকটগুললকক সুকযোকগ 
রূপোন্তলরত ককরলেকলন। ‘কনক�লনকয়ন্ট অ্যোকেন: 
গুজরোত ভোরসপন্স টু ি্যোকলকঞ্স অফ লিোইকমট ভোিঞ্’ 
নোকম তোরঁ গ্রকন্ লতলন পলরকিে রক্ষোয় তোরঁ প্রকিষ্োর 

কিো লিকবের সোমকন উপস্োপন ককরকেন। একই�োকি, 
প্রিোনমন্ত্রগী হওয়োর পর লসওলপ েগীে ্ব সকমেলকন আন্তজ্বোলতক 
ভোসৌঁর ভোজোকটর সূিনো উপলকক্ষ লিবে ভোনতোকের উপলস্লতকত 
‘কনক�লনকয়ন্ট অ্যোকেন – কলন্টলনউইটট ফর ভোিঞ্’ 
গ্রন্টট প্রকোে করো হয়। এই িইটট জলিোয় ুপলরিত্বকনর 
ঝঁুলক হ্োস করকত এিং পলরকিকের উন্নলতর জন্য �োরকতর 
প্রকিষ্ো সম্পকক্ব তি্য প্রেোন ককর।

‘কনক�লনকয়ন্ট অ্যোকেন: গুজরোত ভোরসপন্স টু 
ি্যোকলঞ্স অফ লিোইকমট ভোিঞ্’ গ্রন্টট অনসুোকর, শুিমুোত্র 
প্রিম ৫ িেকর গুজরোকত প্রোয় ৩.৫৪ লক্ষ ভোিক ড্যোম 
এিং গ্রোকম পুকুর খনন করো হকয়লেল। ১৯৯৮ সোল ভোিকক 
২০০২ সোকলর মকি্য �ূগ�্বস্ জকলর স্র ২.৫১ লমটোর হ্োস 
ভোপকলও ২০০৩ সোকল ভোিকক ২০০৭ সোকলর ভোম মোকসর 
মকি্য �ূগ�্বস্ জকলর স্র গড় ৪.০১ লমটোর িকৃ্ধি ভোপকয়কে। 

ক্্রপ ভোসি পধিলত অিলম্বন ককর, এক িেকর প্রোয় ৭৪ 
লমললয়ন লককলোওয়োট ঘন্টো েক্তি সঞ্চয় করো হকয়লেল। 
সে্বোর সকরোির প্রককল্পর ক্রমোগত পয ্বকিক্ষকণ্র ফকল 
১৩টট নেগীর আন্তঃসংকযোগ এিং সে্বোর সকরোির খোল 
প্রককল্প জল স্োনোন্তকরর কোজ ত্বরোলবিত ককরকে। এই 
কোরকণ্, ভোযখোকন ২০০০-২০০১ সোকল কৃলে এিং লেল্পখোকত 
যিোক্রকম ৪৫.১২% এিং ২৮.৫৯% লিে্ুযৎ ি্যয় হকয়লেল, 
২০০৮-০৯ সোকল তো হ্োস ভোপকয়লেল। কৃলে এিং লেল্পখোকত 
যিোক্রকম লিে্ুযৎ খরি হকয়লেল ২১.১০% এিং ৩৫.২৬%। 
�ূগ�্বস্ জল উত�কতোলকনর জন্য ভোমোটর িোলোকনোর কম 
ি্যিহোকরর ফকল লিে্ুযকতর সোশ্রয় হকয়লেল। এই সঞ্চয় 
১৫,৪৫৯ লমললয়ন টন কোি ্বন লনগ ্বমকনর সমতুল্য লেল।

একই�োকি, এটট ভোেকের প্রিম রোজ্য হকয় উকেকে 
ভোযখোকন ১৫০০ লককলোলমটোকরর ভোিলে উচ্চ-িোকপর গ্যোস 
পোইপলোইন এিং একটট িড় গ্যোস লগ্রড রকয়কে। এই 
ভোনটওয়োকক্বর কোরকণ্ লেল্প খোকতর গ্যোকসর িোলহেো পূরণ্ 
হকচ্ছ। ২৩০ লমললয়ন টকনর ভোিলে কোি ্বন লনগ ্বমন হ্োস 
অনমুোন করো হকয়লেল। 

২০ বছর আণ্গ গুর্রাণ্ত র্িবায় ুপতরবত্জি 
দমাকাণ্বিায় কার্ শুরু �ণ্য়তছি 

রোকজ্যর পলরকিে মন্ত্রগীকের জোতগীয় সকমেলনরাষ্ট্র
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রাষ্ট্র

গুর্রাত

গুজরোকতর লিকোে যোত্রো 

विकास को 
नई रफ््तार

“যখন আস্ো িৃক্ধি পোয়, মোনুকের প্রকিষ্ো িৃক্ধি পোয়, 
তখন সককলর প্রকিষ্োয় ভোেকের উন্নয়কনর গলত 
ত্বরোলবিত হয়।“ এই মকন্ত্র গুজরোকতর উন্নয়নকক 

ভোেকের উন্নয়কনর সকঙ্ যুতি ককর এলগকয় 
িকলকেন প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী। ২৯ ভোিকক 

৩০ ভোসকটেম্বর- এই েুলেকনর জন্য লতলন গুজরোত 
সফকর লগকয়লেকলন। সফকর লতলন সুরোট, �োি 

নগর, আহকমেোিোে এিং আম্বোক্জকত প্রোয় ২৯ 
হোজোর ভোকোটট টোকোর উন্নয়ন প্রককল্পর উকবিোিন 
ও ল�ত্তিপ্রস্র স্োপন ককরন। এর মকি্য রকয়কে 

আহকমেোিোে ভোমকরেোর পোেোপোলে গোন্ধগীনগর মুম্বোই 
িকন্দ �োরত এক্সকপ্রকসর সূিনো। শুিু তোই নয়, এই 
প্রিমিোর গুজরোকত আকয়োক্জত জোতগীয় ভোগমকসর 

উকবিোিন ককরকেন প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী।

এলোকো অনুসোকর �োরকতর পঞ্চম িহৃত্তম রোজ্য 
এিং জনসংখ্যোর লেক ভোিকক নিম িহৃত্তম 
রোজ্য, গুজরোত ভোেকের উন্নয়কন এক গুরুত্বপূণ্ ্ব 

অংেগীেোর হকয়কে। ২০১০ সোকল ভোফোি ্বস পক্ত্রকো 
গুজরোতকক লিকবের তৃতগীয় দ্রুততম ক্রমিি ্বমোন রোজ্য 
লহসোকি ভোঘোেণ্ো ককরকে। �োরকতর উন্নয়কন অিেোকনর 
জন্য গুজরোতকক ‘পক্চিকমর রত্ন’ লহসোকিও অল�লহত করো 
হকয়কে। ২০০১ সোকলর অক্টোির ভোিকক ২২ ভোম, ২০১৪ 
পয ্বন্ত, প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী এই রোকজ্যর উন্নয়কন একটট 
নতুন লেক লনকে্বেনো লেকয়লেকলন, তোই এটট সমগ্র �োরকত 
উন্নয়কনর মকডল লহসোকি স্বগীকৃত হকয়লেল। এিোর, ২৯ভোে 
ভোসকটেম্বর, লতলন সুরোকট প্রোয় ৩,৪০০ ভোকোটট টোকোর উন্নয়ন 
প্রককল্পর উকবিোিন ও ল�ত্তিপ্রস্র স্োপন ককরকেন। লতলন 
ডোয়মডি লরসোি্ব অ্যোডি মোকক্বন্টোইল (ক্্রম) লসটটর প্রিোন 
ফটক উকবিোিন ককরন এিং িোকয়োডোয়�োরলসটট পোকক্বর 
ল�ত্তিপ্রস্র স্োপন ককরন এিং সুরোকটর লিজ্োন ভোককন্দ্র 
‘ভোখোজঁ’ লমউক্জয়োকমরও উকবিোিন ককরন। সংকযোগ এিং 
পলরকোেোকমো উন্নয়কনর লপেকন প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর 

‘সহকজ জগীিনযোত্রো’ মন্ত্রটট রকয়কে। প্রিোনমন্ত্রগী ভোমোেগী 
িকলকেন ভোয সুরোকট লহকর ি্যিসোয় দ্রুত িকৃ্ধি হকচ্ছ, ভোসই 
কোরকণ্ িোলণ্ক্জ্যক এিং আিোলসক স্োকনর ক্রমিি ্বমোন 
িোলহেো ভোমটোকত স্বকপ্নর েহর প্রকল্পটট শুরু করো হকয়কে। 
সুরোকটর কোপড় এিং লহকরর ি্যিসো ভোিকক ভোেকের অকনক 
মোনকুের কম ্ব সংস্োন হয়। স্বকপ্নর প্রকল্পটট সম্পন্ন হকল, 
সুরোত লিকবের সিকিকয় লনরোপে এিং সিকিকয় সুলিিোজনক 
লহকর ি্যিসোর ভোককন্দ্র পলরণ্ত হকি।

সুরোকতর পকর, প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী �োিনগকর 
৫২০০ ভোকোটট টোকোর উন্নয়ন প্রকল্প ভোঘোেণ্ো ককরকেন। 
প্রিোনমন্ত্রগী �োিনগকর লিকবের প্রিম লসএনক্জ টোলম ্বনোল 
এিং রিোউনলফল্ড িন্দকরর ল�ত্তিপ্রস্র স্োপন ককরন। ২০ 
একর এলোকো জকুড় অিলস্ত আঞ্চললক লিজ্োন ভোককন্দ্ররও 
উকবিোিন ককরন। এটট প্রোয় ১০০ ভোকোটট টোকো ি্যকয় লনলম ্বত 
হকয়কে। অন্যোন্য ভোিে ককয়কটট স্োনগীয় প্রকল্প িোল ুকরোর 
পকর, প্রিোনমন্ত্রগী ভোমোেগী িকললেকলন, “�োিনগকরর এই উন্নয়ন 
যোত্রো আজ িোল ু হওয়ো প্রকল্পগুলল ভোিকক নতুন ভোপ্ররণ্ো 
পোকি।“ প্রিোনমন্ত্রগী ভোলোিোলকক ঐলতকহ্যর ভোকন্দ্র লহসোকি 
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गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, 
जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया

গুর্রাণ্ত এই প্রথমবার 
িযোিিাি দগমণ্সর 

আণ্য়ার্ি করা �ণ্য়ণ্ছ

গুজরোকতর লিকোে যোত্রো রাষ্ট্র

িণ্ ্বনো ককরন। লতলন িকলন, এটট লিকবের প্রোিগীনতম িন্দর। 
‘ভোলোিোল ভোমলরটোইম লমউক্জয়োম’ লনম ্বোণ্ হকল এই স্োনটটর 
নতুন ককর পলরলিলত লো� করকি। তোরঁ সফকরর লবিতগীয় 
লেকন, প্রিোনমন্ত্রগী ভোমোেগী গোন্ধগীনগর এিং মুম্বোইকয়র মকি্য 
িকন্দ �োরত এক্সকপ্রকসর সূিনো ককরন এিং লতলন লনকজই 
গোন্ধগীনগর ভোিকক কোলপুুর ভোরলওকয় ভোটিেকন পয ্বন্ত ভোরেকন 
ভ্রমণ্ ককরন। সম্প্রলত, মুম্বোই এিং আহকমেোিোকের 
মকি্য পরগীক্ষোমূলক যোত্রোয় নতুন িকন্দ �োরত এক্সকপ্রস 
িকুলট ভোরেকনর ভোরকড্বও ভো�কে লেকয়কে, এটট মোত্র ৫২ 
ভোসকককডি েনূ্য ভোিকক ১০০ লককলোলমটোর প্রলত ঘণ্ো গলত 
অজ্বন ককরকে। এই গলত অজ্বন করকত িকুলট ভোরেকনর 
সময় লোকগ ৫৪.৬ ভোসককডি। গোন্ধগীনগর এিং মুম্বোইকয়র 
মকি্য িকন্দ �োরত এক্সকপ্রস যগুোন্তকোরগী লসধিোন্ত লহসোকি 
প্রমোলণ্ত হকি। েটুট ি্যিসো ভোককন্দ্রর মকি্য শুি ুদ্রুতগলতর 
সংকযোগই িোককি নো, কম �োড়োয় লিমোকনর মকতো 
সুলিিোও পোওয়ো যোকি। এটট �োরকতর প্রিম ভোরেন ভোযখোকন 
‘ফকটোক্যোটোললটটক এয়োর লপউলরফোয়োর লসকটিম’ 
রকয়কে। এই লসকটিমটট ভোরেকনর িোতোসকক লিশুধি রোখকি, 
ভোরেনটটকক সমস্ িোয়িুোলহত ভোরোগ ভোিকক মুতি রোখকি।

আহকমেোিোকে উন্নয়নকক এলগকয় লনকয় ভোযকত 
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী ভোসখোকন ভোমকরেো প্রককল্পর প্রিম 
িোকপর উকবিোিন ককরন। এ সময় লতলন কোলপুুর ভোটিেন 
ভোিকক েরূেে ্বন ভোকন্দ্র ভোমকরেো ভোটিেন পয ্বন্ত ভোমকরেোকত 
ভ্রমণ্ ককরন। আহকমেোিোে ভোমকরেো প্রককল্পর প্রিম িোকপ 
৩২ লকলম প্রসোলরত পূি ্ব-পক্চিম কলরকডোকরর অিগীকন 
অ্যোপোকরল পোক্ব ভোিকক িোলকতজ পয ্বন্ত এিং উত্তর-
পক্চিম কলরকডোকরর অিগীকন ভোমোকতরো ভোিকক লগয়োসপুর 
অন্ত�ু্বতি করো হকয়কে। লনম ্বোণ্ কোকজর জন্য ভোমোট ১৩ 
হোজোর ভোকোটট টোকো ি্যয় হকি। িত্বমোকন এই লি�োগটট 
ভোরল এিং িোস ি্যিস্ো বিোরো সংযতুি যো �লিে্যকত কোলপুুকর 
মুম্বোই এিং আহকমেোিোেকক সংকযোগকোরগী একটট উচ্চ-
গলতর ভোরল ি্যিস্োর সোকি সংযতুি করো হকি। ভোেকে এই 
প্রিম ভোকোনও েহকর একটট ভোমকরেো প্রককল্পর একক পয ্বোকয় 
৩২ লককলোলমটোর পি এককযোকগ িোল ুকরো হকয়কে।

প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীও আম্বোক্জকত মো অম্বো মক্ন্দর 
েে ্বন করোর পর ৭২০০ ভোকোটট টোকোর প্রককল্পর উকবিোিন 
ও ল�ত�লতপ্রস্র স্োপন ককরন। এর মকি্য রকয়কে লপএম 
আিোস ভোযোজনোর অিগীকন লনলম ্বত ৪৫,০০০ িোলড়। প্রসোে 
প্রককল্পর অিগীকন, প্রিোনমন্ত্রগী তরঙ্ো লহল-আম্বোক্জ-
আি ু ভোরোড নতুন রিডকগজ লোইকনর ল�ত্তিপ্রস্র স্োপন 
ককরকেন এিং আম্বোক্জ মক্ন্দকর তগীি ্বযোত্রো সুলিিোর ি্যিস্ো 
ককরকেন।
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गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, 
जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया

১২ িের আকগ গুজরোকতর তৎকোলগীন মুখ্যমন্ত্রগী 
লহসোকি, প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী গুজরোকতর 
যুিককের লিকেে সুলিিো প্রেোকনর জন্য ২০১০ সোকল 
‘ভোখল মহোকুম্ভ’ শুরু ককরলেকলন। এর লক্ষ্য লেল 
আেে ্ব ক্রগীড়ো পলরকিে গকড় ভোতোলো এিং �োরকতর 
যুিোরো ভোযন লিকবের মকঞ্চ সফল হকত পোকরন। 
উকে্যোকগর অংে লহকসকি ২০১৪ সোকল ভোখকলো 
ইক্ডিয়ো প্রিোরোল�যোন শুরু হকয়লেল। গুজরোত এই 
প্রিমিোর ৩৬তম ন্যোেনোল ভোগমস আকয়োজন 
করোর সমেোন অজ্বন ককরকে। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র 
ভোমোেগী ২৯ ভোসকটেম্বর লিকবের িহৃত্তম ভোটিলডয়োম- 
নকরন্দ্র ভোমোেগী ভোটিলডয়োকম আকয়োক্জত অনুষ্োকন এই 
ভোগমকসর সূিনো ককরন। ৩৬তম জোতগীয় ভোগমকসর 
সঙ্গীত হল ‘জকুড়গো ইক্ডিয়ো, ক্জকতগো ইক্ডিয়ো’ এিং 
মোসকট হল সো�োজ।

প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী অনুষ্োকন স্বলণ্ ্বম গুজরোত 
ভোস্পোট্বস ইউলন�োলস ্বটটর উকবিোিন ককরন। 
তৎকোলগীন মুখ্যমন্ত্রগী হকয় প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী 
ভোয ক্রগীড়ো লিবেলিে্যোলকয়র স্বপ্ন ভোেকখলেকলন তো 
আজ পূণ্ ্ব হকচ্ছ। আিুলনক এিং উন্নত সুকযোগ-
সুলিিো বিোরো সজ্জিত স্বলণ্ ্বম গুজরোট লিবেলিে্যোলয় 
�কেোেরোয় গকড় উেকে। লিেোল এিং আিুলনক 
এই �িনটট ১৩০ একর এলোকো জকুড় লিস্তৃ ত 
এিং এর জন্য ১০৮ ভোকোটট টোকোরও ভোিলে অি ্ব 
ি্যয় হকয়কে। এখোকন জোতগীয় ও আন্তজ্বোলতক 
পয ্বোকয়র সুকযোগ সুলিিো রকয়কে। সোরোকেকের 
লেক্ষোিথীরো এসি আিুলনক সুকযোগ-সুলিিো গ্রহণ্ 
করকত পোরকি, যো এ ভোক্ষকত্র নতুন কম ্বসংস্োকনর 
সুকযোগ সটৃষ্ করকি। লিকবের িহৃত্তম নকরন্দ্র ভোমোেগী 
ভোটিলডয়োকম এক লক্ষ েে ্বককর সোমকন ৩৬তম 
ন্যোেনোল ভোগমকসর উকবিোিন করকলন প্রিোনমন্ত্রগী 
নকরন্দ্র ভোমোেগী। এ উপলকক্ষ্য প্রিোনমন্ত্রগী িকলন, 
“ক্রগীড়োকক্ষকত্র ভোখকলোয়োড়কের জয়, তোকঁের প্রেে ্বনগী, 
অন্যোন্য ভোক্ষকত্রও ভোেকের উন্নলতর পি প্রস্তুত ককর। 
ভোয ভোকোনও ভোখলোয় জয়লো� করকল তো ভোেকের 
পলরলিলত, �োিমূলত ্ব িহুগুকণ্ িকৃ্ধি ককর।“

ভারত র্ডু়ণ্ব, ভারত 
ন্র্তণ্ব- প্রধািমন্তী  

n �োরত স্বোিগীন হওয়োর আকগ ন্যোেনোল ভোগমস �োরতগীয় অললজ্ম্পক 
নোকম পলরলিত লেল। স্বোিগীনতোর আকগ ১৯২৪ সোকল লোকহোকর প্রিম 
ভোগমকসর আকয়োজন করো হকয়লেল। ১৯৪০ সোকলর পর এর নোমকরণ্ 
করো হয় জোতগীয় ভোগমস। ২০১৫ সোকল ৩৫তম ন্যোেনোল ভোগমস 
ভোকরোলোয় অনুটষ্ত হকয়লেল। মোত্র লতন মোস আকগ গুজরোতকক 
৩৬তম ন্যোেনোল ভোগমস আকয়োজন করোর সুকযোগ ভোেওয়ো হকয়লেল।

n গুজরোকত এই প্রিমিোর ন্যোেনোল ভোগমস হকচ্ছ। ৩৬টট রোকজ্যর প্রোয় 
১৫,০০০ ভোখকলোয়োড় ৩৬টট ভোখলোয় অংেগ্রহণ্ করকেন। এেোড়োও 
রকয়কেন ভোকোি এিং কম ্বকত্বোরো। ৩৬তম ন্যোেনোল ভোগমকসর 
মোসকট করো হকয়কে 'সো�োজ’। মোত্র ককয়ক মোস আকগ, গুজরোত 
নতুন ক্রগীড়ো নগীলত িোল ু ককরকে যোকত নতুন প্রযকু্তির প্রিোরকক 
উৎসোলহত করো হকয়কে।

ভোযককোকনো ভোেকের অগ্রগলত এখন ভোখলোিুলোয় তোর 
সোফকল্যর সকঙ্ সরোসলর যুতি। ভোেেকক ভোনতৃত্ব ভোেয় 
যুি সমোজ এিং ভোখলোিুলো ভোসই তরুণ্কের েক্তির 

মূল উৎস। আজ ভোখকলোয়োড়কের আরও ভোিলে 
সোহোয্য করো হকচ্ছ এিং আরও ভোিলে সুকযোগ ততলর 
করো হকচ্ছ। গত ৮ িেকর ভোেকের ক্রগীড়ো িোকজট 

প্রোয় ৭০% িকৃ্ধি ভোপকয়কে।
- নকরন্দ্র ভোমোেগী, প্রিোনমন্ত্রগী 

িযোিিাি দগমণ্সর ইতত�াস 

রাষ্ট্রগুজরোকতর লিকোে যোত্রো 
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অমতৃ কোকলর সময় ভোেকের অি ্বননলতক প্রিকৃ্ধিকক 
আরও ত্বরোলবিত করকত এিং রসে খরি কমোকনোর 
জন্য প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী গত ১৭ ভোসকটেম্বর 

লিজ্োন �িকন জোতগীয় লক্জলটিক নগীলত িোল ু ককরলেকলন। 
এই নগীলত প্রিোনমন্ত্রগী গলতেক্তি জোতগীয় মহোপলরকল্পনোর 
পলরপূরক। ‘ই-সক্ঞ্চকত’র মোি্যকম কোগজলিহগীন রফতোলন 
িোলণ্জ্য ভোহোক, ‘ভোফসকলস কোটিমস অ্যোকসসকমন্ট’ ভোহোক িো 
ই-ওকয় লিল এিং ফোটি্যোগ-এর লিিোন, এই সিই ইলতমকি্য 
লক্জলটিক ভোস্টকরর সম্ভোিনো িকৃ্ধি ককরকে। এই নগীলতটট 
এখন সোরো ভোেকে পকণ্্যর লনলি ্বঘ্ন িলোিল লনক্চিত করকি এিং 
অংেগীেোলরকের মকি্য আরও �োল সমবিয় লনক্চিত করকি, যোর 
ফকল উৎপোেকন প্রলতকযোলগতো িকৃ্ধি পোকি। কৃেককের বিোরো 
উৎপোলেত পণ্্য এিং এমএসএমই শ্রলমকরো পকণ্্যর যিোযি 
েোম পোকিন। উপক�োতিোকের কোকে পকণ্্যর প্রোপ্যতোও সহজ 
এিং সোশ্রয়গী হকি। যলেও �োরকত লক্জলটিক খরি লনকয় ভোকোকনো 
সরকোলর সমগীক্ষো করো হয়লন। আম ্বস্টং অ্যোডি অ্যোকসোলসকয়ট 
নোকম একটট ভোিসরকোলর সংস্ো তোকের সমগীক্ষোয় জোলনকয়কে ভোয 
�োরকত ক্জলডলপর ১৩ ভোিকক ১৪ েতোংে লক্জলটিকক খরি হয়, 
অপরলেকক অলিকোংে উন্নত ভোেকে এই খরি �োরকতর তুলনোয় 
কম (১০% এর কম)। লক্জলটিক খরি কমোকত সরকোর ভোরল 

পলরিহন, সড়ক পলরিহন এিং অ�্যন্তরগীণ্ ভোনৌঁপকি ভোিে 
লকেু নগীলতগত উকে্যোগ গ্রহণ্ ককরকে। সরকোকরর লিল�ন্ন 
লক্জলটিক উকে্যোকগর সমবিকয়র জন্য িোলণ্জ্য লি�োকগ একটট 
পিৃক লি�োগ ততলর করো হকয়কে। মলন্ত্রস�ো জোতগীয় লক্জলটিক 
নগীলত অনুকমোেন ককরকে, যোকত একটট একক মঞ্চ ততলর করো 
হকয়কে। এটট ২০৩০ সোকলর মকি্য লক্জলটিক খরিগুললকক 
লিকবের অন্যোন্য ভোেকের সমতুল্য করোর লক্ষ্য লনি ্বোরণ্ 
ককরকে। সরকোকরর ঐকোলন্তক প্রকিষ্ো হল ২০৩০ সোকলর 
মকি্য ‘ভো্লোিোল লক্জলটিক পোরফরম্যোন্স ইনকডক্স’ তোললকোয় 
েগীে ্ব ২৫টট ভোেকের মকি্য �োরকতর স্োন লনক্চিত করো। 

যলে �োরতকক অমতৃকোল িো ২০৪৭ সোকলর মকি্য 
একটট উন্নত ভোেে হওয়োর লক্ষ্য অজ্বন করকত হয়, 
তোহকল আমোকের অিে্যই রফতোলন িোড়োকত হকি 
এিং পণ্্যগুললর অিে্যই প্রলতকযোলগতোমূলক মূল্য 
লনি ্বোরণ্ করকত হকি । সস্ো এিং সহজ পলরিহন 
ি্যিস্ো েোড়ো এটট সম্ভি নয়। এর আকলোকক, সরকোর 
প্রিকম প্রিোনমন্ত্রগী গলতেক্তি জোতগীয় মহোপলরকল্পনো 
উকন্োিন ককরলেল, যো �োরতমোলো, সোগরমোলো, 
এিং মোলিোহগী কলরকডোরগুললর পোেোপোলে 
উপকূলগীয় ও ভোরল ি্যিস্োর অিকোেোকমোকক 
েক্তিেোলগী ককরলেল। পলরিহন খরি হ্োস 
করোর লকক্ষ্য ১৭ ভোসকটেম্বর জোতগীয় লক্জলটিক 
নগীলতর সূিনো করো হয়। 

যখন ভোেকের রফতোলন িকৃ্ধি পোয় এিং ভোেকে 
লক্জলটিক-সম্পলক্বত অসুলিিো হ্োস পোয়, তখন 

আমোকের কু্ষদ্র লেল্প এিং তোর সকঙ্ যুতি কম ্বরত 
ি্যক্তিরো উপকৃত হন। লক্জলটিক ভোস্টর েক্তিেোলগী 

হকল তো মোনুকের জগীিনযোত্রো সহজ ককর তুলকি, শ্রম 
ও শ্রলমককের সমেোন িকৃ্ধিকতও সোহোয্য করকি।

- িণ্রন্দ্র দমাদী, প্রধািমন্তী

দদণ্ির প্রথম র্াতীয় িন্র্তটিক িীতত

িন্র্তটিক খরচ হ্াস দপণ্ি 
বযেবসাও বৃন্ধি পাণ্ব
িন্র্তটিক খরচ হ্াস দপণ্ি 
বযেবসাও বৃন্ধি পাণ্ব

লক্জলটিক নগীলতরাষ্ট্র
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গতিোর এই তোললকোয় �োরকতর স্োন লেল ৪৪ নম্বকর। 
স্বোিগীনতো লেিকস লোলককলিো ভোিকক �োেণ্ ভোেওয়োর 
সময় প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী ভোয ‘পঞ্চ প্রোণ্’ মকন্ত্রর 
উকলিখ ককরলেকলন তোর মকি্য প্রিমটট হল, এক উন্নত 
�োরত গকড় ভোতোলো। উন্নত ভোেে হকল তকিই আমরো 
েক্তিেোলগী ভোেেগুকলোর সকঙ্ প্রলতবিক্্বিতো করকত 
পোরি। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী িকলকেন ভোয �োরকত 
উৎপোলেত পণ্্যগুলল যোকত লিবে িোজোকর আলিপত্য 
লিস্োর করকত পোকর, তোর জন্য ভোেকে একটট েক্তিেোলগী 
সমি ্বন ি্যিস্ো িোকো অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ ্ব। ‘ন্যোেনোল 
লক্জলটিক পলললস’ এই সমি ্বন ি্যিস্োকক েক্তিেোলগী 
করকি, আিুলনক ককর তুলকি। নগীলতকত লিবেমোকনর 
অিকোেোকমো, আিুলনক গুেোম, লডক্জটোল প্রক্ক্রয়ো 
এিং লনয়ন্ত্রণ্, রে্যোলকং এিং ভোরেলসং, পণ্্য লনকয় যোওয়োর 
অনকূুল পলরকিে এিং সমকয়োপকযোগগীতোর উপর 
লিকেে নজর ভোেওয়ো হকয়কে। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী 
জোলনকয়কেন ভোয আজককর �োরত ভোকোনও নগীলত ততলর 
করোর আকগ ভোিকক ভোক্ষত্র প্রস্তুত ককর। তকিই একটট 
নগীলত সফল�োকি িোস্িোয়ন করো যোয়, এিং ভোেকের 
অগ্রগলত হয়। জোতগীয় লক্জলটিক নগীলতর লপেকন 
রকয়কে আট িেকরর ককেোর পলরশ্রম, নগীলতগত 
পলরিত্বন এিং গুরুত্বপূণ্ ্ব লসধিোন্ত। নগীলতর সূিনো 
ককর প্রিোনমন্ত্রগী িকলেন, “লক্জলটিক সংকযোগ উন্নত 
করকত, আমরো সোগরমোলো এিং �োরতমোলোর মকতো 
প্রকল্পগুলল িোস্িোয়ন ককরলে। ভোডলডকককটড ভোরেইট 
কলরকডোর ত্বরোলবিত করোর প্রকিষ্ো করো হকয়লেল। 
িন্দকরর সক্ষমতো িকৃ্ধি ভোপকয়কে, ভোনৌঁপিগুলল এখন 
সোশ্রয়গী পলরিহকন সক্ষম এিং নতুন জলপি ততলর 
করো হকচ্ছ। রফতোলনকত সোহোয্য করোর জন্য ৪০টট 
এয়োর কোকগ ্বো টোলম ্বনোল স্োপন করো হকয়কে এিং ৩০টট 
মোলটে-মকডল লক্জলটিক হোি স্োপন করো হকচ্ছ, ৩০টট 
লিমোনিন্দকর ভোকোল্ড ভোটিোকরজ সুলিিো রকয়কে। আজ, 
ভোেকের প্রোয় ৬০টট লিমোনিন্দর ভোিকক কৃলে উে্যোকনর 
সুলিিো পোওয়ো যোকচ্ছ। ভোকোল�ড অলতমোলর কোরকণ্ 
সরিরোহ েঙৃ্খকল ভোনলতিোিক প্র�োি পকড়লেল কোরণ্ 
অকনক ভোেকে েক্ষ শ্রলমককর অ�োি লেল। ফলস্বরূপ, 
�োরকত লক্জলটিকস এিং সোপ্লোই ভোিইন ম্যোকনজকমকন্ট 
অকনক ভোকোস ্ব শুরু হকয়কে। লক্জলটিককসর উপর 
ল�ত্তি ককর েক্ষতো ততলর করকত হকি। যোকত আমোকের 
ভোেকের যিুেক্তির জন্য ভোেে এিং লিবেজকুড় কম ্ব 
সংস্োকনর সুকযোগ ততলর হয়। লক্জলটিক লেল্প যলে 
মজিুত, সমলবিত এিং লডক্জটোল হয় তোহকল �োরত 
লিকবের েগীে ্বস্োনগীয় লক্জলটিক ভোেেগুললর মকি্য 
অন্যতম প্রিোন হকয় উেকি। n

n নগীলতর অিগীকন, অি ্বনগীলতর গুরুত্বপূণ্ ্ব ভোক্ষত্র ভোযমন কয়লো, ইস্পোত, 
সোর, খোে্যেস্য, লসকমন্ট এিং িন্দর সংকযোকগর জন্য ভোস্টর-লনলে্বষ্ 
লক্জলটিক পলরকল্পনো ততলর করো হকচ্ছ। ইউলনফোকয়ড লক্জলটিক্স 
ইন্টোরকফস প্ল্যোটফম ্ব িো ইউললপ পলরিহন ভোক্ষত্র সংক্রোন্ত সি 
লডক্জটোল পলরকেিোকক একটট মকঞ্চ লনকয় আসকি।

n ভোেকে পণ্্য গুেোমজোত করোর প্রক্ক্রয়ো প্রলমতকরকণ্র জন্য একটট 
ই-হ্যোডিিুকও প্রস্তুত করো হকয়কে, যোকত অংেগীেোলররো এটট ি্যিহোর 
করকত পোকর এিং ভোেকের গুেোম খোতকক আন্তজ্বোলতক মোকনর ককর 
তুলকত পোকরন।

n লক্জলটিক ইডিোলস্ট অ্যোকসোলসকয়েকনর সমস্যোগুললর দ্রুত সমোিোকনর 
জন্য একটট ‘ইজ অফ লক্জলটিক’ পলরকেিো ভোপোট্বোল (ই-লগস) 
ততলর করো হকয়কে। এই ভোপোট্বোকলর মোি্যকম লেল্প সংগেনগুললর 
কোজ িোলোকত এিং কোজ করকত ভোয অসুলিিোর সমেখুগীন হকচ্ছ তো 
তোরো সরোসলর জোনোকত পোরকি সরকোলর সংস্োকক।

n লপএম গলতেক্তির ক্ষমতোপ্রোপ্ সলিিকের েল পয ্বকিক্ষণ্ করকিন। 
লডক্জটোল সংকিোকরর জন্য ক্ষমতোপ্রোপ্ সলিিকের একটট ‘সোল�্বস 
ইমপ্রু�কমন্ট গ্রুপ’ গেন করো হকি। ভোিৌঁদেটট রোজ্য তোকের লনজ 
লনজ রোজ্য লক্জলটিক নগীলত প্রণ্য়ন ককরকে, যো জোতগীয় লক্জলটিক 
নগীলতর সোকি সঙ্লতপূণ্ ্ব। একই সকঙ্ ১৩টট রোকজ্য এর খসড়ো ততলর 
করো হকচ্ছ।

র্াতীয় িন্র্তটিক িীতত 

র্াতীয় িন্র্তটিক িীততর সুতবধা
জোতগীয় লক্জলটিক নগীলত প্রিোনমন্ত্রগী গলতেক্তি মোটিোর 
প্ল্যোনকক সকি ্বোচ্চ সহোয়তো করকি। ভোকন্দ্র এিং রোজ্য 
সরকোরগুললর ভোিকক পোওয়ো তি্য প্রোয় ১৫০০টট স্কর 
আপকলোড করো হকয়কে লপএম গলতেক্তি ভোপোট্বোকল। 
ন্যোেনোল লক্জলটিক পলললস এক উন্নত �োরত গকড় ভোতোলোর 
লকক্ষ্য িড় পেকক্ষপ, যো পলরিহন ভোক্ষকত্রর সমস্যোগুললর 
সমোিোন করকি। লক্জলটিক খরি হ্োস পোকি, একত রফতোলন 
িোড়কি প্রোয় ৫ ভোিকক ৮ েতোংে।  

লক্জলটিক নগীলত রাষ্ট্র
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আন্তর্্জাততক বার্াণ্র 
ভারতীয় প্যযে প্রথম 
পছন্দ �ণ্য় উিণ্ছ 

ভারতীয়রা এখি দদিীয় প্যযে ক্রয় করণ্ছ

ভোেে েোলড়কয় লিকেকে প্রচ্ছদ তিবন্ধ
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লিকবের অন্যোন্য ভোেেগুলল সি ্বেো �োরতকক একটট িহৃৎ িোজোর লহসোকি 
লিকিিনো ককর, লকন্তু সোম্প্রলতক সমকয় ভোসই িোরণ্োর িেল হকয়কে। ‘ভোকন 

�োরতগীয় পণ্্য ভোিকক ‘ভোকন �োরতগীয় পণ্্য নয়’- এই িোরণ্ো িোজোকরর েৃে্যপকটর 
পলরিত্বন ককরকে। �োরত এখন উৎপোেন ভোকন্দ্র হকয় উেকে। ‘ভো�োকোল ভোফোর 
ভোলোকোল’এিং ‘স্বলন�্বরতো’ মন্ত্রকক সঙ্গী ককর �োরতগীয় পণ্্যগুলল এখন ভোেকের 
গক্ণ্ড অলতক্রম ককর লিবে িোজোকরর প্রিম পেন্দ হকয় উকেকে। এই পলরিত্বন 
সোরো লিকবের সোমকন আকরকটট লিেয়ও স্পষ্ ককরকে, ভোসটট হল: �োরত আজ 

েক্তিেোলগী; আগোমগীকোল আরও ভোিলে েক্তিেোলগী হকি।

ভোকোল�কডর কোরকণ্ গত েইু 
িের পলৃিিগীর সকল 
প্রোকন্তর মোনুে উৎসি 
উেযোপন করকত 

পোকরনলন, উৎসকি অংেগ্রহণ্ করকত পোকরনলন। 
লকন্তু এই িের ভোকোল�কডর প্র�োি হ্োস ভোপকয়কে, 
মোনুকের জগীিকনর স্বো�োলিক েন্দ লফকর একসকে। 
এই িের েগীপোিললও তোই অন্যরকম হকত িকলকে। 
সককল এই আনকন্দর, আকলোর উৎসকি সোলমল হকত 
িকলকেন। অমতৃ যোত্রোয় �োরকতর ক্ষমতোয়কনর সূিনো 
হকি এই েগীপোিললর মকি্য লেকয়। ভোকোল�ড অলতমোলরর 
মকি্যও উৎসিগুকলো ভোেেিোসগীকক স্বলন�্বরতোর পকি 
হোটঁোর সুকযোগ ককর লেকয়কে। প্রলতকূলতোর মকি্য নি 
পি ততলর ককর লিবে এখন �োরকতর িোজোকর পলরণ্ত 
হকয়কে। �োরকতর ভোসই সোফকল্যর কোরণ্ হল ‘ভো�োকোল 
ফর ভোলোকোল’ এিং ‘স্বলন�্বর �োরত’ গকড় ভোতোলোর মন্ত্র। 
আজ, �োরকত উৎপোলেত পণ্্যগুললর লিবে িোজোকর 
িোলহেো রকয়কে। আমোকের ভোেে আকগ লিকেে ভোিকক 
িহু পণ্্য আমেোলন করত, ভোসখোকন এখন রফতোলন 
করকে। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর ‘ভো�োকোল ফর 
ভোলোকোল’ এিং ‘স্বলন�্বর �োরত’ গেকনর আহ্োন এই 
অিস্োন পলরিত্বকন সোহোয্য ককরকে। �োরত এখন শুিু 
লনকজর ভোেকের িোলহেোই ভোমটোকচ্ছ নো, সোরো লিকবের 
জন্য লন�্বরকযোগ্য এিং উচ্চ মোকনর পণ্্য উৎপোেন 
ককর নতুন রফতোলনর ভোরকড্বও স্োপন করকে।

প্রকৃতপকক্ষ, প্রোিগীন �োরত সমূ্পণ্ ্ব স্বয়ংসমূ্পণ্ ্ব লেল, 
লকন্তু ল�নকেলেকের আক্রমণ্, লিকেলে হোনোেোরকের 

ভোেে েোলড়কয় লিকেকে প্রচ্ছদ তিবন্ধ
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প্র�োি ও েোসকত্বর কোরকণ্ �োরকতর িোলণ্জ্য 
ও লেল্পি্যিস্ো সমূ্পণ্ ্ব ভো�কে পকড়। স্বোিগীনতোর 
পর েগীঘ ্ব সময় িকর িোলণ্জ্য, লেল্পকক্ষত্রকক 
পুনরুজিগীলিত করোর ভোকোকনো কোয ্বকর প্রকিষ্ো 
লেল নো। লকন্তু এখন প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর 
ভোনতৃকত্ব প্রোিগীন �োরকতর ভোগৌঁরি ও অি ্বননলতক 
েক্তি পুনরুধিোকরর স্বপ্ন সলত্য হকত িকলকে। 
‘সকি ্ব �িন্তু সুলখন’, ‘ভোমক ইন ইক্ডিয়ো’ এিং 
‘স্বলন�্বর �োরত’ গেকনর মকতো �োিনো ভোসই 
স্বপ্নকক িোস্িোলয়ত করকত সোহোয্য করকে। 
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী ২০১৪ সোকল ‘ভোমক 
ইন ইক্ডিয়ো’ িোল ু ককরলেকলন। লপএলআই 
লকিম, ি্যিসো করোর সহজতো, শ্রম সংকিোর, মোন 
লনয়ন্ত্রণ্, প্রক্ক্রয়ো সরলগীকরণ্ এিং এক ভোজলো 
এক পণ্্য-সহ িহু প্রককল্পর সোফল্য লনক্চিত 
করকত একোলিক পেকক্ষপ গ্রহণ্ করো হকয়লেল। 
িকন্দ �োরত এক্সকপ্রস, ভোকোল�কডর টটকো,ভোখলনো 
এখন ভোেেগীয় প্রযকু্তিকত লনম ্বোণ্ করো হকয়কে। 
ভোমক ইন ইক্ডিয়োর অিগীকন উৎপোলেত পণ্্যগুলল 
শুি ু�োরকতই নয় সোরো লিকবে ভোেকের ময ্বোেো িকৃ্ধি 
করকে। 

খোলে ভোিকক ভোখলনো, প্রলতরক্ষো সোমগ্রগী 
ভোিকক তিে্ুযলতক সোমগ্রগী, সরকোর এই সকল 
ভোক্ষত্রগুললকত �োরতকক স্বোিলম্বগী করকত 
অকনকগুলল গুরুত্বপূণ্ ্ব পেকক্ষপ গ্রহণ্ ককরকে। 
সুি ভোিকক সোমলরক সরঞ্োম, সোইককল ভোিকক 
িোইক, ভোমোিোইল ভোফোন ভোিকক গোলড়, গহৃস্োলগীর 
পণ্্য ভোিকক লিলকৎসোর যন্ত্র, জোমোকোপড় ভোিকক 
ভোখলনো, সিলকেুই এখন �োরকত উৎপোেন করো 
হকচ্ছ। �োরত এখন লনজস্ব পকণ্্যর প্রিোরও 

অণ্িাণ্মাবাইি বার্ার
জোম ্বোলনকক টপকক �োরত 
লিকবের িতুি ্ব িহৃত্তম গোলড়র 
িোজোকর পলরণ্ত হকয়কে।

ভারণ্ত র্াম ্জাতিণ্ত
লক্ষ গোলড় লিক্ক্র 
হকয়কে ২০২১ 
সোকল।

লক্ষ গোলড় লিক্ক্র 
হকয়কে। ৩৭.৬ ২৯.৭ 

১৯৯১ সাণ্ি ভারণ্ত অথ ্জিীতত ১৯৯১ সাণ্ি ভারণ্ত অথ ্জিীতত 
�খি এক িতুি রূণ্প আতবভূ্জত �খি এক িতুি রূণ্প আতবভূ্জত 

�ণ্য়তছি, তখি মণ্ি করা �ণ্য়তছি, তখি মণ্ি করা 
�ণ্য়তছি দ� িতুি বযেবস্ায় স্ািীয় �ণ্য়তছি দ� িতুি বযেবস্ায় স্ািীয় 

প্যযেগুতির দকািও স্াি দিই।প্যযেগুতির দকািও স্াি দিই।

স্াধীিতার পর রফতাতি 
দবণ্ড়ণ্ছ ৬০০ গু্য 

 ‘ভোলোকোল ফর ভো�োকোল’ মন্ত্রকক সঙ্গী ককর 
পণ্্যগুললকক আন্তজ্বোলতক করোর জন্য দ্রুত 
গলতকত কোজ িলকে।

 এ কোরকণ্ই লিবেিোজোকর �োরতগীয় পণ্্যগুলল 
মোনুে পেন্দ করকেন। রত্ন, গহনো, মেলো, কলফ, 
রোসোয়লনক এিং সংললেষ্ পণ্্য, ইকলকরেলনক্স এিং 
ভোমোিোইল ভোফোকনর রফতোলন দ্রুত িকৃ্ধি ভোপকয়কে। 
স্বোিগীনতোর পর ভোিকক �োরকতর রফতোলন ৬০০ গুণ্ 
িকৃ্ধি ভোপকয়কে।

 �োরকতর রফতোলন ১৯৫০-৫১ সোকল ১.২৭ লিললয়ন 
ডলোর লেল, ২০২১-২২ সোকল ভোিকড় তো ৬৭৪ 
লিললয়ন ডলোর হকয়কে। পণ্্য রফতোলন ভোমোট প্রোয় 
৪২০ লিললয়ন ডলোর, ভোযখোকন পলরকেিো রফতোলন 
ভোমোট ২৫৪ লিললয়ন ডলোর। কৃলে রফতোলন ৫০ 
লিললয়ন ডলোকর ভোপৌঁঁকেকে।
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করকে। লিকবের অি ্বনগীলতকক িোলনো করো এিং 
�োরতকক স্বয়ংসমূ্পণ্ ্ব ককর ভোতোলোর জন্য 
অমতৃ কোকল �োরকতর মন্ত্র হল ‘ভো�োকোল 
ফর ভোলোকোল’। লিকেলে পণ্্য িোে লেকয় এখন 
সককলই ‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’ �োিনোকক 
প্রোিোন্য লেকচ্ছন। নতুন উদ্োিন এিং েক্ষতোর 
মোি্যকম �োরত এখন স্বয়ংসমূ্পণ্ ্বতো অজ্বকন 
আগ্রহগী। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী িকলকেন, 
“কখনও �ুকল যোকিন নো ভোয আপনোর 
ভোকনোকোটোয় �োরকতর, এই পুণ্্য�ূলমর মোটটর 
গন্ধ রকয়কে। �োরতগীয় �ূখকণ্ড যখনই আপলন 
লকেু ভোকনোর লসধিোন্ত ভোনন, তখনই ভোেকের 
পণ্্য ভোকনোর ভোিষ্ো করুন। মকন রোখকিন 
ভোেেগীয় পকণ্্য আপনোর ভোেকের শ্রলমককের 
পলরশ্রম, েক্ষতো জকুড় আকে।“

ভোকন্দ্রগীয় সরকোর ২০১৪ সোল ভোিকক স্োনগীয় 
পকণ্্যর প্রিোকরর লকক্ষ্য কোজ করকে। সরকোর 
ক্রমোগত তোর নগীলতগুলল এমন�োকি িোস্িোয়ন 

তবশ্ব বার্াণ্র প্রথম পছন্দ 

লিগত িেরগুকলোকত আমোকের উৎসকির 
সকঙ্ ভোেকের একটট নতুন সংকল্পও সংযুতি 

হকয়কে। আপনোরো সিোই জোকনন ভোসই 
সংকল্প হল ‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’। আমরো 

এখন আমোকের স্োনগীয় কোলরগর, লেল্পগী ও 
ি্যিসোয়গীকের উৎসকির আনকন্দ সোলমল কলর। 

২ অক্টোির িোপুর জন্িোলে ্বকগী উপলকক্ষ্য 
আমোকের এই অল�যোন আরও ভোজোরেোর 

করোর অঙ্গীকোর ককরলে। খোলে, তোতঁ, 
হস্লেল্প…এসি পকণ্্যর পোেোপোলে আপনোকের 
অিে্যই স্োনগীয় পণ্্য লকনকত হকি। সকি ্বোপলর, 

এই উৎসকির আসল আনন্দও তখনই 
আমোকের মকি্য অনু�ূত হয় যখন আমরো 

সিোই এর অংে হকয় উটে। তোই ভোেেগীয় পণ্্য 
উৎপোেকনর সকঙ্ যুতি ি্যক্তিকেরও আমোকের 
সহকযোলগতো করকত হকি। একটট �োল উপোয় 

হল এই িরকনর পণ্্যগুললকক আমরো উৎসকির 
সময় লপ্রয়জনকের উপহোর লেকত পোলর।

- িণ্রন্দ্র দমাদী , প্রিোনমন্ত্রগী

তচতি রফতাতি বৃন্ধি 

১৭৮৮ ১৭,৯৮৭
এলপ্রল-জলুোই ২০১৩-১৪ 
সোকল রফতোলন মূল্য লেল 

ভোকোটট টোকো। ভোকোটট টোকো।

অথ ্জাৎ গত আি বছণ্র তচতি 
রফতাতি ৯০৬% দবণ্ড়ণ্ছ। 

 �োরত ইকলকরেলনক্স, 
ভোপকরেোললয়োম এিং ইক্ঞ্লনয়োলরং 
পণ্্য রফতোলনকত েগীে ্বস্োনগীয় 
ভোেে হকয় উকেকে।

 সোরো লিকবে �োরকত ততলর 
তিেু্যলতক পকণ্্যর ি্যোপক িোলহেো 
রকয়কে। �োরত ২০২৬ সোকলর 
মকি্য ৩০০ লিললয়ন ডলোর 
মূকল্যর ইকলকরেলনক্স পণ্্যসোমগ্রগী 
উৎপোেকনর লেকক এলগকয় 
যোকচ্ছ। 

 রফতোলনর লক্ষ্যমোত্রো ১২০ 
লিললয়ন ডলোর।

 ভোমোিোইল ভোফোন লেল্প ৩৬ 
লিললয়ন ডলোর মূকল্যর হকয় 
উকেকে।

 ইকলকরেলনক্স ভোস্টর লপএলআই 
লকিকমর মোি্যকম উৎসোলহত হকচ্ছ।

ভোেে েোলড়কয় লিকেকে প্রচ্ছদ তিবন্ধ

এলপ্রল-জলুোই ২০২২-২৩ 
সোকল রফতোলন মূল্য হকয়কে 
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করকে যোকত সোিোরণ্ মোনুে স্োনগীয় পয ্বোকয় পণ্্য 
ক্রয় ককর। অি ্বোৎ গ্রোকম ভোযসি ক্জলনস পোওয়ো 
যোয় তোর জন্য তহলসকল যোওয়োর েরকোর ভোনই, 
তহলসকল ভোযসি ক্জলনস পোওয়ো যোয় তোর জন্য 
ভোজলো িোজোকর যোওয়োর েরকোর ভোনই। এই 
কিো মোিোয় ভোরকখ প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী 
উৎসকির আকগ ‘মন লক িোত’ অনষু্োকন একিোর 
িকললেকলন, “উৎসি আমোকের সককলর মকি্য 
এক নতুন ভোিতনো জোলগকয় ভোতোকল। েগীপোিলল 
এরকমই এক উৎসি, তোই েগীপোিলল উপলকক্ষ্য 
অিে্যই নতুন লকেু ভোকনো উলিৎ। প্রলতটট 
পলরিোরই িোজোর ভোিকক ক্জলনসপত্র ভোককনন। 
আমরো যত ভোিলে স্োনগীয় ক্জলনস লকনি, ততই 
�োকলো। আলম ভোজোর লেকয় িলল ভোয আমোকের 
তোলঁতকের হোকত ততলর কোপড়, আমোকের খোলে 
লেল্পগীকের হোকত ততলর পণ্্য, ভোপোেোক লকেু নো 
লকেু লকনকতই হকি।“

অমতৃ কোকলর লক্ষ্যগুলল মোিোয় ভোরকখ, 
প্রিোনমন্ত্রগী তোরঁ সোম্প্রলতকতম ‘মন লক িোত’ 
অনষু্োকন উৎসিগুললর সকঙ্ যতুি হওয়োর 
জন্য ‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’-এর আহ্োন 
জোলনকয়লেকলন এিং আসন্ন উৎসকির সমকয় 
নোগলরককের স্োনগীয় পণ্্য লকনকত উৎসোলহত 
ককরলেকলন। লতলন িকলন, “এই সমকয় এই 
অল�যোনটটও তোৎপয ্বপূণ্ ্ব কোরণ্, স্বোিগীনতোর 
অমতৃ মকহোৎসকির সময়, আমরো একটট 
স্বয়ংসমূ্পণ্ ্ব �োরত গেকনর লক্ষ্য লনি ্বোরণ্ 
ককরলে, যো হকি প্রকৃত অকি ্ব স্বোিগীনতো 
সংগ্রোমগীকের প্রলত সলত্যকোকরর শ্রধিোঞ্লল। তোই 
আলম অনকুরোি করলে ভোয আপলন এইিোর খোলে, 
তোতঁ িো হস্লেকল্পর মকতো ভোেেগীয় পণ্্যগুলল 
লকননু, সককলর সকঙ্ উৎসকি সোলমল হন।“

খাতদ আত্মতিভ্জরিীি ভারণ্তর  
িন্তিিািী স্তম্ভ �ণ্য় উণ্িণ্ছ 
গত আট িেকর খোলে 
পকণ্্যর লিক্ক্র িোর 
গুকণ্র ভোিলে ভোিকড়কে।

প্রিমিোর, খোলে গ্রোমলেল্প 
কলমেকনর আয় ১ লক্ষ ভোকোটট 
টোকো েোলড়কয়কে।

কম ্জসংস্াি: গত আি বছণ্র 
১.৭৫ দকাঠি িতুি কম ্জসংস্াি 

সৃঠষ্ট �ণ্য়ণ্ছ।

অি ্বোৎ গত আট িেকর ২৪৮% িকৃ্ধি। 

প্রিম এফএমলসক্জ ভোকোম্পোলন যো এক লক্ষ ভোকোটট 
টোকোর ভোিলে আয় ককরকে।
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২০২১-২২২০১৪-১৫

‘দভাকাি ফর দিাকাি’ মণ্ন্তর ‘দভাকাি ফর দিাকাি’ মণ্ন্তর 
সা�াণ্�যে স্ািীয় প্যযেগুতিণ্ক সা�াণ্�যে স্ািীয় প্যযেগুতিণ্ক 

আবার বার্াণ্র তফতরণ্য় আিা আবার বার্াণ্র তফতরণ্য় আিা 
�ণ্য়ণ্ছ, তারপণ্র ‘দমক ইি �ণ্য়ণ্ছ, তারপণ্র ‘দমক ইি 

ইন্ডিয়া-দমক ফর দযে ওয়াণ্ল্্জ’র ইন্ডিয়া-দমক ফর দযে ওয়াণ্ল্্জ’র 
মণ্তা প্রচারগুতি আন্তর্্জাততক মণ্তা প্রচারগুতি আন্তর্্জাততক 

বার্াণ্রর পথ উণ্ন্মাচি কণ্রণ্ছ।বার্াণ্রর পথ উণ্ন্মাচি কণ্রণ্ছ।

ভোেে েোলড়কয় লিকেকে প্রচ্ছদ তিবন্ধ
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�োরত সি ্বেো লিবে েোলন্ত, কল্যোণ্ সোিকন 
রিতগী। লিকবের অগ্রগলত �োরকতর অগ্রগলতর 
মকি্য লনলহত রকয়কে। ফকল এই উৎসকির 
মরসুকম নোগলরকরো ভোেেগীয় পকণ্্যর প্রলত 
ঝঁুককেন এিং প্রলতলনয়ত িেকল যোকচ্ছ ভোেকের 
ততলর পণ্্য রফতোলনর লিত্র। আজ, �োরত শুিু 
লনকজর প্রকয়োজন ভোমটোকত নয়, লিকবের অন্যোন্য 
ভোেেগুললককও সোহোয্য করকত প্রস্তুত এিং 
সক্ষম। লিকবের লিল�ন্ন সমস্যোর ভোমোকোকিলোয় 
�োরত সমস্যো সমোিোনকোরগী হকয় উেকে। এই 
ভোক্ষকত্র, �োরকতর যিু সম্প্রেোকয়র �ূলমকো খিুই 
গুরুত্বপূণ্ ্ব কোরণ্ �োরকতর জনসংখ্যোর ৬৫ 
েতোংকের িয়স ৩৫ িেকরর কম। এই যিু 
সম্প্রেোয়ই ভোেকের সম্পে। এই যিু সম্প্রেোকয়র 
ভোমিো, প্রলত�ো, েক্ষতোকক কোকজ লোলগকয় �োরত 
লিজ্োন ও প্রযকু্তির ভোক্ষকত্র প্রলতলনয়ত নতুন 
নতুন পরগীক্ষোলনরগীক্ষো িোলোকচ্ছ।
দদিীয় প্যযে স্ািীয় দথণ্ক আন্তর্্জাততক 
�ণ্য় উণ্িণ্ছ
ভোকোল�ড অলতমোলর সময় �োরত সংকটকক 
সুকযোকগ পলরণ্ত ককরলেল। উেোহরণ্ লহসোকি 
িলো যোয় ভোকোল�কডর সময় �োরত ১৫০টটরও 
ভোিলে ভোেকে ওেিু সরিরোহ ককরকে, ভোেকের 
মকি্য লপলপই লকট এিং এন-৯৫ মোকি ততলরর 
কোজ শুরু হকয়কে। �োরত আকগ খুি অল্প 
সংখ্যক লপলপই লকট এিং মোকি ততলর করত, 
এখন লিকবের লবিতগীয় িহৃত্তম রফতোলনকোরক 
ভোেে হকয় উকেকে। ভোকন্দ্রগীয় িোলণ্জ্য ও লেল্প মন্ত্রগী 
পগীযেূ ভোগোয়োল িকলকেন, “ভোেকের �লিে্যৎকক 
আরও মজিতু করোর লকক্ষ্য আত্মলন�্বর �োরত 
এিং ভো�োকোল ফর ভোলোকোল উকে্যোগ গ্রহণ্ করো 
হকয়কে। �োরত এমন একটট অি ্বনগীলত গকড় 
তুলকে ভোযখোকন িহৃৎ পলরসকর মোনসম্পন্ন পণ্্য 
উৎপোেন করো হকি যোকত ভোেে আরও উন্নত 
হকত পোকর। আকগ আমরো লপলপই লকট এিং 
মোকি খুি অল্প পলরমোকণ্ ততলর করতোম, লকন্তু 
আমরো এখন ভোসগুকলো রফতোলন করকত শুরু 
ককরলে।“ 

‘ভো�োকোল ফর ভোলোকোল’ মকন্ত্র �োরত 
কগী�োকি ভোেেগীয় পণ্্যকক আন্তজ্বোলতক পয ্বোকয় 
লনকয় লগকয়কে তোর পলরসংখ্যোন ভোিকক স্পষ্। 

অভযেন্তরী্য তবমাি 
চিাচণ্ি ৬৭% বৃন্ধি
২০২১ সোকলর জোনুয়োলর-আগকটি ৪.৬ 
ভোকোটট যোত্রগী; ২০২২ সোকলর জোনুয়োলর-
আগকটি ৭.৭ ভোকোটট যোত্রগী সফর 
ককরকেন। 

প্রততরষো দস্টর:
রফতাতি দরকড্জ

 ২০১৪-১৫ সোকল ১৯৪০ ভোকোটট টোকো ভোিকক ২০২১-
২২ সোকল ১৩,০০০ ভোকোটট টোকো িকৃ্ধি ভোপকয়কে, 
যো প্রোয় ৫৭০% িকৃ্ধি (আকমলরকো, লফললপোইন, 
েলক্ষণ্-পূি ্ব এলেয়ো, মি্যপ্রোি্য এিং আলরেকোয় 
রফতোলন)।

 ‘ভোমক ইন ইক্ডিয়ো’ কম ্বসূলির প্রিোর করো হকচ্ছ, 
েুটট প্রলতরক্ষো কলরকডোর ততলর করো হকচ্ছ। 
টিোট্বআকপর প্রিোকরর জন্য ‘ইকনোক�েন ফর 
লডকফন্স এক্ক্সকলন্স’(iDEX) িোলু করো হকয়কে । 
লতন েতোলিক যন্ত্রপোলত আমেোলনকত লনকেিোজ্ো।  

তদ্তীয় বৃ�ত্তম ধাি উৎপাদিকারী দদি
n  �োরত লিকবের লবিতগীয় িহৃত্তম িোন উৎপোেনকোরগী ভোেে। 

কৃেক কল্যোণ্ সম্পলক্বত সরকোকরর নগীলত এিং উন্নত 
িোন জোকতর প্রোপ্যতোর কোরকণ্, ২০২১-২০২২ সোকল প্রোয় 
১৩০৩ লক্ষ টন িোন উৎপোলেত হকয়লেল।

রাসায়তিক রফতাতি ১০৬% দবণ্ড়ণ্ছ 
n  রোসোয়লনক এিং সহকযোগগী পকণ্্যর পলরকপ্রলক্ষকত, �োরত 

লিকবের েষ্ িহৃত্তম উৎপোেক এিং এলেয়োয় তৃতগীয় 
িহৃত্তম। ২০১৩-১৪ সোকলর তুলনোয় ২০২১-২২ সোকল 
�োরতগীয় রোসোয়লনক রফতোলন ১০৬% িকৃ্ধি ভোপকয়কে। 
�োরত ২০২১-২২ সোকল ৪,৯৮,৬৯১ ভোকোটট টোকোর 
রোসোয়লনক এিং সহকযোগগী পণ্্য রফতোলন ককরকে।

রত্ন ও গ�িা রফতাতি ৯ গু্য দবণ্ড়ণ্ছ
n  লহকর এিং রূপোর গহনো রফতোলনকত �োরত প্রিম স্োকন 

রকয়কে। ২০২১-২২ সোকল ২,৯১,৪৮১ ভোকোটট টোকোর রত্ন 
ও গহনো রফতোলন হকয়লেল, ভোযখোকন ২০০০-০১ সোকল 
রফতোলনর পলরমোণ্ লেল ৩৩,৭৩৪ ভোকোটট টোকো।

ভোেে েোলড়কয় লিকেকে প্রচ্ছদ তিবন্ধ



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ অক্্টাবর, ২০২২22

কৃলেজোত পণ্্য রফতোলনকত লিস্য়কর 
অগ্রগলত হকয়কে। �োরত এতলেন প্রলতরক্ষো 
পণ্্য এিং অক্রের জন্য অন্যোন্য ভোেকের 
উপর লন�্বরেগীল লেল, এই প্রিমিোর 
�োরত এখন অ্রে রফতোলনকোরক েগীে ্ব 
২৫টট ভোেকের মকি্য অন্ত�ু্বতি হকয়কে। 
�োরত লিকবের এককেোটটরও ভোিলে ভোেকে 
আন্তজ্বোলতক মোকনর িকুলট প্রুফ জ্যোককট 
রফতোলন ককর। ২০১৪ সোল পয ্বন্ত, ভোেকে 
মোত্র েটুট ভোমোিোইল উৎপোেন ইউলনট লেল। 
লকন্তু গত ককয়ক িেকর, �োরকত ভোমোিোইল 
উৎপোেকনর জন্য েকুেোটটর ভোিলে ইউলনট 
কোজ শুরু ককরকে। ভোমোিোইল ভোফোকনর 
ভোক্ষকত্র �োরত এখন আমেোলনর পলরিকত্ব 
রফতোলনকোরক ভোেে হকয় উকেকে। ২০২২ 
সোকলর এলপ্রল-আগটি মোকস ভোমোট রফতোলন 
(িোলণ্জ্য এিং পলরকেিো) গত িেকরর একই 
সমকয়র তুলনোয় ১৯.৭% িকৃ্ধি ভোপকয়কে। 
অ-ভোপকরেোললয়োমজোত পেোি ্ব এিং গহনো 
রফতোলন গত িেকরর একই সমকয়র তুলনোয় 
২০২২ সোকলর এলপ্রল-আগকটি ৮.৫% ভোিকড় 
১৩৫.৬ লিললয়ন মোলক্বন ডলোর হকয়কে। 
গত িেকরর একই সমকয়র তুলনোয় ২০২২ 
সোকলর আগকটি পণ্্য রফতোলন ১.৬% 
িকৃ্ধি ভোপকয় ৩৩.৯ লিললয়ন মোলক্বন ডলোকর 
ভোপৌঁঁকেকে। গত িেকরর একই সমকয়র 
তুলনোয় িললত িের আগকটি ভো�োজ্য ভোতল  
(৭৩.৭%) ইকলকরেলনক পণ্্য (৫০.৮%) এিং 
িোল (৪৩.৬%) রফতোলন িকৃ্ধি ভোপকয়কে।
এমএসএমই দস্টণ্রর প্রভাব
�োরত যখন স্বয়ংসমূ্পণ্ ্বতোর কিো িকল, 
তখন এর অি ্ব আত্মককক্ন্দ্রক অি ্বনগীলত 

খাতদ, �া ভারণ্ত সাধার্য খাতদ, �া ভারণ্ত সাধার্য 
র্ীবি�াত্ার প্রতীক র্ীবি�াত্ার প্রতীক 
ত�সাণ্ব তবণ্বতচত �য়, আর্ ত�সাণ্ব তবণ্বতচত �য়, আর্ 
দমন্ক্সণ্কায় একঠি ফযোিি দমন্ক্সণ্কায় একঠি ফযোিি 
ব্যোডি �ণ্য় উণ্িণ্ছ।ব্যোডি �ণ্য় উণ্িণ্ছ।

উৎপাদি দষেণ্ত্ দদিণ্ক 
আত্মতিভ্জরিীি করার উণ্দযোগ 

তপএিআই তস্ম: দমক ইি ইন্ডিয়া

 ইকলকরেলনক্স এিং আইটট হোড্বওয়্যোর, অকটোকমোিোইল, 
ভোমোিোইল ভোফোন, ফোম ্বোলসউটটক্যোলস এিং ইল� ি্যোটোলর 
সহ ভোিোদেটট ভোক্ষকত্র প্রককল্পর জন্য ১.৯৭ লক্ষ ভোকোটট 
টোকো অনুকমোেন করো হকয়কে।

 �োরকত নূ্যনতম উৎপোেন ৫ িেকর ৫০০ লিললয়ন 
মোলক্বন ডলোর েোলড়কয় যোকি িকল আেো করো হকচ্ছ।

এক দর্িা, এক প্যযে

৭০০টটরও ভোিলে 
ভোজলো ভোিকক 

আনুমোলনক ১৪০টট 
স্বতন্ত্র পণ্্য, ভোযমন 

ফল, সিক্জ, 
ভোিকোলরজোত খোিোর 

অন্ত�ু্বতি রকয়কে।  

সমস্ রোজ্য এিং 
ভোকন্দ্রেোলসত অঞ্চকল পকণ্্যর 
লিিরকণ্র জন্য ক্জআইএস 
লডক্জটোল মোনলিত্র প্রস্তুত 
করো হকয়কে।

গ্রোমোঞ্চকল কম ্বসংস্োকনর 
সুকযোগ সটৃষ্ করো এিং 
অি ্বননলতক-সোমোক্জক 
সোংকৃিলতক উন্নয়কনর প্রিোর। 

প্রলতটট 
ভোজলোর 
পণ্্যকক 

আন্তজ্বোলতক করোর 
উপর ভোজোর ভোেওয়ো 

হকয়কে। 

ভোেে েোলড়কয় লিকেকে প্রচ্ছদ তিবন্ধ
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নয়। ভোকোল�কডর সময়কোকল ২০২০ সোকলর ১২ 
ভোম প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী যখন সংকটকক 
সুকযোকগ রূপোন্তলরত ককর �োরতকক স্বলন�্বর 
করোর সংকল্প ককরলেকলন, তখন তোরঁ িোত ্বোটট 
স্পষ্ লেল: “�োরকতর লক্ষ্য এিং কম ্ব ভোযন 
লিকবের কল্যোণ্ সোিন ককর।“ স্বলন�্বর �োরত 
প্যোকককজর অিগীকন ২০.৯৭ লক্ষ ভোকোটট টোকোর 
প্যোককজটট ভোকিল একটট আলি ্বক সোহোয্য 
লেল নো, িরং এর উপর ল�ত�লত ককর �োরত 
যোত্রো শুরু ককরকে। এই প্যোকককজ লিকেেত 
কুটটর লেল্প, গহৃলেল্প, এিং কু্ষদ্র-মোঝোলর লেল্প, 
িো এমএসএমই- খোকতর উপর নজর ভোেওয়ো 
হকয়লেল যো লক্ষ লক্ষ মোনকুের কম ্বসংস্োকনর 
ি্যিস্ো ককর। কুটটর লেল্প, গহৃলেল্প এিং কু্ষদ্র-
মোঝোলর লেল্প, এমএসএমই �োরতগীয় অি ্বনগীলতর 
ভোমরুেণ্ড। �োরকতর অি ্বননলতক সম্ভোিনো 
িোড়োকনোর জন্য লেকল্পর সংককল্পর ফকল �োরকত 
লিলনকয়োগ ভোিকড়কে।

ভোেেকক স্বলন�্বর করোর সংককল্প এমএসএমই 

উপর্াতীয় প্যযেগুতিণ্ক 
তবশ্ববযোপী করার উণ্দযোগ
n  রেোইকফড ভোপোট্বোকলর মোি্যকম ১৪০টটরও ভোিলে 

উপজোতগীয় পকণ্্যর লিপণ্ন। গত ৬ িেকর 
১০.৫ লক্ষ কোলরগকরর কম ্বসংস্োন হকয়কে। 
উপকৃতকের মকি্য অকি ্বককর ভোিলে মলহলো 
কোলরগর।

মধু রফতাতি
ভারণ্ত তমঠষ্ট তবপ্লব 

২৫৭%
মিু রফতোলন 

ভোিকড়কে। 

রফতাতি উৎপাদি 
২০১৩-১৪ 

সোকল এলপ্রল-
জলুোইকয় ১৯৪ 

ভোকোটট টোকো। 

২০২২-২৩ 
সোকল এলপ্রল-
জলুোইকয় ৬৯২ 
ভোকোটট টোকো। 

২০১৩-১৪ সোকল ২৮,৩৭৮ 
ভোমটরেক টন মি ুউৎপোেন, 

২০২২-২৩ সোকল তো হকয়কে 
৭৪,৪১৩ ভোমটরেক টন।

ভারত �ি তবণ্শ্বর বৃ�ত্তম 
দধু উৎপাদিকারী দদি 

n �োরত লিকবের িহৃত্তম েুি উৎপোেনকোরগী 
ভোেে। লিকবের ভোমোট েুি উৎপোেকনর 
২৩% হয় �োরকত। ১৯৭৫ সোকল, ভোেকে 
১৭ লমললয়ন টন েুি উৎপোলেত হত 
যো ২০২১ সোকল িকৃ্ধি ভোপকয় ২০৯.৯৬ 
লমললয়ন টন হকয়কে। এই সমকয়, 
মোিোলপেু েুকির প্রোপ্যতো প্রলতলেন 
১৩০ ভোিকক ভোিকড় ৪২৭ গ্রোম হকয়কে।

�স্ততিল্প, তাণঁ্তর মণ্তা প্যযেগুতি �স্ততিল্প, তাণঁ্তর মণ্তা প্যযেগুতি 
�া তবশ্ব বার্াণ্র ভারণ্তর পতরচয় �া তবশ্ব বার্াণ্র ভারণ্তর পতরচয় 
প্রততষ্ঠা কণ্রতছি, িব্বইণ্য়র প্রততষ্ঠা কণ্রতছি, িব্বইণ্য়র 
দিণ্ক এই তিল্প দষেত্গুতি দিণ্ক এই তিল্প দষেত্গুতি 
তপতছণ্য় পণ্ড়তছি।তপতছণ্য় পণ্ড়তছি।
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ভোস্টর েক্তিেোলগী হকয়কে। কু্ষদ্র লেল্পগুলল 
�োরতগীয় অি ্বনগীলতর একটট েক্তিেোলগী স্ম্ভ 
লহসোকি আলি�ূ্বত হকয়কে। ভোেকে কু্ষদ্র লেকল্পর 
সোলি ্বক উন্নয়কনর মোি্যকম একটট স্বলন�্বর �োরত 
গকড় ভোতোলো হকচ্ছ। উত্তরপ্রকেকের আগ্রোয় 
সুলমত এন্টোরপ্রোইকজর পলরিোলক সুলমত 
কুমোর িকলন, “আলম ২ লক্ষ টোকো লেকয় কোজ 
শুরু ককরলেলোম। িোজোকরর িোলহেো িোড়লেল। 
যলে ি্যোঙ্ক ঋণ্ নো ভোেয়, তোহকল এমএসএমই 
ভোিকক ৪.১১ লক্ষ টোকো ঋণ্ পোওয়ো ভোযত। আজ, 
প্রলত েয় মোকস আমোর আয় ২৫-৩০ লক্ষ 
টোকোয় ভোপৌঁঁকেকে। মহোরোকষ্ট্রর আহকমেনগকরর 
িোলসন্দো মলতন জোহলগরেোর ভোনক্সোস লোলন ্বং 
প্রোইক�ট লললমকটড িোলনো ককরন। লতলন িকলন, 
“আলম সরকোলর লকিমগুললর সুলিিো ভোপকয়লে 
ভোযমন ইএমলড’ভোত েোড়, কোকজর অল�জ্তোয় 
েোড়, এিং এন্টোরপ্রোইজ ভোপোট্বোকল লনিন্ধন 
করোর পকর আকয়র ি্যোপোকর েোড়। এটট আমোর 
সংস্োর িকৃ্ধিকত ি্যোপক�োকি সোহোয্য ককরকে।"

ভোবেতো হলরে তোরঁ উৎপোেন ইউলনট প্রলতষ্োর 
জন্য সরকোকরর এমএসএমই টটকমর কোে 
ভোিকক সহোয়তো ভোপকয়লেকলন। লতলন জোনোন 
“এমএসএমই েল আমোকক ম্যোনুফ্যোকিোলরং 
ইউলনট স্োপকন শুরু ভোিকক ভোেে পয ্বন্ত সহোয়তো 
ককরকে। তোরঁো আমোকক লেল্প লনিন্ধন সমূ্পণ্ ্ব 
করকত সহকযোলগতো ককরকেন, যোর ফকল আলম 
ভোকোকনো সমস্যো েোড়োই ঋণ্ ভোপকয়লে। আলম 
উে্যম ভোপোট্বোকল লনিন্ধন করোর পকর, তোরঁো 
আমোকক সমস্ পলরকল্পনো সম্পকক্ব লিস্োলরত 
তি্য জোনোয়।“ উে্যম ভোপোট্বোলটট ২০২০ সোকলর 
জলুোই মোকস িোল ুকরো হকয়লেল এিং ২ আগটি 
পয ্বন্ত একত এক ভোকোটটর ভোিলে মোনুে লনিন্ধন 
ককরকেন। এটট প্রমোণ্ ককর ভোয কগী�োকি 
সরকোর এমএসএমই ভোক্ষত্রকক সহোয়তো ককর 
ভোেে গেকনর গলত ত্বরোলবিত করকে।
এক দর্িা, এক প্যযে: স্ািীয় পণ্্যযের 
তবশ্বায়ি 
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর ভোনতৃকত্ব কৃলেকক্ষকত্র 
উকলিখকযোগ্য পলরিত্বন হকয়কে। মহোমোলর 
সত�কত্বও ভোেকের কৃেকরো কৃলে পণ্্য উৎপোেন 
এিং রফতোলন ভোক্ষকত্র উকলিখকযোগ্য সোফল্য 

ভারত তবণ্শ্বর ফাণ্ম ্জতস ভারত তবণ্শ্বর ফাণ্ম ্জতস 
�ণ্য় উণ্িণ্ছ�ণ্য় উণ্িণ্ছ
n  আয়তকনর লেক ভোিকক �োরকতর ওেুি লেল্প 

লিকবের তৃতগীয় িহৃত্তম।

n  লিবেি্যোপগী ভোজকনলরক ওেুকির মকি্য �োরত ২০% 
রফতোলন ককর।

n  আমোকের ভোেকে ৫০০টটরও ভোিলে লিল�ন্ন 
অ্যোল্ট� ফোম ্বোলসউটটক্যোল ইনকগ্রলডকয়ন্টস 
(এলপআই) ততলর করো হকচ্ছ।

n  দসরাভযোক: জরোয়ুমুখ ক্যোনসোর প্রলতকরোকির 
জন্য �োরকতর প্রিম ভোেেগীয়�োকি প্রস্তুত টটকো।

এতপ্রি-আগটি ২০১৩ সাণ্ির তুিিায় ২০২২ 
সাণ্ি ওই সমণ্য় রবার ও রবারর্াত পণ্্যযের 
চাত�দা ও রফতাতি দবণ্ড়ণ্ছ আড়াই গু্য। 

২০১৩-১৪ সাণ্ির এই সমণ্য়, দ�খাণ্ি ৬৩৩৭ 
দকাঠি িাকার প্যযে রফতাতি �ণ্য়তছি, ২০২২ 
সাণ্ি তা দবণ্ড় �ণ্য়ণ্ছ ১৬৩৪০ দকাঠি িাকা।

২০১৩-১৪ সাণ্ির এতপ্রি দথণ্ক আগটি 
দথণ্ক ২০২২-২৩ সাণ্ির মণ্ধযে ববদযুেততক 
�ন্তপাতত এবং সরঞ্জাম রফতাতি ততিগু্য 

বৃন্ধি দপণ্য়ণ্ছ। পূণ্ব ্জ, রফতাতির পতরমা্য তছি 
দমাি ২৪৮৮৪ দকাঠি িাকা; এখি �ণ্য়ণ্ছ 

৮২৬৩৯ দকাঠি িাকা।
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n প্রথম: ভোেকে উৎপোেন িহুগুণ্ ভোিকড়কে। মোনসম্পন্ন 
প্রলতকযোলগতো িোককত হকি। আজ লিকবের মোনুে 
মূকল্যর ভোিকয় গুণ্মোনকক অগ্রোলিকোর ভোেন।

n তদ্তীয়: পণ্্য পলরিহকনর সমস্যো সমোিোন করকত 
হকি। একত রোজ্য সরকোর, ভোকন্দ্রগীয় সরকোর এিং 
সমস্ ভোিসরকোলর সংস্োগুললকক তোকের �ূলমকো 
পোলন করকত হকি।

n তৃতীয়: সরকোরকক রফতোলনকোরককের সকঙ্ কোকঁি 
কোিঁ লমললকয় িলকত হকি। ভোযসি রোকজ্য রফতোলন 
কোউক্ন্সল ভোনই ভোসখোকন ি্যিসোয়গীরো লনকজরোই 
রফতোলন পণ্্য ককরন। তোই সিোইকক ঐক্যিধি�োকি 
ভোিষ্ো করকত হকি। 

n চতুথ ্জ: �োরতগীয় পকণ্্যর আন্তজ্বোলতক িোজোর। শুিুমোত্র 
এই িোরটট লিেয় একক্ত্রত হকলই �োরকতর স্োনগীয় পণ্্য 
আন্তজ্বোলতক হকয় উেকি এিং ‘ভোমক ইন ইক্ডিয়ো’র 
লক্ষ্য আরও সহকজ অক্জ্বত হকি। আজ ভোেকের পণ্্য 
রফতোলনকত উকলিখকযোগ্য িকৃ্ধি অি ্বনগীলতকক েক্তিেোলগী 
করকে। 

দমক ইি ইন্ডিয়া
n আট িের পূণ্ ্ব হল। ২০১৪ সোল ভোিকক ‘ভোমক ইন 

ইক্ডিয়ো’ কম ্বসূলি �োরতকক একটট উৎপোেন ভোক্ষত্র 
লহসোকি গকড় ভোতোলোর জন্য কোজ করকে। ২৭টট 
ভোস্টরকক এই উকে্যোকগর সকঙ্ যুতি করো হকয়কে।

রফতাতি বৃন্ধি করণ্ত 
প্রধািমন্তী দমাদীর চারঠি মন্ত: 
আত্মলন�্বর �োরত অল�যোকনর প্রিোন তিলেষ্্য হল 
রফতোলন িকৃ্ধি এিং আমেোলন হ্োস করো। প্রিোনমন্ত্রগী 
নকরন্দ্র ভোমোেগী রফতোলন িকৃ্ধির িোরটট কোরণ্ উকলিখ 
ককরকেন, যো �োরতগীয় অি ্বনগীলতকক সোহোয্য করকে:

দমাবাইি আমদাতির 
বদণ্ি রফতাতি
২০১৪ সোকলর পর ২০০টটরও 
ভোিলে উৎপোেন ইউলনট 
স্োপন করো হকয়কে। গত 
আট িেকরর মকি্য ৫.৫ 
লিললয়ন মূকল্যর ভোমোিোইল 
রফতোলন করো হকয়কে। 
২০২১-২২ সোকলর এলপ্রল-
জকুন �োরত ভোিকক ভোমোিোইল 
রফতোলন ২৫% িকৃ্ধি 
ভোপকয়কে।

অজ্বন ককরকেন। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর 
‘এক ভোজলো, এক পণ্্য’ উকে্যোকগর একত 
উকলিখকযোগ্য অিেোন রকয়কে। ভোেে এই 
প্রিমিোর লিল�ন্ন কৃলেজোত পণ্্য রফতোলন 
ককরকে। প্রিমিোর িোরোণ্সগী ভোিকক তোজো 
েোকসিক্জ এিং িোকন্দৌঁলল ভোিকক কোকলো িোল 
রফতোলন করো হকয়লেল। সরোসলর লো�িোন 
হকয়কেন ওই এলোকোর কৃেকরো। ভোেকের 
অন্যোন্য পণ্্য ভোযমন নোগপুকরর কমলোকলিু, 
অনন্তপুকরর কলো, লখনউ ভোিকক আম 
ইত্যোলেও রফতোলন করো হকয়কে। এই 
প্রিমিোর �োরতগীয় কৃলে পকণ্্যর সোফকল্য 
পণ্্য রফতোলনকত উকলিখকযোগ্য �ূলমকো 
পোলন ককরকে। এগুলল এমন পণ্্য যো 
প্রিমিোর ভোেকের িোইকর পোেোকনো হকয়লেল 
এিং উচ্চ মোকনর কোরকণ্ লিকেকের িোজোকর 
জনলপ্রয় হকয়কে। মহোমোলরর মকি্যও, 
মোলটেকমোডোল ি্যিস্ো, িোজোর সংকযোগ 
লি�োগ, ফসকলোত্তর মূল্য েঙৃ্খল উন্নয়ন এিং 

'আত্মতিভ্জরতা' অক্সণ্ফাড্জ 
অতভধাণ্ি ২০২০ সাণ্ির ত�ন্ন্দ িব্দ 
তিব ্জাতচত �ণ্য়ণ্ছ।

ভোেে েোলড়কয় লিকেকে প্রচ্ছদ তিবন্ধ
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কৃেক উৎপোেক সলমলত (এফলপও) এর মকতো 
উকে্যোকগর মোি্যকম উত্তর-পূকি ্বর কৃেকরো 
কৃলে পণ্্য রফতোলনকত উকলিখকযোগ্য অিেোন 
ভোরকখকেন। তোরঁো তোকঁের বিোরো উৎপোলেত 
পণ্্য লিকেকের িোজোকর সফল�োকি রফতোলন 
করকত ভোপকরকেন। িগীকর িগীকর আন্তজ্বোলতক 
িোজোর েখল করকে �োরতগীয় কৃলেজোত 
পণ্্যগুলল। লিকেলেকের পেন্দ হকয় উেকে 
�োরতগীয় পণ্্যগুলল। শুি ু তোই নয়, �োরতগীয় 
পণ্্যগুলল লিবেজকুড় খ্যোলত অজ্বন করকে এিং 
ক্জআই ট্যোগ ভোিকক লিবেি্যোপগী স্বগীকৃলত পোকচ্ছ। 
�োরত সরকোকরর প্রকিষ্োর কোরকণ্ ভোেকের 
অকনক পণ্্য ক্জআই ট্যোগ ভোপকয়কে। লমলিলোর 
মোখোনো সম্প্রলত এই ট্যোগ ভোপকয়কে, যোর ফকল 
লমলিলোর মোখোনো লিকবে নতুন পলরলিলত পোকি 
এিং এর িোলহেো িোড়কি।

১৩০ ভোকোটট �োরতগীয়কক ‘ভো�োকোল ফর 
ভোলোকোল’ মকন্ত্রর সকঙ্ ভোেেকক নতুন উচ্চতোয় 
লনকয় যোওয়োর সংকল্প শুিমুোত্র স্োনগীয় পণ্্য 
এিং িোজোর সম্প্রসোরকণ্র প্রিোরই ককর নো, 

দপািাক রফতাতি দ্রুত 
বৃন্ধি পাণ্চ্ছ 

কাণ্প ্জি-স� �স্ততিল্পর্াত 
প্যযে রফতাতি বৃন্ধি

বছর  রফতাতি দকাঠিণ্ত 
২০১৯-২০ ৩৭,০৭০ 
২০২০-২১ ৩৯,৪৯০ 
২০২১-২২ ৪৯,৩৮৫ 

ভারতীয় দখিিার 
চাত�দা বৃন্ধি

আমদাতি রফতাতি
৭০% হ্াস ৬১% বৃন্ধি 
২০১৮-১৯ সোকল আমেোলনর 
মূল্য লেল ৩৭১ লমললয়ন 
ডলোর, ২০২১-২২ সোকল তো 
ককম ১১০ লমললয়ন ডলোর 
হকয়কে।

২০১৮-১৯ সোকল ২০২ 
লমললয়ন ডলোর মূকল্যর ভোখলনো 
রফতোলন করো হকয়লেল, 
২০২১-২২ সোকল তো হকয়কে 
৩২৬ লমললয়ন ডলোর। 

উন্নয়কনর পকি এলগকয় যোওয়োর জন্য 
�োরতকক উৎপোেন ও রফতোলন 

উ�য়ই িোড়োকত হকি। ভোকোল�কডর 
কোরকণ্ উদ্ভূত নতুন অি ্বননলতক 
পলরলস্লতকত ‘ভোমক ইন ইক্ডিয়ো’ 

উকে্যোগকক েক্তিেোলগী করোর জন্য 
উৎপোেন যুতি প্রকণ্োেনোও ভোঘোেণ্ো 
করো হকয়কে। এই লকিম ভোিকক ভোয 

পলরিত্বন হকচ্ছ তোর উেোহরণ্ হল 
ইকলকরেলনক ম্যোনুফ্যোকিোলরং 

ভোস্টর। আকগ আমরো প্রোয় ৮ লিললয়ন 
ডলোর মূকল্যর ভোমোিোইল ভোফোন 

আমেোলন করতোম। এখন আমেোলন 
হ্োস ভোপকয়কে, তোর িেকল আমরো 

লতন লিললয়ন ডলোর মূকল্যর ভোমোিোইল 
ভোফোন রফতোলন করলে।

- িণ্রন্দ্র দমাদী, প্রধািমন্তী

ভারণ্তর প্রাচীিতম এবং সব ্জাতধক তবস্তৃ ত তিল্প �ি 
বস্ত্র তিল্প। কম ্জসংস্াণ্ির দষেণ্ত্ কৃতর্র পর এঠি 
তদ্তীয় বৃ�ত্তম তিল্প। উচ্চমাণ্ির মসতিি, কযোতিণ্কা, 
তচন্টর্ এবং অিযোিযে সুতত কাপড় উৎপাদণ্ির 
র্িযে ভারত সারা তবণ্শ্ব সুপতরতচত তছি। তব্ঠিিরা 
�খি ভারত দখি কণ্রতছি তারা ভারণ্তর দদিীয় 
তিণ্ল্পর প্রচার িা কণ্র, তারা মযোিণ্চটিার এবং 
তিভারপুণ্ির কাপণ্ড়রগুতিণ্ত কাচঁা তুণ্িা রফতাতি 
করত, দসখাি বততর প্যযে তবন্ক্রর র্িযে ভারণ্ত তিণ্য় 
আসত। ১৮৫৪ সাণ্ির পর প্রততঠষ্ঠত কিগুতি ভারত 
ভাণ্গর পর কাচঁামাণ্ির সমসযোয় পণ্ড়তছি। তারপর 
ধীণ্র ধীণ্র দদণ্ির বস্ত্র তিল্প রুগ্ন �ণ্ত শুরু কণ্র, 
এবং তণ্ব এখি এঠি দ্রুত বনৃ্ধি পাণ্চ্ছ। সরকাণ্রর 
প্রণ্চষ্টার কারণ্্য ২০২০-২০২১ সাণ্ি রফতাতি তছি 
২৯.৮৮ তবতিয়ি ডিার, �া ২০২১-২২ সাণ্ি দবণ্ড় 
৪২.৩৫ তবতিয়ি ডিার �ণ্য়ণ্ছ। এক বছণ্র প্রায় 
৪২% বৃন্ধি। বস্ত্রতিণ্ল্প উৎপাদি বৃন্ধি করণ্ত এবং 
মিূযে িঙৃ্খিণ্ক বাড়াণ্িার র্িযে ১০,৬৮৩ দকাঠি 
িাকা বযেণ্য়র তপএিআই প্রকল্পঠি ৫ বছণ্রর র্িযে 
অিণু্মাতদত �ণ্য়ণ্ছ। বস্ত্র খাণ্তর সাতব ্জক উন্নয়ণ্ি 
িতুি বস্ত্রিীতত প্র্যয়ি করণ্ছ সরকার।

ভোেে েোলড়কয় লিকেকে প্রচ্ছদ তিবন্ধ
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িরং ভোেকের পণ্্যগুললকক লিবেস্কর উন্নগীত 
ককরকে। ভোেে দ্রুত প্রলতটট ভোক্ষকত্র স্বলন�্বরতোর 
লেকক এলগকয় যোকচ্ছ। �োরকতর েগীঘ ্বকময়োেগী 
লিন্তো�োিনো এিং েক্তিেোলগী ভোনতৃকত্বর ফকল 
লিকবে �োরকতর গুরুত্ব এিং প্র�োি েইু 
ক্রমিি ্বমোন। এই আকন্দোলনকক জনলপ্রয় 
করোর লপেকন রকয়কে সোিোরণ্ নোগলরককরো। 
এখন নোগলরককের প্রিম পেন্দ ভোেেগীয় পণ্্য।

উত্তরপ্রকেকের আম, কোশ্গীকরর জোফরোন, 
অন্ধ্রপ্রকেকের লঙ্কো এিং তোলমলনোড়ুর 
হলেু সুপলরলিত। ভোয সি �োরতগীয় পণ্্যগুলল 
স্োনগীয় ভোিকক লিবে িোজোকর লগকয়কে, তো 
ভোেকের মোনুেকক ভোেেগীয় পণ্্য উৎপোেন 
এিং ি্যিহোর করোর িোত্বো লেকয়কে। এর লক্ষ্য 
ভোেকের অি ্বনগীলতকক েক্তিেোলগী করো, ভোেেকক 
স্বলন�্বর করো।

এই উৎসিকক আরও আনন্দমুখর করকত 
স্োনগীয় ও �োরতগীয় পণ্্য লকনুন।

ভারত তদ্তীয় বৃ�ত্তম গম 
উৎপাদিকারী দদি
২০২১-২২ সোকল ১০৬৮.৪ লক্ষ 
টন গম উৎপোলেত হকয়লেল। 
এ সমকয় ৭০ লক্ষ টন গম 
রফতোলন হকয়কে।

১৯৬৩-৬৪ ১৯৮০-৮১ ২০০০-০১১৯৭০-৭১ ১৯৯০-৯১ ২০১০-১১ ২০২১-২২
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৩০ বছণ্র ভারতীয় মিিা 
রফতাতি ১৫ গু্য দবণ্ড়ণ্ছ 

লিকেকে �োরতগীয় মেলোর ি্যোপক 
িোলহেো রকয়কে। ১৯৯০-৯১ সোকল 
১.০৩ লক্ষ টন মেলো রফতোলন 
হকয়লেল, যো ২০২০-২১ সোকল 
ভোিকড় ১৬.০৭ লক্ষ টন হকয়কে। 
রফতোলন ১৫ গুণ্ িকৃ্ধি ভোপকয়কে।

১৯৯০-৯১ সোকল ২৩৯ ভোকোটট 
টোকোর মেলো রফতোলন হকয়লেল, 
২০২০-২১ সোকল তো ভোিকড় 
হকয়কে ২৯,৫২৯ ভোকোটট টোকো।

তবশ্ববার্াণ্র ১ তবতিয়ি 
মূণ্িযের ভারতীয় কতফ 
রফতাতি করা �ণ্য়ণ্ছ

�োরত লিকবের সপ্ম িহৃত্তম কলফ 
উৎপোেনকোরগী ভোেে। লিকেকে �োরতগীয় 
কলফ জনলপ্রয় হকয় উকেকে। 

�োরতগীয় কলফ রফতোলন েয় েেকক ১৯.৭ 
হোজোর টন ভোিকক িকৃ্ধি ভোপকয় ২০২০-২১ 
সোকল ২.৪৫ লক্ষ টন হকয়কে। ২০২০-২১ 
সোকল কলফ রফতোলন প্রিমিোর ১ লিললয়ন 
ডলোর অলতক্রম ককরকে।

(পলরসংখ্যোন লক্ষ 
টকন)   

২০২১-২২ সাণ্ি, ভারত ২০২১-২২ সাণ্ি, ভারত 
প্রতত মাণ্স তবণ্শ্ব প্রায় ৩৩ প্রতত মাণ্স তবণ্শ্ব প্রায় ৩৩ 
তবতিয়ি ডিার মূণ্িযের প্যযে তবতিয়ি ডিার মূণ্িযের প্যযে 
পাঠিণ্য়তছি।পাঠিণ্য়তছি।

ভোেে েোলড়কয় লিকেকে প্রচ্ছদ তিবন্ধ
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গত ২১ িের িকর, প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী  
গণ্তোলন্ত্রক পধিলতকত লনি ্বোলিত সরকোকরর 

প্রিোন লহসোকি ভোসনো কমথীকের সকঙ্ েগীপোিলল 
উেযোপকনর ঐলতহ্য িজোয় ভোরকখকেন। প্রলত 

িের, প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী জওয়োনকের সকঙ্ 
েগীপোিলল উেযোপন ককরন কোরণ্ লতলন তোকঁের 

লনকজর পলরিোকরর সেস্য িকল মকন ককরন। 
এই যিুকরো মো �োরতগীর সগীমোন্ত রক্ষোকোরগী। 

আমোকের ভোেকের প্রলতটট উৎসি তোকঁের িগীরত্ব, 
সোহলসকতোর কোরকণ্ আকলোলকত হয়।

ভোয�োভোি আমরো ভোকোনও উৎসি 
উপলকক্ষ আমোকের ঘলনষ্- লপ্রয় 
মোনুেকের সকঙ্ ভোেখো কলর, 

উেযোপন কলর, ভোসই�োকি প্রলত িের, প্রিোনমন্ত্রগী 
নকরন্দ্র ভোমোেগী সে্রে িোলহনগীর সকঙ্ েগীপোিলল 
উেযোপন ককরন। সোংলিিোলনক পে গ্রহকণ্র 
পর, লতলন প্রলত িের েগীপোিলল ভোেকের সগীমোকন্ত 
ভোমোতোকয়ন সে্রে িোলহনগীর সেস্যকের সকঙ্ 
উেযোপন ককরন। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর 
কোকে রোষ্ট্র রক্ষো মোকন জোতগীয় প্রোণ্েক্তির সুরক্ষো, 
জোতগীয় ঐকক্যর সুরক্ষো এিং জোতগীয় অখণ্ডতোর 
সুরক্ষো।

ভোসনোিোলহনগীকত েোলয়ত্ব পোলন করো এমন একটট 

ভোসনোকের সকঙ্ প্রিোনমন্ত্রগী রাষ্ট্র

সকি কার্ দদণ্ির 
কিযো্য সাধণ্ির িণ্ষেযে  
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দদণ্ির প্রতত উৎসগ ্জ 
প্রকত্যককই মকন ককরন ভোয েগীপোিলল লপ্রয়জনকের সকঙ্ উেযোপন করো উলিৎ। আলমও মকন কলর ভোয আমোর পলরিোকরর 

সেস্যকের সকঙ্ আমোর েগীপোিলল উেযোপন করো উলিৎ, এিং ভোসই কোরকণ্ই আলম প্রলত েগীপোিলল আমোর পলরিোকরর সেস্যকের 
সকঙ্ উেযোপন করকত আলস কোরণ্ আপনোরোই আমোর পলরিোর, এিং আলম আপনোর পলরিোকরর িনু্ধ। আলম এখোকন প্রিোনমন্ত্রগী 

লহসোকি আলসলন। আলম আপনোকের পলরিোকরর সেস্য লহসোকি একসলে। - নকরন্দ্র ভোমোেগী, প্রিোনমন্ত্রগী

সুকযোগ, যো সককল পোন নো। ভোসনোিোলহনগীর িোকলর 
তোকঁের কোকে লনেক িোকলর িো ভোিতন পোওয়োর 
উপোয় নয়। তকি ভোসনোিোলহনগীকত ভোযোগ ভোেওয়ো 
তোকঁের কোকে ‘সোিনো’। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী 
প্রলতটট জওয়োকনর মকি্য একজন ‘সোিক’ভোক 
ভোেখকত পোন, লযলন মো �োরতগীর ‘সোিনো’ করকেন। 
একলেকক, আমোকের ভোসনো জওয়োনরো তোকঁের 
অেম্য সোহকসর জন্য পলরলিত, অন্যলেকক তোরঁো 
লনলিড় সহোনু�ূলতেগীল।

আমোকের ভোসনো জওয়োনরো শুিুমোত্র সগীমোকন্তই 
িগীরত্ব প্রেে ্বন ককর নো, ভোেকের প্রকয়োজকন েুকয ্বোগ, 
মহোমোলর, লিপেগ্রস্ এলোকোয় তোরঁো সোিোরণ্ 

মোনুেকক সোহোয্য করকত এলগকয় যোন। ভোযখোকন 
ভোকউ ভোপৌঁঁেকত পোরকি নো ভোসখোকন �োরতগীয় ভোসনোরো 
ভোপৌঁঁকে যোকিন। এটো ভোসনোিোলহনগীর প্রলত সোিোরণ্ 
নোগলরককের লিবেোস। প্রলতটট �োরতগীকয়র মকন 
এখন এমন এক �োি ততলর হকয়কে ভোযখোকন তোরঁো 
মকন ককরন ভোসনো কমথীকের উপলস্লতকত লিন্তোর 
লকেু ভোনই। এিং এই লিবেোস ভোকোন কু্ষদ্র লিেয় নয়। 
ভোসনোিোলহনগী ভোেকের অখণ্ডতো ও সোি ্বক�ৌঁমকত্বর 
প্রহরগী, এক �োরত ভোশ্রষ্ �োরকতর সংককল্পর প্রহরগী। 
ভোসই কোরকণ্ই, �োরতগীয় ভোসনোিোলহনগী লিকবের অন্য 
ভোয ভোকোনও ভোেকের ভোসনোিোলহনগী ভোিকক আলোেো, 
স্বতন্ত্র। 

প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী রোজস্োকনর 
জয়সললমকর লংকগওয়োলোয় �োরকতর সগীমোকন্ত 
তসন্যকের সকঙ্ েগীপোিলল উেযোপন ককরন। 
তোকঁের সকঙ্ আলোপ আকলোিনো ককরন। 
অনুষ্োকন, লতলন িকললেকলন ভোয তোরঁ েগীপোিলল 
উেযোপন তখনই সম্পূণ্ ্ব হয় যখন লতলন 
জওয়োনকের সকঙ্ িোককন, তো তুেোরোিতৃ 
পি ্বত িো মরু�ূলম ভোয স্োনই ভোহোক নো ভোকন।

১৪ িণ্ভম্বর, ২০২০
ভোসনো কমথীকের সকঙ্ েগীপোিলল 
উেযোপকনর রগীলত িজোয় ভোরকখ প্রিোনমন্ত্রগী 
নকরন্দ্র ভোমোেগী জমে ুও কোশ্গীকরর ভোনৌঁকসরো 
ভোস্টকর যোন। ভোসখোকন লতলন ভোসনোকের 
সকঙ্ েগীপোিলল উেযোপন ককরন। 
অনুষ্োকন লতলন ি্যক্তিগত�োকি তোকঁের 
লমটষ্ উপহোর ভোেন। 

৪ িণ্ভম্বর ২০২১

ভোসনোকের সকঙ্ প্রিোনমন্ত্রগী রাষ্ট্র
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জমে ুও কোশ্গীকরর রোকজৌঁলর ভোজলোর 
লনয়ন্ত্রণ্ ভোরখোয়। 

২৭ অণ্্টাবর, ২০১৯
ভোকেোরনোি পলরেে ্বন ককরন, উত্তরোখকণ্ডর 
হোরলসকল ভোসনোিোলহনগীর জওয়োন এিং আইটটলিলপ 
কমথীকের সকঙ্ েগীপোিলল উেযোপন ককরন। 

৭ িণ্ভম্বর, ২০১৮

জমে ুও কোশ্গীকরর লনয়ন্ত্রণ্ ভোরখোয় 
অিলস্ত গুকরজ উপত্যকোয় তসন্যকের 
সকঙ্ সময় কোটোন। 

১৯ অণ্্টাবর, ২০১৭
ভোডোগরোই যুধি স্লৃতকসৌঁকি ১৯৬৫ সোকলর 
যুকধির েহগীেকের প্রলত শ্রধিো লনকিেন 
ককরন। 

১১ িণ্ভম্বর, ২০১৫

লিনো সগীমোন্ত সংলনি লহমোিল প্রকেকের 
সুমকেোকহ েগীপোিলল উেযোপন ককরন।

৩০ অণ্্টাবর, ২০১৬
১২,০০০ ফুট উচ্চতোয় অিলস্ত লসয়োকিন 
ভোিস ক্যোকম্প যোন।

২৩ অণ্্টাবর, ২০১৪

ভোসনোকের সকঙ্ প্রিোনমন্ত্রগী রাষ্ট্র
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তদতলিণ্ত বণ্স সুইণ্ডণ্ি 
গাতড় চািাি

ইক্ডিয়ো ভোমোিোইল কংকগ্রকস, প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র 
ভোমোেগী ফোই�-ক্জ প্রযুক্তির মোি্যকম সুইকডকন 
িত্বমোন একটট গোলড় িোলোন। সুইকডকনর ওই 
গোলড়র লটিয়োলরং লনয়ন্ত্রণ্ ফোই�-ক্জ প্রযুক্তির 
মোি্যকম লেললির সকঙ্ সংযুতি লেল। এেোড়োও, 
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী অনুষ্োকন প্রেলে ্বত 
অন্যোন্য প্রযুক্তিগত উদ্োিন সম্পকক্ব অল�জ্তো 
লো� ককরন। ক্জও অনলোইকন ৪টট কুিলকক সংযুতি 
ককরকে। মুম্বোইকয়র এক কুিল লেক্ষক ৩টট ল�ন্ন 
স্োন ভোিকক লেক্ষোিথীকের পলড়কয়কেন।

ভো�োডোকফোন আইলডয়ো ফোই�-ক্জ এর সোহোকয্য 
লেললি ভোমকরেোর একটট লনম ্বোণ্োিগীন টোকনকল কমথীকের 
সুরক্ষোর একটট ি্যিহোর প্রেে ্বন ককরকে। টোকনকল 
কোজ করো মোনুকের সকঙ্ও কিো িকলকেন 
প্রিোনমন্ত্রগী ভোমোেগী।

এয়োরকটল তোর ভোডকমোকত উত্তরপ্রকেকের েোত্রকের 
অন্ত�ু্বতি ককরকে। �োিু্বয়োল এিং অগকমকন্টড 
লরকয়ললটটর সোহোকয্য তোকঁের ভোসৌঁরজগত সম্পকক্ব 
নোনো লিেয় ভোেখোকনো হকয়লেল। একজন লেক্ষোিথী 
হকলোগ্রোকমর মোি্যকম মকঞ্চ উপলস্ত হকয় প্রিোনমন্ত্রগীর 
সকঙ্ তোর অল�জ্তো �োগ ককর লনকয়কে। 

২০১৪ সোকল, �োরত যখন লডক্জটোল ইক্ডিয়োর প্রিোকরর 
জন্য পেকক্ষপ গ্রহণ্ করকত শুরু ককরলেল, তখন 
অকনকক এই প্রকিষ্োকক উপহোস ককরলেকলন, তোরঁো 
িকললেকলন ভোেকের গরগীি মোনুেরো হয় ‘ভোডটো’ িো ‘আটো’ 
খোকি। আর একেল মকন ককরলেল ভোয লডক্জটোল প্রিোরণ্ো 
ভোিোঝোর ভোক্ষকত্র েলরদ্র মোনুেকের ভোমৌঁললক ক্ষমতোর 
অ�োি হকত পোকর। যোইকহোক, �োরত লডক্জটোল ইক্ডিয়ো 
অল�যোকনর পকি অগ্রসর হকত িোকক যো ভোেকের মোনুকের 
জগীিনযোত্রোর উন্নলতকত লনণ্ ্বোয়ক �ূলমকো প্রমোণ্ ককর। 
ভোফোর-ক্জ প্রযুক্তি ‘লডক্জটোল ইক্ডিয়ো’র ল�ত্তি মজিুত 
ককরকে, এখন লিকোকের পি আরও প্রেস্ করোর পোলো। 
১ অক্টোির, প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী ভোেকের ১৩টট 
েহকরর জন্য ফোই�-ক্জ পলরকেিো িোলু ককরকেন…

ফোই�-ক্জ’র সূিনো রাষ্ট্র

দদণ্ি ফাইভ-ন্র্’র 
প্রবত্জণ্ির ফণ্ি 
এক িতুি �ুণ্গর 
সূচিা �ি 
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ফোই�-ক্জ’র সূিনো রাষ্ট্র

২০২২ সোকলর ১ অক্টোির শুিমুোত্র ভোটললকম ভোস্টকরর 
জন্যই নয়, �োরকতর উন্নয়ন যোত্রোয়ও সিকিকয় 
উকলিখকযোগ্য লেন লহসোকি স্রণ্ করো হকি। ওই 

লেন প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী নয়োলেললির প্রগলত ময়েোকন 
অনটুষ্ত ইক্ডিয়ো ভোমোিোইল কংকগ্রকসর েষ্ অলিকিেকন উচ্চ-
গলতর ভোমোিোইল ইন্টোরকনট সুলিিো সহ ফোই�-ক্জ পলরকেিো 
িোল ু ককরলেকলন। এর মোি্যকম �োরত লিকবের ভোসই সকল 
ভোেেগুললর সকঙ্ যতুি হল ভোযখোকন ইলতমকি্য ফোই�-ক্জ 
পলরকেিো শুরু হকয় লগকয়কে। এই ঐলতহোলসক অনষু্োকন 
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী িকলকেন, “আজ ১৩০ ভোকোটট 
�োরতগীয় ভোেে ভোিকক এিং ভোেকের ভোটললকম লেল্প ভোিকক 
ফোই�-ক্জ প্রযকু্তি উপহোর পোকচ্ছন। ভোেকে ফোই�-ক্জ’র 
সূিনো এক নতুন যকুগর, নতুন সম্ভোিনোর উকন্োিন করকত 
িকলকে।“ 

�োরত লডক্জটোল লিপ্লকির ভোক্ষকত্র অগ্রণ্গী �ূলমকো গ্রহণ্ 
ককরকে লডক্জটোল ইক্ডিয়ো কম ্বসূলি। এটট ভোেকের অি ্বনগীলতর 
আমূল পলরিত্বন ককরকে। ২০১৪ সোকল ২৫ ভোকোটট ইন্টোরকনট 
সংকযোগ লেল, এখন তো ভোিকড় ৮৫ ভোকোটট ইন্টোরকনট 
সংকযোগ হকয়কে। ২০১৪ সোল পয ্বন্ত, �োরত ১০০% ভোমোিোইল 
ভোফোন আমেোলন করত, ভোযখোকন আজ আমরো ভোমোিোইল 
উৎপোেকন লিকবে লবিতগীয়। ২০১৪ সোকল, ভোেকে মোত্র েটুট 
ভোমোিোইল উৎপোেন ইউলনট লেল, যোর সংখ্যো এখন েকুেোর 
ভোিলে। �োরত আজ লিকবের এমন একটট ভোেে ভোযখোকন ভোডটো 
সিকিকয় সস্ো। আকগ ভোযখোকন এক ক্জলি ভোডটোর েোম লেল 
৩০০ টোকোর কোেোকোলে, ভোসখোকন আজ এক ক্জলি ভোডটোর 
খরি ভোনকম একসকে মোত্র ১০ টোকোয়। আজ �োরকত একজন 
মোনুে মোকস গকড় ১৪ ক্জলি ভোডটো ি্যিহোর করকেন। ২০১৪ 
সোকল এই ১৪ ক্জলি ভোডটোর খরি প্রলত মোকস প্রোয় ৪২০০ 
টোকো লেল। আজ, ভোসই পলরমোণ্ ভোডটো পোওয়ো যোকচ্ছ এককেো 
টোকোয়, িো সকি ্বোচ্চ ভোেড়কেো টোকোয়। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী 
িকলন, “সরকোর ভোয সটেক উকদেে্য লনকয় সটেক লেেোয় কোজ 
করকে তোর প্রমোণ্ এই ফোই�-ক্জ। সোরো ভোেে আজ ভোটললকম 
ভোস্টকর লিপ্লি প্রত্যক্ষ করকে। সরকোর যলে সংকল্প টেক 
ককর তোহকল সোিোরণ্ মোনুেও যিোসোি্য ভোিষ্ো ককরন ভোসই 
সংকল্প পূণ্ ্ব করকত। প্রিোর নো ককর আমরো ভোেকের মোনকুের 
সুলিিোর উন্নলত, তোকঁের জগীিনযোত্রোর স্বোচ্ছকন্দ্যর উন্নলতর 
প্রলত নজর ভোরকখলে।“
২০২৪ সাি িাগাদ ভারত র্ণু্ড় ফাইভ-ন্র্ 
পতরণ্র্বা শুরু �ণ্ব
ক্জও এিং এয়োরকটল সহ েগীে ্বস্োনগীয় ভোটললকম অপোকরটরগুলল 
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর উপলস্লতকত ইক্ডিয়ো ভোমোিোইল 
কংকগ্রস ২০২২-এ তোকের ফোই�-ক্জ প্রযকু্তি প্রেে ্বন ককরকে। 
প্রকৃতপকক্ষ, ফোই�-ক্জ পলরকেিোগুললর সমূ্পণ্ ্ব�োকি িোলু 
হকি ২০২৩ সোকলর ভোেকের লেকক। এয়োরকটল এিং ক্জও-
এর মকতো িড় ভোটললকম সংস্োগুলল ফোই�-ক্জ পলরকেিো 

'তডন্র্িাি ইন্ডিয়া'র সাফণ্িযের 
র্িযে চারঠি তবর্ণ্য়র উপর ির্র 
প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী িকলন, “আমরো যখন লডক্জটোল ইক্ডিয়োর 
কিো িলল, তখন ভোকউ ভোকউ মকন ককরন এটট শুি ুএকটট সরকোলর 
প্রকল্প। লকন্তু লডক্জটোল ইক্ডিয়ো শুি ুএকটট নোম নয়, এটট ভোেকের 
উন্নয়কনর লকক্ষ্য এক েৃটষ্�লঙ্। এই কম ্বসূলির লক্ষ্য হল ভোসই 
প্রযকু্তিকক সোিোরণ্ মোনুকের কোকে লনকয় যোওয়ো, যো মোনুকের জন্য 
কোজ ককর এিং মোনুকের সোকি সংকযোগ স্োপন ককর।“ প্রিোনমন্ত্রগী 
আরও িকলন, “আমোর মকন আকে, যখন ভোমোিোইল ভোস্টকরর 
জন্য ভোকৌঁেল ততলর করো হক্চ্ছল, আলম িকললেলোম ভোয আমোকের 
েৃটষ্�লঙ্ হকত হকি সোমলগ্রক, খণ্ড খণ্ড নয়। লডক্জটোল ইক্ডিয়োর 
সোফকল্যর জন্য, এই ভোস্টকরর সমস্ লিেয়গুলল অন্ত�ু্বতি করো 
প্রকয়োজন লেল। তোই আমরো িোরটট লিেকয়র উপর নজর লেকয়লে।“ 

প্রিম- যকন্ত্রর েোম
লবিতগীয়- লডক্জটোল সংকযোগ 
তৃতগীয়- ভোডটোর েোম
িতুি ্ব- ‘প্রিকম লডক্জটোল’ এই �োিনো। 
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দফার-ন্র্’র দচণ্য় ফাইভ-ন্র্ অণ্িকগু্য দ্রুত 

প্রেোনকোরগী প্রিম সংস্ো হকি। আগোমগী েইু িেকর অি ্বোৎ 
২০২৪ সোকলর মকি্য সোরো �োরকত ফোই�-ক্জ পলরকেিো িোলু 
হকি। �োরকত লেললি ভোিকক ফোই�-ক্জ িোল ু হকয়কে। লকন্তু, 
এই িের েগীপোিলল ভোিকক ভোেকের ১৩টট েহকর ফোই�-
ক্জ পলরকেিো শুরু হকি। এর মকি্য রকয়কে লেললি, মুম্বোই, 

আহকমেোিোে, ভোিঙ্োলরুু, িণ্ডগীগড়, ভোিন্নোই, গোন্ধগীনগর, 
গুরুগ্রোম, হোয়দ্রোিোে, কলকোতো, জোমনগর, লখনউ এিং 
পুকন। এই েহরগুললর পকর, এই পলরকেিো িগীকর িগীকর আরও 
প্রসোলরত হকি। িত্বমোকন, ক্জও এিং এয়োরকটল �োরকত 
প্রিম ফোই�-ক্জ পলরকেিো িোল ুককরকে। n

 ফোই�-ক্জ প্রযুক্তি সোিোরণ্ মোনুকের জন্য ি্যোপক সুলিিো 
প্রেোন করকি। এটট লনলি ্বঘ্ন অন্ত�ু্বক্তি, উচ্চ ভোডটো ভোরট, 
কম লিললম্বতো এিং অত্যন্ত লন�্বরকযোগ্য ভোযোগোকযোগ 
প্রেোকন সহোয়তো করকি। এেোড়োও, এটট েক্তি খরি 
কমোকি, এিং ভোনটওয়োক্ব েক্ষতো িকৃ্ধি করকি।

 ফোই�-ক্জ েুকয ্বোকগর িোস্ি-সময় পয ্বকিক্ষণ্, কৃলে 
লিেকয় কোয ্বকরগী ি্যিস্ো গ্রহকণ্ সহোয়তো, লিপজিনক 
লেল্পকক্ষত্র ভোযমন গ�গীর খলনকত ভোয সকল মোনুে কোজ 
ককরন তোকঁের �ূলমকো হ্োস করকত সহোয়তো করকি। 
লিে্যমোন ভোমোিোইল ভোযোগোকযোগ ভোনটওয়োক্বগুললর 
লিপরগীকত, ফোই�-ক্জ ভোনটওয়োক্বগুলল সহকজই প্রলতটটর 
প্রকয়োজনগীয়তো পূরণ্ করকি। 

 ি্যিহোরকোরগীরো ভোফোর-ক্জ’র তুলনোয় ফোই�-ক্জ’ভোত 
আরও প্রযুক্তিগত সুলিিো পোকিন। ভোফোর-ক্জ’ভোত 
ইন্টোরকনট ডোউনকলোকডর গলত প্রলত ভোসকককডি ১৫০ 
ভোমগোিোইকট সগীমোিধি রকয়কে। ফোই�-ক্জ -ভোত এটট প্রলত 
ভোসকককডি ১০ ক্জলি পয ্বন্ত ভোযকত পোকর। অন্যলেকক, 
ভোফোর-ক্জ’র তুলনোয় ফোই�-ক্জ ভোনটওয়োকক্বর িহৃত্তর 
পলরসকরর কোরকণ্, এটট গলত হ্োস নো ককরই আরও 
অকনক যকন্ত্রর সকঙ্ সংকযোগ স্োপন করকত সক্ষম হকি। 

 সহজ কিোয় একক সুপোরফোটি ইন্টোরকনট িলো ভোযকত 
পোকর যো এখন ভোফোর-ক্জ ইন্টোরকনট গলতর ভোিকয় িহুগুণ্ 
দ্রুত হকি।  

নতুন �োরকত শুিুমোত্র 
প্রযুক্তির ভো�োতিো 
িোককি নো, �োরত 
ভোসই প্রযুক্তির লিকোে 
ও িোস্িোয়কন সক্ক্রয় 
�ূলমকো পোলন করকি। 
�লিে্যকত ‘ওয়্যোরকলস 
ভোটককনোলক্জ’র নকেো 
প্রস্তুলতকত এিং লনম ্বোকণ্ 
�োরত গুরুত্বপূণ্ ্ব �ূলমকো 
পোলন করকি।
- িণ্রন্দ্র দমাদী, 
প্রধািমন্তী

ফোই�-ক্জ’র সূিনো রাষ্ট্র
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তসধিান্ত: প্রধািমন্তী গরীব কিযো্য অন্ন 
দ�ার্িার দময়াদ বাড়াণ্িা, আগামী ততি 
মাণ্সর র্িযে অথ ্জাৎ তডণ্সম্বর ২০২২ 
প� ্জন্ত বাড়াণ্িার অিুণ্মাদি।
প্রভাব: ২০২২ সোকলর অক্টোির ভোিকক ৮০ 
ভোকোটটরও ভোিলে মোনুে প্রলত মোকস লিনোমূকল্য ৫ 
ভোকক্জ ভোরেন পোকিন। এই লকিকমর সপ্ম িোপটট 
২০২২ সোকলর লডকসম্বর পয ্বন্ত িলকি। এর জন্য 
খরি হকি ৪৪,৭৬২ ভোকোটট টোকো এিং সোরো ভোেকে 
প্রোয় ১২২ লক্ষ ভোমটরেক টন খোে্যেস্য সরিরোহ 
করো হকি। সপ্ম িোপ পয ্বন্ত ভোমোট ১১২১ লক্ষ 
ভোমটরেক টন খোে্যেস্য িরোদে করো হকয়কে।
তসধিান্ত: ১ র্িুাই, ২০২২ দথণ্ক দকন্দ্রীয় 
সরকাণ্রর কম ্জচারী এবং অবসরপ্রাপ্তণ্দর 
প্রণ্দয় ৪% ম�ার্ ্জ ভাতা এবং ম�ার্ ্জ ত্াণ্্যর 
অতততরতি তকন্স্ত প্রকাণ্ির অিুণ্মাদি।
প্রভাব: এর আকগ মোি্ব মোকসও, ভোকন্দ্রগীয় সরকোর 
৩% লডএ িকৃ্ধি ককরলেল, অি ্বোৎ, ৩১% ভোিকক 
িোলড়কয় ৩৪% করো হকয়লেল। এখন ৪% িকৃ্ধির 
পকর, এটট ৩৮% হকি। সরকোকরর মহোঘ ্ব �োতো 
িকৃ্ধির মোি্যকম ভোেকের ৫০ লক্ষ কম ্বিোরগী ও ৬৫ 

৮০ দকাঠি মািুর্ণ্ক ততি মাণ্সর র্িযে 
তবিামূণ্িযে খাদযেিসযে প্রদাি করা �ণ্ব

মতন্তসভার তসধিান্ত

দকন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সাণ্ির অণ্্টাবর দথণ্ক তডণ্সম্বর প� ্জন্ত প্রধািমন্তী গরীব কিযো্য অন্ন 
দ�ার্িার দময়াদ বৃন্ধি করার অিুণ্মাদি তদণ্য়ণ্ছ �াণ্ত দকািও বযেন্তি অভুতি িা থাণ্কি। 
এঠি আসন্ন উৎসণ্বর মরসুণ্ম সমাণ্র্র দতররি ও দবু ্জি অংণ্ির স�ায়তা তিন্চিত করণ্ব। 

একইসণ্গে দকন্দ্রীয় কম ্জচারীণ্দর বড় উপ�ারও তদণ্য়ণ্ছ সরকার। দকন্দ্রীয় মতন্তসভা দকন্দ্রীয় 
কম ্জচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কমমীণ্দর র্িযে ম�ার্ ্জ ভাতা ৪% বৃন্ধির অিুণ্মাদি তদণ্য়ণ্ছ। এর 

পািাপাতি ততিঠি বড় দরিণ্টিিি পুিতি ্জম ্জাণ্্যর পতরকল্পিাস� আরও দবি তকছু প্রস্তাব 
অিুণ্মাদি কণ্রণ্ছ মতন্তসভা।

তসধিান্ত: দকন্দ্রীয় মতন্তসভা র্াতীয় িন্র্তটিক িীতত 
অিুণ্মাদি কণ্রণ্ছ। িীততমািার অধীণ্ি, িন্র্তটিক 
পতরণ্র্বাগুতিণ্ত দষেতা বৃন্ধি করণ্ত একঠি সমতবিত 
িন্র্তটিক ইন্টারণ্ফস প্লযোিফম ্জ, টিযোডিাড্জাইণ্র্িি, 
মতিিতরং দমকাতির্ম এবং দষেতা উন্নয়ি চািু করা �ণ্ব।

প্রভাব: এই নগীলতটট দ্রুত এিং অন্ত�ু্বক্তিমূলক িকৃ্ধির জন্য 
প্রযুক্তিল�ত্তিক, সমলবিত, ি্যয়-সোশ্রয়গী, সি ্বোঙ্গীণ্ এিং ভোটকসই 
লক্জলটিক ইককো-লসকটিম লনক্চিত করকি। এটটর লক্ষ্য হল 
লক্জলটিক খরি কমোকনো, আন্তজ্বোলতক মোন অজ্বন করো, 
লক্জলটিক ভোস্টকর �োরকতর অিস্োন উন্নত করো এিং লিবে 
িোলণ্কজ্যর িহৃত্তর অংে অজ্বকন সহোয়তো করো। এমএসএমই 
এিং কৃেককরো ম্যোকক্রো লক্জলটিক েক্ষতো ভোিকক উপকৃত হকি।

দকন্দ্রীয় সরকাতর কম ্জচারীণ্দর দীপাবতির 
উপ�ার ৪% ম�ার্ ্জ ভাতা 
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লক্ষ ভোপনেনক�োগগী উপকৃত হকিন। িলি ্বত মহোঘ ্ব �োতো ১ 
জলুোই, ২০২২ ভোিকক প্রকযোজ্য হকি।
তসধিান্ত: ১০ �ার্ার দকাঠি িাকা বযেণ্য় িয়াতদতলি, 
আ�ণ্মদাবাদ এবং ছত্পতত তিবান্র্ িাতম ্জিাস-মমু্বাই 
দরিওণ্য় দটিিিগুতির পুিতি ্জম ্জাণ্্যর প্রস্তাণ্বর 
অিণু্মাদি। 
প্রভাব: এই ভোটিেনগুললর উন্নয়ন ৩৫,৭৪৪ নতুন 
কম ্বসংস্োকনর সুকযোগ ততলর করকি। ভোমকরেো, িোস ইত্যোলে 
পলরিহন মোি্যমগুললর একগীকরণ্।  লিলনকয়োগ এিং অলতলরতি 
ি্যিসোর সুকযোকগর মোি্যকম স্োনগীয় অি ্বনগীলতকক েক্তিেোলগী 
করো হকি। ভোেকে ১৯৯টট ভোরলকটিেকনর পুনঃউন্নয়কনর 
কোজ িলকে। এর মকি্য ৪৭টট ভোটিেকনর জন্য েরপত্র 
ডোকো হকয়কে। িোলক ভোটিেনগুকলোর জন্য মোটিোর প্ল্যোলনং ও 
লডজোইকনর কোজ িলকে। ৩২টট ভোটিেকন কোজ িলকে দ্রুত 
গলতকত। এসি ভোটিেকন ‘রুফ প্লোজো’ লনম ্বোণ্ করো হকি।
তসধিান্ত: ভারত ও বাংিাণ্দণ্ির মণ্ধযে সমণ্�াতা 
স্ারকণ্ক কাণ্� ্জাত্তর অিণু্মাদি দদওয়া �ণ্য়ণ্ছ, 
�ার অধীণ্ি ভারত ও বাংিাণ্দণ্ির সাধার্য সীমাণ্ন্ত 
প্রবাত�ত কুতিয়ারা িদী দথণ্ক উভয় পষেই ১৫৩ 
তকউণ্সক প� ্জন্ত র্ি তুিণ্ত পারণ্ব।

প্রভাব: এই সমকঝোতো স্োরককর মোি্যকম, আসোম খরোর 
মরসুকম জকলর প্রকয়োজনগীয়তো ভোমটোকত কুলেয়োরো নেগী 
ভোিকক ১৫৩ লকউকসক জল তুলকত সক্ষম হকি। খরোর 
মরসুকম প্রক্ক্রয়োটট পয ্বকিক্ষকণ্র জন্য েইু ভোেে একটট ভোযৌঁি 
পয ্বকিক্ষণ্ েল গেন করকি। 
তসধিান্ত: ‘িযোিিাি দপ্রাগ্রাম অি �াই এতফতসণ্য়ন্সি 
দসািার তপতভ মতডউণ্ি’র র্িযে ১৯,৫০০ দকাঠি 
িাকা বযেয়-স� তপএিআই তস্ম (প� ্জায়-২) এর 
প্রস্তাব অিুণ্মাদি করা �ণ্য়ণ্ছ।
প্রভাব: এর ফকল ১.৯৫ লক্ষ মোনুকের প্রত্যক্ষ�োকি এিং 
৭.৮ লক্ষ মোনুকের পকরোক্ষ�োকি কম ্বসংস্োন হকি এিং 
এটট আত্মলন�্বর �োরত-এর উকে্যোগকক েক্তিেোলগী করকি। 
এটট প্রোয় ৯৪০০ ভোকোটট টোকোর সরোসলর লিলনকয়োগ আনকি। 
আেো করো হকচ্ছ এর ফকল ১.৩৭ টোকোর আমেোলন হ্োস করো 
যোকি। এেোড়োও, ভোসৌঁর লপল� মলডউলগুললর েক্ষতো উন্নত 
করকত গকিেণ্ো ও উন্নয়নকক উৎসোলহত করো হকি এিং 
ই�ো, ভোসোলোর ্লোস ইত্যোলের মকতো অিলেষ্ উপকরণ্গুললর 
জন্য উৎপোেন ক্ষমতো ততলর করো হকি। পলরকল্পনোটট প্রলত 
িের সমূ্পণ্ ্ব এিং আংলেক�োকি সমলবিত প্রোয় ৬৫,০০০ 
ভোমগোওয়োট উৎপোেন ক্ষমতো গকড় তুলকি।

তসধিান্ত: ‘ভারণ্ত দসতমকডিা্টর 
দডণ্ভিপণ্মন্ট অযোডি তডসণ্প্ল 
মযোিুফযোকচাতরং ইণ্কাতসণ্টিম 
দপ্রাগ্রাম'-এর সংণ্িাধিীর অিুণ্মাদি।

প্রভাব: সংকেোলিত কম ্বসূলির অিগীকন, 
সমস্ প্রযুক্তি ভোনোকডর জন্য ভোসলমকডিো্টর 
ফ্যোি স্োপকনর জন্য প্রককল্পর ভোমোট 
খরকির ৫০% সমতোর ল�ত্তিভোত প্রেোন 
করো হকি। সংকেোিনগীর পকর, �োরকতর 
সক্ষমতো িোড়কি, লিলনকয়োগ আসকি, 
কম ্বসংস্োন, স্ব-কম ্বসংস্োকনর সুকযোগ 
িকৃ্ধি যোকি, আমেোলন কমকি এিং 
�োরতও ভোসলমকডিো্টর ফ্যোি, লডসকপ্ল 
ফ্যোি কম্পোউডি ভোসলমকডিো্টর এিং 
প্যোককক্জংকয়র ভোক্ষকত্র এলগকয় ভোযকত 
সক্ষম হকি। 
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সাধার্য ভারতীয়ণ্দর স্ণ্নের ‘উড়াি’

সাশ্রয়ী মূণ্িযে সাশ্রয়ী মূণ্িযে 
আকািপণ্থ ভ্রম্য আকািপণ্থ ভ্রম্য 

উন্নত ভোযোগোকযোগ ি্যিস্ো ভোযককোকনো ভোেকের 
অি ্বনগীলতর লিকোকের ভোক্ষকত্র গুরুত্বপূণ্ ্ব 

�ূলমকো পোলন ককর। ভোেকের ভোেোট েহর ও 
সোিোরণ্ মি্যলিত্ত মোনুকের কোকে উন্নততর 

পলরকেিো ভোপৌঁঁকে ভোগকল প্রিকৃ্ধির গলতও 
তরোলবিত হকি। �োরকতর মকতো একটট ভোেকে, 

ভোযখোকন সোিোরণ্ মি্যলিত্ত মোনুকের জন্য 
লিমোন ভ্রমণ্ ভোকিল একটট স্বপ্ন লেল, ভোসখোকন 

‘উড়োন’ (উকড় ভোেে কো আম নোগলরক) এর 
মকতো লকিকমর সোহোকয্য সোিোরণ্ মোনুেরো 

২৫০০ টোকোয় সোশ্রয়গী মূকল্য লিমোকনর টটলকট 
পোকচ্ছন। এেোড়োও, ভোেোট েহরগুললকত লিমোন 

পলরকেিো িোলু ককর উন্নয়কন নতুন ভোজোয়োর 
একসকে।

�োরকতর উত্তর-পূকি ্বর কিটল্যোডি লহসোকি পলরলিত 
লেলং শুিুমোত্র তোর প্রোকৃলতক ভোসৌঁন্দকয ্বর জন্যই 
লিখ্যোত নয়, এটট �োরকতর এই অংকের িহৃত্তম 

লেক্ষো ভোকন্দ্রও িকট। লকন্তু সরোসলর পলরিহকনর ভোকোকনো উপোয় 
নো িোকোয় লডব্রুগড় ভোিকক লেলং ভোযকত সড়কপকি ও ভোরেকন ১২ 
ঘণ্ো সময় ভোলকগ ভোযত। লকন্তু এখন উড়োন প্রককল্পর অিগীকন 
এই েুই েহকরর মকি্য সরোসলর লিমোন পলরকেিো উপলব্ধ হকয়কে, 
ফকল এখন িোকরো ঘণ্োর যোত্রো ৭৫ লমলনকট সম্পন্ন করো সম্ভি 
হকয়কে।

ঝোড়খকণ্ডর একটট লিখ্যোত তগীি ্বস্োন, আি্যোত্মিকতো এিং 
সংকৃিলতর একটট প্রিোন ভোকন্দ্র হল ভোেওঘর। এতলেন ভোেওঘকর 
ভোকোনও লিমোনিন্দর লেল নো। এখন ভোসখোকন লিমোনিন্দর 
স্োলপত হওয়োর ফকল িহু তগীি ্বযোত্রগী উপকৃত হকয়কেন,পোবে ্বিতথী 
রোজ্যগুললর প্রোয় ২০টট ভোজলোর মোনুে এই লিমোনিন্দকরর 
মোি্যকম সহকজ যোতোয়োত করকত পোরকিন। একই অিস্ো 

উড়োন লকিম ফ্যোগতিপ 
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তবমাি দষেণ্ত্ তক পতরবত্জি এণ্সণ্ছ?

কুেগীনগকরর, ভোযখোকন আন্তজ্বোলতক লিমোনিন্দর িোলু হওয়োয় 
পয ্বটন ভোক্ষকত্রর লিকোে হকয়কে এিং নতুন কম ্বসংস্োকনরও 
সটৃষ্ হকয়কে।

ভোয সকল েহরগুলল আকগ শুিুমোত্র পয ্বটন গন্তি্য িো 
িমথীয় ও আি্যোত্মিক ভোকন্দ্র লহসোকি লিলনিত লেল এখন উন্নত 
ভোযোগোকযোগ ি্যিস্োর নতুন ভোকন্দ্র লহসোকি আলি�ূ্বত হকয়কে। 
ভোেকের ভোযোগোকযোগ ি্যিস্োয় রূপোন্তকরর মূল কোরণ্গুললর 
মকি্য অন্যতম হল প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগীর েৃটষ্�লঙ্। 
�োরকতর প্রিম জোতগীয় ভোিসোমলরক লিমোন িলোিল নগীলত 
২০১৬ সোকল ভোঘোেণ্ো করো হকয়লেল এিং একত ‘উড়োন’-এর 
�ূলমকো অগ্রগণ্্য।

উড়াি প্রকণ্ল্পর সূচিা…  

লরক্জওনোল কোকনল্টল�টট লকিম (আরলসএস) এর অিগীকন 
উড়োন লকিকমর প্রিম উড়োন ২০১৭ সোকলর এলপ্রকল যোত্রো শুরু 

২০১৫-১৬ সোকল ভোিসোমলরক লিমোন পলরিহন মন্ত্রককর 
একটট সমগীক্ষো অনুসোকর, ৬৫% লিমোন ভোযোগোকযোগ 
এিং ৬১% লিমোন িলোিল ভোেকের মোত্র েয়টট ভোমকরেো 
েহকর সগীমোিধি লেল।

ভোেোট েহকর লিমোন িলোিল ৭০% হকয়কে, এর ফকল 
অ�্যন্তরগীণ্ লিমোকন ভোেোট েহর ভোিকক যোত্রগীকের সংখ্যো 
৫ েতোংকের ভোিলে িকৃ্ধি ভোপকয়কে।

আ
ণ্গ

 
এ

খ
ি

এখনও পয ্বন্ত 
৭টট পয ্বোয়- 
উড়োন ১, উড়োন 
২, উড়োন ৩, 
উড়োন ৪, উড়োন 
৪.১, উড়োন ৪.২ 
এিং উড়োন ৪.৩ 
অনুকমোলেত 
হকয়কে। 

৪৩৩টট রুকট 
লিমোন পলরকেিো 
প্রেোনকোরগী 
১১টট অপোকরটর 
রকয়কে। এর 
আওতোয় ২ 
লকক্ষর ভোিলে 
উড়োন যোতোয়োত 
ককরকে। 

২০১৯ সোকল 
তৃতগীয় পয ্বোকয়, 
পয ্বটন খোকতর 
উপর েৃটষ্ লনিধি 
ককর একটট সমুদ্র 
লিমোন পলরকেিো 
যুতি করো 
হকয়লেল। ২০২০ 
সোকল িতুি ্ব িোকপ 
এর অিগীকন ৭৮টট 
নতুন রুট িোলু 
করো হকয়লেল।

উড়োন প্রকল্পটট 
২০১৭ সোকল 
শুরু হকয়লেল 
এিং ২০১৮ 
সোকল একত 
ভোহললকটেোর 
পলরকেিো যুতি 
করো হকয়লেল। 

এই প্রককল্পর 
অিগীকন, ২০২২ 
সোকলর আগকটির 
মকি্য ৭০টট 
লিমোনিন্দর িোলু 
করো হকয়কে।

১ ভোকোটট ৬ লকক্ষর 
ভোিলে যোত্রগী সোশ্রয়গী 
মূকল্য লিমোকনর 
টটলকট ভোপকয়কেন।

২০১৪ সোকল ভোেকে 
িোল ুলিমোনিন্দকরর 
সংখ্যো লেল ৭৪টট, 
এখন হকয়কে 
১৪৪টট। এর মকি্য 
৯টট ভোহললকপোট্ব 
এিং ২টট ওয়োটোর 
অ্যোকরোক্রোম 
রকয়কে।

উড়াি- এর �াত্া

উড়োন-এর 
অিগীকন, ২০২৬ 
সোকলর মকি্য 
১০০০টট পি-সহ 
২২০টট গন্তি্য 
(এয়োরকপোট্ব/
ভোহললকপোট্ব/ওয়োটোর 
একরো্রম) সম্পূণ্ ্ব 
করোর লক্ষ্যমোত্রো।
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ককরলেল, লেমলো ও লেললির মকি্য এই উড়োন যোত্রোর সূিনো 
ককরলেকলন প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী। এই লকিকমর উকদেে্য 
হল আঞ্চললক রুকট লো�জনক এিং সোশ্রয়গী মূকল্য উড়োন 
িোলু করো, যোকত ভোেোট েহরগুললর সোিোরণ্ মোনুেরোও 
লিমোকন ভ্রমণ্ করকত পোকরন। টোয়োর ২ এিং টোয়োর ৩-এর 
মকতো ভোেোট েহরগুললর জন্য, এই প্রককল্পর অিগীকন ৫০০ 
লককলোলমটোর িো ১ ঘন্টো িো আি ঘন্টো ভোহললকটেোর যোত্রোর 
জন্য লিমোন ভ্রমকণ্র �োড়ো ২৫০০ টোকো লনি ্বোরণ্ করো 
হকয়কে।

এয়োরলোইনগুলল লনি ্বোলিত লিমোন পকির জন্য েরপত্র 
ডোকক এিং ভোয সংস্োটট সি ্বলনম্ন �তু ্বলক িোয় তোকক সুকযোগ 
ভোেওয়ো হয়। লনি ্বোলিত এয়োরলোইন্স ভোকোম্পোলন তোকের 
প্রলতটট উড়োকন ২৫০০ টোকো হোকর অকি ্বক িো সি ্বলনম্ন ৯টট 
িো সকি ্বোচ্চ ৪০টট আসন প্রেোন ককর। সরকোর কম �োড়োর 
কোরকণ্ এয়োরলোইনগুললকক �োয়োলিললটট গ্যোপ ফোক্ডিং 

(ল�ক্জএফ) আকোকর ক্ষলতপূরণ্ ভোেয়। এর সোকি, উড়োন 
প্রককল্পর অিগীকন পলরিোললত লিমোকনর জন্য লিমোনিন্দকরর 
িোজ্ব মকুি ককর রোজ্য সরকোরগুলল লিনোমূকল্য লনরোপত্তো, 
লিেু্যৎ এিং েমকল পলরকেিো প্রেোন ককর।

উড়োন প্রকল্পটটর ফকল ভোেকের অি ্বনগীলতকত অনুকূল 
প্র�োি লক্ষ্য করো লগকয়কে। লেল্প অংেগীেোলর লিকেেত 
এয়োরলোইন অপোকরটর এিং রোজ্য সরকোরগুললর কোে 
ভোিকক েুে্বোন্ত প্রলতক্ক্রয়ো পোওয়ো লগকয়কে। এই লকিকমর 
অিগীকন এখন ৩৫০টটরও ভোিলে নতুন েহর যুতি করো হকি। 
ইলতমকি্যই ভোেকের েুকেোটট েহর সংযুতি হকয়কে, মোনুকের 
যোতোয়োকতর সুলিিো হকয়কে পোেোপোলে সুেম আঞ্চললক 
িকৃ্ধি লনক্চিত করো হকয়কে। এর ফকল স্োনগীয় মোনুেকের 
অি ্বননলতক িকৃ্ধি এিং কম ্বসংস্োন হয়। এই কোরকণ্ই 
উড়োন প্রকল্পটট সম্প্রলত জনপ্রেোসকনর ভোক্ষকত্র ভোশ্রষ্কত্বর 
জন্য প্রিোনমন্ত্রগীর পুরকিোকর �ূলেত হকয়কে। n

উড়োন লকিকমর অিগীকন এখনও পয ্বন্ত প্রোয় এক লক্ষ যোত্রগী 
কম খরকি লিমোকন যোত্রো ককরকেন। তোকঁের মকি্য লক্ষ 
লক্ষ যোত্রগী আকেন যোরো জগীিকন প্রিমিোর লিমোনিন্দকর 
লগকয়লেকলন, লিমোকন ভ্রমণ্ ককরলেকলন। আমোর ভোেকের 
েলরদ্র এিং মি্যলিত্ত �োইকিোকনরো যোরো এতলেন িোকস িো 

ভোরেকন যোতোয়োত করকতন, তোরঁোও এখন লিমোকনর লসট ভোিটে 
িোিঁো লেখকেন। - িণ্রন্দ্র দমাদী, প্রিোনমন্ত্রগী। (১২ র্িুাই 
দদওর্র তবমািবন্দর উণ্দ্াধণ্ির সময় বণ্িতছণ্িি) 
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দষেতা উন্নয়ণ্ি িতুি �ুগ

আপলন আজ যো লেখকেন তো 
অিে্যই আপনোর �লিে্যকতর 

ল�ত লনম ্বোণ্ করকি, তকি 
আপনোকক �লিে্যকতর জন্য 
আপনোর েক্ষতোরও লিকোে 
করকত হকি। যখন েক্ষতোর 

কিো আকস, তখন আপনোর মন্ত্র 
হওয়ো উলিৎ েক্ষতো, পুনঃেক্ষতো 

এিং েক্ষতোর লিকোে!
- িণ্রন্দ্র দমাদী , প্রিোনমন্ত্রগী

জোতগীয় ও আন্তজ্বোলতক ভোক্ষকত্র পলরিলত্বত ি্যিসোলয়ক পলরকিে এিং 
িোজোকরর পলরলস্লতর সকঙ্ মোলনকয় ভোনওয়োর, প্রোসলঙ্ক িোকোর মন্ত্র 
হল পুনঃেক্ষতো এিং েক্ষতো িকৃ্ধি করো। এই কোরকণ্ই প্রিোনমন্ত্রগী 

নকরন্দ্র ভোমোেগী সরকোর গেকনর পকর, েক্ষতো উন্নয়ন মন্ত্রক গেন ককরলেকলন। 
েক্ষতো উন্নয়ন লমেন শুরু হকয়লেল, জোতগীয় প্রলেক্ষণ্ ইনলটিটটউট এিং �োরতগী 
লকিল ইনলটিটটউকটর সূিনো করো হকয়লেল। এর পোেোপোলে েক্ষতোর লিকোকের 
জন্য ভোেেজকুড় হোজোর হোজোর েক্ষতো উন্নয়ন ভোকন্দ্র রকয়কে। ১৭ ভোসকটেম্বর 
লিবেকম ্বো জয়ন্তগীকত আইটটআই েোত্রকের ভোকৌঁেল সমোিত্বন অনুষ্োকন �োেণ্ 
লেকয়লেকলন প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী। অনুষ্োকন প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী িকলন, 
“গত আট িেকর, ভোেে �গিোন লিবেকম ্বোর অনুকপ্ররণ্োয় অকনক পলরকল্পনো 
শুরু ককরকে। আজ, ভোেে আিোরও েক্ষতোকক প্রোিোন্য লেকচ্ছ, েক্ষতো উন্নয়কন 
সমোন ভোজোর লেকচ্ছ। স্বোিগীন �োরকতর সোত েেকক, যখন ১০ হোজোর লেল্প 
প্রলেক্ষণ্ ভোকন্দ্র অি ্বোৎ আইটটআই গটেত হকয়লেল, ভোসখোকন গত আট িেকর 
৫ হোজোর নতুন আইটটআই ততলর করো হকয়কে, এিং ওই প্রলতষ্োনগুললকত 
িোর লকক্ষরও ভোিলে নতুন আসন যুতি করো হকয়কে। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী 
লেক্ষোিথীকের িকললেকলন ভোয কুিল স্কর েক্ষতো লিকোকের জন্য পোিঁ হোজোকরর 
ভোিলে েক্ষতো ভোকন্দ্র স্োপন করো হকি। এখন েেম ভোশ্রণ্গী উত্তগীণ্ ্ব হওয়োর পকর, 
যোরো আইটটআইকত �লত্ব হকচ্ছন তোরঁো সহকজই ন্যোেনোল ওকপন কুিকলর মোি্যকম 
বিোেে ভোশ্রণ্গী উত্তগীণ্ ্ব হওয়োর সোটট্বলফককট পোকিন। আইটটআই ভোিকক প্রযুক্তিগত 
প্রলেক্ষণ্প্রোপ্ যুিককের ভোসনোিোলহনগীকত লনকয়োকগর জন্য একটট লিকেে ি্যিস্ো 
রকয়কে। ‘লেল্প ৪.০’ িো িতুি ্ব লেল্প লিপ্লকির যুকগ প্রিোনমন্ত্রগী ভোমোেগী িকললেকলন- 
আইটটআইকয়র পোে্যক্রম প্রকয়োজন অনুসোকর পলরিোললত হয়, ভোকোলডং, কৃত্তিম 
িুক্ধিমত্তো িো এআই, ভোরোকিোটটক্স, লরিলড লপ্রলন্টং, ভো্রোন প্রযুক্তি এিং ভোটললকমলডলসন 
সম্পলক্বত অকনক ভোকোস ্ব আইটটআইকয় শুরু হকয়কে।n

দষেতা উন্নয়ণ্ির
িণ্ষেযে পদণ্ষেপ

 �োরত সরকোর লকিল 
ভোডক�লপকমন্ট 
ককপ ্বোকরেকনর মোি্যকম 
লকিল ইক্ডিয়ো ইন্টোরন্যোেনোল 
ভোসন্টোর স্োপকনর কিোও 
লিকিিনো করকে যোর লক্ষ্য 
সোরো লিকবের লনকয়োগকত্বোকের 
প্রকয়োজন অনুযোয়গী উচ্চ-
মোকনর প্রলেক্ষণ্ প্রেোন করো।

 লপএম ভোকৌঁেল লিকোে 
ভোযোজনোর অিগীকন, প্রিোনমন্ত্রগী 
ভোকৌঁেল লিকোে ভোকন্দ্র-সহ 
প্রোয় ৩২হোজোর প্রলেক্ষণ্ 
ভোককন্দ্রর মোি্যকম প্রোিথীকের 
স্বল্পকময়োেগী প্রলেক্ষণ্ ভোেওয়ো 
হকচ্ছ।

 ন্যোেনোল লকিল 
ভোডক�লপকমন্ট ককপ ্বোকরেন 
ই-লকিল ইক্ডিয়ো ততলর 
ককরকে, �োরতগীয় যুিককের 
ই-লকিললংকয়র সুকযোগ 
ভোেওয়োর জন্য একটট 
িহু�োলেক ভোপোট্বোল িোলু 
হকয়কে। এই ভোপোট্বোকল ভোরেড 
লকিল ভোকোস ্ব ভোিকক শুরু ককর 
লোইফ লকিল, সফট লকিল 
এিং কম ্বসংস্োন িকৃ্ধিকোরগী 
১৪০০টটরও ভোিলে লডক্জটোল 
ভোকোকস ্বর তোললকো রকয়কে।

েক্ষতো উন্নয়ন রাষ্ট্র
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ভোেকের সকল স্বোিগীনতো সংগ্রোমগীকের প্রলত শ্রধিো জোনোকত সোরো ভোেে আজ স্বোিগীনতোর 
অমতৃ মকহোৎসি উেযোপন করকে। যলে ভোেকের �লিে্যৎ উজ্জ্বল করকত হয়, 

তোহকল �োরকতর সমধৃিেোলগী ইলতহোস, ঐলতহ্য পরিতথী প্রজকন্র মকি্য সঞ্চোলরত 
করকত হকি। স্বোিগীনতোর অমতৃ িেকর ভোেকের িগীর লিপ্লিগীকের আত্মত্যোগ, কত্বি্য ও 
লিবেোস, অিেোনকক স্রণ্ করো হকচ্ছ। আমোকের স্বোিগীনতোর ইলতহোকস এমন অকনক 
লিপ্লিগী আকেন যোরো শুিুমোত্র মোনুেকক পি ভোেখোনলন, মোনুেকক ভোেকের পরোিগীনতোর 

েঙৃ্খলকমোিকন অংে হকত অনুপ্রোলণ্ত ককরকেন। আমোকের এই সংখ্যোয় অমতৃ 
লি�োকগ িঙ্�কঙ্র মকতো ঐলতহোলসক ঘটনোর লিেকয় নোনো তি্য রকয়কে। ১৯০৫ সোকলর 

১৬ অক্টোির িঙ্�ঙ্ হকয়লেল। িঙ্�ঙ্ �োরকতর স্বোিগীনতো সংগ্রোকমর এমন এক 
ঐলতহোলসক ঘটনো যো লরিটটেকের লিরুকধি �োরতগীয়কের ঐক্যিধি হকয় লড়োই করকত 

লেলখকয়লেল।

দদিণ্প্রতমকরা দদণ্ির দসবায় 
র্ীবি উৎসগ ্জ কণ্রতছণ্িি

স্বোিগীনতোর অমতৃ মকহোৎসি রাষ্ট্র
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রোমকৃষ্ণ খত্রগী, একজন লিলেষ্ �োরতগীয় স্বোিগীনতো 
সংগ্রোমগী। ১৯০২ সোকলর ৩ মোি্ব মহোরোকষ্ট্রর 
িুলিোনো ভোজলোয় লতলন জন্গ্রহণ্ ককরন। 

তোরঁ লপতোর নোম লেিলোল ভোিোপড়ো এিং মো লেকলন কৃষ্ণো 
িোই। লতলন লিখোলগী ও িন্দ্রপুর নগকর প্রোিলমক এিং 
মোি্যলমক লেক্ষো সম্পূণ্ ্ব ককরন। তেেি ভোিককই তোরঁ মকন 
প্রিল ভোেে�ক্তি লেল। রোমকৃষ্ণ খত্রগী েোত্র অিস্োয় িোল 
গঙ্োির লতলক বিোরো প্র�োলিত হকয়লেকলন। লতলন সোিু 
সমোজ গেকনর লসধিোন্ত ভোনন। লতলন ‘উেোসগীন মডিল’ 
প্রলতষ্ো ককরন, ভোসখোকন লতলন মহন্ত ভোগোলিন্দ প্রকোে 
নোকম পলরলিত লেকলন। লকেুকোল পকর, লতলন রোমপ্রসোে 
লিসলমকলর মকতো লিপ্লিগীকের সকঙ্ ভোেখো ককরন এিং 
‘লহন্দসু্োন লরপোিললকোন অ্যোকসোলসকয়েন’-এ ভোযোগ ভোেন। 
রোমপ্রসোে লিসলমল তোকঁক উত্তরপ্রকেে ও মি্যপ্রকেকে 
সলমলত সম্প্রসোরকণ্র �োর অপ ্বণ্ ককরলেকলন, যো লতলন 
সম্পূণ্ ্ব েোলয়ত্ব সহকোকর পোলন ককরলেকলন। 

রোমকৃষ্ণকক এই েোলয়ত্ব ভোেওয়ো হকয়লেল কোরণ্ লতলন 
লহক্ন্দ, গুরুমুখগী এিং ইংকরক্জকত পোরেেথী লেকলন। মোরোটে 
�োেোকতও লতলন সোিলগীল লেকলন। �োরতগীয় স্বোিগীনতো 
সংগ্রোকমর লিপ্লিগীরো লরিটটে রোকজর লিরুকধি যুধি করোর 
জন্য অ্রে ভোকনোর জন্য লরিটটে সরকোকরর ভোকোেোগোর 

লুট করোর পলরকল্পনো ককরলেল। লহন্দসু্োন লরপোিললকোন 
অ্যোকসোলসকয়েন এই কোকজর েোলয়ত্ব গ্রহণ্ ককর।

এই উকদেকে্য কোককোলরকত ভোরেন ভোিকক লরিটটেকের অি ্ব 
লুট করো হয়। এই ঘটনোর পর রোমকৃষ্ণ খত্রগী পুকনকত 
ভোগ্রফতোর হন এিং লখনউকত কোরোিক্ন্দ হন। কোককোলরকত 
ভোরেকন ভোকোেোগোর লুকের জন্য তোরঁ লিিোর হকয়লেল, তোকঁক 
েে িেকরর কোরোেণ্ড ভোেওয়ো হকয়লেল। সোজো ভো�োগ করোর 
পর রোমকৃষ্ণ খত্রগী ভোজল ভোিকক মুক্তি পোন। তোরপর লতলন 
কোরোগোর ভোিকক অন্য িন্দগীকের মুতি করোর জন্য কোজ 
শুরু ককরন। শুিু তোই নয়, লতলন রোজননলতক িন্দগীকের 
মুক্তির জন্য প্রিোরণ্োও িোললকয়লেকলন এিং এই প্রকিষ্োয় 
লতলন সফল হকয়লেকলন। ভোেে স্বোিগীন হওয়োর পরও লতলন 
ভোেকের নোগলরককের ভোসিো ককর লগকয়কেন। সরকোকরর 
সকঙ্ ভোযৌঁি উকে্যোকগ লতলন স্বোিগীনতো সংগ্রোমগীকের সহোয়তোর 
জন্য অকনক পলরকল্পনো প্রণ্য়ন ককরন। রোমকৃষ্ণ খত্রগীর 
প্রকিষ্োয় কোককোলরকত লিপ্লিগীকের উকদেকে লনকিলেত 
স্লৃতকসৌঁি ততলর করো সম্ভি হকয়লেল। ‘ভোগ্রট ডোইকমনেন’ 
গ্রকন্র রিলয়তো লতলন। তোরঁ ‘েহগীকেো ঁলক েোয়ো’ িইটট নোগপুর 
ভোিকক প্রকোলেত হয়। লতলন ‘কোককোলর েহগীে স্লৃত’ নোকম 
একটট িইও ললকখকেন। রোমকৃষ্ণ খত্রগী, ১৯৯৬ সোকলর ১৮ 
অক্টোির ভোেে লনঃবেোস ত্যোগ ককরন।

রামকৃষ্ণ খত্ী: তারঁ প্রণ্চষ্টায় কাণ্কাতর 
ি�ীদ স্তৃতণ্সৌধ তিতম ্জত �ণ্য়তছি

র্ন্ম- ৩ মাচ্জ , ১৯০২। মৃতুযে- ১৮ অণ্্টাবর, ১৯৯৬ 

�োরকতর স্বোিগীনতো সংগ্রোকমর সময় আমোকের মহোন 
স্বোিগীনতো সংগ্রোমগীরো ভোয স্বপ্নগুলল ভোেকখলেকলন, িত্বমোন 
সরকোর ভোসই সকল স্বপ্নকক িোস্িোলয়ত করকে। ভোেকের িগীর 
লিপ্লিগীকের স্বপ্ন লেল �োরকতর খোে্যেকস্যর উৎপোেন িকৃ্ধি 
করো যোকত ভোেে স্বোিগীনতোর পর এই ভোক্ষকত্র স্বয়ংসম্পূণ্ ্বতো 
অজ্বন করকত পোকর। আজ, �োরত ভোসই মহোন সংগ্রোমগীকের 
স্বপ্নকক িোস্কি পলরণ্ত করোর জন্য লনষ্োর সকঙ্ কোজ 
করকে। ফকল স্বোিগীনতোর পর ভোিকক ভোেকের খোে্যেস্য 
উৎপোেন েয় গুণ্ ভোিকড়কে। ১৯৫০ সোকল ৫০.৮২ লমললয়ন 
টন খোে্যেস্য উৎপোলেত হকয়লেল; ২০১৪-১৫ সোকল 
২৫২.০২ লমললয়ন টন খোে্যেস্য উৎপোলেত হকয়লেল। 
একই সোকি, ২০২১-২২ সোকল ৩১৪.৫১ লমললয়ন টন 
খোে্যেকস্যর ভোরকড্ব ফলন আেো করো হকচ্ছ। ২০২১-২২ 
সোকলর পলরসংখ্যোন খোে্যেস্য উৎপোেকনর তৃতগীয় অলগ্রম 
অনুমোকনর উপর ল�ত্তি ককর করো হকয়কে।

স্াধীিতার পর দথণ্ক খাদযেিণ্সযের উৎপাদি দবণ্ড়ণ্ছ ছয়গু্য

স্বোিগীনতোর অমতৃ মকহোৎসি রাষ্ট্র

লনউ ইক্ডিয়ো সমোিোর   ১৬-৩১ অক্টোির, ২০২২
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মহোন স্বোিগীনতো সংগ্রোমগী, লিপ্লিগী,সোংিোলেক 
রিহ্মিোন্ধি উপোি্যোয় ১৮৬১ সোকলর ১১ 
ভোফব্রুয়োলর পক্চিমিকঙ্র হুগলল ভোজলোর 

খন্যোন গ্রোকম জন্গ্রহণ্ ককরন। তোরঁ আসল নোম লেল 
�িোনগীিরণ্ িকন্দ্যোপোি্যোয়। লিে্যোলকয় পড়োকেোনো সমূ্পণ্ ্ব 
করোর পর লতলন জোতগীয়তোিোেগী আকন্দোলকন আগ্রহগী হকয় 
ওকেন। ককলজ জগীিকন লতলন স্বোিগীনতো আকন্দোলকনর 
সকঙ্ যতুি হন। স্বোমগী লিকিকোনন্দ কলকোতোর কিটটে 
িোি্ব ককলকজ তোরঁ সহপোেী লেকলন। রিহ্মিোন্ধি যকুধির 
ভোকৌঁেল লেখকত এিং লরিটটেকের ভোেে ভোিকক লিতোলড়ত 
করকত ভোগোয়োললয়র রোকজর ভোসনোিোলহনগীকত ভোযোগ লেকত 
ভোিকয়লেকলন। এর জন্য লতলন েিুোর ভোিষ্োও ককরলেকলন, 
লকন্তু মহোরোজোর নগীলতর কোরকণ্ তোকঁক ভোসখোন ভোিকক 
হতোে হকয় লফরকত হকয়লেল। ভোকেি িন্দ্র ভোসকনর 
পরোমকে ্ব লতলন রিোহ্ম িকম ্ব েগীলক্ষত হন ১৮৮৭ সোকল। 
১৮৮৮ সোকল লতলন রিোহ্ম িম ্বপ্রিোরক লহসোকি লসনু্ধকেকে 
যোন। তোরঁ জগীিনগীকোর জলুলয়োস ললপনোকরর মকত,  
নতুন �োরত গেকন রিহ্মিোন্ধকির অিেোন অনস্বগীকোয ্ব। 
রিগীন্দ্রনোি েোকুর এিং স্বোমগী লিকিকোনন্দ উ�কয়ই 
রিহ্মিোন্ধকির িনু্ধ লেকলন। 
লিকিকোনকন্দর সংস্পকে ্ব তোরঁ জগীিকনর গলতপি পোকটে 
যোয়। ১৯০১ সোকল লতলন আিোর লহন্দ ুিকম ্ব লফকর আকসন। 
তোরঁ নিলব্ধ নোম হয় রিহ্মিোন্ধি উপোি্যোয়। ১৯০২ সোকল 
স্বোমগীক্জর মতুৃ্যর পর লতলন ভোিেোন্ত িম ্ব প্রিোকরর উকদেকে্য 

লিকলত যোত্রো ককরন। মতুৃ্যর আকগ পয ্বন্ত লতলন সন্ধ্যো 
পক্ত্রকোর সম্পোেক লেকলন। সন্ধ্যো এিং িোংলো সোপ্োলহক 
যগুোন্তকরর মোি্যকম লতলন স্বরোজ ও স্বকেেগী আকন্দোলনকক 
আরও েক্তিেোলগী ককরন। লতলন লরিটটে ঔপলনকিলেকতো 
এিং ইউকরোপগীয় সংকৃিলতর আলিপকত্যর সমোকলোিনো 
ককর ইংকরক্জকত লনিন্ধ ললকখকেন। ১৯০৭ সোকলর 
১০ ভোসকটেম্বর রোষ্ট্রকদ্রোকহর অল�কযোকগ রিহ্মিোন্ধিকক 
ভোগ্রফতোর করো হয়। রিহ্মিোন্ধি আত্মপক্ষ সমি ্বকনর 
জন্য আেোলকত উপলস্ত হকত অস্বগীকোর ককরন। এর 
পকর, ১৯০৭ সোকলর ২৩ ভোসকটেম্বর ি্যোলরটিোর লিত্তরঞ্ন 
েোস আেোলকত তোরঁ জিোনিক্ন্দ প্রেোন ককরন। রিহ্মিোন্ধি 
লিিলৃতকত িকলকেন ভোয লতলন সন্ধ্যোর প্রকোেনো এিং 
পলরিোলনোর সমূ্পণ্ ্ব েোলয়ত্ব গ্রহণ্ ককরন। রিহ্মিোন্ধি 
১৩ আগটি, ১৯০৭ তোলরখ পয ্বন্ত সংিোেপকত্র প্রকোলেত 
লনিন্ধগুললও ললকখলেকলন িকল েোলি ককরলেকলন। এই 
ভোলখোগুললর মকি্য ককয়কটট ভোলখোকক ‘উত্তিজনোপূণ্ ্ব’ 
িকল লিকিিনো ককর রিহ্মিোন্ধকির লিরুকধি লিিোর করো 
হকয়লেল। রিহ্মিোন্ধি কোয ্বিোরোয় অংে লনকত অস্বগীকোর 
ককরন। প্রকৃতপকক্ষ, লতলন লিবেোস করকতন ভোয লরিটটেকের 
লিরুকধি জনগকণ্র লিকদ্রোকহর জন্য তোকঁক েোয়গী করো 
যোয় নো। লতলন সম্পোেক লহসোকি কোরোরুধি হন। শুনোলন 
িলোকোলগীন অসুস্ রিহ্মিোন্ধিকক ক্যোম্পকিল (নগীলরতন) 
হোসপোতোকল �লত্ব করো হয়। ১৯০৭ সোকলর ২৭ অক্টোির 
ভোসখোকনই তোরঁ মতুৃ্য হয়।

ব্হ্মবান্ধব উপাধযোয়: সন্ধযো পন্ত্কার সম্াদক 
স্াধীিতা সংগ্রাণ্ম অগ্র্যী ভূতমকা গ্র�্য কণ্রতছণ্িি

র্ন্ম- ১১ দফব্রুয়াতর, ১৮৬১। মতুৃযে- ২৭ অণ্্টাবর, ১৯০৭   

রোজস্োকনর জয়পুর ভোজলোর িোলস গ্রোকমর িোলসন্দো 
মুলিোেঁ িোকন্দল ১৯২০ সোকল শুরু হওয়ো 
অসহকযোগ আকন্দোলকনর সময় মহোত্মো গোন্ধগীর 

লিকেলে কোপড় ও ক্জলনসপত্র ভোপোড়োকনো এিং কুিল-ককলজ 
িয়কট করোর আহ্োকন অনুপ্রোলণ্ত হকয়লেকলন। লতলন তোরঁ 
লপ্রয় একটট ভোপোেোকও পুলড়কয়লেকলন। কোপড় লমকলর 
মোললক তোকঁক ভোসই ভোপোেোকটট লেকয়লেকলন। ভোেকের 
স্বোকি ্ব লতলন লনকজর ি্যক্তিগত পেন্দকক উকপক্ষো ককর 

সি ্বেো জোতগীয় স্বোি ্বকক প্রোিোন্য লেকয়কেন। অটল লিবেোসগী 
মূলিোেঁ িোকন্দল, স্বোিগীন �োরকতর স্বপ্ন ভোেকখলেকলন। 
লতলন �োরকতর স্বোিগীনতোর জন্য সিলকেু পলরত্যোগ করোর 
লসধিোন্ত লনকয়লেকলন। িোকন্দল যখন আহকমেোিোকে যোন, 
তখন লতলন সিরমলত আশ্রকম লগকয় মহোত্মো গোন্ধগীর সকঙ্ 
ভোেখো করোর এিং তোরঁ সংস্পকে ্ব আসোর সুকযোগ পোন। 
এই ঘটনোটট িোকন্দকলর জগীিকন উকলিখকযোগ্য প্র�োি 
ভোফকললেল। ১৯২০ সোকল মহোত্মো গোন্ধগী যখন অসহকযোগ 

মিুচাদঁ চাণ্ন্দি: সব ্জদা র্াতীয় 
স্াথ ্জণ্ক প্রাধািযে তদণ্য়ণ্ছি 

লনউ ইক্ডিয়ো সমোিোর   ১৬-৩১ অক্টোির, ২০২২
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জয়কেি কোপুর উত্তর প্রকেকের হোরকেোইকত 
১৯০৮ সোকলর ২৪ অক্টোির জন্গ্রহণ্ 
ককরন। িোিো লেকলন েোললগ্রোম কোপুর এিং 

মো গঙ্ো ভোেিগী। লতলন কোনপুকরর লডএল� ককলকজ 
অি্যয়নকোকল আকরক লিপ্লিগী লেি িম ্বোর সকঙ্ লহন্দসু্োন 
লরপোিললকোন অ্যোকসোলসকয়েকন ভোযোগ লেকয়লেকলন। 
১৯২৫ সোকল তোকঁক ভোিনোরকস একটট লিপ্লিগী ভোনটওয়োক্ব 
গকড় ভোতোলোর েোলয়ত্ব ভোেওয়ো হকয়লেল। এই পলরলস্লতকত 
লতলন ভোিনোরস লহন্দ ু লিবেলিে্যোলকয় লি.এসলস ভোকোকস ্ব 
�লত্ব হন।

�গৎ লসং তোরঁ সকঙ্ ভোিে লকেুলেন ললম্বোলে ভোহোকটিকল 
লেকলন। জয়কেি কোপুর আগ্রোয় ভোিোমো ততলরর 
প্রলেক্ষণ্ও লনকয়লেকলন এিং লতলন লিপ্লিগীকের ভোিোমো 
িোনোকত ভোেখোকতন। একিোর তোরঁ িোলড়র কোকে একটট 
ভোিোমো লিক্ফোলরত হয়। িন্দ্রকেখর আজোকের মকতো মহোন 
লিপ্লিগীকের ঘলনষ্ লেকলন জয়কেি। একই সকঙ্ লতলন 
সমূ্পণ্ ্ব�োকি লিপ্লিগী কম ্বকোকণ্ড লনকজকক লনকয়োক্জত 
ককরলেকলন। িোলণ্জ্য লিকরোি লিল এিং জনলনরোপত্তো 
লিকলর প্রলতিোকে ভোসন্টোল অ্যোকসম্বললকত ভোিোমো হোমলোয় 
লতলন গুরুত্বপূণ্ ্ব �ূলমকো পোলন ককরলেকলন। জয়কেি 
কোপুর �গৎ লসং এিং িটুককবের েত্তকক ভোসন্টোল 
অ্যোকসম্বললকত ঢুকক ভোিোমো ভোফলোর ি্যিস্ো ককরলেকলন 

িকল জোনো যোয়। �গৎ লসং ভোিোমো লনকক্ষপ করোর আকগ 
তোকঁক তোরঁ নতুন জকুতো লেকয়লেকলন, িকললেকলন 
ভোয পুললে ভোসগুলল লনকয় যোকি তকি অন্তত জয়কেি 
কোপুর ভোসগুলল পরকত পোরকি। �গৎ লসং তোকঁক একটট 
পককট ঘলড়ও লেকয়লেকলন। কলিত আকে ভোয �গৎ লসং 
জয়কেকির কোে ভোিকক প্রলতশ্রুলত লনকয়লেকলন ভোয লতলন 
ভোযন লিপ্লকির লেখো প্রজ্বললত রোকখন। ওই ঘলড়টট ভোকোন 
সোিোরণ্ ঘলড় লেল নো; িহু অমূল্য মুহকূত ্বর সোক্ষগীও লেল। 
এই ঘলড়টট রোসলিহোরগী িসুর কোে ভোিকক ভোপকয়লেকলন 
মহোন লিপ্লিগী েিগীন্দ্রনোি সোন্যোল। লতলন পকর তো �গৎ 
লসংকক লেকয়লেকলন। ভোিোমো হোমলোর পর ঘটনোর সকঙ্ 
জলড়ত সকল লিপ্লিগীকক ভোগ্রফতোর ককর িক্ন্দ করো হয়। 
ভোগ্রফতোর করো হয় জয়কেিককও। তোকঁক আন্দোমোন ও 
লনককোিকরর ভোসলুলোর ভোজকল স্োনোন্তর করো হয়। কলিত 
আকে, আন্দোমোন ভোজকল টোনো ৬০ লেন সকোকল তোকঁক 
৩০িোর ভোিত্রোঘোত করো হত। েরগীকর ভোসই িোিুককর লিনি 
জয়কেকির েরগীকর আজগীিন ভোিকক যোয়। জগীিকনর ভোেে 
লেকক জয়কেি �গৎ লসং এিং তোরঁ সঙ্গীকের ভোেখো 
করোর ইচ্ছো প্রকোে ককরলেকলন। লতলন ভোসলুলোর ভোজকল 
১৬ িের কোটটকয়লেকলন। স্বোিগীনতোর মোত্র ককয়ক 
িের আকগ লতলন মুক্তি পোন। লতলন ১৯৯৪ সোকলর ১৯ 
ভোসকটেম্বর মোরো যোন।   

র্য়ণ্দব কাপুর: দবামা বািাণ্িার র্িযে 
তবপ্লবীণ্দর প্রতিষে্য তদণ্তি

র্ন্ম- ২৪ অণ্্টাবর ১৯০৮। মৃতুযে- ১৯ দসণ্টেম্বর ১৯৯৪ 

আকন্দোলন শুরু ককরন, তখন মূলিোেঁ িোকন্দল তোরঁ সকঙ্ 
ভোযোগ ভোেন। শুিু তোই নয়, পলরকিকের প্রলত, পলরকিকের 
সুরক্ষোর প্রলত যত্নিোন লেকলন মূলিোেঁ িোকন্দল। লতলন 
আজগীিন পলরকিকের জন্য কোজ ককরকেন।

লতলন িলকতন, 'অকনককই আম গোে লোগোয় অিি 
ফল খোন নো, লকন্তু তোর মোকন এই নয় ভোয ভোস িকৃ্ষ 
ভোরোপণ্ করকি নো'। লতলন তোরঁ আিোসস্কলর আকেপোকে 
অসংখ্য িোরো ভোরোপণ্ ককরন। লতলন িলকতন, িোরো ভোরোপণ্ 
করো িড় কিো নয়, লকন্তু িোরোগুললর যত্নও লনকত হয়। 

িোরোগুললকক লেশুর মকতো যত্ন করকত হকি। ১৯৬০ 
সোকলর ২৪ অক্টোির মুলিোেঁ িোকন্দকলর মতুৃ্য হয়। 
জয়পুকরর কস্তুরগী ভোেিগী লেক্ষোগত উন্নয়ন ও সোমোক্জক 
গকিেণ্ো প্রলতষ্োন স্বোিগীনতোর অমতৃ মকহোৎসকির সময় 
২০২১ সোকল এক িের িকর মূলিোেঁ িোকন্দকলর ৬১তম 
মতুৃ্যিোলে ্বকগী আকয়োজন করোর পলরকল্পনো ককরলেল 
এিং এর জন্য একটট কলমটট গেন ককরলেল। সংস্োটট 
অমতৃ মকহোৎসকির সময় িকৃ্ষকরোপণ্ এিং ভোসলমনোর সহ 
অকনকগুলল অনুষ্োকনর আকয়োজন ককরলেল।●

অস�ণ্�াগ আণ্ন্দািণ্ির সময় ম�াত্মা গান্ধীর তবণ্দতি কাপড় ও 
ন্র্তিসপত্ দপাড়াণ্িা এবং সু্ি-কণ্ির্ বয়কি করার আহ্াণ্ি 

অিপু্রাত্যত �ণ্য়তছণ্িি। 

লনউ ইক্ডিয়ো সমোিোর   ১৬-৩১ অক্টোির, ২০২২

স্বোিগীনতোর অমতৃ মকহোৎসি রাষ্ট্র



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ অক্্টাবর, ২০২২4444

প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী ভোেকের েোসন ি্যিস্োয় পলরিত্বন সোিন ককরকেন, তোর প্রিোন উকদেে্য হল ভোয সুেোসন 
প্রলতটট নোগলরককর কোকে ভোপৌঁঁেোকত হকি। এই মহৎ সোিনোর অংে লহসোকি লতলন ঊধ্ ্বতন সরকোলর কম ্বকত্বোকের 

তোকঁের প্রিম কম ্বস্ল পলরেে ্বন করকত িকলন। ভোসখোকন পলরলস্লত কগী�োকি পলরিত্বন হকয়কে তোও ভোেখকত 
িকললেকলন। প্রিোনমন্ত্রগী নকরন্দ্র ভোমোেগী িকলন, “আলম একিোর অলফসোরকের পরোমে ্ব লেকয়লেলোম ভোয অকনক িের 
ভোককট লগকয়কে, আপনোরো আপনোকের প্রিম কম ্বস্কল যোন। ভোসখোনকোর পলরিত্বন লক্ষ্য করুন। িহু আলিকোলরক 

তোকঁের প্রিম কম ্বস্কল লগকয়লেকলন।“ এিং তোরঁো ভোয অল�জ্তোগুলল �োগ ককরলেকলন তো অত্যন্ত অনুকপ্ররণ্োেোয়ক। 
আসুন ভোকন্দ্রগীয় সরকোকরর ঊধ্ ্বতন কম ্বকত্বোকের অল�জ্তো ভোজকন লনই। 

অতভজ্তার তভত্তিত্তিদত উন্নয়ণ্ির 
িীতত প্র্যয়ণ্ির উপর দর্ার

তৃ্যমূি স্তণ্র উন্নয়ি িীতত 
বাস্তবায়ণ্ির র্িযে এই ধরণ্ির 
উণ্দযোগগুতি প্রণ্য়ার্িীয়

শুধুমাত্ একঠি ভাি িীতত 
তিকণ্ড়র সণ্গে সংণ্�াগ 
স্াপি করণ্ত পাণ্র

ভোসন্টোল ইনফরকমেন অ্যোডি রিডকোলটিংকয়র সলিি অপূি ্ব 
িন্দ্র িকলকেন, “আলম মহোরোকষ্ট্রর আহকমেনগর ভোজলোর 

জোমকখে তোলুকক ব্লক উন্নয়ন আলিকোলরক এিং তহলসলেোর 
পকে লনযুতি হকয়লেলোম। আলম প্রিোনমন্ত্রগীর আহ্োকন আমোর 
প্রিম কম ্বস্কল লগকয়লেলোম। ৩০ িের! অকনক সময়! সমকয়র 
এই ি্যিিোন আজ খুি �োল�োকি ভোিোঝো যোয়। এখন প্রলতটট ঘকর 
লিেু্যৎ আকে। আকগ জকলর অকনক সমস্যো িোককলও এখন 
প্রলতটট গ্রোকমই জল রকয়কে। ভোসখোকন ককলর জকলর সংকযোগ 
ভোপৌঁঁকেকে এিং প্রলতটট িোলড়কত ভোেৌঁিোগোর রকয়কে। লডক্জটোল 
ভোপকমকন্টর সুলিিোও সি ্বত্র পোওয়ো যোকচ্ছ, সোিোরণ্ জনগকণ্র 
জগীিনযোত্রো এখন অকনক সহজ হকয়কে।“ প্রিোনমন্ত্রগী গ্রোমগীণ্ 
সড়ক ভোযোজনোর অিগীকন, এখন প্রলতটট গ্রোকম রোস্ো ভোপৌঁঁকেকে, যো 
আকগ শুিুমোত্র তোলুক পয ্বন্ত লেল। অপূি ্ব িন্দ্র িকলন “প্রিোনমন্ত্রগী 
যো িকলকেন তো অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ ্ব কোরণ্ আমরো একিোর লেললিকত 
িকল একল িো রোকজ্যর সের েফতকর একল আমরোই নগীলতমোলো 
ততলর কলর। এমতোিস্োয়, আমরো ১০ িের তৃণ্মূল স্কর কোজ 
ককরলে, অল�জ্তো অজ্বন ককরলে। নগীলতমোলো গেকনর সময় 
এমন উকে্যোকগর খুি প্রকয়োজন যোকত মোনুে িোস্ি অল�জ্তো 
ভোিকক নগীলত গেন করকত পোকর।

ন্যোেনোল ভোহলি অিলরটট’র লসইও আরএস েম ্বো 
তোরঁ প্রিম কম ্বস্ল ভোগোড্োয় লগকয়লেকলন।  

এখন তোরঁ  িয়স ৫৯ িের। লতলন িকলন, “প্রিোনমন্ত্রগী 
নকরন্দ্র ভোমোেগী যখন প্রিম কম ্বস্কল যোওয়োর 
জন্য লনকে্বে লেকয়লেকলন, তখন আলম ভোগোড্োয় 
লগকয়লেলোম। ভোসখোকন লগকয় স্োনগীয় মোনুেকের সকঙ্ 
ভোেখো ককরলে, তোকঁের সঙ্ উপক�োগ ককরলে। কত 
পলরিত্বন হকয়কে এখন!” লতলন প্রিোনমন্ত্রগীর এই 
উকে্যোগকক অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ ্ব িকল িণ্ ্বনো ককরন 
কোরণ্ এটট তুলনোমূলক অি্যয়কনর সুকযোগ ভোেয়। 
লতলন আরও জোনোন, “আলম লনক্চিত ভোয আমোকের 
এিং আমোকের অন্যোন্য সহকমথীকের ভোেওয়ো 
প্রলতকিেন লিকলেেণ্ করকল অকনক জরুলর িোরণ্ো 
এিং সমোিোন সূত্র খুকঁজ পোওয়ো যোকি। আমোর জন্য 
ি্যক্তিগত�োকি, এই অল�জ্তো খুি �োল লেল, আলম 
মহকুমোর কোজও ভোেখলোম। জোতগীয় ও নগীলতগত 
লেক ভোিককও এই পেকক্ষপ অত্যন্ত ফলপ্রে হকি। 
ঘকর িকস শুিু নগীলতমোলো প্রস্তুত করকল �োকলো ফল 
পোওয়ো যোকি নো তোই লেককড়র সকঙ্ সংকযোগ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূণ্ ্ব।n

ইলতিোিক �োিনো রাষ্ট্র

‘
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তমতডয়া কি ্জার 
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সে্বোর িলি��োই প্যোকটল সমগ্র ভোেেকক এক সুকতোয় 
ভোিকঁিলেকলন। তোরঁ অিেোন অলিস্রণ্গীয়। লতলন প্রলতটট 
�োরতগীকয়র মকন শ্রধিোর আসকন লিরোজমোন। লতলন �োরকতর 
ঐক্য ও েক্তির প্রতগীক। লতলন সিকিকয় কটেন সমস্যোর সমোিোন 
ককর এক অখডি �োরত গেন ককরকেন। লতলন স্বোিগীনতো 
আকন্দোলকন কৃেককের পকক্ষ ভোজোরোকলো েোলি জোলনকয়লেকলন, 
সমিোকয়র ল�ত স্োপন ককরলেকলন এিং সি ্বেো স্বোিগীনতো 
আকন্দোলকন ভোনতৃত্ব লেকয়লেকলন। মোতৃ�ূলমর জন্য সে্বোর 
প্যোকটকলর অিেোন, আনুগত্য, সংগ্রোম এিং আত্মত্যোগ প্রলতটট 
�োরতগীয়কক ভোেকের একতো ও অখণ্ডতোর জন্য লনকজকক 
লনকিলেত করকত অনুপ্রোলণ্ত ককর। সে্বোর প্যোকটকলর জগীিন, 
ি্যক্তিত্ব, িললষ্ ভোনতৃত্ব এিং ভোেকের প্রলত একলনষ্তো সি ্বেো 
আমোকের সকলকক অনুপ্রোলণ্ত ককর এিং পি ভোেখোয়।

জন্- ৩১ অক্টোির, ১৮৭৫। মতুৃ্য- ১৫ লডকসম্বর, ১৯৫০

র্াতীয় একতা তদবস
৩১ অণ্্টাবর

দিৌ�মািব সদ্জার বলিভভাই পযোণ্িণ্ির 
র্ন্মবাতর্ ্জকীণ্ত তারঁ প্রতত শ্রধিার্ ্জ

আর্ দদি এমি এক র্াতীয় বীর 
সদ্জার বলিভভাই পযোণ্িিণ্ক শ্রধিা 

র্ািাণ্চ্ছ, ত�তি তারঁ র্ীবণ্ির প্রততঠি 
মু�ূত্জ 'এক ভারত, দশ্রষ্ঠ ভারণ্ত'র প্রতত 

উৎসগ ্জ কণ্রতছণ্িি। সদ্জার পযোণ্িি 
শুধু ইতত�াণ্সই িয়, প্রততঠি দদিবাসীর 

হৃদণ্য় তবরার্মাি।  
- িণ্রন্দ্র দমাদী, প্রধািমন্তী 
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