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৪০-৪১ 

বেতরর প্রথম বতদে ভারে এক্সতপ্রতসর সূচনা। ৪২-৪৩ 

দভতকরর পাতায়  

আ�াকির অন্তিকত্বর মকাোও িাসত্ব োকা উদচৎ  
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আধুতনক ভারতের ইতেহাতসর সতঙ্ ্ুই শোব্ীর তরিটিশ ঔপতনতবতশকোর 

ইতেহাস অঙ্াঙ্ীভাতব জত়িে। সরকার গসই ঔপতনতবতশক মানতসকো 
তনমূল্ কতর ভারেীয় পতরচয়তক শক্তিশালী করার গচষ্া করতে। নীতে�ে 

পতরবেন্ও বাস্তবাতয়ে হতছে। তরিটিশ আমতলর বহু আইতনর পতরবেন্ করা 
হতয়তে। গযমন গকন্দ্রীয় বাতজতির োতরখ এবং সময়, যা কতয়ক ্শক ধতর 

তরিটিশ পাল ্াতমতটের সময়তক অনুসরণ কতর চলে। 

২০১৭-১৮ সাল গথতক গকন্দ্রীয় বাতজি গথতক পথৃক গরল 
বাতজি গপশ করার প্রথা পতরবেন্ করা হতয়তেল। ১৯২৪ সাতল 
গরলওতয়র জন্য অথ ্ সাধারণ বাতজি গথতক পথৃক করা 
হতয়তেল।

২০১৭ সাতল, বাতজতির োতরখ গেব্রুয়াতর মাতসর গশর গথতক ১ 
গেব্রুয়াতর করা হতয়তেল। আত� বাতজতির সময় তেল তবতকল 
পাচঁিা। ১৯৯৯ সাতল অিল তবহারী বাজতপয়ীর প্রধানমন্তীতত্বর 
সময় ো পতরবেন্ কতর সকাল ১১িা করা হয়।

তরিেতকতসর পতরবতে ্২০১৯ সাতল গকন্দ্রীয় সরকার ভারেীয় 
‘বতহ খাো’ তবন্যাতস বাতজি গপশ কতরতেল। ২০২১ সাতল 
তিক্জিাল বাতজি উপস্াপন করা হয়। 
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ভারতে ১৯৪৭ সাতলর ২৬ নতভম্বর অথম্ন্তী আর গক শনমুখম 
গচটটি প্রথম বাতজি গপশ কতরতেতলন। 
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समाचार-सार

श््वविक महामारी के सकंट से उभरने के बाद भारतीय अर््थव्यविस्र्ा तजेी स ेआगे 

बढ़ रही है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ब्वि्ववि की 5विीं सबस ेबड़ी अर््थव्यविस्र्ा बने 

भारत में सरकार का जीएसटी सगं्रह भी ब्नत नए ररकॉर््ड बना रहा है। चालू ब्वित्त 

विर््थ में लगातार 9 महीने स ेजीएसटी का सगं्रह 1.40 लाख करोड़ रुपय ेस ेऊपर आ रहा 

है। इतना ही नहीं अप्लै, 2022 स ेनविबंर, 2022 तक के 8 महीने में ही करीब 12 लाख 

करोड़ रुपय ेका जीएसटी सगं्रह हुआ है जो ब्पछले विर््थ इसी अविब्ि के मकुाबले करीब 

2.50 लाख करोड़ रुपय ेअब्िक है।

नविबंर, 2022 में 1,45,868 करोड़ रुपय ेएकत्र ब्कया गया ब्जसमें सीजीएसटी 

25,681 करोड़, एसजीएसटी 32,651 करोड़, आईजीएसटी 77,103 करोड़ और 

10,433 करोड़ रुपये उपकर शाब्मल है। इसमें माल के आयात पर एकब्त्रत कर भी 

शाब्मल है। नविबंर का राजस्वि ब्पछले साल इसी अविब्ि में जटुाए गए जीएसटी स े11% 

अब्िक है।

नौ महीन ेस ेलगातार 1.40 लाख करोड़ 

रुपय ेस ेज्ादा जीएसटी सगं्रह

श में ब्नविशे के ब्लए सरकार लालफीताशाही की जगह ‘नेशनल ब्सगं ब्विरं्ो 

ब्सस्टम’ के तौर पर ररे् कारपेट ब्बछा रही है। मके इन इंब्र्या, स्टाट्डअप इंब्र्या 

और उत्पादन-संबद्ध प्ोत्साहन योजना (पीएलआई) को मजबूती देने और 

व्यापार सुगमता के ब्लए शुरु “नेशनल ब्सगंल ब्विरं्ो ब्सस्टम” केंद्र वि राज्य सरकार से 

मजंरूी ब्दलविाने में ब्नविशेकों के  ब्लए “विन स्टॉप शॉप” की भबू्मका ब्नभा रहा है। केंद्रीय 

विाब्िज्य एवि ंउद्ोग मतं्री पीयूर् गोयल ने 5 ब्दसबंर को नई ब्दल्ली में इस प्िाली की 

समीक्ा की है।
एनएसर्ब्ल्यएूस में करीब 76 हजार आविदेन आए र् ेब्जसमें स ेकरीब 48 हजार 

को मजंरूी दे दी गई है। अभी तक 27 केंद्रीय ब्विभागों और 19 राज्यों को एनएसर्ब्ल्यएूस 

स ेजोड़ा जा चकुा है, बाकी ब्विभागों और राज्यों को भी जोड़ा जा रहा है। विाहन स्क्रैब्पगं 

नीब्त, इर्नेॉल नीब्त, आभूर्िों की हॉलमाब्किंग, पेट्ोब्लयम एवि ं ब्विस्फोटक सरुक्ा 

सगंठन प्मािन और राष्ट्ीय भबू्म बैंक पूरी तरह से शाब्मल है। एनएसर्ब्ल्यूएस एक 

महत्विाकांक्ी पहल है जो देश में ब्नविशे बढ़ाने और अनुपालन बोझ में कमी लाने के 

ब्लए शुरू ब्कया गया है।

करी स ेसवेिा ब्नविबृ्त के बाद विररष्ठ नागररकों के जीविन के 

इस पड़ावि पर पेंशन ही जीविन यापन और आपात श्स्र्ब्त 

में सहायता का माध्यम होती है। इस अविस्र्ा में नविबंर 

महीने में बैंक या पेंशन जारीकता्थ एजेंसी में जाकर जीविन 

प्मािपत्र जमा कराने का झझंट खत्म करके केंद्र सरकार 

ने घर बैठे ब्र्ब्जटल जीविन प्माि की जो शुरुआत की र्ी, 

विररष्ठ नागररक उस ेतजेी से अपना रहे हैं। ब्पछले एक साल में 

ब्र्ब्जटल प्मािपत्र के उपयोकता्थ 72% बढ़ गए हैं।

फेस ररकॉब्निशन तकनीक से लैस ब्र्ब्जटल जीविन प्मािपत्र 

का शुभारभं 2014 में ब्कया गया र्ा। अब उमगं एप, स्र्ानीय 

नागररक सवेिा केंद्र ही नहीं बश्ल्क र्ाब्कये और ग्रामीि र्ाक 

सवेिक के माध्यम स ेभी यह ब्र्ब्जटल जीविन प्माि पेंशनभोगी 

जमा करा सकते हैं। योजना की शुरुआत स े6 ब्दसबंर, 2022 

तक 6.8 करोड़ स ेज्यादा और ब्पछले 60 ब्दन में 5 लाख से 

ज्यादा ब्र्ब्जटल जीविन प्मािपत्र पेंशनभोब्गयों की तरफ से 

जमा कराए जा चकेु हैं।

व्ापार सगुमता के ललए 
“वन स्टॉप शटॉप- नशेनल

 लसंगल ववंडो लसस्म”

नौ

एक साल में 72% बढ़ गए डडजजटल 
जीवन प्रमाणपत्र प्रयोगकताता

	 जीवन	 प्रमाण	 स	े सबंधंित	 अधिक	 जानकारी	

https://jeevanpramaan.gov.in/#home 

स	ेली	जा	सकती	ह।ै

	 Øउमगं	एप	पर	जनरटे	कर	सकत	ेहैं	 धिधजटल	जीवन	

प्रमाणपत्र।

	 Øसत््यापन	के	धलए	UIDAI	स	ेप्रमाधणत	बा्योमेधरिक	

धिवाइज	रखेें।

	 एप	िाउनलोि	करने	के	 धलए	9718397183	नंबर	

पर	धमस्ि	कॉल	देें।

विै

दे
सांस््ककृडि्क
डवरासि 

समृद्ध हो रही 

अमृत काल में विकास के साथ विरासत 

को सशक्त करते हुए सांस्ककृवतक स्थलों के 

जीर्णोद्ार, कनेक्क्टिविटिी और संरक्षर् की नई 

सोच के साथ हो रहा नए भारत का उदय...

নতুন ভারত নতুন ধারণা ননয়ে আনিভ্ভূত হযছে: 
নতুন ভারত নতুন ধারণা ননয়ে আনিভ্ভূত হযছে: 

অমতৃ কাযের অগ্রগনতর মাধ্যযম ঐনতযহ্যর 
অমতৃ কাযের অগ্রগনতর মাধ্যযম ঐনতযহ্যর 

পাশাপানশ সাংসৃ্নতক স্ান পুনরুদ্ার, উন্ন়েন এিং 
পাশাপানশ সাংসৃ্নতক স্ান পুনরুদ্ার, উন্ন়েন এিং 

সংরক্ষযণর উপর গুরুত্ব আযরাপ করা হযছে। 
সংরক্ষযণর উপর গুরুত্ব আযরাপ করা হযছে। 

সাংস্কৃ তিক সাংস্কৃ তিক 
ঐতিহ্যঐতিহ্য  

বর ্ষ-৩, খণ্ড-১৩
১-১৫ জানুয়াতি, ২০২৩

( তবনামূল্্য তবিিলেি জন্য) 

সমাচািসমাচাি
তনউ ইন্ডিয়াতনউ ইন্ডিয়া

সমকৃদ্ধ হলছেসমকৃদ্ধ হলছে

স�সা�দয়ক দবরকয় গুরুত্বপূে ্ তে্য পাওয়া যায়
আতম তনয়তমে ভারে সরকাতরর েথ্য ও সম্প্রচার মন্তক গথতক প্রকাতশে 
তনউ ইক্ডিয়া সমাচার পক্রেকা পত়ি। সম্প্রতে এই পক্রেকার সাম্প্রতেক 
সংখ্যাটি প়িলাম। এই পক্রেকা অন্য পক্রেকাগুতলর েুলনায় বহুলাংতশ 
আলা্া কারণ এটি সমসামতয়ক তবরয় ও ঘিনাবলী সম্পতক ্মূল্যবান 
েথ্য প্র্ান কতর। এো়িাও, এই পক্রেকাটি ইংতরক্জ, তহক্দে-সহ ভারতের 
১১টি প্রধান ভারায় উপলব্ধ রতয়তে এবং োও তবনামূতল্য। 
প্রতেতযাত�োমূলক পরীষ্ার প্রস্তুতেতে এই পক্রেকাটি অতনক সাহায্য 
কতর। অমেৃ মতহাৎসব তবভাত� উপস্াতপে সকল স্াধীনো সংরিামীত্র 
বীরত্ব�াথা একটি রিতথের আকাতর সংকলন করুন যাতে সবাই োতঁ্র 
সম্পতক ্জানতে পাতরন।
দপ্রয়াংশু মচৌধুরী
priyanshuchymhp00@gmail.com

পন্রিকাষ্ট উচ্চ�াকনর
তনউ ইক্ডিয়া সমাচার পক্রেকা প়িতে 
আমার খুব ভাল লাত�। আতম ভারেবতরর্ 
রিামাঞ্চতলর বাতসদো এবং প্রথমবার এই 
পক্রেকাটি পাঠ কতরই খুব ভাল লাত�। 
সটঠক সংবা্ প্রকাশ এবং ভারে 
সরকাতরর উন্নয়নমূলক পতরকল্পনা 
তবরতয় তনবন্ধগুতল আকরণ্ীয়।
gurmendra@gmail.com

পন্রিকাষ্ট তকে্যর আধার
তনউ ইক্ডিয়া সমাচার পক্রেকা গথতক আমরা অতনক জরুতর এবং ্রকাতর েথ্য পাই। এই ম্যা�াক্জনটি প়িার 
পতর আমরা বুঝতে পাতর গয ভারে কীভাতব দ্রুে আত্মতনভর্ হতয় উঠতে, তবতভন্ন গষ্তরে এত�তয় চতলতে। 
আপনার পুতরা ্লতক শুতভছো জানাই।
dksbdn25@gmail.com

দনউ ইন্ডিয়া স�াচার পন্রিকাষ্ট খুবই কাযক্রী 
আতম তনয়তমে তনউ ইক্ডিয়া সমাচার পক্রেকাটি পাই। পক্রেকায় প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ীর গনেৃতত্ব ক্রমবধম্ান 
এবং পতরবতেে্ ভারতের বাস্তব তচরে প্রকাতশে হতয়তে। ১-১৫ তিতসম্বর সংখ্যায় একটি তনবতন্ধ ্ুননীতের তবরুতধে 
ল়িাইতয় প্রধানমন্তীর ্ৃঢ় সংকল্প এবং অঙ্ীকার েুতল ধরা হতয়তেল। অন্যত্তক, এই সংখ্যার প্রছে্ তনবন্ধ 
‘তমশন লাইতে’র মাধ্যতম তববেতক পতরতবশবান্ধব জীবনধারার, জীবনযাপতনর বাো্ গ্য়। পক্রেকাটি ্রূ-
্রূাতন্তর সাংবাত্কত্র কাতে েতথ্যর একটি গুরুত্বপূণ ্ উৎস হতয় উতঠতে।
ডঃ ঘনশ্যা� বটব্যাল | drgbmdsr@gmail.com

দনউ ইন্ডিয়া স�াচার পন্রিকার জন্য 
অধীর আরেকি অকপষো করদে 
আতম অধীর আরিতহ তনউ ইক্ডিয়া সমাচার পক্রেকার 
জন্য অতপষ্া করতে। পক্রেকাটি পাঠাতনার জন্য 
আতম েথ্য ও সম্প্রচার মন্ততকর প্রতে কৃেজ্ো 
জানাই। ব্যক্তিত্ব তবভাত� প্রাতিন প্রধানমন্তী অিল 
তবহারী বাজতপয়ী তবরতয় প্রকাতশে তনবন্ধটি খুবই 
েথ্যপূণ ্ তেল।
শ্রী মোপাল শ্রীবাতিব
shrigopal6@gmail.com

শুতভছো,  
গকাতভি মহামাতরর সময় আমরা সকতল স্াস্্য 
এবং পুটষ্র গুরুত্ব উপলতব্ধ কতরতে। এই মহামাতর 
এবং তববেজতু়ি উদ্ভূে সংঘর ্ গ্তখ গবাঝা যায় গয 
খা্্য তনরাপত্া এখনও আমাত্র পতৃথবীর জন্য 
উতবিত�র তবরয়। এমন একটি সমতয়, তমতলতির 
প্রতে তববেব্যাপী আতদোলন একটি গুরুত্বপূণ ্ 
প্তষ্প, কারণ এই েসলগুতল সহতজ জন্মায়, 
জলবায়ু-সহনশীল এবং খরা-প্রতেতরাধী।

বহু প্রাচীনকাল গথতক মানব সভ্যোয় গজায়ার, 
বাজরা এবং রাত�র চার হে। অেীতে এই 
েসলগুতল মানুতরর অন্যেম গুরুত্বপূণ ্ খা্্য 
উৎস তেল। তকন্তু সমতয়র সতঙ্ সতঙ্ ব্নক্দেন 
খা্্য োতলকা গথতক এই খাবারগুতল বা্ পত়ি 
যায়। এই েসলগুতলতক ভতবর্যতের খাত্্যর তবকল্প 
তহসাতব �ত়ি গোলা আমাত্র কেব্্য। আমাত্র 
কৃতরব্যবস্া এবং খা্্যোতলকায় ববতচরে্য আনারও 
আ্শ ্ উপায় হল তমতলতির ব্যবহার, পুটষ্সমধৃে 
খা্্য রিহণ।

ভারে ২০১৮ সাতল পুটষ্কর খা্্যশতস্যর বের 
উ্যাপন কতরতে। যার উতদেশ্য তেল ভারে সহ 
তবতবের প্রে্যন্ত অঞ্চতল পুটষ্কর খা্্যশস্য তহসাতব 
বাজরার প্রচার করা। গযা� গথতক বাজরা পযন্্ত 
ভারে গয উত্্যা� রিহণ কতরতে ো তববে রিহণ 
কতরতে। ভারতের উত্্যাত� রাষ্ট্রসংঘ ২০২৩ 
সালতক আন্তজা্তেক তমতলি বর ্ তহসাতব গঘারণা 

কতরতে। তবতবে বাজরা গথতক প্রস্তুে খাবার তনতয় 
উৎসাহ ক্রমবধম্ান। ভারতে ১.৮ গকাটি িতনরও 
গবতশ বাজরা উৎপাত্ে হয়, যা এটিতক বাজরার 
তববেব্যাপী গকতন্দ্র পতরণে করতে চতলতে৷ এতশয়ায় 
উৎপাত্ে বাজরার ৮০ শোংতশরও গবতশ ভারে 
উৎপা্ন কতর।

প্রাচীনকাল গথতকই বাজরা এবং গমািা ্ ানাশস্য 
ভারতের কৃতর, সংসৃ্কতে এবং সভ্যোর অতবতছে্্য  
অংশ। আমাত্র এবাতরর প্রছে্ তনবতন্ধ 
‘আন্তজা্তেক তমতলি বতর ্’র পিভূতমতে এই 
পুটষ্কর ্ানাশতস্যর গুরুত্ব উপস্াপন করা 
হতয়তে। 

এবাতরর ব্যক্তিত্ব তবভাত� রতয়তে তবতশষ্ তবজ্ানী 
শম্ভুনাথ গ্’র জীবনী। োরঁ আতবষ্ার লষ্ লষ্ 
কতলরা গরা�ীর জীবন বাতঁচতয়তেল। এো়িা এই 
সংখ্যায় রতয়তে প্রধানমন্তী আয়ুষ্ান ভারে স্াস্্য 
পতরকাঠাতমা তমশন, প্রবাসী ভারেীয় ত্বস, 
প্রজােন্ত ত্বতসর ঝলক, গকন্দ্রীয় মতন্তসভার 
তসধোন্ত, জাতের উতদেতশ উৎস�নীকৃে প্রকল্প এবং 
কমস্ূতচ, স্াধীনোর অমেৃ মতহাৎসব।

আপনাকির �ূল্যবান �তা�ত পাঠাকত োকুন।

ধন্যবািাকন্ত, 

সম্ািককর কলক� 

আন্তজা্দতক বাজরা বর ্পুষ্টিকর খাি্য এবং সুস্ায়ী 
জলবায়রু বাতা্ প্রিান ককর

( সকত্যন্দ্র প্রকাশ )

এখন মতকরাষ্ট ভারায় উপলব্ধ দনউ ইন্ডিয়া স�াচার 
পড়কত দলিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/
অনুসরে করুন @NISPIBIndia

মযাোকযাকের ষ্ঠকানা: রুম নম্বর ২৭৮, গসন্টাল বু্যতরা অে কতমউতনতকশন,
তবিেীয় েল, সূচনা ভবন, নেুন ত্তলি- ১১০০০৩

ইক�ল: response-nis@pib.gov.in 



4 5নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২৩ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২৩

সংবাি সংকষেপ সংবাি সংকষেপ 

সরকার অনলাইন মেদ�ংকয়র 
সংকশাদধত দনয়� প্রকাশ ককরকে 

বেম্াতন গ্তশ অনলাইন গ�তমং একটি 
উ্ীয়মান তশল্প তহতসতব আতবভূে্ হতছে 

এবং দ্রুে বকৃ্ধে পাতছে। ২০২৫-২৬ সাতলর 
মতধ্য ভারতে টরিতলয়ন িলাতরর তিক্জিাল 
অথন্ীতের তবকাতশ এর ভূতমকা অে্যন্ত 
গুরুত্বপূণ।্ তনয়ন্তক কাঠাতমাতক শক্তিশালী 
করতে এবং তশশুত্র ও মতহলাত্র জন্য 
গ�তমংতক তনরাপ্ করার লতষ্্য, ইতলকরিতনক্স 
এবং েথ্য প্রযুক্তি মন্তক জনসাধারতণর 
পরামতশর্ জন্য অনলাইন গ�তমং সংক্রান্ত 
আইটি মধ্যস্োকারী তনয়ম ২০২১-এর খস়িা 
সংতশাধনী প্রকাশ কতরতে।

ইতলকরিতনক্স এবং আইটি প্রতেমন্তী রাজীব 
চন্দ্রতশখর বতলতেন, “তনয়মগুতল সহজ, আমরা 
চাই অনলাইন গ�তমং ইতকাতসতটেম প্রসাতরে 
গহাক। এবং ২০২৫-২৬ সাতলর মতধ্য ভারতের 
এক টরিতলয়ন িলার তিক্জিাল অথন্ীতের লতষ্্য 
এই গষ্রে একটি গুরুত্বপূণ ্ অনুঘিক হতব। 
আমরা অনলাইন গ�তমং তশতল্প টোি্আপগুতলর 
বহৃৎ ভূতমকা অনুধাবন করতে পাতর।“ তেতন 
আরও বতলন, নীতেমালা চূ়িান্ত করার জন্য 
মন্তক আরও একটি জনসাধারতণর পরামতশর্ 
আতয়াজন করতব।

n 	একটি স্-তনয়ন্তক প্রক্ক্রয়া যা ভতবর্যতে অনলাইন 
গ�তমংতয়র তবরয়বস্তুও তনয়ন্তণ করতে পাতর। 
গখতলায়া়িত্র বাধ্যোমূলক যাচাইতয়র ব্যবস্া।

n 	তনক্চিে করা গয গ�মগুতলতে তহংসাত্মক, 
আসক্তিমূলক বা গযৌন তবরয়বস্তু গনই। ভারতে 
প্রতযাজ্য তনয়ম অনুসরণ করা আবশ্যক।

n 	ভারতে প্রায় ৪০-৪৫% গ�মার মতহলা, োই গ�তমং 
ব্যবস্াতক সুরতষ্ে রাখা আরও গুরুত্বপূণ।্

n 	খস়িা তনয়তম পণ এবং বাক্জ ধরার তবরুতধে কতঠার 
তবধান রতয়তে।

n 	েলােতলর উপর বাক্জ রাখার অনুমতে গ্য় এমন 
অনলাইন গ�মগুতল অনুতমা্ন পাতব না।খ
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জম্ু ও কাশ্ীতরর অনন্তনা� গজলার গেথান গুজ্জর 
শহতরর বাতসদোরা প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ীর ‘হর ঘর 

তবজতল গযাজনা’র প্রশংসা করতেন। এখানকার বাতসদোরা 
োতঁ্র রিাতম জীবতন এই প্রথমবার বব্ু্যতেক আতলার 
ব্যবহার গ্খতে গপতয়তেন। রিামবাসীরা জাতনতয়তেন গয 
এই আতলা শুধুমারে োতঁ্র বাত়ি নয়, োতঁ্র জীবনতক 
ব্তল গ্তব। তব্ু্যৎ সরবরাহ শুরু হতল শুধু রিামবাসীই নয় 
তব্ু্যৎ উন্নয়ন কমনীরাও নেুন রিান্সেরমাতরর সামতন 
আনতদে নাচতে শুরু কতরন।

প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী যখন ষ্মো রিহণ কতরন, েখন 
তেতন গ্তশর অরি�তের জন্য প্রতেটি ঘতর তব্ু্যৎ গপৌঁতে 

গকন্দ্রীয় সরকাতরর গেম ইক্ডিয়া গেজ-২ তস্কতমর অধীতন, 
রাজ্য সরকার এবং সারা গ্তশ পতরবহণ তন�ম এখনও 

পযন্্ত ৩৫৩৮টি বাস গকনার জন্য বরাে ত্তয়তে। এর মতধ্য 
১৭১৬টি বাস জানুয়াতরর প্রথম সপ্তাহ গথতক যারো শুরু কতরতে। 
গকন্দ্রীয় সরকাতরর এই প্রকতল্পর অধীতন গয বাসগুতল চালু করা 
হতয়তে োর মতধ্য ত্তলির জােীয় রাজধানী অঞ্চতলর জন্য 
৩০০টি বাস তনত্্ষ্ করা হতয়তে।

গকন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সাতলর 
আ�তটে ত্তলি পতরবহন তন�তমর 
জন্য ৩০০টি বাস এবং ত্তলি 
গমতরিা গরল কতপ ্াতরশতনর জন্য 
১০০টি বব্ু্যতেক বাস গকনার 
অনুতমা্ন ত্তয়তে। ত্তলি 
পতরবহন তন�ম বাতসর গয বরাে ত্তয়তেল, োর মতধ্য ২৫০টি 
বাস সরবরাহ করা হতয়তে। প্রতেশ্রুতে পূরণ করতে গকন্দ্রীয় 
ভারী তশল্প মন্তক আরও ৫০টি বাস সরবরাহ কতরতে। এই 
৩০০টি বাতসর জন্য, গকন্দ্রীয় সরকার তিটিতসতক ১৬৫ গকাটি 
িাকা প্রতণা্না গ্তব। 

গযগকাতনা গ্তশর তনরাপত্া বা প্রতেরষ্া প্রস্তুতের 
পাশাপাতশ সীমান্ত এলাকার আথ-্সামাক্জক উন্নয়ন 

গ্তশর জন্য অে্যন্ত োৎপযম্য়। কারণ এই এলাকাগুতলর 
তবতশর গকৌশল�ে গুরুত্ব রতয়তে। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী 
সীমান্তবেনী রিামগুতলতক গ্তশর গশর সীমা বতল মতন 
কতরন না বরং এই ধরতনর রিামগুতলতক তেতন সমকৃ্ধের 
প্রতবশবিার তহসাতব গ্তখন। তেতন সীমান্তবেনী রিামগুতলাতে 
সুতযা�-সুতবধা �ত়ি গোলার ওপর গজার ত্তয়তেন। সীমান্ত 
এলাকায় উন্নয়তনর জন্য প্রতেরষ্া মন্তী রাজনাথ তসং ৩ 
জানুয়াতর অরুণাচল প্রত্তশ ২৮টি অবকাঠাতমা প্রকল্প 
গ্শতক উৎস� ্ কতরতেন, যার মতধ্য অন্যেম হল আলং-
ইক্কিয়ং গরাতি তসওম তরিজ। এই প্রকল্পগুতলর কাজ সম্পন্ন 
কতরতে বিা্র গরািস অ� ্ানাইতজশন। প্রকল্পগুতলর মতধ্য 
রতয়তে তসওম-সহ ২২টি গসেু, উত্র ও উত্র-পূব ্াঞ্চতলর 
সােটি সীমান্ত রাজ্য এবং গকন্দ্রশাতসে অঞ্চতলর রাস্তা এবং 
আরও তেনটি প্রকল্প। এর পাশাপাতশ লা্াতখ ্ুটি এবং 
তমতজারাতম একটি গিতলতমতিতসন গনািও উতবিাধন করা 
হতয়তে, যা স্াস্্য-সম্পতকে্ সমস্যা সমাধাতন সহায়ক হতব। 

গ্গশর প্রে্যষ্ কর আ্ায় প্রায় ২৫% 
শোংশ গবত়িতে। ১০ জানুয়াতর পযন্্ত 

২০২২-২০২৩ অথ ্ বেতর ভারতের গমাি কর 
সংরিহ ২৪.৫৮% বকৃ্ধে গপতয় ১৪.৭১ লষ্ গকাটি 
িাকা হতয়তে, যার মতধ্য প্রধান অংশ রতয়তে 
ব্যক্তি�ে আয়কর সংরিহ। এই সকতলর মতধ্য 
গেরতের পতরমাণ বা্ ত্তয়, সংরিহ হতয়তে 
১২.৩১ লষ্ গকাটি িাকা, যা �ে অথব্েতরর 
একই সমতয়র গথতক ১৯.৫৫% গবতশ।

কতপ ্াতরি আয়কর বকৃ্ধে হতয়তে ১৯.৭২% 
এবং ব্যক্তি�ে আয়কর বকৃ্ধে হতয়তে ৩০.৪৬%। 
এটি চলতে অথব্েতরর বাতজতি তনধ ্াতরে 
লষ্্যমারোর ৮৬.৬৮%। বাতজতি ১৪.২০ লষ্ 
গকাটি িাকার অনুমান করা হতয়তে। n

২৮ষ্ট দবআরও ইনফ্া প্রকল্প মিকশর প্রদত 
উৎসে ্করা িকয়কে  

‘ির ঘর দবজদল মযাজনা’ প্রে�বার জমুে ও 
কাশ্ীকরর রো�কক আকলাদকত ককরকে

মে� ইন্ডিয়া মেজ-২ এর অধীকন 
১৭০০ষ্টরও মবদশ ই-বাস যারিা শুরু ককরকে  

প্রত্যষে কর 
সংরেি প্রায় 
২৫% বৃন্দ্ 

মপকয়কে

গ্ওয়ার প্রতেশ্রুতে ত্তয়তেতলন। ২০১৫ সাতলর আ�তটে 
গঘারণা করা হতয়তেল গয গসই সকল রিাতম তব্ু্যৎ সরবরাহ 
করা হতব যা এেত্ন বব্ু্যতেক আতলা গথতক বক্ঞ্চে তেল। 
এখন, প্রতেটি বাত়িতে তব্ু্যৎ গপৌঁতে গ্ওয়ার প্রক্ক্রয়ায়, এই 
গকন্দ্রীয় প্রকতল্পর অধীতন গেথান রিাতম তব্ু্যৎ গপৌঁতেতে। এই 
রিাতমর জনসংখ্যা হল ২০০ জন। এখানকার বাতসদো 
েজলুক্দেন খান ও জাের খান জানান, োরঁা জীবতন এই 
প্রথমবার বব্ু্যতেক আতলা গ্খতলন।

অনুষ্াতন প্রতেরষ্া মন্তী রাজনাথ তসং বতলন, প্রধানমন্তী 
নতরন্দ্র গমা্ীর গনেৃত্বাধীন সরকাতরর সতব ্াচ্চ অরিাতধকার 
হল সীমান্তবেনী অঞ্চলগুতলতক সংযুতি করা এবং 
গসখানকার বাতসদোত্র উন্নয়ন তনক্চিে করা। ভতবর্যতের 
সংকিগুতলতক কাযক্রভাতব গমাকাতবলা করার জন্য 
একটি শক্তিশালী এবং আত্মতনভর্শীল ‘নেুন ভারে’ �ত়ি 
গোলার সংকল্প রিহণ করা হতয়তে। তেতন বতলন, “ভারে 
বরাবরই যুতধের তবরুতধে, তকন্তু ো আমাত্র উপর চাতপতয় 
ত্তল আমরা অবশ্যই যুধে করব। আমরা তনক্চিে করতে গয 
গ্শ সব ধরতনর তবপ্ গথতক সুরতষ্ে রতয়তে।“ 



২০২৩ সাল ভারকতর ইদতিাকস এক মেৌরব�য় অধ্যায় িকয় উঠকব। ন্জ-২০-
এর �কতা শীর ্সকমেলকনর সভাপদতত্বকারী ভারকতর উকি্যাকে রাষ্ট্রসংঘ এই 

বেরষ্টকক আন্তজা্দতক দ�কলট বর ্মঘারো ককরকে। ম�াটা িানাশকস্যর 
গুরুত্ব স্ীকার ককর, মিশীয় ও আন্তজা্দতক চাদিিা ততদরর পাশাপাদশ ভারত 
পুষ্টিকর খাি্য সরবরাকি মনতৃত্ব দিকয়, এই বেকর দনকজকক দবশ্বকনতা দিসাকব 

প্রদতষ্ষ্ঠত করকত চকলকে।

�ানব কল্যাকে 
ভারকতর উপিার 

আসুন, আ�রা জনেকের জন্য ম�াটা শকস্যর গুরুত্ব এবং কীভাকব 
আন্তজা্দতক দ�কলট বর ্২০২৩ আরও দনরাপি, িীঘস্্ায়ী এবং স্াস্্যকর 

ভদবর্যৎ েঠন করকত পাকর, মসদবরকয় মজকন দনই।   

প্রা য় গ়্ি মাস আত� ২০ তিতসম্বর সংসত্ এক তবতশর 
মধ্যাহ্নতভাতজর আতয়াজন করা হতয়তেল। গসখাতন 
উপতস্ে তেতলন গ্তশর উপরাষ্ট্রপতে, প্রধানমন্তী, 
গলাকসভার স্পিকার, প্রাতিন প্রধানমন্তী, সংসত্র উভয় 
কতষ্র গনেৃবদৃে, তবতভন্ন রাজননতেক ্তলর সভাপতে, 

সাংস্ এবং কমনীরা। এটি শুধুমারে একটি খা্্য-সম্পতকে্ সমাতবশ তেল 
না; এই তবতশর মধ্যাহ্নতভাতজর লষ্্য তেল মানুতরর পুটষ্ ও স্াতস্্যর উন্নতের 
লতষ্্য সতচেনো প্রসার করা। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ীর আহ্াতন আমাত্র 
খা্্য োতলকায় ভারতের প্রাচীন পুটষ্কর ্ানাশস্যগুতল (গজায়ার, বাজরা 
এবং রাত�) অন্তভুত্ি করা উতচৎ। এই অনুষ্ানটিও োৎপযপ্ূণ ্ কারণ এই 
বের ভারতের উত্্যাত� আন্তজা্তেক তমতলি বর ্ উ্যাপন করা হতছে।  

মানবজাতের কাতে বাজরা একটি মূল্যবান প্রাকৃতেক উপহার। োই 
২০২৩ সালতক আন্তজা্তেক বাজরা বের গঘারণা করা সমরি মানবোর 
জন্য একটি উপহাতরর গচতয় কম নয়। ভারেীয় রন্ধননশলীতে ্ীঘ ্ত্ন ধতর 
বাজরা ব্যবহার করা হতয়তে। তকন্তু ১৯৬০ সাতলর পতর সবুজ তবপ্লব 
একত্তক গযমন গ্তশর খা্্য তনরাপত্া তনক্চিে কতরতেল গেমতন বাজরার 
গুরুত্ব কতমতয় ত্তয়তেল। ধীতর ধীতর বাজরার ব্যবহার এেিাই কতম যায় গয 
এটি শুধুমারে আমাত্র খা্্য োতলকা গথতকই বা্ যায় এমন নয়, এর 
উৎপা্নও হ্াস পায়। সবুজ তবপ্লতবর আত� সমস্ত শতস্যর প্রায় ৪০% তেল 
বাজরা, তকন্তু পরবেনী বেরগুতলতে প্রায় গসই সংখ্যা ২০ শোংতশ গনতম 
আতস। বাতণক্জ্যক েসল গযমন িাল, বেলবীজ, এবং ভুটিার চার বকৃ্ধে পায়। 
বাতণক্জ্যক েসল লাভজনক, এবং োত্র উৎপা্তনর জন্য ভেুত্ক, 
সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। ো সত্ত্বেও, খা্্যাভ্যাতসর পতরবেত্নর সতঙ্ 
সতঙ্ ক্যাতলাতর সমধৃে সূক্ষ্ম ্ানাশস্যগুতলর প্রাধান্য বকৃ্ধে গপতে শুরু কতর। 
বাজরা গ্তশ নেুন নয়। পূতব ্ তনত্্ষ্ সুতবধার মতধ্য রিামীণ পতরতবতশ এমন 
একটি কাঠাতমা তেল গযখাতন ষু্দ্র কৃরকরাও োতঁ্র চাতহ্া অনুযায়ী শস্য 
উৎপা্ন করতেন। পতরবাতরর চাতহ্া তমটিতয় গয খা্্যশস্য অবতশষ্ থাকে 
ো োরঁা বাজাতর তবক্ক্র কতর ত্তেন। কৃতর ধীতর ধীতর আরও 

প্রচ্ছি দনবন্ধপুটষ্কর ্ানাশস্য: অরিণী ভারে  

আন্তজা্দতক দ�কলট বর ্২০২৩ 

প্রচ্ছি দনবন্ধ পুটষ্কর ্ানাশস্য: অরিণী ভারে  
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�িা�াদর এবং দবশ্বজকুড় উদ্ভূ ত 
সংঘর ্মেকক মবাঝা যায় ময 
খাি্য দনরাপত্া এখনও 
পৃদেবীর জন্য উকবিকের 
দবরয়। জলবায় ুপদরবতন্ 
খাকি্যর প্রাপ্যতাককও 
প্রভাদবত করকত পাকর। এ�ন 
স�কয়, বাজরা দনকয় একষ্ট 
দবশ্বব্যাপী আকদোলন  
গুরুত্বপূে ্ পিকষেপ, কারে 
এই ধরকনর েসলগুদল সিকজ  
জন্ায়, জলবায়-ুবান্ধব এবং 
খরা-প্রদতকরাধী িয়।“   
- নকরন্দ্র ম�ািী, প্রধান�ন্ত্রী

প্রতেতযাত�োমূলক হতয় ওতঠ। কৃতর আতয়র উৎস 
হওয়ায় �ম ও ধাতনর ওপর কৃরকত্র তনভর্ো বকৃ্ধে 
গপতয়তে। ভারেীয় কৃরকরা সারা তবতবে খা্্যশস্য 
সরবরাহ করার পাশাপাতশ গ্শতক খাওয়াতনার জন্য 
পয ্াপ্ত খা্্য উৎপা্ন কতরতে। এখন গযতহেু গ্শ 
খা্্যশস্য উৎপা্তন এত�তয় আতে, োই পুটষ্কর 
খা্্যশতস্যর ত্তক মতনাতযা� গ্ওয়া গুরুত্বপূণ।্ আজ, 
�তবরণা �ভীরভাতব এবং পুঙ্ানুপুঙ্ভাতব পতরচাতলে 
হতছে। তবতশরজ্রা তচন্তাভাবনা করতেন, তবতভন্ন 
জায়�ায় অনুষ্ান হতছে এবং গসই সকল অনুষ্াতন 
বাজরা সুস্াতস্্যর জন্য একান্ত প্রতয়াজনীয় বলা হতয়তে। 
এই তবরতয় প্রধানমন্তী গমা্ী বতলতেন গয আমাত্র 
বাজরার জন্য কাজ করা উতচৎ, এবং গযাত�র মতো 
বাজরাতক সারা তবতবের মতধ্য প্রসাতরে করতে হতব। 
প্রধানমন্তীর আহ্াতন সা়িা ত্তয় বাজরার ব্যবহার ও 
উৎপা্ন বা়িতে। 

এই গপ্রষ্াপতি, ভারে সরকার গ্তশ পুটষ্ তনরাপত্া 
অজত্ন বাজরার গুরুত্ব স্ীকার কতরতে। বাজরাতক 
পুটষ্কর খা্্যশস্য তহসাতব স্ীকৃতে ত্তয় ২০১৮ সাতল 
জােীয় বাজরা বের পালন করা হতয়তেল। ভারে 
রাষ্ট্রসংতঘর সাধারণ পতররত্ আন্তজা্তেক তমতলি বর ্ 
উ্যাপতনর প্রস্তাব উপস্াপন কতরতেল। গসই প্রস্তাব 
�হৃীে হওয়ায় ২০২৩ সালটিতক আন্তজা্তেক তমতলি 

বর ্ তহসাতব উ্যাপন করা হতছে। 

মকাদভড �িা�াদর এবং খাকি্যর গুরুত্ব
গকাতভি মহামাতরর সময় আমরা সকতল স্াস্্য এবং 
পুটষ্ তনরাপত্া কেিা গুরুত্বপূণ ্ ো উপলতব্ধ কতরতে। 
গকাতভি, বিন্দ্ব এবং জলবায়ু এই তেনটি তবরতয়র প্রতেটিই 
গকাতনা না গকাতনাভাতব খা্্য তনরাপত্ায় প্রভাব 
গেতলতে। এমন পতরতস্তেতে খা্্য সামরিীতে পুটষ্ 
অন্তভুত্ি করা গুরুত্বপূণ।্ বাজরার আন্তজা্তেক বের 
উ্যাপতনর েতল বাজরার অভ্যন্তরীণ এবং তববেব্যাপী 
ব্যবহার বকৃ্ধে পাতব, গসইসাতথ কমস্ংস্াতনর সুতযা� 
হতব, অথন্ীতে শক্তিশালী হতব। ভারেীয় ঐতেহ্য, 
সংসৃ্কতে, অনুশীলন, এবং প্রকৃতে যা ত্তয়তে ো 
তনঃসতদেতহ গয গকানও মানুরতক সুস্ রাখার জন্য 
উপযুতি। তকন্তু সমতয়র পতরবেন্ হয় এবং আধুতনক 
সভ্যোয় ব্যস্ত জীবনযারোর কারতণ, অতনক সময় 
আমরা ভাল ক্জতনসগুতল ধীতর ধীতর ভুতল যাই এবং 

২০২৩ সালকক আন্তজা্দতক দ�কলট বর ্
দিসাকব স্ীকৃদত মিওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘ 
এবং খাি্য ও কৃদর সংস্াকক (এেএও) 
অদভনদেন! আদ� দবদভন্ন সিস্য 
রাষ্ট্রককও ধন্যবাি জানাই যারা 
আন্তজা্দতক দ�কলট বর ্উপলকষে্য 
আ�াকির প্রতিাবকক স�েন্ ককরকে। 
বাজরা �ানুকরর বিারা চার করা 
প্রাচীনত� েসলগুদলর �কধ্য অন্যত�। 
এই বাজরা অতীকত একষ্ট গুরুত্বপূে ্ 
খাি্য উৎস দেল দকন্তু এখন আ�াকির 
ভদবর্যকতর জন্য এষ্টকক খাি্য দবকল্প 
দিসাকব ততদর করা জরুদর! 
- নকরন্দ্র ম�ািী, প্রধান�ন্ত্রী 

আন্তজা্দতক দ�কলট বর-্ ৭২ষ্ট মিশ ভারকতর প্রতিাব স�েন্ ককরকে 

মানবজাতের কাতে পতরতচে প্রাচীনেম খা্্য সামরিী হল তমতলি (গজায়ার, বাজরা, রাত� 
ইে্যাত্)। এই গমািা ্ানাশস্যগুতল ভারতেও চার করা হে। এরকম একাতধক প্রমাণ 
পাওয়া ত�তয়তে যা গথতক জানা যায় গয তসন্ভু  সভ্যোর সমতয়ও বাজরা খাওয়ার প্রচলন 
তেল। পুটষ্কর খা্্য তহসাতব গমািা শতস্যর গুরুত্ব স্ীকার কতর, গ্শীয় ও আন্তজা্তেক 
চাতহ্া বেতর করতে ভারে সরকার রাষ্ট্রসংতঘর সাধারণ সভায় ২০২৩ সালতক 
আন্তজা্তেক বাজরা বের গঘারণা করার গষ্তরে অরিণী ভূতমকা পালন কতরতে। 
ভারতের প্রস্তাবটি ৭২টি গ্শ সমথন্ কতরতেল এবং ২০২১ সাতলর মাচ্ মাতসই রাষ্ট্রসংঘ 
২০২৩ সালতক আন্তজা্তেক তমতলি বের তহসাতব গঘারণা কতরতেল।

প্রচ্ছি দনবন্ধপুটষ্কর ্ানাশস্য: অরিণী ভারে  প্রচ্ছি দনবন্ধ পুটষ্কর ্ানাশস্য: অরিণী ভারে  
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n 	তাৎপয:্ বাজরার পুটষ্গুতণর পতরতপ্রতষ্তে, গকন্দ্রীয় 
সরকার ২০১৮ সাতলর এতপ্রল মাতস বাজরাতক পুটষ্কর 
শস্য তহসাতব গঘারণা কতরতে। 

n 	সকচতনতা: পুটষ্কর খা্্যশতস্যর জন্য জােীয় খা্্য 
তনরাপত্া তমশতনর অধীতন প্রতশষ্ণ এবং প্র্শত্নর 
মাধ্যতম রাত�, গজায়ার, বাজরা এবং অন্যান্য অতনক 
গমািা শতস্যর মতো তবরতয় কৃরকত্র মতধ্য সতচেনো 
বেতর করা। 

n 	দরসাচ্-স্াট্আপ: আর অ্যাডি তি-এর সহায়োয়  
পুটষ্কর বাজরাতক জনতপ্রয় করা। টোি্আপ এবং 
উত্্যাতিারাও গরতসতপ এবং পণ্য বেতর করতে সহায়ো 
পাতছেন যা বাজরার ব্যবহারতক উৎসাতহে কতর। 

n 	বাকয়া-েষ্ট্োকয়ড জাত: ২০১৮ গথতক ২০২২ সাতলর 
গেব্রুয়াতর পযন্্ত বাজরার আিটি বাতয়া-েটি্োতয়ি 
জাে/হাইতরিি চাতরর জন্য প্রকাশ করা হতয়তে। 

n 	রেতাদন প্রচার: বাতণজ্য ও তশল্প মন্তক োর সতব ্াচ্চ 
কৃতর রেোতন প্রচার সংস্া, কৃতর ও প্রক্ক্রয়াজাে খা্্য 
পণ্য রেোতন উন্নয়ন কেৃপ্ষ্ (এতপইতিএ)-এর মাধ্যতম 
তববেব্যাপী পুটষ্কর খা্্যশতস্যর রেোতন প্রচাতরর জন্য 
২০২২ সাতলর তিতসম্বর গথতক একটি ব্যাপক গকৌশল 
রিহণ কতরতে।

n 	ই-ক্যাটালে: ভারেীয় গমািা শস্য এবং পতণ্যর প্রচাতরর 
জন্য গকন্দ্র প্রতেটি তনত্্ষ্ গ্শ ধতর ৩০টি ই-ক্যািাল� 
বেতর কতরতে, যা তবতভন্ন ভারেীয় গমািা শস্য এবং 
রেোতনর জন্য উপলব্ধ পণ্যগুতলর পতরসর অন্তভুত্ি 
কতর। এতে সক্ক্রয় রোোতনকারক, টোি্আপ, কৃরক 
উৎপা্ক সংস্া এবং আম্াতনকারক/খুচরা গচইন/
হাইপার মাতকি্ ইে্যাত্র োতলকা রতয়তে। এটি তবত্তশ 
ভারেীয় ্েূাবাস, আম্াতনকারক, রেোতনকারক, 
টোি্আপ এবং অংশী্ারত্র গ্ওয়া হতব।

n 	আন্তজা্দতক অংশীিাদরত্ব: নীতে আতয়া� ২০২১ 
সাতলর ২০ তিতসম্বর রাষ্ট্রসংতঘর তববে খা্্য কমস্ূতচর 
সতঙ্ একটি অতভপ্রায় পতরে স্াষ্র কতরতে। এই 
অংশী্াতরত্ব বাজরাতক মূলধারায় তনতয় আসা এবং 
আন্তজা্তেক তমতলি বর ্ ২০২৩ সাতলর পিভূতমতে 
ভারেতক সমথন্ করার উপর ্ৃটষ্ তনবধে কতর। 

n 	ব্্যান্ডিংকয়র উপর মজার: ২০২২-২৩ সাতলর গকন্দ্রীয় 
বাতজতি বলা হতয়তে গয েসল-পরবেনী মূল্য সংতযাজন, 
অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বকৃ্ধে, জােীয় ও আন্তজা্তেকভাতব 
বাজরা পতণ্যর রি্যাক্ডিংতয়র জন্য সহায়ো প্র্ান করা 
হতব।

n 	ককপা্করট মষেরিকক এদেকয় আসকত িকব: ২০২২ 
সাতলর ২৪ গেব্রুয়াতর োতরতখ আতয়াক্জে একটি 
ওতয়তবনাতর, প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী কতপ ্াতরি গষ্রেতক 
ভারেীয় গমািা ্ানাশতস্যর রি্যাক্ডিং এবং প্রচাতর এত�তয় 
আসার আহ্ান জাতনতয়তেতলন।

n 	ক্যাদটিনগুদলকত বাধ্যতা�ূলক: জনসাধারতণর স্াতস্্যর 
তবরয়টি মাথায় গরতখ বাজরা খাওয়ার প্রচার করার জন্য, 
গকন্দ্রীয় সরকার সমস্ত তবভা�ীয় অতেসতক োত্র 
ক্যাতটেন এবং ববঠতক বাজরাজাে খাবাতরর প্রচলন এবং 
প্রচার করার তনত্্শ ত্তয়তে।

n 	মপারে অদভযান: তশশুত্র মতধ্য পুটষ্ বকৃ্ধে করার 
জন্য, গকন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুতলতক প্রধানমন্তী 
গপারণ অতভযাতনর অধীতন গমািা ্ানাশস্য চালু করার 
জন্য অনুতরাধ কতরতে। এই গষ্তরে গসই সমস্ত গজলাতক 
অরিাতধকার গ্ওয়া হতয়তে গযখাতন এই গমািা 
্ানাশস্যগুতল খাওয়ার প্রচলন আতে।

n  ভারকতর জন্য সুকযাে: ২০২৩ সালতক আন্তজা্তেক 
তমতলি বের তহসাতব গঘারণা কতর, রাষ্ট্রসংতঘর সাধারণ 
পতরর্ তববেব্যাপী গমািা শস্য চাতরর আওোধীন এলাকা 
বকৃ্ধের লতষ্্য কাজ কতরতে। ভারে তবতবের বহৃত্ম গমািা 
শস্য উৎপা্নকারী গ্শ হওয়ায় এই সুতযাত�র সবি্যবহার 
করতে একাতধক প্তষ্প রিহণ কতরতে।

বাজরা মসরা: গরাতম (ইোতল) রাষ্ট্রসংতঘর 
খা্্য ও কৃতর সংস্া (এেএও) বিারা আতয়াক্জে 
আন্তজা্তেক তমতলি বর ্ ২০২৩-এর উতবিাধনী 
অনুষ্াতন, প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী ভতবর্যতের 
জন্য বাজরাতক একটি খা্্য তবকল্প তহসাতব �ত়ি 
গোলার উপর গজার ত্তয়তেতলন। জলবায়ু 
পতরবেন্ কীভাতব খাত্্যর প্রাপ্যোতক প্রভাতবে 
করতে োও তেতন ব্যাখ্যা কতরন। প্রধানমন্তী 
বতলতেতলন, “গমািা শস্য গভাতিা, কৃরক এবং 
জলবায়ুর জন্য উপকারী।“ 

মকন্দ্রীয় সরকার কতৃক্ েৃিীত প্রধান উকি্যাে

উন্নতের নাতম আমরা আমাত্র জীবতন নেুন 
অভ্যাস, জীবনধারা রিহণ কতর।

অরি�তে আবশ্যক, তকন্তু ো গযন প্রকৃতের সতঙ্ 
সামঞ্জস্যপূণ ্ হয়। েতবই ো মানুতরর জীবন ও 
গ্তশর জন্য মঙ্লজনক হতয় ওতঠ। আজ আমরা 
অতনক প্রকাতরর খা্্য খাই, োর মতধ্য এমন 
অতনক খাবার রতয়তে যার বীজগুতল গকউ সংরষ্ণ 
কতর রাতখন না এবং কৃরকরা গসগুতল বপনও কতর 
না, েতব গসগুতল প্রাকৃতেকভাতব এবং তনত্্ষ্ 
মরসুতম উৎপাত্ে হয়। যারা এই সকল মরসুতম 
সবক্জ এবং েসতলর গুণাগুণ সম্পতক ্ জাতনন, 
োত্র ব্যবহার করুন। এটি লষ্ণীয় গয গকাতভি 
প্রথম মহামাতর তেল না এবং এটি গশরও নয়। যত্ 
আ�াতমত্তন আবার মহামারী গ্খা গ্য় েতব 
গসগুতল আরও প্রাণঘােী হতে পাতর। েলস্রূপ, 
খা্্য তনরাপত্ার তবরয়টির উপর গুরুত্ব আতরাপ 
কতর আন্তজা্তেক তমতলি বের আরও োৎপযপ্ূণ ্ 

স�তি বাজরা গ্ভুমটন 
�ুতি। ডাতিাররা 
দসদলয়াক মরাকে 

আক্ান্ত মরােীকির জন্য 
এষ্ট সুপাদরশ ককরন। 

হাি্ সুস্ রাখতে সাহায্য কতর। 
িায়াতবটিস গরা�ীত্র জন্য উপযুতি 
খাবার। রততি তচতনর অতনয়তন্তে বকৃ্ধে 

প্রতেতরাধ কতর।

প্রচুর পতরমাতণ 
আয়রন থাতক, যা 

শরীতর গলাতহে 
রতিকতনকা 

বকৃ্ধেতে কাযক্র।

স্ায়ুেন্ততক 
শক্তিশালী 

করতে 
সহায়ক।

হোশা এবং তনম্ন রতিচাপ 
তনয়ন্তণ কতর। এটি শরীতরর 

ষ্তে কতর এমন 
প্াথগ্ুতলতকও প্রতেতরাধ কতর।

হাত়ির তবকাশ এবং 
শরীতরর রতিাল্পো ্রূ 
করতে সাহায্য কতর।

এই বাজরায় প্রচুর পতরমাতণ ক্যালতসয়াম রতয়তে 
যা হা়ি মজবুে কতর এবং অতটেওপতরাতসস গরা� 
প্রতেতরাতধও সাহায্য কতর।

কুট্টু 

মজ
ায়

ার

মকাকডা

মচ
না

রাদে

শরীতরর গকারতক ষ্তের হাে 
গথতক রষ্া কতর। গকালন ক্যান্সার 
এবং হৃ্তরাত�র ঝঁুতক কমায়।

তভিাতমন ই সমধৃে, 
আঘাে গথতক 
শরীতরর গকার রষ্া 
কতর।�ুতি

া ব
াজরা 

ম�াটা িানাশস্য কী?
n  গমািা ্ানা সাধারণে গোি শতস্যর গরেণীতে পত়ি। 

এগুতলতক প্রায়শই পুটষ্কর শস্য বা কম জতলর 
শস্যও বলা হয়। এর মতধ্য রতয়তে গজায়ার, বাজরা, 
রাত�, কুিতক, কাকুন, তচনা, সাভা, গকাত্া এবং 
অন্যান্য বাজরা।

n  বাজরা শুকতনা জতমতে জন্মায়। বাজরা উৎপা্তন 
অল্প জল লাত�। ভারতে গমািা ্ ানাশস্যগুতল প্রধানে 
কম গথতক মাঝাতর বটৃষ্পােযুতি (২০০-৮০০ 
তমতলতমিার) রাতজ্য হয়।

n  বাজরা আতরিকা সাহারা অঞ্চল এবং এতশয়ার ষু্দ্র ও 
শুষ্ জতমর কৃরকত্র তনয়তমে খা্্য। এই েসতল 
প্রচুর পুটষ্ পাওয়া যায় এবং এই েসলগুতলই 
কৃরকত্র জীতবকার প্রধান উৎস।

n  বাজরা খা্্য, পশুখা্্য, বজব জ্ালাতন এবং 
অ্যালতকাহতলর জন্য ব্যবহার করা হয়। এই কারতণই 
বাজরাতক ‘স্াি্ েুি’ বলা হয় কারণ এগুতল 
গভাতিাত্র জন্য ভাল, কৃরকত্র জন্য ভাল এবং 
রিতহর জন্যও ভাল। 

ম�াটা িানাশস্য শরীরকক শন্তিশালী ককর 
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হতয় উতঠতে। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী বতলতেন, মানব 
সভ্যোর প্রাথতমক পয ্াতয় মানুর গয সকল েসলগুতলর 
চার কতরতেল োর মতধ্য অন্যেম তেল বাজরা। পুটষ্র 
একটি গুরুত্বপূণ ্ উৎস তহসাতব, ভতবর্যতের খা্্য তবকল্প 
তহসাতব বাজরার উপর গুরুত্ব আতরাপ করা োই একান্ত 
প্রতয়াজনীয়। 

খাি্য দিসাকব পুষ্টিকর শস্য রেিে করুন 
বাজরা একটি প্রাচীন শস্য তহসাতব তবতবতচে হয়। আমরা 
বেম্াতন গয সকল ্ানাশস্য খাবার তহসাতব রিহণ কতর, 
বাজরা োর গথতক অতনক গবতশ প্রাচীন। তসন্ভু  সভ্যো 
গথতক উধোর হওয়া তকেু প্রত্নোত্ত্বিক বস্তু অনুসাতর বলা 
হয় তসন্ভু  সভ্যোয় বাজরা আতবষৃ্ে হতয়তেল। বেম্াতন 
তবতবের মতধ্য ভারে বাজরার বহৃত্ম উৎপা্ক গ্শ। 
ভারে আনুমাতনক ১.৮০ গকাটি িন বাজরা উৎপা্ন 
কতর, যা তববেব্যাপী উৎপা্তনর প্রায় ২০%। তবতবের 
২০০টি গ্তশর মতধ্য প্রায় ১৩০টি গকানও না গকানও 

পুটষ্কর ্ানাশস্য উৎপা্ন কতর। এবং ভারে নয়টি 
তভন্ন ধরতনর পুটষ্কর ্ানাশস্য উৎপা্ন কতর। খা্্য 
প্রক্ক্রয়াকরতণ পুটষ্ তনরাপত্া সমাধানও রতয়তে। 
উ্াহরণস্রূপ বলা গযতে পাতর গমািা ্ানাশস্য এবং 
বাজরা উচ্চ পুটষ্র মানসম্পন্ন। এই েসলগুতল প্রতেকূল 
পতরতস্তেতেও জন্মায়, খরা প্রতেতরাধী হয়।  

এগুতলতক ‘পুটষ্সমধৃে এবং জলবায়ুবান্ধব’ েসল 
তহসাতবও উতলিখ করা হয়। গমািা ্ ানা সূক্ষ্ম খা্্যশতস্যর 
গচতয় গবতশ পুটষ্কর। আমরা বেম্াতন গয খা্্যশস্য খাই 
োর গচতয় এই ্ানাশস্যগুতলা আমাত্র স্াতস্্যর জন্য 
আরও গবতশ উপকারী। রাসায়তনক সার এবং 
কীিনাশতকর ব্যবহার নূ্যনেম হওয়ায় এটি ‘বজব চার’ 
নাতমও পতরতচে। এক সময় যাতক গমািা শস্য বতল মতন 
করা হতো এখন ো পতরবেন্ হতছে। বাজরা এখন 
সুপারেুি তহসাতব স্ীকৃতে গপতয়তে। কৃরকরা যাতে এই 
েসতলর জন্য উপযুতি মূল্য পান গসজন্য চাতহ্া 

বা়িাতনার উপর গজার গ্ওয়া হতছে।
বাজরা হল এক ধরতনর তবকল্প খাবার যা তনরাতমর 

খাবাতরর ক্রমবধম্ান চাতহ্া গমিাতে সাহায্য করতে 
পাতর। বাজরা একটি স্াস্্যকর খা্্য এবং এটি 
পতরতবতশর ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য কতর। 

ভারেীয় পুটষ্কর বাজরা একধরতনর খরা সহনশীল 
েসল যা প্রধানে ভারতের শুষ্ এবং প্রায়-শুষ্ অঞ্চতল 
জন্মায়। এটি গপায়াতস গবািাতনকাল পতরবাতরর একটি 
গোি-বীজযুতি ঘাস। ভারতের পতরতবতশর সতঙ্ এই 
্ানাশতস্যর অতবতছে্্য সম্পক ্ রতয়তে। এই বাজরা 
‘গমািা ্ানা’ বা ‘্তরদ্র শস্য’ নাতমও পতরতচে। ভারেীয় 
বাজরা গপ্রাটিন, তভিাতমন এবং খতনতজ সমধৃে। এগুতল 
গ্ভুগিন-মুতি হয় এবং এর গ্াইতসতমক সূচকও কম হয়, 
োই গসতলয়াক গরা� বা িায়াতবটিসযুতি ব্যক্তিত্র জন্য 
এগুতল একটি ্ু্্ান্ত খাবার। 

গকাতভি মহামাতর গোি এবং প্রাতন্তক কৃরকত্র 

আতয়র পতরপূরক করার প্রতয়াজনীয়ো েুতল ধতরতে 
এবং গসই লতষ্্য বাজরা অন্যেম গসরা তবকল্প হতে 
পাতর। বাজরা একটি জলবায়ুবান্ধব েসল যার জন্য 
অল্প জতলর প্রতয়াজন হয়, এমনতক খরা পতরতস্তেতেও 
চার করা যায়। আন্তজা্তেক তমতলি বের খা্্য তনরাপত্া 
ও পুটষ্তে বাজরার অব্ান সম্পতক ্সতচেনো বা়িাতব, 
পাশাপাতশ বাজরা উৎপা্ন বজায় রাখতে এবং তবকাশ 
করতে অংশী্াতরত্রত্র অনুপ্রাতণে করতব। এটি 
�তবরণা ও উন্নয়তন তবতনতয়া�তক উৎসাতহে করতব।

বাজরা চাকর ভারত অরেেী ভূদ�কা রেিে 
ককরকে 
ভারে সরকার ভারতে এবং তবত্তশ বাজরা বা পুটষ্কর 
খা্্যশতস্যর প্রচাতরর জন্য একটি উত্্যা� চালু কতরতে। 
ভারতের লষ্্য শুধু বাজরা রেোতন করা নয়, মানুতরর 
কাতে এই পুটষ্কর ্ ানাশস্যটিতক গপৌঁতে গ্ওয়া,মানুতরর 
স্াতস্্যর যত্ন গনওয়া। ভারে এমন সমতয় এই ধারণাটি 
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এই বেরষ্ট িীঘস্্ায়ী কৃদরকত দ�কলকটর 
ভূদ�কা এবং ‘স্াট্ ও সুপারেুড’ দিসাকব 
তার উপকাদরতা সম্কক ্দবশ্বব্যাপী 
সকচতনতা বাড়াকত সািায্য করকব। এই 
দবকশর বেকর প্রধানত চারষ্ট লষে্য দস্র করা 
িকয়কে। প্রে�- খাি্য দনরাপত্ায় বাজরার 
অবিান বৃন্দ্, দবিতীয়- আন্তজা্দতক 
উৎপািন বৃন্দ্, তৃতীয়- িষে প্রন্ক্য়াকরে, 
পদরবিন, সঞ্চয়স্ান এবং ব্যবিার দনন্চিত 
করা। এবং চতুে ্ - অংশীিাদরকির 
অংশরেিকে বাজরার সুস্ায়ী উৎপািন এবং 
গুে�ান বজায় রাখা। 

কীভাকব ভারত আন্তজা্দতক বাজরা 
বকর ্দবকশ্ব মনতৃত্ব মিকব

n  ভারেীয় বাজরার রেোতন বকৃ্ধে করার জন্য গকন্দ্র ১৬টি 
আন্তজা্তেক বাতণজ্য প্র্শন্ী এবং গক্রো-তবতক্রোর 
ববঠতক রেোতনকারক, কৃরক এবং ব্যবসায়ীত্র 
অংশরিহতণর সুতবধা গ্ওয়ার পতরকল্পনা কতরতে। 

n  গমািা ্ানাশতস্যর প্রচাতর ভারতের ্ৃঢ় নীতে অনুসাতর, 
ভারেীয় গমািা ্ানাশতস্যর রি্যাক্ডিং এবং প্রচাতর তবত্তশ 
ভারেীয় তমশনগুতলর সহতযাত�ো গনওয়া হতব। 
আন্তজা্তেক গশতের (রাধঁুতন) পাশাপাতশ তিপাি্তমটোল 
গটোর, সুপার মাতকি্ এবং হাইপার মাতকত্ির মতো 
সম্াব্য স্ানগুতলতক গক্রো তহতসতব তচতহ্নে করা হতয়তে, 
যাতে সরাসতর গযা�াতযা� করা যায়।

n  তনত্্ষ্ গ্শগুতলর ভারতে তবত্তশ তমশতনর রাষ্ট্র্েূ এবং 
সম্াব্য আম্াতনকারকত্র সামতন ‘গরতি িু ইি’ বাজরা 
সামরিীগুতল প্র্শন্ করা হতব।

n  ্ তষ্ণ আতরিকা, ্ুবাই, জাপান, ্তষ্ণ গকাতরয়া, 
ইতদোতনতশয়া, গসৌত্ আরব, অত্রেতলয়া, গবলক্জয়াম, 
জাম ্াতন, যুতিরাজ্য এবং মাতকন্ যুতিরাতষ্ট্র বাজরার 
প্রচাতরর জন্য তবতভন্ন কমস্ূতচর আতয়াজন করা হতয়তে। 
কৃতর মন্ততকর সংতলিষ্ তবভা�গুতল ভারতের তবতভন্ন 
অংশী্ারত্র তকেু গুরুত্বপূণ ্ খা্্য প্র্শন্ী, 

গক্রো-তবতক্রো ববঠক এবং গরাি গশাতয় অংশরিহতণর 
সুতবধা গ্তব।

n  ভারেীয় তমতলতির প্রচাতরর অংশ তহসাতব, এতপইতিএ 
�ালে েুি ২০২৩, েুিএক্স, তসওল েুি অ্যাডি গহাতিল 
গশা, গসৌত্ এতরিা েুি, অত্রেতলয়ার তসিতনতে োইন 
েুি গশা, গবলক্জয়াতম েুি অ্যাডি গবভাতরজ, জাম ্াতনর 
বাতয়াে্যাক, সান রিাক্ন্সসতকায় ‘েুি গেয়ার’ এবং 
‘উইটোর ে্যাক্ন্স েুতি’র মতো আন্তজা্তেক মতঞ্চ 
বাজরাজাে পণ্যগুতল প্র্শন্ করার পতরকল্পনা কতরতে।

n  গকতন্দ্রর বাজরা গকৌশল অনুসাতর, বাজরার রি্যাক্ডিং এবং 
প্রচাতরর জন্য লুলু গ্রুপ, ক্যাতরতোর, আল জাক্জরা, 
আল মায়া, ওয়ালমাতি্র মতো আন্তজা্তেক খুচরা 
সুপারমাতকি্গুতলতক তমতলি কন ্ার স্াপতনর জন্য যুতি 
করা হতব। 

n  এতপইতিএ োর ওতয়বসাইতি গমািা ্ানাশতস্যর জন্য 
একটি পথৃক তবভা�ও বেতর কতরতে এবং অংশী্াতরত্র 
েতথ্যর জন্য গ্শতভত্তিক এবং রাজ্যতভত্তিক ই-ক্যািাল�ও 
আপতলাি করা হতয়তে।  

n  আন্তজা্তেক বাজাতর বাজরা এবং বাজরাজাে পতণ্যর 
প্রচাতরর জন্য সরকার একটি পঞ্চবাতরক্ী গকৌশল�ে 

পতরকল্পনা প্রস্তুে কতরতে।
n  গকন্দ্র বাজরা-সহ সম্াব্য পতণ্যর রেোতন ত্বরাতবিে করতে 

এবং পুটষ্র সরবরাহ শঙৃ্তল বাধা ্রূ করতে ‘তনউটরি 
তসতরয়াল এক্সতপাি্ প্রতমাশন গোরাম’ �ঠন কতরতে।

n  চাল এবং �তমর মতো সাধারণ খা্্যশতস্যর েুলনায় 
বাজরার পুটষ্গুণ গবতশ। বাজরা ক্যালতসয়াম, আয়রন এবং 
োইবার সমধৃে। এটি তশশুত্র বকৃ্ধের জন্য প্রতয়াজনীয় 
পুটষ্ গযা�ায়। এো়িাও, তশশু খা্্য এবং পুটষ্কর 
পণ্যগুতলতে বাজরার ব্যবহার বকৃ্ধে পাতছে।

n  তিক্জতসআইএস-এর েথ্য অনুসাতর ২০২১-২২ অথব্েতর 
ভারতে গমািা ্ানাশস্য রেোতন ৮.০২% বকৃ্ধে গপতয়তে। 
১৫৯৩৩২.১৬ গমটরিক িন গমািা ্ানাশস্য রেোতন করা 
হতয়তেল, গযখাতন োর আত�র বেতরর একই সমতয় 
১৪৭৫০১.০৮ গমটরিক িন গমািা ্ানাশস্য রেোতন করা 
হতয়তেল।

n  ভারে গযসব গ্শগুতলতে গমািা ্ানাশস্য রেোতন কতর 
গসগুতল হল সংযুতি আরব আতমরশাহী, গনপাল, গসৌত্ 
আরব, তলতবয়া, ওমান, তমশর, তেউতনতসয়া, ইতয়তমন, 
যুতিরাজ্য এবং আতমতরকা। ভারে গযসব গমািা ্ানাশস্য 
রেোতন কতর, গসগুতল হল বাজরা, রাত�, কাতনতর, গজায়ার 
এবং বাকউইি। ১৬টি প্রধান গমািা ্ানাশস্য উৎপা্ন 
এবং রেোতন করা হয়। এর মতধ্য রতয়তে গজায়ার, বাজরা, 
রাত�, কাংতন, গচনা, গকাতিা, সাভা/সানওয়া/ঝাতঙ্ারা, 
কুিতক, কুট্রু , গচৌলাই এবং রিাউন িপ তমতলি।

তনতয় এতসতেল যখন তববে গকাতভতির মতো মহামাতরর 
তবরুতধে ল়িাই করতে। ভারে সরকার এটি সারা 
তবতবে েত়িতয় গ্ওয়ার পতরকল্পনা করতে। সরকার 
সমস্ত সংস্া এবং ্েূাবাস বিারা আতয়াক্জে সমস্ত 
অনুষ্াতন ভারতের পুটষ্কর খা্্যশস্য আরও 
ভালভাতব পতরতবশন করার গচষ্া করতে। এর স্া্ই 
এর তবতশরত্ব। জনসাধারণতক এই পুটষ্কর শস্য 
সম্পতক ্ অবতহে করার প্রক্ক্রয়া সারা বের চলতে 
থাকতব। ভারে এখন ক্জ-২০ শীর ্ সতম্লতনর 
সভাপতেত্ব করতে, গসই সতম্লতনর সমস্ত অনুষ্াতন 
কমপতষ্ একটি বাজরাজাে খাবার অন্তভুত্ি করা 
হতয়তে। প্রথম ববঠতক অতেতথত্র গমন গকাতসর্ 
গমনুতে গবশ তকেু বাজরার খাবার পতরতবশন করা 
হতয়তেল। 

সরকাতরর এই উত্্যা�গুতল সুস্ায়ী কৃতরতে 
বাজরার গুরুতত্বর পাশাপাতশ ‘স্াি্ েুি অ্যাডি 

সুপারেুি’ তহসাতব োত্র উপকাতরো সম্পতক ্
তববেব্যাপী সতচেনো বকৃ্ধেতে সাহায্য করতব। ভারে 
১.৮০ গকাটি গমটরিক িন বাজরা উৎপা্ন কতর 
বাজরার তববেব্যাপী গকতন্দ্র পতরণে হতে চতলতে৷ 
এতশয়ায় উৎপাত্ে বাজরার ৮০% ভারতে উৎপাত্ে 
হয়। এই েসলটি কমপতষ্ ১৩১টি গ্তশ জন্মায় 
এবং এটি প্রায় ৬০০ তমতলয়ন এতশয়া এবং আতরিকার 
মানুতরর কাতে একটি ঐতেহ্যবাহী খাবার। সুস্া্ু 
ভারেীয় বাজরা এবং বাজরাজাে পণ্যগুতলর 
তববেব্যাপী রিহণতযা�্যো তনক্চিে করতে ভারে 
এটিতক একটি �ণআতদোলন তহসাতব �ত়ি েুলতে 
চাইতে। োর জন্য ভারে সরকাতরর উত্্যাত� 
আন্তজা্তেক বাজরা বর ্ পালন করা হতছে। এই 
বেরটি বাজরার তববেব্যাপী উৎপা্ন বকৃ্ধে, ্ষ্ 
প্রক্ক্রয়াকরণ এবং ব্যবহার তনক্চিে করতে, খা্্য 
পতণ্যর মূল উপা্ান তহসাতব বাজরাতক প্রচার করতে 

আন্তজা্দতক িৃষ্টিকত বাজরা  
দ�কলকটর এলাকা এবং উৎপািন (২০১৯)

অঞ্চল এলাকা (লষে 
মিক্টর)

উৎপািন (লষে 
টন) 

আদফ্কা 

আক�দরকা 

এদশয়া 

ইউকরাপ 
অক্রেদলয়া এবং 
দনউন্জল্যাডি  

ভারত 

দবশ্ব 

৪৮৯ 

৫৩  

১৬২

৮

৬

৪২৩ 

১৯৩ 

২১৫

২০ 

১২ 

১৩৮ 

৭১৮ 

১৭৩

৮৬৩ 

n  ভারে ১৭০ লষ্ িন উৎপা্ন কতর (এতশয়ার ৮০% এবং ববতবেক উৎপা্তনর 
২০%)

n  তববেব্যাপী �়ি েলন: ১২২৯ গকক্জ/গহক্টর, ভারে (১২৩৯ গকক্জ/গহক্টর)

অতীকত যখনই মকানও দবকিদশ অদতদে 
এবং রাষ্ট্রপ্রধান ভারকত একসকেন, আদ� 
মচটিা ককরদে তাকঁির জন্য বাজরা দিকয় 
খাবার প্রস্তুত করার। আ�ার অদভজ্তা 
মেকক বলকত পাদর, তারঁা এই ধরকনর 
খাবার পেদে ককরকেন এবং আ�াকির 
ম�াটা িানাশস্য সম্কক ্দবতিাদরত তে্য 
সংরেি করার মচটিা ককরন। আদ� আ�াকির 
কৃরক ভাই ও মবানকির যতটা সম্ভব 
বাজরা চার করার এবং এর সুদবধা রেিে 
করার জন্য অনুকরাধ করদে। আজ এ�ন 
অকনক স্াট্আপ েকড় উকঠকে, যারা 
দ�কলট দনকয় কাজ করকে। 
- নকরন্দ্র ম�ািী, প্রধান�ন্ত্রী

n  এতপইতিএ মূল্য সংতযাজন এবং কৃরকত্র আয় বকৃ্ধের 
জন্য আইআইএমআর-এর সতঙ্ একটি সমতঝাো স্ারক 
স্াষ্র কতরতে। এতশয়ার বহৃত্ম আন্তজা্তেক খা্্য ও 
আতেতথয়ো গমলা ‘আহার খা্্য গমলায়’ এতপইতিএ ৫ 
গথতক ১৫ িাকা পযন্্ত সারেয়ী মূতল্য সকল বয়তসর জন্য 
তবতভন্ন ধরতনর গমািা ্ানাশতস্যর পণ্য চালু কতরতে।

প্রচ্ছি দনবন্ধপুটষ্কর ্ানাশস্য: অরিণী ভারে  প্রচ্ছি দনবন্ধ পুটষ্কর ্ানাশস্য: অরিণী ভারে  
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আদ� আশাবািী ময 
আন্তজা্দতক দ�কলট বের 
২০২৩ একষ্ট দনরাপি, সুস্ায়ী 
এবং স্াস্্যকর ভদবর্যকতর 
লকষে্য এক ব্যাপক আকদোলন 
শুরু করকব। রাজ্যগুদলর 
বাজরাজাত পে্যগুদলর 
প্রকসদসং, প্যাককন্জং, দবপেন, 
ব্্যান্ডিং ইত্যাদির �কতা 
সম্দকত্ দবরকয় কাজ করা 
উদচৎ।”
- নকরন্দ্র ম�ািী, প্রধান�ন্ত্রী 

এবং উন্নে খা্্য ব্যবস্া �ত়ি েুলতে একটি আ্শ ্ 
মঞ্চ বেতর কতরতে।

একষ্ট িীঘক্�য়ািী মকৌশল 
বাজরা এবং অন্যান্য পুটষ্কর খা্্যশতস্যর জনতপ্রয়ো 
বা়িাতে সরকার গ্তশ ও তবত্তশ গবশ তকেু 
অনুষ্াতনর আতয়াজন করতে। ভারে সরকাতরর 
সমস্ত মন্তক এবং তবভা�, কৃতর ও কৃরক কল্যাণ 
তবভা� (তিএ অ্যাডি এেিবলু ) এবং কৃতর �তবরণা ও 
তশষ্া তবভাত�র সহতযাত�োয়, পুটষ্কর খা্্যশতস্যর 
প্রচার করতব। আন্তজা্তেক তমতলি বেতরর 
কমপ্তরকল্পনা গমািা ্ ানাশতস্যর উৎপা্ন, ব্যবহার, 
রেোতন, রি্যাক্ডিং ইে্যাত্ বকৃ্ধের গকৌশলগুতলর উপর 
্ৃটষ্ তনবধে কতর। বাজরার জন্য, গকন্দ্রীয় সরকার 
তপএলআই তস্কমও চালু কতরতে। সরকার ২০২১ 
সাতলর ৩১ মাচ্ প্রধানমন্তী আত্মতনভর্ ভারে 
অতভযাতনর গঘারণার অংশ তহসাতব ১০৯০০ গকাটি 
িাকা ব্যয়-সহ খা্্য প্রক্ক্রয়াকরণ তশতল্পর জন্য 
উৎপা্ন  তলকিযুতি প্রতণা্না (তপএলআই) প্রকল্প 
অনুতমা্ন কতরতে। প্রকল্পটি ২০২১-২২ সাল গথতক 
২০২৬-২৭ পযন্্ত সাে বেতরর গময়াত্ বাস্তবাতয়ে 
হতব। 

এই তস্কতমর প্রাথতমক লষ্্যগুতলর মতধ্য রতয়তে 

েক্সকটল 
বাজরা 
(কাংদন)  

বানই্য়াড ্
বাজরা 
(সানওয়া) 

মোট বাজরা 

�ুতিা বাজরা 

আঙুল 
বাজরা (রাদে) 

ব্াউনটপ দ�কলট 

মকাকডা বাজরা 

মসাঘা্� 

ভারকত দ�কলট উৎপািন 

ঝাড়খডি 

দি�াচল 
প্রকিশ 

উত্রাখণ্ড 

উত্রপ্রকিশ 
দবিার 

ওদড়শা 

রাজস্ান 

িদরয়ানা 

পাঞ্াব 

গুজরাত 

�ধ্যপ্রকিশ 

�িারাষ্ট্র 

মোয়া 

মতকলগোনা 

ে
ত্তি

সে
ড়

 
দসদক� 

ন্রিপুরা 
দ�কজারা� 

�দেপুর 

নাোল্যাডি 

অরুোচল 

প্রকিশ 

অস� 

প
ন্চি

�
বগে

 

ম�ঘালয় 

কো্টক 

অন্ধ্রপ্রকিশ 

মকরল 
তাদ�লনাডু় 
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প্রকসা দ�কলট 
(মচনা) 

দ�কলট : পুষ্টিকর 
িানাশস্যলািাখ 

জমুে ও 
কাশ্ীর 
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বাজরার উপকাদরতা 

আন্তজা্দতক দ�কলট বকরর্ সাতষ্ট শন্তিশালী সূরি 

বাজরার পুষ্টি �ান 
(১০০ রো� মভাজ্য অংকশ)

তববেব্যাপী খা্্য উৎপা্তনর গকতন্দ্র পতরণে হওয়া এবং 
আন্তজা্তেক বাজাতর ভারেীয় খা্্য রি্যাডিগুতলর প্রচার 
করা। এই তস্কমটি সহায়োর জন্য তনত্্ষ্ খা্্য পণ্যগুতল 
তচতহ্নে করা হতয়তে। এর মতধ্য রতয়তে বাজরাজাে পণ্য 
যা ‘সহতজ রন্ধন, সহতজ গভাজন’ করা যায়। পুটষ্গুণ 
সম্পতক ্ মানুরতক অবতহে করতে কমস্ূতচ ও নীতে 
পযত্বষ্তণর জন্য মতন্তসভার সতচতবর সভাপতেতত্ব 
সতচবত্র একটি কতমটি, কৃতর ও কৃরক কল্যাণ 
তবভাত�র সতচব এবং কৃতর �তবরণা ও তশষ্া তবভাত�র 
সতচতবর সভাপতেতত্ব একটি গকার কতমটি �ঠন করা 
হতয়তে।

২০১৮ সাতল গ্শীয় এবং ববতবেক চাতহ্া বেতর করতে 
এবং মানুতরর মতধ্য পুটষ্কর খা্্য সম্পতক ্সতচেনো 
�ত়ি েুলতে জােীয় বাজরা বর ্ পালন করা হতয়তেল। 
বাজরার পুটষ্গুতণর কারতণ এটিতক গপারান তমশন 
অতভযাতনর অন্তভুত্ি কতরতেল। বাজার মূল্য শঙৃ্লতল 
৫০০টিরও গবতশ টোি্আপ থাকতলও, 'ইক্ডিয়ান 
ইনতটেটিউি অে তমতলিস তরসাচ্' আরতকতভওয়াই- 
রােোতরর মাধ্যতম ২৫০টি টোি্ আপতক োত্র সতঙ্ 
তনতয়তে। ৬৬ টিরও গবতশ টোি্আপ গমাি ৬.২ গকাটি 
িাকার গবতশ অথ ্ গপতয়তে, আরও ২৫টিতক ভতবর্যতের 
েহতবতলর জন্য অনুতমা্ন গ্ওয়া হতয়তে।

বাতণজ্য ও তশল্প মন্তক োর কৃতর রেোতন প্রচার 
সংস্া, কৃতর ও প্রক্ক্রয়াজাে খা্্য পণ্য রেোতন উন্নয়ন 
কেৃপ্তষ্র মাধ্যতম ২০২২ সাতলর তিতসম্বর গথতক 
তবতবে ভারেীয় গমািা ্ানাশতস্যর চাতহ্া এবং গযা�ান 
বকৃ্ধে করতে একটি ব্যাপক গকৌশল বেতর কতরতে। সারা 
তবতবে বাজরা এবং বাজরাজাে পণ্যগুতলতক জনতপ্রয় 

n 	হাইপারতলতপতিতময়া এবং কাতিও্ভাসকুলার 
গরাত�র ঝঁুতক প্রতেতরাতধ বাজরার উপকারী 
প্রভাব রতয়তে। 

n 	এটি ওজন হ্াস, তবএমআই এবং উচ্চ 
রতিচাতপ সহায়ক বতল প্রমাতণে হতয়তে।

n 	ভারতে বাজরা সাধারণে গলবুর সতঙ্ খাওয়া 
হয়, যা গপ্রাটিতনর পতরপূরক, অ্যাতমতনা 
অ্যাতসতির পতরমাণ বা়িায় এবং গপ্রাটিতনর 
সামতরিক হজম ষ্মো বকৃ্ধে কতর।

n 	শহরাঞ্চতলর বাতসদোত্র জন্য ‘সহতজ 
রন্ধন, সহতজ গভাজন’ মতনাভাবতক প্রাধান্য 
ত্তয় বাজরাজাে পতণ্যর প্রাপ্যো তনক্চিে 
করা।

n 	বাজরা ববিে উতদেতশ্য ব্যবহৃে হয়- খাত্্যর 
পাশাপাতশ পশুখা্্য, যা এর চারতক আরও 
উৎসাতহে কতর গোতল।

n 	বাজরা চার কাবন্ তনঃসরণ কমাতে সাহায্য 
কতর। 

সূরি �ন্ত্রক ও দবভােস�ূি 

উৎপািন/উৎপািনশীলতা বৃন্দ্ দডএ অ্যাডি এেডবলু/দডএআরই  

প্রন্ক্য়াকরে, রন্ধনপ্রোলী 
সম্দকত্ উন্নয়ন

খাি্য প্রন্ক্য়াকরে দশল্প এবং পযট্ন �ন্ত্রক 

ব্্যান্ডিং, প্রচার, সকচতনতা প্রসার সব �ন্ত্রক 

পুষ্টি ও স্াস্্য সুদবধা স্াধীন �ন্ত্রক/এেএসএসএআই �ূল্য 
সংকযাজন

উকি্যাতিা/স্াট্আপ/গ্রুপ মডকভলপক�টি
বাদেজ্য এবং দডএ অ্যাডি এেডবলু 

আন্তজা্দতক তিকর সম্প্রসারে বাদেজ্য ও দবকিশ �ন্ত্রক

�ূলধারার জন্য নীদত েুড অ্যাডি পাবদলক দডদ্রেদবউশন এবং 
দডএ অ্যাডি এেডবলু দবভাে।  

মজায়ার বাজরা রাদে মোট বাজরা 

ভারে তবতবের অন্যেম প্রধান বাজরা উৎপা্নকারী গ্শ। ২০১৫-১৬ সাতল ভারতে তমতলতির 
উৎপা্ন তেল ১.৪৫ গকাটি িন, ো গবত়ি ২০২০-২১ সাতল ১.৮০ গকাটি িন হতয়তে।

ভারত: েত ১০ বেকর ম�াটা িানাশকস্যর উৎপািন 

(পতরসংখ্যান লষ্ িতন)
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শস্য   মপ্রাষ্টন চদব ্    মশ্বতসার     শন্তি         ক্যালদসয়া� মলৌি
 (রিাম) (রিাম)   (রিাম)           (গকক্জ)       (তমতলরিাম)     (তমতলরিাম) 

মজায়ার ১০.৪ ৩.১ ৭০.৭ ৩৪৯ ২৫ ৫.৪ 

বাজরা   ১১.৮  ৪.৮   ৬৭ ৩৬১ ৪২    ১১

রাদে  ৭.৭  ১.৫ ৭২.৬ ৩২৮ ৩৫০ ৩.৯ 

মকাকডা  ৯.৮  ১.৬  ৬৬.৬ ৩৫৩ ৩৫ ১.৭

কুট্ভু   ৮.৭ ৫.৩ ৭৫.৭ ৩৪০ ০.০২ ২.৮ 

সানওয়া ৬.৯৩ ২.০ ৮০.৬ ৩৩৩ ২৩.২ ৬.৯ 

েক্সকটল       ১০.৩ ৩.১ ৬৯.৯ ৩৪৯ ৩০.১ ৩.৭ 
দ�কলট 
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দ�কলকটর প্রকারকভি 

মোট বাজরা

িষু্ট েদ্ম 
বাজরা 

ভারকত বাজরা: তে্য এবং পদরসংখ্যান 

�ুতিা বাজরা  

মসাঘা্�   

আঙুল বাজরা 
(রাদে) 

গপতনতসিাম গ্ভুকাম 
এল 

গসাঘ ্াম বাইকালার 

ইতলউতসন গকারাকানা

ে্যাত�াপাইরাম 
এসু্কতলটোম

আমারাথোস তভতরতিস 

গসতিতরয়া ইিাতলক 

ইতচতনাতলিায়া 
ফ্রু গমতটেতসয়া

পাসপালাম 
গক্াতবতকউতলিাম 

গপতনকাম 
তমতলতয়তসয়াম 

গপতনকাম সুমাতরেতনস 

েক্সকটল বাজরা 
(কাংদন) 

বানই্য়াড ্বাজরা 
(সানওয়া) 

মকাকডা বাজরা 
(মকাডন) 

প্রকসা দ�কলট 
(মচনা)

সূক্ষ্ম বাজরা 

বাকহুইট বাজরা 
(কুট্ভু ) 

অ�রনাে 
(রা�িানা) 

গকন্দ্রীয় সরকাতরর প্রতচষ্ায় 
সাম্প্রতেক বেরগুতলতে গমািা শতস্যর 
উৎপা্ন উতলিখতযা�্যভাতব বকৃ্ধে 
গপতয়তে। চাতহ্া এবং গযা�াতনর 
ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, 
কৃরকত্র অতধক জতমতে গমািা 
্ানাশস্য চাতর উৎসাতহে করতে, 
উৎপা্তন সতব ্াত্ম প্রযুক্তি এবং কৃতর 
পধেতে রিহতণর জন্য কাযক্র প্রতচষ্া 
করা হতয়তে। গমািা খা্্যশতস্যর 
নূ্যনেম সমথন্ মূল্য 
উতলিখতযা�্যভাতব বকৃ্ধে গপতয়তে।

করতে গকন্দ্রীয় সরকার আন্তজা্তেক বাজরা বর ্ 
উ্যাপতনর আতয়াজন কতরতে। 

আন্তজা্তেক বাজরা বেতর, বাজরা উৎপা্ন, 
ব্যবহার এবং চাতহ্া সবই বা়িতব। ভারে তবতবের 
বহৃত্ম বাজরা রেোতনকারক গ্শ তহসাতব আতবভূে্ 
হতব, যা মানব কল্যাতণ ভারতের অন্যেম গরেষ্ 
উপহার হতব। বাজরা ্ীঘক্াল ধতর ভারেীয় কৃতর, 
সংসৃ্কতে এবং সভ্যোর একটি অংশ। গ্তশর প্রতেটি 
অঞ্চতল বাজরা বা বাজরাজাে খাবার পাওয়া যায়। 
ভারতের সংসৃ্কতের মেই বাজরার ববতচতরে্যরও 
পতরসর তবস্তৃ ে-তবশাল।  n

ভারকত উৎপন্ন প্রধান দ�কলট িল বাজরা (৬০%), মজায়ার (২৭%) 
রাদে (১১%) এবং মোট বাজরা (২%) 

(২০২১-২২ সাতলর চেুথ ্ অতরিম অনুমান অনুযায়ী) 

বাজরামজায়াররাদেমোট বাজরা

ম�াটা শকস্যর উৎপািন 
বৃন্দ্ এবং নূ্যনত� 
স�েন্ �ূল্য
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n 	ভারে সাধারণভাতব নয়টি বাজরার চার কতর। 
ভারে তবতবের বহৃত্ম বাজরা উৎপা্ক এবং 
পঞ্চম বহৃত্ম বাজরা রেোতনকারক গ্শ। 
ভারতের গবতশরভা� রাতজ্য এক বা একাতধক 
প্রজাতের বাজরার েলন হয়। 

n 	২০২১-২২ সাতল ভারতে গমািা ্ানাশস্য 
উৎপা্ন ২৭% বকৃ্ধে হতয়তে। 

n 	রাজস্ান, উত্রপ্রত্শ, হতরয়ানা, গুজরাে, 
মধ্যপ্রত্শ, মহারাষ্ট্র, কণ ্ািক, োতমলনা়ুি, 
অন্ধ্রপ্রত্শ এবং গেতলঙ্ানা- এই রাজ্যগুতল 
ভারতে গমািা ্ানাশতস্যর প্রধান উৎপা্ক।

n 	জােীয় খা্্য সুরষ্া তমশতনর অধীতন 
এনএেএমএস-গপারক ১৪টি রাতজ্যর ২১২টি 
গজলায় বাস্তবাতয়ে হতছে।

n 	ভারতে তমতলি মূল্য সংতযাজন শঙৃ্তল 
৫০০টিরও গবতশ টোি্-আপ কাজ করতে, 
অন্যত্তক ভারেীয় কৃতর �তবরণা গকন্দ্র রাষ্ট্র্রীয় 
কৃতর তবকাশ গযাজনা- রােোতরর অধীতন 
২৫০টি টোি্-আপতক সমথন্ কতরতে।

n 	ভারে ২০২১-২২ সাতল ৩৪.৩২ তমতলয়ন 
িলার মূতল্যর গমািা ্ানাশস্য রেোতন 
কতরতে। ২০২০-২১ সাতল ২৬.৯৭ তমতলয়ন 
িলার মূতল্যর গমািা ্ানাশস্য রেোতন করা 
হতয়তেল।

n 	ভারতের গমািা ্ানাশস্য রেোতন ২০২০ 
সাতলর আত�র পাচঁ বেতর প্রায় তেন শোংশ 
হাতর ধারাবাতহকভাতব বকৃ্ধে গপতয়তে।

n 	এতশয়া ও আতরিকা হল গমািা ্ানাশতস্যর 
প্রধান উৎপা্ক ও ব্যবহাতরর গকন্দ্র। ভারে, 
সু্ান এবং নাইতজতরয়া বাজরার প্রধান 
উৎপা্ক।

n 	গসারঘাম এবং প্রতসা তমতলি (সাধারণ বাজরা) 
যথাক্রতম ১১২ এবং ৩৫টি গ্তশ সব ্াতধকভাতব 
উৎপাত্ে গমািা ্ানাশস্য। এইসব গ্শগুতলর 
৯০% অঞ্চতল গজায়ার এবং বাজরা উৎপাত্ে 
হয়। বাতক েসলগুতল হল রাত� (আঙু্ল 
বাজরা), গচনা (প্রতসা তমতলি), েক্সতিল বাজরা 
(কাংতন)।
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সবল যুবা, দবকদশত ভারত
আজ গ্তশর লষ্্য হল- উন্নে ভারে, শক্তিশালী ভারে �ঠন করা। এই লষ্্য পূরতণ- 'োরুণ্য' হল 

জাতের শক্তি। স্ামী তবতবকানদে বতলতেতলন “ওতঠা, জাত�া এবং লষ্্য অক্জে্ না হওয়া পযন্্ত গথতমা না।” 
স্ামীক্জর এই বানী ভারতের যুব সম্প্র্াতয়র কাতে জীবন মন্ত-অনুতপ্ররণা। অমেৃকাতল আমাত্র 

কেত্ব্যর উপর গজার ত্তয় এবং আমাত্র কেব্্য বুতঝ গ্শতক এত�তয় তনতয় গযতে হতব। ১২ জানুয়াতর 
স্ামী তবতবকানতদের জন্মবাতরক্ী উপলতষ্্য প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী ১২-১৬ জানুয়াতর কণ ্ািতকর 

হুবতলতে ২৬েম জােীয় যুব উৎসতবর উতবিাধন কতরন।

যখন োরুণ্য ও শক্তির প্রাচুয ্ থাতক, েখন ভতবর্যৎ �ঠন, গ্শ 
�ঠন সহতজই সম্ব। েরুণত্র ষ্মোয়তনর জন্য গ্তশ তনরন্তর 

নেুন প্রতচষ্া করা হতছে। ২৬েম জােীয় যবু উৎসতবর উতবিাধন কতর 
প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী বতলতেন, “আ�ামী ২৫ বের ভারতের 
উন্নয়তনর জন্য অে্যন্ত গুরুত্বপূণ।্ এই বেরগুতলতে, ভারতের 
যবুশক্তি গ্তশর গনো হতয় উঠতব। এই যবুশক্তির আকাঙ্কার 
গজাতরই উন্নে ভারতের ত্কতনত্্শনা তনধ ্াতরে হতে চতলতে।“

২৬েম জােীয় যবু উৎসতবর তবরয়বস্তু তেল ‘তবকতশে যবুা, 
তবকতশে ভারে’। এই অনুষ্াতন লষ্্য তেল গ্তশর সমস্ত অঞ্চতলর 
তবতভন্ন সংসৃ্কতেতক এক মতঞ্চ এবং অংশরিহণকারীত্র ‘এক ভারে, 
গরেষ্ ভারে’-এর গচেনায় একক্রেে করা। উতবিাধনী অনষু্াতন 
প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী বতলন, “গ্তশর তবতভন্ন স্াতন আমাত্র 
েরুণত্র প্রতেভা এবং সম্াবনার গবশ তকেু অতববোস্য উ্াহরণ গ্খা 
যায়। আজও, যখন �তণে গথতক তবজ্ান তববে গোরাতম প্রতেতযাত�ো 
অনটুষ্ে হয়, েখন ভারেীয় যবুকত্র ্ষ্ো তববেতক অবাক কতর 
গ্য়।“ আজ সারা তববে বলতে এই শোব্ী ভারতের শোব্ী। এই গো 
ভারতের েরুণত্র শোব্ী! এমোবস্ায় আমাত্র বেম্ান গথতক 
্শ ধাপ এত�তয় তচন্তা করা প্রতয়াজন। আ�ামী ত্তনর কথা মাথায় 
গরতখ আমাত্র তচন্তাভাবনা করতে হতব, গসই লতষ্্য আমাত্র 
্ৃটষ্ভতঙ্ �ত়ি েুলতে হতব। েরুণত্র োতঁ্র আকাঙ্কা পূরণ করতে 
এবং ভারেতক অন্য গ্তশর গথতক এত�তয় তনতয় গযতে ইতেবাচক 
কাজ করা প্রতয়াজন। n

পাচঁষ্ট দবরকয় সম্ূে ্ আকলাচনা 
n 	এই উৎসতব ক্জ-২০ এবং ওয়াই-২০ অনুষ্ানগুতলর 

সতঙ্ প্রাসতঙ্ক পাচঁটি তথতমর উপর পূণ ্াঙ্ 
আতলাচনা অনুটষ্ে হতয়তেল। শীর ্ সতম্লতন রাি 
জতনরও গবতশ তবতশরজ্রা অংশরিহণ কতরতেতলন। 
আতলাচনার তবরয় তেল-

n 	কাজ, তশল্প, উদ্াবন এবং ২১ শেতকর ্ষ্োর 
ভতবর্যৎ। 

n 	জলবায়ু পতরবেন্ এবং ্ুতয ্া� ঝঁুতক হ্াস।
n 	শাতন্ত স্াপন এবং সমবিয় সাধন। 
n 	এক সংযুতি ভতবর্যৎ- �ণেতন্ত যুব ও শাসন।
n 	স্াস্্য ও জনকল্যাণ।

n 	যুব শীর ্ সতম্লন। 
n 	আত্বাসী গখলাধুলা এবং মাশ ্াল আি্।
n 	গযা�াথন। 
n 	গলাকনেৃ্য এবং সঙ্ীে। 
n 	স্াত্র উ্যাপন। 
n 	েরুণ তশল্পীত্র জন্য ক্যাম্প। 
n 	গরামাঞ্চকর গখলা।   

২৬েম জােীয় যুব উৎসব রাষ্ট্র 

উৎসকবর প্রধান আকরে্ 
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কতব্্য পকে দব�ান বাদিনীর প্রিশন্ী 
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ভারে সরকার বিারা আতয়াক্জে প্রবাসী ভারেীয় 
ত্বস সতম্লন এমন এক অনষু্ান যার উতদেশ্য 

হল প্রবাসী ভারেীয়ত্র সতঙ্ সংতযা� বেতর করা এবং 
পারপিতরক আতলাচনার মঞ্চ প্রস্তুে করা। এই সতম্লতনর 
মূল তবরয় তেল – ‘অমেৃকাতল ভারতের উন্নয়তন তনভর্তযা�্য 
সহতযা�ী প্রবাসী ভারেীয়রা’। তবতবের ৭০টি গ্তশর সাত়ি 
তেন হাজার প্রবাসী ভারেীয় এই সতম্লতন নাম নতথভুতি 
কতরতেতলন। সতম্লতন গযা�্ানকারী প্রবাসীত্র স্া�ে 
জানাতে ত�তয়, প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী বতলতেতলন, 
“আমাত্র জন্য, সমরি তববেই আমাত্র গ্শ। এই 
আ্তশর্ উপর তভত্তি কতর আমাত্র পূবপু্রুররা ভারতের 
সংসৃ্কতেতক তবতবের তবতভন্ন প্রাতন্ত প্রসাতরে কতরতেন। 
সীমাহীন সমুদ্র পথ পাত়ি ত্তয়তে আমরা। ভারে এবং 
ভারেীয়রা গ্তখতয়তেন কীভাতব তবতভন্ন গ্তশর সতঙ্ 

বাতণক্জ্যক সম্পক ্�ত়ি েুলতে হয় এবং কীভাতব তবতভন্ন 
গ্তশর না�তরক জীবন আমাত্র উন্নয়তনর পথতক প্রশস্ত 
কতর েুলতে পাতর।“  

সতম্লতন ভারণ ত্তে ত�তয়, প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী 
বতলন গয “�ণেতন্তর জননী তহসাতব ভারতের �ব ্ বহুগুণ 
গবত়ি যায় যখন তবতবের তবতভন্ন গ্তশ সবতচতয় শাতন্ততপ্রয়, 
�ণোতন্তক এবং শঙৃ্লাবধে না�তরক তহসাতব ভারেীয়ত্র 
তনতয় আতলাচনা করা হয়। গসই কারতণই আতম প্রবাসীত্র 
ভারতের রি্যাডি অ্যাম্বাতসির বতল মতন কতর। প্রবাসী 
ভারেীয়রাই গ্তশর প্রকৃে রাষ্ট্র্েূ।“ 

স্াস্্য, প্রযকু্তি, মহাকাশ এবং ্ ষ্ো-সহ অতনক গষ্তরে 
ভারে গয দ্রুে �তেতে এত�তয় চতলতে, োতে আ�ামী ত্তন 
ভারতের শক্তি আরও বা়িতব। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী 
বতলন, “এই গপ্রষ্াপতি ভারতের প্রতে তববেব্যাপী আরিহ 

সপ্ত্শ প্রবাসী ভারেীয়ত্র সতম্লন ৮-১০ জানুয়াতর মধ্যপ্রত্তশর ইতদোতর অনুটষ্ে হতয়তেল। 
এই অনুষ্াতন প্রধানমন্তী বতলতেতলন গয আমাত্র পূবপ্ুরুররা ভারতের সংসৃ্কতে প্রসাতরর তভত্তি 

স্াপন কতর ত্তয় ত�তয়তেন। তবতবের সবর্ে ভারেীয়রা েত়িতয় রতয়তেন, তবতভন্ন সংসৃ্কতে এবং 
তবতভন্ন ভাবধারার সতঙ্ োরঁা বসবাস করতেন। ভারতের ‘গমক ইন ইক্ডিয়া’, ‘গযা�’, ‘আয়ুতব ্্ ’, 

‘ভারতের কুটিরতশল্প’ এবং ‘হস্ততশল্প’-এর সংসৃ্কতের ‘রাষ্ট্র্েূ’ হতলন প্রবাসী ভারেীয়রা।

প্রবাসী ভারতীয়রা আ�াকির 'রাষ্ট্রিতূ' 
স�রে দবশ্ব আ�াকির মিশ

রাষ্ট্র সপ্ত্শ প্রবাসী ভারেীয় ত্বস সতম্লন 

িশন্ােতীরা প্রধান�ন্ত্রীকক 
অদভবািন জানান। 

অসক�র ট্যাবকলা  

ভারকতর প্রে� যারিীবািী ম্ান 
বরুে প্রিশন্ করা িকয়কে। 
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ভারকতর িতূ দিসাকব আপনাকির ভূদ�কা 
তাৎপযপ্ূে।্ ম�ক ইন ইন্ডিয়া, মযাে এবং 

আয়ুক্বকির িতূ আপনারা। ভারকতর 
কুষ্টর দশল্প ও িতিদশকল্পর িতূ দিকসকবও 

কাজ ককরন আপনারা। পাশাপাদশ 
ভারতীয় দ�কলকটর িতূ িকচ্ছন 

আপনারাই। আপনারা ইদত�কধ্য জাকনন 
ময রাষ্ট্রসংঘ ২০২৩ সালকক আন্তজা্দতক 

দ�কলট বর ্দিসাকব মঘারো ককরকে।“ 

-নকরন্দ্র ম�ািী, প্রধান�ন্ত্রী

n 	প্রে� অদধকবশন: যুব তবরয়ক ও ক্রী়িা 
মন্তী অনুরা� তসং ঠাকুতরর সভাপতেতত্ব 
অনুটষ্ে হয়। তবরয় তেল ‘উদ্াবন এবং 
নেুন প্রযুক্তির প্রতয়াত� প্রবাসী যুবকত্র 
ভূতমকা’।

n 	দবিতীয় অদধকবশন: ‘অমেৃকাতল ভারেীয় 
তচতকৎসা পধেতের প্রসাতর প্রবাসীত্র 
ভূতমকা’। স্াস্্য ও পতরবার কল্যাণ মন্তী িঃ 
মনসুখ মাডিতভয়া সভাপতেত্ব কতরন এবং 
তবত্শ প্রতেমন্তী িঃ রাজকুমার রঞ্জন 
সহ-সভাপতেত্ব কতরন।

n তৃতীয় অদধকবশন: তবরয় তেল ‘ভারতের 
সেি পাওয়ার বা নমনীয় শক্তিতক কাতজ 
লা�াতনা: কারুতশল্প, রন্ধনপ্রণালী এবং 
সজৃনশীলোর মাধ্যতম বমরেীর বন্ধন। 
তবত্শ প্রতেমন্তী মীনাষ্ী গলতখ সভাপতেত্ব 
কতরন। 

n চতুে ্ অদধকবশন: তশষ্া, ্ষ্ো তবকাশ 
এবং তশতল্পাত্্যা� মন্তী শ্রী ধতমন্্দ্র প্রধান 
চেুথ ্ অতধতবশতন সভাপতেত্ব কতরন। এই 
অতধতবশতনর তবরয় – ‘ভারেীয় রেমশক্তিতক 
তববেজতু়ি কাতজ লা�াতনা - সংতলিষ্ গষ্তরে 
প্রবাসী ভারেীয়ত্র ভূতমকা’। 

n পঞ্চ� অদধকবশন: অথম্ন্তী তনমল্া 
সীোরামতনর সভাপতেতত্ব অনুটষ্ে হয়। 
তবরয় তেল ‘গ্শ �়িার কাতজ প্রবাসী 
ভারেীয় তশতল্পাত্্যা�ীত্র সম্াবনাতক 
কাতজ লা�াতনা’।

এই পাচঁষ্ট দবরকয় দবকশর অদধকবশন 

যখন একজন ভারতীয় দবকিকশ যান 
এবং মসখাকন মকানও ভারতীয় 
বংকশাদ্ভূ মতর সকগে আলাপ িয়, তখন 
দতদন  অনুভব ককরন ময দতদন স�রে 
ভারতকক খুঁকজ মপকয়কেন। 

রাষ্ট্রপদত মরিৌপিী ��ুু ্ সুদরনাক�র রাষ্ট্রপদতর 
সকগে মিখা ককরকেন

রাষ্ট্রপতে গদ্রৌপ্ী মুমু ্ ১০ জানয়ুাতর সপ্ত্শ প্রবাসী 
ভারেীয় ত্বস সতম্লতন গযা� ত্তয়তেতলন। তেতন 
সমাপনী অনুষ্াতন সভাপতেত্ব কতরন এবং ২০২৩ সাতলর 
জন্য প্রবাসী ভারেীয় সম্ান পুরস্কার প্র্ান কতরন। 
প্রবাসী ভারেীয় সম্ান পুরস্কার ভারেীয় প্রবাসীত্র 
তবতভন্ন গষ্তরে ভারে ও তবতবে োতঁ্র কৃতেত্ব এবং 
অব্ানতক স্ীকৃতে ও সম্ান জানাতে প্র্ান করা হয়। এ 
সময় তেতন সুতরনাতমর গপ্রতসতিটে চক্ন্দ্রকা প্রসা্ 
সাতন্তাতখর সতঙ্ও সাষ্াৎ কতরন। 

২০২২ সাকল ভারকত ১০ িাজার মকাষ্ট ডলার 
পাষ্ঠকয়কেন অনাবাসীরা

ইতদোতর প্রবাসী ভারেীয় ত্বস কমসূ্তচতে গকন্দ্রীয় 
অথম্ন্তী তনমল্া সীোরামন বতলতেন গয ২০২২ সাতল, 
ভারেীয় প্রবাসীত্র বিারা গ্তশ পাঠাতনা অতথর্ পতরমাণ 
২০২১ সাতলর েুলনায় ১২% গবত়িতে। প্রায় ১০ হাজার 
গকাটি িলার পাটঠতয়তেন অনাবাসীরা। অথম্ন্তী 
তশল্পতষ্তরে গোি ও মাঝাতর ব্যবসায়ীত্র সতঙ্ �ািঁে়িা 
বাধঁায় অনাবাসীত্র উৎসাহ ত্তয়তেন। োরঁ মতে, ওই 
ব্যবসায়ীত্র সতঙ্ অংশী্াতরতত্ব অনাবাসী 
উত্্যা�পতেত্র ্ষ্ো কাতজ আসতব।

আরও বা়িতব। তবত্তশ বসবাসকারী ভারেীয়ত্র এই 
গকৌেুহল গমিাতে তবতশর উত্্যা� রিহণ জরুতর। আপনারাই 
োতঁ্র ভারে সম্পতক ্ যথাযথ েথ্য জানাতে পারতবন। 
ভারতের উন্নয়ন, সংসৃ্কতে এবং ধমনীয় তচন্তা-ভাবনা সম্পতক ্
যথাযথ েথ্য সমরি তবতবের কাতে গপৌঁতে ত্তে আতম 
আপনাত্র প্রতে আতব্ন জানাই।“ 

গকাতভি মহামাতর চলাকালীন, ভারে তবতবের বহৃত্ম 
টিকা অতভযান শুরু কতর। ভারে কতয়ক মাতসর মতধ্য 
একটি গ্শীয় টিকার তবকাশ কতর এবং তবনামূতল্য ২২০ 
গকাটিরও গবতশ টিকার গিাজ প্র্ান কতর গরকি ্ স্াপন 
কতরতে। তববেব্যাপী অতস্রোর মতধ্যও ভারে তবতবের পাচঁটি 

উ্ীয়মান অথন্ীতের মতধ্য স্ান অতধকার কতরতে। তবতবের 
েৃেীয় বহৃত্ম টোি্আপ ইতকা তসতটেমও ভারতেই রতয়তে। 
গমাবাইতলর মতো তবতভন্ন বব্্ুযতেন যন্তপাতে বেতরতে 
ভারতের গমক ইন ইক্ডিয়ার কমসূ্তচ তবতশর ভূতমকা রতয়তে। 
গ্শীয় প্রযকু্তিতে বেতর হতছে গেজস যধুে তবমান, তবমানবাহী 
জাহাজ আইএনএস তবক্রান্ত এবং আতরহন্ত-এর মে 
আণতবক িুতবাজাহাজ। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী গজার ত্তয় 
বতলতেন গয “এই সতবর মতধ্য, ভারে কী এবং কীভাতব 
করতে ো তনতয় সারা তবতবের মানতুরর গকৌেূহল হওয়া 
স্াভাতবক। ভারতের �তে এবং ্ষ্ো কী এবং ভারতের 
ভতবর্যে কী? তবতবের কাতে এিা অবাক করার মতো তবরয় 

গয তবতবের সমস্ত তরতয়ল-িাইম তিক্জিাল গলনত্তনর ৪০% 
হয় ভারতে।“ 

দবকশ্বর জ্ান মককন্দ্র পদরেত িওয়ার সম্ভাবনা 
রকয়কে ভারকতর 
ভারে গকবল তবতবের জ্াতনর গকন্দ্র নয়, ভারতের মতধ্য 
তবতবের ্ ষ্োর রাজধানী হতয় ওঠার সম্াবনা রতয়তে। ভারতে 
শুধুমারে ্ষ্ যবু সম্প্র্ায় আতে োই নয়, োতঁ্র ্ষ্ো, 
মূল্যতবাধ এবং সেোর সতঙ্ কাজ করার গচেনাও রতয়তে।  

প্রবাসীকির সােকল্যর েল্প মলখা উদচৎ
প্রবাসী ভারেীয় সতম্লতন, প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী 
বতলতেতলন গয ভারেীয়রা বহু শোব্ী ধতর তবতবের অতনক 
গ্তশ বাস কতর। গ্তশর উন্নয়তন োতঁ্র অব্ান গুরুত্বপূণ।্ 
এই ধরতনর মানুতরর জীবন, োতঁ্র জীবনযাপতনর সংকি 
এবং সােল্য, অজন্- এই সকল তবরয় নতথবধে করা উতচৎ। 
অতনক প্রবীণ গসই সমতয়র স্তৃে মতন করতবন। প্রতেটি গ্তশ 
আমাত্র অতভবাসীত্র ইতেহাতসর অতিও-তভজ্ুযয়াল বা 
তলতখে নতথ বেতর করার জন্য তববেতব্্যালয়গুতলর মাধ্যতম 
প্রতচষ্া করা উতচৎ। ভারতের গকাতনা ব্যক্তি যখন তবত্তশ 
ত�তয় গসখাতন ভারেীয় বংতশাদ্ভূে কাউতক খুতঁজ পান, েখন 
তেতন অনভুব কতরন গয তেতন সমরি ভারেতক খুতঁজ 
গপতয়তেন।

ভেবান �িাকাকলর আশীবা্ি 
সতম্লতন প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী প্রবাসীত্র বতলতেতলন গয 
ইতদোর গকবল একটি সুদের শহর নয়, এটি য�ু যা সমতয়র 
গথতক এত�তয় রতয়তে, স্ছেোর গষ্তরে গ্তশর মতধ্য নক্জর 
স্াপন কতরতে ইতদোর। প্রধানমন্তী বতলন, “সম্প্রতে ভ�বান 
মহাকাতলর মহাতলাক মক্দের উজ্জ্বয়নীতে সম্প্রসাতরে 
হতয়তে। আতম আশা কতর আপনারা সকতলই ভ�বান 
মহাকাতলর আশীব ্া্ তনতে গসখাতন যাতবন।“ 

সুদরনাক�র রাষ্ট্রপদতর সকগে মিখা করকলন 
প্রধান�ন্ত্রী
প্রবাসী ভারেীয় সতম্লতনর োতঁক, প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী 
সুতরনাতমর রাষ্ট্রপতে চক্ন্দ্রকা প্রসা্ সাতন্তাতখর সতঙ্ গ্খা 
কতরন। হাইত্াকাবন্, প্রতেরষ্া, সামুতদ্রক তনরাপত্া, 
তিক্জিাল উত্্যা�, েথ্য গযা�াতযা� প্রযকু্তি এবং সষ্মোর 
মতো তবরতয় পারপিতরক স্াতথর্ গষ্তরে সহতযাত�ো তনতয় 

আতলাচনা কতরন ্ইু গনো। সুতরনাতমর রাষ্ট্রপতে ৭-১৪ 
জানুয়াতর পযন্্ত ভারতে সের কতরন। এই সমতয়, তেতন 
তববে তবতনতয়া�কারীত্র শীর ্ সতম্লতনর জন্য ইতদোতর 
যান এবং োরপতর আহতম্াবা্ এবং নয়াত্তলিতে যান।

োয়ানার রাষ্ট্রপদতর সকগে তবঠক
প্রবাসী ভারেীয় ত্বস উপলতষ্্য প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী 
�ায়ানার রাষ্ট্রপতে িঃ গমাহাম্্ ইরোন আতলর সতঙ্  
সাষ্াৎ কতরতেন। ্ ইু গনো জ্ালাতন, অবকাঠাতমা উন্নয়ন, 
ওরধু, স্াস্্যতসবা, প্রযকু্তি ও উদ্াবন এবং প্রতেরষ্া 
সম্পক-্সহ তবতভন্ন তবরতয় কথা বতলতেন। �ায়ানা ও 
ভারতের জন�তণর মতধ্য ১৮০ বেতরর পুরতনা বন্ভু ত্ব ও 
বন্ধনতক আরও গজার্ার করার কথা বলা হয়। �ায়ানার 
রাষ্ট্রপতে ৮ গথতক ১৪ জানয়ুাতর পযন্্ত ভারতে তেতলন।n

রাষ্ট্র সপ্ত্শ প্রবাসী ভারেীয় ত্বস সতম্লন 
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জল শুধুমারে জীবতনর উৎস নয়; উন্নয়তনর গষ্তরে এটি 
একটি গুরুত্বপূণ ্ উপা্ানও বতি। এই তবরয়টির উপর 

গুরুত্ব ত্তয় এবং সামতরিক জল সম্পত্র জন্য একটি পথৃক 
জলশক্তি মন্তক প্রতেষ্া করা হতয়তে। প্রধানমন্তী কৃতর তসঞ্চন 
গযাজনা, হর গখে গকা পাতন, ‘পার ্প গমার ক্রপ’, নমাতম 
�তঙ্ তমশন, জল জীবন তমশন, অিল ভূজল গযাজনার মতো 
প্রচারাতভযান ও উত্্যাত�র মাধ্যতম মানুর জল সম্পত্র 
ব্যবহার সম্পতক ্আরও সতচেন হতয়তে। গকন্দ্রীয় জলশক্তি 
মন্তক জল সংক্রান্ত রাজ্য মন্তীত্র প্রথম সবভ্ারেীয় বাতরক্ 

সতম্লতনর আতয়াজন কতরতেল, যার প্রতেপা্্য তেল 
‘ওয়ািার তভশন @২০৪৭’। এর লষ্্য, ্ীঘস্্ায়ী উন্নয়ন 

এবং মানবসম্পত্র উন্নয়তনর জন্য জলসম্পত্র 
সটঠক ব্যবহার তনতয় সমস্ত নীতেপ্রতণোত্র মতধ্য 

আতলাচনার ব্যবস্া করা।

জকলর স�স্যা স�াধাকনর প্রকয়াজন মকন? 
২০০১ এবং ২০১১ সাতল মাথাতপেু �়ি বাতরক্ 

জল থাকতল েতবই মানব সভ্যো থাকতব। বেম্ান সরকাতরর নীতের লষ্্য হল 
এই ভাবনা। ভারে যখন এক উন্নে গ্শ �ঠতনর সংকল্প রিহণ কতর অমেৃযারোর 
ত্তক এত�তয় চতলতে, েখন জীবতনর গমৌতলক প্রতয়াজন তহসাতব জতলর গুরুত্ব 

আরও গবত়ি যায়। ওয়ািার তভশন@২০৪৭ আ�ামী ২৫ বেতরর জন্য অমেৃকাল 
যারোর এক গুরুত্বপূণ ্ ত্ক। জন�তণর অংশরিহতণ, শুধুমারে জতলর চাতহ্া এবং 

সরবরাহই নয়, জতলর ্ষ্ ব্যবহার এবং সংরষ্ণও সম্ব।

জনেকের অংশরেিকে ভারত জনেকের অংশরেিকে ভারত 
জল সংকট স�াধাকনর জন্য জল সংকট স�াধাকনর জন্য 

কাজ করকে কাজ করকে 

জতলর প্রাপ্যো অনমুান করা হতয়তেল যথাক্রতম ১৮১৬ 
ঘনতমিার এবং ১৫৪৫ ঘনতমিার। একটি সমীষ্া অনসুাতর, 
বাতরক্ মাথাতপেু জতলর প্রাপ্যো ১৭০০ ঘনতমিাতরর কম 
হতল োতক জতলর ঘািতে ধরা হয়, গযখাতন বাতরক্ মাথাতপেু 
১০০০ ঘনতমিাতরর কম জতলর প্রাপ্যো চরম জতলর 
ঘািতে তহসাতব তবতবতচে হয়। নীতে আতয়াত�র একটি 
প্রতেতব্ন অনসুাতর, ২০৫০ সাতল মাথাতপেু জতলর 
প্রাপ্যো হতব ১১৪০ ঘনতমিার। ২০৪৭ সাল না�া্ গ্তশ 
জতলর চাতহ্া োর প্রাপ্যো োত়িতয় যাতব বতল আশকিা  
করা হতছে। এই কারতণই প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী সমস্ত 
রাতজ্যর সতঙ্ এই সতম্লন করার জন্য গজার ত্তয়তেতলন 
যাতে এই সমস্যাটি সামতরিকভাতব আতলাচনা করা যায়।

অ�ৃত যারিা ও জলিৃষ্টি  
প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী গ্তশর জলসম্প্ মন্তীত্র তনতয় 
প্রথম সারা ভারে বাতরক্ সতম্লতনর উপর গুরুত্ব আতরাপ 
কতর বতলন গয “জল তনরাপত্ার গষ্তরে ভারতে অভূেপূব ্ 
কাজ হতয়তে। আমাত্র সাংতবধাতনক ব্যবস্ায় জতলর 

তবরয়টি রাজ্যগুতলর অধীন এবং গ্তশর সাতবক্ লষ্্য 
অজত্ন জল সংরষ্তণ রাজ্যগুতলর প্রয়াস সু্রূপ্রসারী 
প্রভাব তবস্তার কতর।“ প্রধানমন্তী বতলন, “ওয়ািার 
তভশন@২০৪৭ আ�ামী ২৫ বেতরর জন্য অমেৃকাল 
যারোর এক গুরুত্বপূণ ্ ত্ক হতে চতলতে।“

প্রধানমন্তী আরও জানান “যখন পতরতশাতধে জল 
পুনরায় ব্যবহার করা হয়, েখন নেুন জল সংরতষ্ে হয়। 
এতে সাতবক্ভাতব পতরতবতশর উন্নতে হয়। এজন্য জল 
পতরতশাধন এবং জতলর পুনব্্যবহার জরুতর। তবতভন্ন 
প্রতয়াজতন ‘পতরতশাতধে জল’ পুনরায় ব্যবহার করার 
উপায় খুজঁতে হতব রাজ্যগুতলতক।“ আমাত্র ন্ী ও 
জলাশয় সমরি জলীয় বাস্তুেতন্তর সবতচতয় গুরুত্বপূণ ্ 
অংশ। তেতন প্রতেটি রাতজ্য একটি বজ্্য ব্যবস্াপনা এবং 
পয়ঃতনষ্াশন ব্যবস্া �ত়ি গোলার গুরুতত্বর উপর গজার 
ত্তয় বতলন, “নমাতম �তঙ্ তমশনতক একটি মতিল তহসাতব 
গরতখ, অন্যান্য রাজ্যগুতল ন্ী সংরষ্তণর জন্য একই 
ধরতনর অতভযান শুরু করতে পাতর।“ n

জল সুরষোর চ্যাকলঞ্গুদল ম�াকাকবলায় 
প্রধান�ন্ত্রীর োইভ-দপ �ন্ত্র 

রাজননদতক 
ইচ্ছা 

েে অো্য়ন অংশীিাদর েে অংশরেিে স্াদয়কত্বর জন্য 
প্রকরাচনা 

1 2 3 4 5

অ�ৃত সকরাবকরর জন্য ৯৩ িাজাকররও 
মবদশ স্ান শনাতি করা িকয়কে 

জল সংরষেকের জন্য মকন্দ্র অটল 
ভূজল মযাজনা চালু ককরকে। 

আ�াকির প্রদতষ্ট রাকজ্য 
পয়ঃদনষ্াশন এবং বজ্্য ব্যবস্াপনার 
মনটওয়াক ্স্াপন করকত িকব যাকত 

আ�াকির নিী বা অন্যান্য 
জলাশয়গুদল বাইকরর মকানও 
উপািান বিারা িদূরত না িয়।“ 

- নকরন্দ্র ম�ািী, প্রধান�ন্ত্রী

৫ জানুয়াতর পযন্্ত, সারা গ্তশ ৯৩,১১২টি অমেৃ 
সতরাবর স্ান তচতহ্নে করা হতয়তে। ৫৪ হাজাতররও গবতশ 
হ্্ তনম ্াণও শুরু হতয়তে এবং ২৬৯২৯টি অমেৃ 
সতরাবর তনম ্াণ সম্পন্ন হতয়তে। প্রতেটি গজলায় ৭৫টি 
অমেৃ সতরাবর তনম ্াণ বা সংস্কার করা হতব। প্রতেটি 
অমেৃ সতরাবতরর আয়েন হতব এক একর এবং 
জলধারণ ষ্মো হতব ্শ হাজার ঘনতমিার। 

ওয়ািার তভশন @২০৪৭ রাষ্ট্র ওয়ািার তভশন @২০৪৭ রাষ্ট্র 
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দসদ্ান্ত- মকন্দ্রীয় �দন্ত্রসভা ‘রুকপ মডদবট কাড্’ এবং 
ক� �ূকল্যর দভ�-ইউদপআই মলনকিন প্রচাকরর 
জন্য একষ্ট প্রকোিনা প্রকল্প এবং ২৬০০ মকাষ্ট 
টাকা অনুক�ািন ককরকে।
প্রভাব: এই প্রতণা্না প্রকল্প একটি শক্তিশালী তিক্জিাল 
গপতমটে ইতকাতসতটেম �ত়ি েুলতে সাহায্য করতব এবং 
রুতপ গিতবি কাি্, তভম-ইউতপআই তিক্জিাল 
গলনত্তনর প্রচার করতব। এই প্রকল্পটি ইউতপআই লাইি 
এবং ইউতপআই ১২৩গপ-এর প্রচার করতব। এটি গ্তশর 
সকল গসক্টর এবং জন�তণর মতধ্য তিক্জিাল গলনত্ন 
আরও বকৃ্ধে করতব।
দসদ্ান্ত- �াদটি-মস্ট মকাঅপাকরষ্টভ মসাসাইষ্ট 
অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীকন একষ্ট জাতীয় তিকরর 
�াদটি-মস্ট মকাঅপাকরষ্টভ এক্সকপাট্ মসাসাইষ্ট 
স্াপকনর অনুক�ািন। 
প্রভাব: এটি সমবাতয়র অন্তভুক্্তিমূলক উন্নয়ন মতিতলর 

মাধ্যতম ‘সহকার গস সমকৃ্ধে’র লষ্্য অজত্ন সহায়ক 
হতব। এটি ববতবেক বাজাতর ভারেীয় সমবাতয়র পণ্যগুতলর 
রেোতনর সম্াবনাতক ত্বরাতবিে করতে সাহায্য করতব। 
এটি তবতভন্ন রেোতন সংক্রান্ত তস্কম এবং নীতের সুতবধা 
গপতে সমবায়তক সহায়ো করতব। অতধক রেোতন পণ্য 
ও পতরতরবা কর বকৃ্ধের ত্তক পতরচাতলে করতব, যা 
সমবায় খাতে আরও কমস্ংস্ান সটৃষ্ করতব। প্রাথতমক 
গথতক জােীয় পয ্াতয়র সমবায় সতমতে এর স্স্য হতে 
পারতব। 
দসদ্ান্ত - কলকাতায় ‘ন্যাশনাল মসটিার ের ন্্ংদকং 
ওয়াটার, স্যাদনকটশন অ্যাডি মকায়াদলষ্টর’ না� ‘ডঃ 
শ্যা�াপ্রসাি �ুখান্জ ্ ন্যাশনাল ইনদস্ষ্টউট অে 
ওয়াটার অ্যাডি স্যাদনকটশন’ করার অনুক�ািন 
মিওয়া িকয়কে।
প্রভাব: এই প্রতেষ্ানটি কলকাোর গজাকায় িায়মডি 
হারবার গরাতি ৮.৭২ একর এলাকা জতু়ি তবস্তৃ ে। প্রতশষ্ণ 

�দন্ত্রসভার দসদ্ান্ত 

দভ� ইউদপআই মলনকিকনর প্রচার 
িরূিশন্ এবং অল ইন্ডিয়া মরদডও'র 

আধুদনকীকরকের লকষে্য সম্প্রচার পদরকাঠাক�া 
এবং মনটওয়াক ্উন্নয়কনর জন্য অে ্ অনুক�ািন 

গ্তশ তিক্জিাল গলনত্ন দ্রুে বকৃ্ধে পাতছে। ২০২২ সাতলর তিতসম্বতর ইউতপআইতয়র মাধ্যতম ১২.৮ লষ্ 
গকাটি িাকার গলনত্ন হতয়তে। ইতেমতধ্য, তিক্জিাল গলনত্ন ব্যবস্াতক উন্নীে করার জন্য, প্রধানমন্তী 

নতরন্দ্র গমা্ীর গনেৃতত্ব গকন্দ্রীয় মতন্তসভা আতথক্ তবরয়গুতলর সতঙ্ সম্পতকে্ তবরতয় গবশ তকেু 
গুরুত্বপূণ ্ তসধোন্ত রিহণ কতরতে। এসব তসধোন্ত বাস্তবায়তনর েতল ব্যবহারকারীরা আতথক্ গলনত্ন এবং 

তিক্জিাল গলনত্তন প্রতণা্না পাতবন। সমবায় গষ্তরের জন্যও তসধোন্ত �হৃীে হতয়তে।

দসদ্ান্ত - মকন্দ্রীয় �দন্ত্রসভা উত্র-পূবা্ঞ্চকলর উন্নয়ন �ন্ত্রককর 
প্রকল্পগুদল চাদলকয় যাওয়ার জন্য ১২,৮৮২.২ মকাষ্ট টাকার 
অনুক�ািন দিকয়কে। উন্নয়ন পদরকল্পনাগুদল পঞ্চিশ অে ্ 
কদ�শকনর অবদশটি স�য়কাল (২০২২-২৩ মেকক ২০২৫-২৬) 
পযন্্ত অব্যািত োককব। 
প্রভাব: এটি উত্র-পূতবর্ আিটি রাতজ্যর উন্নয়তনর ব্যবধান পূরতণ 
সাহায্য করতব। এটি জীতবকার কাযক্্রমতক উৎসাতহে করতব এবং 
কমস্ংস্াতনর সুতযা� বকৃ্ধে করতব। 
n ব্যয় অথ ্ কতমটির সুপাতরতশর তভত্তিগে, উত্র পূব ্ তবতশর পতরকাঠাতমা 

প্রকতল্পর জন্য ব্যয় হতব ৮১৩৯.৫ গকাটি িাকা এবং উত্র পূব ্ 
কাউক্ন্সল প্রকল্পগুতলর জন্য ব্যয় হতব ৩২০২.৭ গকাটি িাকা। গবাত়িা 
ল্যাডি গিতরতিাতরয়াল কাউক্ন্সল, তিমা হাসাও স্ায়ত্শাতসে 
গিতরতিাতরয়াল কাউক্ন্সল এবং কাতব ্ আলং স্ায়ত্শাতসে 
গিতরতিাতরয়াল কাউক্ন্সতলর জন্য ১৫৪০ গকাটি িাকার তবতশর 
প্যাতকজ গঘারণা করা হতয়তে।   

কমস্ূতচর মাধ্যতম এই প্রতেষ্ানটি রাজ্য ও গকন্দ্রশাতসে 
অঞ্চলগুতলতে জনস্াস্্য প্রতকৌশল, পানীয় জল, 
পতরছেন্নো এবং স্াস্্যতবতধ উন্নে করতে চায়। এটি 
সষ্মো বকৃ্ধের জন্য অন্যেম গরেষ্ একটি প্রতেষ্ান। 
দসদ্ান্ত - �দন্ত্রসভা ‘িরূিশন্’ এবং অল ইন্ডিয়া 
মরদডও-এর আধুদনকীকরকের লকষে্য সম্প্রচার 
পদরকাঠাক�া এবং মনটওয়াক ্উন্নয়ন প্রককল্পর জন্য 
২৫৩৯.৯১ মকাষ্ট টাকা অনুক�ািন ককরকে।
প্রভাব: গ্শীয় এবং আন্তজা্তেক উভয় গরোোত্র জন্য 
উচ্চ মাতনর তবরয়বস্তুর তবকাশ। ববতচরে্যময় তবরয়বস্তুর 
প্রাপ্যো তনক্চিে করার জন্য তিটিএইচ প্ল্যািেতমর্ 
ষ্মোর উন্নতে। ওতব ভ্যান সংরিহ, ্রূ্শন্ এবং অল 
ইক্ডিয়া গরতিও’র স ভ্ু তিওগুতলতক এইচতিতে উন্নীে 
করাও এই প্রকতল্পর অংশ। 
n অল ইক্ডিয়া গরতিওর এেএম-এর পতরতধ গ্তশর 

জনসংখ্যার ৮০ শোংতশর গবতশ মানুতরর কাতে 
গপৌঁতে গ্ওয়ার জন্য প্রসাতরে করা হতব। আি লষ্ 
তিতি তরি তিশ তিটিএইচ গসি িপ বক্স প্রে্যন্ত, 
আত্বাতস, উরিপথো প্রভাতবে, সীমান্ত এলাকা এবং 
উচ্চাকাঙ্কী গজলাগুতলর বাতসদোত্র মতধ্য তবেরণ 
করা হতব।

দসদ্ান্ত - ভারতকক সবুজ িাইক্াকজকনর একষ্ট 
তবদশ্বক মকন্দ্র দিসাকব েকড় মতালার জন্য জাতীয় 
দরেন িাইক্াকজন দ�শকনর অনুক�ািন।
প্রভাব: তরিন হাইত্াতজন তমশতনর অধীতন, ২০৩০ 
সাতলর মতধ্য ৫০ তমতলয়ন গমটরিক িন তরিন হাইত্াতজন 
উৎপা্তনর সম্াবনা রতয়তে। ২০৩০ সাতলর মতধ্য ৮ 
লষ্ গকাটি িাকা তবতনতয়াত�র লষ্্য এবং ৬ লতষ্রও 

গবতশ কমস্ংস্ান সটৃষ্ হওয়ার সম্াবনা রতয়তে। কাবন্ 
িাই অক্সাইি তন�ম্ন ২০৩০ সাতলর মতধ্য প্রতে বের 
প্রায় ৫০ এমএমটি হ্াস পাতব বতল আশা করা হতছে।
n তমশতনর জন্য প্রাথতমকভাতব ব্যয় হতব ১৯,৭৪৪ গকাটি 

িাকা, যার মতধ্য রতয়তে সাইি গপ্রারিাতমর জন্য 
১৭,৪৯০ গকাটি িাকা, পাইলি প্রকতল্পর জন্য ১৪৬৬ 
গকাটি িাকা, �তবরণা এবং উন্নয়তনর জন্য ৪০০ 
গকাটি এবং তমশতনর অন্যান্য উপা্ানগুতলর জন্য 
৩৮৮ গকাটি িাকা।

দসদ্ান্ত- দি�াচল প্রকিকশ ৩৮২ ম�োওয়াট সুদন্ন 
ড্যা� িাইক্া ইকলকষ্রিক প্রককল্পর জন্য দবদনকয়াে 
অনুক�ািন। 
প্রভাব: এই প্রকল্পটি সরকাতর সংস্া শেদ্রু জল তব্ু্যৎ 
তন�ম বিারা তনতমে্ হতব। এর মাধ্যতম রাতজ্য প্রায় চার 
হাজার প্রে্যষ্ ও পতরাষ্ কমস্ংস্াতনর সুতযা� বেতর 
হতব। এটি তনম ্াতণ আনুমাতনক ব্যয় হতব ২৬১৪.৫১ 
গকাটি িাকা।
দসদ্ান্ত- প্রাতিন মকন্দ্রীয় প্রদতরষো �ন্ত্রী ও মোয়ার 
�ুখ্য�ন্ত্রী প্রয়াত �কনাির পাদরককরর প্রদত শ্রদ্া 
জানাকত দরেনদেল্ড ইটিারন্যাশনাল এয়ারকপাট্ 
ম�াপা, মোয়ার না� পদরবতন্ ককর ‘�কনাির 
আন্তজা্দতক দব�ানবদের- ম�াপা, মোয়া’ 
না�করকের অনুক�ািন মিওয়া িকয়কে। 
প্রভাব: প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ীর গ�ায়ার তরিনতেল্ড 
তবমানবদেরটি ২০২২ সাতলর তিতসম্বতর উতবিাধন 
কতরতেতলন। এই উত্্যাত�র মাধ্যতম আধুতনক গ�ায়া 
তনম ্াতণ প্রয়াে িঃ মতনাহর পাতরকতরর অব্ান সম্পতক ্
মানুর অবতহে হতবন।   n
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নব ভারত দন�া্কে মিকশর 
দবজ্ান প্রদতভার দবকাশ 

অত্যাবশ্যক 

গ্তশর তবকাতশ-কল্যাতণ তবজ্াতনর 
অব্ান অনস্ীকায।্ মানুতরর শুভ 
তচন্তার সতঙ্ যখন ববজ্াতনক গচেনার 
তবকাশ হয় েখনই ো মানবসমাতজর 
পতষ্ তহেকারী হতয় ওতঠ। ভারে 
তবজ্াতনর গষ্তরে তবতবের গসরা ্শটি 
গ্তশর মতধ্য জায়�া কতর তনতয়তে। 
২০১৫ সাল না�া্ ববতবেক উদ্াবন 
সূচতক ১৩০টি গ্তশর মতধ্য ভারতের 
স্ান তেল ৮১। ২০২২ সাতল ভারতের 
অবস্ান এখন ৪০েম স্াতন। প্রধানমন্তী 
নতরন্দ্র গমা্ী �ে ৩ জানুয়াতর ১০৮ েম 
ভারেীয় তবজ্ান কংতরিতসর 
(আইএসতস) উতবিাধন কতরন। 

একজন তবজ্ানীর জন্য প্রতেটি ধাতপ েথ্য সংরিহ ও 
তবতলিরণ করা খুবই গুরুত্বপূণ।্ আজতকর একুশ 
শেতকর ভারতে, আমাত্র কাতে ্ুটি ক্জতনতসর 

প্রাচুয ্ রতয়তে। প্রথম- গিিা বা েথ্য এবং তবিেীয়- প্রযুক্তি। এই 
্ুটি উপা্াতনরই ভারতের তবজ্ানতক নেুন উচ্চোয় তনতয় 
যাওয়ার ষ্মো রতয়তে। আমাত্র গ্তশর তবজ্ানীত্র কাতে 
মূল গপ্ররণা হওয়া উতচৎ ‘ভারতে তবজ্াতনর তবকাশ’, কারণ 
আ�ামী ২৫ বেতর ভারতের তবকাতশর কাতহতনতে ববজ্াতনক 
শক্তি-প্রতেভার তবকাশ গুরুত্বপূণ ্ ভূতমকা পালন করতব। 

১০৮েম ভারেীয় তবজ্ান কংতরিতস ভারণ ত্তে ত�তয় 
প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী বতলতেতলন, “ভারতে তবজ্াতনর 
তবকাশ গযন ভারতের চাতহ্া পূরণ করতে পাতর, ো গযন সমরি 
ববজ্াতনক সম্প্র্াতয়র কাতে অনুতপ্ররণার উৎস হতয় ওতঠ। 
তবজ্ান গযন আমাত্র গ্শতক আত্মতনভর্ কতর গোতল। 
আমাত্র আরও মতন রাখতে হতব গয আজ তবতবের জনসংখ্যার 
১৭-১৮ শোংশ ভারতে বসবাস কতর। গসই সংখ্যক জনসংখ্যা 
ববজ্াতনক কাজগুতলর বিারা প্রভাতবে হতবন এবং এর প্রভাব 
সমরি মানব সমাতজর উপর প়িতব। োই আমরা এমন তবরয় 

তনতয় কাজ কতর যা আজ মানব সভ্যোর জন্য গুরুত্বপূণ।্“ 
এই বেতরর আইএসতস-এর প্রতেপা্্য হল ‘নারী 
ষ্মোয়তনর সতঙ্ সুস্ায়ী উন্নয়তনর জন্য তবজ্ান ও 
প্রযুক্তি'। সুস্ায়ী উন্নয়তনর মাধ্যতমই পতৃথবীর ভতবর্যৎ 
তনরাপ্ হতয় উঠতে পাতর। ১০৮েম ভারেীয় তবজ্ান 
কংতরিতস, এই সুস্ায়ী উন্নয়তনর প্রতেপা্্যটি মতহলাত্র 
ষ্মোয়তনর সতঙ্ যুতি। বাস্ততবকভাতবও এই ্ুটি তবরয় 
এতক অপতরর সতঙ্ সম্পতকে্। আজ গ্তশর ভাবনা 
শুধুমারে তবজ্াতনর মাধ্যতম নারীর ষ্মোয়তনর মতধ্য 
সীমাবধে গনই, আমাত্র লষ্্য তবজ্াতনর গষ্তরে নারীর 
অংশরিহণ বকৃ্ধে করা এবং �তবরণার �তে েরাতবিে করা। 

প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী োরঁ ভারতণ বতলতেতলন, “গোি 
তশতল্প অংশরিহণ গহাক বা টোি্আপ জ�তে গনেৃত্ব, 
ভারতের মতহলারা সবর্ে োতঁ্র শক্তি প্র্শন্ করতে। 
তবতভন্ন গষ্তরে নারীত্র ক্রমবধম্ান অংশরিহণ গথতক 
গবাঝা যায় গয আমাত্র তবজ্ান এবং তবজ্ানসম্ে 
ধারণার পতরতধ সম্প্রসাতরে হতয়তে, সমাজও এত�তয় 
চতলতে।“ প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী ববজ্াতনক সম্প্র্ায়তক 
গসতমকডিাক্টর তচপগুতলতে উদ্াবতনর জন্য আহ্ান 
জাতনতয়তেন। তেতন বতলন “যত্ গ্শ এই গষ্তরে উত্্যা� 
রিহণ কতর, আমরা োহতল তশল্প ৪.০ গনেৃত্ব গ্ওয়ার 
অবস্াতন থাকব।“  n

n 	দশশু দবজ্ান কংকরেস- সাে 
হাজাতররও গবতশ তশষ্াথনী 
অংশরিহণ কতরতেল।

n 	নারী দবজ্ান কংকরেকস- 
তবতভন্ন সং�ঠন গথতক তবপুল 
সংখ্যক নারী তবজ্ানী 
অংশরিহণ কতরন।

n  দবজ্ান এবং স�াজ- একটি 
তবতশর অনুষ্ান যা সমাতজর 
সুস্ায়ী উন্নয়ন এবং নারীর 
ষ্মোয়তনর উপর ্ৃটষ্ তনবধে 
কতর।

n 	কৃরক দবজ্ান কংকরেস- 
বজব-অথন্ীতের উন্নতে এবং 
কৃতরর প্রতে যুবকত্র আকৃষ্ 
করার একটি মঞ্চ। 

n 	আদিবাসী দবজ্ান কংকরেস- 
গ্শীয় প্রাচীন জ্ান ব্যবস্া 
এবং ববজ্াতনক জ্ান 
প্র্শত্নর জন্য একটি মঞ্চ।

n 	দবজ্ান প্রিশন্ী- ভারতের 
গ�ৌরব- এই প্র্শন্ীতে এমন 
ব্যক্তিত্বত্র জীবন প্রকাশ করা 
হতয়তে যারা ভারে-সহ তবতবে 
তবজ্ান ও তশতল্পর গষ্তরে 
উতলিখতযা�্য অব্ান 
গরতখতেন। 

১০৮ত� ভারতীয় 
দবজ্ান কংকরেকসর 

প্রধান আকরে্ 

প্রে� সকমেলন ১৯১৪ সাকল অনুষ্ষ্ঠত িকয়দেল 
n ভারেীয় তবজ্ান কংতরিতসর প্রথম অতধতবশন ১৯১৪ সাতল প্রথম অনুটষ্ে হতয়তেল। 

রাষ্ট্রসন্ত েুকাত্াক্জ মহারাজ না�পুর তববেতব্্যালতয় এর ১০৮েম বাতরক্ অতধতবশন 
আতয়াক্জে হতয়তেল। এই তববেতব্্যালয়টি এই বের োর শেবর ্ উ্যাপন করতে। 
তপএইচতি স্কলারত্র গষ্তরে ভারে তবতবের শীর ্ তেনটি গ্তশর মতধ্য রতয়তে। আজ 
ভারে টোি্আপ ইতকাতসতটেতমর গষ্তরে তবতবের শীর ্ গ্শগুতলর মতধ্য রতয়তে।  

n দবজ্ান মজ্যাদত অনুষ্ঠাকনর আকয়াজন - অনুষ্াতনর প্রাক্াতল ভারেীয় তবজ্ান 
কংতরিতসর ঐতেহ্যবাহী তবজ্ান গজ্যাতে অনুষ্াতনর আতয়াজন করা হয়। অতলস্ম্পক 
মশাতলর ধারণার উপর তভত্তি কতর ‘তবজ্ান গজ্যাতে-জ্াতনর তশখা’ ভাবনাটি �হৃীে 
হতয়তেল।

n এটি সমাতজ এবং তবতশরে যুবকত্র মতধ্য ববজ্াতনক মতনাভাব জারিে করার জন্য 
তনতবত্ে। তববেতব্্যালয় ক্যাম্পাতস প্রজ্তলে এই তশখা ১০৮েম ভারেীয় তবজ্ান 
কংতরিতসর গশর অবতধ জ্লতে থাতক।

দবজ্াকনর এই প্রকচটিাগুদল বহুল পদরবতন্ আনকত পাকর 
যখন এর প্রভাব েৃণমূল স্তর পযন্্ত গপৌঁোয়। 

যখন এর পতরতধ জান ্াল গথতক জনজীবতন 
গপৌঁোয়। 

�তবরণা গথতক বাস্তব জীবতন যখন 
পতরবেন্ ্ৃশ্যমান হয়। 

যখন 
পরীষোোর 
মেকড় তা 

সরাসদর বাতিব 
মষেকরি 

মপৌঁোয়। 

ভারেীয় তবজ্ান কংতরিস রাষ্ট্র ভারেীয় তবজ্ান কংতরিস রাষ্ট্র 
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�িা�াদরর কাযক্র �িা�াদরর কাযক্র 
ব্যবস্াপনার জন্য ব্যবস্াপনার জন্য 

শন্তিশালী স্াস্্য শন্তিশালী স্াস্্য 
পদরকাঠাক�া পদরকাঠাক�া 

গকাতভি প্রথম বা গশর মহামাতর নয়। ভতবর্যতে 
যত্ আবার আতরকটি মহামাতর হয়, ো আরও 

ভয়াবহ হতে পাতর। ২০২১ সাতলর ১ গেব্রুয়াতর 
গকন্দ্রীয় বাতজতি প্রধানমন্তী আয়ুষ্ান ভারে 

স্াস্্য পতরকাঠাতমা তমশন গঘারণা করা হতয়তেল। 
পাচঁ বেতর এর জন্য ৬৪,১৮০ গকাটি িাকার 
বাতজি বরাদে করা হতয়তেল। এই গযাজনার 

উতদেশ্য তেল ভতবর্যতে গকানও মহামাতরর বা 
প্রা্ুভা্তবর কাযক্র ব্যবস্াপনার জন্য স্াস্্য 
পতরকাঠাতমাতক শক্তিশালী করা। প্রধানমন্তী 

নতরন্দ্র গমা্ী ২০২১ সাতলর ২৫ অতক্টাবর 
প্রধানমন্তী আয়ুষ্ান ভারে স্াস্্য পতরকাঠাতমা 

তমশতনর সূচনা কতরতেতলন। 

ব্য ক্তি, একটি পতরবার বা সমাজ বা গ্তশর 
সাতবক্ কল্যাণ এবং অরি�তে মানব স্াতস্্যর 
সতঙ্ সম্পতকে্। “সােল্য এবং সমকৃ্ধের তভত্তি 
হল সুস্াস্্য”- প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ীর এই 

কথাগুতল স্াস্্য খাতের উন্নতেতে সরকার বিারা �হৃীে 
প্তষ্তপর প্রেীক। ২০১৪ সাল গথতকই গ্তশর 
স্াস্্যতষ্তরের উন্নতের জন্য তবতভন্ন নেুন প্তষ্প রিহণ 
করা হতয়তেল, ো গস নেুন হাসপাোল গহাক, বা গমতিক্যাল 
কতলজ বা ৫০ গকাটিরও গবতশ ্তরদ্র মানুতরর জন্য 
তবনামূতল্য তচতকৎসা সুতবধা প্র্ান গহাক। প্রধানমন্তী আয়ুষ্ান 
ভারে স্াস্্য পতরকাঠাতমা তমশন প্রাথতমক, তবিেীয় এবং 
েৃেীয় স্ততরর স্াস্্যতসবা ব্যবস্ার সষ্মো বেতর করতে, 

তব্্যমান জােীয় প্রতেষ্ানগুতলতক শক্তিশালী করতে এবং 
নেুন গরা� শনাতি করার জন্য নেুন প্রতেষ্ান স্াপন 
করতে চালু করা হতয়তেল।

জনস্াস্্য পতরকাঠাতমা বেতর এবং কাযক্র করার জন্য 
সবক্াতলর সবব্হৃৎ সারা ভারেব্যাপী এই প্রকল্প শহর ও 
রিামাঞ্চল উভয় গষ্তরেই স্াস্্য পতরকাঠাতমা, নজর্াতর 
এবং �তবরণার কাজ করতব, যা গ্শ ও সমাজতক মহামাতর 
এবং স্াস্্য সংকতি স্তনভর্ হতে সাহায্য করতব।

প্রধানমন্তী আয়ুষ্ান ভারে স্াস্্য পতরকাঠাতমা তমশতনর 
অধীতন, নেুন গরা� শনাতি এবং তচতকৎসা করার জন্য 
স্াস্্য-পতরচয ্া ব্যবস্াতক শক্তিশালী করতে নেুন প্রতেষ্ান 
�ত়ি গোলার পতরকল্পনা করা হতছে। ২০২৫-২৬ সাতলর 
মতধ্য প্রধানমন্তী আয়ুষ্ান ভারে স্াস্্য পতরকাঠাতমা তমশন 
গ্তশর প্রতেটি গকাতণ তচতকৎসা গথতক সমাতলাচনামূলক 
�তবরণা পযন্্ত একটি সম্পূণ ্ ইতকাতসতটেম �ঠন কতর 
েুলতে সষ্ম হতব। n

আ�াকির স্াস্্যকসবা ব্যবস্ার �কধ্য দবশাল 
এক ব্যবধান রকয়কে! িদররি এবং 

�ধ্যদবত্কির �কধ্য দচদকৎসা সুদবধার 
প্রাপ্যতা দনকয় মযন সবস�য় উকবিে 

রকয়কে। আয়ষু্ান ভারত স্াস্্য 
পদরকাঠাক�া দ�শন মিকশর স্াস্্যকসবা 

ব্যবস্ার মসই ব্যবধান পূরে করকব। আজ, 
আ�াকির স্াস্্যকসবা ব্যবস্া এ�নভাকব 

সাজাকনা িকচ্ছ যাকত আ�রা ভদবর্যকতর 
ময মকানও �িা�াদর ম�াকাকবলায় প্রস্তুত 

এবং সষে� োদক।“ 

- নকরন্দ্র ম�ািী, প্রধান�ন্ত্রী 

আয়ষু্ান ভারত স্াস্্য পদরকাঠাক�া দ�শকনর দতনষ্ট উপািান 

উন্নত ডায়ােনদস্ক 
এবং দচদকৎসা সুদবধা

�িা�াদর সংক্ান্ত 
েকবরো প্রদতষ্ঠাকনর 
সম্প্রসারে 

মরাে দনেক্য়র 
জন্য পরীষোর 
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গরা� শনাতিকরণ, পরীষ্া, পরামশ ্ 
এবং তবনামূতল্য ওরুধ প্র্াতনর জন্য 
রিাম ও শহতর স্াস্্য ও সুস্ো গকন্দ্র 
স্াপন করা হতছে। এর েতল গয গকানও 
গরা� গুরুের পয ্াতয় চতল যাওয়ার 
সম্াবনা হ্াস পায়। রাজ্যগুতল গজলা-
স্ততরর ক্ক্রটিক্যাল গকয়ার গকন্দ্র, 
গুরুের অসুস্ো সুপাতরশ সুতবধা এবং 
২৪-ঘটো জরুতর অপাতরশন গকন্দ্র 
স্াপন করতে চায়। 

গ্তশর ভাইরাল িায়া�নতটেক ও তরসাচ্ 
ল্যাবগুতলাতক উন্নে করা হতছে। 
মহামাতরর গষ্তরে বজবতনরাপত্া ৩ 
পয ্ায়-সহ �তবরণা�াতরর প্রতয়াজন হয়। 
এই ধরতনর �তবরণা�ারগুতলর �তবরণা 
গনিওয়াকগ্ুতল গকবল আঞ্চতলক এবং 
জােীয় পয ্াতয় নয়, আন্তজা্তেক 
পয ্াতয়ও শক্তিশালী করা হতব।

স্াস্্য পরীষ্া�ারগুতলর একটি 
গনিওয়াক ্গরাত�র পরীষ্া এবং 
পযত্বষ্তণর জন্য একাতধক 
স্ততরর পরীষ্া�ার বেতর করতব। 
এর মতধ্য রতয়তে আঞ্চতলক ও 
জােীয় পয ্াতয়র পরীষ্া�ার।

তববে স্াস্্য সংস্ার ্তষ্ণ পূব ্ এতশয়া অঞ্চতলর জন্য একটি জােীয় স্াস্্য 
প্রতেষ্ান এবং একটি আঞ্চতলক �তবরণা প্ল্যািেম ্ স্াপন করার েতল 
গ্তশর স্াস্্য ব্যবস্া শক্তিশালী হতব যা বেম্ান এবং ভতবর্যতের মহামাতর 
প্রতেতরাতধ শনাতিকরণ, গরা�তনণত্য় সাহায্য করতব।

মরাে প্রদতকরাধ ও শনাতিকরকে এইভাকব 
স্দনভর্শীলতা বৃন্দ্ পাকব 

সারা গ্তশ ১৭,৭৭৮টি রিামীণ স্াস্্য ও সুস্ো 
গকন্দ্র স্াপন করা হতব।

সারা গ্তশ ১১০২৪টি ন�র স্াস্্য ও সুস্ো 
গকন্দ্র স্াপন করা হতব।

স্াস্্য পতরকাঠাতমারাষ্ট্র স্াস্্য পতরকাঠাতমা রাষ্ট্র 

n 	৫ লতষ্র গবতশ জনসংখ্যাযুতি ৬০২টি গজলায় 
ক্ক্রটিক্যাল গকয়ার হাসপাোতলর উন্নয়ন। 

n 	৭৩০টি গজলা-সমতবিে জনস্াস্্য পরীষ্া�ার এবং 
৩৩৮২টি ব্লক জনস্াস্্য ইউতনি স্াপন করা হতব।

n 	একটি নেুন ন্যাশনাল ইনতটেটিউি অে ভাইতরালক্জ 
প্রতেষ্া করা হতব। 

n 	গরা� তনয়ন্ততণর জন্য পাচঁটি নেুন আঞ্চতলক জােীয় 
গকন্দ্র স্াপন করা। 

n 	২০টি গমতরিাপতলিন স্াস্্য নজর্াতর ইউতনি স্াপন। 
n 	নয়টি বজব তনরাপত্া স্তর-৩ সুতবধা গকন্দ্র স্াপন। 
n 	১৭টি প্রতবশ স্তল নেুন �ণ স্াস্্য ইউতনতির কাযক্্রম। 
n 	১৫টি নেুন স্াস্্য জরুতর অপাতরশন গকন্দ্র স্াপন। 
n 	্ ুটি কনতিইনার-তভত্তিক ভ্াম্যমাণ হাসপাোল স্াপন। 

36 তনউ ইক্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ গেব্রুয়াতর, ২০২৩ তনউ ইক্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ গেব্রুয়াতর, ২০২৩



38 39নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২৩ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২৩

�ুখ্য সদচবকির জাতীয় সকমেলকন অংশরেিে ককরদেলা�। গুরুত্বপূে ্ নীদত দবরকয় 
�তা�ত দবদন�য় এবং ভারতকক নতুন উচ্চতায় দনকয় যাওয়ার লকষে্য িলেত 
�কনাভাবকক শন্তিশালী করার জন্য শীর ্সকমেলনষ্ট একষ্ট চ�ৎকার প্্যাটে�।্“  

- নকরন্দ্র ম�ািী, প্রধান�ন্ত্রী

এগুদল োড়াও, আরও চারষ্ট দবরয় 
দনকয়ও আকলাচনা করা িকয়দেল 

�ে তেন মাতস, সতম্লতনর 
আতলাচ্যসূতচ তনধ ্ারতণর জন্য মূল 
মন্তক, নীতে আতয়া�, রাজ্য এবং 
গকন্দ্রশাতসে অঞ্চল এবং তবরয়তভত্তিক 
তবতশরজ্ত্র সাতথ ১৫০টিরও গবতশ 
সাধারণ এবং ভাচ্ুয়াল ববঠক অনুটষ্ে 
হতয়তেল। সতম্লতন ২০০ জতনরও 
গবতশ ব্যক্তি অংশরিহণ কতরতেতলন, যার 
মতধ্য গকন্দ্রীয় সরকাতরর ঊর্ে্ন 
কমক্ো্, অন্যান্য রাজ্য এবং 
গকন্দ্রশাতসে অঞ্চতলর মুখ্য সতচব এবং 
তবরয় তবতশরজ্রা তেতলন।

পুটষ্ এবং 
স্াস্্য

কমপ্লাতয়তন্সর 
গবাঝা কমাতনা

অবকাঠাতমা 
এবং মূলধন 
তবতনতয়া�

নারীত্র 
ষ্মোয়ন

্ষ্ো 
উন্নয়ন

প্রধান সদচবকির সকমেলকন েয়ষ্ট 
দবরয় দনকয় আকলাচনা

িলেত �কনাভাব শন্তিশালী 
করার মষেকরি আিশ ্�ঞ্চ

মুখ্য সতচবত্র জােীয় সতম্লনরাষ্ট্র মুখ্য সতচবত্র জােীয় সতম্লন রাষ্ট্র

গকন্দ্রীয় সরকার জন�তণর জীবনতক উন্নে করতে এবং এক উন্নে ভারে �ত়ি েুলতে 
প্রতেশ্রুতেবধে। এই কারতণই প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী মুখ্য সতচবত্র তবিেীয় জােীয় সতম্লতন 
সভাপতেত্ব করার সময় পতরকাঠাতমা, তবতনতয়া�, উদ্াবন এবং অন্তভুক্্তিমূলক প্রতচষ্ার মতো 
তবরয়গুতলর উপর গজার ত্তয়তেতলন। ত্তলিতে ৫-৭ জানুয়াতর এই সতম্লন অনুটষ্ে হতয়তেল। 

এো়িাও, প্রধানমন্তী রাজ্য এবং গকন্দ্রতক একসতঙ্ কাজ করার জন্য গজার গ্ন যাতে তবকাতশর 
�তে আরও ত্বরাতবিে হয়।

গকন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকাতরর মতধ্য 
সহতযাত�োতক ত্বরাতবিে করতে এবং 
গুরুত্বপূণ ্ নীতে�ে তবরতয় ্ৃটষ্ভতঙ্ 

তবতনময় করতে নয়াত্তলিতে রাজ্যগুতলর মুখ্য সতচবত্র 
তবিেীয় জােীয় সতম্লন অনটুষ্ে হতয়তেল। 

েথাকতথে রীতেনীতের �ক্ডি অতেক্রম কতর প্রধানমন্তী 
গ্তশর শীর ্ আমলাত্র তনত্্শনা প্র্ান করতে এবং 
নেুন ভারতে জন�তণর আকাঙ্কার সতঙ্ োতঁ্র আরও 
ভাল সমবিয় সাধন করাতে সতম্লতন ্ইু ত্ন 
কাটিতয়তেতলন। সারাত্তশর কমক্ো্রা প্রধানমন্তীর 
তচন্তাভাবনাতক সঙ্ী কতর নেুন উত্্যাত� কাজ শুরু কতর 
ত্তয়তেন। ২০২০ সাতলর ২০ জনু মুখ্য সতচবত্র প্রথম 
এই ধরতনর সতম্লন হতয়তেল ধমশ্ালায়।

সতম্লতনর মূল তবরয়বস্তু তেল ভারতের ক্রমবধম্ান 
ময ্া্া এবং এর সতঙ্ আ�ে ্াতয়ত্বগুতল। এই সতম্লন 
জন�তণর আস্া ও গসবার তভত্তিগে শাসন ব্যবস্ার একটি 
সুপিষ্ উ্াহরণ প্র্ান কতর। সতম্লতন গভৌে ও সামাক্জক 

উভয় অবকাঠাতমার ওপর গজার গ্ওয়া হয়। সারাত্তশ 
উচ্চাকাঙ্কী গজলা কমসূ্তচর সােতল্যর গপ্রতষ্তে 
সতম্লতন উচ্চাকাঙ্কী ব্লক কমসূ্তচ চাল ুকরা হয়।

প্রধানমন্তী গ্তশর তবতভন্ন উচ্চাকাঙ্কী গজলায় এই 
কমসূ্তচর আওোয় অক্জে্ সােতল্যর কথাও বতলন। তেতন 
বতলতেতলন গয উচ্চাকাঙ্কী গজলা মতিলটি এখন একটি 
উচ্চাকাঙ্কী ব্লক কমসূ্তচর আকাতর ব্লক স্তর পযন্্ত তনতয় 
যাওয়া উতচৎ।  এো়িাও, তেতন সভায় উপতস্ে 
আতধকাতরকত্র তনজ তনজ রাতজ্য উচ্চাকাঙ্কামূলক ব্লক 
কমসূ্তচ বাস্তবায়ন করতে বতলতেতলন।  

সতম্লতন প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী গ্তশর অক্জে্ 
সােতল্যর কথা বতলন, যার মতধ্য অন্যেম হল ক্জ-২০ 
সতম্লতন ভারতের সভাপতেত্ব রিহণ এবং তবতবের পঞ্চম 
বহৃত্ম অথন্ীতেসম্পন্ন গ্তশ পতরণে হওয়া। 
টোি্-আপগুতলর দ্রুে নতথভুক্তি, মহাকাশ কমসূ্তচতে 
গবসরকাতর উত্্যা�তক স্া�ে জানাতনা, জােীয় লক্জতটেক্স 
নীতের সূচনা এবং জােীয় তরিন হাইত্াতজন তমশতনর 

অনতুমা্তনর মতো তবরয়গুতলর উতলিখ কতরতেতলন। 
সতম্লতন প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী বতলন, “ভারতের ওপর 
আবার নেুন কতর আস্া স্াপন করতে শুরু কতরতে 
তবতবের তবতভন্ন গ্শ। এর েতল আ�াতমত্তন আমাত্র 
গ্তশর এবং আমাত্র যবুকত্র প্রতেভার তবশাল ভাডিার 
হতব।“ 

এ�এসএ�ই মসক্টরকক শন্তিশালী করার 
প্রকয়াজনীয়তার উপর মজার মিওয়া িকয়কে 
এমএসএমই গসক্টর তনতয় আতলাচনা করার সময়, 
প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী বতলতেতলন ষু্দ্র, মাঝাতর ও অণ ু
তশল্প উত্্যা�গুতলতক তবতবের বাজাতর আরও 
প্রতেতযাত�োমুখী কতর �ত়ি গোলা প্রতয়াজন। তেতন 
বতলতেতলন, স্ানীয় েথা আঞ্চতলক পয ্াতয় উৎপাত্ে 
পণ্যতক তবতবের বাজাতর েুতল ধরার জন্য স্তনভর্ 

গ�াষ্্রীগুতলর সতঙ্ এই তশল্প সংস্াগুতলর গজািবন্ধন �ত়ি 
গোলা ্রকার। ‘এক গজলা, এক পণ্য’ – ভাবনার উপর 
গজার ত্তয় তেতন বতলন রাজ্যগুতলর উতচৎ োত্র গরেষ্ 
উৎপাত্ে সামরিীগুতলতক তচতহ্নে কতর জােীয় েথা 
আন্তজা্তেক তনত্্ষ্ গুণমাতন উন্নীে করা।

পুরকনা আইন বাদতল করকত িকব
প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী এই অনুষ্াতন পুরাতনা আইন 
বাতেল করার প্রতয়াজনীয়োর তবরতয় োরঁ মতনাভাব ব্যতি 
কতরতেতলন। তেতন বতলন “আতম মুখ্য সতচবত্র 
অপ্রতয়াজনীয় সম্তে এবং পুরাতনা আইন ও তনয়মগুতল 
্রূ করার ত্তক মতনাতনতবশ করতে অনুতরাধ কতরতে।“ 
বহু প্রাচীন এবং অপ্রচতলে আইতনর অবলতুপ্তর প্রসতঙ্ 
প্রধানমন্তী বতলন, এর অতনকগুতলরই অক্স্তত্ব তেল 
স্াধীনোর সময়কাল গথতক।  n

দতনষ্ট দবকশর অদধকবশকনরও 
আকয়াজন করা িয়
n 	উন্নে ভারে: গশর মাইলেলক পিশ ্ 

কতরতে 
n 	পাচঁ বেতরর পণ্য ও পতরতরবা কর 

(ক্জএসটি)- তশষ্া এবং অতভজ্ো
n 	ববতবেক ভূ-রাজননতেক সংকি এবং 

ভারতের প্রতেক্ক্রয়া 

এমএসএমই’গক 
উৎসাহ ত্তে

n 	গভাকাল ের গলাকাল
n 	আন্তজা্তেক বাজরা বর ্ ২০২৩
n 	ক্জ-২০: রাজ্যগুতলর ভূতমকা
n 	উ্ীয়মান প্রযুক্তি
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প্রধানমন্তী শ্রী নতরন্দ্র গমা্ী ১৩ জানুয়াতর তভতিও কনোতরতন্সর মাধ্যতম বারাণসী গথতক তবতবের ্ীঘে্ম 
প্রতমা্েরী এমতভ �ঙ্া তবলাতসর যারোর সূচনা করতলন। তেতন ওই অনুষ্াতন গিটে তসটির উতবিাধনও 

কতরতেন। অনুষ্াতন প্রধানমন্তী ১ হাজার গকাটি িাকারও গবতশ অভ্যন্তরীণ জলপতথর একগুছে প্রকতল্পর 
উতবিাধন ও তশলান্যাস কতরন। এই প্রকল্পগুতল আ�ামী ত্তন পূব ্ ভারতে পযি্ন তশতল্পর প্রসার ঘিাতব 

এবং এই অঞ্চতল কমস্ংস্াতনর সুতযা� বেতর করতব।

অনুষ্াতন প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী বতলন 
“আমাত্র কাতে �ঙ্া একটি ন্ীর গচতয়ও 
গবতশ তকেু। বহুকাতলর েপস্যার সাষ্ী হতয় 

আতে এই মহান ভারেভূতম। ভারতে পতরতস্তে যাই গহাক না 
গকন, মা �ঙ্া সব ্্ া লষ্ লষ্ ভারেীয়ত্র লালনপালন, 
জীবন- জীতবকার সংস্ান কতরতে। একত্তক, আমরা 
নমাতম �তঙ্ তমশতনর মাধ্যতম �ঙ্া ন্ীর পতরছেন্নোর 
জন্য কাজ কতরতে ; অন্যত্তক, অথ ্ �ঙ্া অতভযানও চালু 
করা হতয়তেল। অথ ্ �ঙ্া বলতে গবাঝায় গয আমরা �ঙ্ার 
পাবেব্েনী রাজ্যগুতলতে অথন্নতেক কাযক্লাতপর জন্য 
একটি নেুন পতরতবশ বেতর করতে প্তষ্প রিহণ কতরতে। 
এই �ঙ্া তবলাস ‘অথ ্ �ঙ্া’ অতভযানতক উৎসাতহে করতব।" 
এই প্রতমা্েরীটি উত্রপ্রত্শ, তবহার, আসাম, পক্চিমবঙ্ 
এবং বাংলাত্শ ভ্মতণর সময় সমস্ত সুতবধা প্র্ান করতব। 
এর েতল এলাকায় নেুন কমস্ংস্ান এবং স্-কমস্ংস্াতনর 
সুতযা� বেতর করতব। এই প্রতমা্েরীটি বারাণসী গথতক 
তিব্রু�়ি যাওয়ার পতথ ঢাকার মধ্য ত্তয় যাতব। অনুষ্ান 
চলাকালীন প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী বতলন “একতবংশ 
শোব্ীর এই ্শকটি ভারতে পতরকাঠাতমা পতরবেত্নর 

দবকশ্বর িীঘত্�  
প্রক�ািতরী এ�দভ েগো 
দবলাকসর যারিা শুরু 

্শক। এই ্শতক, ভারতের মানুর আধুতনক পতরকাঠাতমার 
এমন তচরে গ্খতে পাতব যা আত� কল্পনা করা কটঠন তেল। 
জলপথ এইভাতব ভারতের নেুন শক্তি হতয় উঠতে। এটি 
শুধুমারে তবত্শী পযি্কত্র জন্য নয়, গ্শীয় পযি্কত্র 
কাতেও আকরত্ণর গকন্দ্র হতয় উঠতব। যারা নেুন অতভজ্ো 
সঞ্চাতরর জন্য তবত্শ ভ্মণ করতেন এখন োরঁা পূব ্ 
ভারতেই গসই সুতযা� পাতবন।“ n

েগো দবলাস প্রক�ািতরীর তবদশটি্য 
n 	এমতভ �ঙ্া তবলাস উত্রপ্রত্তশর বারাণসী গথতক যারো 

শুরু কতর ভারে এবং বাংলাত্তশর ২৭টি ন্ী গপতরতয় 
প্রায় ৩২০০ তকতলাতমিার পথ পাত়ি ত্তয় বাংলাত্শ 
অতেক্রম কতর অসতমর তিব্রু�ত়ি গপৌঁোতব। 

n 	পযি্করা উত্রপ্রত্শ, তবহার, ঝা়িখডি, পক্চিমবঙ্, 
আসাম এবং বাংলাত্তশর মধ্য ত্তয় যাতবন।

n 	৫১ ত্তনর যারোয় এই প্রতমা্েরীর যারেীরা ঐতেহ্যবাহী 
স্ান, জােীয় উ্্যান, ন্ীর ঘাি, উ্্যান এবং প্রধান 
শহরগুতল-সহ ৫০টি স্ান পতর্শন্ করার সুতযা� পাতবন।

n 	কাশী গথতক সারনাথ, মাজতুল গথতক মায়ং, সুদেরবন গথতক 
কাক্জরাঙ্া গ্খার অনন্য সুতযা� কতর গ্তব এই যারো।

n 	এমতভ �ঙ্া তবলাতসর তেনটি গিক এবং ১৮টি সু্যি 
রতয়তে। 

n 	৩৬ জন পযি্ক তবলাসবহুল সুতবধা-সহ ভ্মণ করতে 
পারতবন। 

n 	গরিঞ্চ ব্যালকতন, গখালা বারাদো, ক্জম, টোতি রুম, পিা, 
গসলুন, লাইতরিতরর সুতবধা।

বারােসীর ‘মটটি দসষ্ট’র তবদশটি্য 
n 	তবলাসবহুল সুতবধা সহ ২৬৫টি কতিজ। 
n 	অনলাইন এবং অেলাইন পধেতেতে সংরষ্তণর 

সুতবধা। 
n 	বারাণসীর ঐতেহ্য অনুযায়ী অতেতথত্র সংবধন্া। 
n 	৮০০ জন পযি্ক ধারণষ্মো-সহ গযা� ধ্যান গকন্দ্র।
n 	তবতশর গনৌকা, পানীয় জল, তব্ু্যৎ এবং রাস্তা সহ 

অন্যান্য সুতবধা।
n 	এই স্াতন অ্যালতকাহল এবং মাংসজাে খাবার তনতরধ।
n 	তবতভন্ন ঘাি গথতক পযি্করা গনৌকায় কতর গিটে 

তসটিতে গপৌঁেতবন। 
n 	প্রতে বের অতক্টাবর গথতক জনু মাস পযন্্ত চালু 

থাকতব এই গিটে তসটি।

�াদটি-ম�াডাল টাদ�ন্াল- িলদিয়া 
প্রককল্পর খরচ: ৬০০ মকাষ্ট টাকা
n 	জােীয় স়িক-১, ভারে-বাংলাত্শ গপ্রাতিাকল রুি এবং উত্র-পূব ্ অঞ্চল 

সংযুতি হতব।
n 	রাস্তা এবং গরলপতথর মতধ্য ইটোরতেতসর কারতণ লক্জতটেক খরচ হ্াস 

পাতব। 
n 	বাতরক্ ষ্মো ৩.০৭ তমতলয়ন িন।

স�ুরি িষেতা উন্নয়ন মকন্দ্র  
প্রকল্প খরচ: ৬ মকাষ্ট টাকা 
n 	উত্র-পূব ্াঞ্চতলর ্ষ্ কমশ্ক্তির তবকাশ।  
n 	পণ্য পতরবহণ তশতল্পর নেুন কমস্ংস্াতনর সুতযা�।  
n 	সামুতদ্রক গষ্তরের জন্য প্রতশষ্ণ। 

উত্রপ্রকিকশর চারষ্ট ভাস�ান মজষ্ট (তসয়িপুর, মচৌচাকপুর, 
জা�াদনয়া, কাশঁপুর) 
প্রককল্পর খরচ: ১০ মকাষ্ট টাকা 
n 	ষু্দ্র ব্যবসায়ী, কৃরক, পযি্ক, ইে্যাত্র জন্য লক্জতটেক খরচ কমাতনা।
n 	কমস্ংস্ান ও পযি্ন বকৃ্ধে। 

পান ভ্ু মত (গুয়ািাষ্ট) জািাজ ম�রা�ত মকন্দ্র 
প্রকল্প খরচ: ২০৮ মকাষ্ট টাকা 
n 	এর েতল আর জাহাজ গমরামতের জন্য কলকাোর উপর তনভর্ করতে 

হতব না। 
n 	এর েতল অথ ্ এবং সমতয়র সারেয় হতব।
n 	উত্র পূতব ্ তশল্প এবং কমস্ংস্াতনর জন্য আরও ভাল সুতযা�। 

দবিাকর মজষ্ট দন�া্কের পদরকল্পনা (দবঘা, নাকাতাদভরা, 
পানাপুর, বাঢ়, িাসানপুর) 
প্রককল্পর খরচ: ১২ মকাষ্ট টাকা
n 	পতরবহতনর পতরতবশবান্ধব এবং সারেয়ী পথ।
n 	যানজতির সমস্যা হ্াস এবং রাতষ্ট্রর আথ-্সামাক্জক উন্নয়ন। 
n 	স্ানীয় বাজাতর সরাসতর প্রতবশ এবং পযি্তনর প্রচার। 

পান ভ্ু  টাদ�ন্াকলর সকগে সংকযােকারী উড়ালপুল  
প্রককল্পর খরচ: ১৮০ মকাষ্ট টাকা
n 	উ়িালপুলটি পান্িু িাতমন্াতলর সতঙ্ ২৭ নম্বর জােীয় স়িতকর সরাসতর 

গযা�াতযা� �ত়ি েুলতব। 
n 	প্রতেত্ন ২০০ গমটরিক িন পণ্য চলাচল বকৃ্ধে।
n 	সমস্ত আবহাওয়া অনুকূল রাস্তা।  

এমতভ �ঙ্া তবলাস রাষ্ট্র এমতভ �ঙ্া তবলাস রাষ্ট্র 
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মসককন্দ্রাবাি এবং  
দবশাখাপত্নক�র �কধ্য বকদে 

ভারত এক্সকপ্রকসর সূচনা 
বতদে ভারে গরিন এক নেুন এবং দ্রুে 
উন্নয়নশীল ভারে �ঠতনর স্প্নতক েরাতবিে 
করতে। প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী ১৫ জানুয়াতর 
গ্তশর অষ্ম এবং ২০২৩ সাতলর প্রথম বতদে 
ভারে গরিতনর সূচনা কতরন। বতদে ভারে গরিন 
চালু করার গষ্তরে কমপ্্রতচষ্ায় তকভাতব �তে 
সঞ্চাতরে হতয়তে োরও ব্যাখ্যা কতরন 
প্রধানমন্তী। তেতন বতলন, এ বের মারে ১৫ 
ত্তনর মতধ্য বতদে ভারে এক্সতপ্রস গরিন চালু 
করার নক্জর রতয়তে যা তনঃসতদেতহ সরকাতর 
কাজকতম ্ তকভাতব �তে বকৃ্ধে হতয়তে োরই 
এক উজ্জ্বল ্ৃষ্ান্ত। এই বতদে ভারে গরিনটি 
গকবলমারে নয়া ভারতের সংকল্প এবং 
সষ্মোর প্রেীক নয়, এটি ভারতের ্াসতত্বর 
মানতসকো গথতক ্তূর সতর ত�তয় 
আত্মতনভর্োর প্রেীক হতয় উঠতে।

প্র ধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী তভতিও কনোতরতন্সর 
মাধ্যতম গসতকন্দ্রাবা্ গথতক তবশাখাপত্নম 
পযন্্ত বতদে ভারে ২.০ গরিতনর সূচনা কতরন। 

এই গরিনটি গসতকন্দ্রাবা্ গথতক তবশাখাপত্নম পযন্্ত 
আি ঘণ্ায় আনুমাতনক ৭০০ তকতলাতমিার ্রূত্ব 
অতেক্রম করতব, গযখাতন আত� অন্যান্য গরিতন এই 
্রূত্ব অতেক্রম করতে প্রায় ১২ ঘণ্া সময় লা�ে। এই 
গরিনটি অন্ধ্রপ্রত্তশর তবশাখাপত্নম, রাজামুক্ন্দ্র এবং 
তবজয়ওয়া়িাতে এবং গেতলঙ্ানায় খাম্াম, ওয়ারাঙ্ল 
এবং গসতকন্দ্রাবাত্ থামতব। নেুন চালু হওয়া বতদে 
ভারে এক্সতপ্রসটি একত্তক গযমন পযি্তনর প্রসার 
করতব, অন্যত্তক গেমনই পূণ্যাথনীরাও এক নেুন 
অতভজ্ো লাভ করতবন।

প্রধানমন্তী বতলতেতলন গয বতদে ভারে গয �তেতে 
চলতে োর গথতক অনুমান করা গযতে পাতর গয �ে 

বকদে ভারত মরিকনর আকরকষ্ট 
দবকশরত্ব িল এষ্ট নতুন ভারকতর 
সংকল্প এবং সম্ভাবনার প্রতীক। ভারত 
ময দ্রুত উন্নয়কনর পেকক মবকে 
দনকয়কে, এই দ্রুতো�ী মরিনষ্ট তারই 
ব্যঞ্না। এ�ন এক ভারত েকড় উঠকে 
যা যত দ্রুত সম্ভব তার লষে্য অজন্ 
করকত চায়।“ 

-প্রধান�ন্ত্রী নকরন্দ্র ম�ািী।

n 	প্রে� বতদে ভারে গরিতনর সূচনা কতরতেতলন প্রধানমন্তী নতরন্দ্র 
গমা্ী। এই গরিতনর যারো শুরু হতয়তেল ২০১৯ সাতলর ১৫ 
গেব্রুয়াতর নয়াত্তলি এবং বারাণসীর মতধ্য। এই গরিতন কানপুর 
এবং প্রয়া�রাজ হতয় নয়াত্তলি গথতক বারাণসী পযন্্ত ৭৫৭ 
তকতলাতমিার গযতে আি ঘটো সময় লাত�। 

n 	দবিতীয় বতদে ভারে গরিনটির সূচনা হতয়তেল ২০১৯ সাতলর ৩ 
অতক্টাবর। এই গরিনটি নয়াত্তলি এবং শ্রী মাো ববত্া গ্বী, 
কািরা গরলওতয় গটেশতনর মতধ্য যারো শুরু কতর। ৬৩৫ 
তকতলাতমিার যারোপতথর ্রূত্ব অতেক্রম করতে আি ঘটো সময় 
লাত�। এই গরিনটি ত্তলি গথতক আম্বালা ক্যাটে, লতুধয়ানা এবং 
জম্ ুোওয়াই হতয় কািরা গপৌঁোয়।

n 	তৃতীয় বতদে ভারে গরিনটির যারো শুরু হতয়তেল ২০২২ সাতলর 
৩০ গসতটেম্বর। মুম্বাই এবং �ান্ধীন�তরর মতধ্য এই গরিতনর সূচনা 
হয়। �ান্ধীন�র গরলওতয় গটেশন গথতক এই গরিতনর পথ চলা 
শুরু হতয়তেল। ৫১৯ তকতলাতমিাতরর এই ্রূত্ব অতেক্রম করতে 
প্রায় সাত়ি েয় ঘটো সময় লাত�।

বকদে ভারত: মিকশর প্রে� মসদ� িাইস্পিড মরিন 

কতয়ক বেতর সােটি বতদে ভারে গরিন গমাি ২৩ লষ্ 
তকতলাতমিার ্রূত্ব অতেক্রম কতরতে। এই ্রূত্ব 
পতৃথবীর ৫৮ বার আবেত্নর সমান। এই গরিনগুতলতে 

এখনও পযন্্ত ৪০ লতষ্রও গবতশ যারেী ভ্মণ কতরতেন। 
আ�ামী তেন বেতর, গরলওতয় ৪০০টি বতদে ভারে গরিন 
চালাতনার পতরকল্পনা কতরতে। n

n 	চতুে ্ বতদে ভারে গরিনটির যারো শুরু হতয়তেল ২০২২ 
সাতলর ১৩ অতক্টাবর। যারোপথ তেল তহমাচল প্রত্তশর 
অম্বা আদোউরা এবং নয়াত্তলির মতধ্য। ৪১২ 
তকতলাতমিাতরর এই ্রূত্বটি অতেক্রম করতে প্রায় পাচঁ 
ঘণ্া সময় লাত�। গরিনটি ত্তলি গথতক অম্বা আদোউরা 
যাওয়ার পতথ আম্বালা, চডিী�়ি, আনদেপুর সাতহব এবং 
তহমাচতলর উনা রিাতম থাতম। 

n 	পঞ্চ� বতদে ভারে গরিনটি ২০২২ সাতলর ১১ নতভম্বর 
যারো শুরু কতর। এর যারোপথ গচন্নাই-মহীশতূরর মতধ্য। 
এটি তেল ্তষ্ণ ভারতের প্রথম বতদে ভারে গরিন। ৫০৪ 
তকতলাতমিাতরর এই ্রূত্ব অতেক্রম করতে সময় লাত� 
সাত়ি েয় ঘণ্া। এই গরিন চাল ুহওয়ার েতল গচন্নাইতয়র 
ইডিাত্রেয়াল হাব, গবঙ্ালরুুর গিকতনালক্জক্যাল 
সেিওয়্যার টোি্আপ হাব এবং মহীশতূরর যারেীরা 
সবতচতয় গবতশ উপকৃে হন।

n 	রষ্ঠ বতদে ভারে গরিতনর সূচনা হয় ২০২২ সাতলর ১১ 
তিতসম্বর। তবলাসপুর-না�পুর গটেশতনর মতধ্য এই গরিন 
চলাচল শুরু কতর। ৪১১ তকতলাতমিাতরর এই ্রূত্বটি 
অতেক্রম করতে সাত়ি পাচঁ ঘণ্া সময় লাত�। আত� 
সময় লা�ে সাে গথতক আি ঘণ্া।

n 	সপ্ত� বতদে ভারে গরিনটির যারো শুরু হতয়তেল হাও়িা 
গথতক তনউ জলপাইগুত়ির মতধ্য। ২০২২ সাতলর ৩০ 
তিতসম্বর এই গরিতনর সূচনা হতয়তেল। ৫৬৪ তকতলাতমিার 
্রূত্ব অতেক্রম করতে এই গরিতনর সময় লাত� সাত়ি 
সাে ঘটো। ১৬ গকাতচর গরিনটি মাল্া িাউন, বারতসাই 
এবং তকরাণ�ঞ্জ গরলতটেশতন থাতম। 

বতদে ভারে গরিন রাষ্ট্র বতদে ভারে গরিন রাষ্ট্র 

েত আট বেকর মতকলগোনায় মরকলর কাজ 
n 	২০১৪ সাতলর আত� গেতলঙ্ানায় গরলওতয়র জন্য ২৫০ গকাটি 

িাকারও কম বাতজি তেল, যা এখন গবত়ি হতয়তে ৩০০০ 
গকাটি িাকা। 

n 	২০১৪ সাতলর আত�র আি বেতর গেতলঙ্ানায় ১২৫ 
তকতলাতমিাতররও কম গরললাইন বেতর করা হতয়তেল, গযখাতন 
�ে আি বেতর প্রায় ৩২৫ তকতলাতমিার গরললাইন তনম ্াণ করা 
হতয়তে।

n 	গেতলঙ্ানায়, �ে আি বেতর ২২৫ তকতলাতমিাতররও গবতশ 
গরলপথ মাতটি-রি্যাতক রূপান্ততরে হতয়তে।

অন্ধ্রপ্রকিকশর মরলওকয় 
মনটওয়াককর্ পদরদধ বৃন্দ্ 
n 	কতয়ক বের ধতর, অন্ধ্রপ্রত্তশ ৩৫০ 

তকতলাতমিার নেুন গরললাইন এবং প্রায় ৮০০ 
তকতলাতমিার মাতটি রি্যাতকর তনম ্াণ সম্পন্ন 
হতয়তে।

n 	পূবব্েনী সরকাতরর সময়, অন্ধ্রপ্রত্শ প্রতে বের 
৬০ তকতলাতমিার গরলপতথর বব্্ুযতেকরণ 
হতয়তেল; এখন, ো বেতর ২২০ তকতলাতমিাতরর 
গবতশ গবত়িতে।
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আমাত্র স্াধীনো সংরিামীরা ভারেতক তরিটিশত্র শাসন গথতক মুতি 
করতে এবং গ্শ �ঠতন অলিান্ত সংরিাম কতরতেন,তনতজত্র জীবতনর 

প্রতেটি ত্ন, প্রতেটি মুহেূ ্উৎস� ্ কতরতেন। স্াধীনো আতদোলন শুধুমারে 
গ্শতক এক সুতোয় গবতঁধতেল োই নয়, গ্তশর প্রতে না�তরকত্র কেব্্য 
গবাধতকও জারিে কতরতেল। সুহাতসনী �াঙু্তল, আব্াস বেয়বক্জ, বদ্রী ্ত্ 

পাতডি এবং ্াতমা্র স্রূপ গশঠ তেতলন এমন কতয়কজন স্াধীনো 
সংরিামী যারা সরাসতর তরিটিশত্র তবরুতধে আতদোলতন অংশরিহণ 
কতরতেতলন। োরঁা স্াধীনোর জন্য ল়িাই করতে ত�তয় ্ীঘ ্ সময় 

কারা�াতর বক্দে তেতলন। 

দবপ্বীরা �াতৃভূদ�র স্াধীনতা দবপ্বীরা �াতৃভূদ�র স্াধীনতা 
এবং মিশ দন�া্কের জন্য সবস্্ এবং মিশ দন�া্কের জন্য সবস্্ 

উৎসে ্ককরদেকলন উৎসে ্ককরদেকলন 

তারঁ স�রে জীবন ভারকতর 
স্াধীনতার জন্য উৎসে ্
ককরদেকলন 

সুিাদসনী োগুেদল  

জন্- ৩ মেব্রুয়াদর, ১৯০৯ �ৃতু্য- ২৩ �াচ্ ১৯৬৫ 

স্াধীনো সংরিামী সুহাতসনী �াঙু্তল ভারতের স্াধীনোর জন্য োরঁ সমরি 
জীবন উৎস� ্ কতরতেতলন। ১৯০৯ সাতলর ৩ গেব্রুয়াতর অতবভতি 

বাংলার খুলনা গজলায় োরঁ জন্ম হয়। োরঁ তপোর নাম অতবনাশচন্দ্র �াঙু্তল 
এবং মাোর নাম সরলাসুদেরী গ্বী। তেতন ঢাকা ইতিন সু্কল গথতক ১৯২৪ 
সাতল ম্যাটরিকুতলশন পরীষ্ায় উত্ীণ ্ হন। পতর তেতন কলকাোয় মূক ও 
বতধর তশশুত্র জন্য একটি তবতশর তব্্যালতয় প়িাতে চতল আতসন। গসখাতন 
থাকার সময় তেতন প্রীতেলো ওয়াতদে্ার এবং কমলা ্াশগুতপ্তর সংপিতশ ্ 
এতসতেতলন। মতন করা হতয় োরঁাই সুহাতসনীতক যু�ান্তর গ�াষ্্রীর সতঙ্ যুতি 
হতে উৎসাতহে কতরতেতলন। যু�ান্তর গ�াষ্্রীতে গযা� গ্ওয়ার পর তেতন 
‘োরেী সংঘ’ নাতম একটি সং�ঠতন কাজও শুরু কতরন।   

১৯২৯ সাতলর যু�ান্তর ্ তলর রতসক ্ াতসর সতঙ্ োরঁ পতরচয় হয়।  ১৯৩০ 
সাতলর চটিা�ার অস্তা�ার হামলার পর গেরাতর তবপ্লবীত্র অতনতক 
কলকাোয় চতল আতসন। োতঁ্র তনরাপ্ আরেতয়র জন্য যু�ান্তর গ�াষ্্রীর 
তসধোন্ত অনুযায়ী সুহাতসনী �াঙু্তল এবং শশধর আচায ্ নকল স্ামী স্তী গসতজ 
চদেনন�তর বাত়ি ভা়িা গনন। চদেনন�র গযতহেু েরাতসত্র অধীতন তেল 
োই এখাতন তবপ্লবীরা তনরাপত্ থাকতে পারতেন। গ�াদেলপা়িার ্াশরতথ 
রাতয়র বাত়িতে সুহাতসনী �াঙু্তল এবং শশধর আচাতযর্ েত্তাবধাতন তবপ্লবী 
�তণশ গঘার, অনন্ত তসংহ, মাখন গঘারাল, আনদে গুপ্ত আত্মত�াপন কতর 
রইতলন। সুহাতসনী চদেনন�তরর গেমাথায় কাশীবেরী পাঠশালায় তশষ্তয়রেী 
তহসাতব কাজ শুরু করতলন। তবপ্লবীরা গয ওই বাত়িতে লুতকতয় আতে এই খবর 
তরিটিশরা জানতে গপতর যায়, োরঁা ১৯৩০ সাতলর ১ গসতটেম্বর গসই বাত়ি তঘতর 
গেতলন। তরিটিশ পুতলতশর সতঙ্ ল়িাইতয় মাখন গঘারাতলর মেুৃ্য হয়। 
সুহাতসনী-সহ বাতক তবপ্লবীরা ধরা পত়িন। ১৯৩২ গথতক ১৯৩৮ সাল পযন্্ত 
সুহাতসনী খড়্গপুতরর কাতে তহজতল বক্দে তশতবতর তেতলন। পতর এই তহজতল 
তিতিনশন ক্যাম্প হতয় ওতঠ খড়্গপুর আইআইটির ক্যাম্পাস।

তহজতল গথতক মুক্তি পাওয়ার পর, সুভাতরণী �াঙু্তল গ্তশর স্াধীনোর 
জন্য োরঁ সংরিাম চাতলতয় যান। তেতন আনুষ্াতনকভাতব ভারতের কতমউতনটে 
পাটি্তে গযা�্ান কতরন এবং পাটি্র কাযক্্রতম সক্ক্রয়ভাতব অংশরিহণ শুরু 
কতরন। ভারে োত়িা আতদোলতন সক্ক্রয়ভাতব অংশরিহণকারী তবপ্লবী গহমন্ত 
েরে্ারতক আরেয় গ্ওয়ার জন্য সুহাতসনী �াঙু্লীতক আবার গজতল 
পাঠাতনা হতয়তেল। গজল গথতক মুক্তি পাওয়ার পর, তেতন ধানবাত্র একটি 
আরেতম থাকতে শুরু কতরন এবং স্াধীনোর পর তেতন তনতজতক সামাক্জক, 
আধ্যাত্মিক কাতজ তনতয়াক্জে কতরন। ১৯৬৫ সাতলর ২৩ মাচ্ স়িক ্ ুঘি্নায় 
এই বীর গসনানীর মেুৃ্য হয়। 

স্াধীনোর পর গথতক সরকার ্ুগ্ধ 
খাতের সম্াবনা বা়িাতনার জন্য 
ক্রমা�ে কাজ কতরতে। গ্তশ উৎপা্ন 
বকৃ্ধের পাশাপাতশ কৃরকত্রও আয় বকৃ্ধে 
গপতয়তে। বেম্াতন সারা তবতবে ্ুতধর 
উৎপা্ন ২% হাতর বকৃ্ধে পাতছে, গযখাতন 
ভারতে এই বকৃ্ধের হার ৬%-এর গবতশ। 
লষ্ লষ্ ষু্দ্র ও প্রাতন্তক চারীত্র 
অব্াতন, ভারতে মাথাতপেু ্ুতধর 
প্রাপ্যো আজ তবতবের �়ি গথতক অতনক 
গবতশ। এো়িাও, ভারে তবতবের বহৃত্ম 
্ুগ্ধ উৎপা্নকারী গ্তশ পতরণে 
হতয়তে। শুধু োই নয়, সারা তবতবের 
গ্শগুতলতে ্ুগ্ধ তশতল্প ্ুধ উৎপা্ন 
গথতক কৃরকরা লাতভর মারে ৪০-৫০% 
পান, তকন্তু ভারতে ্ুগ্ধ সমবায়গুতল 
লাতভর ৭০% গেরে পাঠায়। প্রধানমন্তী 
নতরন্দ্র গমা্ীর গনেৃতত্ব, ভারতের লষ্্য 
প্রতেটি ্তরদ্র গ্তশ ্ুগ্ধজাে পণ্য 
সরবরাহ কতর ‘বসুনধব কুিুম্বকতম’র 
গচেনা পূরণ করা।

দবশ্বব্যাপী িধু উৎপািকন 
ভারত প্রে� স্াকন রকয়কে 

দবশ্বব্যাপী িগু্ধ উৎপািকন ভারকতর 
অবিান ২১%

১৯৫০-৫১ সাকল িগু্ধ উৎপািন দেল ১৭ 
ম�ষ্রিক টন তা মবকড় ২০২০-২১ সাকল 
২০৯.৯৬ ম�ষ্রিক টন িকয়কে।

২০২০-২১ সাকল �াোদপেু িকুধর 
প্রাপ্যতা দেল দিন প্রদত ৪২৭রো�, যা 
১৯৫০-৫১ সাকল দেল দিন প্রদত ১৩০ 
রো�।  

২০৯.৯৬ 

১২১.৮ 

৮০.৬ 
৫৩.৯ 

৩১.৬ ২২২০১৭
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ग्राम/श्वदन थी

Source: https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/stat/tab123.pdf 

भारत में दूध उत्पादन (श्वमश्वलयन रन में)

RU-56-02H-0018-030822/FACTSHEET

AKAM Series #7(H) 
August 03, 2022 

AG/HP/RC/KG 

ववैैश्श्ववववकक ददुगु्ग्धध उउत्त्पपााददनन ममेंें भभााररतत प्रप्रथथमम स्स्थथाानन पपरर

वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान प्रश्वतशत

उत्पादन में मीश्वरि क रन से बढ़कर में मीश्वरि क रन हो गया

में प्रश्वत व्यक्ति दूध की उपलब्धता ग्राम/श्वदन है जो में 
ग्राम/श्वदन थी

Source: https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/stat/tab123.pdf 

भारत में दूध उत्पादन (श्वमश्वलयन रन में)

RU-56-02H-0018-030822/FACTSHEET

AKAM Series #7(H) 
August 03, 2022 

AG/HP/RC/KG 

ववैैश्श्ववववकक ददुगु्ग्धध उउत्त्पपााददनन ममेंें भभााररतत प्रप्रथथमम स्स्थथाानन पपरर

वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान प्रश्वतशत

उत्पादन में मीश्वरि क रन से बढ़कर में मीश्वरि क रन हो गया

में प्रश्वत व्यक्ति दूध की उपलब्धता ग्राम/श्वदन है जो में 
ग्राम/श्वदन थी

Source: https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/stat/tab123.pdf 

भारत में दूध उत्पादन (श्वमश्वलयन रन में)

ভারতে ্ুগ্ধ উৎপা্ন (তমতলয়ন িতন)

স্াধীনোর অমেৃ মতহাৎসবরাষ্ট্র স্াধীনোর অমেৃ মতহাৎসব রাষ্ট্র
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‘মোট োন্ধী’ ডান্ডি 
অদভযাকনর নায়ক দেকলন 

আব্াস ততয়বন্জ বরিী িত্ পাকডি 
জন্- ১ মেব্রুয়াদর, ১৮৫৪ �ৃতু্য- ৭ জনু, ১৯৩৬ 

এই মহান স্াধীনো সংরিামী এবং গ্শতপ্রতমক ১৮৫৪ 
সাতলর ১ গেব্রুয়াতর গুজরাতের ভাত্া্রায় 

জন্মরিহণ কতরন। উচ্চতশষ্ার জন্য আব্াস বেয়বক্জ 
ইংল্যাতডি যান এবং গসখান গথতক আইন তিতরি তনতয় 
ভারতে তেতর আতসন। এর পতর তেতন আইন অনুশীলন 
শুরু কতরন এবং পতর ভাত্া্রার প্রধান তবচারপতে হন। 
১৯১৯ সাতল, কংতরিস জাতলয়ানওয়ালাবা� হে্যাকাতডির 
ে্তন্তর জন্য একটি ে্ন্ত কতমটি �ঠন কতর এবং 
আব্াস বেয়বক্জতক এর গচয়ারম্যান তনযুতি কতর। 
তবত্শালী পতরবাতর জন্ম হওয়া সে্তত্বও 
জাতলয়ানওয়ালাবা� হে্যাকাডি োরঁ মতন এেিাই প্রভাব 
তবস্তার কতরতেল গয তেতন োর সমস্ত পক্চিমী গপাশাক 
পুত়িতয় ত্তয়তেতলন। তেতনও তরিটিশত্র বেতর পণ্য বজন্ 
কতর জােীয় আতদোলতন ঝাতঁপতয় পত়িন।

আব্াস বেয়বক্জ সম্পতক ্বলা হয় গয তেতন জাতের 
জনক মহাত্মা �ান্ধীর খুব ঘতনষ্ তেতলন। এই কারতণই 
তেতন বহু বের ধতর মহাত্মা �ান্ধীর সতঙ্ ঘতনষ্ভাতব কাজ 
কতরতেন এবং সাধারণ মানুর োতঁক গস্হ কতর ‘গোি 
�ান্ধী’ বতল সতম্বাধন করে। তেতন মহাত্মা �ান্ধীর তচন্তাধারা 
প্রসাতরে করার সংকল্প রিহণ কতরতেতলন। �ান্ধীবা্ী 
ধারনা সম্প্রসাতরে করতে তেতন �রুর �াত়িতে ভ্মণ শুরু 
কতরন এবং এমনতক খাত্ কাপ়ি তবক্ক্রও কতরন। োরঁ 
প্রতে মহাত্মা �ান্ধীর আস্া এেিাই তেল গয, যখন িাক্ডি 
অতভযান শুরু হয়, েখন মহাত্মা �ান্ধী তসধোন্ত 
তনতয়তেতলন গয যত্ োতঁক গরিেোর করা হয়, োহতল 

োরঁ জায়�ায় অতভযাতন গনেৃত্ব গ্তবন আব্াস 
বেয়বক্জ।

আব্াস বেয়বক্জর গরিেোতরর পর, সতরাক্জনী 
নাইিুতক সে্যারিতহর গনেৃত্ব গ্ওয়ার জন্য মতনানীে 
করা হতয়তেল। আব্াস বেয়বক্জ িাক্ডি অতভযান লবণ 
সে্যারিতহ সক্ক্রয়ভাতব অংশরিহণ কতর তরিটিশ সরকাতরর 
েীরি তবতরাতধো কতরন। শুধু োই নয়, মহাত্মা �ান্ধীর 
আহ্াতন আব্াস বেয়বক্জ গ্তশর গোি-ব়ি সকল 
আতদোলতন সক্ক্রয়ভাতব অংশরিহণ কতরন এবং জীবতনর 
গশর মুহেূ ্পযন্্ত তরিটিশত্র তবরুতধে ল়িাই চাতলতয় যান। 
তেতন ১৯২৮ সাতল বারত্াতল সে্যারিতহ স্্ার বলিভভাই 
প্যাতিলতকও সমথন্ কতরতেতলন। তেতন তহদে-ুমুসতলম 
ঐতক্যর পতষ্ তেতলন এবং গসই কারতণই তেতন সব ্্ া ্ুই 
সম্প্র্াতয়র ঐতক্যর উপর গজার ত্তয়তেতলন। এই মহান 
স্াধীনো সংরিামী ১৯৩৬ সাতলর ৯ জনু মুতসৌতরতে গশর 
তনঃবোস ে্যা� কতরন। মহাত্মা �ান্ধী োরঁ স্ৃতেতে 
‘হতরজন’ পক্রেকায় ‘রি্যাডি ওল্ড ম্যান অে গুজরাি’ 
তশতরানাতম একটি তনবন্ধ তলতখতেতলন। গসখাতন তেতন 
আব্াস বেয়বক্জতক মানবোর একজন আ্শ ্ গসবক 
তহসাতব অতভতহে কতরতেতলন।

িাক্ডি অতভযাতনর স্রতণ ত্তলির স্্ার প্যাতিল মা�-্
মা্ার গিতরসা ক্ক্রতসতটে ‘এ�াতরা মূতে’্ স্াপন করা 
হতয়তেল। এ�াতরাটি মূতের্ মতধ্য মহাত্মা �ান্ধী, মােতঙ্নী 
হাজরা, সতরাক্জনী নাইিুর ভাস্কতযর্ পাশাপাতশ আব্াস 
বেয়বক্জ’র মূতেও্ রতয়তে।

স্াধীনো সংরিামী বদ্রী ্ ত্ পাতডি ১৮৮২ সাতলর ১৫ গেব্রুয়াতর বেম্ান 
উত্রাখতডির হতরবিার গজলায় জন্মরিহণ কতরন। আলতমা়িায় 

বসবাতসর সময় তেতন গ্তশর স্াধীনোয় গুরুত্বপূণ ্ ভূতমকা পালন কতরন 
এবং গসই কারতণ বহুবার বক্দে হতয়তেতলন। োরঁ যখন সাে বের বয়স 
েখন োরঁ বাবা-মাতয়র মেুৃ্য হয়। তেতন আলতমা়িায় প়িাতশানা সম্পন্ন 
কতরন এবং ১৯০৩ সাতল বনতনোতল তশষ্ক তহসাতব কমজ্ীবন শুরু 
কতরন। পরবেনীতে োরঁ সাংবাত্কো জীবন শুরু হয়। ১৯০৩ গথতক ১৯১০ 
সাতলর মতধ্য ‘তলিার’ নাতম একটি পক্রেকায় কাজ কতরন। স্াধীনো 
আতদোলন সম্পতক ্জনসাধারণতক সতচেন করার জন্য তেতন ১৯১৩ সাতল 
'আলতমা়িা সংবা্পরে' প্রতেষ্া কতরন। েতব তরিটিশ তবতরাধী সংবা্ 
প্রকাতশর কারতণ এই পক্রেকা গজার কতর বন্ধ কতর গ্ওয়া হয়। ১৯১৮ 
সাতলর ১৫ অতক্টাবর তেতন ‘শক্তি’ নাতম একটি তবপ্লবী পক্রেকা শুরু কতরন।

১৯২১ সাতল কুমায়ুতনর বাত�বের শহতরর সাধারণ মানুররা 'কুতল-গব�ার' 
আতদোলন শুরু কতর। কুতল গব�ার এমন একটি প্রথা তেল গযখাতন কুমায়ুন 
পাহাত়ি বসবাসকারী স্ানীয় জন�ণ তবনামূতল্য গসই অঞ্চতল পতর্শন্কারী 
ইংতরজ অতেসার, বসন্য, সাতভয়্ার মতো ব্যক্তিত্র মালপরে বহন করতে 
বাধ্য তেল। এই প্রথা মানুরতক তবনা পাতররেতমতক বলপূবক্ রেম্াতন বাধ্য 
করে। রিাতমর প্রধান একটি তনত্্ষ্ সমতয়র মতধ্য রিাতমর মানুরত্র কুতলর 
কাজ করতে বলতেন। এর জন্য একটি খাো বেতর করা হতয়তেল যাতে 
রিামবাসীত্র নাম গলখা থাকে। তরিটিশরা সাধারণ বাতসদোত্র গশারণ 
করতেল। এই গপ্রষ্াপতি রিাতমর মানুর এই প্রথার তবরুতধে তবতদ্রাহ শুরু 
কতর। কুতল-গব�ার আতদোলন ১৯২১ সাতলর ১৪ জানুয়াতর উত্রায়ণী 
উৎসতবর সময়, সরযূ এবং গ�ামেী ন্ীর সঙ্মস্তল শুরু হতয়তেল। সরযূ 
ময়্াতন একটি সভা অনুটষ্ে হতয়তেল, গযখাতন বদ্রী ্ত্ পাতডি শপথ 
তনতয়তেতলন গয আর কুতল-গব�ার ব্যবস্া সহ্য করা হতব না। 

গসখাতন জমাতয়ে হওয়া সমস্ত মানুরও শপথ গনয় এবং ভারে মাোর 
গ্া�ান ত্তে ত্তে এই প্রথার তবরুতধে আতদোলন শুরু কতরন। এভাতব 
তরিটিশত্র ওপর চাপ সটৃষ্ করা হয় এবং এই প্রথার অবসান হয়। এই 
আতদোলতনর সােতল্যর পর বদ্রী ্ত্ পাতডি ‘কুমায়ুন গকশরী’ উপাতধতে 
ভূতরে হন। বলা হয়, মহাত্মা �ান্ধী এই আতদোলতনর নাম ত্তয়তেতলন 
‘রতিহীন তবপ্লব’। ২০২১ সাতলর ৩০ তিতসম্বর হল্ুওয়াতনতে গবশ কতয়কটি 
প্রকতল্পর তশল্যানাস ও উতবিাধন অনুষ্াতন প্রধানমন্তী নতরন্দ্র গমা্ী োরঁ 
ভারতণ বদ্রী ্ত্ পাতডিতক স্রণ কতরতেতলন। তেতন বতলতেতলন, “গ্তশর 
স্াধীনোয় বদ্রী ্ত্ পাতডির অব্ান অনস্ীকায।্ এখাতন, পক্ডিে বদ্রী 
পাতডি ক্জর গনেৃতত্ব উত্রায়ণী গমলায় কুতলত্র বলপূবক্ রেম্ান প্রথার 
অবসান ঘতি।“ ১৯৫৫ সাতল, বদ্রী ্ ত্ পাতডি আলতমা়িার সাংস্ তনব ্াতচে 
হন। ১৯৬৫ সাতলর ১৩ জানুয়াতর োরঁ মেুৃ্য হয়।  n

তবখ্যাে তবপ্লবী এবং গ্শতপ্রতমক ্াতমা্র 
স্রূপ গশঠ ১৯০১ সাতলর ১১ গেব্রুয়াতর 

উত্রপ্রত্তশর বতরতল গজলায় জন্মরিহণ 
কতরন। তেতন গ্শতক পরাধীনোর শঙৃ্ল গথতক 
মুতি করতে োরঁ তনতজর জীবন উৎস� ্ 
কতরতেতলন। তেতন স্াধীনো সংরিাতমও 
সক্ক্রয়ভাতব অংশরিহণ কতরন। গোিতবলা 
গথতকই োরঁ মতধ্য তবপ্লবী তচন্তার উ্য় হতয়তেল। 
তেতন যখন প়িাতশানার জন্য এলাহাবাত্ যান 
েখন গসখানকার তবপ্লবীত্র সতঙ্ োরঁ পতরচয় 
হয়। প়িাতশানা গশর হতল তেতন চন্দ্রতশখর 
আজাত্র তহদেসু্তান গসাশ্যাতলটে তরপাবতলকান 
পাটি্তে গযা�্ান কতরন। ্াতমা্র স্রূপ 
গশতঠর প্রভাব একিা তবরয় গথতক অনুমান করা 
যায় গয তবপ্লবী চন্দ্রতশখর আজা্ও োতঁক রেধো 
করতেন। 

গবনারস র়িযন্ত মামলা এবং কাতকাতর 
র়িযন্ত মামলাতেও োরঁ নাম যুতি হতয়তেল এবং 
োতঁক গরিেোর করা হতয়তেল। েতব সরকার 
োরঁ তবরুতধে অতভতযা� প্রমাণ করতে না পারায় 
তেতন মুক্তি পান। পতর তেতন কংতরিতস গযা� 
গ্ন। বলা হতয় থাতক ্াতমা্র স্রূপ গশতঠর 
শরীর তেল একজন গখতলায়াত়ির মতো মজবুে, 
সুঠাম। এই কারতণ োতঁক তরিটিশ সরকাতরর 
তবরুতধে তলেতলি সািঁাতনার কাজ গ্ওয়া হে। 
তরিটিশরা োতঁক ধরতে গ�তলও ব্যথ ্ হে, কারণ 
তেতন দ্রুে গসই স্ান গথতক পাতলতয় গযতে 
পারতেন। তেতন অসহতযা� আতদোলতনও অংশ 
রিহণ কতরতেতলন এবং বক্দে হন। তবপ্লবী গশঠ 
্াতমা্র স্রূপ বাশঁ বতরতলর স্্ার নাতমও 
পতরতচে তেতলন। 

একিা সময় তেল যখন বতরতলতে গ্া�ান 
প্রতের্তনে হতয়তেল, “বাশঁ বতরতল কা স্্ার, 
গশঠ ্াতমা্র ক্জদোবা্।“ তেতন �ণপতররত্র 
স্স্য হতয়তেতলন। তেতন সুবতিা তেতলন। 
�ণপতররত্র স্স্য তহসাতব োরঁ অব্ান 
োৎপযপ্ূণ ্ তেল এবং তেতন সংতবধাতনর 
খস়িাতে বাবাসাতহব ভীম রাও আতম্ব্করতক 
অতনক তবরতয় পরামশ ্ ত্তয়তেতলন, যা �হৃীেও 
হতয়তেল। স্াধীনোর পরও তেতন গ্তশর প্রতে 
গসবায় তনতজতক তনতয়াক্জে গরতখতেতলন। 
১৯৬৫ সাতল তেতন গশর তনঃবোস ে্যা� কতরন।   

আব্াস ততয়বন্জ 
জাদতর জনক �িাত্া 
োন্ধীর খুব ঘদনষ্ঠ দেকলন। 
এই কারকেই দতদন �িাত্া 
োন্ধীর সকগে বেকরর পর 
বের কাজ ককরদেকলন এবং 
সাধারে �ানুর তাকঁক মনেি 
ককর ‘মোট োন্ধী’ বকল 
সকম্বাধন করত। 

স্াধীনতা সংরো�ী িাক�াির 
স্রূপ মশঠ চন্দ্রকশখর 
আজাকির ঘদনষ্ঠ দেকলন 
জন্- ১১ মেব্রুয়াদর, ১৯০১  �ৃতু্য- ১৯৬৫ উত্রায়েী ম�লায়  

কুদল-মবোর প্রোর 
অবসান ঘটান  

জন্- ১৫ মেব্রুয়াদর, ১৮৮২ �ৃতু্য- ১৩ জানুয়াদর, ১৯৬৫ 
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48 49নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২৩তনউ ইক্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ গেব্রুয়াতর, ২০২৩

  

শ ম্ভু নাথ গ্ ১৯১৫ সাতলর ১ গেব্রুয়াতর পক্চিমবতঙ্র 
হু�তল গজলার �়িবাটি রিাতম জন্মরিহণ 
কতরতেতলন। োরঁ তপোর নাম ্াশরতথ গ্ এবং 

মাোর নাম তচতরেবেরী গ্বী। অভাব অনিতনর মতধ্য 
কাকার উৎসাতহ তেতন প়িাতশানা চাতলতয় যান, 
ম্যাটরিকুতলশন পরীষ্া পাশ কতর বতৃ্তি তনতয় হু�তলর মহতসন 
কতলতজ ভতে ্হন। োরপর ১৯৩৫ সাতল ভতে ্হন কলকাো 
গমতিক্যাল কতলতজ। গমধাবী শম্ভুনাথ খুব দ্রুে 
অধ্যাপকত্র তপ্রয় হতয় ওতঠন। প্যাথলক্জ তবভাত�র 
অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ গ্ তনতজর গমতয় েরুবালার সতঙ্ 
শম্ভুনাতথর তববাহ গ্ন। এরপতর লডিতনর ইউতসএল 
গমতিক্যাল সু্কল গথতক তপএইচতি তিতরি অজন্ কতর ১৯৪৯ 
সাতল তেতন কলকাোয় তেতর আতসন। এবং নীলরেন 
সরকার গমতিক্যাল কতলতজ গযা�্ান কতরন।    

১৮১৭ সাতল প্রথম কতলরার প্রা্ভুা্ব শুরু হয়। মতন 
করা হয় এই গরাত� প্রায় ১ গকাটি ৮০ লষ্ মানুতরর মেুৃ্য 
হতয়তেল।  যত্ও কতলরা ব্যাকতিতরয়া ১৮৮৪ সাতল 
আতবষৃ্ে হতয়তেল, তবজ্ানীরা এর সটঠক তচতকৎসা 
আতবষ্ার করতে ব্যথ ্ হন। এই পিভূতমতে, শম্ভুনাথ গ্ 
কতলরার সটঠক প্রতেকার খুতঁজ গবর করার শপথ 
তনতয়তেতলন। তেতন বসু তবজ্ান মক্দেতর �তবরণা করতে 

গযতেন। তেতন ‘Rabbit Intestinal Loop Model’ তনতয় 
কাজ শুরু কতরন। োরঁ �তবরণার েতল প্রমাতণে হয় গয 
কতলরা উ্রাময়-জতনে মারণ গরা� এবং তিহাইত্শনই 
এর মূল কারণ। 

কতখর মেবা্ অনুসাতর কতলরার জীবাণ ুবিারা তনঃসেৃ 
তবর হল একধরতনর এতডিািক্ক্সন। শম্ভুনাথ প্রমাণ কতরন, 
এই তবরটি এতডিািক্ক্সন নয়, এতক্সািক্ক্সন। ১৯৫৯ সাতল 
তবখ্যাে গনচার পক্রেকায় োরঁ এই �তবরণা তনতয় 
‘Enterotoxicity of bacteria-free culture-filtrate of 
Vibrio Cholerae’ গলখা প্রকাতশে হয়। গনাতবল তবজয়ী 
তবজ্ানী গজাশুয়া গলিারবা� ্ একাতধকবার গনাতবল 
পুরস্কাতরর জতন্য গনাতবল কতমটিতে শম্ভুনাতথর নাম 
উত্াপন কতরতেতলন। তকন্তু গকাতনা এক অজ্াে কারতণ 
তেতন গনাতবল পানতন। গলিারবা� ্ শম্ভুনাথ গ্’গক 'ওরাল 
তরহাইত্শন গথরাতপ'র জনক তহতসতব আখ্যা ত্তয়তেন। 
োরঁ এই আতবষ্াতরর েতল কতলরার তবরুতধে ওরাল 
স্যালাইতনর মতো সহজ তচতকৎসা ব্যবস্া সম্ব হতয়তে। 
১৯৭৮ সাতল গনাতবল কতমটির পষ্ গথতক শম্ভুনাথ গ্’গক 
কতলরা এবং িায়াতরয়া সংক্রান্ত তবরতয় ভারণ গ্ওয়ার 
জন্য আমন্তণ জানাতনা হয়। ১৯৮৫ সাতলর ১৫ এতপ্রল এই 
মহান তবজ্ানীর জীবনাবসান হয়। n

কতলরা গরা�টির প্রা্ুভা্ব গষ্রে তেল প্রধানে রিীষ্মডিলীয় অঞ্চলগুতলা। তবতশরে বাঙলায় কতলরা গরাত�র সংক্রমণ 
এে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে গয কতলরার প্রা্ুভা্তব রিাতমর পর রিাম খুব অল্প ত্তনই জনশনূ্য হতয় গযে। ১৮৮৪ সাতল 

জাম ্ান তবজ্ানী রবাি্ কখ কতলরা গরাত�র জীবাণু আতবষ্ার কতরতেতলন। তেতন তনক্চিে তেতলন তভতরিও কতলতর 
ব্যাতক্টতরয়ার আক্রমতণই কতলরা গরা� হয়। তকন্তু কতলরা গরাত�র সংক্রমণ পধেতে সম্পতক ্তেতন তনত্্ষ্ গকানও েথ্য 

ত্তে পাতরনতন। পরবেনীকাতল শম্ভুনাথ গ্’র �তবরণা এই ত্রুটিপূণ ্ ববজ্াতনক ধারণাতক পাতটি ত্তয়তেল। তেতন কতলরার 
প্রকৃে কারণ আতবষ্ার কতর লষ্াতধক মানুতরর প্রাণরষ্া কতরতেতলন।

দতদন ককলরা 
েকবরোয় 
ত্রুষ্টপূে ্ 
তবজ্াদনক 
ধারোর সংকশাধন 
ককরদেকলন 

শম্ভুনাথ গ্ ব্যন্তিত্ব

জন্- ১ মেব্রুয়াদর, ১৯১৫ 

�ৃতু্য- ১৫ এদপ্রল, ১৯৮৫ 

দ�দডয়া কনা্র 



50 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ ফেব্রুয়ানর, ২০২৩

  

ভারতীয় উপকূলরষেী বাদিনীর পদরবারকক 
আ�ার শুকভচ্ছা জানাই। এই বাদিনীর 

অপদরসী� মকৌশলেত গুরুত্ব রকয়কে। 
আ�াকির উপকূলরষেী বাদিনী এ�ন এক 

অসা�ান্য িল, যারা দনরন্তরভাকব আ�াকির 
মিকশর উপকূলকক সুরদষেত রাকখ এবং �ানদবক 

প্রকচটিার অরেভাকে োকক।“  

- নকরন্দ্র ম�ািী, প্রধান�ন্ত্রী 

ভয়� রষে� 

ভারেীয় উপকূলরষ্ী বাতহনী ‘ভয়ম রষ্ম’ মন্ততক সঙ্ী কতর গ্তশর 
সুতবশাল উপকূল অঞ্চতল প্রহরা গ্য়। তনঃস্াথ ্ গসবায় তনতবত্ে ভারেীয় 

উপকূলরষ্ী বাতহনী ২০২৩ সাতলর ১ গেব্রুয়াতর ৪৭েম প্রতেষ্া ত্বস 
উ্যাপন করতব। ভারেীয় উপকূলরষ্ী বাতহনীর প্রাথতমক ্াতয়ত্বগুতলর 

মতধ্য অন্যেম প্রধান হল গ্তশর ভূখতডি সমুদ্রপতথ গচারাচালান 
প্রতেতরাধ করা। ভারেীয় উপকূলরষ্ী বাতহনী, তবতবের চেুথ ্ বহৃত্ম 
উপকূলরষ্ী বাতহনী যা ভারেীয় উপকূলতক সুরতষ্ে করতে এবং 

ভারতের সামুতদ্রক অঞ্চলগুতলতে তবধান প্রতয়াত� গুরুত্বপূণ ্ ভূতমকা 
পালন কতর।  ১৯৭৮ সাতল যখন ভারেীয় উপকূলরষ্ী বাতহনীর প্রতেষ্া 

হতয়তেল েখন মারে সােটি স্ল প্ল্যািেম ্ তেল, এখন ভারতের কাতে 
১৫৮টি জাহাজ এবং ৭০টি তবমান রতয়তে। ২০২৫ সাতলর মতধ্য এই 

সংখ্যা বকৃ্ধে কতর ২০০টি স্ল প্ল্যািেম ্ এবং ৮০টি তবমান করার লষ্্য 
তস্র করা হতয়তে।

ভারতীয় উপকূলরষেী বাদিনী দিবস: ১ মেব্রুয়াদর
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