
1নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ জািুয়ানর, ২০২৩
न््ययू इंडि्या समाचार   1-15 जनवरी 2023 5

समाचार-सार

श््वविक महामारी के सकंट से उभरन ेके बाद भारतीय अर््थव्यविस्र्ा तेजी स ेआगे 
बढ़ रही ह।ै ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ब्वि्ववि की 5विीं सबस ेबड़ी अर््थव्यविस्र्ा बने 
भारत में सरकार का जीएसटी सगं्रह भी ब्नत नए ररकॉर््ड बना रहा है। चाल ूब्वित्त 

विर््थ में लगातार 9 महीने स ेजीएसटी का सगं्रह 1.40 लाख करोड़ रुपय ेस ेऊपर आ रहा 
ह।ै इतना ही नहीं अप्लै, 2022 स ेनविबंर, 2022 तक के 8 महीन ेमें ही करीब 12 लाख 
करोड़ रुपय ेका जीएसटी सगं्रह हुआ ह ैजो ब्पछल ेविर््थ इसी अविब्ि के मकुाबले करीब 
2.50 लाख करोड़ रुपय ेअब्िक ह।ै

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 ब्पछल ेसाल इसी अविब्ि में जटुाए गए जीएसटी स े11% 
अब्िक ह।ै

नौ महीन ेस ेलगातार 1.40 लाख करोड़ 
रुपय ेस ेज्ादा जीएसटी सगं्रह

श में ब्नविशे के ब्लए सरकार लालफीताशाही की जगह ‘नशेनल ब्सगं ब्विरं्ो 
ब्सस्टम’ के तौर पर ररे् कारपेट ब्बछा रही ह।ै मके इन इंब्र्या, स्टाट्डअप इबं्र्या 
और उत्पादन-संबद्ध प्ोत्साहन योजना (पीएलआई) को मजबूती दने े और 

व्यापार सुगमता के ब्लए शरुु “नशेनल ब्सगंल ब्विरं्ो ब्सस्टम” केंद्र वि राज्य सरकार से 
मजंरूी ब्दलविान ेमें ब्नविशेकों के  ब्लए “विन स्टॉप शॉप” की भबू्मका ब्नभा रहा है। केंद्रीय 
विाब्िज्य एवि ंउद्ोग मतं्री पीयूर् गोयल न े5 ब्दसबंर को नई ब्दल्ली में इस प्िाली की 
समीक्ा की ह।ै

एनएसर्ब्ल्यएूस में करीब 76 हजार आविदेन आए र् ेब्जसमें स ेकरीब 48 हजार 
को मजंरूी द ेदी गई है। अभी तक 27 केंद्रीय ब्विभागों और 19 राज्यों को एनएसर्ब्ल्यएूस 
स ेजोड़ा जा चकुा ह,ै बाकी ब्विभागों और राज्यों को भी जोड़ा जा रहा है। विाहन स्क्रैब्पगं 
नीब्त, इर्नेॉल नीब्त, आभूर्िों की हॉलमाब्किंग, पटे्ोब्लयम एवि ं ब्विस्फोटक सरुक्ा 
सगंठन प्मािन और राष्ट्ीय भबू्म बैंक पूरी तरह से शाब्मल ह।ै एनएसर्ब्ल्यूएस एक 
महत्विाकांक्ी पहल ह ैजो दशे में ब्नविशे बढ़ाने और अनपुालन बोझ में कमी लाने के 
ब्लए शरुू 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 करान े का झझंट खत्म करके केंद्र सरकार 
न ेघर बठेै ब्र्ब्जटल जीविन प्माि की जो शरुुआत की र्ी, 
विररष्ठ नागररक उस ेतजेी से अपना रह ेहैं। ब्पछले एक साल में 
ब्र्ब्जटल प्मािपत्र के उपयोकता्थ 72% बढ़ गए हैं।
फेस ररकॉब्निशन तकनीक से लसै ब्र्ब्जटल जीविन प्मािपत्र 
का शभुारंभ 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 ब्पछल े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- नेशनल

 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।ै

	 Øउमंग	एप	पर	जनरटे	कर	सकत	ेहैं	 धिधजटल	जीवन	
प्रमाणपत्र।

	 Øसत््यापन	के	धलए	UIDAI	स	ेप्रमाधणत	बा्योमेधरिक	
धिवाइज	रखेें।

	 एप	िाउनलोि	करन	ेके	 धलए	9718397183	नबंर	
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
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ভারতী়ে সসনািানহনী অদম্য সাহস, িীরত্ব এিং আত্মত্যাযগর প্রতীক; এটা ভারত মাতার 
গনরমা এিং মনহমা। প্রনতটট সদশিাসী সদযশর প্রনত তাযঁদর ননঃস্ার ভূ সসিার জন্য গনি ভূত। 

আমাযদর সসনািানহনী তার িীরত্ব ও দক্ষতার জন্য সুপনরনিত। সসনািানহনীর প্রনত প্রনতটট 
নাগনরযকর দৃঢ় নিশ্াস এিং গি ভূ রয়েযে। প্রাকৃনতক দুয্ ভূাগ ও অন্যান্য দুর ভূটনার সম়ে, স্ 

সকানও প্রনতক্ে পনরনস্নতযত সদযশর সসনািানহনী আমাযদর রক্ষা কযর।

সসনা তিবস: ১৫ জানুয়াতি 

“সসনা তিবস উপ্লষ্্য সক্লক আমাি শুলেছো জানাই, তবলের কলি 
আমালিি সাহসী সসতনক, সম্াতনি প্াক্তন সসনা এবং িালঁিি পতিবািলক। 

োিিীয় সসনাবাতহনী বীিত্ব এবং কি্ষলব্যি প্তি তনষ্াি জন্য পতিতচি। সিলেি 
তনিাপত্ায় োিিীয় সসনাবাতহনী সে অমূ্্য অবিান সিলখলে িা োরায় বে ্ষনা 

কিা কঠিন। োিিীয় সসনাবাতহনীি সিস্যিা সিলেি সীমা িষ্াি পাোপাতে 
প্াককৃ তিক িলুে ্ষাগ-সহ সে সকানও সংকলে সিেবাসীলক সাহাে্য কিাি জন্য সব ্ষিা 
প্স্তুি থালকন। তবশ্বজলু়ে োততিিষ্া তমেলন সসনাবাতহনীি গুরুত্বপূে ্ষ অবিালনি 

জন্য োিি গতব ্ষি।“ - নলিন্দ্র সমািী, প্ধানমন্তী 
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স্াধীনতার অমতৃ মযহাৎসি নিভাযগ 
এমন নিপ্লিীযদর কানহনন পড়ুন ্ারা 
আমাযদর নশনিয়েনেযেন স্ 
সম্মিনেত শম্তির সজাযর স্াধীনতা 
অজভূন করা সম্ভি। ৩৬-৩৯ 

নিিয্ ভূর এই প্ররম সংি্যা়ে পড়ুন, আমাযদর সদশ কীভাযি তার সাংসৃ্নতক ঐনতহ্য 
ও মনহমাযক সঙ্ী কযর উন্নত ভারত গঠযনর েযক্ষ্য এনগয়ে ্াযছে। ৬-২৫ 

সিলেি স্াধীনিায় 
সন্ম্ত্ি েন্ক্তি 

প্য়াস 

োিলিি সোপতিলত্ব ন্জ-২০

ফ্্যাগতেপ প্কল্প 

উন্নি োিি গিলনি মন্ত

মতন্তসোি তসদ্ধাতি

ব্যন্ক্তত্ব- োিিিত্ন ডঃ েগবান িাস

সংসলি েীিকা্ীন অতধলবেন

জীবনোপলনি মন্ত সেখায় আয়লুব ্ষি

জািীয় সনিালিি প্তি শ্রদ্ধা তনলবিলন েুবািা  

উজা্া- েন্ক্ত তবপ্লব 

সংবাি সংলষ্প  | ৪-৫

বিনশ্ক সংকযটর মযধ্যও ভারতী়ে সংসৃ্নতর বিনিত্্য সারা 
নিযশ্র মানু্যক মুগ্ধ কযরযে।  ২৬-২৮ 

প্রধানমন্তী ফসে নিমা স্াজনা। ২৯ 

রাজ্যগুনের উন্ননত হযে সদযশর সানি ভূক উন্ননত সম্ভি।  ৩২-৩৩

কৃ্ক এিং বসননকযদর কে্যাযণ মনন্তসভা়ে গহৃীত নসদ্ান্ত। ৪০

নশক্ষাযক্ষযত্ স্ননভভূর ভারত গঠযনর কল্পনা কযরনেযেন। ৪৪ 

সোকসভা়ে ৯৭% এিং রাজ্যসভা়ে ১০২% কাজ হয়েযে। ৪১

নিম নিশ্ আ়েুযি ভূদ সযমিেযন প্রধানমন্তীর ভা্ণ। ৩৪-৩৫ 

সংসযদ জাতী়ে সনতাযদর প্রনত শ্রদ্া ননযিদন অনুষ্াযন 
অংশগ্রহণ কযরযেন ্ুি সম্প্রদা়ে। ৪২-৪৩

প্রধানমন্তী উজাো স্াজনার আট িের। ৩০-৩১

উন্নয়ন এবং ঐতিহ্য
নব োিি: নব োবনাি জাগিে  

তেিলিি পািায় 
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তনউ ইন্ডিয়াতনউ ইন্ডিয়া

সমাচািসমাচাি

@NISPIBIndia - এই েুইোি 
হ্যালডি্ঠে অনসুিে করুন।

প্কাতেি ও মুতরিি: মেীে সিোই, মহা ননযদভূশক, সসন্টাে িু্যযরা অফ কনমউননযকশন,
ইনতিতনঠে অ্যাডোে্ষাইন্জং সাতে্ষলসস প্াইলেে ত্তমলেড, এফনিনি- ও়োন কযপ ভূাযরট পাকভূ, দশম তে, ফনরদািাদ- ১২১০০৩ 

সোগালোলগি ঠিকানা এবং ই-সম্ রুম নম্বি: ২৭৮, সসন্টাে িু্যযরা অফ কনমউননযকশন, নবিতী়ে তে, স্িনা ভিন,
নতুন নদনলি- ১১০০০৩ ইলম্: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825

প্ধান সম্ািক
সলি্যন্দ্র প্কাে, 
মুি্য মহাননযদভূশক,
সপ্রস ইনফরযমশন িু্যযরা,
নতুন নদনলি

পতিকল্পক 
অেয় গুপ্ত

োরা সম্ািক
সুতমি কুমাি (ইংযরম্জ),
জয় প্কাে গুপ্ত (ইংযরম্জ),
নাতিম আহলমি (উদুভূ ),
সপৌ্মী িতষ্ি (িাংো)

বতিষ্ পিামে ্ষ সম্ািক
সলতিার কুমাি

সহায়ক পিামে ্ষ সম্ািক
অতখল্ে কুমাি,  
চন্দন কুমাি সচৌধুিী

বতিষ্ পতিকল্পক 
ে্যাম কুমাি তিওয়াতি,
িবীন্দ্র কুমাি েম ্ষা 

वर््ष: 3 अंक: 6

16-30 सितंबर, 2022 (सि:शुल्क)

नए भारत की नींव 

नए भारत की नींव अमृत यात्ा
अमृत यात्ाअमृत ववशेषांक

स््वतंत्रता के 75 ्वर््ष पूरे कर100्वीं ्वर््षगांठ की ओर बढ़ते राष्टट्र  

के ऐसे 100 निर््षय जो बि रहे हैं अमृत यात्रा का आधार स्तंभ...

वर््ष: 3 अंक: 11

1-15 दिसंबर, 2022 (दि:शुल्क)

प्रकृति के साथ सामंजस््य की समृद्ध परंपरा को सहेज ‘तमशन लाइफ’ के जररए 

प्रकृति के साथ सामंजस््य की समृद्ध परंपरा को सहेज ‘तमशन लाइफ’ के जररए 

जलवा्यु पररवि्तन की चुनौति्यों से तनपटने में दुतन्या को नई राह तदखा रहा भारि...

जलवा्यु पररवि्तन की चुनौति्यों से तनपटने में दुतन्या को नई राह तदखा रहा भारि...

जीविशैली
जीविशैलीहो पर््य्षवरण के अिुकूल

हो पर््य्षवरण के अिुकूल

वर््ष: 3 अंक: 7 1-15 अक््टटूबर, 2022 (नि:शुल्क)

दुनिया बिी भारत के निए बाजार, क्योंनक राष्टट्र सेवा के मंत्र ‘वोकि  दुनिया बिी भारत के निए बाजार, क्योंनक राष्टट्र सेवा के मंत्र ‘वोकि  
फॉर िोकि’ से अब भारतीय उत््पाद हो रहे 'िोकि से ग्िोबि'फॉर िोकि’ से अब भारतीय उत््पाद हो रहे 'िोकि से ग्िोबि'

वर््ष: 3 अंक: 8 16-31 अक््टटूबर, 2022 (नि:शुल्क)

ववैैश्श््व्वववकक  हहोोििेे  ललगगेे
भभााररततीीयय  उउत्त््प्पाादद

এখন সিলিাঠে োরায় 
উপ্ব্ধ তনউ ইন্ডিয়া 

সমাচাি প়েলি তলিক করুন

ননউ ইম্ডি়ো সমািাযরর আকভূাইভ 
সংস্রণ পড়যত নলিক করুন

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

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



সক্লক নববলর ্ষি শুলেছো!
নতুন িের ২০২৩! এই সােটট শুধুমাত্ 
ক্যাযেডিাযরর গম্ণ্ডর মযধ্য সীমািদ্ সনই। এই 
সম়ে সারা ভারযতর- আপামর ভারতিাসীর 
কাযে সনধিক্ষণ। এটট অমতৃ মযহাৎসি সরযক 
অমতৃ কাযের ্াত্ার পযর অগ্রসর হও়োর 
সযঙ্ সযঙ্ সগৌরযির এক নতুন আি্যান রিনা 
করযত প্রস্তুত। সংকল্প শম্তির িয্ ভূর আগমন 
ভারতযক নতুন শম্তিযত িেী়োন কযরযে। 
ননযজযদর ঐনতহ্য, সংসৃ্নত ননয়ে গি ভূ করার 
জন্য প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর নসদ্ান্ত সনত্য 
হযত িযেযে। ভারযত, নতুন ধারণার উদ্ভি 
হযছে।

অমতৃ কাযের মযধ্য ভারতযক উন্নত সদশ 
নহসাযি গযড় সতাোর প্রযিষ্া়ে সাংসৃ্নতক 
ঐনতহ্য একটট গুরুত্বপ্ণ ভূ উপাদান হয়ে 
উযঠযে। সাংসৃ্নতক ঐনতযহ্যর সমমৃ্দ্ জানতর 
জীিনযরিা হয়ে উযঠযে কারণ সাংসৃ্নতক 
সমমৃ্দ্ স্ সকানও সদযশর-জানতর সাফযে্যর 
অন্যতম স্িক। ২০২৩ সাে শুরু হযছে নতুন 
ভারযতর সমমৃ্দ্র মাধ্যযম। ভারত িতভূমাযন 
এক সমদৃ্ ভনি্্যযতর আি্যান রিনা করযে, 
স্িাযন সদযশর সাংসৃ্নতক ঐনতহ্য এিং 
সগৌরিম়ে ইনতহাযসর উপর নিযশ্ গুরুত্ব 
আযরাপ করা হয়েযে।

প্রকৃত অযর ভূ, অগ্রগনত এিং সাংসৃ্নতক 
ঐনতযহ্যর সংরক্ষণ ওতযপ্রাতভাযি জনড়ত। 
এই নি়্েটট নিিয্ ভূর নিযশ্ সংি্যা়ে প্রছেদ 

ননিধি নহসাযি উপস্াপন করা হয়েযে। 
আমাযদর সাংসৃ্নতক ঐনতহ্য সংরক্ষযণ, 
পুনগ ভূঠযন সকন্দ্রী়ে সরকার একানধক উযদ্যাগ 
গ্রহণ কযরযে। নতুন ভারত এিন গযি ভূর সযঙ্ 
ভনি্্যতযক িরণ করযত প্রস্তুত।

এই সংি্যার ি্যম্তিত্ব নিভাযগ সদযশর প্ররম 
ভারতরত্ন ভগিান দাযসর প্রনত শ্রদ্া জানাযনা 
হয়েযে। নতনন ১২ জানু়োনর কাশীযত জন্মগ্রহণ 
কযরনেযেন। ভারত ম্জ-২০-এর সভাপনতত্ব 
গ্রহণ করার পর সরযক নিনভন্ন অনুষ্াযনর 
আয়োজন করা হয়েযে। সসই সকে 
অনুষ্ানগুনে নি্য়ে নিনভন্ন তর্য এই সংস্রযণ 
অন্তভুভূতি করা হয়েযে। এই সংস্রযণ 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর মহারাষ্ট্র এিং সগা়ো 
সফর সম্পযকভূ নিস্ানরত তর্য রয়েযে। উজাো 
প্রকযল্পর মাধ্যযম সদশযক আযোনকত কযর 
সতাো এিং প্রধানমন্তী ফসে িীমা স্াজনার 
সাফে্যও এই সংস্রযণ অন্তভুভূতি করা হয়েযে।

এই সংস্রযণ অমতৃ মযহাৎসি নসনরজ, 
স্ামী নিযিকানযদের জন্মিান্ ভূকী উপেযক্ষ্য 
জাতী়ে ্ুি নদিস এিং সসনা নদিস সংক্ান্ত 
প্রিধিও রয়েযে।

আপনাযদর ম্ে্যিান পরামশ ভূ পাঠাযত 
রাকুন।

ধন্যবািালতি, 

সম্ািলকি ক্লম 

অমকৃি কা্ বকৃন্দ্ধ ও ঐতিলহ্যি 
আস্াকাল্ পে ্ষবতসি হলছে

( সলি্যন্দ্র প্কাে )
এখন সিলিাঠে োরায় উপ্ব্ধ তনউ ইন্ডিয়া সমাচাি 

প়েলি তলিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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স্তনে্ষি সগাষ্ঠী সম্লক্ষ জানলি সপলি আনন্ন্দি
ননউ ইম্ডি়ো সমািার পম্ত্কার ১৬-৩০ নযভম্বর সংি্যা়ে স্ননভভূর 
সগাষ্ঠী ননয়ে প্রছেদ ননিধিটট িুি আক্ ভূণী়ে নেে। এই কম ভূস্নি নারীযদর 
অর ভূনননতক ক্ষমতা়েযন জরুনর হয়ে উঠযি। প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী 
এই গুরুত্বপ্ণ ভূ পদযক্ষপ গ্রহণ কযরযেন। এিনও প্ ভূন্ত ৮.৬২ সকাটট 
পনরিার স্ননভভূর সগাষ্ঠীর সযঙ্ ্ ুতি হযত সক্ষম হয়েযেন। নকন্তু এিনও 
অযনক মানুয্র কাযে প্ ভূাপ্ত তর্য সপৌঁোযছে না। আনম নিশ্াস কনর 
স্ এই পম্ত্কাটট গ্রামাঞ্চযের প্রনতটট পনরিাযর নিতরণ করা উনিৎ 
্াযত সাধারণ মানু্ এই ধরযনর তর্য সম্পযকভূ সযিতন হ়ে।
আোিাম নন্দকুমাি উধন
snudhan200@gmail.com

প্তিলোতগিামূ্ক পিীষ্াি জন্য 
উপলোগী
ননউ ইম্ডি়ো সমািার পম্ত্কার নতুন 
সংি্যা সপয়ে িুি ভাে োগযে। এই 
পম্ত্কা সরযক সদযশ নিযদযশর নিনভন্ন 
কম ভূকাডি ও রটনা সম্পযকভূ তর্য পাও়ো 
্া়ে। এই সংি্যার প্রছেদ ননিধি এিং 
অমতৃ মযহাৎসি নসনরজ সুপাঠ্য। 
এোড়া পম্ত্কার অন্যান্য প্রিধি পযড় 
ভাে োগে।  প্রনতয্ানগতাম্েক 
পরীক্ষার জন্য এই পম্ত্কাটট অত্যন্ত 
জরুনর।
ashishprabhatmishra@gmail.com

স্াধীনিাি অমকৃি মলহাৎসব তবোগ সবলচলয় আকর ্ষেীয়
ননউ ইম্ডি়ো সমািার পম্ত্কা পড়যত িুি ভাে োযগ। সংিাদ প্রকাশ এিং ভারত সরকাযরর উন্ন়েন 
পনরকল্পনার সংকেন এযক্ষযত্ নিযশ্ভাযি আক্ ভূণী়ে। স্াধীনতার অমতৃ মযহাৎসি নিভাগ সিযিয়ে 
আক্ ভূণী়ে। সদযশর িীর নিপ্লিীযদর সম্পযকভূ প্রকৃত তর্য জানার পর ননযজর মযধ্যই প্রশ্ন জাযগ, সসই 
িীরযদর তুেনা়ে আমরা সদযশর জন্য কী কাজ করনে। প্ররমিার ননউ ইম্ডি়ো সমািার পম্ত্কা পড়ার 
পর সরযক আনম এই পম্ত্কার একননষ্ পাঠক হয়ে নগয়েনে। সম্ভি হযে স্াধীনতার অমতৃ মযহাৎসযির 
িীরত্বগারা একটট িইয়ে সংকেন করুন ্াযত সিাই তাযঁদর অমর কানহনী সম্পযকভূ জানযত পাযর। 
গুিলমন্দ্র 
gurmendra@gmail.com

আনম ননউ ইম্ডি়ো সমািার পম্ত্কার নন়েনমত 
পাঠক। আনম সপশা়ে কৃ্ক। সকন্দ্রী়ে সরকাযরর 
‘এক সদশ, এক সার’ িমৎকার উযদ্যাগ। জে, 
স্ে এিং আকাশপযর ভারযতর ক্মিধ ভূমান 
সংয্াগ সম্পযকভূ প্রছেদ ননিধি পযড় আনম্দেত 
হোম। প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর নতুন ভারযতর 
স্প্ন এিন িাস্িান়েত হযছে। এই পনরনস্নতযত, 
সমস্ ভারতী়েযদর কাযে একটট নিনীত অনুযরাধ 
স্, সদযশর উন্ন়েযন সমর ভূন এিং সহা়েতা 
করুন।
akashvermaup50@gmail.com

অনুসিে করুন @NISPIBIndia

সোগালোলগি ঠিকানা: রুম নম্বর ২৭৮, সসন্টাে িু্যযরা অফ কনমউননযকশন,
নবিতী়ে তে, স্িনা ভিন, নতুন নদনলি- ১১০০০৩

ইলম্: response-nis@pib.gov.in 

ডাকবাক্স

তনয়তমি তনউ ইন্ডিয়া সমাচাি পন্রিকা পাি 
কতি  
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তিনঠে তবমানবন্দলি তডন্জ োরিাি সূচনা: 
আপনাি মুখমণ্ড্ই সবাতড্ষং পাস

জীিযন স্াছেযদে্যর জন্য আমরা ্িনই স্ পনরয্িাই গ্রহণ 
কনর না সকন, িাই স্ তা স্ন নননি ভূযনে হ়ে। সসই করা মারা়ে 
সরযি, নিমান ভ্রমণ সহজ করার জন্য সকন্দ্রী়ে সিসামনরক 
নিমান পনরিহন মন্তী সজ্যানতরানদত্য নসনধি়ো ১ নিযসম্বযর 
নিম্জ ্ াত্ার স্িনা কযরযেন। এিন আর সিানিভূং পাস সপযত 
দীর ভূক্ষণ অযপক্ষা করযত হযি না এিং কাগজপত্ প্রণ 
করযত হযি না। িতভূমাযন নিম্জ ্াত্া-সফনস়োে নরকগননশন 
নসযটেম নতুন নদনলি, িারাণসী এিং সিঙ্ােুরু নিমানিদেযর 
িােু করা হয়েযে। এই ি্যিস্া ২০২৩ সাযের মাযিভূর মযধ্য 
হা়েদ্ািাদ, কেকাতা, পুযন এিং নিজ়েও়োড়া নিমানিদেযরও 
িােু করা হযি। তারপর ধীযর ধীযর এটট সমগ্র সদযশ িােু করা 
হযি। নিম্জ ্ াত্া হে একটট নিযকন্দ্রীকৃত সমািাইে ও়োযেট-
নভত্তিক পনরি়ে ি্যিস্াপনা প্ল্যাটফম ভূ। এই কাগজনিহীন এিং 
স্াগায্াগহীন নসযটেযম আপনার মুিমণ্ডেই হযি আপনার 
সিানিভূং পাস। প্রযিশ ও ননরাপত্া পরীক্ষার সম়ে শুধুমাত্ 
মুি সদিাযত হযি। িতভূমাযন এটট শুধুমাত্ অভ্যন্তরীণ নিমান 
্াত্ীযদর জন্য িােু করা হয়েযে। নিম্জ ্াত্া িােু করার 
সযঙ্ সযঙ্ ভারত েডিযনর নহরযরা এিং আযমনরকা 
্ুতিরাযষ্ট্রর আটোন্ার মযতা নিশ্মাযনর নিমানিদেরগুনের 
তানেকা়ে স্াগ নদয়েযে।

সদযশ নিশ্মাযনর পনরকাঠাযমা 
নিকাযশর সংকল্প অজভূযনর েযক্ষ্য 
এনগয়ে ্াযছে ভারত। নতুন 
পনরকাঠাযমার সরকিভূও গঠন 
কযরযে। িন্দ্রভাগা নদীর উপর 
নিযশ্র সযি ভূাচ্চ সরেযসতু নননম ভূত 
হয়েযে। এই সসতু নদীর তেযদশ 
সরযক ২৫৯ নমটার উঁিু। প্রনতনদন 
৩৭ নকযোনমটার মহাসড়ক ননম ভূাযণর পাশাপানশ 
মাত্ ১৮ রণ্া়ে ২৫ নকযোনমটাযররও সিনশ একক 
সেযনর রাস্া ননম ভূাণ করা হয়েযে- ্া নগযনস িুক 
অফ ও়োর্ভূ সরকিভূযস ননরভুতি হয়েযে। আর এিন 
সদশ নতুন সরকিভূ গযড়যে, দীর ভূতম িািে সিকার 

নরিজ সময্াযরে ও হাইওয়ে ফ্াইওভার 
এক স্যম্ভর উপর নননম ভূত হয়েযে। 
সকন্দ্রী়ে সড়ক, পনরিহন ও মহাসড়ক 
মন্তী শ্রী নননতন গড়কনর একানধক 
টুইট িাতভূা়ে একটট স্যম্ভর উপর নভত্তি 
কযর মহাসড়ক উড়ােপুে ও সময্ার 
সাযর দীর ভূতম িািে সিকার ভা়োিাক্ট 
(৩.১৪ নকনম) ননম ভূাণ কযর নাগপুযর 

নগযনস িুক অফ ও়োর্ভূ সরকিভূ অজভূন করার জন্য 
জাতী়ে মহাসড়ক কতৃ ভূপক্ষ এিং সময্া দেযক 
অনভনদেন জাননয়েযেন। প্রকল্পটট ইনতমযধ্যই 
এনশ়ো িুক এিং ইম্ডি়ো িুক অফ সরকিভূযস স্ান 
সপয়েযে। 

এক স্তলভে সমল্ালি্ ও মহাস়েক উ়ো্পু্
তগলনস বুক অি ওয়ার্্ষ সিকড্ষস 

তডন্জ োরিাি প্ধান সবতেষ্্য  
n   নিম্জ ্াত্া অ্যাপ আইওএস এিং অ্যান্ড্রয়েি 

প্ল্যাটফযম ভূ উপেব্ধ।
n   এই সুনিধা পাও়োর জন্য নিম্জ ্াত্া অ্যাযপ 

এককােীন ননিধিন প্রয়োজন। আধার কািভূ এিং 
আপনার ফযটাগ্রাযফর মাধ্যযম ্ািাই করা ্াযি।  

n   সগাপনী়েতার জন্য ি্যম্তিগত শনাতিয্াগ্য তর্য জমা 
রািার সকানও সকন্দ্রী়ে সটোযরজ সনই। 

n   তর্য ২৪ রন্ার মযধ্য সাভভূার সরযক মুযে সফো হযি, 
পনরি়েপত্ এিং ভ্রমযণর নিিরণ ্াত্ীর সুরনক্ষত 
ও়োযেযট সংরক্ষণ করা হযি।

সংবাি সংলষ্প 
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সকানভি মহামানরর সননতিািক প্রভাি কাটটয়ে ভারতী়ে অর ভূনীনতর 
দ্তু িমৃ্দ্ হযছে। নরিযটনযক নপেযন সফযে নিযশ্র পঞ্চম িহৃত্ম 
অর ভূনীনতসম্পন্ন সদশ হয়ে উযঠযে ভারত। িেনত অর ভূ িেযর, টানা 
৯ মাস ধযর ম্জএসটট সংগ্রহ ১.৪০ েক্ষ সকাটট টাকার উপযর 
হয়েযে। শুধু তাই ন়ে, ২০২২ সাযের এনপ্রে সরযক নযভম্বর প্ ভূন্ত 
আট মাযস প্রা়ে ১২ েক্ষ সকাটট টাকা ম্জএসটট সংগ্রহ করা হয়েযে, 
্া গত িেযরর একই সময়ের তুেনা়ে প্রা়ে ২.৫০ েক্ষ সকাটট টাকা 
সিনশ। ২০২২ সাযের নযভম্বযর ১,৪৫,৮৬৮ সকাটট টাকা সংগ্রহ 
করা হয়েযে ্ার মযধ্য নসম্জএসটট ২৫,৬৮১ সকাটট টাকা, 
এসম্জএসটট ৩২,৬৫১ সকাটট টাকা, আইম্জএসটট ৭৭,১০৩ সকাটট 
টাকা এিং সসস ১০,৪৩৩ সকাটট টাকা। এর মযধ্য পণ্য আমদাননযত 
সংগহৃীত করও রয়েযে। নযভম্বযরর রাজস্ গত িেযরর একই 
সময়ে সংগহৃীত ম্জএসটট সরযক ১১% সিনশ।

োনা নবম মালস ১.৪০ ্ষ্ সকাঠে 
োকািও সবতে ন্জএসঠে সংগ্রহ

সদযশ নিননয়োগ িাড়াযনার জন্য, সরকার ‘ন্যাশনাে নসযঙ্ে উইযডিা 
নসযটেম’-এর স্িনা করযে। সমক ইন ইম্ডি়ো, টোটভূআপ ইম্ডি়ো, 
এিং সপ্রািাকশন-নেঙ্কি ইনযসনটটভ নস্ম (নপএেআই) এর মযতা 
নিনভন্ন উযদ্যাগযক উৎসাহ নদযত এিং ি্যিসা করার পর সহজ 
করার জন্য ‘ন্যাশনাে নসযঙ্ে উইযডিা নসযটেম’ একটট ‘ও়োন টেপ 
শপ’-এর ভ্নমকা পােন করযি। নিননয়োগকারীযদর সকন্দ্রী়ে ও 
রাজ্য সরকাযরর কাে সরযক অনুযমাদন পাও়ো সহজ হযি। সকন্দ্রী়ে 
িানণজ্য ও নশল্পমন্তী পী্্্ সগায়েে ৫ নিযসম্বর ন়োনদনলিযত এই 
ি্যিস্া প্ ভূাযোিনা কযরযেন। এনএসিিেু-এ প্রা়ে ৭৬ হাজার 
আযিদন গহৃীত হয়েনেে ্ার মযধ্য প্রা়ে ৪৮ হাজার অনুযমানদত 
হয়েযে। এিনও প্ ভূন্ত ২৭টট সকন্দ্রী়ে নিভাগ এিং ১৯টট রাজ্য 
এনএসিিেু-এর সযঙ্ ্ুতি হয়েযে, রাজ্যগুনের অিনশষ্ 
নিভাগগুনেযকও সং্ুতি করা হযছে। ্ানিাহন স্্যানপং নীনত, 
ইরানে নীনত, গহনার হেমানকভূং, সপয্ানে়োম এিং নিয্ারক 
ননরাপত্া সংস্ার সাটটভূনফযকশন এিং ন্যাশনাে ে্যাডি ি্যাঙ্ক 
সম্্পণ ভূরূযপ এর আওতা়ে রয়েযে। n  

িাকনর সরযক অিসর সনও়োর পযর প্রিীণ 
নাগনরকযদর কাযে একমাত্ সম্বে সপনশন। 
নযভম্বর মাযস ি্যাঙ্ক িা সপনশন প্রদানকারী 
সংস্ার কাযে নগয়ে জীিন শংসাপত্ জমা 
সদও়োর ঝঞ্াট দর্ করার জন্য সরকাযরর 
উযদ্যাগ সফে হযছে। কারণ আরও সিনশ 
সংি্যক ি়েস্ ি্যম্তি নিম্জটাে জীিন 
শংসাপত্ গ্রহণ করযেন। এক িেযর 
নিম্জটাে সাটটভূনফযকযটর ি্যিহারকারীর 
সংি্যা সিযড়যে ৭২%। মুি শনাতিকরণ 
প্র্ুম্তিযত সজ্জিত নিম্জটাে োইফ 
সাটটভূনফযকট ২০১৪ সাযে িােু করা হয়েনেে। 
এিন সপনশনযভাগী এিং প্রিীণ নাগনরকরা 
শুধুমাত্ উমং অ্যাপ এিং স্ানী়ে নাগনরক 
পনরয্িা সকযন্দ্রর মাধ্যযম ন়ে, িাকিাহক 
এিং গ্রামীণ িাক সসিকযদর মাধ্যযমও এই 
নিম্জটাে জীিনপ্রমাণ জমা নদযত পাযরন। 
নস্ম শুরু হও়োর পর সরযক ২০২২ সাযের ৬ 
নিযসম্বর প্ ভূন্ত ৬.৮ সকাটটরও সিনশ এিং গত 
৬০ নদযন সপনশনযভাগীরা ৫ েযক্ষরও সিনশ 
নিম্জটাে জীিন শংসাপত্ জমা নদয়েযেন। 

ব্যবসা কিাি সুতবধাি জন্য 
‘ওয়ান স্টপ েপ- ন্যােনা্ 
তসলগে্ উইলডিা তসলস্টম’

এক বেলি তডন্জো্ ্াইি 
সাঠে্ষতিলকে ব্যবহািকািীি সংখ্যা   

৭২% সবল়েলে

n   জীিন প্রমাণ সম্পনকভূত আরও তর্য https://
jeevanpramaan.gov.in/#home সরযক 
পাও়ো ্াযি।

n   উমং অ্যাযপ নিম্জটাে োইফ সাটটভূনফযকট 
বতনর করা ্াযি।

n   অ্যাপটট িাউনযোি করযত ৯৭১৮৩৯৭১৮৩ 
নম্বযর একটট নমসি কে নদন।

সংবাি সংলষ্প 



নব োিলি 
নব োবনাি উিয় 

প্ছেি তনবন্ধ উন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 
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নিুন বর ্ষ ২০২৩ সা্ শুরু হলছে, এক সমকৃদ্ধো্ী োিলিি সূচনা হলছে। এই নিুন োিি, 
িাি সাংস্কৃ তিক ঐতিলহ্যি জন্য গতব ্ষি, বি্ষমান কাল্ি উন্নতিি জন্য িাি সগৌিবময় 

ইতিহাসলক একীেূি কিলে, োি উপি তেত্তি কলি সমকৃদ্ধো্ী োিলিি েতবর্যলিি কাতহতন 
স্খা হলছে। ্া্লকল্া সথলক োরে সিওয়াি সময় প্ধানমন্তী নলিন্দ্র সমািী োিলিি 

ঐতিহ্য তনলয় গব ্ষ কিাি কথা বল্তেল্ন, িািঁ সসই প্তিশ্রুতি পূিে হলছে, নিুন োিলি 
নিুন তচতিাি উদ্ভব হলছে। এক উন্নি সিে হলয় ওিাি জন্য োিলিি সংকলল্পি একঠে 

গুরুত্বপূে ্ষ উপািান হ্ সাংস্কৃ তিক ঐতিহ্য। োিি িাি সগৌিবময় অিীি তনলয় গব ্ষ কলি 
েতবর্যলিি তিলক িাতকলয় আলে। সে সকালনা সিলেি সাি্্য িাি সাংস্কৃ তিক ঐতিলহ্য 
প্তিিত্ি হয়, িাই আমালিি সাংস্কৃ তিক ঐতিলহ্যি ঐশ্বে ্ষ জাতিি জীবনলিখা হলয় 

উলিলে। নিুন বেলিি প্থম সংখ্যায়, আসুন সজলন তনই োিি কীোলব অমকৃি কাল্ি এক 
উন্নি োিলিি স্প্ন বাস্তবায়লনি জন্য িাি সাংস্কৃ তিক ঐতিহ্য এবং ইতিহাসলক 

পুনঃপ্তিঠষ্ি কিলে। 

ভারত তার হৃত সগৌরি 
পুনরুদ্াযরর সিষ্া করযে। 
সাংসৃ্নতক ঐনতহ্য শুধু 
সমন্ব়েই ন়ে, জাতী়ে ঐক্য 

িা নাগনরক কতভূি্যযিাধযকও উৎসানহত কযর। 
এটট সসই শম্তিশােী স্াগস্ত্ ্া শুধু সদশযকই 
ন়ে, নিশ্যক ভারযতর সযঙ্ সং্ুতি কযর। 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর সনতৃযত্ব সাংসৃ্নতক 
ঐনতহ্য সংরক্ষযণর কাজ তরানন্বত হয়েযে। 
আমাযদর ঐনতহ্য ও ননদশ ভূনগুনে নিশ্ি্যাপী 
স্ীকৃনত সপয়েযে। 

অয্াধ্যা়ে রামমম্দের ননম ভূাণ, কাশীযত িািা 
নিশ্নার কনরযিাযরর স্িনা, উজিন়েনী 
মহাকাে সোক কনরযিার, নহমােয়ের 
সকদারনার ধাযমর পুননন ভূম ভূাণ, িারধাযমর 
নিশ্মাযনর রাস্া, নশিযদর পনিত্ স্ান সিরা 
িািা নানক-করতারপুর সাযহি কনরযিাযরর 
স্িনা- সদযশর সাংসৃ্নতক গি ভূ পুনরুদ্াযরর 

প্ছেি তনবন্ধউন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 
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আজ আিারও স্াধীনতার এই 
অমতৃ কাযের মযধ্য ‘অমর 
অিনন্তকা’ ভারযতর 
সাংসৃ্নতক অমরযত্বর করা 
তুযে ধযরযে। হাজার িের 
ধযর ভারতী়ে সংসৃ্নতর 
সকন্দ্রনিদে ুউজিন়েনী আিারও 
ভারযতর মনহমার এক নতুন 
্ুযগর স্িনা করযে।

- নলিন্দ্র সমািী, প্ধানমন্তী

প্ছেি তনবন্ধ উন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 

জন্য সরকার এ ধরযনর অগনণত উযদ্যাগ গ্রহণ 
কযরযে।

ভারত নিযদশ সরযকও িহু প্রত্নতাত্্বিক ননদশ ভূন 
নফনরয়ে আনযে। আজ স্যদশ দশ ভূযনর জন্য ১৫টট 
টু্যনরটে সানকভূট বতনর করা হযছে। রামা়েণ সানকভূট, 
সিৌদ্ সানকভূট, সুনফ সানকভূট িা তীর ভূঙ্কর সানকভূট গযড় 
সতাো হযছে, কারণ এক উন্নত ভারত গযড় তুেযত 
সগযে সদযশর সংসৃ্নতর সমেিধিনও জরুনর। সদযশর 
সাংসৃ্নতক স্ানগুযো নিযদনশ প্ ভূটকযদর কাযে 
আক্ ভূণী়ে গন্তি্য হয়ে উঠযে। আজ িহু ভারতী়ে 
স্ান ইউযনযস্া ও়োর্ভূ সহনরযটজ সাইযটর ম্ ভূাদা 
সপয়েযে। ভারত জাদুরর বতনর কযর তার সগৌরিম়ে 
ইনতহাযসর সযঙ্ আধুননক প্রজযন্মর পনরি়ে কনরয়ে 
সদও়োর সিষ্া করযে। সদযশর অগনণত তরুণতরুণী 
স্াধীনতার েড়াইয়ে প্রাণ নিসজভূন নদয়েনেযেন, সসই 
সকে নিপ্লিীযদর আত্মত্যাগ সম্পযকভূ জনগণযক 
অিগত করার জন্য সরকার তাযঁদর জীিন আি্যান 
উপস্াপন করযত সযিষ্ হয়েযে। প্রধানমন্তী 
সংগ্রহাে়ে সহাক িা সনতাম্জ সুভা্ িন্দ্র িসু 
নমউম্জ়োম, টে্যািু অফ ইউননটট িা 
জানে়োনও়োোিাগ সমযমানর়োে নমউম্জ়োযমর 
পুনগ ভূঠন- এক নি ভারত গযড় উঠযে স্িাযন নতুন 
নিন্তাভািনা এিং প্রািীন ঐনতহ্য একসযঙ্ িযে।

োিি শুধুমারি একঠে সিে নয়;  সংস্কৃ তি 
এবং োবনাি সম্বন্ধনও
ভারযতর জন্য ধম ভূ মাযন আমাযদর কতভূযি্যর প্রনত 
আমাযদর সম্মিনেত অঙ্ীকার! আমাযদর সংকযল্পর 
েক্ষ্য হে নিযশ্র কে্যাণ এিং মানিজানতর সসিা। 
একটট সদযশর সাংসৃ্নতক সগৌরি আরও প্রসানরত হ়ে 
্িন তা নিশ্মযঞ্চও স্ীকৃত হ়ে। এই স্াধীনতার 
অমৃত কাযে ভারত ‘দাসযত্বর মাননসকতা সরযক 
মুম্তি’ এিং ‘ঐনতযহ্যর প্রনত গি ভূ’-এর মযতা পঞ্চ 
প্রাযণর আহ্ান জাননয়েযে। আজ অয্াধ্যা়ে রাম 
মম্দের ননম ভূাযণর কাজ পুযরাদযম িেযে। ভারযতর 
সাংসৃ্নতক রাজধানী কাশীর নিশ্নার ধাযম ্াত্ীযদর 
জন্য কনরযিার ননম ভূাণ করা হয়েযে। সসামনাযর 
উন্ন়েন কাজ নতুন সরকিভূ গড়যে। উত্রািযণ্ডর 
সকদারনার-িদ্ীনার তীর ভূযক্ষত্গুনের উন্ন়েযন 
একানধক পদযক্ষপ গ্রহণ করা হয়েযে। 

স্াধীনতার পর এই প্ররমিার িারধাম প্রকযল্পর 
মাধ্যযম িারধাম সি ভূ-আিহাও়ো সহ্যশীে সড়যকর 
মাধ্যযম সং্ুতি হযত িযেযে। শুধু তাই ন়ে, কতভূারপুর 
সানহি কনরযিার ্ ুতি হয়েযে এিং সহমকুডি সানহিযক 
সরাপওয়ের মাধ্যযম সং্ুতি করা হযি। একইভাযি, 
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স্যদশ দশ ভূন এিং প্রসাদ প্রকল্প সারা সদযশর 
আধ্যাত্মিক সিতনা উযন্ময্ সাহা্্য করযে। 

সম্প্রনত উজিন়েনীযত ‘মহাকাে সোক’ 
কনরযিাযরর স্িনা করা হয়েযে। আমরা ্নদ 
ভারযতর উত্র সরযক দনক্ষযণ, প্ি ভূ সরযক পম্চিযম 
আমাযদর প্রািীন মম্দেরগুনেযক সদনি, তাহযে এই 
মম্দেরগুনের কারুকা্ ভূ, স্াপত্য আমাযদর মুগ্ধ 
কযর, আমাযদর নিম্মিত কযর। সকানাযকভূর স্্ ভূ 
মম্দের সহাক িা মহারাযষ্ট্রর ইযোরার বকোস 
মম্দের, সকেযক সমানহত কযর। সকানাকভূ স্্ ভূ 
মম্দেযরর মযতা, গুজরাযতর সমাযধরাযতও স্্ ভূ 
মম্দেরও রয়েযে, স্িাযন স্য্ ভূর প্ররম রম্মি 
সরাসনর গভভূগৃযহ প্রযিশ কযর। একইভাযি, 
তানমেনাড়ুর তায্াযর রাজারাজা সিাে বিারা 
নননম ভূত িৃহদীশ্র মম্দের রয়েযে। কাম্ঞ্চপুরযম 
রয়েযে িরাদরাজ সপরুমাে মম্দের, রাযমশ্রযম 
রয়েযে রামনার স্ামী মম্দের। সিেুযর িন্নাযকশি 
মম্দের আযে, মাদুরাইযত মীনাক্ষী মম্দের আযে, 
সতযেঙ্ানা়ে রামাপ্া মম্দের আযে, শ্রীনগযর 
শঙ্করািা্ ভূ মম্দের আযে। এমন অযনক মম্দের 
আযে, ্া অতুেনী়ে, অকল্পনী়ে এিং 'ন ভ্যতা ন 
ভনি্্যনত' (অতীত িা ভনি্্যৎ ন়ে) এর জীিন্ত 
উদাহরণ। এই মম্দেরগুনের আধ্যাত্মিক এিং 
সাংসৃ্নতক িাতভূাগুনে আজও সমানভাযি 
প্রাসনঙ্ক। ্িন প্রজযন্মর পর প্রজন্ম এই ঐনতহ্য 
সদযি এিং এর িাতভূা সিাযঝ, তিন এটট আমাযদর 
সভ্যতার ধারািানহকতা এিং অমরযত্বর প্রতীক 
হয়ে ওযঠ। এটট সরযক সিাঝা ্া়ে স্ ভারত 
শুধুমাত্ একটট সদশ ন়ে, একটট সংসৃ্নত এিং 
একটট ধারণাও।

িাসলত্বি স্কৃতি সথলক মুন্ক্ত
ভারত অযনক প্রনতক্ে পনরনস্নত প্রত্যক্ষ কযরযে, 
সদশ নিযদনশ শাসযকর বিারা সশান্ত, অত্যািানরত 
হয়েযে। ইেতুৎনমযসর মযতা আক্মণকারীরা 
উজিন়েনী ধ্ংস করার সিষ্া কযরনেে। নকন্তু 
ভারযতর নিশ্াযসর এই সকন্দ্রগুনে িারিার 
ননজশম্তিযত পুনরুজিীনিত হয়েযে। স্াধীনতার 
এই অমৃত কাযের মযধ্য ‘অমর অিনন্তকা’ 
ভারযতর সাংসৃ্নতক অমরযত্বর সরা্ণা করযে। 
হাজার িের ধযর ভারতী়ে সংসৃ্নতর সকন্দ্রনিদে ু
উজিন়েনী আিারও নতুন ্ুযগর স্িনা করযে।

একুশ শতযক উন্নত ভারত গড়ার দুটট প্রধান 
স্ম্ভ রয়েযে। প্ররমত, আমাযদর ঐনতহ্য ননয়ে গি ভূ 
এিং নবিতী়েত, উন্ন়েযনর জন্য সম্ভাি্য সকে 

ভারযতর জন্য ধম ভূ মাযন কতভূযি্যর 
প্রনত আমাযদর সম্মিনেত 
অঙ্ীকার! আমাযদর সংকযল্পর 
েক্ষ্য হে নিযশ্র কে্যাণ এিং 
মানিজানতর সসিা।

- নলিন্দ্র সমািী, প্ধানমন্তী

প্ছেি তনবন্ধউন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 

প্রযিষ্া। সাংসৃ্নতক মাহাত্ম্যর সযঙ্ জনড়ত 
স্ানগুনের ক্মাগত প্ ভূাযোিনা এিং একটট 
নননদভূষ্ সময়ের মযধ্য নিকাযশর গনত এই 
স্ানগুনেযত সহজ ভ্রমযণর সুনিধা নদয়েযে। 
স্াধীনতার ৭৫ িের প্ণ ভূ হযে, প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদী োেযকলিা সরযক ভা্ণ সদও়োর সম়ে ‘পঞ্চ 
প্রাণ’ মযন্তর করা িযেনেযেন ্া দাসযত্বর 
মাননসকতা সরযক সম্্পণ ভূ মুম্তির কল্পনা কযর।

নকন্তু প্রশ্ন আসা স্াভানিক, স্াধীনতার এত িের 
পর একজন প্রধানমন্তীযক সকন এ করা িেযত 
হে? প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী িযেযেন, 
“স্াধীনতার এত িের পযরও আমাযক সশ্ প্ ভূন্ত 
সকন এই করা িেযত হে? এসি িোর নক দরকার 
নেে? এর কারণ দাসযত্বর মাননসকতা আমাযদর 
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একটট সদশ হও়োর পাশাপানশ, ভারত 
মহান ঐনতহ্য, একটট আদশ ভূ প্রনতষ্ান 
এিং সংসৃ্নতর একটট ধারা। ভারত এক 
ভািনা- ্া ‘িসুনধি কুটুম্বকম’-এর করা 
িযে। অযন্যর ক্ষনতসাধন কযর ভারত 
তার উন্ননতর স্প্ন সদযি না। ভারত 
ননযজর সযঙ্ সমগ্র মানিতার তরা 
সমগ্র নিযশ্র কে্যাণ কামনা কযর। এই 
কারযণই, ্িন কানািা িা অন্য 
সকানও সদযশ ভারতী়ে সংসৃ্নতর জন্য 
ননযিনদত একটট সনাতন মম্দের নননম ভূত 
হ়ে, তিন এটট সসই সদযশর 
ম্ে্যযিাধযকও সমদৃ্ কযর।“

- নলিন্দ্র সমািী, প্ধানমন্তী

প্ছেি তনবন্ধ উন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 

সদশযক এমনভাযি আকঁযড় ধযরযে স্ প্রগনতর 
প্রনতটট কাজ নকেু মানুয্র কাযে অপরাধ িযে মযন 
হ়ে। এিাযন প্রগনতর কাজযক দাসযত্বর দানঁড়পালিা 
নদয়ে ওজন করা হ়ে। সসজন্য দীর ভূনদন ধযর আমাযদর 
ঐনতহ্যম়ে স্ানগুনের নিকাযশর প্রনত আমাযদর 
রৃণার অনুভ্নত নেে। নিযদযশর সংসৃ্নতর সযঙ্ 
সংনলিষ্ স্ানগুযোর প্রশংসা করযতও লিান্ত হন না 
এই মানু্গুযো। নকন্তু  ভারযত এই ধরযনর কাজযক 
সোট কযর সদিা হত। এর কারণ একটাই- আমাযদর 
সংসৃ্নত ননয়ে হীনমন্যতা, আমাযদর নিশ্াযসর 

স্ানগুনের প্রনত অনিশ্াস এিং আমাযদর ঐনতযহ্যর 
প্রনত নিরূপ মযনাভাি। স্াধীনতার পর সসামনার 
মম্দের ননম ভূাযণর সম়ে কী হয়েনেে তা আমরা সিাই 
জানন। এর পযর, আমরা রাম মম্দের ননম ভূাযণর 
সম়েকার ইনতহাস সম্পযকভূও অিগত হয়েনে। 
আসযে, দাসযত্বর মাননসকতা আমাযদর পনিত্ 
উপাসনাে়েগুনেযক জরাজীণ ভূ অিস্া়ে ননয়ে 
এযসনেে। আমাযদর মম্দেরগুনে কটঠন প্রনতক্ে 
পনরনস্নতর সমিুিীন হয়েনেে। কয়েক দশক ধযর 

আধ্যাত্মিক সকন্দ্রগুনের অিস্া এমন নেে স্ 
সসিাযন ভ্রমণ জীিযনর সিযিয়ে কটঠন ্াত্া়ে 
পনরণত হয়েনেে।"  

উন্নয়লনি জন্য নিুন সুলোগ, নিুন পতিচয়
এই নিশ্াযসর সকন্দ্রগুনে সকিে একটট কাঠাযমা 
ন়ে, ভারযতর জন্য একটট জীিনযরিা, প্রাণিা়েুর 
মযতা। এই তীর ভূস্ানগুনে আমাযদর কাযে শম্তির 
উৎস, শম্তির সকন্দ্র, ্া আমাযদর সিযিয়ে কটঠন 
পনরনস্নতযতও সিঁযি রাকার রসদ স্াগা়ে। গত 
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জাতী়ে সংহনত সহাক িা নাগনরক 
কতভূি্যযিাধ, আমাযদর এই সাংসৃ্নতক 
ঐনতহ্যও একটট স্াগস্ত্ নহসাযি 
কাজ কযর। এটট একটট শম্তিশােী 
সংয্াগ ্া শুধু সদশ ন়ে, সমগ্র 
নিশ্যক ভারযতর সযঙ্ ্ুতি কযর।

- নলিন্দ্র সমািী, প্ধানমন্তী

প্ছেি তনবন্ধউন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 

কয়েক িেযর এই নিন্তা ননয়ে দীর ভূযম়োদী 
পনরকল্পনা করা হয়েযে। ফেস্রূপ, কাশী, 
উজিন়েনী, অয্াধ্যার মযতা শ্রদ্ার সকন্দ্রগুনে 
তাযদর সগৌরি নফযর পাযছে। সকদারনার, িদ্ীনার, 
সহমকুডি সাযহযির পনরকাঠাযমা আধুননক করা 
হয়েযে। অয্াধ্যা়ে বতনর হযছে নিশাে রাম 
মম্দের। গুজরাযতর পাভাগযড় মা কােী মম্দের 
পুনগ ভূঠন করা হয়েযে। এককরা়ে ভারত সদযশর 
আধ্যাত্নমক স্ানগুনের উন্ন়েযন একননষ্ প্রযিষ্া 
িজা়ে সরযিযে। এিন প্রনতটট ভতি িুি সহযজ 
তীর ভূস্ানগুনেযত সপৌঁযে ্াযছে। এমন সুয্াগ-
সুনিধাগুনে বতনর করা হযছে ্ া ি়েস্ তীর ভ্ূ াত্ীযদর 
জন্য সহা়েক হ়ে। নতুন প্রজযন্মর কাযেও 
তীর ভূস্ানগুনে শ্রদ্া ও আক্ ভূযণর সকন্দ্রনিদে ুহয়ে 
উঠযে। আজ সমগ্র সদশ তার আধ্যাত্নমক 
সকন্দ্রগুনের জন্য গনি ভূত। উদাহরণ নহসাযি 
সকদারনার ধাযমর করা উযলিি করা প্রয়োজন, 
আযগ স্িাযন এক মরসুযম সযি ভূাচ্চ ৫ েক্ষ ভতি 
আসযতন, গত িেযর এই সংি্যা ৫০ েক্ষ 
অনতক্ম কযরযে। আধ্যাত্মিকতার সাযর 
সম্পনকভূত স্ানগুনের উন্ন়েন ও পুনগ ভূঠযনর 
একটট নদক হে স্ানী়ে জনগণ কম ভূসংস্ান-
ি্যিসার সুয্াগ পান, তাযঁদর জীিন্াত্া়ে 
স্াছেদে্য িৃম্দ্ পা়ে। ্িন পাহানড় অঞ্চে সরে, 
রাস্া এিং সরাপওয়ে’র মাধ্যযম ্ুতি হ়ে তিন 
পাহানড় অঞ্চযে িসিাসকারী মানু্যদর জীিন 
আরামদা়েক, সহজ এিং স্াছেদে্যম়ে হয়ে ওযঠ। 

অিশ্যই, ভারত অতীযতর সগৌরযির সযঙ্ 
ভনি্্যতযক স্াগত জানাযত প্রস্তুত, কারণ ্িন 
নাগনরকযদর মযধ্য সদশ গঠন এিং সদযশর সসিা 
করার সংকল্প রাযক, তিনই সদশ নিকাযশর 
প্রকৃত সম্ভািনাযক স্পশ ভূ কযর। একটা সম়ে নেে 
্িন সংসৃ্নত ও সভ্যতার করাও এনড়য়ে ্াও়ো 
হযতা। ধমমী়ে ও সাংসৃ্নতক স্ান এিং শহরগুনের 
গুরুত্ব হ্াস সপয়েনেে। স্ জা়েগাগুযোযক 
আমাযদর পনরিয়ের, অম্স্যত্বর প্রতীক মযন করা 
হ়ে সসগুযোর অিস্া ্নদ িারাপ হ়ে, তিন 
সদশযক উন্নীত করার মযনািেও সভযে পযড়। 
নকন্তু গত আট িেযর সদশ এই হীনমন্যতার 
সশকে সভযেযে। প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর 
সনতৃত্বাধীন সরকার ভারযত সি ধযম ভূর 
তীর ভূস্ানগুনের উন্ন়েযনর জন্য একটট সামনগ্রক 
দৃটষ্ভনঙ্ গ্রহণ কযরযে। 

রাম মম্দের এিং কাশী নিশ্নার ধাম সরযক 

সকদারনার এিং মহাকাে সোক প্ ভূন্ত, নিশ্াযসর 
স্ানগুনের সগৌরি পুনরুজিীনিত করা হয়েযে। এই 
স্ানগুনে দীর ভূনদন অিযহোর নশকার হয়েনেে। কীভাযি 
ি্যাপক প্রযিষ্া, ্রা্র পনরকল্পনা সানি ভূক উন্ন়েযনর 
মাধ্যম হয়ে ওযঠ- আজ সদশ তার সাক্ষী। রামা়েণ এিং 
সিৌদ্ সানকভূটগুনের মযতা উযদ্যাগগুনে ভারযতর 
সাংসৃ্নতক বিভিযক মনহমানন্বত কযরযে। 
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িাম মন্ন্দি তনম ্ষাে এবং অলোধ্যায় উন্নয়ন 
পতিকল্পনায় জনসাধািলেি অবাধ অংেগ্রহলেি 

উপি সজাি সিওয়া হলয়লে। বহ ুেিাব্ীি অলপষ্াি 
পি, িামজন্মেূতমলি মন্ন্দি তনম ্ষাে হলছে। এবং এই 
মহৎ কলম ্ষ মানুলরি োলি স্িঃস্ফূ ি্ষ অবিান থালক, 

িা তনন্চিি কিা হলয়লে। বাি্ষাঠে খুব স্পষ্: িাম 
মন্ন্দি তনম ্ষাে হওয়াি পলি, সকব্ োিলিি মানুরই 

নয়, সে সকানও তবলিতে োিা োিলি আসলবন, 
িািঁাও অলোধ্যায় ঘুিলি সেলি চাইলবন।

n  রাম জন্মভ্নম মম্দের পুননন ভূম ভূাযণর িহু প্রতীনক্ষত দানি 
প্রণ হয়েযে। বতনর হযছে নিশাে মম্দের।

n মম্দেযরর নীযি ২০০০ ফুট মাটটর নীযি একটট ‘টাইম 
ক্যাপসুে’ রািা হযি। অয্াধ্যা়ে নিশ্মাযনর স্াপত্য ননম ভূাণ 
করা হযছে।

ঐতিহাতসক স্ালনি নবরূপিান  
অলোধ্যায় শ্রী িাম জন্মেূতমি পুনগ ্ষিন োিলিি 

সাংস্কৃ তিক ঐতিহ্য তহসালব তনতম ্ষি হলছে   

প্ছেি তনবন্ধ উন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 



n  সমুরি িে ্ষন পথ: এটট সসামনাযরর প্রাকৃনতক 
সসৌদে্ ভূযক মারা়ে সরযি সকন্দ্রী়ে সরকাযরর 
‘প্রসাদ’ প্রকযল্পর অধীযন নননম ভূত হয়েনেে। 
শ্রী সসামনার মম্দের সরযক ম্ত্যিণী সঙ্ম 
প্ ভূন্ত সমুদ্তীযর নননম ভূত এই ১.৫ নকযোনমটার 
দীর ভূ সমুদ্ দশ ভূন পরটট আগত দশ ভূনারমীযদর 
ভগিান শঙ্কর এিং সমুদ্ দশ ভূযন সাহা্্য 
করযি। 

শ্রী সসামনার মম্দের শতাব্ীর পর শতাব্ী 
ধযর মানিতার ম্ে্যযিাযধর সাক্ষী হয়ে 
দানঁড়য়ে আযে। নিযশ্র মানু্যক মিরণ 
কনরয়ে নদযছে স্ সত্যযক অসত্য বিারা 
পরাম্জত করা ্া়ে না, এিং নিশ্াসযক সন্তাস 
বিারা ি্ণ ভূ করা ্া়ে না। একানধকিার সসামনার 
মম্দের ধ্ংস করার প্রযিষ্া সত্ত্বিও, তা ধ্ংস 
করা ্া়েনন। মানুয্র নিশ্াস জ়েী হয়েযে। 
সাম্প্রনতক িেরগুনেযত শুরু হও়ো নতুন 
প্রকল্পগুনে সসামনার মম্দেযরর মনহমা িমৃ্দ্ 
কযরযে, ভতিযদর সংি্যা সিযড়যে িহুগুযণ। 
এর পাশাপানশ প্ ভূটযনর সক্ষযত্ উযলিিয্াগ্য 
অগ্রগনত হয়েযে।

n  তগ্রনতির্ োউনতেপ: আগামী নদযন নগ্রননফর্ বতনর করা 
হযি, ্াযত ভতিযদর জন্য আিাসন সুনিধা, আশ্রম, মঠ, 
সহাযটে এিং নিনভন্ন রাষ্ট্রঠী়ে ভিযনর জন্য স্ান অন্তভুভূতি 
রাকযি। একটট প্ ভূটন তর্য সকন্দ্র এিং একটট নিশ্মাযনর 
জাদুররও ননম ভূাণ করা হযি।

n সনৌকা তবহাি: সর্্ নদী এিং এর রাটগুনের িারপাযশ 
অিকাঠাযমার উন্ন়েন নিযশ্ মযনায্াগ পাযছে। সর্্ নদীর 
উপর সনৌকা নিহাযরর ি্যিস্া গযড় তো হযি।

n  স্াে্ষ তসঠে ম্যালনজলমন্ট: শহযরর উন্ন়েন এমন হযি স্িাযন 
সাইযকে আযরাহী এিং পরিারীযদর জন্য প্ ভূাপ্ত স্ান 
সংরনক্ষত রাকযি। মিাটভূ নসটটর পনরকাঠাযমার সাহায্্য 
আধুননক পদ্নতযত ্ানফক ি্যিস্াপনাও করা হযি।

n  উত্রপ্রযদশ সুনন্ন সসন্টাে ও়োকফ সিািভূযক অয্াধ্যা়ে মসম্জদ 
ননম ভূাযণর জন্য সরকার ৫ একর জনম প্রদান কযরযে।

শ্রী সসামনাথ 
মন্ন্দলিি সংস্াি 
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শ্রী সকিািনাথ ধালমি পুনগ ্ষিন 

n ২০১৩ সাযে প্রাকৃনতক নিপ্ ভূয়ের আযগ মম্দের 
িত্বযরর সিশ কয়েকটট ভিন ক্ষনতগ্রস্ হয়েনেে। 
সমরভাঙ্া িটৃষ্র ফযে পুযরা এোকা়ে প্রা়ে ৩০ হাজার 
টন ধ্ংসািযশ্ েনড়য়ে পযড়। এই ধ্ংসািযশ্ 
মম্দের কনরযিাযর রূপান্তনরত করা হয়েনেে।

n  স্ানী়ে কানরগরযদর ওই এোকা়ে উপেব্ধ ২০,০০০ 
পারর ি্যিহার কযর এটট ননম ভূাণ কযরনেযেন।

n  আগত দশ ভূনারমীযদর জন্য স্ িতৃ্াকার িত্বর ননম ভূাণ 
করা হয়েযে তার ি্যাস হে ১০৪ নমটার। এটট ৫১,০০০ 
স্ানী়ে পারর ি্যিহার কযর দুটট নদীর সঙ্মস্যে 

নননম ভূত হয়েযে।
n  মম্দের প্লাজা আকাযর ৪৩৪০ িগ ভূ নমটার এিং 

১৫,২০০টট স্ানী়ে পারর নদয়ে নননম ভূত হয়েনেে।
n  নহদে ুধযম ভূর পনিত্তম তীর ভূস্ান শ্রী সকদারনার 

ধাম নহমােয়ে মদোনকনী এিং সরস্তী নদীর 
সঙ্মস্যে অিনস্ত। 

n এই তীর ভূস্ানটট ২০১৩ সাযে ভ়োিহ প্রাকৃনতক 
নিপ্ ভূয়ের ফযে ি্যাপকভাযি ক্ষনতগ্রস্ হয়েনেে।

n সসিাযন অপনরকনল্পত িহু ভিন ননম ভূাণ করা 
হয়েনেে। 

n ২০১৭ সাযে, প্রধানমন্তী সকদারনার ধাযমর 
আধ্যাত্মিক মনহমা এিং রূপ পুনরুদ্ার করযত 
শ্রী সকদারনার ধাম পুনগ ভূঠন পনরকল্পনার প্রস্াি 
কযরনেযেন।

n  এই পনরকল্পনার নভত্তিসত, সমস্ অংশীদারযদর 
পনরযিশগত ভারসাম্য িজা়ে রািার জন্য একটট 
মাটোর প্ল্যান বতনর করার ননযদভূশ সদও়ো 
হয়েনেে। 

n  সগৌরীকুডি সরযক ১৬ নকযোনমটার দয্র অিনস্ত 
সকদারনার ধাযম পায়ে সহঁযট সপৌঁোযত হ়ে। এই 
দর্যত্বর পাশাপানশ প্রনতক্ে আিহাও়ো এিং ভ্-
সংস্ানগত অিস্ান, ননম ভূাণ সামগ্রীর প্রাপ্যতা 
উযলিিয্াগ্য ি্যাযে্ নেে। প্ররম কাজটট নেে 
মম্দেযর ্াও়োর রাস্া বতনর করা।

n মম্দের কমযপ্লক্সটটযক পুনরুদ্ার করার জন্য 
সরস্তী এিং মদোনকনী নদীর উপর িন্যা সুরক্ষা 
সদও়োে বতনর করা হয়েযে। িহু-স্রী়ে িন্যা 
সুরক্ষা ি্যিস্া গযড় সতাো হয়েযে। 

n িতুর ভূ কাজটট নেে তীর ভ্ূ াত্ী পুযরানহতযদর 
িানড়গুনেযক পুননন ভূম ভূাণ করা ্া দুয্ ভূাযগ 
ক্ষনতগ্রস্ হয়েনেে। 

n তীর ভ্ূ াত্ী পুযরানহতযদর িাসস্ানগুনে স্ানী়ে 
উপকরণ ি্যিহার কযর নননম ভূত হয়েযে ্া স্ানী়ে 
স্াপত্য বশেীর ননদশ ভূন হয়ে উঠযে।

n পঞ্চম কাজটট নেে শ্রী আনদগুরু শঙ্করািা্ ভূ 
সমানধ পুননন ভূম ভূাণ করা। শ্রী আনদ শঙ্করািায্ ভূর 
সমানধ ২০১৩’র িন্যা়ে ক্ষনতগ্রস্ হও়োর পর 
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পুননন ভূম ভূাণ করা হয়েযে। স়্েং প্রধানমন্তী এই পুননন ভূম ভূাণ 
কাযজ নজরদানর ও অগ্রগনতর প্ ভূাযোিনা কযরযেন।   

n  এোড়াও, ১৮৫ সকাটট টাকার নিনভন্ন উন্ন়েন প্রকযল্পর 
নভত্তিপ্রস্র স্াপন করা হয়েযে। এর মযধ্য উযলিিয্াগ্য 
হে স্ান ও ধমমী়ে আিার-অনুষ্াযনর সুনিধাযর ভূ 
মদোনকনী ও সরস্তী নদীর তীযর নিশাে সঙ্ম রাট 
ননম ভূাণ।

n  তীর ভূযকযন্দ্র ্াত্ীযদর জন্য ্াত্ী সুনিধা সকন্দ্র, িটৃষ্ 
আশ্র়েযকন্দ্র, জেিািার সকন্দ্র এিং অন্যান্য সুয্াগ-
সুনিধা বতনর করা হযছে।

n  তীর ভূস্ান ি্যিস্াপনা উন্নত করার জন্য একটট পুনেশ 
সটেশযনর পাশাপানশ একটট কমাডি ও নন়েন্তণ সকন্দ্র 
ননম ভূাণ।  

n  সকানও অপ্রীনতকর রটনা িা প্রনতক্ে সভৌযগানেক 
পনরনস্নতযত ্াত্ীযদর নিনকৎসা পনরয্িা প্রদাযনর 
জন্য একটট আধুননক হাসপাতাে বতনর করা হযছে।

n  অপাযরশন নরয়েটার (ওটট) এিং একটট নননিড় পনরি্ ভূা 
ইউননযটর (আইটটইউ) মযতা জরুনর পনরয্িার সুনিধা 
রাকযি। 
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n  সসামনাথ প্িে ্ষনী গ্যা্াতি: এই গ্যাোনরটটর 
নি়্ে হে মম্দের স্াপত্য। সসামনার মম্দেযরর 
িম্ণ্ডত অংশ এিাযন সংরনক্ষত আযে। 
মম্দেযরর স্াপত্য, স্াপযত্যর তাৎপ্ ভূ এিং 
অন্যান্য তর্য নহম্দে, ইংযরম্জ এিং সরিইে 
নেনপযত উপেব্ধ রয়েযে, ্াযত সকযে 
আমাযদর সমদৃ্ ইনতহাস সম্পযকভূ জানযত 
পাযর।

n  প্াচীন সসামনাথ মন্ন্দি: ইযদোযরর মারাঠা 
রানন শ্রী অহে্যািাই সহােকার ১৭৮৩ সাযে 
এই মম্দের প্রনতষ্া কযরন। সসামনাযর 
হামোর সম়ে এই মম্দেযর সসামনার 
মহাযদযির পুযজা করা হযতা। উপাসনা 
িত্বর, প্রযিশবিার-সহ পুরাযনা মম্দের 
কমযপ্লক্স সংস্ার কযর, মম্দের কমযপ্লযক্স 
সমাট ১৮০০ িগ ভূ নমটার এোকা স্াগ করা 
হয়েযে। মম্দেযরর প্রযিশপরযক আরও 
সুগম্য কযর সামযনর প্রযিশপর বতনর করা 
হয়েযে।

n শ্রী পাব ্ষিী মন্ন্দলিি তেত্তিপ্স্তি: সসামনার 
মম্দের িত্বযর শ্রী পাি ভূতী মম্দেযরর নভত্তিপ্রস্র 
স্াপন করা হ়ে। শ্রী সসামনার ্ াটে সসামনার 
মহাযদযির সযঙ্ সানরিদ্ভাযি পাি ভূতী মম্দের 
ননম ভূাযণর সংকল্প কযরযে।  
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প্ত্নিাত্্বিক তনিে ্ষনগুত্ি োিলি প্ি্যাবি্ষন
n  ২০১৪ সাে সরযক সদযশ ২২৮টটরও 

সিনশ প্রত্নতাত্্বিক ভাস্্ ভূ নফনরয়ে 
আনা হয়েযে, ্া আযগ নেে মাত্ 
১৩টট।

n ২০২১ সাযে প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদীর আযমনরকা সফযরর পযর, 
১৫৭টট প্রত্নতাত্্বিক িস্তু ভারযত 
নফনরয়ে আনা হয়েনেে। 

n ২০২২ সাযে অয্রেনে়ো শতাব্ী 
প্রািীন ২০টট প্রত্নিস্তু ভারতযক 
হস্ান্তর কযরনেে। 

n  সদযশর প্রাতিন প্রধানমন্তীযদর জন্য 
ননযিনদত প্ররম জাদুরর হে নতুন 
নদনলির প্রধানমন্তী সংগ্রহাে়ে।

n আনদিাসী স্াধীনতা সংগ্রামীযদর প্রনত 
সমিান জাননয়ে রানঁিযত বতনর হয়েযে 
ভগিান নিরসা মুডিা নমউম্জ়োম। তা 
োড়া আরও ন়েটট জা়েগা়ে 
আনদিাসী সংগ্রহাে়ে বতনর করা 
হযছে।

n সুভা্ িন্দ্র িসু নমউম্জ়োম, ন়োনদনলি।
n  ভারতী়ে নসযনমা জাতী়ে সংগ্রহাে়ে, 

মুম্বাই। 
n  রাষ্ট্রপনত ভিন সংগ্রহাে়ে, সফজ-২ 

নতুন নদনলি। 
n  কতভূি্যপযর সনতাম্জ সুভা্ িন্দ্র িসুর 

ম্নত ভূ উযন্মািযনর মাধ্যযম দীর ভূনদযনর 
দানি প্রণ হয়েযে।

n  ক্ানন্ত মম্দের স্াধীনতা সংগ্রামীযদর 
জন্য ননযিনদত একটট সংগ্রহাে়ে।

n জানে়োনও়োোিাগ সমযমানর়োে 
কমযপ্লযক্সর সংস্ার করা হয়েযে।

n  আনদিাসী স্াধীনতা সংগ্রামীযদর 
প্রনত শ্রদ্া জানাযত আনদিাসী সগৌরি 
নদিস পানেত হ়ে।

n সকদারনাযরর সংস্ার। 
n  ৩০০০ সকাটট টাকা ম্যে্যর ১৭টট 

অিকাঠাযমা প্রকল্প। 
n প্রসাদ প্রকযল্পর অধীযন 

সকদারনার ধাযমর সমনন্বত 
উন্ন়েন। 

n  িারধাম প্রকযল্পর অধীযন ৮৮৯ 
নকযোনমটার রাস্া ননম ভূাণ।

n  প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী ২০১৯ সাযের 
৯ নযভম্বর গুরুদাসপুযরর সিরা িািা 
নানক কতভূারপুর কনরযিার 
সিকপয়েন্ সরযক তীর ভ্ূ াত্ীযদর 
প্ররম দযের ্াত্ার স্িনা কযরন। 
২০১৯ সাযের ২৪ অযক্টাির ভারত ও 
পানকস্ান সিরা িািা নানযকর কাযে 
আন্তজভূানতক সীমাযন্তর কাযে 
কতভূারপুর সাযহি কনরযিার ননম ভূাযণর 
জন্য একটট িুম্তি স্াক্ষর কযরযে।

n সিরা িািা নানকযক অমতৃসর 
গুরুদাসপুর মহাসড়যকর সযঙ্ ্ুতি 
করযত ১২০ সকাটট টাকা ি্যয়ে একটট 
িার সেযনর ৪.২ নকযোনমটার দীর ভূ 

মহাসড়ক ননম ভূাণ করা হয়েযে।
n  ১৫ একর জনমর ওপর নননম ভূত হয়েযে 

নিোসিহুে প্যাযস্ার টানম ভূনাে 
ভিন। এই কাঠাযমা সম্প্ণ ভূ শীতাতপ 
নন়েনন্তত। এই ভিযন ৫০টট অনভিাসন 
কাউন্ার রয়েযে।

n  ম্ে ভিযন একটট প্রার ভূনা কক্ষ এিং 
একটট িািার জা়েগা আযে।

n  দৃঢ় ননরাপত্ার জন্য একটট নসনসটটনভ 
নজরদানর ি্যিস্া এিং একটট 
পািনেক ইনফরযমশন নসযটেম 
স্াপন করা হয়েযে। আন্তজভূানতক 
সীমাযন্ত ৩০০ ফুট েম্বা জাতী়ে 
পতাকাও উত্ততিতোেন করা হয়েযে।

চািধাম োরিালক আিও উন্নি কিাি উলি্যাগ

তেখ সংস্কৃ তিি প্তি শ্রদ্ধা

n শ্রী গুরু নানক সদযির ৫৫০তম 
প্রকাশ পি ভূ।

n শ্রী গুরু সগানিদে নসংয়ের ৩৫০তম 
প্রকাশ পি ভূ।

n শ্রী গুরু সতগ িাহাদুযরর ৪০০তম 

প্রকাশ পি ভূ।
n সাযহিজাযদর আত্মত্যাগ উপেযক্ষ্য 

২৬ নিযসম্বর নদনটটযক িীর িে 
নদিস নহসাযি সরা্ণা করা হয়েযে। 

প্ছেি তনবন্ধ উন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 

োিলিি সগৌিবময় 
ইতিহালসি সংিষ্ে 

পতবরি গুরুলিি প্তি সম্ান



n  কাশী নিশ্নার মম্দেযর ্াত্ীযদর 
িোিযের সুনিধার জন্য কাশী 
নিশ্নার কনরযিাযরর পুননন ভূম ভূাণ করা 
হয়েযে।

n  এই প্রকযল্পর প্ররম প্ ভূায়ে িরি 
হয়েযে ৩৩৯ সকাটট টাকা।

n  এই প্রকল্প ননম ভূাযণর সময়ে ৪০টটরও 
সিনশ প্রািীন মম্দের আনিষৃ্ত হয়েযে।  

কােী তবশ্বনাথ 
ধাম পুনগ ্ষিন 

স্লিে িে ্ষন: সাংস্কৃ তিক 
পে ্ষেলনি তবকাে
n  স্যদশ দশ ভূন হে একটট সকন্দ্রী়ে প্রকল্প ্া ১০০% আনর ভূক 

সহা়েতা প্রদান কযর। প্ ভূটন মন্তক এই প্রকযল্পর অধীযন 
সমাট ৫৫০০ সকাটট টাকারও সিনশ ৭৬টট প্রকল্প 
অনুযমাদন কযরযে। ৭৬টট প্রকযল্পর মযধ্য ৫০টটরও 
সিনশ প্রকযল্পর কাজ সশ্ হয়েযে। এই উযদ্যাযগর অংশ 
নহসাযি প্ ভূটন আক্ ভূণগুনে অত্যাধুননক প্র্ুম্তিযত 
সজ্জিত করা হযছে। ৩১টট রাযজ্য ৫০০টটরও সিনশ 
গন্তি্যস্াযন ১৫টট নরম্ুতি সানকভূট বতনর করা হযছে।

n  আনদেপুর সাযহি, ফযতহগড় সাযহি, িমযকৌর সাযহি, 
নফযরাজপুর, অমতৃসর, িটকারকাোন, কাোযনৌর এিং 
পানত়োো়ে উন্ন়েন প্রকল্প িেযে।

n  রাজস্াযনর সমস্ দুযগ ভূর সযঙ্ সংয্াগকারী একটট 
সানকভূট বতনর করা হযছে।

n  সতযেঙ্ানা়ে কুতুি শাহী সহনরযটজ পাকভূ, পাইগা সমানধ, 
হা়োত িক্সী মসম্জদ এিং সরমযডির সমানধর জন্য 
একটট উন্ন়েন পনরকল্পনা অনুযমানদত হয়েযে। এই 
প্রকযল্পর কাজ এিনও িেযে।

সহতিলেজ সাতক্ষলেি উন্নয়ন

n  সিৌদ্ সানকভূট
n  উপক্ে সানকভূট
n  মরু সানকভূট
n  ইযকা সানকভূট
n  ঐনতহ্য সানকভূট
n  নহমাে়ে সানকভূট
n  কৃষ্ণ সানকভূট
n  উত্র-প্ি ভূ সানকভূট

n  রামা়েণ সানকভূট
n  গ্রামাঞ্চে সানকভূট
n  আধ্যাত্মিক সানকভূট
n  সুনফ সানকভূট
n  তীর ভূঙ্কর সানকভূট
n  আনদিাসী সানকভূট
n  িন্যপ্রাণ সানকভূট 

তবরয় অনুোয়ী সাতক্ষে

প্ছেি তনবন্ধউন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 
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18 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ জািুয়ানর, ২০২৩

মূতি্ষি প্তি োিিীয়লিি অেুে তবশ্বাস 

স্ট্যাচু অি ইউতনঠে
‘এক ভারযত’র স্পনত সদভূার িলিভভাই 
প্যাযটযের প্রনত শ্রদ্া জাননয়ে 
গুজরাযত নননম ভূত হয়েযে ‘টে্যািু অফ 
ইউননটট’। এটট নিযশ্র সিযিয়ে উঁিু 
ম্নত ভূ, ১৮২ নমটার উঁিু। প্রধানমন্তী 
নযরন্দ্র সমাদী ২০১৮ সাযের ৩১ 
অযক্টাির এটটর উযবিাধন কযরনেযেন।
সতি িুকািাম মন্ন্দি
পুযনর সদহুযত জগৎগুরু শ্রীসন্ত 
তুকারাম মহারাযজর মম্দের উযবিাধন 
কযরন প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী। 
শ্রীসন্ত তুকারাম মহারাযজর মতুৃ্যর 

পর, ৩৬টট পাহাযড়র ি্ড়া়ে পারযরর 
গারঁুনন নদয়ে একটট নশো মম্দের বতনর 
করা হয়েনেে। এিাযন সন্ত তুকারাযমর 
ম্নত ভূও রয়েযে। 
সুলহ্লিব স্কৃতিলসৌধ
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী ২০২১ সাযের 
সফি্রু়োনরযত উত্রপ্রযদযশর িাহরাইি 
সজো়ে সুযহেযদি মিনৃতযসৌযধর 
নভত্তিপ্রস্র স্াপন কযরনেযেন। 
ভারতী়েতা রক্ষা়ে সুযহেযদযির 
অিদানও মিরণ করা হয়েনেে। এই 
মিনৃতযসৌযধ একটট ম্নত ভূও স্াপন করা 
হযি।

ভারতী়েযদর অটুট নিশ্াস রয়েযে ম্নত ভূর প্রনত। এ কারযণই সদশজযুড় মহান ি্যম্তিত্ব, স্াধীনতা সংগ্রামীযদর 
সুউচ্চ ম্নত ভূ স্াপন করা হযছে। এর ফযে আগামী প্রজন্ম সদযশর সংসৃ্নত, ধম ভূ ও ঐনতযহ্যর সযঙ্ পনরনিত 

হযি, তার সযঙ্ সদযশর  ঐনতহ্যও িজা়ে রাকযি।

স্ট্যাচু অি ইকুয়াত্ঠে
একাদশ শতযকর ভম্তি 
সাধক শ্রী রামানুজািায্ ভূর 
মিরযণ হা়েদ্ািাযদ ‘টে্যািু 
অফ ইকু়োনেটট’ িা সাযম্যর 
ম্নত ভূ স্াপন করা হয়েযে। 
এই ম্নত ভূটট ২১৬ ফুট উঁিু। 
নতনন ধমমী়ে আনুগত্য, িণ ভূ 
এিং ধম ভূ-সহ জীিযনর সকে 
সক্ষযত্ সমতার ধারণা প্রিার 
কযরনেযেন। পঞ্চধাতুর 
বতনর এই ম্নত ভূটট প্রধানমন্তী 
নযরন্দ্র সমাদী ২০২২ সাযের 
৫ সফি্রু়োনর উযন্মািন 
কযরনেযেন। সমকৃন্দ্ধি মূতি্ষ: 

প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী ২০২২ সাযের ১১ নযভম্বর সিঙ্ােুরুর প্রনতষ্াতা নাদাপ্রভু 
সকযম্পযগৌড়ার ১০৮ ফুট েম্বা একটট সরিায্র ম্নত ভূর উযন্মািন কযরনেযেন। 

প্ছেি তনবন্ধ উন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 



শ্রী উজ্জতয়নী মহাকা্ 
মন্ন্দি কতিলডাি 
পুনগ ্ষিন 
n  উজিন়েনীর মহাকাে মম্দের পনৃরিীর 

একমাত্ মম্দের স্িাযন দনক্ষণমুিী নশিনেঙ্ 
নিরাজমান। এই কারযণই ভারযতর িাযরাটট 
সজ্যানতনে ভূযঙ্র মযধ্য ‘মহাকাযেশ্র 
সজ্যানতনে ভূঙ্’ নিযশ্ তাৎপ্ ভূ িহন কযর।

n  আধ্যাত্মিকতার এই মহান সকন্দ্রটটযক 
মহাকাে সোক প্রকযল্পর মাধ্যযম সি ভূযশ্রষ্ 
রূপদান করা হয়েযে। প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদী ২০২২ সাযের ১১ অযক্টাির এটটর 
উযবিাধন কযরনেযেন। মহাকাে সোক 
প্রকল্পটট সমাট ৮৫৬ সকাটট টাকা ি্যয়ে দুটট 
ধাযপ নননম ভূত হযছে। এর ফযে এই অঞ্চযের 
সমাট আ়েতন হযি ৪৭ সহক্টর।

n  মহাকাে সোক প্ররম প্ ভূায়ের কাজ সশ্ 
হযে এটট কাশী নিশ্নার কনরযিাযরর সিয়ে 
িারগুণ িড় হযি এিং নবিতী়ে ধাযপর কাজ 
সশ্ হযে ন়ে গুণ িড় হযি। মহাযদযির 
পনঁিশটট গল্প এিাযন প্রদনশ ভূত হয়েযে। এমন 
ি্যিস্া করা হয়েযে স্ এক রণ্া়ে ৩০ 
হাজার মানু্ এিং প্রয়োজযন নদযন ১০ েক্ষ 
মানু্ মহাকাে দশ ভূন করযত পারযিন। 

n  ভ্রমণ এিং প্ ভূটন প্রনতয্ানগতাম্েক স্িযক ভারত 
২০১৩ সাযে ৬৫তম স্াযন নেে, ২০১৯ সাযে ভারত 
৩৪তম স্াযন উযঠ আযস।

n  আইকননক টু্যনরটে সাইট সিযভেপযমন্ প্রযজযক্টর 
অধীযন ১৯টট আইকননক সাইট নিননিত করা হয়েযে।

n  ১৭১টট সদযশর নাগনরকযদর পািঁটট উপনিভাযগ ই-নভসা 
সুনিধা সদও়ো হয়েযে।

n  প্রসাদ প্রকযল্পর অধীযন ২৪টট রাযজ্য ১২১০ সকাটট টাকা 
ি্যয়ে সাংসৃ্নতক সকন্দ্রগুনে বতনর করা হযছে।

েক্তলিি োরিাপথ মসকৃে কিা... 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী িারধাম ্াত্ার জন্য উত্রািযণ্ড আগত 
ভতিযদর ভ্রমযণর সুনিধার জন্য িারধাম সড়ক প্রকযল্পর স্িনা 
কযরনেযেন। উত্রািযণ্ড, িারধাম সড়ক প্রকযল্পর জন্য ৫৩টট 
প্যাযকযজ সমাট ৮২৫ নকযোনমটার রাস্া নিননিত করা হয়েযে, 
৪৩টট প্যাযকযজ সমাট ৬৮৩ নকযোনমটার রাস্া অনুযমানদত 
হয়েযে। ২৯১ নকযোনমটাযরর ২১টট প্যাযকযজর কাজ সম্পন্ন 
হয়েযে, িানকগুযো নিনভন্ন প্ ভূায়ে রয়েযে।

n  সকদারনার ধাম পুনগ ভূঠযনর জন্য ৩,০০০ সকাটট টাকার 
১৭টট পনরকাঠাযমা প্রকল্প। প্রসাদ প্রকযল্পর অধীযন 
সকদারনার ধাযমর সমনন্বত উন্ন়েন।

কাশ্ীলিি ধমমীয় স্ানগুত্ পুনরুত্ান 
২০১৯ সাযের আগটে মাযস ৩৭০ নম্বর ধারা প্রত্যাহার 
করার পযর সন্তাসিাদ হ্াস সপয়েযে। এনদযক, ধ্ংসািযশ্ 
এিং পনরত্যতি ধমমী়ে স্ানগুনেযক আিার আযগর রূযপ 
নফনরয়ে আনার কাজ শুরু হয়েযে। মিাটভূ নসটট প্রকযল্পর 
অধীযন উন্ন়েযনর জন্য ৩০০ িেযরর পুরাযনা ররুনার 
মম্দের, িােযগযটর একটট নগজভূা এিং শ্রীনগযরর একটট 
মসম্জদ প্ররযম ননি ভূানিত করা হয়েযে। ররুনার মম্দের ধীযর 
ধীযর হৃত সগৌরি নফযর পাযছে। এিাযন শুধু প্জাই করা হ়ে 
না, তরুণযদর ঐনতযহ্যর সাযর পনরনিত করার জন্য একটট 
প্রদশ ভূনীও করা হ়ে। ২০২১ সাযের জযুন গুেমাযগ ভূ একটট 
নশি মম্দের সংস্াযরর পর সসনািানহনী এর উযবিাধনী 
অনুষ্াযনর আয়োজন কযরনেে। ২০২২ সাযের সম মাযস 
অনন্তনাগ সজোর মাতভূডি স্্ ভূ মম্দেযরও পুযজা হয়েনেে। 
২০২১ সাযের সফি্রু়োনরযত িসন্ত পঞ্চমীর নদযন, শীতেনার 
মম্দেযরও পুযজা হয়েনেে।

ঐতিহ্যবাহী স্ালনি েত্ন, 
পে ্ষেলনি প্চাি 

প্ছেি তনবন্ধউন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 
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সিলেি সংস্কৃ তি তবলিলে 
প্াধান্য সপলয়লে, প্ধানমন্তী 
সমািীি উপহালিি জন্য 
ধন্যবাি

n  ফরানস সপ্রনসযিন্ িারাণসীর 
প্রািীন সাংসৃ্নতক ঐনতহ্য 
উপযভাগ কযরন।

n  আযমনরকার সপ্রনসযিন্ ও নরিটটশ 
প্রধানমন্তী সিরমতী আশ্রম ভ্রমণ 
কযরনেযেন।

n  অয্রেনে়োর প্রধানমন্তী অক্ষরধাম 
মম্দের পনরদশ ভূন কযরনেযেন।

n  দনক্ষণ সকানর়োর ফাটেভূ সেনি 
অয্াধ্যা়ে নগয়েনেযেন।

তবশ্বব্যাপী সম্ান বকৃন্দ্ধ 
n  ভারযত ইউযনযস্া ও়োর্ভূ 

সহনরযটজ সাইযটর িমৃ্দ্ পাযছে। 
তানেকা়ে ৪০টট স্ান অন্তভুভূতি 
নেে। ২০১৪ সাে সরযক দশটট 
নতুন স্ান ্ুতি হয়েযে। সমাট 
৪৯টট অনতনরতি স্ান নিযিিনা করা 
হযছে। 

তবশ্ব সনিািা প্ধানমন্তী নলিন্দ্র সমািীি সলগে োিি সিি কলিন

n  কাশীর সগাোনপ এনাযমে 
জাহাজ অয্রেনে়ো সপৌঁযেযে।

n  জ়েপুর সরযক িদেন কাযঠর 
বতনর িুদ্ সপৌঁযেযে জাপাযন।

n  গুজরাযতর কছে সরযক সরাগান 
নিত্ সিনমাযকভূ সপৌঁযেযে।

n  ইহুনদ ইনতহাস নিম্ত্ত তামার 
রাো ইজরায়েে সপৌঁযেযে।

n  আযমনরকার প্রাতিন সপ্রনসযিন্ 
িারাক ওিামা এিং জাপাযনর 
প্রাতিন প্রধানমন্তী নশনযজা 
আযি-সহ অযনক নিশ্যনতাযক 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী িানদর 
শতি মোযট ভগিদ গীতা 
উপহার নদয়েনেযেন।

প্ছেি তনবন্ধ উন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 
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n  ্িন সাধারণ নাগনরকযদর জীিন সহজ করার 
জন্য পদযক্ষপ গ্রহণ করা হ়ে, তিনই জাতী়ে 
সম্পদ বতনর হ়ে, এিং জাতী়ে উন্ন়েযনর জন্য 
নতুন সুয্াগ গযড় ওযঠ। ২০২২ সাযের ১২ 
জেুাই প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী সদওরযর 
১৬,৮০০ সকাটট টাকারও সিনশ ম্যে্যর উন্ন়েন 
প্রকল্পগুনের উযবিাধন ও নভত্তিপ্রস্র স্াপন 
কযরনেযেন।

n  িািা বিদ্যনার ধাযম সরাসনর নিমাযন ্াও়োর 
জন্য সদওরর নিমানিদের স্াপন করা হয়েযে।

n  প্রকল্পগুনে অিকাঠাযমা উন্ন়েযন এিং সংয্াগ 
িমৃ্দ্যত সাহা্্য করযি, ্ার ফযে দশ ভূনারমীযদর 
সুনিধা হযি।

n  দুই হাজার তীর ভ্ূ াত্ী ধারণক্ষমতা-সহ দুটট িড় 
তীর ভূ মডিেী ভিন ননম ভূাণ এিং নশিগঙ্া পুকুর 
উন্ন়েন প্রকযল্পর উযবিাধন করা হয়েযে। নতুন 
সুনিধাগুনের ফযে িািা বিদ্যনার ধাযমর হাজার 
হাজার ভতিরা উপকৃত হযিন।

n  প্রসাদ প্রকযল্পর আওতা়ে িািা বিদ্যনার ধাযম 
আধুননক সুয্াগ-সুনিধা সম্প্রসানরত হয়েযে।

n  প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী ১৮ অযক্টাির সগানিদেরাট 
সরযক সহমকুডি সাযহযির সযঙ্ সংয্াগকারী নতুন 
সরাপওয়ে প্রকযল্পর নভত্তিপ্রস্র স্াপন কযরন। এই 
সরাপওয়েটট প্রা়ে ১২.৪ নকযোনমটার দীর ভূ হযি। এর 
ফযে স্ রাস্া অনতক্ম করযত একনদন োগত, এিন 
তা ৪৫ নমননযট সম্ভি হযি। এই সরাপওয়ের ফযে 
সহমকুডি সাযহযির কটঠন পযর হাটঁযত সকাযনা সমস্যা 
হযি না। এই সরাপওয়ে ভ্যানে অফ ফ্াও়োস ভূ জাতী়ে 
উদ্যাযনর প্রযিশবিার রাঙ্ানর়োযকও সং্ুতি করযি।

n  এটট একটট পনরযিশ-িাধিি পনরিহন ি্যিস্া ্া 
্াতা়োতযক ননরাপদ কযর সতাযে। এই সরাপওয়ের 
কারযণ ধমমী়ে প্ ভূটন িমৃ্দ্ পাযি, ্া এই অঞ্চযের 
অর ভূনননতক নিকাশযক ত্বরানন্বত করযি।

সিওঘি: বাবা সবি্যনাথ ধালম 
তবমান সংলোগ 

উত্িাখণ্ড: সিাপওলয়ি মাধ্যলম 
সহমকুডি সালহব োরিা  

তগিনাি সিাপওলয়: োরিা সহজ হলব 
n  প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী ২০২০ সাযের ২৪ অযক্টাির 

নগরনাযর সরাপওয়ের উযবিাধন কযরনেযেন। 
প্রারনমকভাযি, এটটর আটজন সোক িহন করার 
ক্ষমতা নেে।

n  এই সরাপওয়ে মাত্ ৭.৫ নমননযট ২.৩ নকযোনমটার 
দর্ত্ব অনতক্ম করযত পাযর। নগরনার সরাপওয়ের 
দ্তু িাস্িা়েন স্ানী়ে মানুয্র জীিনযক িদযে 
নদয়েযে। প্ররম মাযসই দুই েযক্ষর সিনশ মানু্ এটট 
ি্যিহার কযরযেন।

তবমান বা সিাপওলয়ি মাধ্যলম 
তনতব ্ষলনে িীথ ্ষস্ালন োরিা 

প্ছেি তনবন্ধউন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 



22 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১-১৫ জািুয়ানর, ২০২৩

n  সকন্দ্রী়ে সড়ক পনরিহন ও মহাসড়ক মন্তী নননতন গড়কনর 
২০২২ সাযের ২৪ জেুাই জাতী়ে মহাসড়ক ৫৪৭-ই-এর 
সাভনার-ধাযপও়োড়া সগাদেযিনর অংযশর উযবিাধন কযরন। 
২৮.৮৮ নকযোনমটার দীর ভূ এই সড়ক ননম ভূাযণর জন্য ৭২০ 
সকাটট টাকা ি্য়ে হয়েযে।

n  এই অংশ িার-সেন করার ফযে ধাযপও়োড়ার নিঠে-
রুম্মিণী মম্দের এিং আদাসার গযণশ মম্দেযরর মযধ্য 
ভ্রমণকারী তীর ভ্ূ াত্ীযদর ্াতা়োযতর সুনিধা হযি। 

n  িন্দ্রভাগা নদীর উপর নতুন িার সেযনর সসতু 
ধাযপও়োড়ার ্ানজট কমাযত সাহা্্য করযি। এ অঞ্চযের 
িড় িাজাযর কৃন্জাত এিং স্ানী়ে পযণ্যর সহজেভ্যতা 
আরও িাড়যি।

n  পাধিরপুযর ্ান িোিে ি্যিস্া উন্ননতর েযক্ষ্য একানধক 
জাতী়ে মহাসড়যক ২২৩ নকযোনমটাযররও সিনশ সম্প্ণ ভূরূযপ 
নননম ভূত সড়ক প্রকল্পগুনে প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী ২০২১ 
সাযের ৮ নযভম্বর জানতর উযদেযশ উৎসগ ভূ কযরন।

n  এর মযধ্য রয়েযে জাতী়ে মহাসড়ক ৫৬১এ-এর 
মাহাসও়োড়-নপনেভ-পাধিরপুর অংশ, জাতী়ে মহাসড়ক 
৫৬১এ-এর কুদুভূিানদ-পাধিরপুর সসকশন, জাতী়ে মহাসড়ক 
৫৬১এ-এর পাধিরপুর-সাযঙ্াো নিভাগ এিং জাতী়ে 
মহাসড়ক ৫৬১এ-এর পাধিরপুর মঙ্েযভধ-উমানদ অংশ।

n  তীর ভ্ূ াত্ীযদর ্াযত পাধিরপুযর সপৌঁোযত সুনিধা হ়ে তার 
জন্য প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী শ্রী সন্ত জ্াযনশ্র মহারাজ 
পােনক মাযগ ভূর পািঁটট অংশ এিং শ্রী সন্ত তুকারাম মহারাজ 
পােনক মাযগ ভূর নতনটট অংযশর িার-সেযনর নভত্তিপ্রস্র 
স্াপন কযরযেন। 

n  এই জাতী়ে মহাসড়যকর উভ়ে পাযশ ‘পােনক’সদর জন্য 
নননদভূষ্ ফুটপার বতনর করার নসদ্ান্ত গ্রহণ করা হয়েযে, এর 
ফযে ভতিরা ননরাপযদ ্াতা়োত করযত পারযিন।

মহািাল্রেি তবি্ রুন্মিেী 
মন্ন্দলিি সলগে চাি স্লনি 
সংলোগ

পান্ধিপুি: পা্তক মাগ ্ষ োরিা 
সহজ কলি িু্লে 

n  পাভাগযড়র আযে আধ্যাত্মিকতা, 
ইনতহাস, প্রকৃনত, নশল্প ও সংসৃ্নতর 
সমেিধিন হয়েযে। একনদযক মা 
মহাকােীর শম্তিপীঠ, অন্যনদযক বজন 
মম্দেযরর ঐনতহ্য। ভারযতর এই 
বিনিযত্্যর কারযণ, পাভাগড় ধমমী়ে 
সাযম্যর সকন্দ্র হয়ে উযঠযে। প্যি ভূ, 
পাভাগড় ্াত্া এতটাই কটঠন নেে স্ 
িো হত স্ প্রযত্যযকর জীিযন একিার 
হযেও মাযক দশ ভূন করযত হযি। আজ, 
এিাযন স্াগায্াগ ি্যিস্ার উন্ননতর 
ফযে কটঠন তীর ভ্ূ াত্া সহজ হয়েযে।

n  ২০২২ সাযের ১৮ জনু প্রধানমন্তী 
নযরন্দ্র সমাদী পাভাগড় পাহাযড় শ্রী 
কানেকা মাতা মম্দেযরর উযবিাধন 
কযরন। এটট এই অঞ্চযের প্রািীনতম 
মম্দেরগুনের মযধ্য অন্যতম। এিাযন 
প্রিুর দশ ভূনারমীযদর আগমন হ়ে। 
মম্দেরটট দুটট ধাযপ পুননন ভূম ভূাণ করা 
হয়েনেে।

n  প্রধানমন্তী ২০২২ সাযের এনপ্রে এিং 
জযুনর মযধ্য দুটট প্ ভূায়ে এটট িােু 
কযরনেযেন। এর মযধ্য রাস্ার আযো 
এিং নসনসটটনভ নসযটেযমর মযতা সুনিধা 
অন্তভুভূতি রয়েযে। 

গুজিালিি পাোগ়ে: সাংস্কৃ তিক সকলন্দ্রি পুনতন ্ষম ্ষাে   

প্ছেি তনবন্ধ উন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 
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n  প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী গুজরাযতর সমাযধরার স্্ ভূ মম্দেযর 
২০২২ সাযের ৯ অযক্টাির ‘সহনরযটজ োইটটং’স়ের 
উযবিাধন কযরনেযেন। সমাযধরার স্্ ভূ মম্দের গুজরাযতর 
মম্দের স্াপযত্যর অন্যতম সসরা উদাহরণ। এটট একাদশ 
শতযক নননম ভূত হয়েনেে।

n  এটট এিন ভারযতর প্ররম সম্প্ণ ভূ সসৌরনিদু্যৎিানেত 
ঐনতহ্যিাহী স্ান। সমাযধরা স্্ ভূ মম্দেযরর নরিনি প্রযজকশন 
ম্যানপংয়ের উযবিাধন করা হয়েযে।

n  ২০২০ সাযের সম মাযস, ভারত সরকার ওনড়শার সকানাকভূ 
স্্ ভূ মম্দের এিং সকানাকভূ শহরযক সম্প্ণ ভূরূযপ সসৌর শম্তি 
বিারা পনরিানেত করার একটট পনরকল্পনা সরা্ণা 
কযরনেে। এই প্রকল্পটট সকানাযকভূর শম্তির িানহদা সমটাযত 
সসৌর শম্তি ি্যিহার করযি।

n  সকানাকভূ স্্ ভূ মম্দেরযক ‘স্য্ ভূর শহর’ নহসাযি গযড় সতাোর 
উযদেযশ্য এই প্রকল্পটট িােু করা হয়েনেে।

n  প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী ২০২১ সাযের ২০ 
অযক্টাির কুশীনগর আন্তজভূানতক নিমানিদেযরর 
উযবিাধন কযরনেযেন। আশা করা হযছে 
নিমানিদেরটট িােু হযে প্ ভূটকযদর আগমন 
২০% িমৃ্দ্ পাযি। এযত স্ানী়েযদর আরও 
কম ভূসংস্াযনর সুয্াগ সটৃষ্ হযি। 

n  কুশীনগর হে একটট আন্তজভূানতক সিৌদ্ তীর ভূস্ান 
স্িাযন ভগিান সগৌতম িুদ্ মহাপনরননি ভূাণ োভ 
কযরনেযেন। এটট সিৌদ্ সানকভূযটর সকন্দ্রনিদেওু, 
্ার মযধ্য েুনম্বনী, সারনার এিং গ়োও রয়েযে।

n  সকন্দ্রী়ে সরকার সগৌতম িুযদ্র সযঙ্ ্ুতি 
স্ানগুনের জন্য একটট সিৌদ্ সানকভূট বতনর করযে। 
সিৌদ্ সানকভূযটর অধীযন প্রধান উন্ন়েন কাযজর 
মযধ্য রয়েযে সংয্াগ, অিকাঠাযমা, সাংসৃ্নতক 
গযি্ণা; ঐনতহ্য এিং নশক্ষা; গণ সযিতনতা; এিং 
স্াগায্াগ।

n  এই নিমানিদেযরর মাধ্যযম সদশ-নিযদযশর সিৌদ্ 
ধযম ভূর অনুসারীরা কুশীনগযর আসযত পারযিন। 
সিৌদ্ সানকভূযট েুনম্বনী, িুদ্গ়ো, সারনার, 
কুশীনগর, শ্রািস্ী, রাজগীর, সাননকসা এিং 
বিশােী ্াত্ার জন্য সম়েও কম োগযি।

n  প্ ভূটন মন্তক ‘ইনযক্নিিে ইম্ডি়ো’ ওয়েিসাইযট 
সিৌদ্ স্াগুনেযক ্ুতি কযরযে এিং একটট নননদভূষ্ 
ওয়েিসাইটও  www.indiathelandofbuddha.in. 
বতনর কযরযে। এই ওয়েিসাইযটর উযদেশ্য হে 
ভারযত সমদৃ্ সিৌদ্ ঐনতযহ্যর প্রিার করা। নযরন্দ্র 
সমাদী ভারযতর প্ররম প্রধানমন্তী ন্নন ভগিান 
িুযদ্র জন্মস্ান েুনম্বনী পনরদশ ভূন কযরনেযেন।

সমালধিা সূে ্ষ মন্ন্দি, 
সকাোক্ষ সূে ্ষ মন্ন্দলি সসৌি 
েন্ক্তি তবকাে 

সবৌদ্ধ সাতক্ষে: এখন 
উ়োলনি মাধ্যলম সংেুক্ত

প্ছেি তনবন্ধউন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 
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নিুন সোলিি সাষ্ী নব োিি

“আমাযদর আজ িুঝযত হযি স্ সময়ের িাকা রুরযে। 
ভারত রুযর দাড়ঁাযছে। একটা সম়ে নেে ্িন মম্দেরগুযো 
অিযহনেত নেে, ্িন নি়্েগুযো আমাযদর নিরুযদ্ নেে। 
সস সম়ে এিন অনতক্ান্ত হয়েযে। নিশ্ি্যাপী 
মম্দেরগুনেযক সুরনক্ষত করযত হযি এিং সরকার ভারতী়ে 
নিশ্াসযক শম্তিশােী করযত দৃঢ় প্রনতজ্।“ 

ডঃ এস জয়েঙ্কি, তবলিে মন্তী 

প্র ধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর সনতৃযত্ব, সরকার 
ভারতী়ে নিশ্াস, সংসৃ্নত এিং ঐনতহ্যযক শুধু 
ভারযতই ন়ে, নিযশ্র অন্যান্য সদযশও স্ীকৃনত 

সদও়োর জন্য কাজ করযে। মানামা এিং আিুধানিযত 
কৃষ্ণ শ্রীনাযরর মম্দের পুননন ভূম ভূাযণর জন্য ২০১৯ সাযে 
অর ভূ সরা্ণা করা হয়েনেে। অন্যনদযক প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদী ২০১৮ সাযে আিুধানিযত একটট নহদে ু মম্দেযরর 
নভত্তিপ্রস্র স্াপন কযরনেযেন।

নিযদশ মন্তী এস জ়েশঙ্কর ১১ নিযসম্বর িারাণসীযত 
সমাজ ও সদশ গঠযন মম্দেযরর অিদাযনর উপর 
আয়োম্জত একটট সসনমনাযর িযেনেযেন, “আমাযদর 
আজ িুঝযত হযি স্ সময়ের িাকা রুরযে। ভারত রুযর 
দাড়ঁাযছে। একটা সম়ে নেে ্ িন মম্দেরগুযো অিযহনেত 
নেে, ্িন নি়্েগুযো আমাযদর নিরুযদ্ নেে। সস সম়ে 
এিন অনতক্ান্ত হয়েযে। নিশ্ি্যাপী মম্দেরগুনেযক 
সুরনক্ষত করযত হযি এিং সরকার ভারতী়ে নিশ্াসযক 
শম্তিশােী করযত দৃঢ় প্রনতজ্।“ 

নিযদশ মন্তী এস জ়েশঙ্কর আরও জাননয়েযে স্ 
“আজ, ভারতী়ে সভ্যতাযক পুনঃননম ভূাণ, পুনরুদ্ার এিং 

পুনরুজিীনিত করার সম়ে, আমাযদর কাজ শুধুমাত্ 
ভারযত ন়ে, সারা নিযশ্। প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর 
সরকার কযম্বানি়ো এিং অন্যান্য সদযশ ভারতী়ে মম্দের 
পুনরুদ্াযরর েযক্ষ্য কাজ করযে।“ 

সসই অনুষ্াযন নিযদশ মন্তী এস জ়েশঙ্কর িযেনেযেন 
স্ ‘ভারতযক অিশ্যই তার সংসৃ্নতর প্রিার এিং 
উপস্াপন করযত হযি। নিযশ্র প্রনতটট অংযশ ভারতী়ে 
ঐনতযহ্যর প্রসার করযত হযি। আপনন িানড়যত ্ াই করুন 
না সকন, আমাযদর অিশ্যই এই িাতভূাটট সারা নিযশ্র 
কাযে েনড়য়ে সদও়োর উপা়ে িুযঁজ সির করযত হযি’।

তবলিে মন্তক একঠে পকৃথক তবোগ সিতি কলিলে
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর সনতৃত্বাধীন সরকাযরর অধীযন, 
ভারযতর নিযদশ মন্তক সদযশর সাংসৃ্নতক ঐনতযহ্যর 
পুনরুদ্ার, পুনন ভূিীকরণ এিং সমর ভূযনর জন্য একটট 
পরৃক নিভাগ বতনর কযরযে। নযরন্দ্র সমাদী সরকাযরর 
সাংসৃ্নতক ক্টনীনত সমগ্র নিযশ্র সুনিধার জন্য আমাযদর 
সমদৃ্ ঐনতহ্য ননম ভূাণ, পুনগ ভূঠন এিং পুনরুদ্াযরর উপর 
গুরুত্ব আযরাপ কযর। 

প্ছেি তনবন্ধ উন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 
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্তচি বিিুকান স্তনে্ষি 
সসনাবাতহনীি প্িীক তেল্ন

গত ২৪ নযভম্বর সারা সদযশ িীর স্াদ্া েনিত 
িরফুকাযনর ৪০০তম জন্মিান্ ভূকী উদ্াপন 
করা হয়েযে। প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী েনিত 

িরফুকাযনর জন্মিান্ ভূকী মিরযণ িেরি্যাপী 
উদ্াপযনর সমাপনী অনুষ্াযন ভা্ণ সদও়োর সম়ে 
িযেন “্িনই ভারযত সকানও অশানন্তর িাতািরণ 
সদিা নদয়েযে, তিনই  এক ‘নিভ্নত’ জন্মগ্রহণ 
কযরযে। ্িনই সকানও িীরযত্বর গল্প আমাযদর মযন 
পযড়, তিনই আসাযমর সরাইরাযটর ্ুযদ্র না়েক 
েনিত িরফুকাযনর করা উযঠ আযস।“  ন়োনদনলির 
নিজ্ান ভিযন েনিত িরফুকাযনর ৪০০তম 
জন্মিান্ ভূকী উদ্াপযন ভা্ণ নদযত নগয়ে প্রধানমন্তী 
নযরন্দ্র সমাদী িযেনেযেন, “আমরা এমন এক সময়ে 
িীর েনিযতর ৪০০তম জন্মিান্ ভূকী উদ্াপন করার 
সসৌভাগ্য অজভূন কযরনে ্ িন সদশ ‘আজানদ কা অমৃত 
মযহাৎসি’ উদ্াপন করযে। দাসযত্বর মাননসকতাযক 

নপেযন সফযে আজ সদশটট তার ঐনতযহ্য অনুভ্নতযত 
পনরপ্ণ ভূ।“ আজ ভারত ঔপননযিনশকতার শৃঙ্খে 
সভযে এনগয়ে িযেযে এিং তার প্রািীন  ঐনতহ্য 
উদ্াপন করযে এিং সদযশর িীরযদর মিরণ করযে। 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী িযেযেন, “সদযশর নিনভন্ন 
িতভূমান সংকট সমাকাযিো়ে িীর েনিত িরফুকাযনর 
জীিন আমাযদরযক অনুপ্রানণত কযর। িীর েনিযতর 
জীিন আমাযদরযক অনুপ্রানণত কযর সদযশর স্ার ভূযক 
সযি ভূাচ্চ অগ্রানধকার নদযত, ি্যম্তিগত স্ার ভূযক ন়ে।“ 
ভারত সিসম়ে তার সম্পদ এিং সাংসৃ্নতক ঐনতহ্যযক 
ম্ে্য নদয়েযে। আমরা সিসম়ে আমাযদর আধ্যাত্মিক 
এিং সাংসৃ্নতক নীনত রক্ষা কযরনে। েনিত িরফুকাযনর 
িীরযত্বর কানহনী আরও সিনশ সংি্যক মানুয্র কাযে 
সপৌঁযে সদও়োর জন্য, আসাম সরকার কয়েকনদন 
আযগ তারঁ প্রনত উৎসগমীকৃত একটট সংগ্রহাে়ে বতনর 
করার করা সরা্ণা কযরযে।n

ভারযতর ইনতহাস িীর স্াদ্াযদর নিজয়ের 
কানহননযত পনরপ্ণ ভূ। এমনই একজন 
অসমসাহসী স্াদ্া নেযেন অযহাম সসনাপনত 
েনিত িরফুকান, ন্নন সীনমত সম্পদ রাকা 
সত্ত্বিও সাহনসকতা, সদশযপ্রম এিং রণযকৌশযের 
সজাযর মুরেযদর নিশাে সসনািানহনীযক 
পরাম্জত কযরনেযেন।

োিলিি অমি সোদ্ধা 
্তচি বিিুকান
েনিত িরফুকান নেযেন আসাযমর অযহাম 
রাযজ্যর সসনািানহনীর অন্যতম প্রধান সদস্য 
ন্নন আওরঙ্যজযির অধীনস্ মুরে সসনাযদর 
পরাম্জত কযরনেযেন। ১৬৬১ সাযের 
জানু়োনরযত আওরঙ্যজযির সুযিদার মীর 
জমুো রিহ্মপুত্ উপত্যকা আক্মণ কযর এিং 
ননম্ন আসাম দিে কযর। েনিত িরফুকান 
১৬৭১ সাযে সরাইরাযটর ্ুযদ্ মুরে সসনাযদর 
নিরুযদ্ েড়াই করযত অসমী়ো বসন্যযদর 
অনুপ্রানণত কযরন। সশ্প্ ভূন্ত মুরে বসন্যরা 
পরাজ়ে সমযন ননযত িাধ্য হ়ে। েনিত 
িরফুকান এিং তারঁ সসনািানহনীর িীরত্বপ্ণ ভূ 
েড়াই আমাযদর সদযশর ইনতহাযস অন্যতম 
অনুযপ্ররণাম্েক কানহনন।   

৪০০ বেলিি প্াচীন ঐতিহ্য 

প্ছেি তনবন্ধউন্ন়েন এিং ঐনতহ্য 
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ভারযতর ম্জ-২০-এর সভাপনতযত্ব উন্ন়েনশীে 
সদশগুনের (ইযদোযননশ়ো, ভারত এিং 
রিাম্জে) নিকাযশর পাশাপানশ ‘সি ভূাযগ্র ভারত’ 

এই মযন্তর উপর গুরুত্ব আযরাপ করা হয়েযে। ভারত তার 
সভাপনতযত্ব সদযশর সমদৃ্শােী ইনতহাস, ঐনতহ্য, সংসৃ্নত 
এিং সম্ভািনা তুযে ধযরযে।

ভারযতর ম্জ-২০-এর সভাপনতযত্ব উদ়েপুযর তার প্ররম 
সশরপা সভা, সিঙ্ােুরুযত অর ভূসংক্ান্ত প্ররম সভা এিং 
মুম্বাইয়ে উন্ন়েন সংক্ান্ত প্ররম সভার আয়োজন করা 
হ়ে। এই সমাযিশগুনেযত নিযশ্র নিনভন্ন সংকট এিং 
ভারযতর উযবিযগর নি়্েগুনে ননয়ে আযোিনা করা 
হয়েনেে। নিযদযশর প্রনতনননধরা ভারযতর বিনিত্্য, স্ানী়ে 
মানু্যদর কাজ, দক্ষতা, সম্ভািনা, সোকনতৃ্য এিং 
সংসৃ্নতর সযঙ্ পনরনিত হন। 

প্রধানমন্তীর মুি্য সনিি নপ.সক. নমশ্র একটট অনুষ্াযন 
িযেনেযেন, “এটট সদযশর ঐনতহ্য এিং সংসৃ্নতযক নিযশ্র 
কাযে উপস্াপন করার জন্য একটট দুদভূান্ত সুয্াগ।“

ম্জ-২০ শী্ ভূ সযমিেন আয়োজযনর সুয্াগ পাও়ো 

সবতশ্বক সংকলেি মলধ্যও োিিীয় 
সংস্কৃ তিি সবতচরি্য সািা তবলশ্বি 

মানুরলক মুগ্ধ কলিলে
ন্জ-২০ তবলশ্বি ন্জতডতপি ৮৫%, 

বাতেলজ্যি ৭৫% এবং তবশ্ব জনসংখ্যাি িইু 
িকৃিীয়াংলেি প্তিতনতধত্ব কলি। সসই 

ন্জ-২০-এি সো আলয়াজন কিলি পািা 
প্তিঠে োিিীলয়ি কালে গলব ্ষি মুহূি্ষ। 
োিি ২০২২ সাল্ি ১ তডলসম্বি সথলক 

২০২৩ সাল্ি ৩০ নলেম্বি পে ্ষতি ন্জ-২০-
এি সোপতিত্ব কিলব। এই সমলয়, ৩২ঠে 
তবতেন্ন সষ্লরিি আনুমাতনক ২০০ঠে সবিক 

হলব। ৪-৭ তডলসম্বি উিয়পুলি প্থম 
সেিপা সবিক হয় এবং ১৩-১৫ তডলসম্বি 

সবগো্ুরুলি প্থম িাইনান্স ্্যাক সবিক 
হয়। সবতশ্বক সংকেগুত্ তনলয় আল্াচনা 

কিাি আতিজ্ষাতিক এই মলচে সমলবি 
তবতেন্ন সিলেি প্তিতনতধিা োিিীয় 

সংস্কৃ তি, ঐতিহ্য এবং আতিলথয়িাি সলগে 
পতিতচি হন। 

ভারযতর সনতৃযত্ব ম্জ-২০ িা্রে 
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ঐনতহানসক এিং আশাি্য্ক। ভারযতর ম্জ-২০-এর 
সভাপনতযত্বর সমর ভূযন, ম্জ-৭ সনতারা একটট নিিনৃত জানর 
কযরযেন। তারঁা িযেযেন স্ ম্জ-৭ একটট শানন্তপ্ণ ভূ, 
সমদৃ্শােী এিং সুস্া়েী ভনি্্যত পুনগ ভূঠযনর জন্য 
প্রনতশ্রুনতিদ্। স্যহতু ভারত এক অনভন্ন ভনি্্যৎ গযড় 
সতাোর জন্য সাধারণ সমাধাযনর উপর সজার নদয়েযে, 
তাই এটটযক জনগযণর অংশগ্রহযণর সযঙ্ ্ুতি করা 
হয়েযে। প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীও রাযজ্যর মুি্যমন্তী, 
গভন ভূর এিং সেফযটন্যান্ গভন ভূরযদর সযঙ্ বিঠযকর 
পাশাপানশ সি ভূদেী়ে বিঠযক জনগযণর অংশগ্রহযণর 
জন্য সমগ্র-সরকার এিং সমগ্র-সমাজ পদ্নতর গুরুযত্বর 
উপর সজার নদয়েযেন।

উিয়পুলি সেিপা ্্যালকি প্থম সো 
রাজস্াযনর উদ়েপুযর ৪-৭ নিযসম্বর সশরপা ্্যাক বিঠক 
অনুটষ্ত হয়েনেে। জটটে ভ্-রাজনননতক অিস্ার মযধ্য, 
আমনন্তত সদশগুনে এিং সমস্ ম্জ-২০ সদশগুনের 
প্রনতনননধরা অনুষ্াযন স্াগ নদয়েনেযেন। ভারযতর 
সভাপনতযত্বর শুরু সরযকই সমস্ সদশ ভারযতর সনতৃযত্ব 

নিশ্াস কযর। সদশগুনে সি ভূসমিতভাযি ‘এক পনৃরিী, এক 
পনরিার, এক ভনি্্যৎ’ নি়্েিস্তুসক সাধুিাদ জাননয়েযে 
স্ এটট ‘বিন্দ্ব প্রশনমত করযি এিং নিযশ্ আস্া িাড়াযি’। 
সশরপা সযমিেযনর সম়ে নিনভন্ন ধরযনর পনরকল্পনা করা 
হ়ে। সভা়ে আযোিনার ম্ে নি়্েিস্তু নেে প্র্ুম্তি 
পনরিতভূন, সিুজ িমৃ্দ্ এিং পনরযিশিাধিি জীিনধারা িা 
োইফ মন্ত, অন্তভুভূম্তিম্েক এিং নস্নতস্াপক িমৃ্দ্, নরি-
এফ িা িাদ্য, জ্াোনী এিং সার, নারী-সনতৃত্বাধীন উন্ন়েন, 
প্ ভূটন এিং সংসৃ্নত। 

রাজস্ানী সোক ঐনতহ্য অনুসাযর নিযদনশ প্রনতনননধযদর 
স্ানী়ে জ্যাযকট এিং সকাট পনরয়ে উষ্ণ অভ্যর ভূনা জানাযনা 
হ়ে। রাজস্াযনর সগৌরিম়ে ইনতহাযসর সযঙ্ প্রনতনননধযদর 
পনরনিত কনরয়ে সদও়োর জন্য, প্রনতনননধযদর কুম্ভেগড় 
দুযগ ভূ ননয়ে ্াও়ো হয়েনেে। সসিাযন তারঁা ১৫ শতযকর 
পযর নননম ভূত নিযশ্র নবিতী়ে িহৃত্ম প্রািীর সদযিনেযেন। 
অনতনররা রাজস্াযনর িতুমু ভূিী বজন মম্দেযরও 
নগয়েনেযেন। নিযদনশ প্রনতনননধযদর সামযন রাজস্ানী 
সোকনযৃত্যর আয়োজন করা হয়েনেে। ম্জ-২০ অনতনররা 

ভারযতর সনতৃযত্ব ম্জ-২০ িা্রে 

সবগো্ুরুলি িাইন্যান্স ্্যালকি প্থম সবিক 

ভারযতর ম্জ-২০ সভাপনতযত্বর সম়ে ফাইন্যান্স 
্্যাযকর অধীযন ফাইন্যান্স এিং সকন্দ্রী়ে ি্যাযঙ্কর 
সিপুটটযদর প্ররম বিঠকটট ১৩-১৫ নিযসম্বর 
সিঙ্ােুরুযত অনুটষ্ত হয়েনেে। বিনশ্ক 
অর ভূনননতক নি্য়ে ফাইন্যান্স ্ ্যাযকর সংকটগুনে 
ননয়ে আযোিনা করা োড়াও, সশরপা ্্যাযক ্া ্া 
নসদ্ান্ত গ্রহণ করা হয়েযে তার জন্য অর ভূ সকারা 
সরযক আসযি সস নি্য়েও প্রনতনননধরা আযোিনা 
কযরন।

ম্জ-২০ সভাপনতত্ব ভারযতর জন্য অত্যন্ত 
গুরুত্বপ্ণ ভূ ্া নিযশ্র দ্তুতম িধ ভূনশীে অর ভূনীনত 
নহসাযি দ্তু অগ্রসর হযছে। প্র্ুম্তি নশযল্পর 
আিাসস্ে সিঙ্ােুরুযত অর ভূ মন্তক এিং ভারতী়ে 
নরজাভভূ ি্যাঙ্ক স্ৌরভাযি এই বিঠকটট আয়োজন 
কযরনেে। আরও নিস্ানরত আযোিনার জন্য 
সফি্রু়োনরযত সিঙ্ােুরুযত অর ভূমন্তী এিং সকন্দ্রী়ে 
ি্যাঙ্কগুনের গভন ভূরযদর ধারািানহক বিঠযকর 
পনরকল্পনা করা হয়েযে। আনর ভূক অন্তভুভূম্তি এিং 
আন্তজভূানতক কর ি্যিস্ার মযতা নি়্েগুনে ননয়ে 
আযোিনা করা হযি।

িাইন্যান্স ্্যালকি ি্াি্ সুস্ায়ী এবং 
অতিেু্ষন্ক্তমূ্ক বকৃন্দ্ধলি অবিান িাখলব 
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নিম্জটাে সপযমন্ পদ্নত ি্যিহার কযর নশল্পগ্রাযম 
সকনাকাটা কযরনেযেন। উদ়েপুরযক একটট আন্তজভূানতক 
প্ ভূটন গন্তি্য নহসাযি প্রনতষ্া করযত সকন্দ্রী়ে ও রাজ্য 
সরকার একসযঙ্ কাজ কযরযে।

সুস্ায়ী উন্নয়লনি ্ষ্্য, পতিলবেবান্ধব জীবনধািা 
এবং উন্নয়লনি জন্য সডো তনলয় সডলে্পলমন্ট 
ওয়াতক্ষং িল্ি আল্াচনাি প্থম সবিক
সিযভেপযমন্ ও়োনকভূং দযের বিঠকটট ১৩-১৬ নিযসম্বর 
সশরপা ্্যাযকর অধীযন অনুটষ্ত হয়েনেে। ভারযতর 
সশরপা িা প্রনতনননধ অনমতাভ কান্ত িযেযেন স্ ‘আমাযদর 
অগ্রানধকার ম্জ-২০ সদস্যযদর আকাঙ্কা এিং নিযশ্র 
দনক্ষযণর সদশগুনের আকাঙ্কাযক প্রনতফনেত কযর। 
ভারত একটট অন্তভুভূম্তিম্েক, উচ্চাকাঙ্কী, নসদ্ান্তম্েক 
এিং কম ভূমুিী পন্া অিেম্বন করযে।‘ ভারযতর 
অগ্রানধকারগুনের মযধ্য রয়েযে জেিা়েু-িাধিি পদযক্ষপ 
এিং পনরযিযশর জন্য আদশ ভূ জীিনধারা-সহ সিুজ 
উন্ন়েন। ভারত অন্তভুভূম্তিম্েক িমৃ্দ্ এিং সম্মিনেত 
পদযক্ষযপর গুরুযত্বর উপর সজার নদয়েযে, এর সযঙ্ 
নারী-সনতৃত্বাধীন উন্ন়েযন পরপ্রদশ ভূযকর ভ্নমকাও পােন 
কযরযে। ভারত নিশ্াস কযর স্ উন্ন়েনশীে এিং উন্নত 
সদশগুনের নাগনরকযদর জীিন পনরিতভূন করার জন্য 
উচ্চমাযনর তাৎক্ষনণক ি্যিহারয্াগ্য সিটা অপনরহা্ ভূ, ্া 
প্রনতটট রাজনননতক সনতা এিং সরকারী কম ভূিারীযক 

সদযশর জনগযণর কাযে দা়েিদ্ কযর তুেযি। বিঠযকর 
পর প্রনতনননধযদর কানযহনর গুহা পনরদশ ভূযনও ননয়ে ্াও়ো 
হ়ে।

ভারযতর ম্জ-২০-এর সভাপনতযত্ব প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদী সমস্ রাজ্য এিং রাজনননতক দেগুনের সযঙ্ 
তাযঁদর সমর ভূন সিয়ে একটট বিঠক কযরযেন। রাজ্যগুনের 
মুি্যমন্তী, রাজ্যপাে এিং সেফযটন্যান্ গভন ভূরযদর সযঙ্ 
একটট সি ভূদেী়ে বিঠযক এিং পরামযশ ভূ নতনন িযেনেযেন, 
“ভারযতর ম্জ-২০ সভাপনতত্ব সমগ্র সদযশর সম্মিনেত 
শম্তি প্রদশ ভূযনর এক দুদভূান্ত সুয্াগ। ম্জ-২০-এর 
সভাপনতযত্ব ভারত তার ঐনতহ্যিাহী স্ানগুনে োড়াও 
সদযশর প্রনতটট অংযশর স্তন্ত বিনশষ্্য প্রদশ ভূন করযত 
সক্ষম হযি। অর ভূনীনতর সম্ভািনা িমৃ্দ্ পাযি, ি্যিসা, 
নিননয়োগ এিং প্ ভূটন গন্তি্য নহসাযি নিনভন্ন অঞ্চযের 
নিকাশ হযি।" 

তবলিতে অতিতথলিি সমনুলি োিিীয় খাবাি
আন্তজভূানতক িাজরা ি্ ভূ ২০২৩ সাযের পনরযপ্রনক্ষযত, 
ভারত উদ়েপুযর ম্জ-২০ বিঠযক আন্তজভূানতক 
প্রনতনননধযদর সামযন স্াস্্যকর িাদ্য নহসাযি িাজরার বতনর 
নিনভন্ন িািার পনরযিশন করা হ়ে। রাজস্াযনর সনহ রানে 
োড়াও সমইন সকাযস ভূ অনতনরযদর মািানা সমনর মটর 
মাোই, সজা়োর সমনর গাট্া কানর এিং আিযরাট-িুমুযরর 
পুনিং পনরযিশন করা হয়েনেে।  n 

ন্জ-২০ তবরলয়
n  ম্জ-২০ হে আন্তজভূানতক সহয্ানগতার একটট প্রধান সফারাম, ্ া ইউযরাপী়ে 

ইউনন়েন-সহ ১৯টট সদশ ননয়ে গটঠত।

n  রাষ্ট্রসংর, নিশ্ স্াস্্য সংস্া এিং িনলিউটটও-সহ সিশ কয়েকটট আন্তজভূানতক 
ও আঞ্চনেক সংস্া, িাংোযদশ-সহ ন়েটট অনতনর সদশ এর সযঙ্ স্া়েীভাযি 
জনড়ত।

n  ম্জ-২০ সি়োর নহসাযি, ভারত আন্তজভূানতক সসৌর সজাট, নসনিআরআই 
এিং এনশ়োন সিযভেপযমন্ ি্যাঙ্কযকও আমন্তণ জাননয়েযে। 

n  ম্জ-২০ সদস্য সদশগুনে নিশ্ি্যাপী ম্জনিনপর ৮৫% এিং বিনশ্ক িানণযজ্যর 
৭৫% এর সিনশ। এই সদশগুযোর জনসংি্যা নিযশ্র প্রা়ে দুই-তৃতী়োংশ।

n ম্জ-২০ এর দুটট সমান্তরাে ্্যাক রয়েযে- ফাইনান্স ্্যাক এিং সশরপা 
্্যাক। অর ভূমন্তী এিং সকন্দ্রী়ে ি্যাংযকর গভন ভূর ফাইনান্স ্্যাযকর সনতৃত্ব 
সদন, অন্যনদযক সদযশর প্রনতনননধরা সশরপা ্্যাযকর সনতৃত্ব সদন।

n তৃতী়েটট হে অংশগ্রহণম্েক সগাষ্ঠী ্া সিসরকানর অংশগ্রহণকারীযদর 
সমন্বয়ে গটঠত, ্া নীনত প্রণ়েন প্রম্ক়্ো়ে অিদান রাযি। এিার ভারযতর 
প্রস্ানিত ২০টট টোটভূআপ-সহ দশটট দে রয়েযে। 

n  ম্জ-২০-এর সকান স্া়েী সনিিাে়ে সনই। এর সি়োরম্যাননশপ স্াইকা বিারা 
সমনর ভূত, ্া প্ি ভূিতমী, িতভূমান এিং আগামী সি়োযরর সদশ ননয়ে গটঠত। 
িতভূমাযন, এযত ইযদোযননশ়ো, ভারত এিং রিাম্জে অন্তভুভূতি রয়েযে। 

n  ম্জ-২০ ৫০টটরও সিনশ শহযর ২০০টটরও সিনশ বিঠক আয়োজন কযরযে।  

ভারযতর সনতৃযত্ব ম্জ-২০ িা্রে 
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ককৃ রকিা প্ায় ৫ গুে প্তিিান সপলয়লেন
সিকাি ককৃ রকলিি ক্্যালেি জন্য অলনক প্লচষ্া কিলে, োি মলধ্য অন্যিম হ্ 

ককৃ রকলিি আয় তবিগুে কিা, উৎপাতিি িস্ প্াককৃ তিক িলুে ্ষালগি সথলক িষ্া কিাি মলিা 
সকৌে্। ২০১৬ সাল্ চা্ু হওয়া, প্ধানমন্তী িস্ তবমা সোজনা ১৩ জানুয়াতি েয় বেি পূে ্ষ 
কিলে। প্াক-বপন সথলক িস্ কাো পে ্ষতি- এই প্কল্পঠে ককৃ রকলিি অবস্াি উন্নতি এবং 

িালঁিি স্াথ ্ষিষ্াি সচষ্া কিলে। এখনও পে ্ষতি ৩৮ সকাঠে ককৃ রক এই উলি্যালগ নতথেুক্ত 
হলয়লেন। এই প্কলল্পি অধীলন ১১.৭৩ সকাঠেিও সবতে আলবিনকািীলিি প্ায় ১.২৫ ্ষ্ 

সকাঠে োকাি িাতব পূিে কিা হলয়লে।

“২০১৪ সাযের পর, আমরা সিশ 
নকেু পনরিতভূন কযরনে। ফসে নিমা 
প্রকযল্পর পনরনধ সম্প্রসানরত করা 

হয়েযে ্াযত একজন কু্ষদ্ কৃ্কও 
এর সুনিধা সপযত পাযরন। এর 

মাধ্যযম স্ অর ভূ ক্ষনতপ্রণ সদও়ো 
হয়েযে তা ঋণ মকুযির পনরমাযণর 

সিয়ে সিনশ।“ 
- নলিন্দ্র সমািী, প্ধানমন্তী

ফ্্যাগতেপফসে নিমা স্াজনা 

কৃ ্কযদর ফসে নিমা পাও়োর সক্ষযত্র একানধক 
জটটেতা দর্ করার জন্য ২০১৬ সাযে প্রধানমন্তী 
ফসে নিমা স্াজনা িােু করা হয়েনেে। প্রকল্পটট 

িাস্িা়েযনর ৬ িের প্ণ ভূ করযে। এই সময়ের মযধ্য 
সদযশর ১১.৭৩ সকাটটরও সিনশ কৃ্ক আযিদনকারীযদর 
১,২৪,২২৩ সকাটট টাকার সিনশ দানি প্রণ করা হয়েযে। 
এই সময়ের মযধ্য, কৃ্করা প্রা়ে ২৫,১৮৫ সকাটট টাকা 
নপ্রনম়োম নদয়েনেযেন। সসিাযন কৃ্করা প্রদত্ নপ্রনম়োযমর 
প্রা়ে পািঁ গুণ প্রনতদান সপয়েযেন (১০০ টাকা নপ্রনম়োযম 
৪৯৩ টাকা সপয়েযেন)। প্রধানমন্তী ফসে নিমা স্াজনা 
িােু করার েক্ষ্য নেে কৃ্কযদর একটট সহজ এিং সাশ্র়েী 
ম্যে্য ফসে নিমা নিকল্প প্রদান করা ্াযত শযস্যর জন্য 
প্রাক-িপন সরযক শুরু কযর ফসে কাটা প্ ভূন্ত সমস্ 
প্রাকৃনতক ঝঁুনকর অন্তভুভূম্তি ননম্চিত করা ্া়ে এিং প্ ভূাপ্ত 
দানির পনরমাণ প্রদান করা হ়ে। নস্মটট িানহদানভত্তিক 
এিং সমস্ কৃ্কযদর জন্য উপেব্ধ রয়েযে। ফসে নষ্ 
হযে এই প্রকযল্পর অধীযন কৃ্করা ৭২ রন্ার মযধ্য ফসে 
নিমা অ্যাপ, নাগনরক পনরয্িা সকন্দ্র িা ননকটতম কৃন্ 
কম ভূকতভূার মাধ্যযম অনভয্াগ জানাযত পাযরন।

সকন্দ্রী়ে সরকার ২০২০ সাযে িানরফ মরসুযম প্রধানমন্তী 
ফসে নিমা স্াজনাযক পুনগ ভূঠন কযরযে। সিযিয়ে 
গুরুত্বপ্ণ ভূ স্ পনরিতভূনটট করা হয়েনেে তা হে ৫০ 
শতাংযশর পনরিযতভূ, সকন্দ্রী়ে সরকার এিন উত্র প্যি ভূর 
রাজ্যগুনের কৃ্কযদর শস্য নিমার জন্য ৯০% ভতু ভূনক 
সদ়ে। রাজ্য সরকারযক মাত্ ১০% ভতু ভূনক নদযত হযি।

এখন আবহাওয়াজতনি ঝঁুতকি আেঙ্কা সনই
প্রধানমন্তী ফসে নিমা স্াজনা সমস্ রাজ্য এিং 
সকন্দ্রশানসত অঞ্চেগুনেযত সস্ছোযসিী নভত্তিসত উপেব্ধ। 
এিনও প্ ভূন্ত ২৭টট রাজ্য/সকন্দ্রশানসত অঞ্চে এক িা 
একানধক মরসুযম প্রধানমন্তী ফসে নিমা স্াজনা 
িাস্িান়েত কযরযে। অসম, েত্তিশগড়, সগা়ো, হনর়োনা, 
নহমািে প্রযদশ, জমি ু ও কামিীর, কণ ভূাটক, সকরাো, 
মধ্যপ্রযদশ, মনণপুর, সমরাে়ে, ওনড়শা, পুদুযিনর, রাজস্ান, 
নসনকম, তানমেনাড়ু, ম্ত্পুরা, উত্রপ্রযদশ এিং উত্রািণ্ড 
ইনতমযধ্যই ২০২২-২৩ অর ভূিেযর এই স্াজনা িাস্িা়েযনর 
জন্য নিজ্নপ্ত নদয়েযে। এটট ভ্নমধস, নশোিটৃষ্, িন্যা, িরা, 
সমরভাো িটৃষ্ এিং দািানযে কারযণ ফসযের ক্ষনতর 
জন্য অর ভূ সদ়ে।   n
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উজা্া: েন্ক্ত তবপ্ললবি সূচনা
সিলেি অগ্রগতিলি েন্ক্ত বা আল্াি উলল্খলোগ্যোলব অবিান থালক। এই কািলেই, তবি্ুযৎ 
সিবিালহি জন্য সসৌোগ্য সোজনাি অংে তহসালব সকন্দ্রীয় সিকাি উজা্া (সকল্ি জন্য 

সাশ্রয়ী মূল্্যি এ্ইতড বিািা উন্নি সজ্যাতি) সোজনাি মাধ্যলম কম েন্ক্ত খিলচি ব্যবস্া 
কিলে। ব্যবসা, তেষ্া, তনিাপত্া এবং সংলোলগি সষ্লরি আল্াি গুরুলত্বি পতিলপ্তষ্লি, 
প্ধানমন্তী নলিন্দ্র সমািী ২০১৫ সাল্ি ৫ জানুয়াতি উজা্া সোজনা চা্ু কলিতেল্ন। এই 
প্কল্পঠে আে বেি ধলি চ্লে। এখনও পে ্ষতি, প্ায় ৩৭ সকাঠে এ্ইতড বাল্ব, ঠেউব ্াইে 
এবং সবি্ুযতিক পাখা তবিিে কিা হলয়লে। এই প্কল্প শুরু হওয়াি পি সথলক প্তি বেি 

প্ায় ২০ হাজাি সকাঠে োকা সাশ্রয় হলছে। 

আট িেযর নিযশ্র িহৃত্ম এেইনি নিতরণ 
কম ভূস্নি সিুজ এিং পনরছেন্ন ভনি্্যৎ 
গযড় তুেযত শম্তি দক্ষতার প্রিার কযরযে। 

এই প্রকযল্পর অধীযন প্রা়ে ৩৭ সকাটট এেইনি িাল্ব, ৭২ 
েক্ষ এেইনি টটউিোইট এিং ২৩.৬০ েক্ষ বিদু্যনতক 
পািা নিতরণ করা হয়েযে। অনুমান করা হযছে, এটট 
প্রনত িের ৪৮.৩৯ নিনে়েন নকযোও়োট রন্া নিদু্যৎ 
সাশ্র়ে কযরযে। এর পাশাপানশ পনরযিশ রক্ষা়ে প্রধানমন্তী 
নযরন্দ্র সমাদী স্ পনরযিশ িাধিি জীিনধারা িা োইফ 
নমশযনর করা িযেনেযেন, তা প্রনত িের ৩.৯৩ নমনে়েন 
সমট্ক টন কাি ভূন িাই অক্সাইি ননগ ভূমন হ্াস করযি। 

এটট প্রনত িের রাস্া সরযক প্রা়ে ৪.৭ নমনে়েন গানড় উযঠ 
্াও়োর সমান।

নিযশ্র সিযিয়ে সস্া এিং সিযিয়ে সাশ্র়েী এেইনি 
িাযল্বর এই কম ভূস্নির ফযে জনগযণর নিদু্যযতর নিে প্রা়ে 
১৫% হ্াস সপয়েযে। এর ফযে সাধারণ মানু্ তাযঁদর 
িান্ ভূক নিদু্যযতর নিযের প্রা়ে ১৯,৩৩২ সকাটট টাকা 
সাশ্র়ে কযরযেন। এই কম ভূস্নিটট ‘এনাম্জভূ এনফনসয়েম্ন্স 
সানভভূযসস নেনমযটি’ িা ইইএসএে বিারা িাস্িান়েত 
হযছে। এই সংস্াই পরিানত সংক্ান্ত জাতী়ে কম ভূস্নিও 
িাস্িা়েন করযে। এই প্রকল্পও ২০১৫ সাযের ৫ জানু়োনর 
িােু হয়েনেে। প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী এই প্রকল্পটটযক 

উজাো স্াজনা ফ্্যাগতেপ
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‘প্রকাশ পর’ নাযম অনভনহত কযরযেন। 
২০১৪-১৫ সাযের আযগ, পুরাযনা িাল্ব ি্যিহার এিং 

নিদু্যযতর িানহদা সিনশ হও়োর কারযণ নিদু্যযতর জন্য 
অনধক অর ভূ িরি হত। সদযশর এমন এক সমাধান 
প্রয়োজন নেে ্া নিদু্যযতর ি্যিহার কনময়ে সদযি, 
আযোর মান উন্ননত করযি এিং িরি হ্াস পাযি। 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর উজাো প্রকল্প এই েক্ষ্য 
অজভূযন সফে হয়েযে।

সমক ইন ইন্ডিয়া প্চাি- এ্ইতড সস্তা 
হলয়লে 
২১ নিনে়েন টাকার সিনশ িান্ ভূক নিক়্ে-সহ ভারত 
নিযশ্র িহৃত্ম এেইনি িাযল্বর িাজার হয়ে উযঠযে। 
এই নস্যমর ফযে ভারযত এেইনি িাযল্বর অভ্যন্তরীণ 
উৎপাদন ১ েক্ষ টাকা সরযক সিযড় ৪ সকাটট টাকা 
হয়েযে। ‘সমক ইন ইম্ডি়ো’ অনভ্ান উপকৃত হয়েযে, 
সদযশর উযদ্যাতিারাও োভিান হয়েযেন। এই নস্যমর 
ফেস্রূপ, ভারযত বতনর এেইনি িাযল্বর দাম প্রা়ে 
৯০% কযম নগয়েযে। এেইনি িাল্ব সাধারণ মানুয্র 
িরযির নাগাযের মযধ্য সিনশ আযো প্রদান কযর। 
২০১৫ সাযের এেইনি িাযল্বর দাম নেে প্রা়ে ৪০০ 
টাকা, ২০২২ সাযে তা কযম হয়েযে ৭৫ টাকা।

পতিকল্পনাি পতিতধ সম্প্রসািলেি জন্য 
চুন্ক্ত
n  উত্রপ্রযদশ রাজ্য গ্রামীণ জীনিকা নমশযনর সযঙ্ 

একটট সমযঝাতা মিারক স্াক্ষনরত হয়েযে। এই 
সমযঝাতা মিারযকর অধীযন স্ননভভূর সগাষ্ঠীগুনের 
মাধ্যযম উত্রপ্রযদযশ উজাো ্ন্তপানত নিতরণ করা 
হযি।

n  উজাোর সুনিধা জনগযণর কাযে সপৌঁযে সদও়োর 
জন্য প্রকযল্পর অংশ নহযসযি ফ্যান, িাল্ব, টটউিোইট 
এিং পরিানতগুনেযক ‘মিাটভূ এেইনি োইট এিং 
এনফনসয়েন্ রিাশযেশ নিনস ইযেকট্ক সমাটর 
(নিএেনিনস) ফ্যান’ নদয়ে প্রনতস্াপন করা হযি।

n এই প্রকযল্পর সনািাে এযজম্ন্স হে ইইএসএে। 
উজাো ্ন্তপানতগুনে নিতরণ করার জন্য িাক 
নিভাযগর সযঙ্ও অংশীদানরত্ব শুরু হয়েযে, ্াযত 
িাক নিভাযগর সদশি্যাপী সনটও়োকভূ ি্যিহার করা 
্া়ে। 

n রনিসনতপ্ণ ভূ এোকা়ে আযো িসাযনার পরীক্ষা 
িেযে, স্মন নদনলি-িণ্ডীগড় জাতী়ে সড়ক-১। 
এটট সিুজ এেইনি িাযল্বর বিারা আযোনকত করা 
হয়েযে৷ n

সবে তকেু সািল্্যি গল্প 

“এই একটট প্রকযল্পর মাধ্যযম সরকার 
এেইনির িরি কনময়ে এিং গ্রাহকযদর নিদু্যৎ 
নিে িানঁিয়ে জনসাধারযণর েক্ষ সকাটট টাকা 

সাশ্র়ে কযরযে। শম্তি সঞ্চ়ে করযত এিং 
আমাযদর সদশযক সাহা্্য করার জন্য আনম 
আপনাযদর সকেযক এেইনি িাল্ব ি্যিহার 

করযত অনুযরাধ করনে।“ 

-নলিন্দ্র সমািী, প্ধানমন্তী 

হনর়োনার সসাননপযতর একটট ধািার 
অংশীদার সদিদত্ শম ভূা দানি কযরযেন স্ 
এেইনি িাল্ব োগাযনার ফযে ধািা সম্প্ণ ভূ 
আযোনকত হয়েযে, গ্রাহকযদর সংি্যাও িমৃ্দ্ 
সপয়েযে। শুধু তাই ন়ে, আযগ ধািার নিদু্যৎ 
নিে আসত ৪৫ হাজার টাকার কাোকানে, 
এিন তা প্রা়ে ১৫ হাজার টাকা হয়েযে।

অন্ধ্রপ্রযদযশর সসযকন্দ্রািাযদর এক সময়ে 
মানশ ভূ সুসান িযেযেন: “আযো ্ত উজ্জ্বে, 
প্রভাি তত সিনশ।“ মানশ ভূ এিন তারঁ 
ভনি্্যৎ ননয়ে অযনক সিনশ আশািাদী 
কারণ সস এেইনি িাযল্বর আযো়ে ৪ রণ্া 
পড়াযশানা করযত পাযর।

েিনউয়ের িানসদো আনশুে জাননয়েযেন 
এেইনি আযো োগাযনার ফযে তারঁ নিদু্যযতর 
জন্য িরি প্রা়ে ৩০% কযম নগয়েযে।

উজাো স্াজনা ফ্্যাগতেপ
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উ
ন্নত স্াগায্াগ ি্যিস্া ্িন শুধুমাত্ সদযশর 
কয়েকটট শহযরর মযধ্য সীমািদ্ নেে, তিন 
উন্ন়েনও সসই অঞ্চেগুনের মযধ্য সীমািদ্ 

নেে। অর ভূাৎ সদযশর িৃহৎ জনযগাষ্ঠী উন্ন়েযনর প্ণ ভূ 
সুফে সরযক িম্ঞ্চত নেযেন িা ভারযতর প্রকৃত শম্তির 
নিকাশ হযত পাযরনন। গত আট িেযর, সকন্দ্রী়ে সরকার 
এই অিস্া পনরিতভূযন সযিষ্ হয়েযে। অর ভূাৎ 'আযগ 
্াযক িম্ঞ্চত করা হয়েনেে, সস এিন সরকাযরর 
অগ্রানধকার’। মহারাযষ্ট্র ৭৫ হাজার সকাটট টাকার 
নিনভন্ন প্রকযল্পর নভত্তিপ্রস্র স্াপন এিং উযবিাধন 
করার সম়ে, প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী িযেন, 
“আজযক, সদযশ এই প্ররমিার এমন এক সরকার 
রয়েযে ্া অিকাঠাযমা প্রকল্পগুনেযত মাননিক 

সংয্াগ ্ুতি কযরযে। অিকাঠাযমার উন্ন়েন সকানও 
না সকানও ভাযি মানুয্র জীিনযক স্পশ ভূ কযরযে। 
অিকাঠাযমার উন্ন়েন িেযত সকিেমাত্ প্রাণহীন 
রাস্া এিং উড়ােপুে সিাঝা়ে না, এর পনরনধ অযনক 
নিস্তৃ ত।“ 

প্ররম নশল্প নিপ্লযির সবি্যিহার করযত না সপযর এিং 
নবিতী়ে-তৃতী়ে নশল্প নিপ্লযির সম়ে সুয্াগ হাতোড়া 
করার জন্য দুঃি প্রকাশ কযর প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী 
িযেনেযেন স্ “্িন িতুর ভূ নশল্প নিপ্লযির সম়ে 
এযসযে, তিন ভারত এই সুয্াগটট হাতোড়া করযত 
পাযর না। িটজেনদ সকানও উপায়ে সদশ িেযত পাযর 
না, সদযশর অগ্রগনতর জন্য দীর ভূযম়োনদ দৃটষ্ভনঙ্-সহ 
একটট স্া়েী সমাধান িুিই গুরুত্বপ্ণ ভূ।“

স্াধীনিাি অমকৃি কাল্ি সময়কাল্ সিে উন্নি োিি গিলনি ্লষ্্য এতগলয় চল্লে। 
একঠে উন্নি োিি গ়োি উপায় হ্ োিলিি সন্ম্ত্ি েন্ক্ত উপ্তব্ধ কিা। সিকাি ‘সবকা 
সাথ-সবকা তবশ্বাস-সবকা তবকাে এবং সবকা প্য়ালস’ি উপি গুরুত্ব আলিাপ কিলে, এলি 

সিলেি প্তিঠে িালজ্যি মানুর েুক্ত। েখন সকল্ি সামথ ্ষ্য বকৃন্দ্ধ পালব, িখন োিি উন্নি 
হলব। উন্নি োিি গ়োি মন্ত হ্- সিলেি সাতব ্ষক উন্নয়লনি জন্য িাজ্যগুত্ি উন্নয়ন। এই 
িকৃঠষ্েতগে তনলয়, প্ধানমন্তী নলিন্দ্র সমািী ১১ তডলসম্বি মহািা্রে সিলি তগলয়তেল্ন। সসখালন 

তিতন সমাে ৭৫০০০ সকাঠে োকাি প্কলল্পি তেত্তিপ্স্তি স্াপন এবং উলবিাধন কলিন।

এক উন্নি োিি তনম ্ষালেি মন্ত: সিলেি 
সাতব ্ষক উন্নয়লনি জন্য িাজ্যগুত্ি উন্নয়ন

মহারাষ্ট্রযক উপহার িা্রে
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অবকািালমাগি উন্নয়ন
n সসাশ্যাে ইনফ্া: আ়েষু্ান ভারত নস্ম প্রযত্যক দনরদ্যক 

পািঁ েক্ষ টাকা প্ ভূন্ত নিনাময্ে্য নিনকৎসা প্রদান করযি। 
n সাংসৃ্নতক অিকাঠাযমা: কাশী, সকদারনার এিং উজিন়েনী 

সরযক পধিরপুর প্ ভূন্ত আমাযদর তীর ভূস্ানগুনের উন্ন়েন।
n  আনর ভূক ইনফ্া: জন ধন স্াজনা ৪৫ সকাটটরও সিনশ দনরদ্ 

নাগনরকযক ি্যাম্ঙ্কং ি্যিস্ার সযঙ্ সং্তুি কযরযে।
n  সমনিক্যাে ইনফ্া: নাগপুর এমস’র মযতা আধুননক 

হাসপাতাে সিাোর প্রিারণা, প্রনতটট সজো়ে সমনিক্যাে 
কযেজ স্াপযনর প্রিারণা।

নাগপুি সমল্াি তবিিীয় পে ্ষালয়ি তেত্তিপ্স্তি 
স্াপন 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী 'নাগপুর সময্া সফজ-১' সদশযক 
উৎসগ ভূ কযরযেন। নতনন িাপনর সরযক অযটাযমাটটভ সস্া়োর 
এিং প্রজাপনত নগর সরযক সোকমান্য নগর প্ ভূন্ত দটুট 
সময্া স্যনর উযবিাধন কযরন। নাগপুর সময্ার প্ররম ধাযপ 
িরি হয়েযে ৮৬৫০ সকাটট টাকা।  নবিতী়ে ধাযপর নভত্তিপ্রস্রও 
স্াপন কযরন প্রধানমন্তী। নবিতী়ে ধাপটট ৬৭০০ সকাটট টাকার 
সিনশ ি্যয়ে বতনর করা হযি। সময্াযত সফযরর সম়ে, 
প্রধানমন্তী নশক্ষারমী, টোটভূআপ সসক্টযরর সোকজন এিং 
সি ভূস্যরর নাগনরকযদর সযঙ্ও মতনিননম়ে কযরন। 

রষ্ বলন্দ োিি এক্সলপ্স স্লনি সূচনা
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী নাগপুর এিং নিোসপুযরর সযঙ্ 
সংয্াগকারী নতুন িযদে ভারত এক্সযপ্রযসর স্িনা কযরযেন। 
এটট সদযশর ্ষ্ সদশী়ে িযদে ভারত স্ন। এর সাযর, নতনন 
নাগপুর সরেওয়ে সটেশন এিং অজনন সরেওয়ে সটেশযনর 
পুননন ভূম ভূাণ কাযজর নভত্তিপ্রস্র স্াপন কযরনেযেন। এর জন্য 
িরি হযি ৯৫০ সকাটট টাকা। প্রধানমন্তী সরকানর রক্ষণাযিক্ষণ 
নিযপা, অজনন (নাগপুর) এিং নাগপুর-ইটারনসর সকাহনে-
নরযির সসকশন রািভূ োইন প্রকল্প জানতর উযদেযশ উৎসগ ভূ 
কযরযেন। প্রা়ে ৫৬০ সকাটট টাকা ি্য়ে করা হয়েযে।

সষ্মিা বকৃন্দ্ধ এবং অবকািালমা সিতিি ্লষ্্য 
গকৃহীি পিলষ্প 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী ‘ন্যাশনাে ইননটেটটউট অফ ও়োন 
সহের (এনআইও) নাগপুযর’র নভত্তিপ্রস্র স্াপন কযরযেন। 
এটট ‘এক স্াস্্য’ পদ্নতর অধীযন সদযশ সক্ষমতা এিং 
পনরকাঠাযমা গঠযনর েযক্ষ্য একটট গুরুত্বপ্ণ ভূ পদযক্ষপ। 
‘এক স্াস্্য’ মানযু্র স্াযস্্যর সযঙ্ জীিক্ে এিং পনরযিযশর 
স্াস্্য ্তুি রাকার নি়্েটটর উপর আযোকপাত কযর। 
এোড়াও, প্রধানমন্তী নাগপুযর নাগ নদী দ্্ ণ হ্াস প্রকযল্পর 
নভত্তিপ্রস্র স্াপন কযরনেযেন। এর জন্য প্রা়ে িরি হযি 
১৯২৫ সকাটট টাকা। n

নাগপুলি মহািা্রে সমকৃন্দ্ধ হাইওলয়ি 
উলবিাধন কিা হ্ 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী ৫২০ নকযোনমটার দীর ভূ 
সমৃম্দ্ মহামাগ ভূ অর ভূাৎ নাগপুর এিং নশরনি 
সং্ুতিকারী নাগপুর-মুম্বাই সুপার কনমউননযকশন 
এক্সযপ্রসওয়ে প্রকযল্পর প্ররম ধাযপর উযবিাধন 
কযরযেন। সারা সদযশ উন্নত সংয্াগ এিং 
পনরকাঠাযমা িাস্িা়েযনর পযর এটট একটট িৃহৎ 
পদযক্ষপ। এই এক্সযপ্রসওয়েটট সমাট ৭০১ 
নকযোনমটার দীর ভূ। এক্সযপ্রসওয়ে ননম ভূাযণ িরি হযি 
প্রা়ে ৫৫,০০০ সকাটট টাকা। এটট মহারাযষ্ট্রর ১০টট 
সজো এিং অমরািতী, ঔরঙ্ািাদ এিং নানসযকর 
প্রধান শহরাঞ্চযের মধ্য নদয়ে ্াযি। এই 
এক্সযপ্রসওয়ে নিদভভূ, মারাঠও়োড়া এিং উত্র 
মহারাষ্ট্র-সহ রাযজ্যর প্রা়ে ২৪টট সজোর উন্ন়েযন 
সাহা্্য করযি।

নাগপুি এমস সিলেি প্তি উৎসগ ্ষ 
কিা হলয়লে
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী নাগপুর এমস সদযশর 
উযদেযশ উৎসগ ভূ কযরযেন। নতনন নাগপুর এমস 
প্রকযল্পর মযিে পনরদশ ভূন কযরন। প্রধানমন্তী 
নযরন্দ্র সমাদী প্রধানমন্তী স্াস্্য সুরক্ষা স্াজনার 
অধীযন স্ানপত এই হাসপাতাযের নভত্তিপ্রস্রও 
স্াপন কযরনেযেন ২০১৭ সাযের জেুাই মাযস। 
১৫৭৫ সকাটট টাকারও সিনশ ি্যয়ে নননম ভূত এই 
হাসপাতাযে িনহনি ভূভাগ, িা়োগননটেক পনরয্িা, 
অপাযরশন নরয়েটার, এিং ৩৮টট নিভাগ-সহ 
অত্যাধুননক সুনিধা রয়েযে। এই হাসপাতাে 
মহারাযষ্ট্রর নিদভভূ অঞ্চযে আধুননক স্াস্্য সুনিধা 
প্রদান করযি। এোড়াও, এটট গড়নিযরানে, সগাম্দে়ো 
এিং সমেরাযটর ননকটিতমী আনদিাসী অধু্যন্ত 
অঞ্চযের মানু্যদর জীিযন আশীি ভূাদ হয়ে উঠযি।

মহারাষ্ট্রযক উপহার িা্রে
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আয়লুব ্ষি শুধুমারি একঠে তচতকৎসা পদ্ধতি নয়, এি 
তবলেরত্ব হ্ এঠে আমালিি জীবন োপন কিলি সেখায়। 

এই কািলেই োিি িাি সমকৃদ্ধো্ী ঐতিহ্য বজায় িাখলি 
একঠে স্িন্ত আয়রু মন্তক স্াপন কলিলে, ‘অ্ ইন্ডিয়া 
ইনতস্টঠেউে অি আয়লুব ্ষি’ চা্ু কিাি মলিা একাতধক 

উলি্যাগও গ্রহে কলিলে। ‘স্াবা্ আয়রু ইলনালেেন 
অ্যাডি ইনলেস্টলমন্ট সাতমে’ এবং তবলশ্বি প্থম এবং 

একমারি ‘স্াবা্ সসন্টাি িি ্্যাতডেনা্ সমতডতসলন’ি 
প্তিষ্া প্মাে কলি সে  আমালিি ঐতিহ্যগি ওরুধ আবাি 

তিলি আসলে। সগায়ায় অনুঠষ্ি নবম তবশ্ব আয়লুব ্ষি 
কংলগ্রলসি সমাপনী অনুষ্ালন প্ধানমন্তী নলিন্দ্র সমািী 
আয়লুরি তিনঠে জািীয় প্তিষ্ালনি উলবিাধন কলিন।

িো হ়ে – ‘স্াস্্যম পরমার ভূ সাধনম’। অর ভূাৎ স্াস্্যই 
সম্পদ ও উন্ননতর মাধ্যম। এই মন্তটট আমাযদর 
ি্যম্তিগত জীিযনর জন্য ্ তটা অর ভূিহ, অর ভূনীনতর 

নদক সরযকও ততটাই প্রাসনঙ্ক। আ়েুযি ভূদ এমন একটট 
নিজ্ান, ্ার দশ ভূন হে- ‘সযি ভূ ভিন্তু সুনিনঃ, সযি ভূ সন্তু 
ননরাম়েঃ'। এর মাযন, সিাই সুিী সহাক, সরাগমুতি সহাক। 
শরীরযক সরাগমুতি রািযত হযি। সগা়ো়ে নিম নিশ্ 
আ়েুযি ভূদ কংযগ্রযসর সমাপনী ভা্ণ সদও়োর সম়ে 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী িযেন, “নিশ্ এিন সমস্ 
পনরিতভূন ও প্রিণতা সরযক সিনরয়ে এযস জীিন্াপযনর 
প্রািীন দশ ভূযনর উপর ভরসা রািযে। ইনতমযধ্য ভারযত এ 
নি্য়ে কাজ শুরু হয়েযে। আনম ্িন গুজরাযতর 
মুি্যমন্তী নহসাযি দান়েত্ব পােন করতাম, তিন সরযকই 
আমরা আ়েুযি ভূযদর প্রিাযরর জন্য অযনক প্রযিষ্া শুরু 
কযরনেোম। আমরা আ়েুযি ভূদ সম্পনকভূত প্রনতষ্াযনর 
প্রিার কযরনে।“

প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদীর আ়েু্ এিং আ়েুযি ভূযদর 
প্রিাযরর প্রযিষ্ার কারযণই নিশ্ স্াস্্য সংস্া জামনগযর 
নিযশ্র প্ররম এিং একমাত্ ‘স্ািাে সসন্ার ফর 
্্যানিশনাে সমনিনসন’ প্রনতষ্া কযরযে। সদযশ আ়েুযি ভূদ 
ননয়ে উৎসাহ সিযড়যে, নিশ্াসও সিযড়যে। আজ, এমস-
এর আদযে ‘দ্য অে ইম্ডি়ো ইন্সটটটটউট অফ আ়েুযি ভূদ’ 
প্রনতষ্া করা হয়েযে। এই িের ‘স্ািাে আ়েু্ ইযনাযভশন 
অ্যাডি ইনযভটেযমন্ সানমট’ও সফেভাযি সংগটঠত 
হয়েযে, স্িাযন নিশ্ স্াস্্য সংস্াও ভারযতর প্রযিষ্ার 
প্রশংসা কযরযে।

প্ধানমন্তী নলিন্দ্র সমািী তিনঠে জািীয় আয়রু 
প্তিষ্ালনি উলবিাধন কিল্ন
1. অে ইম্ডি়ো ইননটেটটউট অফ আ়েুযি ভূদ (এআইআইএ),  

সগা়ো।
2. ন্যাশনাে ইননটেটটউট অফ ইউনানন সমনিনসন 

আয়লুব ্ষি 
আমালিি জীবন 

উপলোলগি পথ সিখায় 

এর অর ভূ- শরীর ভারসাম্যপ্ণ ভূ হযে সমস্ কা্ ভূকোযপ 
ভারসাম্য িজা়ে রাযক, মন িুনশ রাযক, এিং একজন 
ি্যম্তি সুস্াযস্্যর অনধকারী হন। এই কারযণই আ়েুযি ভূদ 

নিনকৎসার সীমা অনতক্ম কযর সুস্তার করা িযে, 
সুস্তার প্রিার কযর।

নিশ্ আ়েুযি ভূদ সযমিেন িা্রে
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(এনআইইউএম), গাম্জ়োিাদ
3. ন্যাশনাে ইননটেটটউট অফ সহানমওপ্যানর (এনআইএইি), 

নদনলি।

এই নতনটট প্রনতষ্াযনর মাধ্যযম গযি্ণা ও আন্তজভূানতক 
সহয্ানগতা আরও সজারদার করা হযি এিং সাশ্র়েী ম্যে্য 
আ়েু্ পনরয্িার সুনিধাও জনগযণর জন্য উপেব্ধ করা 
হযি। প্রা়ে ৯৭০ সকাটট টাকা ি্যয়ে এই প্রনতষ্ানগুনে বতনর 
করা হয়েযে। এগুনে িােু হযে সরাগীযদর জন্য শ্্যা সংি্যা 
৫০০টট িাড়যি এিং প্রা়ে ৪০০ জন অনতনরতি নশক্ষারমী ভনতভূ 
করা হযি। 
৩০ঠেি সবতে সিে আয়লুব ্ষিলক তচতকৎসাি 
ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম তহসালব স্ীককৃ তি তিলয়লে 
n  এিনও প্ ভূন্ত ৪০ হাজাযরর সিনশ গযি্ণার তর্য রয়েযে, 

এিং সকানভি িোকােীন সময়ে সকিেমাত্ আ়েু্ 
ননয়ে ১৫০টট গযি্ণা হয়েযে। ভারত এিন ‘ন্যাশনাে 

সগায়ায় সমাপা তগ্রনতির্ আতিজ্ষাতিক তবমানবন্দি জাতিি উলদেলে উৎসগ ্ষ কিা হলয়লে 

সািা সিলে তবশ্বমালনি অবকািালমা এবং পতিবহন 
সুতবধা প্িালনি জন্য প্ধানমন্তী নলিন্দ্র সমািীি 
প্লচষ্া অব্যাহি িলয়লে। সসই ্লষ্্য আিও একঠে 
পিলষ্প গ্রহে কলি, প্ধানমন্তী সমািী সগায়াি সমাপা 
আতিজ্ষাতিক তবমানবন্দলিি উলবিাধন কলিলেন।

আ়েু্ নরসািভূ কন্সটটভূ়োম’ গঠন করযত িযেযে। 
n  আ়েু্ সক্ষযত্ এিন কমপযক্ষ ৪০ হাজার এমএসএমই 

কাজ করযে।
n  আট িের আযগ আ়েু্ নশযল্পর ম্ে্য নেে ২০,০০০ 

সকাটট টাকা। এিন তা সাত গুণ সিযড় ১.৫ েক্ষ সকাটট 
টাকা হয়েযে।

n  িতভূমাযন নিশ্ িাজাযর সভ্জ ও্ুধ এিং মশোর ম্ে্য 
প্রা়ে ১২০ নিনে়েন িোর িা ১০ েক্ষ সকাটট টাকা। n

সকন্দ্রী়ে সরকার ক্মাগত নিমান সংয্াগ, সমািাইে 
সংয্াগ এিং সরে স্াগায্াগ উন্নত করযত 
প্রনতশ্রুনতিদ্। এই দৃটষ্ভনঙ্ ননয়ে, প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদী সগা়োর সমাপা আন্তজভূানতক নিমানিদেযরর 
উযবিাধন কযরনেযেন। নতনন ২০১৬ সাযের নযভম্বযর 
এই নিমানিদেযরর নভত্তিপ্রস্র স্াপন কযরনেযেন। 
সগা়োযত আন্তজভূানতক নিমানিদেযরর উযবিাধযনর সম়ে 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী িযেনেযেন, “সগা়োর মানুয্র 
সস্হ এিং আশীি ভূাদ নফনরয়ে সদও়োর একটট প্র়োস হে 
এই নিমানিদের।“  

সগা়োর প্রাতিন মুি্যমন্তী প্র়োত মযনাহর পানরকযরর 
নাযম নিমানিদেযরর নামকরণ করা়ে প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদী আনদে প্রকাশ কযরন। সগা়োর উন্ন়েযনর গনত 
তরানন্বত করযত হাইওয়ে প্রকল্পগুনেযত ২০১৪ সাে 
সরযক রাযজ্য ১০ হাজার সকাটট টাকারও সিনশ নিননয়োগ 
করা হয়েযে। সগা়োর ্ানজট সমস্যা হ্াস করযতও 
ননরন্তর কাজ করা হযছে। এোড়াও, সকাঙ্কন সরেওয়ের 
নিদু্যতা়েন সরযক সগা়ো িহুোংযশ উপকৃত হয়েযে।  

তবশ্বমালনি অবকািালমা গল়ে সিা্াি উলি্যাগ 
n  সুস্া়েী অিকাঠাযমার উপর নননম ভূত এই নিমানিদের গঠযন 

িরি হয়েযে ২৮৭০ সকাটট টাকা। 
n  নিমানিদেরটটযত সসৌরনিদু্যৎ সকন্দ্র, নগ্রন নিম্র্ং, এেইনি 

আযোর মযতা অত্যাধুননক সুনিধা রয়েযে, নিমানিদেযরর 
রানওয়ে নিযশ্র িহৃত্ম নিমানগুনে পনরিােনা করযত 
সক্ষম।

n  গত ৭০ িেযর ৭০টট নিমানিদেযরর তুেনা়ে গত ৮ িেযর 
৭২টট নতুন নিমানিদের ননম ভূাণ করা হয়েযে। ভারত নিযশ্র 
তৃতী়ে িহৃত্ম নিমান িোিযের অঞ্চে হয়ে উযঠযে।

n  ২০১৫ সাযে ভারযত অভ্যন্তরীণ প্ ভূটযকর সংি্যা নেে ১৪ 
সকাটট, ২০২১ সাযে তা সিযড় হয়েযে প্রা়ে ৭০ সকাটট। 

নিশ্ আ়েুযি ভূদ সযমিেন িা্রে



োিি িীঘ ্ষতিন ধলি ঔপতনলবতেক োসলনি মলধ্য তে্। 
আমালিি সিলেি তবপ্লবীিা স্াধীনিাি জন্য ়্োই কিাি 

পাোপাতে িরুে, মতহ্া এবং বয়স্লিি মলধ্য তবপ্ললবি তেখা 
প্জ্জত্ি কলিতেল্ন। তবষু্ গলেে তপংল্ তেল্ন এমনই 

একজন তবপ্লবী তেতন সিেলক স্াধীন কিাি ্লষ্্য মারি ২৬ বেি 
বয়লস প্াে তবসজ্ষন তিলয়তেল্ন। অতশ্বনী কুমাি িত্ তেল্ন 

আলিকজন স্াধীনিা সংগ্রামী তেতন স্লিতে আলন্দা্লন সনিকৃত্ব 
তিলয়তেল্ন এবং সামান্জক কুসংস্ালিি তবরুলদ্ধ ়্োই 

কলিতেল্ন। এই সংখ্যায় তবষু্ গলেে তপংল্, অতশ্বনী কুমাি 
িত্, ডঃ িাধাবাই এবং সমৌ্ানা মাজহারু্ হলকি জীবন 

আখ্যান প়ুেন।

সন্ম্ত্ি েন্ক্তি সন্ম্ত্ি েন্ক্তি 
প্য়ালস োিি স্াধীনিা  প্য়ালস োিি স্াধীনিা  

অজ্ষন কলিলে  অজ্ষন কলিলে  

স্াধীনতার অমতৃ মযহাৎসিিা্রে
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ভারতী়ে স্াধীনতা সংগ্রাযমর মহান নিপ্লিী নিষু্ণ গযণশ 
নপংযে মাত্ ২৬ িের ি়েযস মাতৃভ্নমর জন্য তারঁ জীিন 

উৎসগ ভূ কযরনেযেন। নতনন ১৮৮৮ সাযের ২ জানু়োনর পুযন 
সজোর তাযেগাওঁ ধামযধযর গ্রাযম জন্মগ্রহণ কযরন। প্রনতক্ে 
পনরনস্নতর মযধ্য নিদ্যােয়ের পাঠ সম্পন্ন করার পর নতনন 
ইযেক্ননক ইম্্নন়োনরংয়ে নিনগ্র অজভূযনর জন্য ও়োনশংটন 
িযে ্ান।

বশশি সরযকই নিষু্ণ গযণশ নপংযের মযধ্য নিপ্লিী মযনাভাি 
নেে। নতনন নিশ্াস করযতন স্ তারঁ ইম্্নন়োনরং নিনগ্র সদযশর 
জন্য সকান কাযজ আসযি না। এযত শুধু নরিটটশরাই োভিান 
হযি। নতনন মাতৃভ্নমর স্াধীনতার জন্য েড়াই করযত আগ্রহী 
নেযেন। আযমনরকা়ে রাকার সম়ে, নতনন োো হরদ়োে, কতভূার 
নসং সারাভা এিং পম্ডিত কাশীরাযমর মযতা নিপ্লিীযদর সযঙ্ সদিা 
কযরনেযেন। োো হরদ়োযের পরামযশ ভূ নতনন গদর পাটটভূযত স্াগ 
সদন। ভারযত নফযর আসার পর নতনন পা্াযি নিপ্লিী কম ভূকাযণ্ডর 
সযঙ্ ্ুতি হন। এই সম়েকাযে নতনন রাসনিহারী িসু এিং 
শিীন্দ্রনার সান্যাযের মযতা নিপ্লিীযদর সযঙ্ সগাপযন স্াগায্াগ 
গযড় সতাযেন, এিং িুি দ্তু তাযঁদর আস্াভাজন হয়ে ওযঠন। 
নিষু্ণ গযণশ নপংযে তারঁ ইম্্নন়োনরং নিদ্যা সিামা বতনর করযত 
ি্যিহার কযরনেযেন।

প্ররম নিশ্্ুযদ্র সম়ে, গদর পাটটভূ নরিটটশযদর নিরুযদ্ সশস্ত্র 
নিযদ্াযহর পনরকল্পনা কযরনেে। পা্াি, িাংো এিং 
উত্রপ্রযদযশ নিপ্লযির জন্য সমস্ ি্যিস্া করা হয়েনেে। নকন্তু 
দুভভূাগ্যিশত নরিটটশরা নিপ্লিীযদর পনরকল্পনার িির সপয়েনেে। 
এরপযর নিষু্ণ গযণশ নপংযেযক ১৯১৫ সাযের ২৪ মািভূ তানরযি 
নমরাট সসনাননিাস সরযক সিামা এিং অন্যান্য নিয্ারক 
সামগ্রী-সহ নরিটটশরা সগ্রফতার কযর। োযহার ্ড়্যন্তর জন্য 
নিষু্ণ গযণশ নপংোর নিিার করা হয়েনেে এিং মতুৃ্যদণ্ড সদও়ো 
হয়েনেে। কনরত আযে স্, তারঁ মা ্িন তাযঁক কারাগাযর 
সদিযত এযসনেযেন, তিন নতনন িযেনেযেন, “মা, আমার সশ্ 
ইছো মাতৃভ্নমযক দাসযত্বর শঙৃ্খে সরযক মুতি করা। এজযন্ম 
মাতৃভ্নমর ঋণ সশাধ কনর, আগামী জযন্ম সতামার গযভভূ আিার 
জন্ম ননয়ে সতামার ঋণ সশাধ করি।“ ১৯১৫ সাযের ১৬ নযভম্বর 
োযহার সকন্দ্রী়ে কারাগাযর কতভূার নসং সারাভা এিং অন্য 
পািঁজন নিপ্লিীযক ফানঁস সদও়ো হ়ে। 

িািঁ প্লকৌে্ী িষ্িা 
সবামা সিতিলি ব্যবহাি 
কলিতেল্ন

তবষু্ গলেে তপংল্  

জন্ম- ২ জানু়োনর ১৮৮৮ মতুৃ্য- ১৬ নযভম্বর, ১৯১৫  স্াধীনতা সংগ্রাযমর সম়ে মহাত্মা গাধিী স্যন 
কযর িহু স্াযন স্যতন। সরেওয়ে ভারযতর 
স্াধীনতা সংগ্রাযম গুরুত্বপ্ণ ভূ ভ্নমকা পােন 
কযরনেে। আজ এটট আমাযদর জীিযনর 
একটট গুরুত্বপ্ণ ভূ স্াগায্াগ মাধ্যম। আমাযদর 
সদযশর বিনিত্্যম়ে সংসৃ্নতযক সং্ুতি কযরযে 
ভারতী়ে সরে। ক্মাগত সরেপযরর সংি্যাই 
ন়ে, গনতও িাড়যে। ১৯৫০-৫১ সাে সরযক, 
সরে ্াত্ীর সংি্যা ে়ে গুযণরও সিনশ িমৃ্দ্ 
সপয়েযে। একই সময়ে, সরেওয়ে 
অিকাঠাযমাগত উন্ন়েন, উদ্ভািন, সনটও়োকভূ 
ক্ষমতা সম্প্রসারণ, মােগানড় ি্যিস্াপনা এিং 
স্ছেতার সক্ষযত্ অসাধারণ সাফে্য অজভূন 
করযত সক্ষম হয়েযে। প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদীর ‘সংস্ার, সঞ্চােন এিং পনরিতভূন’ 
মযন্তর সযঙ্ সঙ্নত সরযি, ভারতী়ে সরে 
পনরিােনা এিং ননযদভূশনার সমস্ সক্ষযত্ 
এনগয়ে িযেযে। 

োিিীয় সিল্  
োরিীি সংখ্যা বকৃন্দ্ধ 

বলন্দ োিি এক্সলপ্স – ‘সমক ইন 
ইম্ডি়ো’র সাফযে্যর একটট উজ্জ্বে 
উদাহরণ; সম্প্ণ ভূ নতুন ধরযনর ভ্রমযণর 
অনভজ্তা পাযছেন ্াত্ীরা। 
কবচ- স্ন িোিযে ননরাপত্া িাড়াযত 
সদশী়ে স়্েংম্ক়্ে স্ন সুরক্ষা ি্যিস্া।

১২৮৪
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১৯৬০-
৬১
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১৯৮০-
৮১    

১৯৯০-
৯১     

২০০০-
০১    

২০১০-
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২০১৯-
২০   

১৫৯৪
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৩৬১৩
৩৮৫৮

৪৮৩৩
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(্াত্ীযদর সংি্যা সকাটটযত)
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একজন স্াধীনতা সংগ্রামী, নশক্ষানিদ এিং সমাজ 
সংস্ারক অনশ্নী কুমার দত্ ১৮৫৬ সাযের ১৫ 

জানু়োনর নরিটটশ শাসনাধীন ভারযতর িনরশাে (িতভূমাযন 
িাংোযদযশর অন্তগ ভূত) সজো়ে জন্মগ্রহণ কযরন। তারঁ 
জীিযনর সযঙ্ এক নিত্াক্ ভূক উপাি্যান ্ুতি আযে, ্া 
তারঁ দৃঢ়প্রনতজ্ মযনাভাি, নীনত, ননষ্া প্রমাণ কযর। সসই 
সময়ে উচ্চ নিদ্যাে়ে পরীক্ষা়ে অংশগ্রহযণর জন্য 
ন্্যনতম ১৬ িের ি়েস হও়ো আিশ্যক নেে। অনশ্নী 
কুমার দত্ মাত্ ১৪ িের ি়েযস সসই পরীক্ষা়ে অংশগ্রহণ 
কযরন। পরীক্ষা়ে উত্ীণ ভূ হযেও অনশ্নী কুমার দত্ তারঁ 
এই কাযজর জন্য অনুতপ্ত নেযেন। নতনন দুই িেযরর 
জন্য পড়াযশানা িধি কযর সদন এিং সসই ভুযের প্রা়েম্চিত্ 
কযরন।

অনশ্নী কুমার দত্ এোহািাদ নিশ্নিদ্যাে়ে সরযক 
আইন পাশ কযরন। পরিতমী নশক্ষা নতনন কেকাতা রযক 
সম্পন্ন কযর নশক্ষক নহসাযি কম ভূজীিন শুরু কযরন। 
নতনন আইন অনুশীেন শুরু করযেও, শীঘ্রই স্যদনশ 
আযদোেযনর সযঙ্ ্ুতি হয়ে পযড়ন। অনশ্নী কুমার 
সদশী়ে পযণ্যর প্রিার এিং নিযদনশ পণ্য ি়েকযটর জন্য 
স্যদশ িাধিি সনমনত প্রনতষ্া কযরন। ১৯০৬ সাযে দুনভভূক্ষ 
হযে নতনন এই সংস্ার সস্ছোযসিক নহসাযি ত্াণ কাযজ 
অংশ সনন। ্াইযহাক, ১৯০৮ সাযে নিগটঠত প্ি ভূিঙ্ ও 
আসাম সরকার স্যদশ িাধিি সনমনতযক ননন্দ্ কযর। 
অনশ্নী কুমার দত্ততির ক্মিধ ভূমান প্রভাি নরিটটশ সরকাযরর 
কাযে নিন্তার নি়্ে হয়ে ওযঠ। তাযঁক িাংো সরযক 
ননি ভূানসত করা হ়ে। ১৯০৮ সাযে অনশ্নী কুমার দত্যক 
েিনউ কারাগাযর িম্দে করা হ়ে। ১৯১০ সাযে নতনন 
কারাগার সরযক মুম্তি পান।

এরপযর অনশ্নী কুমার দত্ ১৯২০ সাযে নরিটটশ 
সরকাযরর নিরুযদ্ মহাত্মা গাধিীর সনতৃযত্ব পনরিানেত 
আযদোেযন অংশ গ্রহণ কযরন। সমাজ সংস্ারক অনশ্নী 
কুমার দত্ অস্পশৃ্যতা ও সনশার নিযরানধতা কযরনেযেন। 
সশ্ ননঃশ্াস প্ ভূন্ত নতনন জনগযণর-সদযশর-সমাযজর 
উন্ননতর জন্য কাজ কযর নগয়েনেযেন। ১৯২৩ সাযের ৭ 
নযভম্বর তারঁ মতুৃ্য হ়ে। 

সিেীয় পলে্যি প্চাি 
কলিলেন, স্লিে বান্ধব 
সতমতি গিন কলিলেন 

সিেলক স্াধীন কিলি 
‘সি্যাগ্রহী মতহ্ালিি’ 
একঠে ি্ গিন কলিন

ডঃ িাধাবাই অতশ্বনী কুমাি িত্  

জন্ম- ১৫ জানু়োনর, ১৮৫৬ মতুৃ্য- ৭ নযভম্বর, ১৯২৩ জন্ম- ১৮৭৫ মতুৃ্য- ২ জানু়োনর, ১৯৫০ 

জন্ম- ২২ নিযসম্বর, ১৮৬৬ মতুৃ্য- ২ জানু়োনর ১৯৩০ 

েত্তিশগযড়র প্ররম মনহো স্াধীনতা 
সংগ্রামী িঃ রাধািাই মনহোযদর 

স্াধীনতা আযদোেযন স্াগ নদযত 
অনুপ্রানণত কযরনেযেন। রাধািাই ১৮৭৫ 
সাযে মহারাযষ্ট্রর নাগপুযর জন্মগ্রহণ 
কযরনেযেন। মাত্ ৯ িের ি়েযস নতনন 
িাে্যনিধিা হন। তারপর জীনিকা অজভূযনর 
জন্য ধাত্ীনিদ্যা সশযিন এিং নাগপুর 
সপৌরসভা়ে কাজ শুরু কযরন। মহারাযষ্ট্রর 
নিনভন্ন জা়েগা়ে কাজ করার পর ১৯১৮ 
সাযে তাযঁক রা়েপুযর িদনে করা হয়েনেে। 
এরপর তানঁত়োপাড়া়ে নতনন স্া়েীভাযি 
িসিাস শুরু কযরন।

ভারতী়ে স্াধীনতা 
সংগ্রামী সমৌোনা 

মাজহারুে হক ১৮৬৬ 
সাযের ২২সশ নিযসম্বর 
পাটনা সজোর সিরহামপুর 
গ্রাযম জন্মগ্রহণ কযরন। 
নতনন পাটনা কযেজ সরযক 
ম্যাট্কুযেশন পরীক্ষা়ে 
উত্ীণ ভূ হন। পযর আইন 
নি্য়ে পড়াযশানা করযত ইংে্যাযডি ্ান। 
ইংে্যাযডিই নতনন মহাত্মা গাধিীর সযঙ্ সদিা 

স্াধীনিা সংগ্রামী সমৌ্ানা 
মাজহারু্ হক জািীয় 
ঐলক্যি প্িীক তেল্ন 

স্াধীনতার অমতৃ মযহাৎসিিা্রে
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িঃ রাধািাইয়ের সকানও 
সমনিক্যাে নিনগ্র িা নপএইিনি নিনগ্র 
নেে না। নকন্তু তা সত্ত্বিও তিন সাধারণ 
মানু্ তাযঁক শ্রদ্া এিং সমিাযন িঃ 
রাধািাই িযে সযম্বাধন করযতন। 
রা়েপুযর রাকাকােীন তারঁ মযধ্য 
সদশাত্মযিাধ এতটাই তীরি হয়ে ওযঠ 
স্ নতনন জানতর জনক মহাত্মা 
গাধিীর সমস্ আযদোেযন অংশগ্রহণ 
কযরনেযেন। নতনন িানড় িানড় নগয়ে 
নারীযদর স্াধীনতা সংগ্রাযম স্াগদান 
করার জন্য উদ্বুদ্ করযতন। 
স্াধীনতার িাতভূা েনড়য়ে নদযত নতনন 
িানদ কাপড় নিম্ক্ করযতন।

আইন অমান্য আযদোেযনর সম়ে, 
িঃ রাধািাইয়ের প্রযিষ্া়ে ‘সত্যাগ্রহী 
সিহন’ িা সত্যাগ্রহী সিান নাযম একটট 
দে গযড় ওযঠ। সসই দযের অন্যতম 
প্রধান সদস্যরা হযেন সরাহনীিাই 
পরগননহা, সকতকী িাই, 
ফুেকুনও়োর িাই, পাি ভূতী িাই। 
রা়েপুর সজো়ে মনহো কমমীযদর 

িারটট সকন্দ্র নেে স্িাযন সত্যাগ্রহী 
সিানযদর প্রনশনক্ষণ সদও়ো হত। এই 
সকন্দ্রগুনের মযধ্য একটট নেে িঃ 
রাধািাইয়ের িানড়, ্ার প্রধান নেযেন 
নতনন ননযজই।

িঃ রাধািাইযক ১৯৩৭ সাযের ১৩ 
জনু সগ্রফতার করা হ়ে। সগ্রফতাযরর 
পর তাযঁক ২৫ টাকা জনরমানা-সহ 
ে়ে মাযসর কারাদণ্ড সদও়ো হ়ে। তা 
সত্ত্বিও নতনন সরযম ্ াননন এিং সদযশর 
জন্য কাজ িানেয়ে ্ান। নতনন স্তন্ত 
সত্যাগ্রযহও অংশ ননয়েনেযেন, 
ভারত োযড়া আযদোেযন নমনেযের 
সনতৃত্ব নদয়েনেযেন। তাযঁক পুনরা়ে 
সগ্রফতার করা হয়েনেে। পনততািৃত্তির 
সযঙ্ ্ুতি নারীযদর মুম্তির পাশাপানশ 
িঃ রাধািাই জনসযিতনতা িৃম্দ্, 
অস্পৃশ্যতার নিরুযদ্ও দীর ভূ সংগ্রাম 
কযরযেন। নতনন মযদর সদাকান িধি 
করার জন্য ধন ভূা আযদোেন 
কযরনেযেন। নতনন ১৯৫০ সাযের ২ 
জানু়োনর পরযোক গমন কযরন।  

ডঃ িাধাবাইলয়ি 
সকানও 
সমতডক্যা্ তডতগ্র 
বা তপএইচতড 
তডতগ্র তে্ না। 
িখন মানুর 
িালঁক শ্রদ্ধা ও 
সম্ালন ডঃ 
িাধাবাই বল্ 
সলম্বাধন 
কিলিন। 

কযরনেযেন, তারপযর তারঁা আজীিযনর িন্বু  হয়ে 
ওযঠন।

মাজহারুে হক ১৮৯১ সাযে ভারযত নফযর 
আযসন এিং আইন অনুশীেন শুরু কযরন। অল্প 
সময়ের মযধ্য নতনন একজন শী্ ভূ আইনজীিীযত 
পনরণত হন। মহাত্মা গাধিীর সযঙ্ রননষ্ 
স্াগায্াযগর কারযণ তারঁ জীিযন উযলিিয্াগ্য 
পনরিতভূন রযটনেে। নতনন অনভজাত জীিন ত্যাগ 
কযর সাধারণ জীিন্াপন শুরু কযরন, সদযশর 
সসিা়ে সি ভূস্ উৎসগ ভূ কযরন। 

স্াধীনতা আযদোেন তীরি হযে নতনন ধীযর ধীযর 
আযদোেযন জনড়য়ে পযড়ন। নতনন পাটনা়ে 
সাদাকাত আশ্রমও প্রনতষ্া কযরনেযেন স্িাযন 
অযনক নিনশষ্ নিপ্লিী স্াধীনতা সংগ্রাযমর সকৌশে 
বতনর কযরনেযেন। সমৌোনা মাজহারুে হক 
ভারযতর অন্যতম প্রধান সনতা নেযেন ন্নন 
স্াধীনতা সংগ্রাযমর সম়ে জাতী়ে ঐক্য গঠযন এিং 

আযদোেযনর সরািম্যাপ বতনরযত সম্ক়্ে ভ্নমকা 
পােন কযরনেযেন। নতনন ১৯১৬ সাযে নিহাযর সহাম 
রুে আযদোেযনর সভাপনতও হন। িম্পারণ 
আযদোেযন তারঁ সম্ক়্ে ভ্নমকা রাকা়ে তাযঁক নতন 
মাযসর কারাদণ্ড সদও়ো হয়েনেে।

সমৌোনা মাজহারুে হক ১৯২১ সাযে অসহয্াগ 
ও নিোফত আযদোেযনর ধারণা প্রসানরত করযত 
এিং মানু্যক নিপ্লযির জন্য উদ্বুদ্ করযত ১৯২১ 
সাযে ‘দ্য মাদারে্যাডি’ নাযম একটট সাপ্তানহক 
পম্ত্কা প্রকাশ শুরু কযরন। নতনন নরিটটশ সরকাযরর 
নৃশংসতার নিরুযদ্ পম্ত্কা়ে অযনক ননিধিও 
নেযিনেযেন। সসই কারযণ তারঁ নিরুযদ্ মামোও 
হয়েনেে। পযর এই পম্ত্কাটট িধি হয়ে ্া়ে। 
ভারযতর স্াধীনতা আযদোেযন সম্ক়্ে ভ্নমকা 
পােযনর পাশাপানশ নহদে ু মুসনেম ঐক্য, 
সমাজকে্যাণ এিং নশক্ষা়ে তারঁ অিদান গুরুত্বপ্ণ ভূ। 
১৯৩০ সাযের ২ জানু়োনর তারঁ মৃতু্য হ়ে। n
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তসদ্ধাতি: মতন্তসো ৮১.৩৫ সকাঠে সুতবধালোগীলিি 
জন্য তবনামূল্্য খাি্যেস্য অনুলমািন কলিলে।
প্োব: সকন্দ্রী়ে সরকার এক ঐনতহানসক নসদ্ান্ত গ্রহণ 
কযরযে। িাদ্য ননরাপত্া আইযনর অধীযন দনরদ্যদর স্ িাদ্য 
ননরাপত্া সদও়ো হয়েযে তা এিন সম্প্ণ ভূ নিনাম্যে্য 
জনগযণর জন্য উপেব্ধ করা হযি। এতনদন স্ িাদ্যশস্য 
ভতু ভূনকযত পাও়ো স্ত, এিন তা নিনাম্যে্য পাও়ো ্াযি।

n  সদযশর দনরদ্ মানুয্র কে্যাণ সাধন অন্যতম জাতী়ে 
কতভূি্য। এই েযক্ষ্য, তাযদর িাদ্য ননরাপত্া ননম্চিত করার 
জন্য, সকন্দ্রী়ে সরকার জাতী়ে িাদ্য ননরাপত্া আইযনর 
অধীযন ২০২৩ সাযের নিযসম্বর প্ ভূন্ত নিনাম্যে্য 
িাদ্যশস্য সরিরাহ করার নসদ্ান্ত ননয়েযে।

n  সকন্দ্রী়ে সরকার তার িাযজট সরযক প্রা়ে ২ েক্ষ সকাটট 
টাকা িরি করযি। অর ভূাৎ গনরিযদর আর িাদ্য 
ননরাপত্ার জন্য সকাযনা টাকা নদযত হযি না। সকন্দ্রী়ে 
সরকার এই িরযির ১০০% িহন করযি।

তসদ্ধাতি: এক পি এক সপনেলনি অধীলন সংলোতধি 
সপনেলনি অনুলমািন। 
প্োব: সকন্দ্রী়ে সরকার প্রনতরক্ষা িানহনীর কমমী/পানরিানরক 
সপনশনযভাগীযদর জন্য এক পদ এক সপনশন কা্ ভূকর 
করার নসদ্ান্ত গ্রহণ কযরযে। ২০১৪ সাযের ১ জেুাই সরযক  
এই সপনশন সংযশাধযনর জন্য ২০১৫ সাযের ৭ নযভম্বর 
একটট ননযদভূনশকা পত্ জানর করা হয়েনেে। এযত উযলিি 
করা হয়েযে স্ ভনি্্যযত প্রনত পািঁ িের অন্তর সপনশন 
পুননন ভূধ ভূারণ করা হযি। আট িেযর প্রনত িের ৭১২৩ সকাটট 

টাকা হাযর এক পদ এক সপনশন িাস্িা়েযন প্রা়ে ৫৭,০০০ 
সকাটট টাকা ি্য়ে করা হয়েযে। ‘এক পদ এক সপনশযন’র 
সংযশাধনী অনুযমাদযনর সুনিধা শহীদ বসননকযদর নিধিা ও 
নদিাঙ্ সপনশনযভাগী-সহ পনরিাযরর সপনশনযভাগীযদরও 
সদও়ো হযি। এই নসদ্াযন্তর ফযে তরুণরা সশস্ত্র িানহনীযত 
স্াগ নদযত আরও উৎসানহত হযি।

n  িীর নারী এিং নদিাঙ্ সপনশনযভাগী-সহ পনরিাযরর 
সপনশনযভাগীরা উপকৃত হযিন।

n  সশস্ত্র িানহনীর ২৫ েযক্ষর সিনশ (৪.৫২ েযক্ষরও সিনশ 
নতুন সুনিধাযভাগী-সহ) সপনশনযভাগী উপকৃত হযিন।

n  ২০১৯ সাযের ১ জেুাই সরযক কা্ ভূকর হযি।

n  ২০১৯ সাযের জেুাই সরযক ২০২০ সাযের জনু প্ ভূন্ত 
িযক়ো নহসাযি ২৩,৬৩৮ সকাটট টাকা সদও়ো হযি। এর 
ফযে অনতনরতি িান্ ভূক ি্য়ে হযি ৮৪৫০ সকাটট টাকা।

তসদ্ধাতি: ২০২৩ মিসুলমি জন্য নািলকল্ি শুষ্ক 
োলঁসি (সকাপিা) নূ্যনিম সমথ ্ষন মূল্্যি অনুলমািন।

প্োব: নননদভূষ্ভাযি কাটা সকাপরার এমএসনপ কুইন্াে 
প্রনত ১০৮৬০ টাকা ননধ ভূারণ করা হয়েযে, স্িাযন িে 
সকাপরার এমএসনপ প্রনত কুইন্াে ১১৭৫০ টাকা ননধ ভূারণ 
করা হয়েযে।

n  নননদভূষ্ভাযি কাটা সকাপরার জন্য কুইন্াে নপেু ২৭০ 
টাকা এিং িে সকাপড়ার জন্য কুইন্াে নপেু ৭৫০ টাকা 
িমৃ্দ্ সপয়েযে। n

মতন্তসোি তসদ্ধাতি 

সসতনক ও ককৃ রকলিি ক্্যালে সকন্দ্রীয় 
সিকালিি ঐতিহাতসক তসদ্ধাতি

সিলেি প্ধান িইু স্তভে হ্- আমালিি সসতনক ও ককৃ রলকিা। উেলয়ি ক্্যাে 
সাধলনি ্লষ্্য প্ধানমন্তী নলিন্দ্র সমািীি সনিকৃলত্ব সকন্দ্রীয় মতন্তসো সিলেি 

িতিরি অংে এবং সসন্যলিি জন্য গুরুত্বপূে ্ষ তসদ্ধাতি গ্রহে কলিলে।
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সংসযদর শীতকােীন অনধযিশন ৭ 
নিযসম্বর সরযক ২৩ নিযসম্বর প্ ভূন্ত 
িযে। শীতকােীন অনধযিশন 

িোকােীন সোকসভার কা্ ভূক্ম নেে ৯৭% এিং 
রাজ্যসভার ১০২%। সোকসভার জ্স্পকার ওম নিড়ো 
এিং রাজ্যসভার সি়োরম্যান জগদীপ ধনকর 
কযক্ষর কা্ ভূকানরতা সম্পযকভূ নিস্ানরত তর্য 
উপস্াপন কযরযেন। সোকসভা মাদযকর নিরুযদ্ 
এিং সকানভি-১৯ সংক্মযণর ঝঁুনকর নিরুযদ্ 
েড়াইয়ের প্রস্াি গ্রহণ কযরযে। সংসযদর উভ়ে 
কযক্ষর কাজ একসযঙ্ স্াগ করযে সদিা ্াযছে 
কাযজর উৎপাদনশীেতা নেে প্রা়ে শতভাগ। 
সোকসভা়ে ১৯৩ নং নিধাযনর অধীযন, ‘সদযশ 
মাদযকর অপি্যিহাযরর সমস্যা এিং সরকার কতৃ ভূক 
গহৃীত পদযক্ষপ’ এিং ‘ভারযত সিোধুোর প্রিাযরর 
প্রয়োজন এিং সরকার কতৃ ভূক গহৃীত পদযক্ষপ’ 
নি়্েক আযোিনা হয়েনেে। এই উভ়ে আযোিনাই 
১৫ রন্ারও সিনশ সম়ে সন়ে ্াযত সমস্ দযের ১১৯ 
জন সদস্য অংশগ্রহণ কযরনেযেন। রাজ্যসভা়ে, 
নিশ্ উষ্ণা়েযনর গুরুতর প্রভাি এিং এর নিরুযদ্ 
েড়াই করার জন্য প্রনতযরাধম্েক পদযক্ষযপর 
প্রয়োজনী়েতার নি্য়ে ১৭৬ নং নিধাযনর অধীযন 
একটট সংনক্ষপ্ত সময়ের আযোিনা অনুটষ্ত 
হয়েনেে। এোড়াও, ৩৭৭ নং নিনধর অধীযন ২৯৮টট 
জনগুরুত্বপ্ণ ভূ নি়্ে উত্ানপত করা হয়েনেে। n

সংসলিি েীিকা্ীন অতধলবেন শুরু হলয়তে্ ৭ তডলসম্বি, ২৩ তডলসম্বি পে ্ষতি িা চল্। 
েীিকা্ীন অতধলবেন চ্াকা্ীন স্াকসোয় ৯৭% এবং িাজ্যসোি ১০২% কাজ হলয়লে। 
অতধলবেন চ্াকা্ীন, স্াকসোয় নয়ঠে সিকাতি তব্ সপে কিা হলয়তে্ এবং সািঠে তব্ 

কলষ্ পাস হলয়তে্। এই অতধলবেলন িাজ্যসোয় সমাে নয়ঠে তব্ পাস হলয়লে।

সংসযদর শীতকােীন অনধযিশন িা্রে 

েীিকা্ীন অতধলবেন: স্াকসোয় ৯৭% 
এবং িাজ্যসোয় ১০২% কাজ

অতধলবেন চ্াকা্ীন সংসলিি উেয় কলষ্ 
সমাে পাস হওয়া তবল্ি সংখ্যা হ্ নয়ঠে, েথা:

n  িন্যপ্রাণী সুরক্ষা (সংযশাধনী) নিে, ২০২২ 
n  শম্তি সংরক্ষণ (সংযশাধনী) নিে, ২০২২ 
n  নতুন নদনলি সানেনস সকন্দ্র (সংযশাধনী) নিে, ২০২২
n  িরাদে নিে (নং-৪), ২০২২
n  িরাদে নিে (নং-৫), ২০২২ 
n  সংনিধান (তফনসনে জানত ও তফনসনে উপজানত) আযদশ 

(নবিতী়ে সংযশাধনী) নিে, ২০২২
n  সমযুদ্ জেদসু্যতা নিযরাধী নিে, ২০২২
n  সংনিধান (তফনসনে উপজানত) আযদশ (নবিতী়ে 

সংযশাধনী) নিে, ২০২২
n  সংনিধান (তফনসনে উপজানত) আযদশ (িতুর ভূ সংযশাধনী) 

নিে, ২০২২

সংসলিি উেয় কলষ্ি কালজি সময়
রাজ্যসভা ৬৪ রণ্া ৫০  নমননট এিং সোকসভা ৬৮ রণ্া ৪২ 
নমননট কাজ কযরযে। এই অনধযিশযন সোকসভা়ে সমৌনিকভাযি 
তারকানিননিত ৫৬টট প্রযশ্নর উত্র সদও়ো হয়েনেে। ২৭৬০টট 
তারকানিনিনিহীন প্রযশ্নর উত্র সংসযদর সটনিযে রািা হয়েনেে।  
রাজ্যসভা়ে ৮২টট তারকানিননিত প্রযশ্নর সমৌনিকভাযি উত্র 
সদও়ো হয়েনেে। ১৯২০টট তারকানিনিনিহীন প্রযশ্নর উত্র 
কযক্ষর সটনিযে রািা হয়েনেে। 
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সাধারণত সদযশর প্রধানমন্তী, সোকসভার 
জ্স্পকার, রাজ্যসভার সি়োরম্যান এিং 
নিনশষ্ ি্যম্তিযদর সংসদ ভিযনর সসন্টাে 

হযে মহাপুরু্যদর ম্নত ভূ িা েনিযত পুষ্পস্িক অপ ভূণ 
করযত সদিা ্া়ে। নকন্তু স্াধীনতার অমতৃ কাযের নতুন 
স্িনা হয়েযে। এিন সংসদ ভিযন এই সকে শ্রদ্া্নে 
কম ভূস্নিযত অংশ ননযত পারযিন সদযশর তরুণরা। 
সদযশর মহান সনতাযদর জীিন তাযঁদর অনুপ্রানণত 
করযি। সংসদ িা সরকাযরর সযঙ্ জনগণযক ্ ুতি করার 
িেমান উযদ্যাযগ আযরকটট মাত্া স্াগ হয়েযে। এই 
পযি ভূ, ভারতরত্ন অটে নিহারী িাজযপ়েী এিং পম্ণ্ডত 
মদন সমাহন মােযি্যর জন্মিান্ ভূকী উদ্াপযনর জন্য 
সংসযদর সসন্টাে হযে আয়োম্জত একটট অনুষ্াযন সারা 
সদযশর ৭৫ জন তরুণতরুণীযক অংশ সনও়োর সুয্াগ 

সদও়ো হয়েনেে। তরুণতরুণীরা প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদী, জ্স্পকার ওম নিড়ো এিং অন্যান্য ি্যম্তিত্বযদর 
পাশাপানশ সদযশর সংসযদ স্ানপত মহাপুরু্যদর ম্নত ভূ ও 
েনি সদযি অনভভ্ত হয়ে পযড়ন। ননউ ইম্ডি়ো সমািার 
পম্ত্কাযক সদও়ো সাক্ষাৎকাযর অযনক নশক্ষারমী তাযঁদর 
অনুভ্নত ি্যতি কযরযেন।

সংসযদর সসন্টাে হযে ‘জাতী়ে সনতাযদর প্রনত শ্রদ্া 
ননযিদযন আমাযদর সদযশর তরুণযদর অংশগ্রহণ’ এই 
নতুন ধারণার অধীযন শুরু হও়ো কম ভূস্নির জন্য ১১ জন 
সনতার জন্মিান্ ভূকী নননদভূষ্ করা হয়েযে। প্ররম অনুষ্ানটট 
২০২২ সাযের ২ অযক্টাির জানতর জনক মহাত্মা গাধিী 
এিং োে িাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মিান্ ভূকীযত আয়োম্জত 
হয়েনেে। এিনও প্ ভূন্ত আটটট অনুষ্ান হয়েযে। পরিতমী 
অনুষ্ান ২৩ জানু়োনর সনতাম্জ সুভা্ িন্দ্র িসুর 

 জািীয় সনিালিি আিে ্ষ সিলেি েুব 
সম্প্রিায়লক অনুপ্াতেি কিলব     

তবহালিি সবো্ীি তনো কুমািী, উত্িপ্লিলেি সেওিাজ তসং, বা ঝা়েখলণ্ডি ত্তপ োলেি মলিা 
৭৫ জন েুব অংেগ্রহেকািীলক সংসি েবলন োিিিত্ন পন্ণ্ডি মিন সমাহন মা্ব্য এবং অে্ 

তবহািী বাজলপয়ীি জন্মতিলন িালঁিি প্তি শ্রদ্ধা জানালনাি সুলোগ সিওয়া হলয়তে্। স্াকসোি 
স্স্পকাি ওম তব়ে্াি সনিকৃলত্ব একঠে অনন্য কম ্ষসূতচ চা্ু কিাি মাধ্যলম এঠে সভেব হলয়তে্। 

সিলেি মহান সনিালিি জীবন ও আিে ্ষ সম্লক্ষ সলচিনিা প্সাতিি কিাি ্লষ্্য িালঁিি 
জন্মতিলনি শ্রদ্ধাঞ্জত্ অনুষ্ালন েুবকলিি অংেগ্রহে তনন্চিি কিলি এই কম ্ষসূতচি সূচনা কিা 

হলয়লে। ২৫ তডলসম্বি োিিিত্ন পন্ডিি মিন সমাহন মা্ব্য এবং অে্ তবহািী বাজলপয়ীি 
জন্মবাতর ্ষকীলি ৭৫ জন েুবকেুবিী এবং কলয়কলো তেষ্াথমী সংসলি উপতস্ি তেল্ন।

েুবািা সংসলি জািীয় সনিালিি শ্রদ্ধা জাতনলয়লেন   

্ুি অংশগ্রহণ িা্রে
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এই মহান সনিালিি পুষ্পস্তবক অপ ্ষে কিা হলব  

জন্মিান্ ভূকীযত ননধ ভূানরত হয়েযে।  
ভারতরত্ন পম্ণ্ডত মদন সমাহন মােি্য এিং অটে 

নিহারী িাজযপ়েীর জন্মিান্ ভূকী উপেযক্ষ্য ২৫ নিযসম্বর 
সংসদ ভিযন একটট শ্রদ্া অনুষ্াযনর আয়োজন করা 
হয়েনেে। সোকসভা়ে, সোকসভার জ্স্পকার ওম নিড়ো 
এিং প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী, একানধক মন্তী, সাংসদরা 
দুই মহান ি্যম্তিত্বযক শ্রদ্া জাননয়েযেন। সদযশর নিনভন্ন 
অঞ্চযের ৭৫ জন অংশগ্রহণকারী এই শ্রদ্া্নে 
কম ভূস্নিযত স্াগ নদয়েনেযেন। অংশগ্রহণকারীযদর 
মযধ্য ৪০ জন মনহো এিং ৩৫ জন পুরু্ নেযেন। 
অংশগ্রহণকারীরা পম্ণ্ডত মদন সমাহন মােি্য এিং 
অটে নিহারী িাজযপ়েীর জীিন ও আদশ ভূ ননয়ে 
আযোিনা কযরন। এোড়াও, নদনলি-এননসআযরর নিনভন্ন 
সু্ে ও কযেজ সরযক ৪০০ জন অংশগ্রহণকারীযক 
আমন্তণ জানাযনা হয়েনেে। 

সংসদ ভিযন আয়োম্জত এই অনুষ্াযন ২৫ জযনরও 

সিনশ অংশগ্রহণকারী জাতী়ে সনতাযদর অিদাযনর 
পাশাপানশ তাযঁদর জীিযনর আদশ ভূ ও অনুযপ্ররণাম্েক 
নি়্ে ননয়ে িতিি্য উপস্াপন কযরন। অংশগ্রহণকারীরা 
সংসদ ভিন, কতভূি্য পর, ্ুদ্ মিনৃতযসৌধ, রাজরাট, 
জাতী়ে স্যাননযটশন সসন্ার এিং প্রধানমন্তীর সংগ্রহাে়ে 
পনরদশ ভূন কযরন। নিনভন্ন মন্তক কতৃ ভূক আয়োম্জত 
প্রনতয্ানগতার মাধ্যযম সংসদ ভিযন এই অনুষ্াযন 
অংশগ্রহযণর জন্য সারাযদশ সরযক ৭৫ জন তরুণ-
তরুণীযক সিযে সনও়ো হয়েনেে।

‘পাে ভূাযমন্ানর নরসািভূ অ্যাডি স্ননং ইননটেটটউট ফর 
সিযমাযক্নস’ িা প্রাইি  ননি ভূানিত অংশগ্রহণকারীযদর 
অনুপ্রানণত করার জন্য সাংসদ এিং সজো 
ম্যাম্জয্রেটযদর নিটঠ পাঠা়ে। সংসদ অংশগ্রহণকারীযদর 
রাকার ি্যিস্া কযর। পুষ্পস্িক অপ ভূণ অনুষ্াযনর পযর, 
তাযঁদর জাতী়ে সনতাযদর নি্য়ে িই, একটট সপনড্াইযভ 
সংনিধাযনর একটট ক্যানেগ্রানফক কনপ সদও়ো হ়ে। n

সুোর চন্দ্র বস ু ২৩ জানু়োনর  পম্চিমিঙ্ 
ডঃ তব আি আলম্বিকি ১৪ এনপ্রে মহারাষ্ট্র 
গুরুলিব িবীন্দ্রনাথ িাকুি   ৭ সম পম্চিমিঙ্ 
মহাত্া গান্ধী  ২ অযক্টাির গুজরাত
্া্ বাহািিু োস্তী  ২ অযক্টাির  উত্রপ্রযদশ 
সি্ষাি বল্েোই প্যালে্ ৩১ অযক্টাির  গুজরাত
পন্ণ্ডি জওহি্া্ সনলহরু  ১৪ নযভম্বর   উত্রপ্রযদশ 
ইন্ন্দিা গান্ধী  ১৯ নযভম্বর   উত্রপ্রযদশ 
ডঃ িালজন্দ্র প্সাি ৩ নিযসম্বর  নিহার 
পন্ণ্ডি মিন সমাহন মা্ব্য  ২৫ নিযসম্বর   উত্রপ্রযদশ 
অে্ তবহািী বাজলপয়ী ২৫ নিযসম্বর   উত্রপ্রযদশ 

নিনভন্ন নি্য়ে অটেম্জ’র স্পষ্ভা্া, 
আত্মনিশ্াস এিং িাগ্ীতা নেে 
অসামান্য। সদশযক শম্তিশােী ও উন্নত 
করযত অটেম্জ’র সনতৃযত্ব েক্ষ েক্ষ 
ভারতী়ে উপকৃত হয়েনেযেন। তারঁ 
সনতৃযত্ব সদশ নিনভন্ন সক্ষযত্ অভ্তপ্ি ভূ 
উন্ননত সাধন কযরযে। 

- ওম তব়ে্া, স্াকসোি 
স্স্পকাি।

অটে নিহারী িাজযপ়েী'ম্জ একজন মহান 
রাষ্ট্রনা়েক নেযেন, নতনন সদশযক ি্যনতক্মী 
সনতৃত্ব নদয়েনেযেন। নতনন ভারতযক প্রনতটট 
সক্ষযত্ নতুন উচ্চতা়ে ননয়ে ্াও়োর জন্য 
কাজ কযরনেযেন, তা সস পনরকাঠাযমা, 
নশক্ষা িা নিযদশ নীনত, ্াই সহাক না সকন। 
হৃদয়ের অন্তস্ে সরযক আরও একিার 
প্রণাম জানাই অটেম্জ’সক। 

-মন তক বাি অনুষ্ালন প্ধানমন্তী 
নলিন্দ্র সমািী। 

আনম ন্যাশনাে সানভভূস নস্যমর 
একজন সদস্য। রাজ্যস্যরর 
িক্তৃ তা প্রনতয্ানগতা়ে জ়েোযভর 
পর সংসযদর কম ভূস্নিযত 
অংশগ্রহযণর আমন্তণ জাননয়ে 
নদনলি সরযক সফান পাই। আনম এই 
অনুষ্াযনর অংশ হযত সপযর 
সরামাম্ঞ্চত। অনুষ্াযন উপনস্ত 
নেযেন সোকসভার জ্স্পকার ওম 
নিড়ো এিং প্রধানমন্তী নযরন্দ্র 
সমাদী। তারঁা আমার সযঙ্ করা 
িযেন এিং েনিও সতাো হয়েনেে।

-তনো কুমািী, সবো্ী, তবহাি।

অনুষ্াযনর অংশ হযত সপযর আনম 
আনম্দেত। সংসদ ভিযনর সামযন 
প্রধানমন্তী নযরন্দ্র সমাদী এিং 
সোকসভার জ্স্পকার ওম 
নিড়োযক সদযি আনম অনভভ্ত! 
আনম অন্যান্য রাযজ্যর 
অংশগ্রহণকারীযদর সযঙ্ করা 
িোরও সুয্াগ সপয়েনে।

-সেওিাজ তসং, বু্ন্দেহি, 
উত্িপ্লিে 
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িািার করা়ে নতনন সরকানর িাকনরযত স্াগ সদন। 
তারঁ কাজ, পনরশ্রযম মুগ্ধ হয়ে মাত্ ৪ িেযরর 

মযধ্য নরিটটশ সরকার তাযঁক তহনসেদার সরযক সিপুটট 
কাযেক্টর পযদ উন্নীত কযর। নকন্তু িািার মতুৃ্যর পর 
নতনন িাকনর সেযড় নদয়ে সদযশর সসিা়ে ননযজযক 
ননয়োম্জত কযরন। সানহত্য ও নশক্ষা সক্ষযত্ অিদাযনর 
জন্য িঃ ভগিান দাসযক ১৯৫৫ সাযে ভারযতর 
সযি ভূাচ্চ অসামনরক সমিান ভারতরত্ন প্রদান করা হ়ে। 
কনরত আযে, তৎকােীন রাষ্ট্রপনত িাঃ রাযজন্দ্র প্রসাদ 
নন়েম সভযে িঃ ভগিান দাযসর পা েঁুয়ে আশীি ভূাদ 
গ্রহণ কযরন। সদযশর নবিতী়ে রাষ্ট্রপনত এস. রাধাকৃষ্ণন 
িক্টর ভগিান দাসযক তারঁ গুরু নহসাযি মান্য করযতন। 
পম্ণ্ডত মদন সমাহন মােি্যও তারঁ সযঙ্ পরামশ ভূ 
করযতন।

িঃ ভগিান দাস ১৮৬৯ সাযের ১২ জানু়োনর 
িারাণসীর জনমদার পনরিাযর জন্মগ্রহণ কযরন। মাত্ 
িাযরা িের ি়েযস নতনন দশম সশ্রণীর পরীক্ষা়ে উত্ীণ ভূ 
হন এিং ১৮ িের ি়েযস এমএ নিনগ্র োভ কযরন। িুি 
অল্প ি়েযসই নতনন ইংযরম্জর পাশাপানশ নহম্দে, সংসৃ্ত, 
আরনি, উদুভূ এিং ফারনস নশযিনেযেন। তারঁ িািা নেযেন 
মাধিদাস এিং মা নকযশারী সদিী। িঃ ভগিান দাস 
অ্যানন সিসাযন্তর ভা্যণ এতটাই প্রভানিত হয়েনেযেন 
স্ নতনন ১৮৯৪ সাযে নরওসনফক্যাে সসাসাইটটযত 
স্াগদান কযরন। নশক্ষানিদ িঃ ভগিান দাস প্রাি্য ও 
পাচিাযত্যর নশক্ষার মযধ্য ি্যিধান দর্ করযত 

সিয়েনেযেন।
তারঁ অিদান শুধুমাত্ সকন্দ্রী়ে নহদে ুকযেজ প্রনতষ্ার 

মযধ্য সীমািদ্ সনই িরং নতনন এই প্রনতষ্াযনর 
অনিতননক সসযক্টানর নহযসযি স্াগদান কযরন।

অসহয্াগ ও আইন অমান্য আযদোেযন 
অংশগ্রহযণর জন্য তাযঁক সজযে স্যত হয়েনেে। এই 
সম়েকাযে নতনন িািু নশি প্রসাযদর সাযর সাক্ষাত 
কযরন। তারঁ সযঙ্ স্ৌরভাযি নতনন ‘কাশী নহদে ু
নিদ্যাপীঠ’ প্রনতষ্া কযরন। ফযে পম্ণ্ডত মদন সমাহন 
মােযি্যর িারাণসীযত একটট ‘নহদে ু নিশ্নিদ্যাে়ে’ 
প্রনতষ্ার স্প্ন প্রণ হ়ে। নতনন এর প্ররম উপািা্ ভূও হন। 
সদযশর নবিতী়ে প্রধানমন্তী োে িাহাদুর শাস্ত্রী এিং 
স্াধীনতা সংগ্রামী িন্দ্রযশির আজাদও নিদ্যাপীযঠ তারঁ 
নশ্্য নেযেন। 

িঃ ভগিান দাস িহু গ্রন্ অনুিাদ কযরনেযেন। তারঁ 
অনুিাদ করা ভগিত গীতা আজও িুি নিি্যাত। নতনন 
নহম্দে ও সংসৃ্ত ভা্া়ে ৩০টটরও সিনশ গ্রন্ রিনা 
কযরনেযেন। ১৯৩৪ সাযে নতনন উত্রপ্রযদশ 
নিধানসভা়ে ননি ভূানিত হন। স্াধীনতার পরও নতনন 
জাতী়ে স্াযর ভূ অলিান্ত পনরশ্রম করযতন। ১৯৫৮ সাযের 
১৮ সসযটেম্বর নতনন পরযোক গমন কযরন। িনধ ভূষু্ণ 
পনরিাযর জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বিও নতনন কিনও অযর ভূর 
সমাযহ আটযক রাযকননন, ভারতযক নশক্ষার সক্ষযত্ 
স্ননভভূর করযত নতনন আজীিন ননযজযক ননয়োম্জত 
কযরনেযেন। n

তেষ্া, আধ্যাত্মিকিা এবং সংস্কৃ তিি সকন্দ্র কােীলি বহ ুতবখ্যাি ব্যন্ক্ত জন্মগ্রহে কলিলেন। ডঃ 
েগবান িাস তেল্ন এমনই একজন মহান ব্যন্ক্তত্ব তেতন স্াধীনিা সংগ্রালম সোগিালনি জন্য 
সডপুঠে কাল্ক্টলিি পি ি্যাগ কলিতেল্ন। তিতন সিলেি উচ্চতেষ্ালক তরিঠেে প্োব সথলক 

মুক্ত কিলি এবং এই সষ্লরি োিিলক স্তনে্ষি কিলি সচলয়তেল্ন। তিতন সসন্টা্ তহন্দ ু
কল্লজ অববিতনক সসলরেোতি তহসালব িািঁ কম ্ষজীবন শুরু কলিন এবং পলি কােী 

তবি্যাপীলিি প্তিষ্ািা সিস্য এবং প্থম উপাচাে ্ষ হন।

এক আত্তনে্ষি 
সিলেি কল্পনা 
কলিতেল্ন
জন্ম- ১২ জানু়োনর, ১৮৬৯ মতুৃ্য- ১৮ সসযটেম্বর, ১৯৫৮ 

িঃ ভগিান দাস ব্যন্ক্তত্ব 
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তমতডয়া কন ্ষাি 
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স্ামী তবলবকানলন্দি জন্মবাতর ্ষকী স্ামী তবলবকানলন্দি জন্মবাতর ্ষকী 
স্ামী তবলবকানন্দ িািঁ তচতিা ও কলম ্ষি মাধ্যলম সিলেি েুব সমালজি কালে অনুলপ্িো হলয় 
ওলিন। সিলেি েুবসমালজি সভোবনা ও েন্ক্তি প্তি িািঁ তবশ্বাস তে্ অগাধ। তিতন তবশ্বাস 

কিলিন, সিলেি িরুেিাই আগামী তিলন সিলেি উন্নয়লনি সঠিক তিকতনলি্ষেনা তিলি 
পািলবন। িািঁ আিে ্ষ আজও িরুেলিি সিে সসবায় অনুপ্াতেি কলি। স্ামী তবলবকানন্দ 

জািপাি, অস্পকৃে্যিা এবং সামান্জক বতহষ্কালিি িীরি সমাল্াচক তেল্ন। িািঁ তচতিাধািায় 
আধ্যাত্মিকিা, জািীয়িাবাি এবং আধুতনকিাি আচিে ্ষ সমন্বয় তে্। তিতন সমগ্র তবশ্বলক 

োিিীয় সংস্কৃ তিি মূ্্যলবালধি সলগে পতিচয় কতিলয় তিলয়তেল্ন। পথপ্িে ্ষক এবং 
সিেলপ্তমক স্ামী তবলবকানলন্দি জন্মতিন ‘জািীয় েুব তিবস’ তহসালব পাত্ি হয়।

১২ জানুয়াতি : জািীয় েুব তিবস 

“স্ামী নিযিকানদে ভারযতর ্ুিসমাজযক 
সদযশর সগৌরিম়ে অতীত এিং এর 
সগৌরিম়ে ভনি্্যযতর মযধ্য একটট 
শম্তিশােী স্াগস্ত্ নহসাযি নিযিিনা 
কযরনেযেন। নিযিকানদে িেযতন স্ শম্তি 
ননযজযদর মযধ্য নননহত রয়েযে, সসই 
শম্তিযক প্রকাশ করুন এিং নিশ্াস করুন 
স্ আপনন সিনকেু করযত পাযরন। 
ননযজর প্রনত এই নিশ্াস, আপাতদৃটষ্যত 
অসম্ভিযক সম্ভি করার- এই িাতভূা আজও 
সদযশর তরুণযদর জন্য সমানভাযি 
প্রাসনঙ্ক। আনম িুি িুনশ স্ আজযকর 
ভারযতর ্ুি সম্প্রদা়ে এটা িুি ভাযোভাযি 
িুঝযত পারযেন, তারঁা ননযজর উপর 
নিশ্াস সরযি এনগয়ে ্াযছেন।“  
- নলিন্দ্র সমািী, প্ধানমন্তী  
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