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সমাচাৰ

বিনামূলীয়া বিতৰণ

সুৰক্ষিত মহিলা

ৰাষ্ট্ৰৰ শক্তি

নতু ন ভাৰতত নাৰী শক্তিয়ে সুৰক্ষাৰ লগতে সমতাৰ অধিকাৰ
লাভ কৰাৰ ফলত এওঁ ল�োক হৈ পৰিছে দেশৰ সমৃদ্ধিৰ আধাৰ
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মন কী বাত ২.০ ২৯ সংখ্যক খণ্ড, ২৪ আক্টোবৰ ২০২১

“ভেকচিনৰ ১০০ ক�োটি পালি
প্ৰদান কৰা হ�োৱাৰ পাছত দেশ
এতিয়া নতু ন উৎসাহ আৰু
শক্তিৰে আগবাঢ়িব ধৰিছে”
ভেকচিনৰ ১০০ ক�োটিৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰমৰ পাছত নিৰধাৰিত
্
সময়ত হ�োৱা মন কী বাত অনুষ্ঠানত এই বিষয়ট�ো
অৱতাৰণা হ�োৱাৰ কথাট�ো স্বাভাৱিক আছিল। সকল�োৰে প্ৰয়াসত এই অভিযানে কিদৰে সফলতা লাভ কৰিছে সেই
সম্পৰ্কত অৱতাৰনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্গম এলেকাব�োৰত গৈ টিকাকৰণ কাৰ্যসচ
ূ ী সফল কৰা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক�ো
সম্বোধন কৰে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাক স্মৰণ কৰি যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁ ৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ আহ্বান
জন�োৱাৰ লগতে স্বচ্ছতাৰ বিষয়ে প্ৰেৰণা ল’বলৈ আহ্বান জনায়। ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষাত নাৰী শক্তিৰ অৱদান শীৰ্ষক বিষয়ট�ো
তেওঁ মন্তব্য ৰাখে। মন কী বাতৰ কিয়দংশ আগবঢ়োৱা হ’লঃ
ভেকচিনঃ ১০০ ক�োটি ক�োভিড ভেকচিনৰ পালি প্ৰদান কৰা হ�োৱাৰ পাছত আজি দেশ নতু ন উৎসাহ, নতু ন
শক্তিৰে আগবাঢ়ি গৈছে। এই ভেকচিন অভিযানৰ সফলতাই ভাৰতৰ সামৰ্থৰ কথা আৰু সকল�োৰে প্ৰয়াসৰ
কথা ব্যক্ত কৰিছে।
পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিশ্বস্তৰীয় কেন্দ্ৰঃ ভাৰতে পৰম্পৰাগত চিকিৎসাৰ উন্নত আন্তঃগাঁথনিৰ
বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সৈতে মিলি কাম কৰি আছে। দাৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলীকৰণ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আদি বিষয়ৰ
লগতে য�োগ আৰু আয়ুসক জনপ্ৰিয় কৰাৰ কাম কৰি থকা হৈছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই দেশত পৰম্পৰাগত
চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ বাবে বিশ্বস্তৰীয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব।
অটল প্ৰেৰণাঃ ১৯৭৭ চনত অটলজীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘত হিন্দীত ভাষণ দি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল। অটলজীয়ে
কৈছিল, “মই ইয়াত ৰাষ্ট্ৰৰ সত্বা বা মহত্বৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু উন্নয়ন ম�োৰ
বাবে অধিক মহত্বপূৰ্ণ। অন্ততঃ আমাৰ সফলতাব�োৰ আৰু অসফলতাব�োৰ কেৱল এটা মাপৰে জ�োখা উচিত
যাতে আমি সকল�োৱে মানৱ সমাজক মূলতঃ নৰ-নাৰী আৰু শিশুসকলক ন্যায় আৰু কল্যাণ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত
চেষ্টা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছ�োঁ। অটলজীৰ এই কথাব�োৰে আমাক আজিও দিশ প্ৰদান কৰে।
সবল নাৰীঃ হংসা মেহতা আৰু লক্ষ্মী মেননৰ দৰে মহিলাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত পুৰুষৰ সৈতে নাৰীৰ সম
অধিকাৰৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল। ১৯৫৩ চনত বিজয়া লক্ষ্মী পণ্ডিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিৱেশনৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব
পালন কৰিছিল। বিগত কেইটামান বৰ্ষত মহিলা আৰক্ষীৰ সংখ্যা দুগুণ হৈছে। ২০১৪ চনত এই সংখ্যা প্ৰায়
১.০৫ লাখ আছিল আৰু ২০২০চনত এয়া বৃদ্ধি হৈ ২.১৫ লাখ হৈছে। আমাৰ কেইগৰাকীমান নাৰীশক্তিয়ে
বৰ্তমান ক�োব্ৰা বেটেলেয়নৰ অংশ হ�োৱাৰ বাবে জংগলত কঠ�োৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে।
নতু ন ড্ৰোন নীতিঃ ভাৰতৰ নতু ন ড্ৰোন নীতিৰ প্ৰয়�োগ ক�োভিডৰ ভেকচিন বিতৰণ আৰু কৃষি খণ্ডত
প্ৰয়�োগ কৰা হৈছে। বিশেষত পৰিবহন বিভাগৰ সহায়ক হ�োৱাকৈ এই ড্ৰোন নীতিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব যাতে
আপাতকালীন পৰিস্থিতিত ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে আইন-শৃংখলাগত পৰিস্থিতি,
আন্তঃগাঁথনিমূলক কামকাজত সহায়ক হয়। এই নীতি প্ৰণয়নৰ পাছত দেশী-বিদেশী বিনিয়�োগকাৰীয়ে ড্ৰোন
ষ্টাৰ্ট-আপ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব।
অমৃত মহ�োৎসৱৰ নতু ন পদক্ষেপঃ সংগীত, কলা আৰু সংস্কৃতিক স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱৰ সৈতে
সংযুক্ত কৰাৰ বাবে চৰ্ দাৰ পেটেলৰ ৩১ অক্টোবৰৰ জয়ন্তীত প্ৰতিয�োগিতাৰ আয়�োজন কৰা হয়।
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ভিতৰৰ পৃষ্ঠাব�োৰত...

কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সকল�ো সংস্কাৰমূলক নীতিৰ
মূল আধাৰ হৈছে মহিলাৰ সবলীকৰণ

সম্পাদক

জয়দীপ ভাটনাগৰ,
মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান,
প্ৰেছ ইনফ'ৰমেশ্বন ব্যুৰ'
নতু ন দিল্লী

জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা সম্পাদক
সন্তোষ কুমাৰ

জ্যেষ্ঠ সহায়ক পৰামৰ্শদাতা সম্পাদক
বিভ�োৰ শৰ্মা
সহায়ক পৰামৰ্শদাতা সম্পাদক
চন্দন কুমাৰ চ�ৌধুৰী

প্ৰচ্ছদ
লেখা

মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ ৰ�োধ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে একাধিক পদক্ষেপ
গ্ৰহণ কৰিছে। তিনি তালাকৰ প্ৰথা বিলুপ্তিকৰণ মহিলাৰ সবলীকৰণৰ দিশত
ল�োৱা অন্যতম এক সিদ্ধান্ত। 			
পৃষ্ঠা ১০-১৯

ভাষা সম্পাদকসকল

মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত বিশেষ
সংস্কাৰ অনা এজন মহান ব্যক্তি

শ�োণিত কুমাৰ গ�োস্বামী (অসমীয়া),
সুমিত কুমাৰ (ইংৰাজী),
অনিল পেটেল (গুজৰাটী),
নাদিম আহমেদ (উৰ্দু ),
বিনয়া পি.এছ.(মালায়লম),
প�ৌলমী ৰক্ষিত(বাঙালী )
হৰিহৰ পাণ্ডা (উড়িয়া)

জ্যেষ্ঠ ৰূপাংকনকৰ্তা
শ্যাম শংকৰ তিৱাৰী
ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা

সমাজৰ নিস্পেষিত, শ�োষিতজনৰ লগতে বিশেষত
মহিলাৰ সহায়ৰ বাবে কাম কৰি জ্যোতিবা ফুলেই
অনেক সংস্কৰমূলক কাম হাতত লৈছিল।			
			
পৃষ্ঠা ০৬-০৭

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ
উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণ

ৰূপাংকনকৰ্তা
দিব্যা তলৱাৰ
অভয় গুপ্তা

আউটৰীচ্ছ এণ্ড ক’মিউনিকেশ্বন,
দ্বিতীয় মহলা, সূচনা ভৱন
নতু ন দিল্লীঃ ১১০০০৩

মেইল- response-nis@pib.gov.in

প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদনত আগবাঢ়ি গৈছে ভাৰত
			
পৃষ্ঠা ৮-৯

ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ

মহামাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত পৃষ্ঠা ৩০-৩৩

সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ

মুদ্ৰণঃ

ক�োঠা নং-২৭৮, ব্যুৰ’ অৱ

প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত

৩০ বছৰৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণসম্পৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত
বিশেষ আয়�োজন					
		
পৃষ্ঠা ২৫

সত্যেন্দ্ৰ প্ৰকাশ,
মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান, বিঅ'চি
ব্যুৰ' অৱ আউটৰীচ্ছ এণ্ড
কমিউনিকেশ্বনৰ হৈ

য�োগায�োগৰ ঠিকনা আৰু ই-মেইলঃ

পৃষ্ঠা ০৪-০৫

অষ্টাদশ ইণ্ডো-আছিয়ান সন্মিলন

মুদ্ৰক আৰু প্ৰকাশক

আৰাৱলী প্ৰিন্টাৰ্চ এণ্ড পাব্লিচাৰ্চ
প্ৰাইভেট লিমিটেড, ডাব্লিউ-৩০,
অ'খলা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া, ফেজ-২ ,
দিল্লীঃ ১১০০২০

সংক্ষিপ্ত খবৰ

উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰবাঞ্চলত
্
৯খনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰে
এই অঞ্চল হৈ পৰিব মেডিকেল
হব আৰু কুশীনগৰে পৰ্যটনৰ
মানচিত্ৰত মুখ্য ভূ মিকা গ্ৰহণ
কৰিব।
		
পৃষ্ঠা ২৬-২৯

গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জম্মু-কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ		
		
পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা

দৰিদ্ৰজনক সবল কৰাৰ দিশত পদক্ষেপ
			

পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত

গতিশক্তিয়ে উন্নয়নৰ গতি ক্ষীপ্ৰ কৰি তু লিব	
			

পৃষ্ঠা ৩৯

৬৭ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত্ৰ বঁ টা প্ৰদান অনুষ্ঠান
ৰজনীকান্তলৈ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা		
				
পৃষ্ঠা ৪০

সংবিধান প্ৰণয়নৰ আঁৰৰ মহিলাসকল
RNI No. : DELASS/2020/78827
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সম্পাদকীয় কলম...
সাদৰ নমস্কাৰ,

মহিলা- তেওঁ শক্তিশালী, সবল আৰু তেওঁ ভাৰতীয় নাৰী হয়।
বেছিও নহয় কম�ো নহয়, তেওঁ সকল�োতে সমানৰ অধিকাৰী হয়।
যিক�োন�ো এটা সংস্কৃতিৰ প্ৰগতি মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ অবিহনে আধাৰুৱা হয়। আজি নতু ন
ভাৰতৰ বিষয় মহিলাৰ উন্নয়ন নহয় বৰঞ্চ সেয়া হৈছে মহিলাসকলৰ নেতৃত্বৰ বিকাশৰ। ক্ৰীড়াঙ্গনৰ
পৰা আৰম্ভ কৰি মহাকাশ বিজ্ঞানলৈ আজি সকল�োতে ভাৰতীয় মহিলা আগৰণুৱা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা
নিধিৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ যে যদিহে পুৰুষৰ সমানে সমানে মহিলাসকলেও অংশীদাৰিত্ব লাভ
কৰে তেন্তে দেশৰ জিডিপিৰ হাৰ ২৭ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব। কিন্তু প্ৰধান প্ৰয়�োজনীয় উপাদান হৈছে
মহিলাসকলৰ বাবে সুৰক্ষিত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা। বৰ্তমান কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই কথাট�ো বাৰুকৈয়ে
উপলব্ধি কৰিছে আৰু সেয়েহে তিনি তালাকৰ দৰে কুপ্ৰথাব�োৰ আঁতৰ কৰাৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ
কৰিছে। বিগত কেইটামান বৰ্ষত সমাজতেই নহয় বৰঞ্চ পৰিয়ালৰ ভিতৰত থকা পুৰুষ-মহিলাৰ
মাজত সমতাৰ ভাৱ বৃদ্ধি হৈছে। এই কাৰণব�োৰৰ বাবেই এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আঁচনিব�োৰৰ লাভ
মহিলাসকলে সৰবাধিক
্
পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু নাৰী শক্তিৰ নেতৃত্বৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইছে।
মহিলাৰ অধিকাৰব�োৰ সম্পৰ্কত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতিবছৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ২৫ নৱেম্বৰত মহিলাৰ
ওপৰত হিংসা প্ৰতিৰ�োধ দিৱস পালন কৰি আহিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত নতু ন ভাৰতত মহিলাৰ
বাবে সুৰক্ষাৰ পৰিৱেশ কিদৰে বৃদ্ধি কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কত এইবাৰৰ প্ৰচ্ছদ লেখা প্ৰস্তুত কৰা
হৈছে। মহিলাৰ সন্মান তথা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মন�োভাৱ সলনি হ�োৱা কথাট�ো গুৰুত্বপূৰ্ণ
আৰু তাৰ বাবে সকল�োৰে প্ৰয়াস ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰগতিৰ আধাৰ হৈ পৰিছে।
এই চিন্তাধাৰাক সৰ�োগত কৰিয়েই ভাৰতে ১০০ ক�োটি ভেকচিনৰ পালি দিয়াৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত
অভিলেখ স্থাপন কৰিছে। ক�োভিড মহামাৰীৰ পৰা জনতাক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত টিকাকৰণৰ
গতিয়ে পৰিয়াল, সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত নাৰী শক্তিৰ অৱদান
উল্লেখনীয়। নাৰী শক্তিৰ বাবে শিক্ষাৰ গুৰুত্ব কিমান সেই কথাট�ো মহাত্মা জ্যোতিৰাও ফুলেৰ বাহিৰে
অন্য ক�োনেও উপলব্ধি কৰিব ন�োৱাৰে। তেওঁ ৰ পূণ্যতিথি ২৮ নৱেম্বৰ উপলক্ষে আমাৰ বিশেষ লেখা
এই সংস্কৰণৰ অন্যতম আকৰ্ষণ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনাই মহিলাসকলৰ আত্মসন্মান বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰা
বিষয়ট�ো এই সংস্কৰণৰ ধ্বজ্জাবাহক আঁচনি শিতানত ল�োৱা হৈছে। প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত ভাৰত কিদৰে
আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে সেই সম্পৰ্কত বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হ�োৱাৰ লগতে স্বাধীনতাৰ
অমৃত মহ�োৎসৱ শিতানত সংবিধান দিৱস আৰু সংবিধান প্ৰস্তুতিকৰণত অৰিহনা আগবঢ়োৱা
মহিলাসকলক স্মৰণ এই সংখ্যাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ।
আপ�োনাল�োক সকল�োৱে ক�োভিদ বিধি মানি চলি থাকিব আৰু লগতে আমালৈ পৰামৰ্শব�োৰ লিখি
পঠিয়াবলৈ নাপাহৰিব।
ঠিকনাঃ ক�োঠা নং-২৭৮, ব্যুৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ
এণ্ড ক’মিউনিকেশ্বন,
	দ্বিতীয় মহলা, সূচনা ভৱন,
নতু ন দিল্লী-১১০০০৩
মেইলঃ response-nis@pib.gov.in
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( জয়দীপ ভাটনাগৰ )

পত্ৰালাপ...
নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰখন পঢ়িবলৈ সুয�োগ পাল�োঁ। নতু ন ভাৰতৰ সংকল্প
সকল�োৰে প্ৰয়াস ব�োলা কথাষাৰ সম্পূৰ্ণ ছেপ্তেম্বৰ মাহট�োত উপলব্ধি
হৈছে। দেশৰ অভ্যন্তৰৰ লগতে বহিঃ দেশৰ খবৰব�োৰ আৰু লগতে
ডিজিটেল ভাৰত, অন্ন য�োজনা, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তব�োৰ, শিক্ষা-সন্মান
সুৰক্ষা, টিভিৰ ইতিহাস, ছেপ্তেম্বৰ মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিত্বসকলৰ
বিষয়ে খবৰ আৰু বিশেষত গতিশক্তি আঁচনিৰ খবৰব�োৰৰে পৰিপূৰ্ণ
ছেপ্তেম্বৰৰ সংস্কৰণ তথ্যবৰ্ধক আৰু আকৰ্ষণীয় আছিল।
ভগৱতী প্ৰসাদ গেহলট
gehlotbp@gmail.com

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰখন বিভিন্ন ধৰণৰ
প্ৰতিয�োগিতামূলক

পৰীক্ষাৰ

বাবে

প্ৰস্তুতি চলাই থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ
বাবে এখন উপয�োগী আল�োচনী।
যেতিয়া মই আল�োচনী লাভ কৰ�োঁ
তেতিয়া ম�োৰ মনলৈ আনন্দৰ ভাৱ
আহে। ম�োৰ পৰিয়ালৰ সকল�ো সদস্যই
এই আল�োচনীখন পঢ়ে। আমি এই
আল�োচনীখন আমাৰ ওচৰ চুবৰীয়াৰ
সৈতেও ভাগ-বতৰা কৰ�োঁ।
পাৱনী গ�োয়েল
paavnigoyal104@gmail.com

আপ�োনাল�োকৰ বহুমূলীয়া
পৰামৰ্শআগবঢ়াওক
য�োগায�োগৰ ঠিকনা আৰু ই-মেইলঃ
ক�োঠা নং-২৭৮, ব্যুৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ
এণ্ড ক’মিউনিকেশ্বন,
দ্বিতীয় মহলা, সূচনা ভৱন
নতু ন দিল্লীঃ ১১০০০৩

response-nis@pib.gov.in

ই-মেইলৰ মাধ্যমত মই নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰখন
পঢ়াৰ সুয�োগ লাভ কৰিছ�োঁ। এই আল�োচনীখনৰ
মাধ্যমত মই দেশৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক
পদক্ষেপব�োৰৰ কথা আৰু দেশৰ কামকাজৰ
বিষয়ে জানিব পাৰিছ�োঁ। এইব�োৰ কথা সামাজিক
মাধ্যমত প�োৱা নাযায়। দেশৰ চৰকাৰে ১০০ ক�োটি
ভেকচিনৰ পালি প্ৰদান কৰিছে, এই কথাট�োক লৈ
মই গৰ্ব অনুভৱ কৰ�োঁ। এই আল�োচনীয়ে বিভিন্ন
বিষয় সম্পৰ্কত কথাব�োৰ অৱগত কৰে, এই
কথাট�োৱে ম�োক আনন্দিত কৰে।
perialwar.bhaskaran@gmail.com
মই সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছ�োঁ।
মই নিয়মীয়াকৈ নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰখন পঢ়োঁ। এই
আল�োচনীখনে ম�োক বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে।
চৰকাৰী তথ্যব�োৰ দিয়াৰ লগতে এই আল�োচনীখনৰ
ভাষা সৰল।
জে পলানিভেল
jpalanivel102@gmail.com
মই এই আল�োচনীখন ভাল পাওঁ । এই
আল�োচনীখনৰ মাধ্যমত সকল�ো চৰকাৰী
আঁচনি তথা পদক্ষেপৰ কথা জানিব পৰা যায়।
আধুনিক ভাৰতত দেশৰ বিকাশৰ কথা পঢ়ি
মই গ�ৌৰৱ অনুভৱ কৰ�োঁ। দেশৰ হকে প্ৰাণ
দিয়া স্বাধীনতা সেনানীৰ ত্যাগ অথলে নাযায়।
সুনীতা চিলৱাল
iamchilwal@gmail.com
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সংক্ষিপ্ত খবৰ

পৰিবহনৰ অভাৱত কৃষি উৎপাদন
এতিয়াৰ পৰা নষ্ট নহয়,
কৃষি উড়ান ২.০ৰ আৰম্ভণি
কৃষকৰ আয় ২০২২ৰ ভিতৰত দুগুণ
কে ন্দ্ৰকৰাৰচৰকাৰে
লক্ষ্যৰে বিশেষ কেতব�োৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি
আহিছে। ইয়াৰ লগতে আন্তঃগাঁথনি, পৰিবহনৰ ক্ষেত্ৰত�ো
বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এটা সময় আছিল যেতিয়া
খেতিপথাৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীক বজাৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত
খেতিয়ক
বিশেষ
অসুবিধাৰ
সম্মুখীন হৈ আহিছিল কিন্তু সেই
সমস্যা কৃষক ৰেল আৰম্ভ কৰাৰ
পাছত দূৰ হৈছে, ইয়াৰ লগতে
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিগত বৰ্ষত
ছেপ্তেম্বৰ মাহত কৃষি উড়ান আঁচনিৰ সহায়ত উৰাজাহাজৰ
সহায়ত�ো দূৰ-দূৰণিৰ এলেকাব�োৰলৈ কৃষিজাত সামগ্ৰী নিয়াৰ
ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া এই আঁচনিৰ অধীনত কৃষি
উড়ান আঁচনি ২.০ আৰম্ভ কৰা হৈছে। কৃষি উড়ান আঁচনিত
শুল্কযুক্ত মালবস্তুৰ ভিতৰত কৃষি সামগ্ৰীৰ অংশ ৫০ শতাংশৰ

অধিক হ’লে মালবাহী উৰাজাহাজ পৰিচালক ক�োম্পানীব�োৰৰ
বাবে নিৰবাচিত
্
বিমানবন্দৰত পাৰ্কি শুল্ক আৰু টাৰ্মিনেল
নেভিগেশ্বন লেণ্ডিং শুল্কত ৰেহাই দিয়া হৈছিল। এতিয়া কৃষি
উড়ান ২.০ত কৃষি সামগ্ৰীৰ অংশ ৫০ শতাংশতকৈ কম হ’লেও
নিৰবাচিত
্
বিমান বন্দৰসমূহত ৰেহাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
অসমাৰিক বিমান পৰিবহন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ
মতে, কৃষি উড়ান ২.০ত দেশৰ ৫৩টা বিমানবন্দৰ আছে।
এই বিমানবন্দৰব�োৰ পূৰ্বোত্তৰ আৰু আদিবাসী ল�োক থকা
এলেকাব�োৰত কেন্দ্ৰীভূ ত কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত
স্থানীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়িক পথ আৰম্ভ কৰা হৈছে,
যেনে ক�োমলীয়া মাকৈৰ বাবে অমৃতসৰ-ডুবাই, লিচুৰ বাবে
দৰভংগাক দেশৰ অন্য বিমান বন্দৰৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে
আৰু জৈৱিক খাদ্য উৎপাদনৰ বাবে ছিকিমৰ সৈতে উড়ান
আৰম্ভ কৰা যাব। আনহাতে গুৱাহাটীৰ পৰা দাইল, ফল, শাকপাচলি আদি হংকঙলৈ নিয়াৰ বাবেও উড়ান আৰম্ভ কৰা হ’ব।

ইউপিএছচিঃ আৰ্কভাৱে
থি
পাছপৰা,এছটিএছচি শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ট�োল ফ্ৰী সহায়ক নম্বৰ

ই-শ্ৰম পৰ্টেলত ৪ ক�োটিৰ�ো অধিক শ্ৰমিকৰ
পঞ্জীয়ন, ইয়াৰ ভিতৰত ৫০ শতাংশ মহিলা

ল�োকসেৱা আয়�োগে (ইউপিএছচি) অনুসূচিত
কে ন্দ্ৰীয়
জাতি (এছচি) আৰু অনুসূচিত জনজাতি (এছটি)
তথা অৰ্থনৈতিকভাৱে পাছপৰা শ্ৰেণীৰ পৰা সৰ্বভাৰতীয়
পৰীক্ষাৰ বাবে অহা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা
গ্ৰহণ কৰিছে। সৰ্বভাৰতীয় অসমাৰিক সেৱাৰ প্ৰতি
সকল�ো শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ থাকে। এই প্ৰতিয�োগিতামূলক
পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিবলৈ কঠ�োৰ অধ্যৱসায়
আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ প্ৰয়�োজনীয়তা আছে। উপযুক্ত
সহায় লাভ কৰিলে এই পৰীক্ষাত সফল হ�োৱাৰ সম্ভাৱনা
বৃদ্ধি পায়। এই কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি ইউপিএছচিৰ
পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা তথা ইতিমধ্যে আবেদন
কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ সহায়ৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ আৰম্ভ কৰা
হৈছে। ইউপিএছচি কৰ্তৃপক্ষই আৰম্ভ কৰা এই ট�োল
ফ্ৰী নম্বৰট�ো হৈছে ১৮০০১১৮৭১১, এই নম্বৰত ফ�োন
কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলে সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব।
এই বিশেষ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে এছচি, এছটি আৰু
ইডাব্লিউএছ শ্ৰেণীৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থীসকলে সুবিধা
লাভ কৰিব।
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খণ্ডত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকসকলৰ সুবিধাৰ্থে
অ সংগঠিত
আৰম্ভ কৰা হ�োৱা ই-শ্ৰম পৰ্টেলত দুটা মাহত ৪ ক�োটিৰ�ো
অধিক ল�োকে পঞ্জীয়ন কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ৫০.০২
শতাংশ হিতাধিকাৰী মহিলা আৰু ৪৯.৯৮ শতাংশ পুৰুষ।
উড়িশ্যা, পশ্চিম বংগ, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ
পৰা পঞ্জীয়ন সকল�োতকৈ বেছি হৈছে। এটা অনুমান মতে
ভাৰতৰ অসংগঠিত খণ্ডত প্ৰায় ৩৮ ক�োটিৰ�ো অধিক ল�োক
জড়িত হৈ আছে। এয়া বিড়ম্বনা যে এই
তথ্যৰ অভাৱৰ ফলত স্বাধীনতাৰ ৭টা
দশকৰ পাছত�ো চৰকাৰী সামাজিক
কল্যাণমূলক আঁচনিব�োৰৰ পৰা
ইমানসংখ্যক ল�োক বঞ্চিত হৈ আহিছে। এই ল�োকসকলৰ
হিতাৰ্থে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ২৬ আগষ্ট তাৰিখে
ই-শ্ৰম পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিছিল। এই পৰ্টেলত পঞ্জীয়নৰ বাবে
ই-শ্ৰমৰ ম�োবাইল এপ্লিকেশ্বন বা ৱেবচাইটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব
পাৰে। এই ই-শ্ৰম পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন থকা ক�োন�ো কৰ্মচাৰী
যদিহে ক�োন�ো আকস্মিক কাৰণত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় বা স্থায়ী
বিকলাংগ হয় তেন্তে ২.০ লাখ টকা আৰু আংশিক বিকলাংগ
হৈ পৰিলে ১.০ লাখ টকা দিয়া হয়।

সংক্ষিপ্ত খবৰ

ষ্টাৰ্ট আপ ইণ্ডিয়াৰ নতু ন উড়ানঃ এটা ত্ৰিমাসিকতে
প্ৰথমবাৰ বাবে ১০ বিলিয়ন ডলাৰ সংগ্ৰহ হ�োৱাৰ লগতে
৩৩টা ক�োম্পানী হৈ পৰিছে ইউনিক’ৰ্ন

ডি

জিটেল ইণ্ডিয়া, মেক-ইন-ইণ্ডিয়া মেক ফৰ দ্যা ৱৰ্ ল্ড , আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত,
ভ�োকেল ফৰ ল�োকেল... এইব�োৰ এনে কিছু শব্দ যিব�োৰৰ সহায়ত ভাৰতে
বিগত ৭টা বছৰত ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ নতু ন পথ সূচনা কৰিছে। এনেকুৱা অন্য
এক অভিযান হৈছে ষ্টাৰ্ট আপ ইণ্ডিয়া। যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিৰ সপ�োনব�োৰত ডেউকা
দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই ২০১৬ চনৰ জানুৱাৰীত আৰম্ভ হ�োৱা এই আঁচনিয়ে
সফলতাৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰাইছ ৱাটাৰ হাউছ কুপাৰ্ছ ইণ্ডিয়াৰ এক প্ৰতিবেদন
মতে বিত্ত বৰ্ষ২০২১ৰ তৃতীয় ত্ৰিমাসিকত ঘৰুৱা ষ্টাৰ্টআপব�োৰে ৩৪৭টা ঘৰুৱা লেনদেনৰ
মাধ্যমত ১০.৯ বিলিয়ন ডলাৰ আয় কৰিছে। এয়া যিক�োন�ো এটা ত্ৰিমাসিকত হ�োৱা আয়ৰ
ভিতৰত সৰবাধিক
্
আয়। কেৱল এয়াই নহয়, এতিয়ালৈ এই বৰ্ষত ৩৩টা ষ্টাৰ্টআপ ক�োম্পানী
ইউনিক’ৰ্নক্লাৱত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ইউনিক’ৰ্নগ�োটত অন্তৰ্ভুক্ত হ�োৱাৰ বাবে ক�োন�ো এক
ষ্টাৰ্ট আপৰ মূল্যায়ন ১ বিলিয়ন ডলাৰৰ অধিক হ’ব লাগে। ১০ বিলিয়নৰ অধিক ধনৰাশিৰ
নেট ৱৰ্থ(সংৰক্ষিত ধনৰাশি) থকা ষ্টাৰ্টআপ ক�োম্পানীক ডেকাক’ৰ্নব�োলা হয়। আনহাতে
১০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ ক�োম্পানীক হেক্টোক’ৰ্ন ব�োলা হয়। আজি দেশত প্ৰায় ৬৬ টা
ইউনিক’ৰ্নষ্টাৰ্ট আপ ক�োম্পানীয়ে কাম কৰি আছে। এই ক�োম্পানীব�োৰৰ জৰিয়তে ৩.৩
লাখ ল�োকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

ৰিয়েল ইষ্টেটৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ
জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৭টা খণ্ডত ডুবাইৰ
বিনিয়�োগকাৰীয়ে বিনিয়�োগ কৰিব
২০২০-২১ বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতে যিদৰে ৮১ বিলিয়ন ডলাৰৰ
অধিক প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়�োগ লাভ কৰি অভিলেখ ৰচিছে
এতিয়া ভূ স্বৰ্গআখ্যা প�োৱা জম্মু-কাশ্মীৰত বিদেশী বিনিয়�োগৰ
নতু ন আৰম্ভণি হৈছে। ডুবাইৰ চৰকাৰ জম্মু-কাশ্মীৰত
বিনিয়�োগ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। মাটি-সম্পত্তি (ৰিয়েল
ইষ্টেট), চিকিৎসাখণ্ড,
ঔদ্যোগিক
পাৰ্ক,
আইটি টাৱাৰ আদি
বিশেষ
খণ্ডব�োৰত
ব ি ক া শ মূ ল ক
কামকাজৰ
বাবে
ডুবাইৰ
চৰকাৰৰ
সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ
হৈছে। এই চুক্তিৰ পাছত এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই জম্মু-কাশ্মীৰত
বিনিয়�োগ কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব। ৩৭০ অনুচ্ছেদ
বাতিল কৰাৰ পাছত এয়া প্ৰথম বৈদেশিক বিনিয়�োগ। বাণিজ্য
আৰু উদ্যোগমন্ত্ৰী পিয়ুষ গ�োৱেলে কয় যে, “এই বাণিজ্যিক
চুক্তি সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এটা সংকেত যে ভাৰত কিদৰে বিশ্বশক্তি
হ�োৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ
ভূ মিকা আছে।” বিকাশৰ পথত আগবঢ়া জম্মু-কাশ্মীৰত
আন্তঃগাঁথনিৰ কামে সহায় কৰিছে।
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অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ সফল পৰীক্ষণ, ৫ হাজাৰ
কিঃমিঃ দূৰত্বৰ লক্ষ্য ভেদ কৰাৰ ক্ষমতা

বে

লিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ একাধিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ পাছত
২৭ অক্টোবৰ তাৰিখে দেশে সকল�োতকৈ শক্তিশালী
ক্ষেপণাস্ত্ৰ নাম প�োৱা অগ্নি-৫ৰ সফল পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে।
এই ক্ষেপণাস্ত্ৰই ৫ হাজাৰ দূৰত্বলৈ লক্ষ্য ভেদ কৰাৰ ক্ষমতা
আছে। এই ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ সফল পৰীক্ষণৰ পাছত এতিয়া বিশ্বৰ
বেছিভাগ দেশেই লক্ষ্যৰ আয়ত্বত আহি পৰিছে। প্ৰতিৰক্ষা
অনুসন্ধান তথা বিকাশ সংস্থাই (ডিআৰডিঅ’) প্ৰথমবাৰৰ বাবে
উড়িশ্যাৰ আব্দুল কালাম দ্বীপৰ
পৰা এই ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ(মিছাইল)
সফল পৰীক্ষা কৰে। এয়া অগ্নি-৫ৰ
অষ্টম সফল পৰীক্ষণ আছিল। এই
পৰীক্ষাৰ পাছতে ভাৰত এইধৰণৰ
ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ অধিকাৰী বিশ্বৰ পাঁচখন দেশৰ এখন হৈ পৰিছে।
এতিয়া মাথ�োঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ৰুছ, ফ্ৰান্স আৰু চীনৰ
হাতত এনে ক্ষেপণাস্ত্ৰ আছে। অগ্নি-৫ ১৭.৫ মিটাৰ দীঘল
আৰু ব্যাস দুই মিটাৰ অৰথাৎ
্ ৬.৭ ফুট হয়। এই ক্ষেপণাস্ত্ৰই
এক ছেকেণ্ডত ৮.১৬ কিঃমিঃ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে। এই
ক্ষেপণাস্ত্ৰই এবাৰতেই ডেৰ টন পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লৈ যাব
পাৰে। মাত্ৰ ২০ মিনিটত পাঁচ হাজাৰ কিঃমিঃ অতিক্ৰম কৰি
এই ক্ষেপণাস্ত্ৰই শত্ৰুক ধৰাশায়ী কৰি দিব পাৰে।
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সামাজিক কুপ্ৰথা দূৰ কৰি
মহিলা তথা নিস্পেষিতজনক
মুখ্যধাৰালৈ অনা ব্যক্তি
এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অন্য এজন ব্যক্তিক দাসৰ দৰে
দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা কথাট�ো লজ্জাজনক কিন্তু একে সময়তে
বিশ্বৰ প্ৰতিট�ো সভ্যতাত এই দাসত্বৰ কথাট�ো লিপিৱদ্ধ
হৈ থকা কথাট�োও দুৰভা্ গ্যজনক। কিন্তু জ্যোতিৰাও
গ�োবিন্দৰাও ফুলেৰ দৰে ব্যক্তিয়ে সামাজিক কুপ্ৰথা
যেনে অস্পৃশ্যতা, বাল্য বিবাহৰ বিপক্ষে মাত মতাৰ
লগতে ভাৰতত নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে বিশেষ
ভূ মিকা পালন কৰিছিল। নাৰী শিক্ষাৰ জনক ৰূপেও
তেওঁ ক জনা যায়...

জন্মঃ ১১ এপ্ৰিল, ১৮২৭, মৃত্যুঃ ২৮ নৱেম্বৰ, ১৮৯০

আ

জিৰ পৰা প্ৰায় ডেৰশ বছৰৰ আগৰ কথা। বৃটিছ
ৰাজক�োঁৱৰ আৰু ৰাণী ভিক্টোৰিয়াৰ আগমন
উপলক্ষে পুণেত এক বিশেষ আয়�োজন কৰা হৈছে।
এই আয়�োজন যথেষ্ট আড়ম্বৰপূৰ্ণ আছিল। অনুষ্ঠানৰ জাকজমকতাই সকল�োতে চৰ্চা লাভ কৰিছিল। অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ
প�োৱা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসকলে স�োণ-হীৰাৰ অলংকাৰৰে
সুসজ্জিত হৈ বিশেষ প�োছাক পিন্ধি আহিছিল। কিন্তু এই
অনুষ্ঠানত এগৰাকী ভাৰতীয় ব্যক্তিয়ে তেনেই সাধাৰণ প�োছাক
(কৃষকৰ বস্ত্ৰ) পৰিধান কৰি আহিছিল। তেওঁ আহি ৰাজকুমাৰক
কৈছিল, “হীৰা-মণি-মুকুতা পিন্ধা এইসকল ল�োকে আমাৰ দেশক
প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে কিয়ন�ো এওঁ ল�োকৰ বাবে খ�োৱাবস্তুতকৈও
ধনৰ মহত্ব অতীৱ বেছি। যদিহে আপুনি বা মহাৰাণীয়ে ভাৰতীয়
প্ৰজাৰ স্থিতি জানিব বিচাৰিছে তেন্তে আপ�োনাল�োকে কাষৰীয়া
গাঁও-নগৰ পৰিভ্ৰমণ কৰক। সেই ঠাইব�োৰত থকা ল�োকসকলক
অস্পৃশ্য জ্ঞান কৰা হয়। যিসকলৰ হাতৰ পৰা পানী, খাদ্য খ�োৱা
তথা তেওঁ ল�োকৰ সৈতে থিয় হ�োৱা কথাট�ো অপবিত্ৰ জ্ঞান কৰা
হয়। ম�োৰ আপ�োনাৰ প্ৰতি এয়াই অনুৰ�োধ যে আপুনি ম�োৰ
কথাখিনি ৰাণী ভিক্টোৰিয়াক জনায় আৰু দৰিদ্ৰ ল�োকৰ বাবে
শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে।”
স্বাগতম সমাৰ�োহত উপস্থিত থকা সকল�ো ল�োক এই কথা
শুনি অবাক হৈ পৰিল। বৈভৱপূৰ্ণ সেই পৰিৱেশত কথাৰে
নিস্তব্ধ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা সেইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে জ্যোতিৰাও
গ�োবিন্দ ৰাও ফুলে। ফুলেৰ স্থিতপ্ৰজ্ঞতাই দেশত অস্পৃশ্য,
বঞ্চিতজনৰ লগতে মহিলাৰ উত্তৰণৰ দিশ উন্মোচন কৰিছিল।
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মহান সমাজসেৱক, দাৰ্শনিক,
চিন্তাবিদ তথা শক্তিশালী
লেখক মহাত্মা জ্যোতিবা
ফুলেক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। তেওঁ
আজীৱন মহিলাৰ শিক্ষা আৰু
তেওঁ ল�োকৰ সবলীকৰণৰ বাবে
প্ৰতিজ্ঞাৱদ্ধ আছিল। সমাজ
সংস্কাৰৰ বাবে থকা তেওঁ ৰ
নিষ্ঠা আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে
প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত হৈ ৰৱ।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।

ব্যক্তিত্ব

১৮২৭ চনৰ ১১ এপ্ৰিল তাৰিখে পুণেত জন্মগ্ৰহণ কৰা
জ্যোতিবাৰ পৰিয়াল ফুল-ফুলনিৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ
আছিল। তেওঁ ল�োকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই দীৰ্ঘসময় মালিৰ কাম
কৰিছিল। এই কাৰণট�োৰ বাবেই জ্যোতিৰাওক ফুলে নামেৰেও
জনা যায়। সেইসময়ত দেশত ইংৰাজ শাসকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
আৰম্ভ হৈছিল আৰু একেসময়তে বাল্য বিবাহ, অস্পৃশ্যতা
আদিৰ দৰে কুপ্ৰথাসমূহ সংস্কাৰ কৰাৰ বাবেও প্ৰতিবাদ আৰম্ভ
হৈছিল। এনে এক পৰিৱেশৰ মাজতেই জ্যোতিৰাওে মাৰাঠীত
শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল। ক�োন�ো ল�োকে পিতৃক অভিয�োগ দিলে
যে “পঢ়াশুনা কৰাৰ পাছত ত�োমাৰ পুত্ৰ ক�োন�ো কামৰ হৈ
নাথাকিব”। এই কথা শুনি পিতৃয়ে ফুলেক স্কুলৰ পৰা আঁতৰাই
আনিলে। কিন্তু পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি তীব্ৰ আসক্তি থকা বাবেই তেওঁ
২১ বছৰ বয়সত ইংৰাজী মাধ্যমত সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ সম্পূৰ্ণ
কৰিছিল। ১৮৪০ চনত তেওঁ ৰ বিবাহ সাৱিত্ৰী বাইৰ সম্পন্ন হয়।
সাৱিত্ৰীৰ লগত মিলি তেওঁ ল�োকে জ্যোতিবাই ১৮৪৮ চনত
কন্যা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিদ্যালয় স্থাপন কৰে। এই বিদ্যালয়খন
হৈছে ক�োন�ো এক ভাৰতীয়ৰ দ্বাৰা খ�োলা হ�োৱা প্ৰথমখন কন্যাবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ত কন্যা শিক্ষাৰ্থীক পঢ়োৱাবলৈ ক�োন�ো
শিক্ষক ন�োপ�োৱাৰ বাবে জ্যোতিবাই প্ৰথমে পত্নী সাৱিত্ৰীক
শিক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু তাৰ পাছত সাৱিত্ৰীয়ে কন্যা শিক্ষাৰ্থীক
শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই কথাট�োত সমাজত অসন্তুষ্টিৰ
সৃষ্টি হৈছিল কিয়ন�ো এগৰাকী নাৰীয়ে কিদৰে সমাজ আৰু ধৰ্মৰ
নিয়ম উলংঘা কৰি শিক্ষাৰ দৰে পৱিত্ৰ কামত মন�োনিৱেশ কৰিব
পাৰে! সেই সময়ৰ সমাজৰ এই চিন্তাধাৰাৰ ফলত জ্যোতিৰাও
আৰু তেওঁ ৰ পত্নীয়ে বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হ�োৱাৰ লগতে
সমাজৰ ৰ�োষত পৰি ঘৰ�ো পৰিত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল। ইয়াৰ
পাছত তেওঁ ল�োকে ১৮৪৯চনত জুনা গঞ্জ পেঠ আৰু ১৮৫১ চনত
বুধবাৰ পেঠ এলেকাত অন্য স্কুল স্থাপন কৰে। এই পদক্ষেপব�োৰে
সমাজত বিপ্লৱৰ সূচনা কৰে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত
একেই মানসিকতাৰ ল�োকসকলে ১৮খনকৈ বিদ্যালয় স্থাপন
কৰে। সতী প্ৰথা, বাল্য বিবাহৰ বিৰ�োধিতা কৰা জ্যোতিৰাও বিধৱা
বিবাহৰ সমৰ্থক আছিল। পুণেত তেওঁ বিধৱা আশ্ৰম আৰম্ভ কৰে।
বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কত তেওঁ কৰা প্ৰতিবাদৰ ফলতেই ইংৰাজ
প্ৰশাসনে ১৮৭২ চনত আইন প্ৰণয়ন কৰি (নেটিভ মেৰেজ এক্ট)
১৪বছৰৰ তলৰ বয়সৰ কন্যাৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতা
আনি দিয়ে। ১৮৭৩ চনৰ ২৪ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে জ্যোতিবা ফুলেই
"সত্যশ�োধক" সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এই সমাজে নিস্পেষিতজনৰ
লগতে মহিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিছিল। ১৮৭৬ চনত তেওঁ
পুণে নগৰ পালিকাৰ সদস্য হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু
ভায়চৰয় লৰ্ড লিটনৰ ব্যয়বহুল স্বাগতম অনুষ্ঠানৰ বিৰ�োধিতা
কৰা ৩৬জনীয়া নগৰ পালিকাৰ একমাত্ৰ সদস্য আছিল। তেওঁ
কেইবাখন�ো কিতাপ ৰচনা কৰিছিল। সমাজক সজাগ কৰাৰ বাবে
তেওঁ লিখা কিতাপ গুলামগিৰি, তৃতীয় ৰত্ন, ছত্ৰপতি শিৱাজী ৰাজে
ভ�োছলে কা পাৱৰা, কিসান কা ক�োড়া আৰু অচ্যুতকী কৈফিয়ত

জ্যোতিৰাও গ�োবিন্দৰাও ফুলে

সমাজৰ পৰা কুপ্ৰথা আদি আঁতৰ
কৰাৰ বাবে জ্যোতিৰাও ফুলেই
অনেক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল।
তেওঁ ৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই নাৰী
শিক্ষাৰ বাট মুকলি হৈছিল। তেওঁ ৰ
নেতৃত্ব আজিও প্ৰেৰণাদায়ক।
অন্যতম আছিল। ১৮৯০ চনৰ ২৮ নৱেম্বৰ তাৰিখে তেওঁ ৰ
মৃত্যু হয়। বেটি বছাও-বেটি পঢ়াও দৰে নাৰী সবলীকৰণৰ
অন্যান্য আঁচনিৰ আধাৰ জ্যোতিৰাও ফুলেই ডেৰশ বছৰৰ
পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা অভিযানব�োৰৰ আদৰ্শ। ফুলেই কৈছিল
সমাজৰ পৰা সকল�ো সমস্যা আঁতৰ কৰাৰ বাবে শিক্ষাই
হৈছে অন্যতম সমাধান। ফুলে এগৰাকী সমাজ সংস্কাৰক,
নিঃস্বাৰ্থ সমাজসেৱক তথা বৈপ্লৱিক চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি
আছিল। মহিলাৰ সবলীকৰণৰ বাবে তেওঁ সেই সময়তে
অনেক সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি সমাজৰ বাবে নিদৰ্শন
এৰি থৈ গৈছে। n
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প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা

৭টাকৈ হিলৈদাৰী উদ্যোগৰ সহায়ত
প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰশীল

ভাৰতৰ নতু ন যাত্ৰা
স্বাধীনতাৰ পাছত অলক্ষিতে পাছ পৰি ৰ�োৱা ব�োমা-বাৰুদ উদ্যোগব�োৰৰ কামকাজ স্বাধীনতাৰ
অমৃত মহ�োৎসৱ বৰ্ষত পুনৰাই ঠন ধৰি উঠিছে। ৭ টাকৈ অৰ্ডনেঞ্চ ফেক্ট’ৰী স্থাপন কৰাৰ
পদক্ষেপে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি ত�োলাৰ লগতে সেনা জ�োৱানৰ
প্ৰয়�োজনীয়তা পূৰ কৰাৰ লগতে ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত�ো দেশক আগবঢ়াই নিব।

পূ

ৰ্বতে ভাৰতৰ শতিকা পুৰণি হিলৈদাৰী উদ্যোগৰ ইতিহাস
বৰ্ণিল আছিল। দেশৰ এই প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী উৎপাদন
কৰা উদ্যোগৰ উৎপাদন বিশ্বৰ অন্যতম আছিল। এই
ফেক্ট’ৰীব�োৰৰ হাতত এশ-ডেৰশ বছৰীয়া অভিজ্ঞতা আছে।
বিশ্ব যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ অৰ্ডনেঞ্চ ফেক্ট’ৰীব�োৰৰ ক্ষমতা
উন্নত আছিল, ক�ৌশল উন্নত আছিল। কিন্তু স্বাধীনতাৰ পাছৰ
পৰা দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে এই উদ্যোগব�োৰক আধুনিক কৰি
ত�োলাৰ ক্ষেত্ৰত ল’বলগীয়া পদক্ষেপব�োৰৰ ক্ষেত্ৰত অনীহা
দেখিবলৈ প�োৱা গৈছিল। তাৰ ফলত ভাৰত নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা
প্ৰয়�োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ বিদেশী ক�োম্পানীব�োৰৰ
ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু সামৰিক
শক্তিক প্ৰাথমিকতা দি অহা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দেশৰ সেনাৰ
শ�ৌৰ্য-বীৰ্যবৃদ্ধি কৰাৰ বাবে হিলৈদাৰী উদ্যোগৰ মাধ্যমত অস্ত্ৰশস্ত্ৰ, ব�োমা-বাৰুদ আদিৰ প্ৰয়�োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। বিগত দুৰগাপূ
্ জাৰ সময়ত দশমীৰ
দিনাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ৭ টা নতু ন প্ৰতিৰক্ষা
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“ভাৰতে নতু ন ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ বাবে নতু ন
সংকল্প হাতত লৈছে। আমাৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া
মন্ত্ৰই এতিয়া এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত
গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সংকল্পক শক্তিশালী
কৰিছে। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত অভিযানৰ
অধীনত দেশৰ লক্ষ্য হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰত
শক্তিশালী সৈন্য তৈয়াৰ কৰা। এই নতু ন
৭টাকৈ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ উদ্যোগে দেশৰ সৈন্য
শক্তিৰ আধাৰ হিচাপে কাম কৰিব।”

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্বোধন
শুনিবলৈ এই কিউআৰ
ক�োড স্কেন কৰক

নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।

ৰাষ্ট্ৰঃ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা

এনেকৈ সলনি হৈছে ছৱি
মন্ত্ৰীসমূহে দিব বিশেষ গুৰুত্ব
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত গঠন হ�োৱা
মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ গ�োটে এই কামৰ নীৰিক্ষণ কৰিব। তেওঁ ল�োক
হৈছে n অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী,
n নিৰ্মলা সীতাৰমণ, কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী n কিৰেন ৰিজিজু ,
কেন্দ্ৰীয় ন্যায় আৰু আইন মন্ত্ৰী n ভূ পেন্দ্ৰ যাদৱ, কেন্দ্ৰীয়
পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিক্ৰমা আৰু নিয়�োগ মন্ত্ৰী
n জীতেন্দ্ৰ সিং, ৰাজ্য মন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰযাল
্ য়।

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত দেশৰ লক্ষ্য
এয়াই যে সৈন্যাবাহিনীক অধিক শক্তিশালী কৰি ত�োলা।
দেশৰ সৈন্যবাহিনীক আধুনিক প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰি বিশ্বৰ
আগশাৰীৰ সৈন্যবাহিনী হিচাপে তৈয়াৰ কৰাৰ লক্ষ্য ল�োৱা
হৈছে। বিগত ৭ টা বছৰত মেক ইন ইণ্ডিয়া মন্ত্ৰৰ সহায়ত
দেশে এই দিশত কাম কৰি পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু
প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত অনেক সংস্কাৰমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে।
নীতিগত দিশত হ�োৱা এই সংস্কাৰব�োৰৰ বাবেই দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা
ৰপ্তানি বিগত পাঁচটা বৰ্ষত ৩২৫ শতাংশৰ�োঁ অধিক বৃদ্ধি পাইছে।
তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত এই প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ স্থাপনৰ কথাট�ো
২০১৬ চনৰ এটা কেবিনেট সিদ্ধান্তত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। এই
ক্ষেত্ৰত প্ৰয়�োজনীয় দিশব�োৰ চালিজাৰি চাই যথাসময়ত মঞ্জু ৰিও
দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ লগতে এই হিলৈদাৰী উদ্যোগব�োৰক কৰ্পোৰেট
কৰা তথা ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কৰ্মচাৰীৰ কল্যাণৰ দিশট�োৰ
ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ
অধ্যক্ষতাত এখন সমিতি গঠন কৰি সকল�ো কামৰ তদাৰক কৰা হৈছে।
এই উদ্যোগব�োৰে এতিয়া দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডক অধিক শক্তিশালী কৰি
তু লিব। ইয়াৰ অংশস্বৰূপে চৰকাৰে হিলৈদাৰী ফেক্ট’ৰী ব�োৰ্ডৰ ৬৫,০০০
ক�োটি টকাৰ ঠিকা এই ক�োম্পানীব�োৰক দিছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা
মন্ত্ৰণালয়ে ইতিমধ্যে সামৰিক বিভাগ এনে ১০০ সামগ্ৰীৰ তালিকা তৈয়াৰ
কৰিছে যিব�োৰ এতিয়া আৰু বিদেশৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা নহয়। নিশ্চিতভাৱে এই
পদক্ষেপব�োৰে দেশৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিছে।

স্বায়ত্বৰে কৰ্মদক্ষতাৰ আৰম্ভণি

কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি ত�োলাৰ
বাবে উপায় হিচাপে চৰকাৰী হিলৈদাৰী নিৰমাণ
্ ব�োৰ্ডৰ অধীনত এই ৭টা
ক�োম্পানীক সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰী কৰ্পোৰেট খণ্ডৰ উদ্যোগ হিচাপে
প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে কৰ্মদক্ষতা
বৃদ্ধি পায়।

প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ ৰপ্তানিৰ
জৰিয়তে ৰাজহৰ লক্ষ্য

১১০০০ ২৮০০০
ক�োটি টকাৰ ৰাজহ ২০২০-২১

৭টা প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগকেইটা হৈছেঃ

মিউনিশ্বনচ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (এমআইএল), আৰম�োৰ্ড ভেহিকেলচ
কৰ্পোৰেশ্বন লিমিটেড (এভনি), এডভাঞ্চড ৱেপনচ এণ্ড ইকুইপমেন্ট
ইণ্ডিয়া লিমিটেড (এডাব্লিউই লিমিটেড), ট্ ৰুপ কমফ�োৰ্টচ লিমিটেড
(টিচিএল), য়ন্ত্ৰ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (ৱাইআইএল), ইণ্ডিয়া অপটেল
লিমিটেড (আইঅ’এল) আৰু গ্লাইডাৰ্চ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (জিআইএল)।

ক�োটি টকাৰ ৰাজহ ২০২৪-২৫

উদ্যোগক ৰাষ্ট্ৰৰ নামত সমৰ্পন কৰি দেশক শক্তিশালী কৰাৰ
সংকল্পক দৃঢ়তা দিছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্থাপন হ�োৱা এই
৭টা কৈ হিলৈদাৰী উদ্যোগৰ অধীনত প্ৰায় ৪১ টা আনুষাংগিক
হিলৈদাৰী উদ্যোগে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ
লগতে প্ৰতিৰক্ষা ৰপ্তানিৰ দিশত�ো বিশেষ গুৰুত্ব দিব। n
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প্ৰচ্ছদ লেখা
মহিলা সুৰক্ষা

কৰ্মস্থানত পুৰুষৰ সমানে সমানে মহিলাৰ সম্পূৰ্ণ
অংশীদাৰিত্ব সম্ভৱ হৈ উঠিলে দেশৰ জিডিপি ২৭ শতাংশলৈ
বৃদ্ধি পাব আৰু বিকাশৰ হাৰ ডেৰ গুণলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি।
এই চিন্তাৰ আধাৰতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিগত কেইটামান বৰ্ষত
মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ গুৰুত্ব দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ
তিনি তালাক ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তিকৰণ, মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হ�োৱা
অপৰাধ-হিংসা প্ৰতিৰ�োধৰ বাবে কঠ�োৰ আইন প্ৰণয়ন
কৰা হৈছে যাতে নাৰীৰ মনত সুৰক্ষাৰ ভাৱ জাগ্ৰত হওক,
লগতে তেওঁ ল�োকে লাভ কৰক সমতাৰ অধিকাৰ আৰু এই
অধিকাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব।
মহিলাক তেওঁ ল�োকৰ অধিকাৰ সমূহৰ বিষয়ে সজাগ কৰাৰ
উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই ৰাষ্ট্ৰ সংঘই প্ৰতিবছৰে ২৫ নৱেম্বৰ
তাৰিখে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হৈ থকা হিংসা নিৰ্মূলীকৰণৰ বাবে
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিন পালন কৰি আহিছে। এই ক্ষণত আহক
আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰ�োঁ যে কিদৰে নতু ন ভাৰতত নাৰীৰ
সবলীকৰণৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে...

দে

শৰ বাণিজ্যিক ৰাজধানী মুম্বাইৰ কথা, ২০১৯ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰ
তাৰিখে ৩১ বছৰীয়া জন্নত বেগম পেটেলৰ ম�োবাইলৰ ৱাটছএপ
মেছেজত এটা বাৰ্তা আহিল। স্বামীৰ পৰা অহা এই মেছেজট�োত
লিখা আছিল- তালাক-তালাক-তালাক। জন্নত সেই সময়ত ৭ মাহৰ
গৰ্ভৱতী আছিল। স্বামীগৃহই তেওঁ ক দীৰ্ঘসময়ৰ পৰা য�ৌতু কৰ বাবে দিগদাৰ দি আছিল।
একেই অনুৰূপ ঘটনা উত্তৰাখণ্ডৰ জছপুৰ এলেকাত ২০২০ চনত হৈছিল। য�ৌতু কৰ
দাবী পূৰণ কৰিব ন�োৱাৰাৰ বাবেই মুমতাজৰ স্বামীয়ে তেওঁ ক তিনিবাৰ তালাক বুলি কৈ
ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল।
এবাৰতেই তিনিবাৰকৈ তালাক বুলি কৈ বিবাহ বিচ্ছেদ কৰা এনে অনেক ঘটনা
আপ�োনাল�োকে ২০১৯ চনৰ পূৰ্বেও শুনিছিল নিশ্চয়! যিদৰে ইন্দোৰৰ সেই বিখ্যাত শ্বাহ
বানুৰ ঘটনা। অৱশ্যে সেই ঘটনা আৰু এই দুটা ঘটনাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। কিয়ন�ো
মুমতাজ আৰু জন্নত, এই দুয়�োগৰাকীয়ে নিজৰ স্বামী আৰু স্বামীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ বিপক্ষে
তিনি তালাক আইনৰ অধীনত গ�োচৰ ৰজু কৰিছিল। ২০১৯চনৰ ১ আগষ্ট তাৰিখে
তিনি তালাক বিলুপ্তিকৰণ সন্দৰ্ভত দেশত গৃহীত হ�োৱা আইনৰ দ্বিতীয় দিনাই অৰথাৎ
্ ২
আগষ্ট তাৰিখে এই তিনি তালাক আইনৰ সহায়ত জন্নতে স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে
গ�োচৰ(এফআইআৰ) ৰজু কৰা দেশৰ প্ৰথম মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হয়। জন্নত আৰু
মুমতাজ, এই দুয়�োগৰাকীৰ গ�োচৰৰ আধাৰত তেওঁ ল�োকৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। যি
ন্যায় শ্বাহবানুৱে লাভ নকৰিলে সেই ন্যায় এই দুয়�োগৰাকীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ
এনে অনেক ইছলামধৰ্মী মহিলাই লাভ কৰিছে। এই আইনৰ মহত্ব এই কথাট�োৰ পৰা
সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে আইন প্ৰণয়ন হ�োৱাৰ দুটা বছৰৰ ভিতৰতেই দেশত
তিনি তালাকৰ সংখ্যা ৮০ৰ ৮২ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে, এই পদক্ষেপে ইছলামধৰ্মী
মহিলাৰ আত্মসন্মান আৰু সুৰক্ষা দুয়�োটাই বৃদ্ধি কৰিছে।
ছ�োৱালী হওক বা যুৱতী, মহিলা হওক বা বয়�োজ্যেষ্ঠ মহিলা, আজি যদি এওঁ ল�োকে
নিজৰ অধিকাৰ, আত্মসন্মানৰ বাবে যুজ
ঁ দিয়াৰ সাহস লাভ কৰিছে তেন্তে সেয়া
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প্ৰচ্ছদ লেখা
মহিলা সুৰক্ষা

২০১৪চনত মহিলা আৰক্ষীৰ
সংখ্যা আছিল ১ লাখ ৫ হাজাৰ
আছিল, এয়া ২০২০ চনলৈ ২
লাখ ১৫ হাজাৰ হৈছে।
একমাত্ৰ সম্ভৱ হৈছে বিগত কেইটামান বৰ্ষত সামাজিক
অসন্তুষ্টিক নেওচি আইনী ক্ষেত্ৰত অনা সংস্কাৰ যাতে
সকল�ো নাৰীয়ে নিজৰ অধিকাৰব�োৰৰ প্ৰতি সজাগ হৈ
আত্মসন্মানৰ বাবে যুজ
ঁ দিব পাৰে। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে
হ�োৱা অপৰাধব�োৰৰ ক্ষেত্ৰত আইনী প্ৰক্ৰিয়াত ক্ষীপ্ৰতা
অনা হৈছে, ইয়াৰ ফলত ঘৃণনীয় অপৰাধ যেনে ধৰ্ষণৰ
দৰে ঘটনাৰ শুনানি স�োনকালে অনুষ্ঠিত হ�োৱাৰ লগতে
দ�োষীক শাস্তি বিহা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্বতে ইমানেই
দীঘলীয়া হৈছিল যে ধৰ্ষণৰ গ�োচৰব�োৰ বছৰ বছৰ
ধৰি চলিছিল। কিছুমান গ�োচৰৰ ৰায়দান ২৪ ঘন্টাতে
সম্পূৰ্ণ হৈছে। জয়পুৰৰ প�োকচ�ো (POCSO) আদালতে
অলপতে এটি দহ বছৰীয়া শিশু সৈতে হ�োৱা দুস্কাৰ্যৰ
গ�োচৰত মাথ�োঁ ৯ দিনত ৰায়দান দিছিল। কুৰীতিব�োৰক
কুঠাৰাঘাট কৰাৰ লগতে মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে হ�োৱা
হিংসাৰ বিপক্ষে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কঠ�োৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ
ফলত মহিলাসকলে সুৰক্ষিত পৰিৱেশ লাভ কৰিবলৈ
সক্ষম হৈছে। এই পদক্ষেপব�োৰে ৰাষ্ট্ৰক সমৃদ্ধিশালী
কৰিছে। মহিলাৰ নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দায়ৱদ্ধতাই
পৰিৱেশ সলনি কৰিছে। শিক্ষা খণ্ডৰ লগতে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ,
প্ৰতিৰক্ষাৰ লগতে উদ্যোগশীলতা, দেশৰ কন্যাই আজি
সকল�ো ক্ষেত্ৰত উজ্বলি উঠিৱলৈ সক্ষম হৈছে। মহিলাৰ
সুৰক্ষা আৰু সুবিধাব�োৰক কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব
দিয়াৰ ফলতেই আজি মহিলাই নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ
কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিৰ
এক প্ৰতিবেদন মতে পুৰুষৰ সমান্তৰালকৈ মহিলাই
কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিলে ভাৰতৰ
জিডিপিত ২৭ শতাংশৰ বৃদ্ধি সম্ভৱ হৈ উঠিৱ। যদিহে
৫০ শতাংশ ক�ৌশল মহিলাই কাৰ্যক্ষেত্ৰত য�োগদান
কৰে তেন্তে বিকাশৰ হাৰ ১.৫ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ
প্ৰতিবছৰে ৯ শতাংশ হৈ পৰিব।
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে নিৰন্তৰ মহিলাক সমতা অধিকাৰ
দিয়াৰ লগতে সুৰক্ষিত পৰিৱেশ দিয়াৰ বাবে বিভিন্ন
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। ইয়াৰ ফলত আজি
12
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সবল ভাৰতৰ বাবে
নাৰী শক্তিৰ সুৰক্ষা
এক ৰাষ্ট্ৰ, এক আপাতকালীন
নম্বৰ ১১২ৰ আৰম্ভণি। সমগ্ৰ
দেশত আৰম্ভ।

সমাধান

২০২১চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ১১ ক�োটিৰ�োঁ
অধিক ক’লাৰক সমাধান দিয়া হৈছে।
প্ৰায় ১ মিলিয়ন ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ
ভিতৰত ৪৭ শতাংশ মহিলা।

ডিএনএ বিশ্লেষক কেন্দ্ৰ

২০খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ১৯০
ক�োটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে ডিএনএ বিশ্লেষক কেন্দ্ৰ
স্থাপন কৰা তথা উন্নীতকৰণৰ ব্যৱস্থা।

ৱান ষ্টপ কেন্দ্ৰ

মহিলাসকলে ব্যক্তিগত, ৰাজহুৱা, সম্প্ৰদায়, পৰিয়াল, কৰ্মস্থান
আদিত হ�োৱা হিংসা-শ�োষণৰ অভিয�োগ কৰিবলৈ তথা সহায়ৰ
বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ৭০১টা ৱান ষ্টপ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা
হৈছে। প্ৰায় ৩ লাখৰ�োঁ অধিক মহিলাই সহায় পাইছে।

তিনি তালাকৰ বিলুপ্তি
মুছলমান মহিলা (বিবাহ
অধিকাৰ সংৰক্ষণ ) অধিনিয়ম
২০১৯খন ১৯ ছেপ্তেম্বৰ, ২০১৮ৰ
পৰা প্ৰয�োজ্য হৈছে। মুছলিম
মহিলাৰ আত্মসন্মান বৃদ্ধি।

প্ৰচ্ছদ লেখা
মহিলা সুৰক্ষা

কঠ�োৰ আইনী ব্যৱস্থা
মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ হ্ৰাস
কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা
হৈছে। অপৰাধী আইন (সংশ�োধন)
অধিনিয়ম, ২০১৮ক প্ৰণয়ন কৰি
ধৰ্ষণকাৰীৰ বাবে কঠ�োৰ আইন।

ফাষ্ট-ট্ৰেক বিশেষ আদালত

য�ৌন অপৰাধৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা
গ�োচৰব�োৰৰ স�োনকালে শুনানিৰ বাবে ১০২৩
ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ ন্যায়ালয় স্থাপন কৰা হৈছে।
ক�োভিড কালৰ সময়ত�ো ধৰ্ষণ আৰু প�োকচ�োৰ
সৈতে জড়িত দীৰ্ঘসময়ৰ পৰা ৰৈ থকা ৪৯ হাজাৰ
গ�োচৰ নিস্পত্তি কৰা হয়।

শ্বী (SHE)

য�ৌন উৎপীড়নৰ অভিয�োগ তথা পৰ্যৱেক্ষণৰ
বাবে ২০১৭ চনত এই অনলাইন সেৱা আৰম্ভ
কৰা হয়।

আত্মৰক্ষাৰ পদক্ষেপ

শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত সকল�ো চৰকাৰী বিদ্যালয়ত
ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ কন্যা শিক্ষাৰ্থীক
আত্মৰক্ষাৰ শিক্ষা।

অলিম্পিকত মহিলা
এথলিটৰ প্ৰদৰ্শন
প্ৰতিয�োগীৰ সংখ্যা ২০০৮ত ২৫
আছিল, যি ২০১২ত ২৩ হৈ ৰৈছিল।
আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ
কাৰ্যকালত ২০১৬চনত ৫৪ আছিল,
২০২০ত এয়া বৃদ্ধি হৈ ৫৭ হৈছিল।

এটা প�ৌৰাণিক আৰু মধ্যযুগীয়
পৰম্পৰা ইতিহাসৰ পাতত বিলীন
হৈ গৈছে। সংসদে তিনি তালাক
প্ৰথাৰ বিলুপ্তি সাধন কৰিলে আৰু
ইছলামধৰ্মী মহিলাৰ প্ৰতি হ�োৱা
ঐতিহাসিক অন্যায় আঁতৰ কৰিলে।
এয়া লিংগ-সমতাৰ জয় আৰু ইয়ে
সমাজত সম-অধিকাৰ বৃদ্ধি পাব।
আজি ভাৰত প্ৰফুল্লিত হৈ পৰিছে।
এয়া মুছলমান মহিলাসকলৰ
অসাধাৰণ সাহসক সন্মান জন�োৱাৰ
সময়, কিয়ন�ো তিনি তালাক
প্ৰথাৰ বাবে অনেক দুখ-কষ্ট সহ্য
কৰিবলগীয়া হৈছিল। তিনি তালাকৰ
বিলুপ্তিয়ে মহিলাসকলৰ গৰিমা বৃদ্ধি
কৰিব আৰু তেওঁল�োকক সবল কৰি
তু লিব।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী (তিনি
তালাক সম্পৰ্কত সদনৰ মজিয়াৰ
বাক্যাংশ)

এগৰাকী মহিলাই নিজৰ বিৰুদ্ধে হ�োৱা অন্যায়ৰ বিপক্ষে
যুজ
ঁ দিবলৈ ন্যায়ালয় যাবলৈ সংক�োচ নকৰা হৈছে,
অপৰাধীৰ মনত শংকা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ
লগতে ৰাজপথত গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত মহিলাৰ
নেতৃত্ব তথা যুজ
ঁ াৰু বিমান ৰাফেল চল�োৱাৰ ক্ষেত্ৰত
মহিলা পাইলট, অথবা যুদ্ধক্ষেত্ৰত সেনাবাহিনীৰ নেতৃত্ব
বহন কৰা বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ত্ৰীড়া মহ�োৎসৱত দেশক
নেতৃত্ব দি গ�ৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা, উদ্যোগখণ্ডত�ো সবল
নেতৃত্বৰে দেশৰ অৰ্থনীতিত অৰিহনা য�োগ�োৱা, নাৰীশক্তি
এতিয়া কেৱল পুৰুষৰ সৈতে সমানেই আগবাঢ়ি য�োৱা
নাই বৰঞ্চ একাধিক খণ্ডক এঢাপ আগুৱাই গৈ ৰাষ্ট্ৰৰ
গ�ৌৰৱ হৈ পৰেছে। নাৰীশক্তিয়ে নিজৰ প্ৰশংসনীয়
ক্ষমতাৰ জৰিয়তে এই কথাট�ো প্ৰমাণিত কৰিছে যে
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প্ৰচ্ছদ লেখা
মহিলা সুৰক্ষা

দেশৰ অনেক ছ�োৱালীয়ে কঠ�োৰ
প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এতিয়া
ক�োব্ৰা বেটেলিয়নৰ অংশ হ’বলৈ
আগবাঢ়িছে।

প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত
মহিলাৰ সফলতাঃ
ভাৰতীয় ন�ৌসেনাত মহিলা পাইলট
অন্তৰ্ভুক্ত।
যুদ্ধৰ বাবে তৈয়াৰ স্কোৱাড্ৰনত
তিনিগৰাকী মহিলাৰ অন্তৰ্ভুক্তি।
স্থায়ী কমিছনৰ বাবে মহিলাক
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীত
অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
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যদিহে তেওঁ ল�োকক সমান অধিকাৰৰ সুবিধা দিয়া হয় তেন্তে
তেওঁ ল�োকে কেৱল ঘৰ চম্ভালি ল�োৱাই নহয়, এখন সমৃদ্ধিশালীগ�ৌৰৱাণ্বিত ৰাষ্ট্ৰও নিৰমাণ
্ কৰিব পাৰে।
দেশৰ অৰ্ধেক জনসংখ্যাই লাভ কৰিছে সুৰক্ষা
ভাৰতৰ নাৰীশক্তিৰ বাবে স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰৰ পাছত�ো
অনেক বাধা-নিষেধ আছিল। বিভিন্ন খণ্ডত তেওঁ ল�োকৰ প্ৰৱেশৰ
দিশত�ো বাধা আছিল। তেওঁ ল�োকৰ সৈতে অন্যায় হৈ আছিল,
কিন্তু এতিয়া সেই সময় সলনি হৈছে। এতিয়া মহিলাৰ বাবে
অনেক কৰ্মক্ষেত্ৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু লগতে ২৪ ঘন্টাৰ
সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কাম�ো আৰম্ভ কৰা হৈছে। বিশ্বৰ মাথ�োঁ
কেইখনান দেশৰ ভিতৰত ভাৰত�ো অন্তৰ্ভুক্ত যি ঠাইত চাকৰি
কৰা আত্মনিৰ্ভৰশীল মহিলাৰ দৰমহাৰ লগতে ২৬ সপ্তাহৰ
ছুটিৰ আইনী অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। কিয়ন�ো এগৰাকী মহিলাই
যেতিয়া ২৬ সপ্তাহৰ ছুটি লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁ এটি দেৱশিশুৰ
অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰে। সেই নৱজাতকৰ অধিকাৰ হৈছে মাকৰ
সৈতে সময় কট�োৱা। কেৱল ইমানেই নহয়, কন্যা সন্তানৰ বাবে
চৰকাৰে অনেক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। দেশৰ ৭০০ৰ�ো অধিক
জিলাত ৱান ষ্টপ কেন্দ্ৰ চলি আছে। এই কেন্দ্ৰব�োৰত এটা সময়তেই
মহিলাসকলৰ মেডিকেল সহায়, আৰক্ষী সহায়, মনস্তত্বৰ সহায়,
আইনী সহায় প্ৰদান কৰা হয়। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হ�োৱা অপৰাধ
ৰ�োধ কৰাৰ বাবে দেশত ৬৫০ৰ�ো অধিক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক ক�োৰ্ট
স্থাপন কৰা হৈছে। ধৰ্ষণৰ গ�োচৰত দ�োষী সাব্যস্ত হ�োৱা ব্যক্তিক
মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্বন
অফ প্ৰেগনেন্সী এক্টত সংশ�োধন কৰি মহিলাৰ গৰ্ভপাত বিষয়ত
স্বতন্ত্ৰতা দিয়া হৈছে। সুৰক্ষিত আৰু আইনী গৰ্ভপাতে মহিলাৰ
জীৱনৰ প্ৰতি অহা স্বাস্থ্যজনিত সংকট আঁতৰ কৰিছে। শিশু
শ্ৰমিকৰ সৈতে জড়িত অপৰাধ দূৰ কাৰৰ বাবেও আইন প্ৰণয়ন
কৰা হৈছে।
বিগত বৰ্ষব�োৰত বিভিন্ন বৰ্গৰ ল�োকৰ মাজত তথা পৃথক
স্তৰৰ ল�োকৰ মাজত হ�োৱা অন্যায়-অপৰাধব�োৰৰ ন্যায়ৰ বাবেও
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দশকৰ পাছত দশক ইছলামধৰ্মী
মহিলাসকলে তিনি তালাকৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰণয়নৰ দাবী
জনাই আহিছিল। এই দিশত আইন প্ৰণয়ন কৰি ইছলামধৰ্মী
মহিলাসকলক সকাহ দিয়া হৈছে। তদুপৰি, হজৰ সময়ত মুছলিম
মহিলাৰ মেহৰমৰ বাধ্যবাধকতাৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা পদক্ষেপে
কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ পৰিচয় দিছে।
তিনি তালাক আইনে সমতাৰ অধিকাৰক শক্তিশালী কৰিছে
চৰকাৰ কেৱল শাসন কৰাৰ বাবে নাথাকে লগতে চৰকাৰৰ
দায়িত্ব হৈছে সেই লক্ষাধিক-ক�োটিৰ�োঁ অধিক জনতাৰ
আকাংক্ষাব�োৰৰ প্ৰতিনিধি, যিসকলে নিজৰ স্বপ্নব�োৰৰ সাৰ্থকতাৰ
বাবে চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰষা ৰাখে। এনে প্ৰেক্ষাপটত কেন্দ্ৰ
চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে কঠ�োৰ সিদ্ধান্ত ল�োৱাৰ দৃঢ়তা থকাৰ
প্ৰয়�োজনীয়তা আহি পৰে, যি সিদ্ধান্ত সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন
উন্নত কৰি তু লিব পাৰে। ৩০ জুলাই, ২০১৯ তাৰিখট�ো এনে
এক সময় আছিল যিসময়ত তালাক-এ-বিদ্যতক বিলুপ্ত কৰাৰ

সুস্থ মহিলা
সুৰক্ষাৰ অধিকাৰ

পুষ্টিহীনতাৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰজ�োৰা প�োষণ অভিযান চল�োৱা হৈছে।
বিগত ৪ বছৰত ১১ হাজাৰ ক�োটিৰ�োঁ অধিক টকাৰ অনুম�োদন
হ�োৱাৰ লগতে মিছন ইন্দ্ৰধনুশ আৰু মাতৃত্ব বন্দনাৰ দৰে
আঁচনিৰ মাধ্যমত মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব

১১০০০

27 फीसदी और विकास दर
27 फीसदी और विकास दर
27 फीसदी और विकास दर

ক�োটিৰ�ো অধিক টকাৰ আৱন্টন। এই ধন দেশৰ পৰা
মহিলা-শিশুৰ মাজত পুষ্টিহীনতা আঁতৰ কৰাৰ বাবে
খৰচ কৰা হৈছে।

আঁচনিৰ সফল ৰূপানৰ
বাবে এতিয়া প�োষণ
২.০ আৰম্ভ কৰা হৈছে।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা
আঁচনিৰ জৰিয়তে সুস্থ
মাতৃত্ব সুনিশ্চিত হৈছে।

গৰ্ভৱতী মহিলাক সহায়
গৰ্ভৱতী আৰু দুগ্ধপান
কৰাই থকা মাতৃসকলৰ বাবে
পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ তিনিটা
কিস্তিত সহায়।

২০২১ চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈ ১.৮৩ ক�োটি গৰ্ভৱতী
মহিলাই এই আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভাণ্বিত হৈছে।

আত্মনিৰ্ভৰ মহিলা শক্তি
n

n

n

n

n

n

ষ্টাৰ্ট আপ ইণ্ডিয়াৰ অধীনত নাৰী
শক্তিয়ে সফলতাৰ শিখৰ লাভ
কৰিছে।
	প্ৰায় অৰ্ধেক সংখ্যক ষ্টাৰ্ট
আপত মহিলা উদ্যোগী আছে।
গঢ় হিচাপত প্ৰতিখন জিলাতেই
এক�োগৰাকী মহিলা প্ৰবন্ধক
আছে।
	ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়াৰ মাধ্যমত
মহিলা উদ্যোগীয়ে প্ৰেৰণা
পাইছে।
ইয়াৰ ভিতৰত ৯০ হাজাৰৰ�োঁ
অধিক মহিলাৰ বাবে ২০ হাজাৰ
ক�োটি টকাৰ ঋণৰ মঞ্জু ৰি।
এই
আঁচনিৰ
অধীনত
৮৩শতাংশ
ঋণ
মহিলা
উদ্যোগীয়ে লাভ কৰিছে।

	নিৰধাৰিত
্
নূন্যতম ধন (মাৰ্জিন
মানী) ২৫ শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস
কৰি ১৫ শতাংশ কৰি ঋণ সহজ
কৰা হৈছে।

বাবে দেশৰ সংসদত আইন প্ৰণয়ন হৈছিল। দেশৰ ক�োটিৰ�ো
অধিক মুছলমান মহিলাই নিজৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছিল যি
অধিকাৰৰ কথা ১৯৮৫ চনত শ্বাহ বানুৰ ৰূপত জাগ্ৰত হৈছিল
কিন্তু এটা বছৰৰ পাছতেই আইনী মেৰপেঁচৰ জ�োৰত স্তিমিত
হৈ পৰিছিল। কিন্তু সেই ঘটনাৰ ৩৩ বছৰৰ পাছত মুছলিম
মহিলাই সন্মানৰ সৈতে জীয়াই থকাৰ আশ্ৰয় বিচাৰি পাইছে।
কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয় যে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে পূৰ্বতে কিয়
ক�োন�ো ধৰণৰ আইনী সংস্কাৰ হ�োৱা নাছিল। এনেকুৱা কি
কাৰণ আছিল যে ১৯৮৬ চনত যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
শ্বাহবানু গ�োচৰত দিয়া ৰায় সংসদীয় প্ৰচেষ্টাৰ সহায়ত
প্ৰভাৱহীন কৰি ত�োলা হৈছিল। যদিহে এই দেশত সতীদাহ প্ৰথা
বিলুপ্ত কৰিব পৰা যায়, বাল্য বিবাহ বিলুপ্ত কৰাৰ বাবে আইন
প্ৰণয়ন হয়, য�ৌতু কৰ বিৰুদ্ধে কঠ�োৰ আইন প্ৰণয়ন হয় তেন্তে
তিনি তালাকৰ বিৰুদ্ধেও একেই প্ৰতিবাদ হ’ব লাগিছিল! কিন্তু
হ�োৱা নাছিল। এনে হ�োৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ৰ সংসদত বহা
ল�োকৰ দৃষ্টিক�োণ বুজি প�োৱাট�ো প্ৰয়�োজনীয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীক
যেতিয়াই তিনি তালাক সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, তেতিয়া
তেওঁ প�োনছাটেই এটা কথা কৈছিল যে “আমি এয়া ভ�োট
লাভৰ আশাত কৰা নাই। মই চৰকাৰ দলৰ বাবে চলাই থকা
নাই, বৰঞ্চ দেশৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে চলাই আছ�োঁ। তিনি তালাক
ম�োৰ বাবে হিন্-দু মুছলমান মূলক বিষয় নহয়, এয়া ম�োৰ বাবে
নাৰীৰ সন্মানৰ বিষয়। ইছলামধৰ্মী দেশব�োৰত�ো তিনি তালাকৰ
মান্যতা নাই। পাকিস্তানত�ো আইনী বাধা আছে। বাল্য বিবাহ,
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তিনি তালাকঃ গ�োচৰ হ্ৰাস
পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে
পাকিস্তান, ইজিপ্ত, ছিৰিয়া,
ইৰাক, মালায়েছিয়া আদি অনেক
ইছলামিক দেশে তিনি তালাক প্ৰথা
কেইবা বছৰ পূৰ্বেবিলুপ্ত কৰিছে।
বিধৱা পুনৰ্বিবাহ, সতী প্ৰথা, য�ৌতু ক প্ৰথাৰ ওপৰত পদক্ষেপ
গ্ৰহণ কৰা হৈছে যেতিয়া সেয়া কি হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে আছিল। ইয়াৰ
বাবেই তিনি তালাক�ো হৈছে মহিলাৰ আত্মসন্মান, সামাজিক
ন্যায় আৰু সম-অধিকাৰৰ বিষয়। ভাৰতে এয়া বিশ্বাস কৰে যে
সকল�োৱে সম-অধিকাৰ লাভ কৰিব লাগে।”
প্ৰকৃতাৰ্থত তিনি তালাক ব্যৱস্থা সাংবিধানিক�ো নাছিল আৰু
ইছলামৰ প্ৰকৃত নীতিৰ পৰিপন্থী আছিল। তাৰ পাছত দেশৰ
মুছলিম মহিলাসকলে ইয়াৰ ভূ ক্তভ�োগী হৈ যাতনা পাইছিল।
কেৱল ভ�োট বেংকৰ অংকত এই প্ৰথা দেশত চলি থাকিছিল আৰু
মহিলাসকলে নিজৰ আত্মসন্মান হেৰুৱাবলগীয়া। তিনি তালকৰ
বিপক্ষে আইন ১৯৮৬ চনতেই প্ৰণয়ন হ�োৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল
যেতিয়া শ্বাহ বানু ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল। দেশ সংবিধানে
নিৰধাৰন
্
কৰা নীতি-নিয়মৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হয়, এই দেশ
ক�োন�ো শ্বৰিয়তৰ নিয়ম মতে নচলে কিন্তু তিনি তালাকৰ বিপক্ষে
ক�োন�ো আইন প্ৰণয়ন হ�োৱা নাছিল। ইয়াৰ পূৰ্বেও দেশৰ পৰা
সতীদাহ প্ৰথা, বাল্য বিবাহ, য�ৌতু কৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰণয়ন কৰা
হৈছিল। তিনি তালাক ক�োন�ো ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত নহয়, বৰঞ্চ
এই প্ৰথা আছিল এক প্ৰকাৰৰ কুপ্ৰথা, সমাজিক অন্যায়, আৰু
এইব�োৰ বিনাশ কৰি সামাজিক ন্যায়ৰ বাবেই তিনি তালাকৰ
বিৰুদ্ধে আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। এয়া মুছলিম মহিলাৰ বাবে
সাংবিধানিক অধিকাৰ দিয়াৰ কথা। ম�ৌখিক ৰূপত তিনিবাৰ
তালাক বুলি ক�োৱা বা পত্ৰ, মেছেজ, ফ�োনত তালাক বুলি
ক�োৱা আদি বিষয়ক অনেক গ�োচৰ দেশৰ ন্যায়ালয়ৰ সম্খ
মু লৈ
আহিছিল। ক�োন�ো এখন সংবেদনশীল দেশ তথা জনতাৰ
চৰকাৰৰ বাবে এই কথাব�োৰ গ্ৰহণয�োগ্য নাছিল। বিশ্বৰ বিভিন্ন
ইছলামধৰ্মী দেশে ইতিপূৰ্বেই তিনি তালাকৰ দৰে কুপ্ৰথা নিজৰ
দেশৰ পৰা আইন প্ৰণয়ন কৰি আঁতৰাই পঠিয়াইছে। ইজিপ্তে
প�োনপ্ৰথমে ১৯২৯ চনতেই তিনি তালাক প্ৰথা বিলুপ্ত কৰিছে,
চুদানেও একেটা বৰ্ষতে এই কাম কৰিছে, পাকিস্তানে ১৯৫৬
চনত, বাংলাদেশে ১৯৭২চনত, ইৰাকে ১৯৫৯ চনত, চিৰিয়াই
১৯৫৩ চনত, মালায়েছিয়াই ১৯৬৯ চনত তিনি তালাক নিজ
দেশৰ পৰা আইন প্ৰণয়ন কৰি দণ্ডনীয় অপৰাধ কৰিছে। ইয়াৰ
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সংখ্যাঃ ১৯৮৫-২০১৯ ২০১৯-২০
উত্তৰ প্ৰদেশ

তেলেংগানা-অন্ধ্ৰ

৬৩,৪০০ ২৮১

৪১,৩৮২ ২০৩

হাৰিয়ানা

কেৰেলা

২৯,২০১ ২৬

ৰাজস্থান
৩৩,১১২ ৮৩

মধ্য প্ৰদেশ

২৩,২৩৩ ১৯

অসম
১৯,০০৮

১৭

পশ্চিম বংগ

২২ ,৮০১ ৩২

৫১,৮০০ ২০১

মহাৰাষ্ট্ৰ

বিহাৰ

৩৯,২০০ ১০২

২১,২০০ ২৬

পৰিয়ালতন্ত্ৰ, তু ষ্টিকৰণ আৰু জাতিবাদ—এই
তিনিটাই দেশক যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছে কিন্তু
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত তিনি তালাকৰ
নিষিদ্ধকৰণ সন্দৰ্ভত আইন প্ৰণয়ন হ�োৱাৰ পাছত
জনতাই আনন্দ ব্যক্ত কৰি কৈছে যে দেশ লাহে
লাহে সঠিক দিশত গতি কৰিছে। ভাৰতীয় সমাজক
আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজা ৰামম�োহন ৰয়, বীৰ
চাভাৰকাৰ, মহাত্মা গান্ধী, ভীমৰাও আম্বেদকাৰ
আদিৰ দৰে সমাজ সংস্কাৰকৰ অৱদান আছে
কিয়ন�ো তেওঁ ল�োকে অনেক কুপ্ৰথা সমাজৰ
পৰা আঁতৰ কৰিছিল, সমাজক প্ৰগতিৰ পথত
আগবঢ়াই নিছিল। যেতিয়া ভৱিষ্যতে সমাজ
সংস্কাৰকৰ নাম ল�োৱা যাব তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নামট�োও সমাজ সংস্কাৰকসকলৰ
সৈতে ল�োৱা যাব।
অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী।

প্ৰচ্ছদ লেখা
মহিলা সুৰক্ষা

তিনি তালাকৰ অভিশাপৰ পৰা মুক্ত মহিলাসকল
সমস্যাব�োৰৰ সমাধান হ�োৱাৰ পাছত জনতাৰ মনত
আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। সমাধানৰ পাছত স্বাৱলম্বী
হ�োৱাৰ বাট প্ৰশস্ত হৈ পৰে। যেতিয়া সমাধান সূত্ৰ আছে,
সংকল্প আছে, সামৰ্থআছে তেতিয়া সফলতাৰ বাটত
ক�োন�ো বাধা নাহে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই চিন্তাধাৰাই হৈছে
তেওঁ ৰ দৃঢ় সংকল্পব�োৰৰ আধাৰ। তেওঁ কয় যে, “যেতিয়া
আমি সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা চিন্তা কৰ�োঁ তেতিয়া
খণ্ডিত আঁকাৰত চিন্তা কৰিব নালাগে। অলপ সমাধান,
দেশবাসীৰ বাহঃ বাহঃ এয়া প্ৰকৃত সফলতা নহয়।
সমস্যাব�োৰৰ সম্পূৰ্ণসমাধানৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে।”
এনে এক দৃষ্টিক�োণৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে বুজিব পৰা যায়
যে আজি কিদৰে ইছলাম ধৰ্মী মহিলাসকল তিনি তালাক
বিৰ�োধী আইনৰ জৰিয়তে লাভাণ্বিত হৈছে। যেতিয়ালৈ
এই তিনি তালাকৰ কুপ্ৰথা আছিল তেতিয়ালৈ মুছলমান
মহিলাসকলে ত্ৰাসৰ জীৱন জীয়াই আছিল, ভয়ৰ মাজৰ
প্ৰতিদিন অতিবাহিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। কিন্তু ম�োদী
নেতৃত্বধীন কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত উচিত সমাধান
বিচাৰি এই কুপ্ৰথাকেই সমাজৰ পৰা নাইকীয়া কৰি
দিছে। তিনি তালাক বিলুপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃঢ়
সংকল্প আছে। গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে, “সময়ৰ
সৈতে সমাজ সলনি নহ’লে সেই সমাজ লেতেৰা
পুখৰ
ু ীৰ দৰে হৈ পৰে, সলনি হৈ থকা সমাজ পৱিত্ৰ
গংগাৰ দৰে হৈ পৰে।”
লগতে চাইপ্ৰাচ, আলজেৰিয়া, জৰ্ডান, ইৰান, মৰক্কো আদি
দেশে তিনি তালাক প্ৰথাক বিদায় দিছে। কিন্তু ভাৰতীয় মুছলিম
মহিলাসকলে এই কুপ্ৰথাৰ পৰা মুক্ত হ�োৱাৰ বাবে স্বাধীনতাৰ
পাছত ৭০ বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে।
ভাৰতীয় সংসদীয় ইতিহাসত এতিয়া ১ আগষ্ট তাৰিখট�ো
মুছলিম মহিলা অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পঞ্জীয়ন হৈ গৈছে।
২০১৯ চনৰ ১ আগষ্ট তাৰিখট�ো ভাৰতীয় সংসদীয় ইতিহাসৰ
এনে এটা স্মৰণীয় দিন, যি দিনট�োত দেশৰ পৰা তিনি তালাক
কুপ্ৰথাক বিলুপ্ত কৰাৰ বাবে প্ৰণয়ন হ�োৱা বিধেয়কক আইনলৈ
ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। দেশৰ অৰ্ধেক জনসংখ্যা আৰু ইছলামধৰ্মী
মহিলাসকলৰ বাবে এই দিনট�ো সাংবিধানিক-ম�ৌলিকগণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ দিন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই দিনট�ো
সংসদীয়া ইতিহাসৰ�ো স্মৰণীয় দিন হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰৱ। এটা
সময় আছিল যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক নিস্ক্ৰিয়
কৰি মুছলমান মহিলাৰ অধিকাৰ খৰ্বকৰা হৈছিল। এতিয়া অন্য
এক সময় যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰ

শ্বাহবানু গ�োচৰ আৰু শ্বায়েৰা বানু
গ�োচৰলৈ মাজত থকা পাৰ্থক্য?
শ্বাহবানু গ�োচৰ

শ্বায়েৰা বানু গ�োচৰ

ক�োনব�োৰ প্ৰত্যাহ্বান

তিনি তালাকৰ পাছত
স্বামীৰ পৰা প�োৱা কম
ভৰণ-প�োষণৰ ধন

তালাক-এ-বিদ্দত

উচ্চতম ন্য়ায়লয়
কিদৰে পাইছিল

১৯৮১

২০১৬

কেতিয়া ৰায়দান

১৯৮৫

২০১৭

কি ৰায়দান আহিছিল

তিনি তালাকত�ো
মহিলা ভৰণ-প�োষণৰ
ধন প�োৱাৰ অধিকাৰী

তিনি তালাক
অসংবিধানিক

শীৰ্ষপৰযায়ৰ
্ ভূ মিকা

আইন প্ৰণয়ন কৰি
ৰায়দান সলনি

নতু ন আইন প্ৰণয়ন।
অধিকাৰ প্ৰদান।

চৰকাৰে তিনি তালাকৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক
অধিক প্ৰভাৱশালী কৰি ত�োলাৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন কৰি সাহসী
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০১৭ চনৰ
১৮ মে’ তাৰিখে তিনি তালাকক অসাংবিধানিক আখ্যা দিছিল।
ইয়াৰ পাছত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অধ্যাদেশ জাৰি কৰে আৰু ২০১৯
চনৰ জুলাই-আগষ্ট মাহত সংসদত বিৰ�োধীৰ আপত্তিৰ পাছত�ো
এই বিধেয়ক গৃহীত কৰি আইন প্ৰণয়ন কৰা হয়। উল্লেখ্য যে,
তিনি তালাকক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০১৭চনত অসাংবিধানিক
আখ্যা দিয়াৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুম�োদন সাপেক্ষে এই ৰায়ক
২০১৮ৰ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ�োৱা বুলি মানি ল�োৱা হৈছে।
মহিলা সুৰক্ষাৰ নতু ন দিশ
সেইখন সমাজ প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই যাব পাৰিব যিখন
সমাজে মহিলাক সন্মান জনায় আহিছে। মহিলাসকলে
নিজৰ অধিকাৰসমূহৰ উচিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ
বাবে তেওঁ ল�োক শিক্ষিত হ�োৱাট�ো আৱশ্যক। শিক্ষাই নিয়�োগ
সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ লগতে উদ্যোগশীলতা লৈ আনে।
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প্ৰচ্ছদ লেখা
মহিলা সুৰক্ষা

সক্ষম হৈ থাকক

মহিলা শক্তি

আৰু এইব�োৰে লৈ আনে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা। এনে সময়ত
মহিলসকলৰ সুৰক্ষাৰ লগতে স্বাৱলম্বী কৰি ত�োলাৰ বাবে কেন্দ্ৰ
চৰকাৰে বিগত কেইটামানবৰ্ষত বিশেষ কেতব�োৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ
কৰিছে। ইয়াৰ ফলত মহিলাসকলে নিজৰ ক�ৌশল বিকাশৰ সুয�োগ
লাভ কৰিছে। দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা ধৰ্ষণৰ দৰে অপৰাধৰ গ�োচৰত
কঠ�োৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছিল। এই ক্ষেত্ৰত
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ভাৰতীয় দণ্ড বিধিৰ ধাৰাত সংস্কাৰ কৰি ১২ বছৰৰ
তলৰ কন্যাৰ বলাৎকাৰ জাতীয় অপৰাধত অভিযুক্তক ফাঁচীৰ
ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ১৬ বছৰৰ তলৰ ছ�োৱালীৰ ধৰ্ষণৰ অভিয�োগত
অভিযুক্তৰ শাস্তি ১০ বছৰৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি ২০ বছৰ কৰা হৈছে।
নাৰীয়ে উচিত সময়ত ন্যায় লাভ কৰক তাৰ বাবে ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া ২
মাহতেই শেষ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যাতে পীড়িতজনৰ লগতে
সাক্ষীক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিব ন�োৱাৰি।
হিংসাৰ বলি হ�োৱা মহিলাৰ বাবে উমৈহতীয়া নম্বৰ ১৮১ আৰম্ভ
কৰা হৈছে। আনহাতে ডাঙৰ চহৰ-নগৰৰ লগতে ব্যক্তিগত
প্ৰতিষ্ঠানব�োৰত�ো মহিলা সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
ঘৰুৱা হিংসা প্ৰতিৰ�োধ কৰাৰ বাবে ৱান-ষ্টপ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা
হৈছে। নিৰ্ভয়া নিধিৰ পৰা ধন বিনিয়�োগ কৰি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত,
মহিলা সহায়ক ডেস্ক আৰু হিম্মত এপ্ আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই
পদক্ষেপব�োৰে মহিলাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। য�ৌন শ�োষণ, মানৱ
দেহ সৰবৰাহ, বেশ্যবৃত্তি আদি প্ৰতিৰ�োধ কৰাৰ বাবেও বিশেষ
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে।
কেৱল আইনগত সুৰক্ষাই নহয়, মহিলাৰ আত্মসন্মানৰ বাবে
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যেন অভিযানহে চলাই ৰাখিছে। ঘৰে ঘৰে শ�ৌচাগাৰ
নিৰমাণৰ
্ পৰা আৰম্ভ কৰা তথা পিএম আৱাস য�োজনাৰ মাধ্যমত
সম্পত্তিৰ মালিকী স্বত্ব প্ৰদান, মুদ্ৰা ঋণৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত
৭০ শতাংশ মহিলা, উজ্জ্বলাৰ অধীনত ৰন্ধন গেছৰ সংয�োগ আদি
পদক্ষেপব�োৰৰ জৰিয়তে মহিলাৰ সন্মান আৰু সুৰুক্ষা দুয়�োটা
বৃদ্ধি কৰা হৈছে। জম্মু-কাশ্মীৰৰ ছ�োৱালীয়ে অন্য ৰাজ্যৰ পুৰুষৰ
সৈতে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁ ৰ সন্তানক
পৈত্ৰিক সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল কিন্তু ৩৭০ অনুচ্ছেদ
আৰু ৩৫ক নিৰস্ত্ৰ কৰাৰ পাছত এতিয়া কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ নাৰী
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ক�োভিড কালত বিশেষ
সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে।
৩০০০০

টেক্সিব�োৰত জিপিএছ আৰু
পেনিক বুটাম আদিৰ ব্যৱস্থা
মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য
ৰাখি কৰা হৈছে।

ক�োটিৰ�োঁ অধিক ৰাশিৰ ধন হস্তান্তৰ
কৰা হৈছে। এপ্ৰিল-জুন , ২০২০ৰ
সময়ত ২০ ক�োটি মহিলা লাভাণ্বিত।

১৪

টক�ো ি ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি কৰি
বিনামূলীয়াকৈ গৰীৱ কল্যাণ য�োজনাৰ
অধীনত দিয়া হৈছে
আত্মসহায়ক গ�োটব�োৰক দিয়া আমানত মুক্ত
ধনৰ ঋণৰ পৰিমাণ ১০ লাখৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি

২০

লাখ কৰা হৈছে

প্ৰচ্ছদ লেখা
মহিলা সুৰক্ষা

নাৰী- তু মি নাৰায়ণী
ত�োমাৰ পৰা শক্তি, তু মিয়েই ৰাষ্ট্ৰশক্তি।
ত�োমাৰ অবিহনে সকল�ো কথা আধৰুৱা।
ঘৰ, বিদ্যুৎ, শ�ৌচালয়, পানী, এলপিজিয়ে সবল
কৰিছে,
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি , ক�ৌশল আৰু সাহসে ত�োমাক
আগবঢ়াই নিছে,
খেল হওক বা যুদ্ধক্ষেত্ৰ বা বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তি,
সকল�ো ক্ষেত্ৰতে তু মি সফল, তু মি সম্ভাৱনাৰ পূৰ্ণ
ব্যৱহাৰ কৰা।
কাৰ�ো তু লনাত কম নহয়, তু মি অগ্ৰণী,
নাৰী-তু মি নাৰায়ণী।
স্বতন্ত্ৰভাৱ, সুবিধা, সবলীকৰণৰ মাধ্যমত এতিয়া তু মি
লাভ কৰিছা আৰ্ক
থি স্বাধীনতা,
দেশ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিব, যেতিয়া অৰ্ধেক
জনসংখ্যা একেলগে আগবাঢ়িব।
ত�োমাৰ সুখৰ সংজ্ঞা হৈ পৰিব আকাশ চুবলৈ কৰা
হেঁ পাহত
তু মি আগুৱাই য�োৱা আৰু সিদ্ধান্ত ল�োৱা,
সফলতা ত�োমাৰেই,
স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, সন্মান, শক্তি- এই সকল�ো ত�োমাৰ
আত্মবিশ্বাসী মহিলা- তু মি নাৰায়ণী।

সংযুক্তভাৱে ঘৰৰ মালিকীস্বত্ব
মহিলাক দিয়া হৈছে। এই পদক্ষেপ
পিএম আৱাস য�োজনাৰ অধীনত
ল�োৱা হৈছে।
সবল হৈ পৰিছে। প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ দ্বাৰা বিবাহ কৰি
বিবাহ-বিচ্ছেদ কৰা ঘটনা প্ৰতিৰ�োধ কৰাৰ বাবেও বিশেষ
আইনী ব্যৱস্থা হাতত ল�োৱা হৈছে।
সামাজিক ধাৰণাব�োৰৰ নতু ন পৰিভাষা এতিয়া কেন্দ্ৰ
চৰকাৰৰ মহিলাকেন্দ্ৰীক পদক্ষেপব�োৰৰ পৰা প�োৱা
যায়। মহিলাসকলে সমান অধিকাৰ লাভ কৰাৰ লগতে
সময় লাভ কৰক তাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সাৰদা আইন১৯৭৮ক সংশ�োধন কৰি এটা টাস্ক ফ�োৰ্চ গঠন কৰিছিল।
এই বিশেষ সমিতিৰ উদ্দেশ্য আছিল বিবাহৰ নূন্যতম
বয়স কিমান হ�োৱা উচিত। এতিয়া আইনগতভাৱে
সেয়েহে ছ�োৱালীৰ বাবে বিবাহৰ নূন্যতম বয়স হৈছে ১৮
বছৰ। মহিলাৰ গৰ্ভপাত বিষয়ক আইন সংশ�োধন কৰি
গৰ্ভপাতৰ সময় ২০ সপ্তাহৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি ২৪ সপ্তাহ কৰা
হৈছে। গৰ্ভৱতী হৈ থকাৰ সময়ত কৰ্মৰত মহিলাৰ বাবে
১২ সপ্তাহৰ পৰা ২৬ সপ্তাহৰ ছুটি মঞ্জুৰ কৰা হৈছে।
সামাজিক লাঞ্চনা দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক�োন�ো
এক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাল কিল্লাৰ পৰা ছেনিটেৰী নেপকিনৰ
কথা উল্লেখ কৰিছে। ২৪ অক্টোবৰ তাৰিখে মন কী বাত
অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে “ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰভাৱ আৰু
ইয়াৰ শক্তিবৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতৰ নাৰী শক্তিয়ে মুখ্য ভূ মিকা
পালন কৰিছে। ১৯৪৭-৪৮ চনত যেতিয়া মানৱাধিকাৰৰ
বিশ্ব সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া তাত লিখা হৈছিল
যে All Men are Created Equal, এই কথাত আপত্তি
দৰশাই
্ এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা প্ৰতিনিধিয়ে যুক্তি প্ৰদৰ্শন
কৰিছিল, তাৰ পাছত লেখা হৈছিল All Humans are
Created Equal। এই কথাট�োৱে Gender Equalityৰ
ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প�ৌৰাণিক পৰম্পৰাৰ প্ৰতিফলন হয়।
সেইগৰাকী প্ৰতিনিধি আছিল, হংসা মেহতা।”
নাৰী সবলীকৰণৰ দিশত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে লৈ অহা
নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাব�োৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে নতু ননতু ন আঁচনিৰ মাধ্যমত আগবঢ়াই নিছে। এনে সময়ত এয়া
সমাজৰ�ো সমানেই দায়িত্ব যে প্ৰতিজন নাগৰিক নাৰীৰ
প্ৰতি হ�োৱা অন্যায়, হিংসাৰ প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁ ল�োকৰ
সম-অধিকাৰৰ বাবে দায়ৱদ্ধ হয়। n
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সপ্তম সংবিধান দিৱস

ভাৰতীয় সংবিধান

ৰচনাৰ আঁৰত থকা
মহিলাসকল
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ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পৰা গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠালৈ এনে অনেক তাৰিখ আছে যিব�োৰ নিজৰ
মাজতেই মহত্বপূৰ্ণ। যিদৰে আমি ২৬ জানুৱাৰী, ১৯৫০ চনট�ো বিশেষভাৱে স্মৰণ কৰি
পালন কৰ�োঁ কিয়ন�ো সেই দিনট�োত ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। কিন্তু এনে
কিছুমান তাৰিখ আছে যিব�োৰে সমান গুৰুত্ব লাভ নকৰিলে। তেনে এটা তাৰিখ হৈছে ২৬
নৱেম্বৰ ১৯৪৯, এই তাৰিখট�ো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণকিয়ন�ো এই দিনট�োতেই ২ বছৰ ১১ মাহ
আৰু ১৮ দিনৰ পৰিশ্ৰমৰ পাছত সংবিধানখন প্ৰস্তুত হৈ উঠিছিল। ২৬ জানুৱাৰীৰ মূল ২৬
নৱেম্বৰতেই নীহিত হৈ আছে। এই ঐতিহাসিক দিনট�োৰ মহত্ব ২০১৫ চনত প�োনপ্ৰথমে
উল্লেখ কৰা হয়, যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে এই দিনট�োক প্ৰতিবছৰে সংবিধান
দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এই বৰ্ষট�োত আমি সপ্তম সংবিধান
দিৱস পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছ�োঁ। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ
শিতানত এইবাৰ আপ�োনাল�োকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ভাৰতীয় জনসংখ্যাৰ অৰ্ধেক
সংখ্যকৰ নেতৃত্ব বহন কৰা সেইসকল মহিলাৰ বিষয়ে যিসকলৰ কঠ�োৰ শ্ৰম-অধ্যৱসায়
অবিহনে সংবিধান প্ৰস্তুতিকৰণ আধাৰুৱা হৈ ৰৈ গ’লহেঁ তেন...

প্ৰ

ধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ২৬ নৱেম্বৰ ২০১৫ তাৰিখে
ল�োকসভাত সংবিধানৰ মহত্বৰ ওপৰত আল�োকপাত
কৰি এইদৰে কৈছিল, “চৰকাৰৰ এটা ধৰ্ম- ভাৰত
প্ৰথম। চৰকাৰৰ এখনেই ধৰ্মগ্ৰন্থ- ভাৰতীয় সংবিধান।
দেশ সংবিধানৰ মতে চলিব আৰু তেনেকৈ চলা
উচিত আৰু সংবিধানৰ শক্তিৰ পাৰ দেশে শক্তি লাভ কৰে।”
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই কথাৰ পৰা এই কথাট�ো স্পষ্ট কৰে যে
ভাৰতীয় সংবিধান চৰকাৰৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ হয়। এই কাৰণট�োৰ
বাবে যি দিনত সংবিধানৰ প্ৰস্তুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিল
সেই দিনট�োকেই সংবিধান দিৱস হিচাপে পালন কৰিব
লাগে। ইয়াৰ অৰ্থ এইট�োও নহয় যে এই দিনট�ো পালন
কৰাৰ পাছত ২৬ জানুৱাৰীৰ দিনট�োৰ গুৰুত্ব কম কৰি দিব
লাগে। এই দিৱসব�োৰৰ জৰিয়তে আমি নৱ প্ৰজন্মক দেশৰ
গ�ৌৰৱ�োজ্জ্বল ইতিহাস সম্পৰ্কে অল�োচনা কৰিব লাগে।
এনেকুৱা নহয় যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে এই
দিনট�োৰ আনুষ্ঠানিকতা কৰিছে, ইয়াৰ পূৰ্বেই ২০০৯ চনত
তেতিয়াৰ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ সংবিধান দিৱস
পালন কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী হ�োৱাৰ পাছত ম�োদীয়ে ভীমৰাও
আম্বেদকাৰৰ ১২৫ বৰ্ষীয় জয়ন্তীৰ শুভক্ষণত দেশত সংবিধান
দিৱস পালনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। যিসময়ত দেশত সংবিধান
প্ৰণয়ন হৈছিল সেই সময়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ মহিলাসকলে
বুনিয়াদী অধিকাৰ লাভ কৰা নাছিল কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধান
সভাত ১৫ গৰাকীও মহিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল।
এইবাৰ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ শিতানত সেয়েহে
তেনে কেইগৰাকীমান মহিলাৰ কথা আল�োচনা কৰা হৈছে
যিসকলৰ গুৰুত্ব সংবিধান প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত অপৰিসীম।

সংসংবিধান সভাত
অন্তৰ্ভুক্ত হ�োৱা
মহিলাসকল-

ভাভাৰতৰ প্ৰথম সংবিধান সভাত

১৫ গৰাকী মহিলা সদস্য
আছিল আৰু তেওঁ ল�োকৰ
অৰিহনা আছিল মহত্বপূৰ্ণ।
তেওঁ ল�োক হৈছেঃ

এনী মেছকৰীন বিজয়
লক্ষ্মী পণ্ডিত কমলা
চ�ৌধুৰী হংসা জীৱৰাজ
মেহতা সৰ�োজনী নাইডু
সুচেতা কৃপলানী
বেগম আয়াজ ৰছুল
ৰাজকুমাৰী অমৃত ক�ৌৰ
পূৰ্ণিমা বেনাৰ্জী ৰেণুকা
ৰে অম্মু স্বামীনাথন
দুৰগাবাই
্
দেশমুখ লীলা
ৰয় মালতী চ�ৌধুৰী
দক্ষিণয়ানী বেলায়ুধন।
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ৰাজকুমাৰী অমৃত ক�ৌৰৰ প্ৰয়াসৰ
ফলত সম্ভৱ হৈ উঠিছিল দিল্লীৰ এইমছ

সংবিধান সভাত মহিলাৰ অধিকাৰৰ
ওপৰত সবল যুক্তি দিয়া অম্মু
জন্মঃ ২২ এপ্ৰিল, ১৮৯৪ মৃত্যুঃ ৪ জুলাই, ১৯৭৮

জন্মঃ ২ ফেব্ৰুৱাৰী, ১৮৮৯ মৃত্যুঃ ৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ১৯৬৪

ক

পুৰথলাৰ ৰজা হৰনাম সিঙৰ কন্যা ৰাজকুমাৰী অমৃত
ক�ৌৰ অক্সফ�োৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ
কৰি ভাৰতলৈ অহাৰ পাছত ১৯১৮ চনত তেওঁ ভাৰতীয় সমাজৰাজনীতিত সক্ৰিয় হৈ পৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছিল। যদিওবা
তেওঁ ৰ পিতৃ-মাতৃয়ে এই পছন্দ কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁ লাহে
লাহে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল। অমৃত ক�ৌৰ প্ৰায়
১৬ বছৰ কাল মহাত্মা গান্ধীৰ সহায়ক হিচাপে কাম কৰিছিল।
মহাত্মা গান্ধীৰ কট্টৰ অনুগামী
হ�োৱাৰ সূত্ৰে তেওঁ নিমখ
প্ৰসিদ্ধ টাইম
আন্দোলন আৰু ভাৰত ত্যাগ
আল�োচনীয়ে
আন্দোলনত
সক্ৰিয়তাৰে
অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু শতিকাৰ শক্তিশালী
জেল খাটিছিল। ১৮৮৯ চনৰ
এশ মহিলাৰ
২ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে জন্ম
হ�োৱা অমৃত ক�ৌৰে দেশৰ পৰা
ভিতৰত অমৃত
সামাজিক কুপ্ৰথাসমূহ আঁতৰ
ক�ৌৰৰ নাম
কৰাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ
গ্ৰহণ কৰিছিল। স্কুল শিক্ষাৰ্থীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল।
খেলা-ধূলাৰ কথাট�োত বিশেষ
গুৰুত্ব দিয়া অমৃত ক�ৌৰে পাছলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্পোৰ্টচ ক্লাৱ অৱ
ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰি এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ
উপৰি তেওঁ বাল্য বিবাহ, পৰ্দা প্ৰথা, দেৱদাসীৰ দৰে কুপ্ৰথা আঁতৰ
কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ
সদস্যৰূপে ৰাজকুমাৰী অমৃত ক�ৌৰে মহত্বপূৰ্ণ ভূ মিকা পালন
কৰে। স্বাধীনতাৰ পাছত দেশৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ১০ বছৰ কাল
দায়িত্ব পালন কৰা অমৃত ক�ৌৰে এইমছ স্থাপনৰ বাবে বিশেষ
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু জাৰমানী,
্ নিউজীলেণ্ড, আমেৰিকা
যুক্তৰাষ্ট্ৰ আদি দেশৰ সহায় লৈ দেশৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত আমূল
পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছিল। তেওঁ আনকি ছিমলাত থকা পৈত্ৰিক
সম্পত্তি এইমছৰ বাবে দান দিয়ে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইমছ স্থাপন
কৰি ৰাজকুমাৰী অমৃত ক�ৌৰে দেখুওৱা পথ আগবাঢ়ি দেশৰ স্বাস্থ্য
খণ্ডক উন্নত কৰি আছে।
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সং

বিধান সভাৰ প্ৰতিখন বৈঠকত উপস্থিত থকা তথা
প্ৰতিখন সভাতেই সবল যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা মহিলা
অম্মু স্বামীনাথনে মহিলাৰ সম-অধিকাৰ তথা লিংগ ভিত্তিক
সমতাৰ হকে মাত মাতিছিল। সংবিধান সভাত তেওঁ এনে
এগৰাকী মহিলা আছিল যিগৰাকীয়ে মহিলাৰ অধিকাৰৰ বাবে
ড০ আম্বেদকাৰৰ সৈতে সহমত প�োষণ কৰি শক্তিশালী যুক্তি
ৰাখিছিল। সংবিধান সভাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে ভাৰতীয়
মহিলাই অধিকাৰ ন�োপ�োৱা
অম্মু স্বামীনাথান
বুলি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই কয়,
এতিয়া আমি এই কথা গৰ্বৰে
হৈছে মহিলাৰ
ক’ব পাৰ�োঁ যে ভাৰতীয়সকলে
অধিকাৰৰ বাবে
নিজৰ সংবিধান নিজে প্ৰস্তুত
মাত মতা সবল
কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত
সমান
নাৰী। নাৰী শিক্ষাৰ মহিলাসকলক�ো
অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে।
বাবে তেওঁ সক্ৰিয়
১৮৯৪ চনৰ ২২ এপ্ৰিল
আছিল।
তাৰিখে কেৰেলাৰ পালঘাটত
জন্মগ্ৰহণ
কৰা
অম্মু
স্বামীনাথনে ১৯৪৬ চনত মাদ্ৰাছ নিৰবাচনী
্
ক্ষেত্ৰৰ পৰা সংবিধান
সভালৈ নিৰবাচিত
্
হৈছিল। তেওঁ ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত
মহাত্মা গান্ধীৰ অনুগামী হিচাপে ইংৰাজ প্ৰশাসকৰ বিৰুদ্ধে
সক্ৰিয়তাৰে আন্দোলনব�োৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ
১৯৫২ চনত ল�োকসভালৈ নিৰবাচিত
্
হ�োৱাৰ লগতে দুবছৰ পাছত
ৰাজ্যসভালৈও নিৰবাচিত
্
হয়। এনেকৈ ক�োৱা হয় যে তেওঁ নিজে
স্কুলৰ শিক্ষা ল�োৱা নাছিল কিন্তু মহিলা শিক্ষাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি
কৰিছিল। এই কাৰণট�োৰ বাবেই তেওঁ নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত
বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে নাৰী
শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ল�োৱা বিশেষ ব্যৱস্থাব�োৰৰ আধাৰ অম্মু দৰে
মহিয়সী নাৰীসকল। অম্মুৱে ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইড (১৯৬০৬৫) আৰু ভাৰতীয় চেন্সৰ ব�োৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বও গ্ৰহণ
কৰিছিল।

ভাৰত

সংবিধান সভাত গুৰুত্বপূৰ্ণভূ মিকা
পালন কৰা লীলা ৰয়
জন্মঃ ২ অক্টোবৰ, ১৯০০ মৃত্যুঃ ১১ জুন , ১৯৭০

ম

হিলাৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ হকে মাত মতা তথা মহিলাৰ
অধিকাৰব�োৰৰ বাবে যুজ
ঁ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত লীলা ৰয়ৰ নাম
ল�োৱা হয়। ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সক্ৰিয় সেনানী
লীলা ৰয়ৰ জন্ম ১৯০০ চনৰ ২ অক্টোবৰ তাৰিখে অসমত
হয়। তেওঁ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ�ো সহয�োগী আছিল। ছাত্ৰী
অৱস্থাৰ পৰাই যথেষ্ট মেধাৱী লীলা ৰয়ে ১৯২৩ চনত ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এমএ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। মহিলাসকল
স্বাধীনতা
আন্দোলনত
পাছ পৰি নাথাকক তাৰ
কেৱল মহিলাৰ
বাবে তেওঁ সক্ৰিয়তাৰে
দ্বাৰা পৰিচালিত
ভূ মিকা পালন কৰিছিল।
এখন আল�োচনী
এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ সফল�ো
হৈছিল। এয়া বিশ্বাস কৰা হয় “জয়শ্ৰী” লীলা ৰয়ে
যে তেওঁ সশস্ত্ৰ আন্দোলনত
১৯৩১ চনত আৰম্ভ
বিশ্বাস
ৰাখিছিল
আৰু
কৰিছিল
ব�োমা নিৰমাণৰ
্
ক�ৌশল�ো
শিকিছিল। তেওঁ সবিনয়
অৱজ্ঞা আন্দোলনত সক্ৰিয়তাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ
বাবে তেওঁ ৬ বছৰ কাল জেল খাটিবলগীয়া হৈছিল। সংবিধান
সভাৰ বাবে নিৰবাচিত
্
মহিলা হিচাপে বংগ প্ৰদেশৰ পৰা প্ৰথম
আছিল। তেওঁ সংবিধান সভাত আগবঢ়োৱা মহত্বপূৰ্ণঅৱদান
আজিও সকল�োৱে স্মৰণ কৰে। তেওঁ অৱশ্যে বিভাজনৰ
বিৰ�োধিতা কৰি সংবিধান সভা ত্যাগ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত
তেওঁ নাৰী শিক্ষাৰ দিশত সবল ভূ মিকা পালন কৰে আৰু ঢাকাত
ছ�োৱালীৰ বাবে স্কুল স্থাপন কৰি নাৰী শিক্ষাত মন�োনিৱেশ
কৰে। তেওঁ মহিলাৰ সবলীকৰণৰ বাবে অনেক পদক্ষেপ গ্ৰহণ
কৰাৰ লগতে তেওঁ স্থাপন কৰা স্কুলব�োৰত ক�ৌশল বিকাশ
আৰু সমৰ কলাৰ�ো প্ৰশিক্ষণ দিছিল। ওৰেট�ো জীৱন তেওঁ
কেৱল মহিলাৰ সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰি গৈছিল।
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সংবিধান সভাৰ সদস্য কমলা চ�ৌধুৰী স্বাধীনতা
সংগ্ৰামৰ সময়ত অনেক বাৰ জেল গৈছিল
জন্মঃ ২২ ফেব্ৰুৱাৰী, ১৯০৮ মৃত্যুঃ ১৫ অক্টোবৰ, ১৯৭০

আন্দোলনৰ সময়ত যিকেইগৰাকী মহিলা
স্বাধীনতা
সাহিত্যিকৰ নাম মনলৈ আহে তেওঁ ল�োকৰ ভিতৰত

ৰাষ্ট্ৰবাদী মহিলা কমলা চ�ৌধুৰীৰ নাম মনলৈ আহে। ১৯০৮ চনৰ
২২ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লক্ষ্ণৌৰ প্ৰতিষ্ঠিত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ
কৰা কমলা চ�ৌধুৰী এগৰাকী খ্য়াতিমান সাহিত্যিক আছিল
যিগৰাকীয়ে নিজৰ সৃষ্টিমূলক ৰচনাৰ মাধ্যমত সকল�োৰে দৃষ্টি
আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কেৱল ইমানেই নহয় তেওঁ
মহিলাৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে সামাজিক-ৰাজনৈতিক
আৰু সাংস্কৃতিক স্তৰত বিভিন্ন
সাহিত্যৰ
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ
জৰিয়তে জনতাৰ স্বাধীনতা অন্দোলনত�ো সক্ৰিয়
ভূ মিকা পালন কৰিছিল। তেওঁ
চেতনা জাগ্ৰত
সুচেতা কৃপলানী, জৱাহৰলাল
নেহৰুৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল
কৰি মহিলা
সবলীকৰণৰ বাবে আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ
সময়ত
অনেকবাৰ
জেল
কাম কৰিছিল
যাবলৈ বাধ্য হৈছিল। মহাত্মা
গান্ধীৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকি
১৯৩০চনত তেওঁ নাগৰিক অৱজ্ঞা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ
কৰিছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ স্বাধীনতা
আন্দোলনত দেশব্যাপী মহিলাৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ বাবে
ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল আৰু চৰখা ্ সমিতি (যঁতৰ) গঠন কৰিছিল
আৰু লগতে অখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সদস্য হৈও
আছিল। সংবিধান সভাৰ বাবে নিৰবাচিত
্
১৫ গৰাকী মহিলাৰ
অন্যতম কমলা চ�ৌধুৰীয়ে ওৰেট�ো জীৱন সাহিত্য আৰু
ৰাজনীতিৰ মাধ্যমত মহিলাৰ সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰি
গৈছিল। তেওঁ লগতে মহিলাৰ জীৱনস্তৰ উন্নত কৰাৰ বাবেও
সামাজিক-ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰযায়ত
্
পদক্ষেপ
গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংসদীয় সমষ্টি হাপুৰৰ
পৰা ১৯৬২চনত সাংসদ হিচাপে নিৰবাচিত
্
হয়। ১৯৭০ চনৰ ১৫
অক্টোবৰ তাৰিখে কমলা চ�ৌধুৰীৰ মৃত্যু হয়।
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বঞ্চিতজনৰ উত্থানৰ বাবে জীৱন
উছৰ্গা কৰা মালতী চ�ৌধুৰী
জন্মঃ ২৬ জুলাই, ১৯০৪ মৃত্যুঃ ১৫ মাৰ্চ , ১৯৯৮

স্বা

ধীনতা আন্দোলন তথা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ
এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্যা মালতী চ�ৌধুৰীয়ে কেৱল
স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়তাৰে অংশগ্ৰহণ কৰাই নহয়,
তেওঁ অনুসচূ িত জাতি-জনজাতি আৰু অন্যান্য পাছপৰা
শ্ৰেণীৰ ল�োকৰ উত্থানৰ বাবে জীৱনভৰ কাম কৰি গৈছিল।
১৯০৪ চনৰ ২৬ জুলাই তাৰিখে জন্ম হ�োৱা মালতী চ�ৌধুৰীয়ে
১৬ বছৰ বয়সত মানে ১৯২১ চনত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে শান্তি
নিকেতন গৈছিল আৰু বিশ্বভাৰতীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল।
মালতী চ�ৌধুৰীয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ
মালতী চ�ৌধুৰীৰ দ্বাৰা চল�োৱা নিমখ আন্দোলনত
সক্ৰিয়তাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।
জন্ম পূৰ্ব
এগৰাকী সক্ৰিয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী
বংগত হৈছিল। হিচাপে তেওঁ ৰ পৰিচয় আছে।
তেওঁ স্বামী নৱকৃষ্ণ চ�ৌধুৰীৰ (যি
বৰ্তমান সেয়া
পাছলৈ উড়িশ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল)
বাংলাদেশৰ
সৈতে
একাধিকবাৰ
স্বাধীনতা
অংশ।
আন্দোলত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জেল
খাটিছিল। এই মহিলাৰ অদমনীয়
স্পৃহা দেখিয়েই মহাত্মা গান্ধী তেওঁ ক “তু ফানী” নাম দিছিল।
ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে তেওঁ ক মৰমতে মীনু নাম দি মাতিছিল।
জাতীয় কংগ্ৰেছত য�োগদান কৰাৰ পাছত তেওঁ কংগ্ৰেছ
সমাজবাদী কৰ্ম সংঘ স্থাপন কৰিছিল। তেওঁ উড়িশ্যাৰ
পাছপৰা শ্ৰেণীৰ ল�োকৰ উত্থানৰ বাবে বাজীৰাও ছাত্ৰাবাস
আদিৰ দৰে কেইবাটাও সংস্থা স্থাপন কৰিছিল। ১৯৪৮ চনত
তেওঁ সংবিধান সভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণসদস্য হিচাপে নিৰবাচিত
্
হয়।
ভাৰতৰ স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰ স্থাপন হ�োৱাৰ পাছত তেওঁ
দেশৰ সেৱাতেই ব্ৰতী আছিল। ইন্দিৰা গান্ধীৰ শাসনকালত
ঘ�োষিত হ�োৱা জৰুৰীকালীন সময়ত তেওঁ সেই ঘ�োষণাৰ তীব্ৰ
বিৰ�োধিতা কৰিছিল। ১৯৯৮ চনৰ ১৫ মাৰ্চ তাৰিখে ৯৩ বছৰ
বয়সত তেওঁ ৰ দেহাৱসান হয়।
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২০১০ বৰ্ষত সংবিধন প্ৰণয়ন হ�োৱাৰ ৬০ বছৰ সম্পূৰ্ণ
হ�োৱাৰ সময়ত গুজৰাটৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে হাতীৰ ওপৰত সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি
ৰাখি শ�োভাযাত্ৰা উলিয়াইছিল। এই শ�োভাযাত্ৰাত তেওঁ
হাতীৰ আগে আগে পদযাত্ৰা কৰিছিল।

সংবিধান দিৱসঃ বিশেষ পৰিচয়
দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে সংবিধান সন্দৰ্ভত ক�োৱা
কেতব�োৰ কথাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণঅংশঃ
সংবিধানৰ ভাৱনাৰ সৈতে সংযুক্ত হওকঃ এয়া আমাৰ
সকল�োৰে দায়িত্ব যে নাগৰিক, শাসন ব্যৱস্থা, চৰকাৰৰ
মাজত সমণ্বয় স্থাপনৰ বাবে মূল উৎস হৈছে দেশৰ
সংবিধান।
সংবিধানৰ ব্যাপকতাঃ আমাৰ সংবিধানৰ পৰিচয়
সকল�োৰে বাবে সমতা আৰু সকল�োৰে প্ৰতি সংবেদশীল
হয়। দৰিদ্ৰজন হওক বা পাছপৰা শ্ৰেণীৰ ল�োক, জনজাতীয়
হওক বা সাধাৰণ, আদিবাসী, মহিলা- সকল�োৰে অধিকাৰ
সংবিধানে সুনিশ্চিত কৰিছে।
কৰ্তব্যৰ ভাৱনাৰ প্ৰেৰণাঃ জনতাৰ সৈতে সংবাদ
কৰি থকাৰ সময়ত আমি কৰ্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ
নাপাহৰ�ো যেন! আমাৰ সংবিধান আমাৰ দেশৰ নাগৰিকৰ
পৰাই আৰম্ভ হয়। আমি ভাৰতীয় ল�োকসকলেই হৈছ�োঁ এই
সংবিধানৰ আধাৰ। মই যি হয় সেয়া সমাজৰ বাবে, দেশৰ
বাবে। এই কৰ্তব্যব�োধৰ উৎস হৈছে আমাৰ সংবিধান। n

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্বন্ধ ভাৰত-আছিয়ান সন্মিলন

স্বাধীনতাৰ ৭৫সংখ্যক বৰত
্ষ ভাৰতে আছিয়ান
দেশৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ বৰ উদযাপন
্ষ
কৰিব
ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় এলেকাত ভাৰতে সদায় মুক্ত , উমৈহতীয়া আৰু মুকলি সামুদ্ৰিক
বাণিজ্যৰ প�োষকতা কৰি আহিছে, এই কাৰণট�োৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে পূবলৈ
চ�োৱা নীতিৰ আধাৰত দেশৰ সৈতে আছিয়ান দেশৰ সম্পৰ্কক প্ৰাথমিকতা দি আহিছে। ভাৰতআছিয়ান দেশৰ ১৮ সংখ্যক শীৰ্ষসন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেয়েহে
এই সম্বন্ধক মহত্বপূৰ্ণআখ্যা দিয়ে আৰু লগতে ১৬ সংখ্যক পূব-এছিয়া সন্মিলনত আন্তৰ্জাতিক
বহুদেশীয় সম্বন্ধ, নিয়ম আধাৰিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা তথা আইন, আৰু সকল�ো দেশৰ মাজত
থকা উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক তথা ক্ষেত্ৰ ভিত্তিক অখণ্ডতাৰ প্ৰতি দায়ৱদ্ধতাৰ কথা দ�োহাৰে...

ভা

ৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় এলেকাত ভ�ৌগলিক
সামৰিক স্থিৰতাৰ লক্ষ্য বিগত বৰ্ষব�োৰত ভাৰত
আৰু আছিয়ান দেশৰ মাজৰ প্ৰতিৰক্ষা সহয�োগিতাৰ
কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। পূবলৈ চ�োৱা নীতিৰ সহায়ত
ভাৰতে ক্ৰমাগতভাৱে আছিয়ান দেশৰ সৈতে নিজৰ
সম্বন্ধ কটকটীয়া কৰি গৈছে। ৭০ ক�োটিৰ�োঁ অধিক
জনসংখ্যাৰ আৰু প্ৰায় ২৫০ লাখ ক�োটিৰ�োঁ অধিক
জনমূৰি আয়ৰ সৈতে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ১০ দেশীয়
সদস্যৰ সংগঠন আছিয়ান কেৱল ভাৰতৰ বাবে
গুৰুত্বপূৰ্ণনহয় বৰঞ্চ এই সংগঠন স্থাপন হ�োৱাৰ পাছৰ
পৰাই ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় এলেকাত শক্তিশালী
ৰণনীতি আৰু পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ আধাৰ হৈ পৰিছে।
২০২২ বৰ্ষত যেতিয়া ভাৰতে স্বাধীনতাৰ ৭৫সংখ্যক বৰ্ষ
সম্পূৰ্ণকৰিব তেতিয়া ভাৰত-আছিয়ান সম্পৰ্কই ৩০ টা
বছৰ সম্পূৰ্ণকৰিব। ২৮ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত আছিয়ান
দেশৰ শীৰ্ষসন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদীয়ে ইয়াক ভাৰত-আছিয়ান মিত্ৰতা বৰ্ষ হিচাপে
উদযাপন কৰাৰ কথা ঘ�োষণা কৰে। নিজৰ সম্বোধনত
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে কয় যে “ভাৰত আৰু আছিয়ান দেশৰ
সম্পৰ্ক সহস্ৰাধিক বছৰ পুৰণি। এই সম্পৰ্ক দেশব�োৰৰ
উমৈহতীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, ভাষা, কিতাপগ্ৰন্থ, বাস্তুকলা, খাদ্যৰ মিল আদিৰ জৰিয়তে দেখা
যায়। এই কাৰণেই আছিয়ান দেশৰ সৈতে ভাৰতৰ
সম্পৰ্কত সদায় প্ৰাথমিকতা দি অহা হৈছে”। ইয়াৰ
এদিন পূৰ্বেঅৰথাৎ
্ ২৭ অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত পূবএছীয় শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে
“ভাৰতে সদায় মুক্ত হৈ উমৈহতীয়া হিতৰ কথা চিন্তা
কৰি ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় এলেকাত আছিয়ান
কেন্দ্ৰীক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আহিছে।” n

২০১৭ চনৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাও ভাৰতে
আছিয়ান দেশক সম্বোধন কৰিছিল
আছিয়ান মানে সৈতে দক্ষিণ-পূব এছিয় দেশৰ সন্মিলিত মঞ্চ, এই মঞ্চত
১০ খন দেশৰ সদস্য পদ আছে। ১৯৬৭ চনত ইণ্ডোনেছিয়া, মালায়েছিয়া,
ফিলিপাইনছ, ছিংগাপুৰ আৰু থাইলেণ্ডক লৈ এই সংগঠন আৰম্ভ কৰা
হৈছিল। পাছলৈ ইয়াৰ সৈতে ব্ৰুনেই, কম্বোদিয়া, লাওচ, ম্যানমাৰ আৰু
ভিয়েটনাম সংযুক্ত হৈ পৰে। একাধিক ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু আছিয়ান দেশৰ
চিন্তাধাৰা একেই। এই সমগ্ৰ অঞ্চলত শান্তি, সম্প্ৰীতি, ক্ষেত্ৰীয় সদ্ভাৱ বৰ্তাই
ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আছিয়ান সংগঠনে মুখ্য ভূ মিকা পালন কৰি আহিছে। পূবলৈ
চ�োৱা (লুক ইষ্ট) নীতিৰ আধাৰত ভাৰতে আছিয়ান দেশৰ সৈতে থকা সম্বন্ধক
সুদৃঢ় কৰিবলৈ সক্ষম হ�োৱাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত পূবত
কাম অৰথাৎ
্ এক্ট ইষ্ট নীতিৰ সহায়ত সমগ্ৰ অঞ্চলট�োত উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক
কটকটীয়া কৰা হৈছে। ইয়াৰ অংশস্বৰূপে ২০১৭ বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেড
উপলক্ষে সকল�ো আছিয়ান দেশৰ নেতৃত্বক নিমন্ত্ৰণ কৰি এই সম্বন্ধক নতু ন
মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। ২০১৯ চনত ইণ্ডো-পেছিফিক পদক্ষেপৰ আৰম্ভণি কৰা
হৈছে। আছিয়ান যিদৰে ১০খন দেশৰ সন্মিলিত মঞ্চ হয় ঠিক তেনেদৰে পূবএছিয়া শীৰ্ষসন্মিলন ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় এলেকাৰ নেতৃত্বৰ উমৈহতীয়া
মঞ্চ হয়। ইয়াত ১০খন আছিয়ান দেশৰ লগতে ভাৰত, চীন, জাপান, দক্ষিণ
ক�োৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজীলেণ্ড তথা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাছিয়াও
অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। স্থাপন হ�োৱাৰ দিনৰ পৰা এই মঞ্চই পূব এছিয়াৰ
ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত গুৰুত্বপূৰ্ণভূ মিকা পালন কৰি আহিছে।
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উত্তৰ প্ৰদেশৰ উন্নয়ন

উড়ান আৰু স্বাস্থ্যৰ উন্নয়নৰ জৰিয়তে
উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৰবাংগীন
্
বিকাশ
জনসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা দেশৰ সৰবৃ্ব হৎ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ উন্নয়নে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ পৰা সৰ্বোচ্চ
গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে। এই কাৰণট�োৰ বাবেই ২০ অক্টোবৰ তাৰিখে ব�ৌদ্ধ পৰ ্যটন কেন্দ্ৰব�োৰৰ ভিতৰত
সবাত�োকৈ মহত্বপূৰ্ণকেন্দ্ৰস্বৰূপ কুশীনগৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে। এই উন্নয়নমূলক
কামে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুশীনগৰক বিশ্বৰ মানচিত্ৰত উজ্বলাই তু লিছে। ইয়াৰ লগতে ২৫ অক্টোবৰ তাৰিখে
সিদ্ধাৰ নগৰৰ
্থ
পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত ৯খনকৈ নতু ন মেডিকেল কলেজৰ আৰম্ভণি কৰি পূৰ ঞ্চ
্বা লৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নতু ন পথ সূচনা কৰিছে। সমগ্ৰ দেশত ব্লক পৰযায়ৰ
্ পৰা আৰম্ভ কৰি চহৰাঞ্চললৈ স্বাস্থ্যৰ
আন্তঃগাঁথনিত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা পদক্ষেপস্বৰূপে আৰম্ভ হ�োৱা আত্মনিৰ্ভৰ সুস্থ ভাৰত আঁচনিৰ�ো ঁ
আৰম্ভণি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰাণসীৰ পৰা কৰিছে...

স্বা

স্থ্য সেৱাখণ্ডত উৎকৃষ্ট সেৱা আৰু উন্নত আন্তঃগাঁথনি
হৈছে ক�োন�ো এখন দেশৰ বাবে দুটা সৰ্বোচ্চ প্ৰয়�োজনীয়
সাধন। বুনিয়াদী দিশত এই দুটা খণ্ডত উন্নত ৰাষ্ট্ৰই
যিক�োন�ো সমস্যাৰ সৈতে ম�োকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই
দিশত দেশৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যিব�োৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেই
পদক্ষেপব�োৰ ক�োভিড কালৰ দুৰ্যোগপূৰ্ণসময়ত�ো থমকি ৰ�োৱা নাই।
বৰঞ্চ এয়া এতিয়া অধিক ক্ষীপ্ৰতাৰে বৃদ্ধিহে হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বাজেটত
১৩৭ শতাংশ বিনিয়�োগ বৃদ্ধিৰে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাথনিৰ বাবে যি
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে নতু বা ১০৭ লাখ ক�োটিটকীয়া গতিশক্তি
ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ প্লেন আঁচনিৰ কথাই হওক, মুঠতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ
জনতাৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিৱদ্ধ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে
কয় যে, “এটা সময় আছিল যেতিয়া স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা ২০১৪
চনলৈ দেশৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ব�োৰত প্ৰায় ৯০ হাজাৰ আসন
হ�োৱা কৰিছিল। বিগত ৭ বছৰত আমি সেই সংখ্যাৰ লগত ৬০ হাজাৰ
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“আগন্তুক ১০-১২ বছৰত দেশে অনেক
চিকিৎসক লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। এই
সংখ্যা স্বাধীনতাৰ পাছত বিগত ৭০ বছৰত
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা স্নাতক
হ�োৱা চিকিৎসকতকৈ বেছি হ’ব। উত্তৰ
প্ৰদেশত যি হাৰত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
স্থাপন হ’বলৈ ধৰিছে তাৰ ফলত সমগ্ৰ
ৰাজ্যখনত ধনাত্মক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।
মেডিকেল শিক্ষাত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি
প�োৱাৰ ফলত এতিয়া পিতৃ-মাতৃৰ সন্তানেও
চিকিৎসক হ�োৱাৰ স্বপ্ন দেখি সেয়া সম্পূৰ্ণ
কৰিব পাৰে।”
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।

ৰাষ্ট্ৰ

৫ হাজাৰৰ�োঁ অধিক ডাক্তৰ আৰু
পেৰামেডিকেল ষ্টাফৰ বাবে নিয়�োগ সৃষ্টি
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জ
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মা
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মেডিকে
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জ
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ৰী
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ৰ
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হা
বা
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ত্ৰিপাঠী
মেডিকেল
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য়

প্ৰ
ত

সিদ্ধাৰ্থনগৰ

কলে

এই ইতিহাসকে সৰ�োগত কৰি স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যবান
আৰু সমৃদ্ধিশালী উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভৱিষ্যতৰ
সৈতে সংযুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত আছে।
যি পূৰবাঞ্চলক
্
পূৰ্বৰ চৰকাৰব�োৰে বেমাৰআজাৰৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ এৰি দিছিল সেই
পূৰবাঞ্চল
্
এতিয়া মেডিকেল হব (কেন্দ্ৰ) হ’বলৈ
গৈ আছে। এতিয়া বেমাৰ আজাৰৰ সৈতে
ম�োকাবিলা কৰাৰ বাবে এই ভূ মিৰ পৰা অনেক
চিকিৎসক সফলতাৰে চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ পাঠ
সম্পূৰ্ণ কৰি মানৱ সেৱাত ব্ৰতী হৈ পৰিব। এই
পূৰবাঞ্চলক
্
পূৰ্বৰ চৰকাৰব�োৰে স্বাস্থ্যখণ্ডত কৰা
অবহেলাৰ বাবে বদনাম কৰি তু লিছিল এতিয়া
এই পূৰবাঞ্চল
্
চিকিৎসা বিদ্যাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ
পৰিব।”
প্ৰধানমন্ত্ৰী
আত্মনিৰ্ভৰ
সুস্থ
ভাৰত
অৰ্থাৎ চহৰৰ পৰা ব্লক পৰ্যায়লৈ স্বাস্থ্য
আন্তঃগাঁথনি সলনিৰ আৰম্ভণি
প্ৰধানমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ সুস্থ ভাৰত আঁচনিৰ
ঘ�োষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ২০২১
বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দাখিল কৰা বাজেটত
উত্থাপন কৰিছিল। এই আঁচনিৰ অধীনত দেশৰ
স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত
গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। পাঁচ বছৰত ৬৪,১৮০ ক�োটি
টকাৰ সহায়ত স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী
কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত ল�োৱা হৈছে। ২৫
আক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰাণসীৰ
পৰা এই আঁচনিৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভণি
কৰে। এই উপলক্ষে তেওঁ কয় যে “স্বাধীনতাৰ
পাছত আৰ�োগ্যতা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা স্বাস্থ্য
সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়�োজন অনুসাৰে গুৰুত্ব

৯খন মেডিকেল কলেজত ২ ,৫০০ বিচনা থাকিব

মহৰ্ষি
বিশ্বমিত্ৰ
মেডিকেল
কলেজ

নতু ন আসন সংযুক্ত কৰিছ�োঁ। দেশৰ প্ৰতিখন
জিলাত এক�োখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
স্থাপন কৰাট�ো ম�োৰ ইচ্ছা।”
এতিয়া স্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত
আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিব উত্তৰ প্ৰদেশ
আৰু পূৰ্বাঞ্চল
২৮ খন জিলাৰ সৈতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ
সবাত�োকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণঅংশ হিচাপে পূৰবাঞ্চলৰ
্
এলেকাব�োৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত লেহেমীয়া হৈ
আছে। সিদ্ধাৰ্থনগৰত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
উদঘাটন কৰি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদীয়ে কয় যে, “উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিশেষত
পূৰবাঞ্চলত
্
আধ্যাত্মিকতা, আস্থা আৰু সামাজিক
জীৱনৰ সৈতে জড়িত হৈ বিস্তৃ ত ইতিহাস আছে।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ উন্নয়ন

দিয়া হ�োৱা নাছিল। স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে স্বাস্থ্যসেৱাৰ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাট�োত
গুৰুত্ব কম দিয়া হ�োৱাৰ ফলত দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লগতে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীট�োও
চিন্তিত হৈ থাকিছিল। এই সমস্যাব�োৰ আঁতৰ কৰাৰ বাবেই এই আঁচনি আৰম্ভ
কৰা হৈছে। যিক�োন�ো ধৰণৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে ম�োকাবিলা কৰা
তথা আপাতকালীন স্থিতিত স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পাছ পৰিৱলগীয়া
নহয় তাৰ বাবে উন্নত আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।
গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা ব্লক, জিলা হৈ ক্ষেত্ৰ ভিত্তিক স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰি
জটিল ৰ�োগৰ চিকিৎসাৰ (ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ) বাবে সকল�ো ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ
ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত ৰ�োগৰ ডায়গন�োষ্টিক ব্যৱস্থাৰ লগতে
স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণৰ মাধ্যমত হ�োৱা চিকিৎসা বিনামূলীয়া হ’ব। ৰ�োগৰ কাৰণ
আৰম্ভণিতে ধৰা পৰিলে ৰ�োগৰ চিকিৎসা সহজ হৈ পৰিব। ইয়াৰ বাবে দেশৰ
৬০০ খনৰ�োঁ অধিক জিলাত ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব। বিভিন্ন
চিকিৎসা পদ্ধতি, অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ বিকাশ আদি বিভিন্ন দিশত গুৰুত্ব দিয়া যাব।
দেশৰ ৭৩০ খন জিলাত একত্ৰিত ব্যৱস্থা (ইন্টিগ্ৰেটেড চিষ্টেম) উন্নত কৰা
হ’ব। এই আঁচনিৰ অধীনত চিকিৎসাখণ্ডৰ গৱেষণাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব
দিয়া যাব। দেশৰ প্ৰতিট�ো প্ৰান্তক এই আঁচনিৰ সৈতে সাঙুৰি ল�োৱা যাব।”
বাৰাণসীৰ আত্মনিৰ্ভৰ সুস্থ ভাৰত আঁচনিৰ
আৰম্ভণিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ভাষণ
শুনিবলৈ এই কিউআৰ ক�োড স্কেন কৰক।
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পিএম আত্মনিৰ্ভৰ সুস্থ ভাৰত অভিযানৰ মাধ্যমত সলনি হৈ পৰিব
স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি
n

n

n

বিশেষ গুৰুত্ব থকা ১০খন ৰাজ্যত ১৭,৭৮৮ গ্ৰামীণ স্বাস্থ্য
আৰু আৰ�োগ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে সাহাৰ্য। সকল�ো ৰাজ্যতেই
১১,০২৪ স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰ স্থাপন।

২০ টা মহানগৰ পৰ্যৱেক্ষণ গ�োট স্থাপন।
n

সকল�ো জিলাতেই একত্ৰিত সাৰ্বজনীন স্বাস্থ্য পৰীক্ষাগাৰ
আৰু বিশেষ গুৰুত্ব থকা ১১খন ৰাজ্যত ৩৩৮২টা ব্লকত
সাৰ্বজনীন স্বাস্থ্য গ�োট স্থাপন।

n

দেশৰ ৬০২ জিলা আৰু ১২টা কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানত
ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ স্থাপন। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰ�োগ
নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰৰ (এনচিডিচি) পাঁচটা আঞ্চলিক শাখা আৰু

এই আঁচনিৰ
হিতাধিকাৰী

আত্মনিৰ্ভৰ সুস্থ ভাৰত আঁচনিৰ
লক্ষ্য হৈছে ব্লক, জিলা, ক্ষেত্ৰীয়
আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰযায়ত
্
প্ৰযুক্তি
আধাৰিত (আইটি) ৰ�োগ
পৰ্যৱেক্ষণ ব্যৱস্থাক উন্নত
কৰা। ইয়াৰ বাবে এই খণ্ডৰ
প্ৰয়�োজনীয়তা পূৰণ কৰা
পৰীক্ষাগাৰৰ এটা নেটৱৰ্ক
বিকশিত কৰা হ’ব। ইয়াৰ বাবে
স্বাস্থ্য গ�োটসমূহ শক্তিশালী
কৰি ৰ�োগৰ চিনাক্তকৰণৰ
পৰা শুশ্ৰুষালৈ গুৰুত্ব
দিয়াৰ প্ৰয়�োজনীয়তা
আছে। ইয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয়
স্বাস্থ্য নীতি (এনএছপি),
২০১৭ৰ তথ্যৰ আধাৰত ২০২৫ৰ
ভিতৰত সাৰ্বজনীন স্বাস্থ্য খৰচক
জিডিপিৰ ১.১৫ শতাংশৰ পৰা
বৃদ্ধি কৰি ২.৫ শতাংশ কৰাৰ
লক্ষ্য নিৰধাৰণ
্ কৰা হৈছে।

বাৰাণসীঃ ৫,২০০
ক�োটি টকাৰ
আঁচনি
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সাৰ্বজনীন স্বাস্থ্য পৰীক্ষাগাৰসমূহক সংযুক্ত কৰাৰ বাবে
সকল�ো ৰাজ্যত একত্ৰিত স্বাস্থ্য সূচনা পৰ্টেলৰ বিস্তাৰ, ১৭টা
নতু ন স্বাস্থ্য গ�োটৰ আৰম্ভণি।
	বৰ্তমান থকা ৩৩টা সাৰ্বজনীন স্বাস্থ্য গ�োটৰ
শক্তিশালীকৰণৰ পদক্ষেপ, এইকেইটা দেশৰ ৩২টা বিমান
বন্দৰ, ১১টা জাহাজ ঘাট আৰু ৭টা লেণ্ড ক্ৰছিঙত আছে।
১৫টা স্বাস্থ্য জৰুৰীকালীন অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ আৰু ২খন
চলমান চিকিৎসালয় স্থাপন।

স্বচ্চ
ভাৰত
অভিযান, য�োগ,
গৰ্ভৱতী মহিলাৰ লগতে
সন্তানৰ চ�োৱাচিতা,
ৰ�োগব�োৰ নিৰাময়ৰ
ওপৰত বিশেষ
গুৰুত্ব।

অসুবিধাব�োৰ
দূৰ কৰাৰ বাবে
মিছন-গতিত কাম কৰা,
যেনেকৈ মিছন ইন্দ্ৰধনুশ
যিদৰে দেশৰ দুৰ্গম
এলেকাব�োৰকৈ গৈছে।

সুস্থ ভাৰতৰ
বাবে চাৰিটা
উপাদান

৬০২
জিলাত
ক্ৰিটিকেল
কেয়াৰ

সমাজৰ বঞ্চিত শ্ৰেণীৰ
ল�োকৰ বাবে কম
খৰচী উন্নত

স্বাস্থ্য খণ্ডৰ সৈতে জড়িত
হৈ থকা ল�োক তথা স্বাস্থ্য
পেছাগতৰ গুণগত মান
বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে বাৰাণসীৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰ সুস্থ ভাৰত অভিযানৰ আৰম্ভণি
কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত নিৰধাৰিত
্
সৰ্বমঠ
ু ব্যয় হৈছে ৫,২০০ ক�োটি টকা। ইয়াৰ
সৈতে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বুনিয়াদী সুবিধাব�োৰ, পৰ্যটন, কৃষিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা প্ৰায়
২৮খন সম্পূৰ্ণহ�োৱা আঁচনিও আছে। প্ৰয়াগৰাজ, লক্ষ্ণৌ, বিহাৰলৈ কাৰ্যবিস্তাৰ হ’ব।
উত্তৰ প্ৰদেশত ৯খন কলেজৰ
শুভাৰম্ভণি কৰাৰ সময়ত
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ভাষণ শুনিবলৈ
এই কিউআৰ ক�োড স্কেন কৰক।
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কুশীনগৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ যাত্ৰীৰ বাবে মুকলি

সপ�োনব�োৰে ডেউকা লাভ কৰিছে

সকল�োৰে উচ্চাকাংক্ষা থাকে আকাশত উৰি ফুৰিবলৈ, বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰি ঠাইব�োৰৰ আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিবলৈ। দীৰ্ঘসময়ৰ
বাবে বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা উত্তৰ প্ৰদেশে এতিয়া উন্নয়নৰ ডেউকা লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যচৰকাৰৰ সহয�োগত
হৈ থকা কামব�োৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনতাক এতিয়া বিকাশৰ স�োৱাদ দিছে। অলপতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুশীনগৰে বিশ্বৰ বিমান
মানচিত্ৰত ঠাই লাভ কৰিছে। ব�ৌদ্ধ চিন্তা-চৰ্চাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু কুশীনগৰত আৰম্ভ কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ

দে

শৰ বৰ্তমানৰ লগতে ভৱিষ্যতক প্ৰগতিশীল কৰি সকল�ো
দিশৰ সৰবাংগীন
্
উন্নয়ন সাধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে
মিছন মন�োভাৱেৰে কাম কৰি আছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ
আন্তঃগাঁথনিমূলক কামকাজব�োৰে ক্ষীপ্ৰতা লাভ কৰক তাৰ বাবে
পিএম গতিশক্তি আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইয়াৰ অংশস্বৰূপেই দেশৰ
আন্তঃগাঁথনি নিৰমাণৰ
্
ক্ষেত্ৰত অধিক ক্ষীপ্ৰতা আহিছে। স্বাধীনতাৰ
পাছৰ পৰা ২০১৪লৈ দেশত ৭৪ টা বিমান বন্দৰ কাৰ্যক্ষম হৈ আছিল
কিন্তু বিগত ৭টা বছৰত ৬২টা নতু ন বিমান বন্দৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে।
উড়ান আঁচনিৰ ফলত আজি টায়াৰ-৩ চহৰব�োৰত থকা নাগৰিকেও
বিমান পৰিবহনৰ সুবিধা লাভ কৰিছে।
চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাব�োৰৰ প�োনপটীয়া লাভ উত্তৰ প্ৰদেশে লাভ
কৰিছে। উড়ান আঁচনিৰ অধীনত আগ্ৰা, হিণ্ডন, কানপুৰ , বৰেলী
আৰু প্ৰয়াগৰাজ বিমান বন্দৰ সঞ্চালিত হৈছে। আৰু কেইটামান মাহৰ
ভিতৰত আলিগড়, চিত্ৰকূট, মুৰাদাবাদ, ময়ুৰপুৰ তথা শ্ৰাৱস্তীত ৫টা
আৰু নতু ন বিমান বন্দৰ সাজু হৈ পৰিব।
কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ব�ৌদ্ধ চিন্তা-চৰ্চা , সংস্কৃতি তথা অধ্যয়নৰ
কেন্দ্ৰবিন্দুস্বৰূপ কুশীনগৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ স্থাপন কৰি
সমগ্ৰ বিশ্বৰ ব�ৌদ্ধ ধৰমালম্বী
্
ল�োকৰ লগতে পৰ্যটনৰ দিশত উল্লেখয�োগ্য
অৱদান আগবঢ়াইছে। এই কুশীনগৰতে ২,৫০০ বছৰৰ পূৰ্বে গ�ৌতম
বুদ্ধৰ মহাপ্ৰয়াণ হৈছিল। কুশীনগৰত এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ
স্থাপন হ�োৱাৰ পাছত ব�ৌদ্ধ ধৰ্মৰ ল�োকৰ লগতে পৰ্যটকৰ বাবে সুবিধা
হৈছে। পূৰ্বতে প�োনপটীয়া য�োগায�োগ ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত ব�ৌদ্ধ ভিক্ষু
তথা পৰ্যটকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল। এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ
নিৰমাণৰ
্ ফলত দক্ষিণ-এছিয় দেশৰ লগতে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ব�ৌদ্ধ
ভিক্ষু , ধৰমালম্বী
্
তথা পৰ্যটকৰ বাবে এতিয়া সুবিধা হৈ পৰিব।

n

n

n

n

n

n

n

কুশীনগৰ বিমান বন্দৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চালনৰ
বাবে ৩৬০০ বৰ্গমিটাৰৰ নতু ন টাৰ্মিনেল ভৱনৰ
নিৰমাণ
্ কেৱল পাঁচ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণহৈছিল।
এয়া এক অভিলেখ।
এই টাৰ্মিনেলত এটা সময়ত ৩০০ যাত্ৰী থকাৰ
সুবিধা আছে। এই বিমান বন্দৰত এয়াৰবাছ-৩২১,
বয়িং-৭৩৭ আৰু অন্য প্ৰকাৰৰ বিমান পৰিবহনৰ
সুবিধা আছে।
পৰ্যটনৰ খণ্ডত অধিক বিকাশ সম্ভৱ হৈ পৰিব
আৰু আশে-পাশে থকা প্ৰায় ২ ক�োটি ল�োক এই
বিমান বন্দৰৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব।
ইয়াৰ ফলত কুশীনগৰ তথা এই সমগ্ৰ অঞ্চলট�োত
বিনিয়�োগ বৃদ্ধি পাব, নিয়�োগ বৃদ্ধি পাব।
কুশীনগৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ পৰা মাথ�োঁ
৫ কিঃমিঃ নিলগত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নং ২৮ আছে
আৰু লগতে ৰেল ষ্টেচন ১৮ কিঃমিঃ দূৰৈত
অৱস্থিত। বহুতৰপীয় য�োগায�োগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত
এয়া এক সফলতা।
	কেবিনেটে অনুম�োদন জন�োৱাৰ এটা বছৰৰ
ভিতৰতেই এই বিমান বন্দৰৰ শুভাৰম্ভণি হৈছে।
লুম্বিনী, সাৰনাথ আৰু গয়াত থকা তীৰ্থস্থানসহ
ব�ৌদ্ধ চাৰ্কিটৰ বিকাশ সাধন কৰা হৈছে। দেশীবিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধি পাব। চৰকাৰী
মেডিকেল কলেজসহ ১২টা নতু ন প্ৰকল্পৰ�ো
আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। n

উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুশীনগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
দিয়া ভাষণ শুনিবলৈ এই কিউআৰ
ক�োডব�োৰ স্কেন কৰিব পাৰে।
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এতিয়া কুমজেলেকুৱাৰ গতিৰে নহয়,
ক্ষীপ্ৰতাৰে চলিব ধৰিছে দেশত
ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ

বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু বিনামূলীয়া হ�োৱাৰ লগতে
সকল�োতকৈ ক্ষীপ্ৰ টিকাকৰণ অভিযানৰ অভিলেখ
ভাৰতত কামব�োৰ লেহেমীয়া হ�োৱাৰ এটা অপবাদ আছিল। বিশেষত চৰকাৰী কামকাজব�োৰৰ বেলিকা অত্যাধিক মেৰপেঁচ , লেহেমীয়া মন�োভাৱ আছিল। কিন্তু ক�োভিডৰ দৰে বিশ্বজনীন জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সময়ত ভাৰতৰ টিকাকৰণ
অভিযানৰ গতিকে দেশৰ লেহেমীয়া অপবাদক নস্যাৎ কৰি পেলাইছে। যিসময়ত এটা টিকা প্ৰস্তুতিৰ বাবে ৯-১০ বছৰৰ
প্ৰয়�োজন হৈছিল, তেনে সময়ত দেশৰ চৰকাৰৰ তৎপৰতাত দুটাকৈ স্বদেশী ভেকচিন মাথ�োঁ ৯ মাহৰ সময়ৰ ব্যৱধানত
প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অভিলেখ গঢ়ি ১০০ ক�োটি পালি টিকা দেশৰ নাগৰিকক দিবলৈ সক্ষম
হৈছে। এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছে আত্মবিশ্বাস আৰু জনতাৰ প্ৰতি থকা সেৱাৰ মন�োভাৱৰ বাবে, এই আত্মবিশ্বাসৰ আধাৰ
হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্ব যাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব যিক�োন�ো প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈ থকাৰ
লগতে সমাধানৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ থাকে...

कृतम् मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहितः।

অথৰ্ববেদৰ এই শ্লোকৰ অৰ্থহৈছে- ম�োৰ স�োঁ হাতত কৰ্মথাকে
আৰু বাও হাতত বিজয় আছে। ২২ অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে যেতিয়া এই শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰক সম্বোধন
কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ দেশৰ ক�োভিড কালৰ আৰম্ভণিৰ পৰা
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ভেকচিনৰ আৱিস্কাৰ আৰু টিকাকৰণ অভিযানৰ সফলতাৰ
কথা সকল�ো সামৰি লৈছিল। তেওঁ কৈছিল, “আজি একাধিক
ব্যক্তিয়ে ভাৰতৰ ক�োভিড টিকাকৰণৰ তু লনা বিশ্বৰ অন্য
দেশৰ সৈতে কৰিছে। ভাৰতে যি গতিত এশ ক�োটি ক�োভিড
টিকাৰ এপালি দিয়াৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে, এই বিষয়ত

১০০ ক�োটি টিকাকৰণ উপলক্ষে
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ভাষণ শুনিবলৈ
এই কিউআৰ ক�োড স্কেন কৰক

স্বাস্থ্য

শতিকাৰ সৰ্ববৃহৎ মহামাৰীৰ বিপক্ষে
ভাৰতে নিৰ্ণায়ক ভূ মিকা পালন কৰাৰ
লগতে টিকাকৰণত ক্ষীপ্ৰতা অনাৰ
বাবে বিশ্বই প্ৰশংসা কৰিছে।
প্ৰশংসাও হৈছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণৰ সমান্তৰালকৈ এই কথাট�োও
চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যক যে ভাৰতে এয়া কিদৰে আৰম্ভ কৰিছিল।”
প্ৰকৃতাৰ্থত বিশ্বৰ অন্যান্য কেতব�োৰ দেশে ক�োন�ো ৰ�োগৰ
ভেকচিন তৈয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়�োজনীয় গৱেষণা আৰু সম্পদৰ
অধিকাৰী আছিল। গতিকে এশ বছৰৰ মূৰকত অহা বিশ্বজনীন
জৰুৰীকালীন স্থিতিৰ সময়ত সকল�োৱে ভাৰতৰ ওপৰত
সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছিল যে দেশে এয়া কেনেকৈ চম্ভালি ল’ব!
ইমানসংখ্যক ভেকচিন কিনিবলৈ ভাৰতৰ হাতত টকা আছেনে?
ভাৰতে কেতিয়াকৈ ভেকচিন লাভ কৰিব? ইমান জনবহুল
দেশখনৰ নাগৰিকক কেনেকৈ ভেকচিন অথৰ্ববেদৰ এই শ্লোকৰ
অৰ্থ হৈছে- ম�োৰ স�োঁ হাতত কৰ্ম থাকে আৰু বাও হাতত বিজয়
আছে। ২২ অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে যেতিয়া
এই শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰক সম্বোধন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ
দেশৰ ক�োভিড কালৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ভেকচিনৰ আৱিস্কাৰ
আৰু টিকাকৰণ অভিযানৰ সফলতাৰ কথা সকল�ো সামৰি
লৈছিল। তেওঁ কৈছিল, “আজি একাধিক ব্যক্তিয়ে ভাৰতৰ
ক�োভিড টিকাকৰণৰ তু লনা বিশ্বৰ অন্য দেশৰ সৈতে কৰিছে।
ভাৰতে যি গতিত এশ ক�োটি ক�োভিড টিকাৰ এপালি দিয়াৰ
পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে, এই বিষয়ত প্ৰশংসাও হৈছে। কিন্তু
এই বিশ্লেষণৰ সমান্তৰালকৈ এই কথাট�োও চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যক
যে ভাৰতে এয়া কিদৰে আৰম্ভ কৰিছিল।”
ভাৰতৰ সক্ষমতা আৰু সম্ভৱনীয়তাৰ ওপৰত অনেক প্ৰশ্ন
আছিল কিন্তু ২১ অক্টোবৰ তাৰিখে ভাৰতে অতি কম সময়ৰ
ভিতৰত ১০০ ক�োটি ভেকচিনৰ পালি প্ৰদান কৰি সকল�ো
প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল। ১০০ ক�োটি ভেকচিনৰ পালি কেৱল এক
পৰিসংখ্যা নহয়, বৰঞ্চ এয়া হৈছে ভাৰতৰ সক্ষমতাৰ পৰিচয়,
এয়া হৈছে নতু ন ভাৰতৰ ছৱি। এই নতু ন ভাৰতৰ কঠিন লক্ষ্য
নিৰধাৰণ
্ কৰি সমাধান সূত্ৰ অৱিস্কাৰ কৰাৰ সক্ষমতা আছে। এই
নতু ন ভাৰতে সংকল্পৰ পৰা সিদ্ধিলৈ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পৰিকাঠাম�ো
তৈয়াৰ কৰে। ১০০ ক�োটি ভেকচিনৰ পালিয়ে এই কথাট�োও
বিশ্ববাসীক বুজাব যে ভাৰত এতিয়া অধিক সুৰক্ষিত। ফাৰমা ্
(ঔষধ) উদ্যোগত ভাৰতে যি এক নতু ন পৰিচয় লাভ কৰিছে ইয়ে
দেশক শক্তিশালী কৰি তু লিব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বই আজি ভাৰতৰ এই
শক্তিৰ কথা অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে, অনুভৱ কৰিব পাৰিছে।
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ভেকচিন নিৰ্মাতাৰ
গুৰুত্বপূৰ্ণভূ মিকা
ভাৰতৰ এই সফলতাত ভেকচিন নিৰমাতাসকলেও
্
গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিছে। আজি ভাৰতে
ইস্পিত লক্ষ্যত উপনীত হ�োৱাৰ আঁৰত ভেকচিন
নিৰমাতাসকলৰ
্

অৱদান

অনস্বীকাৰ্য।

ইয়াৰ

লগতে এতিয়া ভাৰত বিশ্বৰ ভেকচিন কেন্দ্ৰ
হ�োৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে। বিগত ২৩ অক্টোবৰ
তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাসত দেশৰ ভেকচিন
নিৰমাতাসকলৰ
্
সৈতে মিলিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়
যে, “’টিকাকৰণ অভিযানৰ সফলতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য
ৰাখি সমগ্ৰ বিশ্বই এতিয়া ভাৰতৰ ফালে নিজৰ দৃষ্টি
নিৱদ্ধ কৰিছে। ভৱিষ্যতৰ যিক�োন�ো প্ৰত্যাহ্বানৰ
সৈতে ম�োকাবিলা কৰাৰ সক্ষমতা অৰ্জন কৰাৰ
অৰ্থে ভেকচিন

নিৰমাতাসকলে
্

সমণ্বয়তাৰে

কাম কৰিব লাগে।” ছিৰাম ইনষ্টিটিউডৰ আদৰ
পুনাৱালাই কয়, “ভাৰতে ১০০ ক�োটি ভেকচিনৰ
পালি প্ৰদান কৰা কথাট�ো নিজৰ মজতেই বিৰল।
আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দূৰদৃষ্টি আৰু দিক-নিৰ্দেশনাৰ
ফলত আমি এই সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ
সক্ষম হৈছ�োঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে নিৰ্দেশনা
দি থকাৰ ফলতেই চৰকাৰৰ লগতে উদ্যোগেও
সমানেই কাম কৰিছিল। তাৰ ফলতে আজিৰ এই
সফলতা।”

টিকা প্ৰদানৰ গতিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাট�ো মন কৰা উচিত
যে বিশ্বৰ অন্য কেতব�োৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সমূহ যেনে জি-৭, ইউৰ�োপ
ইউনিয়ন, আৰব লীগ, নাট�ো, আছিয়ান আদিৰ দৈনন্দিন টিকা
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লগ�োৱাৰ হাৰ ভাৰতকৈ যথেষ্ট কম আছিল। আজি ভাৰতে যি
সময়ত এটা দিনত এক ক�োটিৰ�ো অধিক ভেকচিন পালি দিছে,
এই একেই সংখ্যা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ জাপানক আক�ৌ ৮ দিন,
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক ১১ দিন, জাৰমানীক
্
৪৫ দিন, ইজৰাইলক
১০৪ দিন আৰু নিউজীলেণ্ডক ১২৪ দিন লাগিছে। উত্তৰ প্ৰদেশ,
গুজৰাট, কৰণাটক,
্
মধ্যপ্ৰদেশ, হাৰিয়ানা আদি ৰাজ্যব�োৰে বিশ্বৰ
বিভিন্ন দেশৰ তু লনাত অধিক টিকা প্ৰদান কৰিছে। এনেব�োৰ
কাৰণতে আজি ভাৰতে ভেকচিন অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ
নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছে।
স্বাস্থ্য কৰ্মীৰ লগতে বিজ্ঞানীসকলৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল

১০০ ক�োটি ভেকচিনৰ পালি এক বৃহৎ
সংখ্যা হয় কিন্তু ইয়াৰ সৈতে অনেক
ব্যক্তিৰ পৰিশ্ৰম আৰু গ�ৌৰৱ কৰিব
পৰা অনেক কাহিনী স�োমাই আছে।
অনেক ল�োকে ম�োক পত্ৰ লিখি এইট�ো
প্ৰশ্ন কৰি আছে যে, ভেকচিন অভিযান
আৰম্ভ হ�োৱাৰ লগে লগে কেনেকৈ ম�োৰ
ইমান বিশ্বাস হৈ গ’ল যে এই অভিযানে
এনেকৈ সফলতা লাভ কৰিব? ম�োৰ এই
দৃঢ় বিশ্বাস এইকাৰণে আছিল কিয়ন�ো
মই ম�োৰ দেশ আৰু ম�োৰ জনতাৰ
ক্ষমতা ভালকৈ বুজি পাওঁ ।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।
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ভাৰতৰ টিকাকৰণৰ অভিযান বিভিন্ন খবৰব�োৰে বিশ্ববাসীক
তবধ মনাইছে। যিসমতে বানে ধ�োৱা এলেকাত স্বাস্থ্য
কৰ্মীয়ে ভেকচিনৰ দিয়াৰ বাবে স্পীহা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ঠিক
তেনেসময়তে স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলে দুৰ্গম পাহাৰীয়া এলেকাব�োৰলৈ
গৈ তথা বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ থকা ভাৰতৰ বিচিত্ৰ
ভ�ৌগলিক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি টিকাকৰণ অভিযানক সফল
কৰি তু লিছে। বিবিধতাৰে ভৰপূৰ এই দেশত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে
চল�োৱা অভিযান জন-অংশীদাৰিত্ব আৰু জনসংবাদ বিশ্বৰ
বাবে টিকাকৰণ অভিযানৰ আধাৰস্বৰূপ হৈ পৰিছে। ১০০ ক�োটি
টিকাকৰণৰ এই পদক্ষেপত বিজ্ঞানীসকলৰ লগতে সকল�ো
স্বাস্থ্যকৰ্মী, ফ্ৰন্টলাইন কৰ্মীৰ লগতে সকল�ো ল�োকৰ সন্মিলিত
প্ৰচেষ্টা জড়িত হৈ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই এই স্বাস্থ্য
কৰ্মীসকলক মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কথাবাৰ্তা হ�োৱাৰ
লগতে সকল�োকে ধন্যবাদ জনায়। উত্তৰাখণ্ডৰ বাগেশ্বৰী
জিলাৰ চানী ক�োৰালী কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত এএনএম নাৰ্ছ পুনম
ন�ৌটিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক টিকাকৰণ অভিযানত সম্মুখীন হ�োৱা
প্ৰত্যাহ্বানব�োৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰে আৰু সেইব�োৰত বিজয়
সাব্যস্ত কৰি কিদৰে উত্তৰাখণ্ডক দেশৰ প্ৰথম পালি টিকাকৰণ
সম্পূৰ্ণ কৰা ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰে সেই বিষয়ে জনায়।
পুনমে কয় যে, “বৰষুণৰ বাবে ৰাস্তা বন্ধ হৈ পৰিছিল। টিকাকৰণৰ
বাবে দুৰ্গম এলেকাব�োৰলৈ যাবলৈ নদী পাৰ হ’বলগীয়া হৈছিল।
৮-১০ কিঃমিঃ খ�োজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছিল। এইব�োৰৰ পাছত�ো
আমি এয়া ঠিৰাং কৰিছিল�োঁ যে এজন�ো নাগৰিক বাদ পৰি যাব
নালাগে। প্ৰতিঘৰলৈ গৈ ভেকচিন দিছিল�োঁ। একাংশ ল�োকক
আমি ভেকচিনৰ বাবে সৈমান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ�ো উদ্ভৱ
হৈছিল। কিন্তু আমি আমাৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ কৰি উঠিহে স্বস্তি
অনুভৱ কৰিছ�োঁ। ”
নিজৰ এক বিশেষ লেখনিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে
টিকাকৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানব�োৰৰ কথা উল্লেখ কৰি লিখিছে যে,
“আজিলৈ কেৱল কেইখনমান দেশেহে ভেকচিন উদ্ভাৱন
কৰিছে। ১৮০ খন দেশৰ�ো অধিক দেশ এই টিকা উৎপাদনকাৰী
দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া
ভাৰতে অতি সফলতাৰে ১০০ ক�োটি ভেকচিনৰ পালি দি
অভিলেখ ৰচিছে কিন্তু এনে সময়ত বিশ্বৰ অনেক দেশ আছে
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বিশ্বই ভাৰতক প্ৰশংসা কৰিছে
ভাৰতৰ এই সফলতাক লৈ মালদ্বীপৰ পৰা আৰম্ভ
কৰি শ্ৰীলংকালৈ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা
আৰম্ভ কৰি ইজৰাইল, সকল�োৱে প্ৰশংসা কৰিছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সচিব টেড্ৰোচ এ গ্ৰীবিছিচে কয়,
“ভাৰতে ক�োভিড কালত ক�োন�ো ধৰণৰ পক্ষপাত
ন�োহ�োৱাকৈ ইমানসংখ্যক ভেকচিনৰ প্ৰদান কৰি
সফল হৈছে।” ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও শুভেচ্ছা
জ্ঞাপন কৰি কয় যে, “ক�োভিড-১৯ৰ বিৰুদ্ধে
চলা যুজ
ঁ খনত এইদৰে সফল নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীক শুভেচ্ছা জনাইছ�োঁ। ”
তেওঁ লগতে টিকাকৰণৰ গুৰুত্বৰ কথাও দ�োহাৰে।
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কয়, “ভাৰতৰ সমূহীয়া
প্ৰচেষ্টাৰ এয়া ঐতিহাসিক জয়। এই প্ৰচেষ্টাই
ক�োভিডক পৰাজিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ
ভূ মিকা পালন কৰিছে।”

২৪৪ দিনৰ পাছত সৰ্বনিম্ন সংক্ৰমণ,
১০৬ ক�োটিৰ�ো অধিক টিকাকৰণ
১ নৱেম্বৰ তাৰিখে ক�োভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ১২,৫১৪
আছিল। সুস্থ হৈ উঠা ৰ�োগীৰ শতাংশৰ হাৰ ৯৮.২০শতাংশ
পাইছেগৈ। অন্যহাতে ১ নৱেম্বৰ তাৰিখলৈ ভেকচিন
সংখ্যা ১০৬ ক�োটিলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ভাৰতত এতিয়া
সক্ৰিয় হৈ থকা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা ১,৫৮,৮১৭ হৈছে, এই
সংখ্যা বিগত ২৪৮ দিনৰ সৰ্বনিম্ন আছিল।

১০৬.৩১

ক�োটিৰ�ো অধিক
ভেকচিনৰ পালি দিয়া হৈছে

ক�োভিড
টিকাকৰণ

দেশত ক�োভিডৰ পৰা
সুস্থ হৈ উঠা হাৰ এতিয়া
৯৮.২০ শতাংশ
স্বাস্থ্য
কৰ্মী

পজিটিভিটিৰ হাৰ ০.৪৬
শতাংশ হয়। এয়া মাৰ্চ ,
২০২০ৰ পাছত সৰ্বনিম্ন।

ফ্ৰন্টলাইন ১৮-৪৪ ৪৫-৫৯ ৬০ বৰৰ্ষ
কৰ্মী
উৰ্ধৰ
বছৰীয়া বছৰীয়া

প্ৰথম পালি ১.০৩ ক�োটি ১.৮৩ ক�োটি ৪১.৮৯ ক�োটি ১৭.৪৯ ক�োটি ১০.৯৭ ক�োটি
দ্বিতীয় পালি ৯২.২৪ লাখ ১.৫৯ ক�োটি ১৪.২৪ ক�োটি ৯.৬৪ ক�োটি ৬.৬৭ ক�োটি
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টিকাকৰণৰ দিশত
আত্মনিৰ্ভৰশীল হ�োৱাৰ পাছত
এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিশ্বত ভেকচিন
নিৰ্মাতা হিচাপে নতু ন ভূ মিকা।
যিব�োৰে ভেকচিনৰ আমদানিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি
থাকিবলগীয়া হৈছে। ভাৰতৰ এই সফলতাৰ বাবে আমি
দেশৰ বিজ্ঞানীসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। লগতে সেইসকল
উদ্যোগীৰ ওচৰত�ো কৃতজ্ঞ যিসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত
আমি প্ৰত্যাহ্বানব�োৰ আঁতৰাই সফলতা লাভ কৰিবলৈ
সক্ষম হৈছ�োঁ। তেওঁ ল�োকৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে ভাৰত আজি
ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে। ভাৰতৰ
দৰে বিশাল জনবহুল দেশত কেৱল ভেকচিন উৎপাদনেই
শেষ কথা নহয়, বৰঞ্চ সমাজৰ অন্তিমজন ব্যক্তিলৈ
ভেকচিন লৈ য�োৱা কথাট�োও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই
লজিষ্টিকৰ (ভেকচিন পৰিবহন) কথাট�োও সমানেই
গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপ�োনাল�োকে কল্পনা কৰি চাব পাৰে যে পুণে
বা হায়দৰাবাদত উৎপাদিত এটা ভেকচিনৰ এপালি থকা
কাঁচৰ বটলট�ো কিদৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নিয়া যাব।
প্ৰথমে সেয়া ৰাজ্য এখনৰ মূল কেন্দ্ৰলৈ যাব। তাৰ পাছত
সেয়া জিলাসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব।
তাৰ পাছত এই ভেকচিনৰ পালি প্ৰতিট�ো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ
যাব। এই পৰিবহনত ৰেল, উৰাজাহাজৰ ব্যৱহাৰ হৈছে।
যাত্ৰাৰ সময়ত ভেকচিন ঠিক ৰাখিৱৰ বাবে তাপমান
নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন
প্ৰান্ত শীতল গৃহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই সমূহৰ ক্ষেত্ৰত
ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সমণ্বয়ৰে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে।
মুঠতে স্বাধীন ভাৰতৰ ইতিহাসত এয়া অভূ তপূৰ্বপদক্ষেপ
আছিল।
এই প্ৰয়াসব�োৰৰ ক্ষেত্ৰত ক�ো-উইনৰ কাৰিকৰী
প্ৰযুক্তিৰে সহায়ে কথাব�োৰ যথেষ্ট সুগম কৰিছে। ক�োউইনৰ প্ৰযুক্তিয়ে টিকাকৰণ অভিযানক পাৰদৰ্শী, স্বচ্ছ,
ন্যায়সংগত আৰু সকল�োৰে বাবে সুগম কৰি তু লিছে। এই
প্ৰক্ৰিয়াই এই কথাট�ো সুনিশ্চিত কৰে যে এগৰাকী শ্ৰমিকে
গাঁৱত প্ৰথমট�ো টিকা ল�োৱাৰ পাছত নিৰধাৰিত
্
সময়ৰ
অন্তৰালত দ্বিতীয়ট�ো টিকা কৰ্মসূত্ৰে কাম কৰা চহৰখনত
লৈ ল’ব পাৰে।”
আজি ভাৰতে টিকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে সফলতা
লাভ কৰিছে ইয়াৰ আঁৰত দেশৰ উন্নত স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিয়ে
গুৰুত্বপূৰ্ণভূ মিকা পালন কৰিছে। n

এই তথ্য ১ নৱেম্বৰ, ২০২১লৈ।
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সন্ত্ৰাসবাদক
সমীচিন উত্তৰ
জম্-মু কাশ্মীৰৰ পৰা ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তিকৰণৰ পাছত কাশ্মীৰ উপত্যকাত লক্ষাধিক ল�োকৰ বিকাশৰ পথ মুকলি হৈছে
আৰু এই ধৰাৰ ভূ স্বৰ্গবুলি খ্যাত এই এলেকা এতিয়া দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ দৰে উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িছে। কাশ্মীৰ উপত্যকা
যি আজিৰ পৰা প্ৰায় ৩১ বছৰৰ পূৰ্বেপ্ৰতিৱেশী দেশৰ কুমন্ত্ৰণাৰ বলি হৈ সন্ত্ৰাসবাদৰ পথত আগবাঢ়িছিল সেই কাশ্মীৰ এতিয়া
নতু নকৈ প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িছে। কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ ভ্ৰমণলৈ য�োৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেৱল যে উন্নয়নমূলক
প্ৰকল্পব�োৰৰ শুভ-উদ্বোধন কৰিছে তেনে নহয়, তেওঁ আনকি কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলীকৰণৰ বাবেও কেতব�োৰ
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হ�োৱা আৰক্ষীৰ পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথাই হওক বা বিএছএফৰ
জ�োৱানৰ সৈতে সময় কট�োৱা, অমিত শ্বাহে নিজৰ ভ্ৰমণকালত বুলেট প্ৰুফ সুৰক্ষা বেষ্টনী আঁতৰাই কাশ্মীৰৰ যুৱপ্ৰজন্মক
সম্বোধন কৰি কয়- মই কাশ্মীৰৰ যুৱচামৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ আহিছ�োঁ...

যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰীয়ে বুলেটপ্ৰুফ শ্বীল্ড
আঁতৰাই কৈছিল, " ভয় দূৰ কৰা "

শ্ৰীনগৰত অমিত শ্বাহে বুলেট প্ৰুফ গ্লাছ আঁতৰাই
কৈছিল মই নিজেও বুলেট প্ৰুফ জেকেট পিন্ধা নাই
আৰু ম�োৰ লগত তেনেকুৱা নিৰাপত্তাৰক্ষীও নাই। মই
এনেকৈয়ে আপ�োনাল�োকৰ কাষত থিয় দিছ�োঁ। কাশ্মীৰ
উপত্যকাৰ জনতাই মনৰ পৰা ভয় ভাৱ দূৰ কৰক।
আপ�োনাল�োকে ভাৰত চৰকাৰ আৰু আমাৰ ওপৰত
ভৰষা ৰাখক।

ক�ো

ন�ো এক এলেকাত পৰিৱৰ্তন সাধন
কৰিব বিচৰা হৈছে যদি প্ৰথমে সেই ঠাইৰ
যুৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰিব
লাগিব। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত
এলেকাতকৈ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আৰু কি হ’ব পাৰে। এই এলেকাত
৭০ শতাংশ জনসংখ্যা যুৱ প্ৰজন্মৰ হয় আৰু বেছিভাগৰ
বয়স ৩৫ বছৰৰ তলৰ। যিখন কাশ্মীৰৰ পৰা পূৰ্বতে শিলগুটি
দলিওৱাৰ লগতে হিংসা-সন্ত্ৰাসৰ বাতৰি আহিছিল সেইখন
কাশ্মীৰৰ পৰা এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত জম্মুকাশ্মীৰৰ যুৱ প্ৰজন্মই উন্নয়ন, শিক্ষা আৰু নিয়�োগৰ বাতৰি
আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই কাৰণট�োৰ বাবেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী
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তথা সহয�োগিতা মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চাৰিদিনীয়া
ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ উপত্যকাত উপস্থিত হ�োৱাৰ পাছতেই
তেওঁ কয় যে, “এতিয়া ক�োন�োৱে যিক�োন�ো পদক্ষেপই গ্ৰহণ
নকৰক কিয়, উপত্যকাত হৈ থকা এই উন্নয়নমূলক পৰিৱৰ্তন
ক�োনেও স্তব্ধ কৰিব ন�োৱাৰে।” কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীৰ কথাই এয়া
স্পষ্ট কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত অহা
উন্নয়নমূলক পৰিৱৰ্তনে কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ বতাহৰ গতি
সলনি কৰিছে। কাশ্মীৰৰ যুৱচামক এই উন্নয়নৰ দূত হিচাপে
প্ৰতিষ্ঠা কৰি সমগ্ৰ এলেকাৰ সৰবাংগীন
্
উন্নয়নৰ পথ সুগম কৰি
ত�োলা হ’ব। কেন্দ্ৰৰ ম�োদী চৰকাৰে বিচাৰে যে কাশ্মীৰৰ যুৱকে
শিলগুটি নহয়, কিতাপ হাতত লওক; অস্ত্ৰ নহয়, উদ্ভাৱনী

ৰাষ্ট্ৰ

শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ পৰা
জ�োৱানলৈ সকল�োকে এটাই
বাৰ্তা- এই উন্নয়ন স্তব্ধ নহয়
n
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বিকাশে লাভ
কৰিছে নতু ন গতি

 গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জম্মুত থকা ভাৰত সীমান্তৱৰ্তী গ্ৰামাঞ্চল
মকৱাল গৈ গাঁৱবাসীৰ খবৰ লয়। ইয়াৰ লগতে তেওঁ
বিএছএফৰ জ�োৱানসকলৰ সৈতেও সময় অতিবাহিত
কৰে। জম্মুত থকা গুৰুদ্বাৰ ডিগিয়ানা আশ্ৰমত মূৰ দ�োৱাই
সকল�োৰে হৈ সেৱা-প্ৰাৰ্থনা জনায়।

n পঞ্চায়ত সহায়ক, চতু ৰ্থশ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ পদত নিযুক্ত
হ�োৱাসকলক নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে পিএম স্বনিধি
আঁচনি আৰু তেজস্বিনী আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক
অনুম�োদন পত্ৰ আৰু অটিএফডিৰ মানপত্ৰ বিতৰণ কৰে।

n প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত
জম্মু-কাশ্মীৰত ১২ হাজাৰ ক�োটি
টকাৰ বিনিয়�োগ হৈছে। আনহাতে
২০২২ লৈ ৫১ হাজাৰ ক�োটি টকাৰ
বিনিয়�োগ আহিব।
 শীঘ্ৰেই শ্ৰীনগৰত মেট্ৰো সেৱা আৰম্ভ
কৰাৰ য�ো-জা চল�োৱা হৈছে। ৭০০
ক�োটি টকাৰ বিনিয়�োগেৰে জম্মু
বিমান বন্দৰৰ বিকাশৰ কাম চলিব।

n

n জম্মুত ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰাৰ লগতে একাধিক প্ৰকল্পৰ
আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। জম্মুত আইআইটিৰ নতু ন পৰিসৰ
উদঘাটন কৰে। ২১০ ক�োটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মীত এই
নতু ন প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতিষ্ঠানে জম্মু-কাশ্মীৰৰ যুৱপ্ৰজন্মক সহায়
কৰিব।

n শ্ৰীনগৰত ১১৫ ক�োটি টকাৰ
বিনিয়�োগত ৫০০ বিচনাযুক্ত
চিকিৎসালয়ৰ কাম সম্পূৰ্ণহৈছে।
হন্দৱাড়া মেডিকেল কলেজৰ
শিলান্যাস, ৪০০০ ক�োটি টকাৰ
ব্যয়ৰে ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ।

n সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত আৰক্ষীৰ পৰিয়াল, নাগৰিকৰ
পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে শ্ৰীনগৰ-শ্বাৰজাহ সংয�োগী
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ উদ্বোধন কৰে।

n মাৰ্চ ২০২০ৰ পৰা মাৰ্চ ২০২১লৈ জম্মু
আৰু কাশ্মীৰ উপত্যকাত পৰ্যটকৰ
সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছিল।

n

 শ্ৰীনগৰত বিভিন্ন নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰতিষ্ঠান যেনে সশস্ত্ৰ সীমা
বল, কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনী আদিৰ শীৰ্ষবিষয়াৰ সৈতে
বৈঠকত মিলিত হয়। জম্মু-কাশ্মীৰ পুলিচৰ বীৰ শ্বহীদ
পাৰভেজ আহমেদ ডাৰৰ ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে।

n শ্ৰীনগৰৰ যুৱক সংঘ সমূহৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়।
চুফী সন্ত(মহন্ত) সকল�োক�ো সাক্ষাৎ কৰি শান্তি আৰু অস্তিত্ব
স্থাপনৰ ওপৰত ব্যাপক চৰ্চা কৰে।
n শ্ৰীনগৰত একাধিক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ইয়াৰ
লগতে চিআৰপিএফ কেম্পত এটা নিশা কট�োৱাৰ লগতে
জ�োৱানসকলক সম্বোধন কৰে। আনহাতে পুলৱামালৈ গৈ
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে।
সৰঞ্জাম হাতত তু লি লওক আৰু জীৱন সুন্দৰ কৰি ত�োলক।
এই কাৰণট�োৰ বাবেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অন্যায়মূলক অনুচ্ছেদ
৩৭০ৰ বিলুপ্তিসাধন কৰি জম্মু-কাশ্মীৰৰ জনতাক তেওঁ ল�োকৰ
অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ ফলত কাশ্মীৰ উপত্যকাত
সময় সলনি হৈছে, এতিয়া জম্মু আৰু কাশ্মীৰত উন্নয়ন মূলক

n নতু ন হেলিকপ্তাৰ নীতি অনুসৰি
এলেকাট�োৰ প্ৰতিখন জিলাত
হেলিপেড নিৰমাণ
্ কৰি প্ৰতিখন
জিলাক সংযুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা।
n শ্ৰীনগৰ আৰু শ্বাৰজাহৰ মাজত
প�োনপটীয়া য�োগায�োগ স্থাপন। এই
পদক্ষেপে শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰক ১১
বছৰৰ পাছত পুনৰাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়
বিমান বন্দৰলৈ উন্নীত কৰিব আৰু
লগে লগে পৰ্যটকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি
পাব।

কাম-কাজব�োৰ হ�োৱাৰ লগতে নাগৰিকে দেশৰ সংবিধানে
দিয়া সকল�ো অধিকাৰ লাভ কৰিছে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদীয়ে জম্মু-কাশ্মীৰৰ উন্নয়নৰ বাবে দেখা স্বপ্ন বাস্তৱায়িত
হ�োৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে আৰু নাগৰিকৰ জীৱনত ধনাত্মক
পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে। n
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এতিয়া আপ�োনাল�োক সকল�োৰে বাবে

এটা সপ�োনৰ ঘৰ
নিজৰ ঘৰৰ চাবিপাতে সন্মান, আত্মবিশ্বাস, সুনিশ্চিত ভৱিষ্যৎ, নতু ন পৰিচয় আৰু সম্ভাৱনাব�োৰ ব্যক্ত কৰে।
নিজৰ সপ�োনৰ ঘৰৰ এই স্বপ্নক পূৰ্ণকৰাৰ বাবে আৰু স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ অমৃত মহ�োৎসৱৰ এই শুভক্ষণত
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ল�োকৰ প্ৰয়�োজন পৰিপূৰ্ণকৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিৱদ্ধ। ২০১৫ চনত আৰম্ভ
হ�োৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনাই ইতিমধ্যে ৩ ক�োটিৰ�ো অধিক পকী ঘৰ নিৰমাণৰ
্ লগতে সকল�োৰে বাবে এটা
পকী ঘৰ দিয়াৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়িছে...

আ

গ্ৰাৰ নিবাসী বিমলেশে পূৰ্বতে কেঁ চা ঘৰ
তথা এটি দুৰ্বল ঘৰত বাস কৰিছিল। কিন্তু
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনাৰ অধীনত
এতিয়া তেওঁ এটা পকী ঘৰৰ মালিকনী হ’বলৈ সক্ষম হৈছে।
বিমলেশে কয় যে, “পূৰ্বতে ঘৰলৈ আলহী আহিলে আমি
যথেষ্ট লাজ পাইছিল�োঁ আৰু ভাৱিছিল�োঁ আমাৰ কেতিয়াবা
পকী ঘৰ হ’বগৈনে? কিন্তু পিএম আৱাস য�োজনাৰ
অধীনত এতিয়া আমাৰ স্বপ্ন সাৰ্থক হৈছে।”
উত্তৰ প্ৰদেশৰ ললিতপুৰৰ নিবাসী ববিতাৰ কাহিনী
অলপ বিমলেশৰ সদৃশ। কেঁ চা ঘৰট�োত বাৰিষাৰ সময়ত
বৰষুণৰ পানীয়ে জ্বলা-কলা খুওৱা পৰিয়ালট�োক এতিয়া
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনাই দিয়া পকী ঘৰে আত্মসন্মান
বৃদ্ধি কৰা ববিতাৰ বাবে সেই পুৰণি সময়ব�োৰ দুঃসহ স্মৃতি
হিচাপেহে ৰৈ গৈছে।
জম্মুৰ বুৱা দিত্তা, কানপুৰৰ ৰামজানকী পাল আৰু
উড়িশ্যাৰ বালাংগীৰৰ নিবাসী ৮০ বছৰীয়া শশী বাৰিক�ো
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনাৰ জৰিয়তে লাভাণ্বিত হৈছে।
শশীয়ে কয় যে, “এতিয়া আমি পকী ঘৰত থাক�োঁ। আমাৰ
দৰে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল�োকক পকী ঘৰ নিৰমাণ
্ কৰি থাকিবলৈ
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ম�োৰ সংগী যিসকলে
জুপুৰিঘৰব�োৰত বাস কৰিবলৈ
বাধ্য হৈছিল, যিসকলৰ হাতত
এটা পকী ঘৰ নাছিল, এনেকুৱা ৩
ক�োটি পৰিয়ালে লাখপতি হ�োৱাৰ
সুবিধা লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী
আৱাস য�োজনাৰ অধীনত দেশত
প্ৰায় ৩ ক�োটি ঘৰ নিৰমাণ
্ হৈছে,
আপ�োনাল�োকে সেই ঘৰব�োৰৰ
খৰচ মূল্য অনুমান কৰক। এই
ল�োকসকল লাখপতি হৈ পৰিছে।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।
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এই তথ্যব�োৰ আপ�োনাল�োকে জানি লওক...
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা- চহৰাঞ্চল (পিএমএৱাইইউ) অৰ্থাৎ চহৰাঞ্চলৰ মধ্যবিত্তৰ বাবে সহায়

এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকল ক�োন
n

এই আঁচনি ২০১৫ চনৰ ২৫ জুন তাৰিখে আৰম্ভ কৰা
হৈছিল, এই আঁচনিক ৪টা অংশত বিভক্ত কৰিব পৰা যায়
n

০১
০২
০৩
০৪

ইন-চিটু ৰি-ডেভেল’পমেন্ট (আইএছএছআৰ)ইয়াৰ অধীনত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এক লাখ টকাৰ
সাহাৰ্যপ্ৰদান কৰে। ব্যক্তিগত ঘৰ নিৰমাণৰ
্
প্ৰতিষ্ঠানৰ সহায়ত জুপৰিব
ু াসীৰ বাবে ঘৰ নিৰমাণ।
্
n

দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে ক্ৰেডিট লিংকড
ৰাজসাহাৰ্যৰ সহায়ত সহজ ঘৰ।
পাব্লিক-প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ সহায়ত
ঘৰ নিৰমাণৰ
্ আৰম্ভণি কৰা হৈছে।

n

দৰিদ্ৰ আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে ঘৰ
নিৰমাণৰ
্ দিশত ৰাজসাহাৰ্যবৃদ্ধি।

ক্ৰেডিট লিংকড
ৰাজসাহাৰ্যআঁচনিৰ
বাবে আপুনি কিদৰে
আবেদন কৰিব পাৰে

আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ল�োক (ইডাব্লিউএছ)- যি
পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় ৩ লাখ পৰ্যন্ত হয়। ঘৰৰ আয়তন ৩০
বৰ্গমিটাৰ।
কম আয়ৰ ল�োক (এলআইজি)- এনেকুৱা পৰিয়াল যিব�োৰৰ
বাৰ্ষিক আয় ৩-৬ লাখ পৰ্যন্ত হয়। মধ্যম আয়ৰ ল�োক
(এমআইজি)- এনেকুৱা পৰিয়াল যিব�োৰৰ বাৰ্ষিক আয় ১২
লাখ টকাৰ কম হয় তেওঁ ল�োকক ২.৩৫ লাখ টকাৰ ক্ৰেডিট
লিংকড আঁচনিৰ অধীনত ৰাজসাহাৰ্যদিয়া হয়।
মধ্যম আয় বৰ্গ-দ্বিতীয় (এমআইজি-২)- এনেকুৱা
ব্যক্তি যিসকলৰ বাৰ্ষিক আয় ১৮ লাখ টকাৰ কম হয়।
তেওঁ ল�োকেও ২.৩৫ লাখ টকাৰ ক্ৰেডিট লিংকড ৰাজসাহাৰ্য
পাব পাৰে।
৩০ বৰ্গমিটাৰ ঘৰট�োত পানীৰ ব্যৱস্থা, নলাৰ ব্যৱস্থা
আৰু শ�ৌচাগাৰৰ সুবিধা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। এলআইজি
বা ইডাব্লিউএছ শ্ৰেণীৰ ল�োকে ১ লাখৰ পৰা ২.৩০ লাখ
ধনৰাশিৰ ৰাজসাহাৰ্যপাব। ঘৰৰ পুনঃ নিৰমাণৰ
্ বাবে ১.৫
লাখ টকাৰ সাহাৰ্যপাব।

আপুনি সাধাৰণ সেৱা কেন্দ্ৰ (কমন ছাৰ্ভিচ চেন্টাৰ) গৈ আধাৰ কাৰ্ড আৰু ফট�োৰ
সহায়ত ২৫ টকা পৰিশ�োধ কৰি অথবা নিজেই ৱেবচাইট https://pmaymis.gov.in/
লৈ গৈ আবেদন কৰিব পাৰে। আধাৰ নম্বৰৰৰ সহায়ত আবেদনকাৰীৰ সকল�ো তথ্য
দি এই আঁচনিৰ লাভৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে।

সফলতাৰ কাহিনী ব্যক্ত কৰা পৰিসংখ্যা

১.১৪

৮৮.৬৪

ক�োটি ঘৰে মঞ্জু ৰি
লাভ কৰিছে।
ঘৰৰ নিৰমাণ
্ চলিব
ধৰিছে।

১১৩১৭৯

৫১.৮
৭.৫২

লাখৰ�ো অধিক ঘৰৰ
নিৰমাণ
্ সম্পূৰ্ণহৈছে।
লাখ ক�োটি মুঠ
বিনিয়�োগ।

ক�োটি টকাৰ কেন্দ্ৰীয় সহায় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস
য�োজনাৰ অধীনত আগবঢ়োৱা হৈছে।

এই সংখ্যা ২৯ অক্টোবৰ, ২০২১লৈ।

সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ।
আমি এতিয়া এই পকী ঘৰৰ মালিক।” দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ
ল�োকৰ বাবে ঘৰ নিৰমাণ
্ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আজি কেইবাদশক
ধৰি চলি আছে। কিন্তু প্ৰতিট�ো ১০-১৫ বছৰত এই পকী ঘৰ
নিৰমাণৰ
্ আঁচনিব�োৰৰ নাম সলনি কৰা হৈ আহিছে, ইয়াৰ

ফলত নতু ন নিয়মৰ পয়�োভৰে কামব�োৰ (ঘৰ সম্পূৰ্ণ
কৰা) লেহেমীয়া কৰি তু লিছে। ২০১৪ চনট�োত কেগৰ
প্ৰতিবেদনত এই আঁচনিব�োৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন
কৰা হৈছিল। ইয়াৰ লগতে বৰ্ধিত জনসংখ্যাও অন্য এক
সমস্যাৰূপে দেখা দি আহিছে। ঘৰ হৈছে সকল�োৰে
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প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা-গ্ৰামীণ (পিএমএৱাই-জি ) অৰ্থাৎ
দৰিদ্ৰজনৰ কাষত এতিয়া স্বয়ং চৰকাৰ উপস্থিত
n

n

n

পিএমএৱাই-জিৰ অধীনত সামাজিক,
আৰ্থিক আৰু জাতীয় জনগণনা
(ল�োকপিয়ল) ২০১১ৰ অধীনত গৃহহীন,
কেঁ চা ঘৰ তথা জুপৰি
ু ত থকাসকলৰ বাবে
প্ৰথমে ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

প্ৰথম কিস্তি আহিব। ১২ মাহত নিৰমাণ
্
সম্পূৰ্ণকৰা হৈ যাব।
n

সমতল এলেকাৰ বাবে ১.২০ লাখ টকা
আৰু পৰ্বত এলেকাৰ বাবে ১.৩০ লাখ
টকাৰ সাহাৰ্যপ্ৰদান কৰা হয়।
আবেদনৰ সময়ত তথা সাহাৰ্য প্ৰদানৰ
সময়ত ঘৰৰ ফট�ো আৰু জিঅ’ টেগিঙ
কৰা হ’ব। মঞ্জু ৰিৰ ৭ দিনৰ ভিতৰত

n

	হিতাধিকাৰীক ঘৰ দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ
কৰি নিৰমাণ
্ সম্পূৰ্ণ হ�োৱালৈ সমগ্ৰ
প্ৰক্ৰিয়া বৈজ্ঞানিক হয়। পূৰ্বতে
দৰিদ্ৰজনে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ গৈছিল
এতিয়া চৰকাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ওচৰলৈ
আহিছে।
ঘৰ নিৰমাণৰ
্ প্ৰতিট�ো পৰযায়ৰ
্ কামকাজৰ
পৰ্যৱেক্ষণ হয়। নিৰমাণৰ
্
প্ৰগতিৰ লগে
লগে চৰকাৰে সাহাৰ্যৰ ধন দি যায়।

২০৮৯১৩৮৭ ২২০১০১.২৩ ১৬২০২১৯৪ ২৭২৭১১৩৩ ২২০০৭৭৯৯
ক�োটি ঘৰৰ মঞ্জু ৰি

ক�োটিৰ কেন্দ্ৰীয় সাহাৰ্য

অধিক ঘৰ সম্পূৰ্ণ

ঘৰ নিৰমাণৰ
্ লক্ষ্য

পঞ্জীয়ন

পৰিসংখ্যা- ২৯ অক্টোবৰ ২০২১।

এফৰডেবুল ৰেন্টেল
হাউছিং আঁচনিৰ
(এআৰএইছএছ) আৰম্ভণি
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনাআৰবানৰ অধীনত সহজলভ্য
ভাড়াঘৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰা
হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত ৩০
বৰ্গমিটাৰ এলেকাত এটা ক�োঠাৰ
ঘৰ, ১০ বৰ্গমিটাৰৰ ডৰমিটেৰী,
আৰু ৬০ বৰ্গমিটাৰৰ এলআইজি
দুটা ক�োঠাৰ ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব।
চৰকাৰী মাটি অথবা চৰকাৰৰ
ক�োন�ো ঘৰ উন্নত কৰি ৰাজহুৱাব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বত ব্যক্তিগত
ঘৰ-নিৰমাতাৰ
্
পৰ্যৱেক্ষণত ভাড়া
দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব। প্ৰব্ৰজিত
শ্ৰমিকৰ সুবিধাৰ্থেএই ঘৰব�োৰ
তেনেকৈ নিৰমাণ
্ কৰা হ’ব।

সকল�োৰে সৈতে-সকল�োৰে বিকাশ-সকল�োৰে বিশ্বাসৰ সৈতে
সকল�োৰে প্ৰয়াসৰ অনুপম উদাহৰণ
n

n

n

n

ঘৰ কেৱল চাৰিখন দেৱালৰ সমাহাৰেই নহয়, ইয়াত অন্য
কেতব�োৰ উপাদান�ো আছে। সেয়েহে এই আঁচনিৰ সৈতে
অন্যান্য আঁচনিও সংযুক্ত কৰা হৈছে যাতে শ�ৌচাগাৰ
নিৰমাণ
্ হওক, পানীৰ ব্যৱস্থা হওক। ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয়
সাহাৰ্যউপলব্ধ কৰ�োঁৱা হৈছে।
মনৰেগাৰ অধীনত ৯০/৯৫ দিন শ্ৰম দিনৰ অধীনত
পাৰিশ্ৰামিকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই ধনৰাশি সৰ্বমুঠ
১৮,০০০ টকা হয়।
	দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম জ্যোতি আৰু উজালা আঁচনিৰ
জৰিয়তে বিদ্যুৎ সংয�োগ, উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত ৰন্ধন
গেছৰ সংয�োগ আৰু জল জীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে খ�োৱা
পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

ৰখা হৈছে। ভাৰা ঘৰ নিৰমাণৰ
্
বাবে ৰাজ-মিস্ত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ
দিয়াৰ�ো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

মহিলা সবলীকৰণৰ বাট সহজ কৰি
বিধৱা, অবিবাহিত তথা পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন মহিলাৰ কথা
বাদ দি সংযুক্তৰূপত থকা মহিলাসকল আৰু তেওঁ ল�োকৰ স্বামী,
এই দুয়�োৰে নামত ঘৰব�োৰৰ পঞ্জীয়ন হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস
য�োজনা-গ্ৰামীণৰ অধীনত ৩১ মাৰ্চ, ২০২১ৰ ভিতৰত ৬৮ শতাংশ
মহিলাই একক বা সংযুক্ত ৰূপত ঘৰৰ মালিকীস্বত্ব লাভ কৰিছে।

৬০-৪০ৰ আনুপাতিক হাৰৰ ব্যৱধানত এই আঁচনিৰ কাম
কেন্দ্ৰ-ৰাজ্য চৰকাৰে কৰে। কিন্তু পূৰ্বোত্তৰ আৰু হিমালয়ৰ
ৰাজ্যকেইখনৰ বাবে এই ৰাশি ৯০-১০ আনুপাতিক হাৰত

জীৱনৰ বাবে এটা প্ৰয়�োজনীয় উপাদান।
এইব�োৰ কাৰণৰ বাবেই ২০১৫ চনৰ ২৫ জুন তাৰিখে
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা অনা হৈছে। প্ৰথমে আৰম্ভ
কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা-চহৰাঞ্চল আৰু
তাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা-গ্ৰমীণ। এই দুই
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আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে ২০২২ৰ ভিতৰত গ্ৰামীণ এলেকাত
প্ৰায় ২.৯৫ ক�োটি আৰু চহৰাঞ্চলত প্ৰায় ১.১২ ক�োটি ঘৰৰ
নিৰমাণ।
্ এনেকৈ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত বৃহৎ লক্ষ্য
নিৰধাৰণ
্
কৰা আৰু সেই লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ দিশত প্ৰত্যাহ্বান
গ্ৰহণ কৰাট�ো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ প্ৰাথমিকতা হৈ পৰিছে। n

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত

ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰগতিয়ে লাভ কৰিছে “গতি”ৰ “শক্তি”
আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা তথা সেই আঁচনিৰ আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাট�ো
বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ নীতিব�োৰৰ আধাৰ হৈ পৰিছে। এই কাৰণট�োৰ বাবেই ১৩ অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে পিএম-গতিশক্তি নামৰ মহা-আঁচনি ঘ�োষণা কৰাৰ এক সপ্তাহৰ ভিতৰতেই ২১ অক্টোবৰত
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলে এই আঁচনিত অনুম�োদন জনায় কাৰ্যকৰী কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে। পিএম-গতিশক্তি বিকাশ
আঁচনিৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিক�োণে সাৰ্থক আৰু মহত্বপূৰ্ণসংস্কাৰৰ সংকেত বহন কৰিছে। বহুতৰপীয়া
য�োগায�োগ (মান্টি-মডেল কনেক্টিভিটি) ব্যৱস্থাৰ সফলতাৰ বাবে পিএম গতিশক্তিয়ে সুশাসনৰ নিশ্চয়তা দিছে,
ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্ত
দু ভাৰতীয় ল�োক, ভাৰতীয় উদ্যোগ, ভাৰতীয় নিৰমাতা
্ আৰু দেশৰ কৃষকসকল আছে।
সিদ্ধান্তঃ অৰ্থনৈতিক বিষয়ৰ কেবিনেট কমিটিয়ে পিএমগতিশক্তি ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ প্লেনত (এনএমপি) মঞ্জু ৰি দিছে।
শীঘ্ৰেই এয়া কাৰ্যকৰী হ’বলৈ গৈ আছে।

আঁতৰ কৰাৰ বাবে বিভাগীয় সমস্যাব�োৰ আঁতৰ কৰা তথা
পৰিকল্পনা যুগুত কৰা।
n ইয়াৰ ফলত লজিষ্টিক (পৰিবহন-ব্যৱস্থাপনা) আদি
সমস্যাব�োৰ আঁতৰ কৰাত সহায়ক হ’ব। ইয়াৰ ফলত
উপভ�োক্তা, কৃষক, যুৱ প্ৰজন্মৰ লগতে ব্যৱসায়ৰ সৈতে
জড়িত হৈ থকা ল�োকক সহায় কৰিব।
n এই মহা-আঁচনিয়ে সম্পদ আৰু ক্ষমতাৰ উচিত ব্যৱহাৰ
কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উদগনি দিব। অপচয় ৰ�োধ কৰিব।

 প্ৰভাৱঃ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১৩ অক্টোবৰ, ২০২১ তাৰিখে মাল্টিমডেল কনেক্টিভিটিৰ বাবে পিএম গতিশক্তি এনএমপিৰ
আৰম্ভণি কৰিছে। যি এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতেই কেবিনেটৰ
অনুম�োদন লাভ কৰিছে।

n

n ইয়াৰ ফলত নেক্সট-জেন আন্তঃগাঁথনিয়ে বিশেষ ক্ষীপ্ৰতা
লাভ কৰিব। এই মহা-আঁচনিৰ পৰ্যৱেক্ষণ তিনিটা স্তৰত
কৰা যাব।

n এই কেবিনেট অনুম�োদনে পিএম গতিশক্তিৰ আৰম্ভণিক
গতি প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত দেশৰ বুনিয়াদী গাঁথনি
শক্তিশালী হ�োৱাৰ লগতে একত্ৰিত আঁচনিৰ ৰূপায়ন সম্ভৱ
হৈ পৰিব।
সিদ্ধান্তঃ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনভ�োগীৰ বাবে
সুখবৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলে ০১.০৭.২০২১ৰ পৰা পাবলগীয়া
কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি ভাট্টা আৰু পেঞ্চনভ�োগীৰ মূল্যবৃদ্ধি
ৰেহাইৰ অতিৰিক্ত কিস্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

n আন্তঃগাঁথনিয়ে সকল�ো প্ৰকল্পক একত্ৰিত কৰিব আৰু
বাধাব�োৰ আঁতৰ কৰিব।
n সম্পদৰ সৰবাধিক
্
ব্যৱহাৰ সুনিশ্চিত কৰিব আৰু দক্ষতাআয় বৃদ্ধি কৰিব।
n ১৮ টা মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব মিলি এটা বহুতৰপীয়া পৰিকল্পনা
গ�োট গঠন কৰিব। এই পিএম-গতিশক্তি আঁচনিৰ পৰ্যৱেক্ষণ
তিনিটা পৰযায়ত
্
সম্পন্ন হ’ব। এই স্তৰৰ সকল�োতকৈ ওপৰত
কেবিনেট সচিবৰ অধ্যক্ষতাত অধিকাৰপ্ৰাপ্ত সচিবৰ গ�োট
(ইজিঅ’এছ) থাকিব।
n 	পিএম-গতিশক্তি এনএমপিৰ উদ্দেশ্য হৈছে মাল্টি মডেল
কনেক্টিভিটি (বহুতৰপীয়া য�োগায�োগ) আৰু লাষ্ট মাইল
কনেক্টিভিটিৰ (শেষ পৰযায়লৈ
্
য�োগায�োগ) অসুবিধাব�োৰ

n

n

প্ৰভাৱঃ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীক মূল্যবৃদ্ধি ভাট্টাৰ
অতিৰিক্ত কিস্তি দিয়া হ�োৱাৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলক
মূল্যবৃদ্ধি ৰেহাইৰ কিস্তি দিয়া হ’ব।
মূল দৰমহা/পেঞ্চনৰ বৰ্তমানৰ পৰিমাণ ২৮ শতাংশৰ
পৰা ৩ শতাংশৰ বৃদ্ধি। অতিৰিক্ত কিস্তি ১ জুলাই, ২০২১ৰ
প্ৰয�োজ্য হব। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ৪৭.১৪ লাখ কৰ্মচাৰী আৰু
৬৮.৬২ লাখ পেঞ্চনভ�োগী লাভাণ্বিত হ’ব। n
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৬৭ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত্ৰ বঁ টা

ৰজনীকান্তলৈ দাদা
চাহেব ফাল্কে বঁ টা

বন্ধু সকলৰ লগতে
ৰজনীকান্তে নিজৰ
লায়
ড্ৰাইভাৰক মনত পে
য় অভিনেতা
ইডু ৱে যেতিয়া জনপ্ৰি

ংকেয়া না
উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভে
দ্বাৰা ভগৱানৰ স্তৰ
চিনেমাত অনুগামীৰ
ীয়
তথা দক্ষিণ ভাৰত
ফাল্কে বঁটাৰে
ক সন্মানীয় দাদা চাহেব
লাভ কৰা ৰজনীকান্ত
সকল�োৱে থিয় হৈ
য়া ভৱনত উপস্থিত
সন্মানিত কৰিছিল তেতি
ৰজনীকান্তে নিজৰ
নায়। বঁটা গ্ৰহণ কৰি
তেওঁ ক অভিবাদন জ
াদ জন�োৱাৰ লগতে
নুগামীসকলক ধন্যব
বন্ধুবৰ্গৰ লগতে অ
ণ কৰে।
্ া বালাচান্দেৰক স্মৰ
-নিৰমাত
তেওঁ ৰ গুৰু প্ৰসিদ্ধ ছৱি

নতু ন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত ২৫ অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত ৬৭ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয়
চলচিত্ৰ বঁটা অনুষ্ঠানত উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকেয়া নাইডুৱে সন্মানীয় দাদা
চাহেব ফাল্কে বঁটাৰ লগতে ২০১৯ চনৰ বাবে ঘ�োষিত বিভিন্ন শাখাৰ চলচিত্ৰ
পুৰস্কাৰসমূহ বিতৰণ কৰে। ২০১৯ চনৰ চলচিত্ৰৰ বাবে এই বঁটাসমূহৰ ঘ�োষণা
জুৰীয়ে ২০২১চনৰ মাৰ্চত কৰিছিল...
মন�োজ বাজপেয়ী আৰু ধনুশলৈ
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁ টা
মন�োজ বাজপেয়ীয়ে মৰাঠা ছৱি ভ�োছলেত
কৰা অনবদ্য অভিনয়ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ
অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰে আৰু লগতে
সংযুক্তভাৱে দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা
ধনুশেও অসুৰনত কৰা অভিনয়ৰ বাবে
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰে।

বি. প্ৰাকঃ হিন্দী চলচিত্ৰ কেশৰীত
গ�োৱা তেৰী মিট্টি শীৰ্ষক গীতৰ বাবে
প্ৰাকে শ্ৰেষ্ঠ পাৰ্শ্ব-গায়কৰ সন্মান লাভ
কৰাৰ লগতে সিৱানী ৰবীন্দ্ৰই বাৰ্ডো
নামৰ গীতট�োৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ পাৰ্শ্বগায়িকাৰ বঁটা লাভ কৰে।
শ্ৰেষ্ঠ ছৱিঃ হিন্দী চলচিত্ৰ তথা প্ৰয়াত
অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুত
অভিনীত ছৱি চিছ�ৌৰে, তামিলত
অসুৰন, মাৰাঠীত বাৰ্ডোই শ্ৰেষ্ঠ
চলচিত্ৰৰ বঁটা লাভ কৰে।
বিজয় সেতু পতিঃ বিজয় সেতু পতিয়ে
তামিল ছৱি চুপাৰ ডিলাক্সৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ
সহ-অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰে।
পল্লৱী য�োশীঃ টাস্ককেন্ট ফাইলছত
কৰা অভিনয়ৰ বাবে পল্লৱী য�োশীক
শ্ৰেষ্ঠ সহ-অভিনেত্ৰীৰ বঁটা প্ৰদান কৰা
হয়।
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কংগনা ৰাণাৱটলৈ শ্ৰেষ্ঠ
অভিনেত্ৰীৰ বঁ টাঃ
মণিকৰ্ণিকা-দ্যা কুইন ছৱিত
কৰা অভিনয়ৰ বাবে হিন্দী
চলচিত্ৰৰ অভিনেত্ৰী কংগনা
ৰাণাৱটক শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ
বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এয়া
কংগনাৰ চতু ৰ্থট�ো ৰাষ্ট্ৰীয়
পুৰস্কাৰ আছিল।

মিডিয়া কৰ্ণাৰ
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মহৎ লক্ষ্য,অতু লনীয় উপলব্ধি
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ভাৰতত

১০০ ক�োটি টিকাকৰণৰ
যাত্ৰা
সকল�োৰে সৈতে সকল�োৰে প্ৰয়াস

জনতাৰ শক্তিৰে দেশে ৰচনা কৰিছে ইতিহাস

Assamese

১০০ ক�োটি ভেকচিনৰ পালি, এয়া কেৱল এক পৰিসংখ্যাই নহয়। এয়া হৈছে দেশৰ
সম্ভাৱনাৰ প্ৰতিবিম্ব, ইতিহাসৰ নতু ন অধ্যয়ৰ ৰচনা। এয়া সেইখন নতু ন ভাৰতৰ
প্ৰতিচ্ছৱি হয় যিখন ভাৰতে কঠিন লক্ষ্য নিৰধাৰণ
্ কৰি লয় আৰু সেইব�োৰৰ প্ৰাপ্তি
কেনেকৈ কৰিব লাগে সেয়া জানে। এয়া সেইখন নতু ন ভাৰতৰ ছৱি হয় যিখনে
সংকল্পৰ পৰা সিদ্ধিলৈ পৰিশ্ৰমৰ পৰিকাঠাম�ো তৈয়াৰ কৰি লয়।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।

Editor
Jaideep Bhatnagar,
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