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সেনা দিৱস
১৫ জানুৱাৰী

ভাৰতীয় সেনা...

ভাভাৰতৰ শ�ৌৰ্য-বীৰ্যআৰু সাহসিকতাৰ প্ৰতীক
দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰে নিজৰ সেনাৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছে, যিসকলে
ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সদায় তৎপৰ হৈ থাকে। ইয়াৰ লগতে এই কথাট�োও আমি
পাহৰা উচিত নহয় যে এই সেনা জ�োৱানে দেশৰ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত
নাগৰিকক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ ভূ
্ণ মিকা পালন কৰি আহিছে।

নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী
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ভিতৰৰ পৃষ্ঠাব�োৰত...
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নতু ন ভাৰতৰ পুৱা
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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

ভাষা সম্পাদকসকল
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

প্ৰচ্ছদ লেখা

স্বাধীনতাৰ অমৃত বৰৰ্ষ প্ৰথম বছৰট�োত পঢ়ক কিদৰে সংকল্পব�োৰে সিদ্ধি
লাভ কৰাৰ পথেৰে নতু ন ভাৰতৰ নিৰ্মাণৰ দিশত আগবাঢ়িছে। পৃষ্ঠা ১৪-৩০

বাৰাণসীৰ
নতু ন ৰূপ

ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা

পৰমবীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত বানা সিঙৰ অদম্য
সাহসৰ কথা | পৃষ্ঠা ০৪
শ্ৰদ্ধাঞ্জলিঃ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত। পৃষ্ঠা ০৫
প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি উঃপ্ৰঃ নতু ন পৰিচয়

ৰূপাংকনকৰ্তা

গ�োৰখপুৰত এইমছসহ তিনিটাকৈ প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি। পৃষ্ঠা ১১-১৩

দিব্যা তলৱাৰ
অভয় গুপ্তা

ক�োভিডৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত হ�োৱা অৰ্থনীতি

মুদ্ৰক আৰু প্ৰকাশক

দ্বিতীয় ত্ৰমাসিকত উৎসাহজনক ছৱি। পৃষ্ঠা ৩১-৩২

সত্যেন্দ্ৰ প্ৰকাশ,

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

সকল�োৰে বাবে ঘৰৰ স্বপ্ন পূৰ কৰাৰ
্ণ
পথত

মুদ্ৰণঃ

দিল্লী-ডেৰাডু ন কৰিডৰৰ শিলান্যাস। পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত | পৃষ্ঠা ৩৩

ৰাজধানীৰ পৰা দেৱভূ মিলৈ দূৰত্ব হ্ৰাস

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

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

মেইল- response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELASS/2020/78827

ঘৰে ঘৰে টিকাকৰণ

ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত। পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

কাশী-বিশ্বানাথ কৰিডৰৰ
প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উদ্বোধন, চাৰি
দশকধৰি ৰৈ থকা সৰয়ু নহৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি।
পৃষ্ঠা ০৬-১০

ঘৰে ঘৰে উজালা

উজালা আঁচনিৰ মাধ্যমত ঘৰে ঘৰে প�োহৰ। পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

ভাৰত-ৰাছিয়াৰ মাজৰ সম্পৰ্ক

ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণ। পৃষ্ঠা ৪৪

দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সমাজক জাগ্ৰত কৰা সেনানী
স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ শিতানত এইবাৰ পঢ়িবলৈ পাব ড০
চৈফুদ্দিন কিছলু , মহাদেৱ ভাই দেশাই, তিলকা মাঝি, বিষ্ণু দাম�োদৰ
চিতালেৰ জীৱন গাঁথা। পৃষ্ঠা ৪০-৪৩
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সম্পাদকীয় কলম...
সাদৰ নমস্কাৰ।
সকল�োকে নতু ন বছৰৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা জনাল�োঁ।
এটা বছৰ অতিক্ৰম কৰি আমি নতু ন বছৰত ভৰি থৈছ�োঁ। এই বছৰট�ো হৈছে ২০২২। এয়া কেৱল
কেলেণ্ডাৰৰ তাৰিখ সলনি কৰা বছৰ নহয়, এয়া হৈছে স্বাধীন ভাৰতৰ এটা মহত্বপূৰ্ণ পৰ্ব! দেশে
স্বাধীনতাৰ ৭৫ সংখ্যক বৰ ্ষ উদযাপন কৰি আছে তেনে স্থলত এই সময় নতু ন ভাৰতৰ প্ৰতিকী হৈ
পৰিছে। যিদৰে মহাত্মা গান্ধীয়ে যঁতৰ আৰু নিমখক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতীক চিহ্ন কৰি তু লিছিল
ঠিক তেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে স্বাধীনতাৰ ৭৫ সংখ্যক বৰ ্ষক এনে এটা পৰ্বলৈ পৰিৱৰ্তিত
কৰিছে যি নিজৰ স্বৰ্ণময় সময় মানে ২০৪৭ চনত দেশক স্বৰ্ণময় কৰি তু লিব।
বিগত কেইটামান বছৰত ৰাষ্ট্ৰই প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত নতু ন কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিছে। আন্তঃগাঁথনিৰ
পৰা আৰম্ভ কৰি বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ লগতে উদ্ভাৱনী খণ্ডত বিশেষ উন্নতি সাধন কৰিছে। কিন্তু এতিয়াও
অনেক বাট আগবাঢ়ি যাবলৈ বাকী আছে। উন্নয়ন কেৱল সীমিত সংখ্যকৰ সলনি দেশৰ প্ৰতিট�ো বৰ্গ
আৰু প্ৰতিট�ো স্তৰৰ মাজলৈ নিয়াৰ বাবে যৎপৰ�োনাস্তি চেষ্টাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এয়া হৈছে
অমৃত যাত্ৰা। ভাৰতবৰ ্ষক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি ত�োলাৰ বাবে আৰম্ভ হ�োৱা এই অভিযানক জনঅংশীদাৰিত্বৰে জন-আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা তথা বিকাশৰ এই পথত সমাজৰ অন্তিমজন
ব্যক্তিক সামৰি ল�োৱাৰ দৰে কৰা পদক্ষেপব�োৰে ইস্পিত লক্ষ্যতকৈ যথেষ্ট আগবাঢ়ি শক্তিশালী
আধাৰশিলা প্ৰস্তুত কৰি তু লিছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা অমৃত কালৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এই
যাত্ৰাই বিশেষ বৰ্গক প্ৰাধান্য দি সমাজক অংশ অংশ হিচাপে নহয়, বৰঞ্চ সকল�োৰে সৰ্বাঙ্গীনউমৈহতীয়া বিকাশৰ লক্ষ্যৰে সমাজৰ প্ৰতিট�ো বৰ্গৰ ল�োকসকলক সামৰি লৈছে। দেশে জল, স্থল
আৰু আকাশমাৰ্গ সকল�োতে প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িছে। বিগত কেইটামান বৰত্ষ চৰকাৰে গ্ৰহণ
কৰা পদক্ষেপব�োৰে এই সিদ্ধি প্ৰদান কৰিছে যে একবিংশ শতিকাত দেশে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ
য�োগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ লগতে সেইব�োৰ বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে সমৰ্থবান হৈছে। নৱবৰৰ্ষ এই বিশেষ
সংখ্যাত অমৃত বৰত্ষ দেশ কেনেকুৱা হৈছে আৰু স্বৰ্ণময় বৰত্ষ ভাৰত কেনেকুৱা হ’ব, এই সম্পূৰ্ণ
অমৃত যাত্ৰাক এইবাৰৰ প্ৰচ্ছদ লেখা হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে।
ব্যক্তিত্বৰ শিতানত পৰমবীৰ নায়ৱ চুবেদাৰ বানা সিঙৰ সাহসিকতাৰ কাহিনী, অমৃত মহ�োৎসৱৰ
শিতানত মহানায়কসকলৰ প্ৰেৰণামূলক গাঁথা, ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি, আধ্যত্মিকতাৰ কেন্দ্ৰস্বৰূপ
কাশী বিশ্বনাথৰ কৰিডৰ, ডেৰাডুন-দিল্লীৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰগতি আৰু
ক�োভিডৰ শিতানত দেশৰ ৫৫ শতাংশ য�োগ্য-উপযুক্ত জনসংখ্যাই ভেকচিনৰ দুয়�োটা পালি গ্ৰহণ
কৰাৰ বিষয়ে সৱিশেষ লিখা হৈছে।
আপ�োনাল�োক সকল�োৱে ক�োভিড বিধি মানি চলিব আৰু নিম্ন লিখিত ঠিকনাত/মেইলত বহুমূলীয়া
পৰামৰ্শব�োৰ প্ৰেৰণ কৰি থাকিব বুলি আশা কৰিল�োঁ।

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 )

বিশ্াস আলে, আবি
আৰু দূৰদৃষ্টিত সকল�ালৰ
্য
ভাৰতৰ কাৰপন্া
।
বিষয়লিাৰ উত্াপন কবৰলোঁ
সকল�া উন্নয়নশী� দদশৰ
দ্বিতীয় বছৰ, সংখ্যাঃ
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পত্ৰালাপ...

জ�িায়ু পবৰেত্যন
দকন্দীয় িন, পবৰলেশ আৰু
সসলত বিলশষ
বিভাগৰ িন্তী ভূ লপন্দ ৰাদেৰ
পৰা ৩৩ পৃষ্াত
সাক্াৎকাৰ | পঢ়ক ৩০ৰ

১-১৫ দ্িচেম্বৰ , ২০২১
বিনািূ�ীয়া বিতৰণ

সমাচাৰ

#COP26

মযনেতয ৰক্যৰ বযচব
তৃ ত্ব
ভযৰচত সৈচছল্পৰনন
সসচত গ্যছচগ্যত

মৃতৰ সংক
পদ্ৰচেশ সুৰক্যৰ পঞ্য
ন্শ কদ্ৰচছ।
ভযৰচত দ্বশ্বক পথ প্ৰদশ

নিচচম্বৰ, ২০২১
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মই নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰৰ নিয়মীয়া পঢ়ুৱৈ। মই এই আল�োচনীখনৰ নিয়মীয়াকৈ
প্ৰশংসা কৰি আহিছ�োঁ। এই আল�োচনীখনৰ প্ৰতিট�ো সংস্কৰণ পঢ়িবলৈ মই আগ্ৰহৰে
ৰৈ থাক�ো। এই আল�োচনীখনত সকল�ো ধৰণৰ চৰকাৰী খবৰ আৰু আঁচনিব�োৰৰ
বিতং তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ থকাৰ লগতে সকল�ো কথা সহজ-সৰল ভাষাত লিখা
হ�োৱাৰ বাবে উপকৃত হৈছ�োঁ। প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰৰ সংখ্যা “গ�োলকীয় উত্তাপৰ
পৰা বিশ্বক ৰক্ষাৰ বাবে ভাৰতে লৈছে অগ্ৰদূতৰ ভূ মিকা” শীৰ ্ষক প্ৰচ্ছদ লেখাৰ
লগতে অন্য শিতান আকৰণীয়
্ষ
হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে বাবা কেদাৰ
নাথৰ নগৰত উপস্থিত হ�োৱাক লৈ প্ৰস্তুত কৰা লেখাট�ো পঢ়ি আনন্দিত হৈছ�োঁ।
নৰেশ কানুনগ’
kanungo.naresh@gmail.com

নিউ
ইণ্ডিয়া
সমাচাৰখন
যথেষ্ট
উন্নত হৈছে। মই নিয়মিতভাৱে নিউ
ইণ্ডিয়া সমাচাৰ অধ্যয়ন কৰ�োঁ। এই
আল�োচনীখন পঢ়ি মই উপকৃত
হৈছ�োঁ। চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি তথা
পৰিকল্পনাব�োৰৰ কথা এই আল�োচনীত
বিস্তৃ তভাৱে দিয়া হয় বাবেই পঢ়ি ভাল
লাগিছে। আল�োচনীখনৰ সম্পাদনা ভাল
হৈছে।
মুকেশ কুমাৰ ঋষি বৰ্মা
mukesh123idea@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

মই চহৰাঞ্চলত বাস কৰ�োঁ, আমাৰ ইয়াত ছ’চিয়েল
মিডিয়াৰ প্ৰভাৱ বেছি। ছ’চিয়েল মিডিয়াত তথ্যভিত্তিক
লেখা নাথাকে। এনে প্ৰেক্ষাপটত চৰকাৰৰ দ্বাৰা কৰা
হ�োৱা বিভিন্ন কাম-কাজসমূহ সঠিক তথ্যসহকাৰে
প্ৰকাশ কৰাৰ মাধ্যম হিচাপে নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ
উৎকৃষ্ট আল�োচনী হৈ পৰিছে। আল�োচনীখন চৰকাৰৰ
সকল�ো তথ্য শুদ্ধভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ মাধ্যম হৈ
পৰিছে।
সতীশ ত্যাগী কাকড়া
tyagisk67@gmail.com
নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰৰ ১-১৫ ডিচেম্বৰ, ২০২১ সংখ্যা
ই-মেইল য�োগে পাইছ�োঁ। এইবাৰৰ সংখ্যাত অনেক
তথ্য লাভ কৰিছ�োঁ। অলপতে গ�োৱাত অনুষ্ঠিত হ�োৱা
৫২ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতীয় ছৱি মহ�োৎসৱ আৰু
ড০ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ৰাজাগ�োপালচাৰী, ড০ আম্বেদকাৰ,
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ দ্বাৰা এক্সপ্ৰেছৱেৰ উদ্বোধনৰ
খবৰ, ক�োভিড পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত শেহতীয়া খবৰ পঢ়ি
উপকৃত হৈছ�োঁ। প্ৰচ্ছদ লেখাব�োৰ ভাল হৈছে। আশা
কৰ�োঁ এই যাত্ৰা এইদৰে ৰৈ অব্যাহত থাকক।
shrigopal16@gmail.com
মই নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ নিয়মীয়াকৈ পঢ়োঁ। অনলাইনত
মই এই আল�োচনীখন পঢ়োঁ। এই আল�োচনীখন পঢ়াৰ
পাছত ম�োৰ বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইছে। মই
এই আল�োচনীখন নিয়মীয়াকৈ পঢ়ি থাকিম।
হনৱন্ত সিং ৰাঠ�োড়
hanwantsinghrathore0@gmail.com
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ব্যক্তিত্ব

পৰমবীৰ চুবেদাৰ বানা সিং

এগৰাকী সেনা জ�োৱানৰ সাহসিকতাৰ

বাবে সৰ্বোচ্চ চূ ড়া “ক�োৱেড প�োষ্ট”
হৈ পৰিল “বানা প�োষ্ট”
জন্মঃ ৬ জানুৱাৰী, ১৯৪৯

সে

য়া ১৯৮৭ চনৰ কথা, পাকিস্তানী সৈন্যই
দুৰ্গম তথা বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ যুদ্ধভূ মি চিয়াছেন
হিমবাহত থকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণচূ ড়া নিজৰ
অধীনলৈ নিবলৈ সক্ষম হয়। চ�ৌদিশে কেৱল বৰফৰ
আৱৰণ থকা এই ঠাইত সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ২১ হাজাৰ ফুট
উচ্চতাত আছে। এই চূ ড়াৰ গুৰুত্ব ইমানেই যে ইয়াৰ
পৰা ভাৰতীয় দিশৰ সকল�ো গতিবিধি সহজেই লক্ষ্য কৰি
থাকিব পাৰি। ক্ষু দ্ৰ কিন্তু সামৰিক দিশত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ
এই চূ ড়াৰ নাম ক�োৱেড প�োষ্ট। ভাৰতীয় সেনাৰ হাতৰ
পৰা এই প�োষ্ট প্ৰতিৱেশী ৰাষ্ট্ৰৰ হাতলৈ য�োৱাৰ পাছত
ইয়াক পুনৰ হস্তগত কৰাৰ বাবে সেনাই এটা বিশেষ দল
গঠন কৰিছিল। এই বিশেষ দলট�োৰ নেতৃত্ব লৈছিল নায়ৱ
চুবেদাৰ বানা সিঙে। জটিল তথা আত্মঘাটি অভিযান বুলি
বুজিয়েই নায়ৱ চুবেদাৰ বানা সিঙে সামৰিক দিশত বিশেষ
গুৰুত্বপূৰ্ণ সৰ্বোচ্চ চূ ড়াট�ো পুনৰ�োদ্ধাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি
আহিছিল।
চিয়াছেন অতি দুৰ্গম। মাইনাছ ৩০ৰ পৰা ৪০ ডিগ্ৰী
তাপমাত্ৰাত ইয়াত কেৱল বৰফ মাথ�োঁ শুভ্ৰ বৰফ।
ইয়াৰ ওপৰি সঘনাই অহা তীব্ৰ তু ষাৰপাত। এক ভয়াৱহ
ভ�ৌগলিক পৰিৱেশ। এই পৰিৱেশ নেওচি বানা সিঙৰ
নেতৃত্বত সেনা জ�োৱানৰ দলট�োৱে ৪৫৭ মিটাৰ উচ্চতা
বগুৱাই আগবাঢ়িছিল। পাকিস্তানী সৈন্যৰ চকুত নপৰিবলৈ
তেওঁ ল�োকে দীঘলীয়া পথ ল’বলগীয়া হৈছিল। ধাৰাষাৰ
তু ষাৰপাতৰ বাধা অতিক্ৰম কৰি বানা সিং আৰু তেওঁ ৰ
দল চূ ড়াট�োৰ ওপৰত উপস্থিত হৈছিল। ক�োৱেড প�োষ্টত
উপস্থিত হ�োৱাৰ পাছত তেওঁ আৰু দলট�োৱে চূ ড়াট�োত
থকা বাংকাৰব�োৰত গ্ৰেণেডৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু
ৰাইফলৰ গুলীৰে শত্ৰুক ধৰাশায়ী কৰিছিল। কিছুসংখ্যক
পাকিস্তানী সৈন্যই ভয়তে চূ ড়াৰ পৰা তললৈ জাপ দিছিল।
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প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত কাৰ্যকালৰ

প্ৰথম দিপাৱলীত চিয়াছেনত উপস্থিত হৈছিল
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী

চিয়াছেনত বৰফৰে ঢাক খাই থকা সীমান্ত চকীব�োৰ
সুমেৰু-কুমেৰুৰ এস্কিমসকলৰ ইগল’ব�োৰৰ দৰে, ইয়াৰ
জীৱন অতিকৈ দুৰ্গম। কিন্তু দেশৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ দিশৰ
পৰা এয়া অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়েহে চিয়াছেনৰ গুৰুত্ব
সদায় আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল�োৱাৰ পাছত কাৰ্যকালত
থকাৰ প্ৰথম দিপাৱলীত নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে চিয়াছেন ভ্ৰমণ
কৰি কয় যে, “যেতিয়ালৈ এই বৰফাবৃত হিমবাহ জনতাই
নেদেখিব, মাইনাছ ৪০-৫০ ডিগ্ৰীত সেনা জ�োৱান কিদৰে
থাকে সেয়া দেখা নাপায়, তেতিয়ালৈ তেওঁ ল�োকে এয়া
কল্পনা কৰিব ন�োৱাৰে যে আমাৰ দেশৰ সেনাবাহিনীজ�োৱান কিমান কঠিন পৰিস্থিতিত কাম কৰি দেশৰ সুৰক্ষা
দায়িত্বত নিয়�োজিত হৈ আছে।”

সাহসিকতাৰ এই যুজ
ঁ ত ভাৰতীয় সৈন্য বিজয়ী হৈছিল
আৰু ক�োৱেড প�োষ্ট পুনৰাই নিজৰ অধিকাৰলৈ আনিছিল।
এই সাহসিকতাৰ প্ৰতিদানস্বৰূপে ক�োৱেড প�োষ্টক এতিয়া
বানা প�োষ্ট বুলি জনা যায়।
পৰমবীৰ চক্ৰ বিজেতা বানা সিঙৰ পৰিয়াল
বংশানুক্ৰমভাৱেই সেনাত য�োগদানেৰে ভাৰত মাতৃৰ
সেৱাত জড়িত হৈ আহিছে। ১৯৪৯ চনৰ ৬ জানুৱাৰী
তাৰিখে জম্ৰ
মু কাডিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা বানা সিঙৰ
পিতৃ কৃষি কৰ্মৰ সৈতে জড়িত কিন্তু তেওঁ ৰ পৰিয়ালৰ
অন্য সদস্য সেনা বাহিনীৰ ল�োক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল।
তেওঁ পৰিয়ালৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিয়েই ১৯৬৯ চনৰ
৬ জানুৱাৰীত সেনাবাহিনীত য�োগদান কৰি দেশমাতৃৰ
সেৱাত নিয়�োজিত হৈছিল। n

मीडिया कॉर्नर
শ্ৰদ্ধাঞ্জলিঃ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত

দেশৰ নায়ক

সেই সময় আছিল ১৯৭৭-৭৮। তেতিয়া এনডিএৰ লিখিত পৰীক্ষাত
উত্তীৰ্ণহৈ এজন যুৱক সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে ব্ৰিগেডিয়াৰৰ ওচৰত
উপস্থিত হৈছিল। এই ডেকা জ�োৱানৰ ট্ৰেকিঙৰ প্ৰতি ইচ্ছা সৰ্বাধিক
আছিল। ব্ৰিগেডিয়াৰে ডেকা জ�োৱানক প্ৰশ্ন কৰিলে যে যদিহে তু মি
৪/৫ দিনৰ বাবে পাহৰ-পৰ্বতত ট্ৰেকিঙৰ বাবে একেৰাহে যাবলগীয়া
হয় তেতিয়া তু মি নিজৰ লগত প্ৰয়�োজনীয় ক�োনট�ো সামগ্ৰী ৰাখিবা।
ডেকা জ�োৱানে শীঘ্ৰেই উত্তৰ দিলে- জুইশলাৰ বাকচ। তেতিয়া
ব্ৰিগেডিয়াৰজনে অন্য কেতব�োৰ সামগ্ৰী আৰু পৰিস্থিতিৰ কথা
উল্লেখ কৰি ডেকা জ�োৱানৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰাৰ বাবে অশেষ
চেষ্ট কৰিলে কিন্তু তেওঁ বিফল হৈছিল। ডেকা জ�োৱানে নিজৰ
সিদ্ধান্ত সলনি নকৰিলে। এই ডেকা জ�োৱানজন আছিল ভাৰতৰ
প্ৰথম চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ(চিডিএছ) জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত।
তেওঁ ৰ পৰিচয়েই আছিল ক�োন�ো এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা আৰু সেই
সিদ্ধান্তক কাৰ্যকৰী কৰা। ম্যানমাৰ সীমান্তত সন্ত্ৰাসবাদীক ধৰাশাৰী
কৰা নতু বা চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বালাক�োট এয়াৰ
ষ্ট্ৰাইকলৈ ল�োৱা সিদ্ধান্তব�োৰে দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিপিন ৰাৱতৰ
গুৰুত্বপূৰ্ণভূ মিকাৰ কথা স�োঁৱৰাই দিয়ে...

এ

ই কথা ১৯৯৩ চনৰ। বিপিন ৰাৱত ৫/১১ গ�োৰ্খা ৰাইফলছত
মেজৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। তেতিয়া তেওঁ এদিনাখন
কাশ্মীৰৰ উৰি অঞ্চলত নিজৰ কেইজনমান সেনা জ�োৱানৰ
সৈতে পেট্ৰলিঙৰ দায়িত্বত আছিল। সেইদিনা হঠাৎ সন্ত্ৰাসবাদীৰ
আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল আৰু গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাত এটা গুলী
তেওঁ ৰ হাতত লগাৰ লগতে আন এটা গুলী খাৰগাঁঠিত লাগে। তেওঁ ক
ততাতৈয়াকৈ শ্ৰীনগৰস্থিত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰ�োৱা হয়। চিকিৎসকে
শৰীৰৰ পৰা গুলী উলিয়াই তেওঁ ক সুস্থ কৰি ত�োলে। কিন্তু ৰাৱতে এইবুলি
ভয় খাইছিল যে শৰীৰত গুলী লগাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া সেনাৰ জ্যেষ্ঠ
কামাণ্ড পাঠ্যক্ৰমত (ছিনিয়ৰ কামাণ্ড ক�োৰ্ছ) অন্তৰ্ভুক্ত হ�োৱাৰ পৰা
বিৰত থাকিব লাগিব। পাছে অদম্য সাহস আৰু দায়িত্বৰ স্পীহাই তেওঁ
নিজকে এমাহৰ ভিতৰতেই সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি তু লিছিল। ২০১৫ চনত
বিপিন ৰাৱত লেফটেনেন্ট জেনেৰেল পদত আছিল। তেওঁ তেতিয়া
নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰস্থিত থ্ৰী ক�োৰ্পছ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দায়িত্বত আছিল।
২০১৫ চনৰ ৩ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিপিন ৰাৱত, এগৰাকী কৰ্নেল আৰু
দুজন পাইলটে এখন হেলিকপ্তাৰৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। হেলিকপ্তাৰখনে
ভূ মিৰ পৰা ২০ ফুট ওপৰলৈ উৰণৰ পাছতে ইঞ্জিন বিকল হৈ দুৰ্ঘটনাত
পতিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাত হেলিকপ্তাৰৰ থকা ল�োকসকল আঘাটপ্ৰাপ্ত
হয় কিন্তু বিপিন ৰাৱতৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰাণৰক্ষা হয়।
কিন্তু ৮ ডিচেম্বৰ তাৰিখে নিয়তিৰ হাতত তেওঁ হাৰ মানিবলগীয়া হয়।
তামিলনাডুৰ কন্নুৰত হ�োৱা হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাত দেশৰ প্ৰথম চিডিএছ
জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত, তেওঁ ৰ পত্নী মধুলিকা ৰাৱতসহ ১৪জনকৈ
ল�োক মৃত্যুমুখত পৰে। এই মৃত্যুত শ�োকত বিহ্বল হৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
১১ ডিচেম্বৰ তাৰিখে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বলৰামপুৰত আয়�োজিত এক
অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এইদৰে কয়, “ভাৰতৰ প্ৰথম চিডিএছ জেনেৰেল
বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যু দেশপ্ৰেমীৰ বাবে, প্ৰতিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰভক্তৰ বাবে
এক অপূৰণীয় ক্ষতি। জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত সাহসিকতাৰ অনন্য
প্ৰতীক আছিল। তেওঁ দেশৰ সৈন্যবাহিনীক আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ বাবে কষ্ট
কৰিছিল আৰু এয়া সকল�োৱে দেখিছে।”

চিডিএছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত (১৯৫৮-২০২১)
ৰাৱতৰ সেই সেনা অভিযানব�োৰ যিব�োৰে
তেওঁক স্মৰণীয় কৰি ৰাখিছে...
n

n

২০১৫ চনৰ জুনৰ কথা। মণিপুৰত সেনাৰ ওপৰত
সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ হৈছিল। ১৮ সৈনিক শ্বহীদ
হৈছিল। সেইসময়ত ২১ পেৰা কৰ্পছৰ কামাণ্ডাৰ
হিচাপে বিপিন ৰাৱতে দায়িত্ব পালন কৰি আছিল।
তেওঁ ৰ নেতৃত্বত সেনাৰ এটা দলে ম্যানমাৰ সীমান্ত
অতিক্ৰম কৰি ৬০ৰ�ো অধিক সন্ত্ৰাসবাদীক ধৰাশায়ী
কৰিছিল।
পাকিস্তানক�ো তেওঁ এশিকনি দি থৈছে। ২০১৬চনৰ
২৯ ডিচেম্বৰ তাৰিখে তেওঁ নেতৃত্বত সেনাৰ বিশেষ
কামাণ্ডোৱে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত গৈ নিশাৰ
ভাগতেই আক্ৰমণ কৰে। অনেক সন্ত্ৰাসবাদীৰ
লগতে পাকিস্তানী সেনাও ধৰাশায়ী হয়। এয়া উৰিত
হ�োৱা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ আছিল।

জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত এগৰাকী সাহসী
সৈনিক আৰু প্ৰকৃত দেশভক্ত আছিল।
তেওঁ সেনাৰ আধুনিকীকৰণৰ দিশত বিশেষ
ভূ মিকা পালন কৰিছিল। সামৰিক আৰু
ৰণনীতিৰ দিশত তেওঁ ৰ দৃষ্টিক�োণ অতু লনীয়।
তেওঁ ৰ বিয়�োগত আমি সকল�ো অতি দুখিত।
ভাৰতে তেওঁ ৰ অৱদান কেতিয়াও নাপাহৰে।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।

n
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৪৩ বছৰৰ বিপৰীতে ৩৩ মাহ

বাৰাণসীত
নতু ন প্ৰভাত

কাশী-বিশ্বনাথ কৰিডৰ শুভাৰম্ভণি
অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া সম্বোধন
শুনিবলৈ এই কিউআৰ ক�োড স্কেন কৰক
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ৰাষ্ট্ৰ

কাশী-সৰয়ু প্ৰকল্প

আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পৰ কথায়েই হওক বা সাংস্কৃতিক গ�ৌৰৱক নতু ন আৰু আধুনিকতাৰ পৰশ দিয়াৰ
কথা, কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ক�োন�ো এক খণ্ডতেই পাছ পৰি থাকিব বিচৰা নাই। বছৰ বছৰ ধৰি ৰৈ থকা প্ৰকল্পব�োৰৰ
কাম যুদ্ধকালীন ক্ষীপ্ৰতাৰে সম্পূৰ্ণকৰা তথা প্ৰকল্পব�োৰ অগ্ৰগতিক ৰঙা ফিটাৰ মেৰপেচ বা লেহেমীয়া
হ�োৱাৰ পৰা বিৰত ৰখাৰ বাবে সকল�ো প্ৰচেষ্টা হাতত ল�োৱা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত শেহতীয়াকৈ হ�োৱা
দুটা প্ৰকল্পৰ কামেই ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈ পৰিব। প্ৰথম- সৰয়ু নহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প, ১৯৭৮ চনতেই
পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হৈছিল কিন্তু প্ৰকৃত কাম আৰম্ভ হৈছে ২০১৭চনত। দ্বিতীয়- কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰ,
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে এই ২০১৯ চনৰ ৮ মাৰ্চ তাৰিখে এই প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰাইছিল আৰু মাথ�ো
৩৩টা মাহ ৪ দিনত এই প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম সম্পূৰ্ণকৰা হয়। ১১ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
সৰয়ু নহৰ প্ৰকল্প ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰাৰ লগতে ১৩ ডিচেম্বৰত কাশী-বিশ্বনাথ কৰিডৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নামৰ
উৎসৰ্গা কৰি কয় যে এই চৰকাৰে কাম ৰখাই নথয়...

বা

ৰাণসীৰ নাম এটা সময়ত অনুন্নত, বিশৃংখল নগৰ
হিচাপে আল�োচিত হৈছিল। ঠেক জনবসতি থকা
তথা অবৈধ ঘৰ-মন্দিৰৰে ভৰপূৰ বাৰাণসীক
শৃংখলাবদ্ধ কৰাৰ বাবে ক�োন�ো চৰকাৰেই গুৰুত্ব প্ৰদান
কৰা নাছিল। ম�ৌ বাহত হাত দিলে যিদৰে ওল�োটা অক্ৰমণৰ
সম্ভাৱনা থাকে ঠিক তেনেদৰে বাৰাণসীৰ প্ৰতিট�ো চুক আৰু
ক�োণক তেনেদৰেই থাকিবলৈ এৰি দিয়া হৈছিল। কাশী
বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ সম্মুখত�ো তথা আশে পাশে অবৈধ ভূ মি
অধিগ্ৰহণ, ঠেক পথ থকাৰ বাবে কেতিয়াবা গাড়ী-মটৰৰ
সলনি পথাচাৰীৰ বাবে চলাচল কৰাট�ো অসুবিধাজনক হৈ
পৰিছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে কাশী বিশ্বনাথ
কৰিডৰৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বাৰাণসীৰ ছৱি সলনি কৰি
পেলাইছে। ১৩ ডিচেম্বৰ তাৰিখে নিজে দেখা স্বপ্নৰ পম
খেদি প্ৰস্তুত কৰা কাশী-বিশ্বনাথ কৰিডৰৰ শুভ উদ্বোধন
কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শব্দ মালাৰে বাৰাণসীৰ প্ৰতি থকা তেওঁ ৰ
প্ৰেম ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ কৈছিল, “শাস্ত্ৰ অনুসৰি এয়া বিশ্বাস
কৰা হয় যে যেতিয়াই ক�োন�ো শুভ ক্ষণ হয় তেতিয়া সকল�ো
দিব্য শক্তি আহি বাৰাণসীৰ বাবাৰ ওচৰত আহি উপস্থিত
হয়। আজি বাবাৰ দৰবাৰত উপস্থিত হৈ আজি ম�োৰ মনত
অলপ এনেকুৱা ভাৱে সৃষ্টি হৈছে। আজি ভগৱান শিৱৰ
প্ৰিয় দিন স�োমবাৰ হয়। আজি এই শুভক্ষণে ইতিহাস ৰচনা
কৰিছে।”

কাশী শব্দৰ বিষয় নহয়, এয়া হৈছে
সংবেদনাৰ সৃষ্টি। কাশী হৈছে
সেয়া যি ঠাইত জাগৃতিৰ সৃষ্টি হয়।
কাশী সেয়া হয়, যি ঠাইত মৃত্যুও
মংগলময় হয়। কাশী সেয়া হয়
যি ঠাইত সত্যই সংস্কাৰ। কাশীত
প্ৰেমেই পৰম্পৰা।
– নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাশীৰ আধ্যত্মিকতাৰ ওপৰত আল�োকপাত
কৰাৰ লগতে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ উপলক্ষে
চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সংকল্প সম্পৰ্কত�ো বাখ্যা কৰে। তেওঁ
ভাষণৰ কিয়দংশ ইয়াত আগবঢ়োৱা হ’লঃ
কাশীৰ আধ্যাত্মিকতাক প্ৰণাম
আমাৰ পুৰাণত ক�োৱা হৈছে যে, যেতিয়াই ক�োন�ো ব্যক্তিয়ে
কাশীত প্ৰবেশ কৰে, সমস্ত বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ যায়, ভগবান
বিশ্বেশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ হৈছে এক আল�ৌকিক প্ৰাণশক্তি।
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ৰাষ্ট্ৰ

কাশী-সৰয়ু প্ৰকল্প

সনাতনী পৰম্পৰাৰ উল্লেখ
বিশ্বনাথ ধামৰ এই সম্পূৰ্ণ নতু ন পৰিসৰ কেৱল
এটি অনিন্দ্যসুন্দৰ ভৱন নহয়, এই প্ৰতীক হৈছে
আমাৰ ভাৰতৰ সনাতন সংস্কৃতিৰ। এই প্ৰতীক
আমাৰ আধ্যাত্মিক আত্মাৰ, এই প্ৰতীক ভাৰতৰ
প্ৰাচীনতাৰ, এই প্ৰতীক ভাৰতৰ নানা পৰম্পৰাৰ,
ভাৰতৰ প্ৰাণশক্তিৰ আৰু গতিশীলতাৰ।
পৰম্পৰা আৰু আধুনিকতাৰ সংগম
পূৰ্বতে ইয়াত যি মন্দিৰ পৰিসৰ মাত্ৰ ৩০০০
বৰ্গফুট আছিল, সেয়া এতিয়া প্ৰায় ৫ লক্ষ বৰ্গফুট

ধৰ্মীয় পৰ্যটকৰ বাবে সুবিধাব�োৰ
n

n

n

শ্ৰমিকসকলক সন্মান

মই আজি সেই শ্ৰমিক ভাইক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছ�োঁ যিসকলে
অশেষ পৰিশ্ৰম কৰি এই সুন্দৰ পৰিসৰ নিৰ্মাণ কৰি তু লিছে। কৰ’না
কালৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ পাছত�ো এয়া শ্ৰমিকভাইসকলে সম্ভৱ কৰি তু লিছে।

n

n

n

n

n

n

n

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে হঠাৎ কৰিডৰ নিৰ্মাণত জৰিত
হৈ থকা শ্ৰমিকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ উপস্থিত হয়। সকল�োৱে
একেলগে বহি কথা পাতে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ ল�োকক বিশ্বনাথ
ধামৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকি লাভ কৰা অনুভৱৰ বিষয়ে সুধে।
ইয়াৰ পাছত একেলগে ভ�োজন গ্ৰহণ কৰে আৰু ফট�ো উঠায়।
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কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ সৈতে এতিয়া
প�োনপটীয়াকৈ গংগাৰ সংয�োগ স্থাপন হৈছে।
শ্ৰদ্ধাশীল ব্যক্তিয়ে জলাসেন ঘাট, মণিকৰ্ণকা
ঘাট আৰু ললিতা ঘাটত গংগা স্নান কৰি মন্দিৰ
প্ৰাংগনলৈ যাব পাৰিব।
বিশ্বনাথ ধামত ধৰ্মীয় পৰ্যটকৰ বাবে তিনিটা
যাত্ৰী কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই কেন্দ্ৰব�োৰত
পৰ্যটকে নিজৰ সামগ্ৰী ৰখাৰ লগতে আৰাম কৰাৰ
সুবিধা পাব।
	কলা আৰু সংস্কৃতিৰ নগৰ কাশীত সাংস্কৃতিক
কৰ্মীসকলৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দুটা
মহলাৰ ভৱন সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰস্থল হৈ পৰিব।
বিশ্বনাথ ধাম পৰ্যটকসকলৰ বাবে য�োগ আৰু
আধ্যাত্মিকতাৰ চৰ্চাৰে বৈদিক কেন্দ্ৰৰ ৰূপত
প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে পুথি অধ্যয়নৰ
মাধ্যমত আধ্যাত্মিকতাৰ আল�োচনাৰ বাবে কেন্দ্ৰ
স্থাপন কৰা হৈছে।
শ্ৰদ্ধাশীল পৰ্যটকৰ বাবে ভ�োগৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা
হৈছে। এই কেন্দ্ৰত একেলগে ১৫০ জন ল�োকে বহি
বাবাৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে।
সনাতনী ধৰ্মৰ মতে কাশী ম�োক্ষ প্ৰাপ্তিৰ ঠাই বুলি
বিবেচনা কৰা হয়। বিশ্বনাথ ধামত এই ম�োক্ষ ভৱন
নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই ভৱনৰ অলপ আঁতৰতে
মহাশ্মসান মণিকৰ্ণিকা আছে।
বিশ্বনাথ ধামত প্ৰৱেশৰ বাবে চাৰিখনকৈ বিশাল
দুৱাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। পূৰ্বতে ইয়াত কেৱল সৰু
গলি আছিল। এতিয়া সুৰক্ষাৰ দিশট�োত গুৰুত্ব দি
নিয়ন্ত্ৰণ ক�োঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।
ধামত জৰুৰীকালীন সকল�ো সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা
হৈছে। এখন জিলা-এটা উৎপাদনৰ অধীনত স্থানীয়
হস্তশিল্প আৰু খাদ্য বিপণন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।
মহাদেৱৰ প্ৰিয় ৰুদ্ৰাক্ষ, অপৰাজিতা তথা বেল গছ
ৰ�োপণ কৰা হৈছে।
ধামত দিব্যাংগ আৰু বয়�োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে
বিশেষ সুবিধা কৰা হৈছে। ৰেম্প-এছকেলেট’ৰৰ
সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে।

কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া মন্দিৰ, আৰু মন্দিৰ
পৰিসৰত ৫০ৰ পৰা ৭৫ হাজাৰ ভক্ত একেলগে
আহিব পাৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰথমে মা গঙ্গাৰ দৰ্শন–
স্নান আৰু তাৰপিছত প�োনেপ�োনে বিশ্বনাথ
ধাম।

ৰাষ্ট্ৰ

কাশী-সৰয়ু প্ৰকল্প

প্ৰায় ২৪৪ বছৰৰ পাছত হৈছে

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ পুনৰুদ্ধাৰ

n

n

n

n

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰত ১১৯৪ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৬৬৯লৈ একাধিকবাৰ আক্ৰমণ
হয়। ১৭৭৭ৰ পৰা ১৭৮০ৰ ভিতৰত ৰাণী অহল্যাবাঈ হ�োলকৰে শ্ৰীকাশী বিশ্বনাথ
ধামৰ পুনঃ মেৰামতি কৰাইছিল।
ইয়াৰ পাছত ৫৪ হাজাৰ বৰ্গকিঃমিঃ এলেকাত বিস্তৃ ত হৈ থকা কাশী বিশ্বনাথ ধামৰ
শিলান্যাস ২০১৯ চনৰ ৮ মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে কৰে।
	প্ৰাচীন মন্দিৰট�োৰ মূল স্বৰূপ একে ৰাখি ৫ লাখ ২৭ হাজাৰ বৰ্গফুট এলেকাত
পৰিসৰ বিকশিত কৰা হৈছে। ৩৩৯ ক�োটিৰ�ো অধিক বিনিয়�োগেৰে এই পৰিসৰ
বিকশিত কৰা হৈছে। এই পৰিসৰত সকল�ো সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
পূৰ্বতে ঠেক গলি-পথব�োৰৰ বাবে পৰ্যটকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া এই নতু ন
পৰিসৰত প্ৰায় ২ লাখ ভক্তই থিয় হৈ পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিব।

প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰায় ৩০০ৰ�ো
অধিক ভৱন/ঘৰ ক্ৰয় কৰা হয়

শ্ৰীকাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ এলেকা
পূৰ্বতে ৩ হাজাৰ বৰ্গফুট আছিল।
প্ৰায় ৪০০ ক�োটি টকাৰ ব্যয়
সাপেক্ষে মন্দিৰৰ আশে-পাশে
থকা ৩০০ৰ�ো অধিক ভৱন/ঘৰ
ক্ৰয় কৰা হয়। ইয়াৰ পাছত পাঁচ
লাখ বৰ্গফুট এলেকাত নিৰ্মাণ
কাৰ্যচলে। ক্ৰয় কৰা ঘৰব�োৰ বা
ভৱনব�োৰ ভাঙি দিয়াৰ ফলত
প্ৰায় ৪০ টা মন্দিৰ উদ্ধাৰ হৈছিল।
সেইব�োৰকে কাশী-বিশ্বনাথ ধাম
প্ৰকল্পৰ অধীনলৈ অনা হয়।

উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ আধাৰ

ক্ষেত্ৰতে আমি বাধা নাপাওঁ , অসম্ভৱ এক�ো নহয়।

কাশী বিশ্বনাথ ধামৰ এই নতু ন ৰূপে ভাৰতক নতু ন
দিশ দিবলৈ সক্ষম হ’ব, এটা উজ্জ্বল দিশে লৈ
যাব। এই পৰিসৰে আমাৰ সামৰ্থ, আমাৰ কৰ্তব্য
প্ৰতিফলিত কৰে। যদি চিন্তা ঠিক হয় তেন্তে ক�োন�ো

ভাৰতবাসীৰ বাবে সংকল্প
মই নিজৰ বাবে নহয়, দেশৰ বাবে তিনিটা সংকল্প
বিচাৰিছ�োঁ, সেইকেইটা হৈছে স্বচ্ছতা, সৃজন আৰু
আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস।
নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ | ১-১৫ জানুৱাৰী, ২০২২
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৪৩ বছৰৰ পাছত সৰয় ু নহৰ

প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি
সৰয়ু নহৰ(খাল)
প্ৰকল্পৰ মুখ্য
নলাব�োৰ

সৰয়ু মুখ্য নলা

ৰাপ্তি মুখ্য নলা

৬৩ কিঃমিঃ ১২৫ কিঃমিঃ
সৰয়ু সংযুক্ত নলা

ৰাপ্তি সংযুক্ত নলা

৪৩ কিঃমিঃ ২১ কিঃমিঃ

উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ
বিকাশত বিশেষ গুৰুত্ব
n

প্ৰদেশ সৰয়ু নহৰ প্ৰকল্পৰ কাম ১৯৭৮ চনত বহৰাইছপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা
উত্তৰ
হৈছিল। কিন্তু বিভিন্ন চৰকাৰৰ অমন�োয�োগিতাৰ বাবে এই প্ৰকল্পৰ কাম লেহেমীয়া

হৈ পৰি ৰৈছিল। ২০১৭ চনলৈ মাথ�োঁ ৫২ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল। কিন্তু দেশত
এইদৰে লেহেমীয়া গতিত চলি থকা প্ৰকল্পব�োৰৰ তালিকা যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদীৰ হাতত পৰিছিল তেতিয়া তেওঁ সকল�ো প্ৰকল্পৰ কাম ক্ষীপ্ৰ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ
দিছিল। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত সৰয়ু নহৰ প্ৰকল্পৰ ৪৮ শতাংশ কাম মাথ�ো চাৰে চাৰি বছৰত
সম্পূৰ্ণহৈ উঠিছে। ১১ ডিচেম্বৰ তাৰিখে বেলৰামপুৰত প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণহ�োৱাৰ পাছত
ইয়াৰ শুভ উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, “যেতিয়া এই প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰা
হৈছিল তেতিয়া ইয়াৰ মুঠ ব্যয় ১০০ ক�োটিৰ�ো কম আছিল কিন্তু আজি ইয়াক ১০ হাজাৰ
ক�োটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ অমন�োয�োগিতাৰ বাবেই দেশে
ইমান টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰী ধনৰ অপচয় কৰাৰ এই মানসিকতাই সৰয়ু
প্ৰকল্পক লেহেমীয়া কৰাৰ লগতে বিপথেও পৰিচালিত কৰিছিল।”

৯ খন জিলাৰ ২৯ লাখৰ�ো অধিক কৃষক লাভাণ্বিত
n

n

n

৬ হাজাৰ ৬২৩ কিঃমিঃ খালৰ ব্যৱস্থা।
এই সকল�ো খালত গ্ৰামাঞ্চলৰ সৈতে
সংযুক্ত কৰা হৈছে। পূৰ্বাঞ্চলৰ ৯ খন
জিলাৰ পাঁচখন নদীক সংয�োগ কৰিছে।
ঘাঘৰা পৰা সৰয়ু , সৰয়ুৰ পৰা ৰাপ্তি,
ৰাপ্তিৰ পৰা বানগংগা, আৰু বানগংগাৰ
পৰা ৰ�োহিনীক সংয�োগ কৰা হৈছে।
পাঁচখন নদীৰ পৰা পানী লৈ সৰয়ু নদীত
এৰি দিয়া হ’ব। ২০১২চনত ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয়
প্ৰকল্প হিচাপে ঘ�োষিত কৰা হৈছে।
খালৰ প্ৰথম অংশ বহৰাইছৰ ঘাঘৰা
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n

n

n

আৰু সৰয়ু নদীৰ ওচৰত আছে।

n

n

	বহৰাইছ, সিদ্ধাৰ্থনগৰ, বস্তী, সন্তকবীৰ
নগৰ, গ�োৰখপুৰ , শ্ৰাৱস্তী, গ�োণ্ডা,
বলৰামপুৰ আৰু মহৰাজগঞ্জৰ ৬,২০০
গাঁৱৰ ২৯ লাখৰ�ো অধিক কৃষকক
লাভাণ্বিত কৰিব।
এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ১৪ লাখ হেক্টৰ
ভূ মিত সিঞ্চনৰ সুবিধা হ’ব। এই প্ৰকল্পৰ
দৈৰ্ঘ্য ৩১৮ কিঃমিঃ হয় আৰু ৬ হাজাৰ
৫৯০ কিঃমিঃ সংয�োগী খালৰ দৈৰ্ঘ্য হয়।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ
শুনিবলৈ এই কিউআৰ
ক�োড স্কেন কৰক।

n

n

২০ অক্টোবৰ- কুশীনগৰ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ
আৰম্ভণি। ব�ৌদ্ধ চাৰ্কিটৰ বিকাশৰ
লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ বিকাশ।
২৫ অক্টোবৰ- সিদ্ধাৰ্থনগৰৰ
লগতে ৯খন ঠাইত মেডিকেল
কলেজ স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ
ফলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ
স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিকাশ সাধন হ’ব।
১৬ নৱেম্বৰ- পূৰ্বাঞ্চল
এক্সপ্ৰেছৱেৰ উদ্বোধন। উত্তৰ
প্ৰদেশৰ দ্বিতীয় এক্সপ্ৰেছৱে নতু ন
কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিত সহায় কৰিব।
৭ ডিচেম্বৰ- গ�োৰখপুৰত এইমছ
আৰু সাৰ কাৰখানাৰ আৰম্ভণি।
গুৰুতৰ ৰ�োগৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা
হ�োৱাৰ লগতে কৃষকসকল
উপকৃত হ’ব।
১১ ডিচেম্বৰ- সৰয়ু নহৰ প্ৰকল্পৰ
আৰম্ভণি। ৯খন জিলাৰ ২৫
লাখৰ�ো অধিক কৃষক উপকৃত হৈ
পৰিছে।
১৩ ডিচেম্বৰ- বাৰাণসীত স্বপ্নৰ
প্ৰকল্প কাশী-বিশ্বনাথ কৰিডৰৰ
প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উদ্বোধন। n
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প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি
গ�োৰখপুৰৰ নতু ন পৰিচয়

যিব�োৰ প্ৰকল্পৰ আমি শিলান্যাস কৰ�োঁ সেইসমূহ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন�ো আমিয়েই কৰ�োঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এইশাৰী কথা যথাৰ্থভাৱেই
বাস্তৱায়িত হৈ আহিছে। দেশবাসীয়ে এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে। এতিয়া এই শৃংখলাতে আগবাঢ়ি ৭ ডিচেম্বৰ তাৰিখে
গ�োৰখপুৰত এইমছ, সাৰ খাৰখানা আৰু আইচিএমআৰৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰৰ নতু ন ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
কৰিছে তাৰ ভিতৰত দুটা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে ২০১৬ চনত ৰাখিছিল। বিকাশৰ পথত আগবাঢ়ি ঘাইপথ,
এক্সপ্ৰেছৱে আদিৰ লগতে স্বাস্থ্য আৰু কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে কেন্দ্ৰ কাম কৰি গৈছে, নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে...

আ

ত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানত উত্তৰ প্ৰদেশ
সদায় সহয�োগী হৈ আহিছে। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য
চৰকাৰৰ সহয�োগিতাৰ বাবে এয়া সম্ভৱপৰ হৈ
আহিছে। যিব�োৰ খণ্ড দশক দশক কাল ৰাজনৈতিক অৱহেলাৰ
বাবে অবহেলিত হৈ আছিল সেইব�োৰ এতিয়া বিকাশৰ পথত
আগবাঢ়িব ধৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰ্বাঞ্চলত এক্সপ্ৰেছৱেৰ
আৰম্ভণিৰ এটা পষেকৰ পাছতেই গ�োৰখপুৰত তিনি দশকৰ
বাবে বন্ধ হৈ পৰি ৰ�োৱা সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰাই আৰম্ভণি আৰু
এইমছৰ নিৰ্মাণে এই ঠাইৰ বিকাশৰ বাট মুকলি কৰিছে। এই
কামব�োৰে সমগ্ৰ অঞ্চলট�োৰ বিকাশৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰ্বাঞ্চল এলেকা দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে বিভিন্ন
সবিধাব�োৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছিল। বিশেষত স্বাস্থ্য খণ্ডত
উন্নয়ন ন�োহ�োৱাৰ ফলত গুৰুতৰ বেমাৰব�োৰে পৰিৱেশ
বিপন্ন কৰি ৰাখিছিল। তেনে এক বেমাৰ হৈছে জাপানীজ
এনকেফেলাইটিছ, এই বেমাৰে অঞ্চলট�োক বিশেষভাৱে

ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি আহিছে। এয়া সমগ্ৰ পূৰ্বাঞ্চল এলেকাট�োৰ
বাবে অভিশাপস্বৰূপ আছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী হ�োৱাৰ পাছত
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ২০১৪ চনৰ পৰা স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে
বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। স্বচ্ছতাক আন্দোলনৰ
ৰূপ দি আয়ুস্মান ভাৰত অভিযানৰ জৰিয়তে সাধাৰণ জনতাক
সংযুক্ত কৰি ৫লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা
প্ৰদান কৰা হৈছে। বিশুদ্ধ খ�োৱাপানীৰ বাবে জল জীৱন
মিছনৰ আৰম্ভণি কৰা তথা ঘৰ ঘৰ শ�ৌচাগাৰ নিৰ্মাণ আদি
আঁচনিয়ে সৰ্বাংগীন বিকাশত সহায় কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য
মিছনৰ অধীনত চল�োৱা বিভিন্ন পদক্ষেপব�োৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ
পূৰ্বাঞ্চল এলেকাত জটিল ৰ�োগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত
সহায় কৰিছে। জাপানী এনকেফেলাইটিছৰ ফলত হ�োৱাৰ
মৃত্যুৰ হাৰ ৯৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে। উত্তৰ ভাৰতৰ লগতে
সমগ্ৰ দেশ এতিয়া সুস্থ ভাৰত, সুৰক্ষিত ভাৰত সংকল্পই দৃঢ়তা
লাভ কৰিছে।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ
শুনিবলৈ এই কিউআৰ
ক�োড স্কেন কৰক।
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গ�োৰখপুৰ এইমছঃ চিকিৎসা খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথত আগবাঢ়ি
উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰ্বাঞ্চলত এইমছৰ আৰম্ভণিয়ে
স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিকাশ সাধন কৰিব
n

স্বাস্থ্যই হৈছে সকল�ো। ২০১৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ
কৰিয়েই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে
অনেক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। চিকিৎসা খণ্ডত দেশ
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথত আগবাঢ়িছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ�োৱাৰ লগতে স্বাস্থ্য সেৱা,
ই-স্বাস্থ্য আদিৰ দৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিগত
৭ টা বছৰত দেশত ১৬খন নতু ন এইমছৰ কাম আৰম্ভ হৈছে।
ইয়াৰ লগতে ফিট ইণ্ডিয়া, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় য�োগ দিৱস, আয়ুস্মান
ভাৰত, ডিজিটেল স্বাস্থ্য মিছন আদিৰ দৰে অভিযান আৰম্ভ
কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশতে দুখনকৈ এইমছৰ কাম আৰম্ভ
হৈছে। পূৰ্বতে দিল্লীলৈ য�োৱা ল�োক এতিয়া গ�োৰখপুৰ এইমছত
চিকিৎসা কৰাবলৈ সক্ষম হৈ পৰিব। গ�োৰখপুৰৰ এই এইমছৰ
বাবে বিহাৰ-ঝাৰখণ্ডৰ লগতে নেপালৰ ল�োকসকলেও ইয়াত
চিকিৎসা কৰাৰ সুবিধা পাব।

আইচিএমআৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰই
গৱেষণাত সহায় কৰিব
n

n

নতু ন ভৱনত অত্যাধুনিক সুবিধা,
সংক্ৰমিত আৰু অসংক্ৰমিত
ৰ�োগৰ ওপৰত গৱেষণা।
এই কেন্দ্ৰ অঞ্চলট�োৰ অন্যান্য
চিকিৎসা সংস্থাক সহায় কৰিব।
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ,
একিউট এনকেফেলাইটিছ আদি
ৰ�োগৰ গৱেষণা চলিব।

n

n

n

১০০০ ক�োটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে ১১২ একৰ ভূ মিত
নিৰ্মীত গ�োৰখপুৰ এইমছে স্বাস্থ্য বিকাশ সাধন কৰিব।
ইয়াত ৭৫০ খন বিচনা, ১৮ টা স্পেচিয়েলিটী , ১৭ চুপাৰ
স্পেপিয়েলিটী বিভাগ আৰু ১৮ টা উন্নত অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ
কক্ষ আছে। আয়ুস ব্লকৰ লগতে মেডিকেল কলেজ,
নাৰ্ছিং কলেজৰ নিৰ্মাণ।
	চিটী স্কেন, এমআৰআই, আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ সুবিধাৰ
লগতে অনেক গুৰুতৰ বেমাৰৰ চিকিৎসা সুবিধা
আছে।
	চিকিৎসা শিক্ষাত ২৫ৰ�ো অধিক পাঠ্যক্ৰমসহ
এমবিবিএছত ১২৫খন আসন। ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ ফলত
প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰ�োক্ষভাৱে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা সৃষ্টি
হৈছে। গতিবিধি বৃদ্ধিয়ে অন্যান্য খণ্ডট�ো সহায় কৰিব।

ক�োন�ো এখন দেশক আগবাঢ়ি য�োৱাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নে
গুৰুত্বপূৰ্ণভূ মিকা পালন কৰে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সেৱা সুলভ হ�োৱাৰ লগতে
উন্নত হওক আৰু সকল�োৱে সুবিধা লাভ কৰক, সেয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য
হ�োৱা উচিত। মই নিজেই ল�োকক চিকিৎসাৰ বাবে এখন চহৰৰ পৰা অন্য
চহৰলৈ, চিকিৎসাৰ খৰচৰ বাবে নিজৰ ভূ মি বন্ধকত থ�োৱা, টকা ধাৰ
ল�োৱা আদি অনেক ঘটনা দেখিছ�োঁ। মই দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক এইসমূহ
পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছ�োঁ।

– নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী

আইচিএমআৰঃ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰৰ ফলত গৱেষণাৰ

ৰক্তচাপ আদি ৰ�োগ প্ৰতিৰ�োধৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব। এই

শ্ৰীবৃদ্ধি

নতু ন কেন্দ্ৰৰ ফলত ৰ�োগ পৰীক্ষাৰ নতু ন দিশ উন্মোচন

ক�োভিড মহামাৰীয়ে স্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী

হ�োৱাৰ লগতে বেমাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ য�োৱাৰ

কৰাৰ লক্ষ্যক উন্নত কৰি তু লিছে। স্বাস্থ্য খণ্ডত বিভিন্ন কাম

প্ৰয়�োজনীয়তা নাইকীয়া কৰিব। ইয়াৰ লগতে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ

হৈ আছে। এই শৃংখলাতেই স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত

অধিক উন্নয়নৰ বাবে বাবা ৰাঘৱ দাস মেডিকেল কলেজৰ

তথা স্বাস্থ্য গৱেষণা খণ্ডত পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ বাবে

আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ৯টা নতু ন পৰীক্ষাগাৰৰ

আইচিএমআৰৰ আঞ্চলিক আয়ুৰ্বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্ৰৰ

আৰম্ভণি কৰা হয়। বিশেষত জাপানী বেমাৰৰ লগতে অন্য

নতু ন ভৱনৰ উদ্বোধন কৰা হয়। এই ভৱনে সমগ্ৰ অঞ্চলট�োত

সংক্ৰমিত বেমাৰৰ সম্পৰীক্ষা এই কেন্দ্ৰত কৰা হ’ব। কেন্দ্ৰ

মেলেৰিয়া, টিবি, এইছআইভি, কৰ্কট আৰু কুষ্ঠ ৰ�োগৰ

চৰকাৰে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে এনে অনেক পদক্ষেপ

গৱেষণাৰ দিশত নতু ন দুৱাৰ খুলিব। এই সংস্থাই সংক্ৰমিত

গ্ৰহণ কৰি আহিছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপব�োৰে তথা

বেমাৰ, পুষ্টি সম্বন্ধীয় গৱেষণাৰ লগতে বহুমুত্ৰ ৰ�োগ, উচ্চ

ৰাজ্যৰ সহয�োগত স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়ন হৈছে।
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ৰাষ্ট্ৰ

নিজৰ

ইউৰিয়া

গ�োৰখপুৰৰ উন্নয়ন

গ�োৰখপুৰ সাৰ কাৰখানা
আত্মনিৰ্ভৰ কৃষিৰ আধাৰ

প্ৰায় ৩০ বছৰকাল বন্ধ হৈ থকা পূৰ্বাঞ্চলৰ গ�োৰখপুৰস্থিত
সাৰ কাৰখানাক পুনৰুদ্ধাৰ কৰি চৰকাৰে একপ্ৰকাৰ
অভিলেখ ৰচনা কৰিছে। ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলট�োৰ
প্ৰায় ১০ ক�োটিৰ�ো অধিক ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক লাভাণ্বিত
হৈ পৰিব। লগতে সাৰ উৎপানৰ ক্ষেত্ৰত�ো ভাৰত
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত আগবাঢ়িছে।

গ�োৰখপুৰত এটা সাৰ কাৰখানা,
বিকাশৰ বিভিন্ন পথ
n

অ

ন্নদাতাসকল হৈছে দেশৰ গ�ৌৰৱ। কৃষি খণ্ডৰ
বিকাশ আৰু কৃষক কল্যাণক কেন্দ্ৰ চৰকাৰে
নীতি আৰু কামকাজত সদায় সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দি
আহিছে। বিগত বৰ ্ষব�োৰত চৰকাৰে শস্য, বীমা, বজাৰ
আৰু সঞ্চয়ৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে। উন্নত
মানৰ বীজ, উন্নত সাৰ, উন্নত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা, সাৰ
উৎপাদনত ৰাজসাহাৰ্য আদি পদক্ষেপব�োৰৰ সহায়ত
কৃষিকৰ কল্যাণৰ দিশট�ো সুনিশ্চিত কৰা হৈছে। দেশত
থকা ক্ষু দ্ৰ কৃষকৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০ ক�োটিৰ�ো অধিক। এই
কৃষকসকলৰ আয় বৃদ্ধি কৰাট�ো দেশক আত্মনিৰ্ভৰশীল
কৰি ত�োলাৰ দিশত অতীৱ প্ৰয়�োজনীয়। এই দিশতেই চিন্তা
কৰি ২০১৬চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইমান দিনে
বন্ধ হৈ থকা তিনিটা সাৰ কাৰখানা (গ�োৰখপুৰ , বৰ�ৌনী,
সিন্দুৰী) তথা হিন্দুস্তান উৰ্বৰক আৰু ৰসায়ন লিমিটেড
(এইছইউআৰএল) আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল�োৱা হৈছিল।
ইয়াতেই গ�োৰখপুৰ সাৰ কাৰখানা সংযুক্ত হৈ আছিল। যি
৩০ বছৰে বন্ধ হৈ আছিল। কৃষকসকলৰ অসুবিধা হ�োৱাৰ
লগতে কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱ হৈছিল। এই কাৰখানা বন্ধ
হৈ থকাৰ ফলত মধ্যভ�োগীৰ লগতে দালাল শ্ৰেণীৰ লাভ
হৈছিল। এই পৰিৱেশ সলনি কৰাৰ বাবেই ২০১৬ চনত
ল�োৱা সিদ্ধান্ত এতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছে। n

n

n

পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ বিভিন্ন আকাংক্ষাক পূৰ্ণ
কৰাৰ বাবে তথা ইউৰিয়াৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ
বাবে এই সাৰ কাৰখানাই বিশেষ ভূ মিকা পালন
কৰিব।
	প্ৰায় ৮৬০০ ক�োটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে
নিৰ্মীত এই সাৰ কাৰখানাই ইউৰিয়া উৎপাদনত
আত্মনিৰ্ভৰশীলতা প্ৰদান কৰিব। কাৰখানাৰ
লগতে অন্যান্য খণ্ডত প্ৰায় ২০ হাজাৰ
কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি হ’ব।
	ক�ৌশল প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে জনতাৰ
কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে। স্থানীয়
পৰম্পৰাগত উদ্যোগখণ্ড লাভাণ্বিত হৈ পৰিব।
ইউৰীয়া আমদানি হ্ৰাস পালে দেশৰ বৈদেশিক
মুদ্ৰা ৰাহি হ’ব। পথ পৰিবহন ব্যৱস্থাও উন্নত হৈ
পৰিব।

৩০

বছৰ কাল বন্ধ হৈ থকা এই কাৰখানাৰ পুনঃ আৰম্ভণিয়ে
সমগ্ৰ অঞ্চলৰ আৰ্থিক বিকাশত সহায় কৰিব।

৩৮৫০

মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া প্ৰতিদিনে
উৎপাদিত হ’ব।

২২০০

মেট্ৰিক টন অ’মেনিয়াৰ
উৎপাদন হ’ব।
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প্ৰচ্ছদ লেখা

নতু ন ভাৰতৰ সংকল্প

নতু ন ভাৰতৰ

নতু ন প্ৰভাত

অমৃত কালৰ সময় ২৫ বছৰ। কিন্তু

আমি আমাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে ইমান
অপেক্ষা নকৰ�োঁ। আমি এতিয়াৰ পৰাই
লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ
ূ ও নষ্ট কৰাৰ
কৰিছ�োঁ। আমি এক মুহৰ্ত
প্ৰয়�োজনীয়তা নাই। এয়াই সময়, এয়াই
সময়। আমাৰ দেশক সলনি কৰিব লাগিব
আৰু এজন নাগৰিক হিচাপে আমিও
সলনি হ’ব লাগিব, যুগৰ অনুকূলে নিজক
পৰিৱৰ্তিত কৰিব লাগিব।
14
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স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱত (৭৫সংখ্যক বৰ ্ষ) প্ৰৱেশৰ পাছত ২০২২ কেৱল
প্ৰথম নৱবৰই্ষ নহয়, এয়া নতু ন ভাৰতৰ অমৃত যাত্ৰাৰ শক্তিশালী আধাৰৰ বৰ ্ষ
হ�োৱাৰ দিশত�ো আগবাঢ়িছে। এক শক্তিশালী সংকল্পৰ সহায়ত নতু ন ভাৰতৰ
ূ ত এফালে যদি স্বাধীন ভাৰতৰ
পৰিভাষা গঢ় দিয়া হৈছে। এই বিশেষ মুহৰ্ত
গণতন্ত্ৰকৰণৰ নতু ন অধ্যায় লিখা হৈছে তেন্তে আনফালে কিন্তু-কিয়ৰ সলনি
বিকাশৰ যাত্ৰাক পূৰ্ণতা দিয়াৰ বাবে সংকল্পব�োৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। যাতে দেশে
স্বাধীনতাৰ শতবৰ উদযাপন
্ষ
কৰে তেতিয়া দেশবাসীৰ লক্ষ্য প্ৰকৃত অৰ্থত
সলনি হওক আৰু একবিংশ শতিকাৰ নতু ন ভাৰত স্বামী বিবেকানন্দৰ স্বপ্ন
অনুসৰণ কৰি ভাৰত হৈ পৰিক বিশ্বগুৰু। এনে প্ৰেক্ষাপটত অমৃত কালৰ
প্ৰথম নৱবৰত্ষ এয়া বুজিবলৈ চেষ্ট কৰা যাওক যে ২০৪৭ চনত কেনেকুৱা হ’ব
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ল�োৱা সংকল্পৰ ভাৰত...
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ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰগতি
প্ৰতি১ মিনিটত ভাৰত...

০৯

বাহনৰ ৰপ্তানি।

১৯৭ ল�োক
কামৰ
সৈতে জড়িত।

ভাৰতৰ সক্ষমতা ইমান বৃদ্ধি পাইছে
যে এতিয়া ভাৰতে এক মিনিটত
অনেক কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিবলৈ
সক্ষম হৈছে। লগতে অব্যাহত আছে
প্ৰগতিৰ যাত্ৰা...

৭.৭৪

লাখ
ডলাৰৰ
সামগ্ৰী ৰপ্তানি।

৫০
বাহনৰ
নিৰ্মাণ।

৫২৫৭

ক�োভিড ভেকচিনৰ
এপালি

১.৭

লাখ ডলাৰৰ
এফডিআই।

১৩০০
ইন্টাৰনেট
ব্যৱহাৰকাৰী।
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৬০৯

ম�োবাইল
ফ�োনৰ নিৰ্মাণ।

প্ৰচ্ছদ লেখা

১৪

নতু ন ভাৰতৰ সংকল্প

প্ৰথম বাৰ

১০২০

ল�োক

মহিলা। ১০০০ পুৰষৰ
বিপৰীতে বৰ্ধিত
মহিলাৰ অনুপাত।

আয়ুস্মান ভাৰতৰ
দ্বাৰা লাভাণ্বিত।

৯.৫ ক�োটি
টকাৰ

৮০০

জিডিপি তৈয়াৰ হৈ আছে।

বিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতিৰে ভাৰত
২০১৪ৰ ১০ নং স্থানৰ পৰা ৬নং স্থানলৈ
উন্নীত।

অট’মবাইল বজাৰত ভাৰতে মেক্সিক�োক পাছ পেলাই
২০১৪ চনৰ ৭নং স্থানৰ পৰা ৬নং স্থান পাইছে।
ভিয়েটনাম, ক�োৰিয়া, আমেৰিকাক পাছ পেলাই ভাৰত
বিশ্বৰ অগ্ৰণী স্মাৰ্টফ�োন নিৰ্মাতা হৈছে। বিশ্ব স্তৰত মেক ইন
ইণ্ডিয়া সামগ্ৰীৰ কদৰ বৃদ্ধি পাইছে।

১৫

ক�োটি
টকা
মূল্য ইউপিআই
লেনদেন।

২২০০
ম�োবাইল
সংয�োগ

বিশ্বৰ একাধিক অগ্ৰণী বিত্তীয় সংস্থাই ভাৰতৰ বৰ্ধিত
জিডিপি দেখি নিজৰ অনুমান বৃদ্ধি কৰা দেখা গৈছে।
উজ্জ্বলা, পকী ঘৰ, আয়ুস্মান ভাৰতৰ দৰে অভিযানে দৰিদ্ৰ
শ্ৰেণীক সহায় কৰিছে।

৪০০

বিলিয়ন ডলাৰৰ অধিক
ৰপ্তানি বৃদ্ধি হ�োৱাৰ
সম্ভাৱনা।

সমাজিক দায়িত্বব�োধৰ ক্ষেত্ৰত
পশ্চিমীয়া দেশক ভাৰতে
অতিক্ৰম কৰিছে। বিশ্ব
সূচাংকত ভাৰতৰ স্থান ২০১৪
চনৰ ৬৯ৰ পৰা ১৪লৈ উন্নীত
হৈছে।
ইস্পাত সূচাংকত ভাৰতে
২০১৪ৰ চতু ৰ্থৰ পৰা দ্বিতীয় স্থান
পাইছে।

১০

খন শীৰৰ্ষ কৃষি উৎপাদন
ৰপ্তানি কৰা দেশৰ এখন
হৈছে ভাৰত।

উদ্ভাৱনী সূচাংকত ভাৰতে
২০১৪ৰ ৭৬নং স্থানৰ পৰা উন্নীত
হৈ এতিয়া ৪৬নং স্থান লাভ
কৰিছে।
বিশ্ব পৰ্যটন সূচাংকত ভাৰতে
২০১৩ৰ ৬৫ৰ পৰা উন্নীত হৈ
এতিয়া ৩৪ পাইছে।
বিশ্বত স�ৌৰ শক্তি সূচাংক ২০১৪
চনত ভাৰত দশম স্থানত আছিল,
এতিয়া দ্বিতীয় স্থানত আছে।
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স্বা

ধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ
পালন কৰি থকা দেশৰ বাবে
এই উপলব্ধিব�োৰ কেৱল এক
পৰ্যায়হে, এয়া পূৰ্ণতা নহয়।
২০১৪ বৰৰ্ষ পৰা এতিয়ালৈ হ�োৱা যাত্ৰা অমৃত
কালৰ আধাৰ হৈ পৰিছে। আৰু একে সময়তে
ভৱিষ্যতৰ ভাৰত নিজৰ উচ্চাকাংক্ষাব�োৰ পূৰ্ণ
কৰাৰ বাবে সংকল্পৱদ্ধ হৈ পৰিছে। আমাৰ
ইয়াত এইবুলি ক�োৱা হয় যে ক�োন�ো এক প্ৰয়াস
বা ক�োন�ো এটা সংকল্প উৎসৱ ন�োহ�োৱাকৈ
সফল নহয়। সংকল্প লাগিলে নতু ন বছৰৰ
হওক বা অমৃত কালত ভাৰত বিশ্বগুৰু হ�োৱাৰ,
যেতিয়া ক�োন�ো এটা সংকল্পই উৎসৱৰ ৰূপ
লয় তেতিয়া তাৰ সৈতে লক্ষাধিক সংকল্প আৰু
শক্তি জড়িত হৈ পৰে আৰু সেয়া সফল কৰি
ত�োলাৰ বাবে ইন্ধন আগবঢ়াই। এই সংকল্পক
বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে দেশৰ যুৱ শক্তিয়ে মুখ্য
ভূ মিকা পালন কৰিব। এতিয়া বিশ্বৰ অন্যতম
যুৱ দেশ হৈছে ভাৰত, ইয়াত এতিয়া গড় আয়ুস
২৯ বছৰ হয় আৰু এই যুৱ শক্তিয়েই দেশক
সবল কৰাৰ বাবে মুখ্য ভূ মিকা গ্ৰহণ কৰি
আহিছে। যুৱসকলৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈছে স্বামী
বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দই যেতিয়া ভাৰতৰ
ভৱিষ্যতৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ
নিজৰ চকুৰ সম্মুখত মা ভাৰতীৰ বিশালতা আৰু
আধ্যাত্মিকতাৰ দৰ্শন কৰিছিল আৰু কৈছিল
যে, যিমানলৈ পাৰা নিজৰ অতীত অধ্যয়ন কৰা
আৰু আগুৱাই য�োৱা। অতীতৰ অভিজ্ঞতাই
ভৱিষ্যতৰ বাট সৰল কৰি ত�োলে।
স্বাধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে স্বামীৰ কথা হৃদয়ঙ্গম কৰি
দেশক এক নতু ন দিশৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম
হৈছে। তেওঁ দিয়া বাৰ্তা স্পষ্ট, “এতিয়া দেশ
লেহেমীয়া গতিত আগবাঢ়িব ন�োৱাৰে। ইফালসিফাল কৰি থাকিব ন�োৱাৰে, ক্ষু দ্ৰ কাম কৰি
সন্তুষ্টি লৈ থাকিলে নহ’ব, বৰঞ্চ যি কৰা হ’ব সেয়া
বৃহৎ পৰ্যায়ত কৰা হ’ব লাগিব।” এই চিন্তাধাৰাই
সাধাৰণ মানুহৰ মন সলনি কৰিছে। আৰু
ইয়াৰ বাবেই আজি দেশে সংকল্পও লৈছে আৰু
সেইব�োৰত সময়মতে সিদ্ধিও লাভ কৰিছে।
এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰক ঐশ্বয্যশালী কৰাৰ
বাবে প্ৰয়াস হাতত লৈছে আৰু ইয়াক অমৃত
কাল নাম দিয়া হৈছে।
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শক্তি খণ্ডত
আত্মনিৰ্ভৰশীলতা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীক ২০১৮ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই চেম্পিয়ন অৱ
আৰ্থশীৰ ্ষক সন্মান যাঁচিছিল। এই সন্মান ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই পৰিৱেশ
সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লৈ থকা পদক্ষেপব�োৰৰ স্বীকৃতি আছিল। প্ৰগতি
তথা আত্মনিৰ্ভৰশীল হ�োৱাৰ বাবে দেশৰ শক্তি খণ্ডৰ উন্নয়ন সময়ৰ
প্ৰয়�োজনীয়তা।
অ-জীৱাশ্ম উৎসৰ পৰা শক্তি আহৰণৰ বাবে

অমৃত বৰ ্ষ ভাৰতে ৪০ শতাংশ লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰিছে।

১২
n

লাখ ক�োটি টকাৰ�ো
অধিক খৰচ কৰা হয়
শক্তি আমদানি খণ্ডত।

৮৫

শতাংশ আমদানি হয়।
পেট্ৰ’লিয়াম আৰু অন্যান্য
শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত।

প্ৰাকৃতিক গেছৰ ক্ষেত্ৰত�ো অধিকাংশ দেশে আমদানি
কৰিবলগীয়া হৈ আছে। বিশ্বৰ ১৬ শতাংশৰ�ো অধিক জনসংখ্যা
থকা ভাৰতে প্ৰাথমিক শক্তিখণ্ডৰ কেৱল ৬ শতাংশহে ব্যৱহাৰ
কৰি আছে। কাৰ্বন নিৰ্গমন�ো কেৱল ০৫ শতাংশ।

স্বৰময়
্ণ
সময়
n

n

n

n

শক্তিৰ সংৰক্ষণৰ বাবে দেশে গৱেষণা, বিতৰণ,
সামৰ্থআৰু গ্ৰহণয�োগ্যতাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব
দিব। এই প্ৰচেষ্টাই কম মূল্যত সকল�ো বৰ্গৰ ল�োকৰ বাবে
শক্তিৰ ব্যৱহাৰ সুগম কৰি তু লিব।
	গেছৰ আধাৰত সৃষ্টি হ�োৱা অৰ্থব্যৱস্থা, চিএনজি, পিএনজিৰ
নেটৱৰ্ক, ২০ শতাংশৰ ইথানল মিশ্ৰণ, ই-বাহনৰ চলাচলত
উৎসাহ, ২০৩০ৰ ভিতৰত ৰেলৰ পৰা শূণ্য কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ লক্ষ্য
বান্ধি ল�োৱা হৈছে।
২০২৩চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় ৰেল পথব�োৰ সম্পূৰ্ণবৈদ্যুতিকৰণ
কৰাৰ লক্ষ্য।
দেশে ২০২২ চনৰ ভিতৰত ১৭৫ গিগাৱাট নবীকৰণ ক্ষমতাৰ
নিৰ্মাণ কৰা আৰু ২০৩০ চনলৈ ৪৫০ গিগাৱাটৰ শক্তি ক্ষমতা
বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি কাম কৰি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত
১০০ গিগাৱাটৰ লক্ষ্য ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বেপাইছে।
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জনতাৰ ইতিহাসৰ পৰা প্ৰেৰণা
যঁতৰ আৰু নিমখৰ দৰে এতিয়া মহান ল�োকৰ জয়ন্তী
তথা বিশেষ দিনব�োৰ হৈ পৰিছে বিকাশৰ প্ৰতীক

দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জন সাধাৰণৰ অংশীদাৰিত্ব যথেষ্ট
আছিল কিন্তু সেইসমূহ ল�োকে পাছলৈ পাবলগীয়া ধৰণে স্বীকৃতি প�োৱা
নাছিল। এনে প্ৰেক্ষাপটত গান্ধীৰ যঁতৰ আৰু নিমখৰ সদৃশ এতিয়া
মহৎ ল�োকৰ জয়ন্তী আৰু ইতিহাসৰ বিশেষ দিনব�োৰৰ বন্দনাৰে
অমৃত মহ�োৎসৱৰ মাধ্যমত জনজাগৰণ সৃষ্টি প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

স্বৰময়
্ণ
সময়

অমৃত বৰ ্ষ
n

n

n

n

n

n

বিশেষ দিনব�োৰ তথা জয়ন্তীব�োৰ জনঅংশীদাৰিত্বৰ
মাধ্যম কৰা হৈছে।
	স্বচ্ছতা আন্দোলনক মহাত্মা গান্ধীৰ ডেৰশবছৰীয়া
জয়ন্তীৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি দেশক স্বচ্ছ হিচাপে
গঢ়ি ত�োলাৰ সংকল্পৰ সৈতে জনআন্দোলন গঢ়ি
ত�োলা হৈছে।

n

n

n

স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰক অমৃত মহ�োৎসৱ নাম দি
বিশেষভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে।
অবন্দিত নায়কসকলৰ কথা লিখিবলৈ নতু ন
লেখকক উৎসাহ দিয়া হৈছে। নেতাজীৰ ১২৫
সংখ্যক জয়ন্তীক বিশেষভাৱে পালন কৰা হৈছে।

n

জনজাতীয় গ�ৌৰৱ বীৰছা মুণ্ডাৰ জয়ন্তী ১৫
নৱেম্বৰক প্ৰতিবছৰে জনজাতীয় গ�ৌৰৱ দিৱসৰ
ৰূপত পালন কৰা হ’ব।
সুহেলদেৱ, ৰাজা মহেন্দ্ৰপ্ৰতাপ সিঙৰ আদিৰ দৰে
মহাপুৰুষক স্মৰণ কৰি স্বাধীনতাৰ আন্দোলনৰ
অন্য এক পৃষ্ঠভূ মি তৈয়াৰ কৰা হৈছে।

বিকশিত ভাৰতৰ পৃষ্ঠভূ মি এইদৰে তৈয়াৰ হৈছে
ইতিহাস সাক্ষী হৈ আছে যে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ গ�ৌৰৱ
সেইসময়ত জাগ্ৰত হয় যিসময়ত দেশৰ স্বাভিমান আৰু
বলিদানৰ পৰম্পৰাক নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বিলাই দিয়া হয়,
তেওঁ ল�োকক সজাগ কৰি ত�োলা হয়। এই চিন্তাকে সৰ�োগত
কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱৰ আৰম্ভণি
কৰিছে। স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰক এক যজ্ঞলৈ পৰিৱৰ্তিত
কৰি দিছে, এই প্ৰক্ৰিয়াত দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ মন্থন সম্পূৰ্ণ
ৰূপত হৈছে। স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত জনতাৰ অংশগ্ৰহণ,
সহয�োগিতাক প্ৰতিকী ৰূপত তথা সম্ভাৱনাব�োৰক
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতু ন দিশ দিছে। যিধৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে

n

১৯৪৭ চনট�োৰ দৰে ২০২২ বৰ ্ষট�োক আধাৰ হিচাপে লৈ
পৃষ্ঠভূ মি তৈয়াৰ কৰা হৈছে যাতে ২০৪৭ চনত দেশে নতু ন
সংকল্পব�োৰ সাৰ্থক কৰি তু লিব পাৰে।
স্বাধীনতা আন্দোলন কেৱল ইংৰাজ শাসন কাললৈ সীমিত
নহয় তাৰ আগৰ�ো অনেক অধ্যায় আছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত
সেই সকল�ো মহাপুৰুষৰ অৱদানক স্মৰণ কৰা হ’ব।
দেশ প্ৰতি ক�োণৰ পৰা অংশীদাৰ হ�োৱা ল�োকসকলৰ
কাহিনী প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া অনেক ল�োকে সুপ্ত হৈ
বা প্ৰচাৰৰ অলক্ষিতে কাম কৰি আহিছে, তেওঁ ল�োকৰ কথা
দেশৰ আগত উপস্থাপন কৰি প্ৰেৰণাৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিব
লাগিব।
স্বাধীনতাৰ আন্দোলনৰ পৃষ্ঠভূ মি ভক্তি আন্দোলনত নীহিত
হৈ আছে। ভক্তি আন্দোলনে যিদৰে স্বাধীনতা আন্দোলনক
সাহস দিছিল ঠিক তেনেদৰে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ পৃষ্ঠভূ মিৰ
ৰূপত সেই মহাপুৰুষ সকলৰ প্ৰেৰণা সৰ�োগত কৰি
ভ�োকেল ফৰ ল�োকেলৰ আধাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে।
দেশত আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্ৰত কৰা হৈছে। আধ্যাত্মিক
চেতনাক ৭৫ সংখ্যক বৰৰ্ষ আধাৰ হিচাপে তৈয়াৰ কৰা
হৈছে যাতে ২০৪৭ চনলৈ সংকল্পব�োৰে সিদ্ধি লাভ কৰে।

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতক উৎসাহিত কৰাৰ অৰ্থে
তৈলক্ষেত্ৰ আৰু গেছখণ্ডত স্থানীয়কৰণৰ
ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।
যঁতৰ আৰু নিমখক আন্দোলনৰ প্ৰতীক কৰি তু লিছিল
ঠিক তেনেদৰে নতু ন ভাৰতত মহাত্মা গান্ধীৰ ডেৰশ
বছৰীয়া জয়ন্তীলৈ দেশক স্বচ্ছ কৰি ত�োলা তথা ভগৱান
বীৰছা মুণ্ডাৰ জয়ন্তীক জনজাতীয় গ�ৌৰৱ দিৱস হিচাপে
পালন কৰা, নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসুৰ ১২৫ সংখ্যক জয়ন্তী,
স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ শিতানত অবন্দিত নায়কৰ
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স্বাস্থ্য
সমৃদ্ধিৰ
দিশত ভাৰত

প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীক উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্ৰদান
কৰাৰ গতি তীব্ৰ কৰি ত�োলা তথা ক�োভিড ভেকচিন
দিয়াৰ পাছত বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়ি এতিয়া
এনেকুৱা এক স্বাস্থ্য গাঁথনি তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে কাম
কৰি থকা হৈছে যাতে ভৱিষ্যতে যিক�োন�ো মহামাৰীৰ
সৈতে দেশে ম�োকাবিলা কৰিব পৰা হয়।

অমৃত বৰ ্ষ

১৩৭

শতাংশৰ বৃদ্ধিৰে স্বাস্থ্য
বাজেট ২.৪০ লাখ ক�োটি
কৰা হৈছে। স্বাস্থ্য বাজেটে
প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্বাধিক
গুৰুত্ব লাভ কৰিছে।

ডিজিটেল স্বাস্থ্য কাৰ্ড
আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ডিজিটেল
স্বাস্থ্য মিছনৰ আৰম্ভণি। প্ৰতিজন
নাগৰিকক স্বাস্থ্য কাৰ্ড। ইয়াৰ
সকল�ো স্বাস্থ্য তথ্য থাকিব।
n
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অভিলেখ

ইউপিআই আঁচনিৰ
অধীনত সকল�োকে
বিনামূলীয়া টিকা প্ৰদান
কৰা হৈছে।

ক�োভিড টিকাকৰণত বিশ্ব
অভিলেখ। চৰকাৰৰ দ্বাৰা
নাগৰিকক সুৰক্ষা প্ৰদান।

স্বাস্থ্যসেৱাক শক্তিশালী আৰু সুলভ কৰাৰ বাবে আয়ুস্মান ভাৰত জন আৰ�োগ্য
আঁচনি(স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি ), আয়ুস্মান স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰ, জেনেৰিক ঔষধৰ
বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ঔষধি কেন্দ্ৰ, আয়ুস্মান ভাৰত ডিজেটেল মিছন আৰু পিএম
আয়ুস্মান ভাৰত স্বাস্থ্য মিছনৰ দৰে একাধিক আঁচনি ৰূপায়ন।

কাহিনীসমূহ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা আৰু এতিয়া অমৃত
কালৰ সংকল্প ল�োৱা হৈছে। স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশ
ল�োৱা কিন্তু ইমানদিনে অবহেলিত হৈ থকা তথা অবন্দিত
নায়কসকলৰ গাঁথা দেশৰ নতু ন প্ৰজন্মৰ আগত উপস্থাপন
20

বিনামূলীয়া টিকা

কৰাৰ প্ৰয়াসে ৰাষ্ট্ৰৰ গ�ৌৰৱপূৰ্ণ অতীতক ৰ�োমন্থন কৰাৰ
ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে।
এয়া নিসন্দেহে সকল�োৱে স্বীকাৰ কৰিব যে স্বাধীনতাৰ
আন্দোলনক দেশৰ প্ৰতিট�ো চুকে ক�োণে জাগ্ৰত কৰি ৰখাৰ
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স্বৰময়
্ণ
সময়

১.৫

অমৃত বৰ ্ষ

১০০

লাখ স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।
এয়া আয়ুস্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত কৰা
হৈছে। এতিয়ালৈ ৭৫ হাজাৰৰ�ো অধিক স্বাস্থ্য
আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।

৭৩৬

ক�োটি পালি

জিলাক শিশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰতিখন
ৰাজ্যত উৎকৃষ্ট চিকিৎসা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা
হৈছে। বিশেষ সাহাৰ্যদিয়া হৈছে।

n

n

চৰকাৰে সম্পূৰ্ণস্বাস্থ্যৰ ওপৰত
গুৰুত্ব দি আছে। সকল�ো
নাগৰিকক স্বাস্থ্য কাৰ্ড।

৬০২

খন জিলাক
ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ
ইউনিট (বিশেষ
সেৱা) আৰম্ভ হ’ব।
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n

ক�োভিড কালৰ পৰা প�োৱা
অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত সংক্ৰমিত
হ�োৱা ৰ�োগৰ চিকিৎসাৰ ওপৰত
বিশেষ গুৰুত্ব দি আহিছে।

n

দেশজুৰি ৰাজ্য-জিলা-নগৰব�োৰ
উন্নত স্বাস্থ্য গাঁথনি নিৰ্মাণ হ’ব
যাতে নাগৰিকে চিকিৎসাৰ বাবে
দূৰলৈ যাব নালাগে।

n

n

ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুস মিছন আৰম্ভ কৰা
হৈছে যাতে বেমাৰৰ উৎস জানিব
পৰা যায়। ৰ�োগৰ উপশমৰ
লগতে ৰ�োগ প্ৰতিৰ�োধৰ ওপৰত
বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।

n

n

ভাৰতে নতু ন অভিলেখ স্থাপন
কৰিছে। বিশ্বৰ ভিতৰতেই ক্ষীপ্ৰতাৰে
টিকাকৰণ অভিযান পৰিচালিত কৰি
এই অভিলেখ ৰচনা কৰিছে। ৯ মাহত
১০০ ক�োটি ভেকচিনৰ পালি।

ক�ো-উইন এপ্-ৰ মাধ্যমত বিশ্বৰ ভিতৰত
সৰ্ববৃহৎ ডিজিটেল টিকাকৰণ অভিযান।
২০২১ বৰৰ্ষ ১৭ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে বিশ্বৰ
ভিতৰতেই সৰ্বাধিক টিকা এদিনত ভাৰতত প্ৰদান
(২.৫ ক�োটি) কৰা হৈছে।
	প্ৰায় ১৩৫ ক�োটি টিকা লগ�োৱা হৈছে। এই
বৰ ্ষতেই সম্পূৰ্ণটিকাকৰণৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যৰ
দিশত সুৰক্ষা কৱছ।
আৰম্ভণিৰ দিনব�োৰত ৮৫ দিনত ১০ ক�োটি
ভেকচিন প্ৰদানৰ বিপৰীতে এতিয়া ১৫ দিনতেই
১০ ক�োটি ভেকচিন।
ভাৰতত ক�োভিডৰ প্ৰথম সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ
১১ মাহৰ ভিতৰতেই মেক ইন ইণ্ডিয়া ভেকচিনক�োভিশ্বিল্ড আৰু ক�োভাক্সিন তৈয়াৰ হৈছে।
জনসাধাৰণক ক্ষীপ্ৰতাৰে ভেকচিন দিয়া হৈছে।
ভেকচিন বিতৰণৰ বাবে ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ হৈছে।
আইচিএমআৰে টিকা প্ৰদানৰ বাবে আই-ড্ৰোন
আৰম্ভ কৰিছে। মণিপুৰ , নাগালেণ্ড, আন্দামানত
ব্যৱহাৰ হৈছে।
এই সমগ্ৰ অভিযানত ডাকঘৰ, স্কুল, অংগনৱাড়ী
কৰ্মীসকলে বিশেষ ভূ মিকা পালন কৰিছে।

স্বৰময়
্ণ
সময়
n

n

n

ক�োভিডক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে
সকল�ো নাগৰিককে টিকা প্ৰদান কৰা হ’ব।
নতু ন ভেকচিনত অনুম�োদন জন�োৱা হৈছে।
শিশুৰ বাবেও শীঘ্ৰে ভেকচিন বজাৰলৈ আহিব।
টিকাকৰণৰ বাবে ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ অধিক বৃদ্ধি

বাবে সকল�ো দেশবাসীয়ে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল। আৰু
লগতে সমাজ সংস্কাৰকসকলে দেশৰ সামাজিক দিশট�ো
টনকিয়াল কৰি চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল।
পূব প্ৰান্তত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, চৈত্যন্য মহাপ্ৰভু , ৰামকৃষ্ণ

কৰি অন্য ৰাজ্যব�োৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা যাব
যাতে টিকাকৰণ ক্ষীপ্ৰ হৈ পৰে।
n

জনঅংশীদাৰিত্ব পুনৰবাৰ কাৰ্যক্ষম হৈ
উঠিছে। ঘৰে ঘৰে দস্তক শীৰ ্ষক অভিযানে
টিকাকৰণ সফল কৰি তু লিছে।

পৰমহংসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশ্চিমত মীৰাবাঈ, একনাথ,
টুকাৰাম, ৰামদাস, উত্তৰ প্ৰান্তত সন্ত ৰামানন্দ, কবীৰদাস,
গ�োস্বামী তু লসীদাস, সুৰদাস, গুৰু নানকদেৱ আদিয়ে তথা
দক্ষিণত মধ্বাচাৰ্য, নিম্বাকাচাৰ্য, বল্লৱাচাৰ্য, ৰামানুজাচাৰ্য
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নতু ন ভাৰতৰ সংকল্প

সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতত
সৰ্বাধিক ১৩৮ ক�োটিৰ�ো অধিক
ভেকচিনৰ এপালি দিয়া হৈছে।
আদিয়ে সমাজ সংস্কাৰকৰ কাম কৰিছিল।
এই সময়চ�োৱাতে মলিক ম�োহম্মদ জায়চী,
ৰসখান, সুৰদাস, কেশৱদাস, বিদ্যাপতি আদি
মহন্তই নিজৰ ৰচনাব�োৰৰ জৰিয়তে সমাজৰ
আঁস�োৱাহব�োৰ আঁতৰ কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা
দিছিল। এইব�োৰৰ মাজৰ পৰা হ�োৱা স্ফুলিংগই
১৮৫৭ চনৰ প্ৰথম স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ
হ�োৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল।

ভেকচিন মৈত্ৰীঃ বিশ্বৰ
বাবে ভাৰতৰ সঞ্জীৱনী
অমৃত বৰ ্ষ
২০২১ বৰৰ্ষ ২০ জানুৱাৰীৰ পৰা
ভেকচিন মৈত্ৰী কাৰ্যক্ৰমণিকা
আৰম্ভ কৰা হৈছে বিশ্বৰ অন্য
দেশক ভাৰতে ভেকচিন প্ৰদান
কৰিছে।

এতিয়া পুনৰাই দেশত আধ্যাত্মিক চেতনা
জাগ্ৰত হ�োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই চেতনাই
ৰাষ্ট্ৰৰ পুনঃ নিৰ্মাণত ইন্ধনৰ কাম কৰিছে।
প্ৰতিখন দেশৰ বিকাশ যাত্ৰাত এনে এক সময়
আহে যিসময়ত ৰাষ্ট্ৰই নতু ন চিন্তাধাৰাৰে
পৰিৱেষ্টিত হৈ নকৈ কথাব�োৰ চিন্তা কৰে।
ভাৰতৰ বিকাশ যাত্ৰাত ২০২২ বৰ ্ষট�োৱে
তেনেকুৱা ক্ৰীয়া কৰিব। স্বাধীনতাৰ অমৃত
মহ�োৎসৱে ৭৫ বছৰৰ উপলব্ধিব�োৰ সকল�োৰে
সম্মুখত উপস্থাপন কৰিছে আৰু আগন্তুক
২৫ বছৰৰ বাবে এক ৰূপৰেখা প্ৰদান কৰিছে।
২০২২ বৰ ্ষট�ো স্বাধীনতাৰ শতবৰৰ্ষ বাবে
আধাৰস্বৰূপ হৈ পৰিছে। লক্ষ্য হৈছে- ভাৰত
আৰু দেশ নাগৰিকৰ বাবে সমৃদ্ধিৰ শীৰ ্ষবিন্দুত
উপনীত হ�োৱা। এনে এখন ভাৰতবৰৰ্ষ নিৰ্মাণ
যিঠাইত সুবিধাব�োৰ চহৰ, নগৰ বা গ্ৰামাঞ্চল বুলি
বিভাজিত নহয়। এনে এখন ভাৰতবৰৰ্ষ নিৰ্মাণ
যিঠাইত নাগৰিকৰ জীৱনত চৰকাৰে অযথা
হস্তক্ষেপ নকৰে, এনে এখন ভাৰতবৰ ্ষ যিঠাইত
সৰ্বত্ৰ আধুনিক আন্তঃগাঁথনি থাকে।

২০২১ চনৰ ১৪ অক্টোবৰ
তাৰিখৰ পৰা ভেকচিন মৈত্ৰী
পুনৰাই আৰম্ভ কৰা হয়, ইয়াৰ
অধীনত নেপাল-ম্যানমাৰ-ইৰান
আৰু বাংলাদেশ প্ৰত্যেককে
১০ লাখ ভেকচিন প্ৰদান কৰা
হৈছে।

নৱনিৰ্মাণৰ দিশে আগবাঢ়ি ভাৰত

n

ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰ দেশ হিচাপে গঢ়ি
ত�োলাৰ কথাই হওক কিম্বা দৰিদ্ৰ, শ্ৰমিক
শ্ৰেণীক গ্ৰামাঞ্চলত খাদ্য আৰু কৰ্মসংস্থাপন
দিয়া, যুৱ শক্তিক ষ্টাৰ্টআপৰ সৈতে জড়িত কৰা
অথবা মধ্যম বৰ্গ-মহিলাসহ সমাজৰ প্ৰতিট�ো
বৰ্গৰ ল�োকক উন্নয়নৰ মুখ্যধাৰাৰ সৈতে সংযুক্ত
কৰা-এই সকল�োব�োৰ কথাক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে তেওঁ ৰ মুখ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ
কামব�োৰৰ মাজত স্থান দিছে। দশক দশক কাল
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বৰ্তমান ৯৬খন দেশলৈ
ভেকচিনৰ ৰপ্তানি হৈ আছে।

স্বৰময়
্ণ
সময়

৫০০
n

n

ক�োটি ভেকচিনৰ
পালি বিশ্বক ভাৰতে
দিব।

মেক ইন ইণ্ডিয়া ভেকচিনৰ কদৰ বিশ্বত বৃদ্ধি পাইছে। বিশ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিশ্বাসৰ আধাৰত বিশ্বৰ ১২৫ খন দেশে ভাৰতৰ
স্বদেশী ভেকচিনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে।
জনঅংশীদাৰিত্বৰে আগবঢ়া ভাৰতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশক
ভেকচিন ৰপ্তানি কৰাৰ লগতে ক্ষু দ্ৰ/দুৰ্বল দেশবৰ�োক
ভেকচিনৰ জৰিয়তে সহায় আগবঢ়াই মানৱ ধৰ্মপালন কৰিব।
অমিক্ৰণৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পাছত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ দেশব�োৰক
ভাৰতে ভেকচিনৰ জৰিয়তে সহায় আগবঢ়াইছে। মানৱতা
ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে অগ্ৰণী ভূ মিকা পালন কৰিছে।

প্ৰচ্ছদ লেখা

নতু ন ভাৰতৰ সংকল্প

সমাজৰ অন্তিমজন ব্যক্তিলৈ

বিকাশ আৰু আত্মসন্মান

বিগত ৭টা বছৰত আৰম্ভ হ�োৱা অনেক আঁচনিৰ লাভ ক�োটিৰ�ো অধিক ভাৰতীয় নাগৰিকে
পাইছে। উজ্জ্বলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আয়ুস্মান ভাৰত অভিযানলৈ সকল�োৰে ক্ষমতা দেশৰ
জনতাই বুজি পাইছে। পূৰ্বৰ তু লনাত এতিয়া আঁচনিব�োৰে অধিক সফলতা লাভ কৰিবলৈ
সক্ষম হৈছে আৰু এইব�োৰত পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তিৰ বাবে দেশৰ চৰকাৰে কাম কৰি গৈছে।

স্বৰময়
্ণ
সময়

অমৃত বৰ ্ষ

৮০

০২

ক�োটিৰ�ো অধিক
পৰিয়ালক পকী
ঘৰ প্ৰদান।

n

n

n

ক�োটিৰ�ো অধিক
ল�োকক ক�োভিড কালত
বিনামূলীয়া খাদ্য সামগ্ৰী।

১০

ক�োটিৰ�ো অধিক
ঘৰত শ�ৌচালয়
নিৰ্মাণ।

৪৩

ক�োটি অধিক
জন-ধনৰে
সামাজিক
সুৰক্ষা।

৮ ক�োটিৰ�ো অধিক পৰিয়ালক বিনামূলীয়া ৰন্ধন
গেছৰ সংয�োগ। ৯৯.৬ শতাংশক সামৰি ল�োৱা হৈছে।
২৩০০ ক�োটি টকাৰ লাভ ২৩ লাখৰ�ো অদিক পদপথৰ
ব্যৱসায়ীয়ে স্বনিধিৰ জৰিয়তে পাইছে।
১১.৪ ক�োটিৰ�ো অধিক কৃষক পৰিয়ালক এতিয়ালৈ
১.৬ লাখ ক�োটি টকাৰ�ো অধিক সন্মান নিধি। আয়ুস্মান
ভাৰতৰ জৰিয়তে ৫০ ক�োটিৰ�ো অধিক পৰিয়ালক পাঁচ
লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা।

এশ শতাংশ
পৰিয়ালৰ বেংক
একাউন্ট।

অমৃত যাত্ৰাৰ
সহায়ত স্বৰ্ণময়
সময়লৈ দেশৰ
প্ৰতিখন গাঁও
এলেকাত উন্নত
পথ।

উজ্জ্বলা ২.০ৰ
মাধ্যমত শতাংশ
পৰিয়ালক ৰন্ধন
গেছৰ সংয�োগ।

১০০ শতাংশ
হিতাধিকাৰীলৈ
আয়ুস্মান ভাৰত
কাৰ্ড।

চৰকাৰৰ বীমা,
পেঞ্চন আৰু আবাস
য�োজনাৰ লাভ সকল�ো
নাগৰিকৰ বাবে।

স্বনিধি আঁচনিৰ
জৰিয়তে পদপথৰ
ব্যৱসায়ীক সুবিধা।

জল জীৱন মিছনৰ অধীনত কেৱল দুটা বছৰত ৫
ক�োটিৰ�ো অধিক ঘৰত খ�োৱা পানীৰ য�োগান।

নিয়তিৰ ভৰসাত থকা ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই এতিয়া উন্নয়নৰ সকল�ো
চিন্তাক প্ৰগতিৰ দিশত ঢাল খুৱাইছে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি
দেশৰ বিকাশৰ যাত্ৰাত সঠিকভাৱেই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।
প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ, বিদ্যুতিক সংস্কাৰ, ৰেল সংস্কাৰ, দুৰ্নীতি
প্ৰতিৰ�োধ, কৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰা, জিএছটিৰ সহায়ত এখন
দেশ-এটা কৰ ব্যৱস্থা, ক�ৌশল ভাৰত, ষ্টাৰ্ট আপ ইণ্ডিয়া,
ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, কৃষক-মহিলাৰ সবলীকৰণৰ বাবে
পদক্ষেপ, শিক্ষা খণ্ডত সংস্কাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিৰক্ষা
খণ্ডত আধুনিকীকৰণ, বিলম্ব হৈ পৰি ৰ�োৱা প্ৰকল্পব�োৰৰ
কাম ক্ষীপ্ৰতাৰে শেষ কৰা আদি অনেক পদক্ষেপ যিব�োৰ

কেবিনেটে প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস
য�োজনা-গ্ৰামীণক ২০২৪লৈ
সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে।
পূৰ্বতে অসম্ভৱ যেন লাগিছিল ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণকৰা হৈছে।
প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি গৈ থকা দেশৰ বাবে ক�োভিড
কাল অভিশাপস্বৰূপ হৈ আহিছিল। কিন্তু যথেষ্ট সংযমী হৈ
আৰু ধৈৰ্যসহকাৰে এই মহামাৰীৰ সৈতে যুজ
ঁ দিছে। এই
যুজ
ঁ ত অনেক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি দেশবাসীয়ে প্ৰতিট�ো খণ্ডত
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প্ৰচ্ছদ লেখা

নতু ন ভাৰতৰ সংকল্প

অলেখ
সম্ভাৱনা

বিশ্বৰ অন্যতম
যুৱ দেশ

ভাৰত বিশ্বৰ অন্যতম যুৱ দেশ
হয়। এই দেশৰ জনসংখ্যা মানৱ
সম্পদ হয়। যিসময়ত পশ্চিমৰ
দেশত বয়�োজ্যেষ্ঠ ল�োকৰ
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ
কৰিছে তেনে সময়ত ভাৰতৰ
হাতত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে। যুৱ
সমাজৰ আকাংক্ষাব�োৰে দেশৰ
উন্নয়নত সহায় কৰিব।

৫০,০০০

পূৰ্বতে ষ্টাৰ্ট আপ শব্দট�ো মাজে সময়ে শুনিবলৈ প�োৱা
গৈছিল। কিন্তু বিগত ৭টা বছৰত এই দিশত হ�োৱা
কামকাজে এতিয়া ষ্টাৰ্টআপ যুগৰ আৰম্ভ কৰিছে। আজি
দেশত ৫০ হাজাৰৰ�ো অধিক ষ্টাৰ্ট আপ আছে।

অমৃত বৰ ্ষ

৫০
n

n

n

n

n

অধিক জনসংখ্যা
২৫বছৰৰ তলৰ

উদ্ভাৱন, কাম কৰাৰ ইচ্ছা তথা শংকা বহনৰ ক্ষমতাই
দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক মহীয়ান কৰি ৰাখিছে। সেয়েহে দেশৰ
সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে।
ষ্টাৰ্টআপৰ জৰিয়তে দেশৰ যুৱপ্ৰজন্মই চাকৰি বিচৰাৰ
সলনি চাকৰি দিয়াৰ মানসিকতা গঢ় দিছে। ষ্টাৰ্ট আপত
বিনিয়�োগ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে।
ভাৰত এতিয়া ষ্টাৰ্ট আপৰ পৰা আগুৱাই গৈ ইউনিক’ৰ্ণৰ
দিশত আগবাঢ়িছে। ১ বিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থাৎ ৭ হাজাৰ
ক�োটিৰ অধিক অৰ্থমূল্যৰ ক�োম্পানী ইউনিক’ৰ্ণহৈ পৰে।
ভাৰতত পূৰ্বতে এটা বা দুটা ইউনিক’ৰ্ণআছিল এতিয়া এয়া
৭০ৰ অধিক হৈছে।
	ক�োভিড কালৰ সময়ত�ো বিগত ১০ টা মাহত ১০ দিনত
এটাকৈ ইউনিক’ৰ্ণসৃষ্টি হৈছে।
দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সফলতা টকিঅ অলিম্পিকত দেখা
গৈছে। সৰ্বাধিক পদক বিজয়ৰে ভাৰতে নিজে গঢ়া পূৰ্বৰ
সকল�ো অভিলেখ ভংগ কৰিছে।

অসাধাৰণ গতিৰে কাম কৰিছিল। বিজ্ঞানী, উদ্যোগীসকলৰ
প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই দেশে আজি ভেকচিনৰ বাবে অন্য দেশৰ
ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ’বলগীয়া হ�োৱা নাই। অন্যথা এটা সময়
আছিল যিসময়ত ভেকচিনৰ বাবে আমি অন্য দেশৰ ওপৰত
নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল। ক�ো-উইনৰ দৰে
অনলাইন ব্যৱস্থা, ডিজিটেল প্ৰমাণপত্ৰ আদি ব্যৱস্থাই আজি
বিশ্বক আকৰ্ষিত কৰি আহিছে। মহামাৰীৰ সময়ত দেশৰ
চৰকাৰে যিদৰে প্ৰায় ৮০ ক�োটি জনসংখ্যাক মাহপৰ্যন্ত
বিনামূলীয়া খাদ্য সামগ্ৰী য�োগান ধৰি জনতাক সহায় কৰাৰ
কথাট�োত বিশ্বই আজি আচৰিত হ�োৱাৰ লগতে সকল�োৰে
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ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ
বয়স ৩৫ বছৰৰ তলৰ

গঢ় আয়ুস ২৯ বছৰ
হয়

প্ৰধানমন্ত্ৰী ম�োদীৰ স্কীল, ৰিস্কীল আৰু
আপস্কীলৰ মূলমন্ত্ৰৰ সহায়ত ভাৰতীয়
যুৱ-প্ৰজন্ম হৈ পৰিছে আত্মনিৰ্ভৰশীল।
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৬৫

চৰ্চাৰ�ো বিষয় হৈ পৰিছে।
২০৪৭ চনত ভাৰতৰ স্বৰময়
্ণ
ছৱি
বিগত ৭টা বছৰত আৰম্ভ হ�োৱা অনেক পৰিকল্পনা, প্ৰকল্প
আৰু আঁচনিব�োৰৰ লাভ দেশৰ প্ৰতিট�ো বৰ্গৰ জনতাই লাভ
কৰিছে। উজ্জ্বলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আয়ুস্মান ভাৰতৰ শক্তি
আজি প্ৰতিজন ভাৰতীয় ল�োকে বুজি পাইছে। আজি চৰকাৰী
আঁচনিব�োৰে গতি লাভ কৰিছে আৰু নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত
উপনীত হ’বলৈ সক্ষম হৈছে। পূৰ্বৰ তু লনাত দেশ আজি
তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িছে। কিন্তু এই যাত্ৰা ইমানতেই শেষ
হ�োৱা নাই। দেশে ইয়াৰ পূৰ্ণতাৰ দিশে আগবাঢ়িব লাগিব।
এই সংকল্পৰ সহায়ত দেশে অমৃত কালৰ যাত্ৰা আৰম্ভ
কৰিছে। ইয়াৰ অধীনত দেশৰ প্ৰতিখন গ্ৰামাঞ্চলত উন্নত
পথ-পৰিবহন, সকল�ো নাগৰিকৰ বাবে বেংক একাউন্ট,
সকল�ো হিতাধিকাৰীলৈ আয়ুস্মান ভাৰত স্বাস্থ্য কাৰ্ড, সকল�ো

স্বৰময়
্ণ
সময়
ভাৰতীয় ৰেল ক�ৌশল
বিকাশ আঁচনি

অটল টিংকাৰিং লেৱ
ক্ষেত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ

স্মাৰ্ট ইণ্ডিয়া হেকাথনত
সহস্ৰাধিক উদ্ভাৱন

অধিক যুৱকক প্ৰশিক্ষণ
দিয়া যাব। ২০২৪ লৈ
ক�ৌশল বিকাশৰ ওপৰত
বিশেয গুৰুত্ব।

স্কুললৈ গৈছে আৰু
এতিয়া ইয়াক ১০ হাজাৰ
স্কুললৈ বঢ়োৱা হ’ব।

অধিক শিক্ষাৰ্থী, ৭ হাজাৰ
সংস্থাৰ পৰা সহস্ৰাধিক
আইডিয়া।

৫০,০০০

৯০০০

বিনামূলীয়া ক�ৌশল প্ৰশিক্ষণ
লাখৰ�ো অধিক মহিলা,
৪৫ হাজাৰৰ�ো অধিক
দিব্যাংগজনক সবল কৰি
ত�োলা হৈছে।

৪৬
n

n

১০০০০০০

অলিম্পিকত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভাৰত
অলিম্পিক খেলৰ দিশত ২০২৮লৈ ভাৰতক
বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ১০খন দেশৰ তালিকাৰ
অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা। ২০২১-২৫ লৈ
ক্ৰীড়াৰ বাবে ৮৭৫০ ক�োটি টকাৰ ব্যৱস্থা।

প�োডিয়াম আঁচনিৰ সহায়ত লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকৰ বাবে প্ৰস্তুতি। নতু ন
শিক্ষা নীতিৰ অধীনত ক্ৰীড়া মূল পাঠ্যক্ৰমৰ অনতৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। খেল
জগতক উন্নত কৰাৰ বাবে বিশেষ প্ৰযুক্তি, অভিজ্ঞ ল�োকৰ সহায় ল�োৱা
হৈছে যাতে এই খণ্ডক অধিক উন্নত কৰিব পৰা যায়।
নতু ন শিক্ষা নীতিৰ অধীনত ২০২৫ বৰলৈ
্ষ প্ৰায় ৫০ শতাংশ শিক্ষাৰ্থীক
ব্যৱসায়িক ক�ৌশল দিয়াৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যাতে এই
ক�ৌশলে ভৱিষ্যতৰ বাবে সহায় কৰে।

বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ষ্টাৰ্ট আপ
ভাৰতত আছে। উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে যুৱ
প্ৰজন্মই লাভ কৰিছে নতু ন সুবিধা।
হিতাধিকাৰীক উজ্জ্বলা আঁচনিৰ লাভ দিয়াট�ো মূল লক্ষ্য
হৈ পৰিছে। চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা বীমা আঁচনিয়েই হওক
কিম্বা পেঞ্চন আঁচনি , আবাস আঁচনি আদিৰ সৈতে প্ৰতিজন
ব্যক্তিক সংযুক্ত কৰা প্ৰচেষ্টা চলি আহিছে। ফুটপথত দ�োকান
দিয়াসকলক স্বনিধি আঁচনিৰ লাভ দিয়া, বেংক সেৱাৰ সৈতে
জড়িত কৰা আদি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জল
জীৱন আঁচনি আৰম্ভ হ�োৱাৰ মাথ�োঁ আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰতেই
৫ ক�োটি ল�োকে নলীৰ জৰিয়তে খ�োৱাপানী লাভ কৰিবলৈ
সক্ষম হৈছে।

দেশৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ বাবে তথা প্ৰতিজন নাগৰিকক
পুষ্টিকৰ আহাৰ য�োগান ধৰা, মহিলাৰ লগতে শিশুৰ
পুষ্টিহীনতা আঁতৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ
গ্ৰহণ কৰিছে। এই পদক্ষেপৰ অংশহিচাপে চৰকাৰে
দৰিদ্ৰজনক পুষ্টিযুক্ত চাউল বিতৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।
২০২৪ চনলৈ বিভিন্ন আঁচনিৰ মাধ্যমত হিতাধিকাৰীয়ে
পাবলগীয়া চাউল ফৰ্টিফাইড কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল�োৱা
হৈছে। এতিয়ালৈ ৭৫ হাজাৰৰ�ো অধিক স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্ৰ
স্থাপন কৰা হৈছে। এতিয়া ব্লক পৰ্যায়ত আধুনিক সুবিধাযুক্ত
চিকিৎসালয় তথা পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অতি
শীঘ্ৰে দেশৰ চিকিৎসালব�োৰৰ নিজা অম্লজান প্লান্ট থাকিব।
প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ত উন্নত পৰীক্ষাগাৰ স্থাপন কৰা হৈছে।
বিকাশৰ এই যাত্ৰাত সকল�োকে সামৰি লৈ তথা প্ৰতিট�ো বৰ্গৰ
উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰি দেশ আগবাঢ়িব ধৰিছে। ইমানদিনে
বিকাশৰ পথত পাছপৰি ৰ�োৱা শ্ৰেণীৰ ল�োকক একেলগে লৈ
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উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি য�োৱা হৈছে। অলপতে
মেডিকেল শিক্ষাত সৰ্বভাৰতীয় সংৰক্ষণৰ
ক্ষেত্ৰত অন্যান্য পাছপৰা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ
বাবে আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
সংসদ আইন প্ৰণয়ন কৰি এই সিদ্ধান্ত ৰূপায়ন
কৰা হৈছে।
সৰ্বাঙ্গীন, উমৈহতীয়া আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ
বিকাশ
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এয়া সুনিশ্চিত কৰিছে যে
সমাজৰ বিকাশৰ এই যাত্ৰাত ক�োন�ো ব্যক্তি,
ক�োন�ো শ্ৰেণীৰ ল�োক যাতে পাছপৰি নৰয় লগতে
সকল�ো প্ৰান্তৰ সম উন্নয়ন সম্ভৱ হৈ পৰক, তাৰ
বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে। বিকাশ সৰ্বাঙ্গীন
হ�োৱাট�ো চৰকাৰে নিজেই বিচাৰ কৰিছে আৰু
এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কাম কৰিছে। বিগত ৭
বছৰে কামকাজ চলিব ধৰিছে। পূৰ্বোত্তৰ হওক
কিম্বা জম্মু-কাশ্মীৰ সমণ্বিতে লাডাখৰ লগতে
হিমালয় খণ্ড, উপকূলীয় অঞ্চলৰ লগতে
আদিবাসী-প্ৰান্তীয় ল�োকৰ বাসস্থান- এই সকল�ো
দেশৰ বিকাশৰ অংশ হৈ পৰিছে। জম্মু-কাশ্মীৰৰ
বাবে সীমা নিৰ্ধাৰণ কমিটিয়ে কাম কৰিছে আৰু
শীঘ্ৰেই বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে
পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ দিশত আগবাঢ়িছে। লাডাখত�ো
সম্ভৱনাব�োৰক ডেউকা দিয়া হৈছে, কেন্দ্ৰীয়
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ বাবে কাম আৰম্ভ
কৰা হৈছে। আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে উচ্চ শিক্ষাৰ
ক্ষেত্ৰত কাম একেলগে চলিব ধৰিছে।
একবিংশ শতিকাৰ এই দশকত ভাৰত
সুনীল অৰ্থনীতিৰ দিশত আগবাঢ়িছে। সাগৰৰ
গভীৰতাৰ অভিযান কৰা তথা এই ক্ষেত্ৰত
থকা সম্ভাৱনাব�োৰৰ পূৰ্ণ ব্য়ৱহাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰ
চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। দেশৰ
বিভিন্ন জিলা যিব�োৰ ইমানদিনে পাছ পৰি আছিল
সেইব�োৰক আকাংক্ষাৰ জিলা হিচাপে অভিহিত
কৰি ১১০খন জিলাত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি , পথপৰিবহন উন্নত কৰা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ
দিশত নতু ন সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ দিশত কাম
কৰি থকা হৈছে। আকাংক্ষাৰ জিলাব�োৰক
দেশৰ উন্নত জিলাৰ সমান্তৰালকৈ বিকশিত
কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। পুজিব
ঁ
াদ
আৰু সমাজবাদৰ কথা প্ৰায়েই আল�োচনা কৰা
হৈ আহিছে কিন্তু সহয�োগিতাৰ দিশত চিন্তা-চৰ্চা
কৰি দেশে এই দিশত পৃথক মন্ত্ৰণালয় স্থাপন
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অমৃত বৰ ্ষ

ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃগাঁথনিমূলক
প্ৰকল্প অভিযান

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু পথ
নিৰ্মাণ

১০৭

৩৭ কিঃমিঃ

১০০

১৩,৩৯৪

লাখ ক�োটি টকাৰ
পৰিকল্পনা। ৰেল, পথ,
শ্বিপিং, বিমান বন্দৰ,
এক্সপ্ৰেছৱে আদি আছে।

শতাংশ বৃদ্ধি। ৰাষ্ট্ৰীয়
ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ।

ভাৰতীয় ৰেলে পশ্চিম মধ্য
ৰেল খণ্ডৰ ভূ পাল-ইটাৰচী
তৃতীয় লাইন পৰিকল্পনাৰ
অধীনত বাৰখেৰা-বুদনী
(২৬.৫০ কিঃমিঃ) ৰেল
পথৰ তৃতীয় শাৰীৰ বাবে
কাম কৰি থকা হৈছে।

ভাৰত গ�ৌৰৱ ৰেলৰ
সহায়ত ভাৰত আৰু
বিশ্বৰ ল�োকৰ বাবে দেশ
সাংস্কৃতিক গ�ৌৰৱ দৰ্শন
কৰ�োৱা হৈছে।
পিএম-গতিশক্তি ৰাষ্ট্ৰীয়

প্ৰতিদিন পথ নিৰ্মাণ হৈ
আছে।

কিঃমিঃ পথ ক�োভিড
পৰিস্থিতিৰ পাছত�ো ২০২০-২১
বিত্তীয় বৰত্ষ নিৰ্মাণ হৈছে।

মাষ্টাৰ প্লেনৰ সহায়ত
চৰকাৰে ভিন্ন ভিন্ন
মন্ত্ৰণালয়ৰ কামব�োৰত
সমণ্বয়তা সৃষ্টি কামব�োৰক
ক্ষীপ্ৰ কৰি তু লিছে।
গতি শক্তি আঁচনিৰ
জৰিয়তে দেশে এতিয়া
আন্তঃগাঁথনিত উন্নতি
সাধন কৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তিয়ে
দেশত অধিক
কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি কৰিব।

স্বাধীন ভাৰতৰ সৰ্ববহ
ৃ ৎ গতিশক্তি
আঁচনিয়ে লেহেমীয়া গতিৰ কামক
শেষ কৰি দেশৰ উন্নতি সাধন কৰিব
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আন্তঃগাঁথনি
সলনি হব ৰাষ্ট্ৰৰ ছৱি-দিশ

আন্তঃগাঁথনি হৈছে এনে এটা খণ্ড যি খণ্ডৰ
উন্নয়নে দেশৰ ছৱি সলনি কৰে। এই খণ্ডৰ
উন্নয়নে কৰ্মসংস্থাপন�ো বৃদ্ধি কৰে। নতু ন
সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে আন্তঃগাঁথনিৰ
উন্নয়নে জীৱন সুগম কৰি ত�োলে।

স্বৰময়
্ণ
সময়
অমৃত মহ�োৎসৱ

গতিশক্তি আঁচনি

নতু ন বন্দেভাৰত ৰেল
আগন্তুক দুই বছৰৰ
ভিতৰত দেশত চলিব।

লৈ বৃদ্ধি পাব বিমান বন্দৰ,
হেলিপ�োৰ্ট , ৱাটাৰ এয়াৰড্ৰোমৰ
সংখ্যা। ২০২৪-২৫ লৈ লক্ষ্য।

৭৫

২২০

পথ পৰিবহন তথা ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ে বাহনৰ স্ক্ৰেপিং
নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। ২০২২ৰ এপ্ৰিলৰ পৰা এয়া
কাৰ্যকৰী হৈ পৰিব।
কৰিছে আৰু কাম আৰম্ভ কৰিছে।
গ্ৰামাঞ্চল-কৃষক-মধ্যমবৰ্গৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি
গ্ৰামাঞ্চলত উন্নত ইন্টাৰনেট সেৱাৰ বাবে অপটিকেল
ফাইবাৰ নেটৱৰ্ক ডাটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰামাঞ্চলব�োৰত
আত্মসহায়ক গ�োটৰ মাধ্যমত একপ্ৰকাৰৰ আন্দোলন
আৰম্ভ হৈছে। প্ৰায় ৮ ক�োটিৰ�ো অধিক মহিলা আত্মসহায়ক
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স্বৰময়
্ণ
সময়

১১১

০২

লাখ ক�োটি টকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়
আন্তঃগাঁথনি পাইপলাইনৰ
বিস্তাৰ, ৭,৪০০ প্ৰকল্পক সামৰি
ল’ব।
লাখ কিঃমিঃলৈ তৈয়াৰ হৈ
পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ২০২৪২৫লৈ লক্ষ্য।

দেশৰ অন্যান্য ১৯ ঠাইত জৰুৰীকালীন
লেণ্ডিং (অৱতৰণ) সুবিধা নিৰ্মাণ কৰা হ’ব।
এইব�োৰ ৰাজস্থানত ফল�ৌদি-জেইছেলমেৰ
পথ তথা বাঢ়মেৰ-জেইছেলমেৰ পথত,
পশ্চিমবংগত খড়গপুৰ-বালাছ�োৰ
পথত তথা খড়গপুৰ , কেকৰিৰ ওচৰত,
তামিল নাডুত চেন্নাই-পডুচেৰী পথত,
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত নেল্লোৰ-আংগ�োল পথত,
হাৰিয়ানাৰ মণ্ডী ডবৱালীৰ পৰা ঔধন
পথত, পাঞ্জাৱত ছংগৰুৰ কাষত, জম্মুকাশ্মীৰত বনিহাল-শ্ৰীনগৰ পথত, লেহ
খণ্ডত তথা অসমত য�োৰহাট-শিৱসাগৰ
আৰু হাছিমাৰা-তেজপুৰ-গুৱাহাটী পথত
নিৰ্মাণ কৰা হ’ব।

গ�োটব�োৰৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে। আজি দেশে ভ�োকেল
ফৰ ল�োকেল মন্ত্ৰৰ সহায়ত আগবাঢ়িছে। স্বামিত্ব আঁচনিৰ
সহায়ত গাঁও এলেকাত পৰিৱেশ সলনি হৈছে। দেশৰ
কৃষকসমাজৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ কৃষক ক্ষু দ্ৰ খেতিয়ক,
এওঁ ল�োকৰ প্ৰতিজনৰ হাতত দুই হেক্টৰতকৈও কম ভূ মি
আছে। এই ক্ষু দ্ৰ খেতিয়কসকলক যিমানখিনি গুৰুত্ব দিব
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বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ অন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে
৮০ ক�োটি ল�োকক বিনামূলীয়া খাদ্য
সমাগ্ৰী দিয়া হৈছিল।
লাগিছিল তেনেকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ�োৱা নাছিল।
সেয়েহে এই ক্ষু দ্ৰ কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে আইন
সংস্কাৰ কৰি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।
আধুনিক আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত
বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এই চিন্তাক অধিক
কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি
আঁচনি ৰূপায়ন কৰা হৈছে যাতে আন্তঃগাঁথনিৰ
কামব�োৰ ক্ষীপ্ৰতাৰে হওক আৰু সূচাৰুৰূপে
হওক। আধুনিক বিশ্বৰ বুনিয়াদেই হৈছে
আন্তঃগাঁথনি। এই কথাট�ো উপলব্ধি কৰিয়েই
স্থলভাগ, জলভাগ আৰু আকাশমাৰ্গসকল�োতে
কাম কৰা হৈছে। ৰেল বিভাগৰ উন্নয়নৰ বাবে
ইতিমধ্যে একাধিক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা
হৈছে।

উচিত পুষ্টি-দেশ সমৃদ্ধ
এতিয়া পুষ্টিকৰ চাউল

পুষ্টি অথবা প�োষণ অভিযানৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰই পুষ্টিহীনতাৰ
বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এতিয়া প�োষণ-২.০ শীৰ ্ষক
মিছন আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই শৃংখলাত দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ স্বাস্থ্যৰ
প্ৰতি গুৰুত্ব দি চৰকাৰে এতিয়া নিজৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে
জনতাক পুষ্টিকৰ চাউল দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে...

অমৃত বৰ ্ষ

খাদ্য সুৰক্ষা দিয়াৰ
উদ্দেশ্যৰে জনতাক
সস্তাতে খাদ্য য�োগান ধৰি
অহা হৈছে। ক�োভিডৰ
সময়ত বিনামূলীয়া দিয়া
হৈছিল।

পূৰ্বোত্তৰ, পূব ভাৰতৰ বিকাশ

সুশাসনৰ নতু ন অধ্যায়
ক�োভিডৰ পাছত উদ্ভৱ হ�োৱা অৰ্থনৈতিক
স্থিতি চম্ভালি ল�োৱাৰ বাবে তথা পৰিস্থিতি উন্নত
কৰাৰ বাবে প্ৰডাকশ্বন লিংকড ইনচেনটিভ
(পিএলআই) আঁচনিৰ কথা ঘ�োষণা কৰা হৈছে।
এই আঁচনিৰ ফলত হ�োৱা পৰিৱৰ্তনব�োৰ এতিয়া
পৰিলক্ষিত হৈছে। ইলেকট্ৰ’নিক খণ্ডত হ�োৱা
উন্নয়নে ইয়াৰ প্ৰমাণ দিছে। ৭ বছৰৰ পূৰ্বে
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প�োষণৰ বাবে ২০২০ চনৰ বিশ্ব খাদ্য দিৱস উপলক্ষে ১৭ টা
আৰু ২০২১ত ৩৫ টা জৈৱিক খাদ্য শস্যৰ প্ৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি
সমৰ্পন কৰা হৈছে।
n

কৃষি খণ্ডত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে যাতে
উন্নত জাত বীজ উদ্ভাৱন কৰিব পৰা যায়।
n

স্বৰময়
্ণ
সময়
চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে বিভিন্ন আঁচনিৰ মাধ্যমত
জনতাক পুষ্টিকৰ খাদ্য য�োগান ধৰা হ’ব।
n

২০১৪লৈ সমগ্ৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাত ফৰ্টিফাইড চাউল
দিয়াৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল�োকে
পুষ্টিকৰ খাদ্য লাভ কৰিব।
n

সুলভ মূল্যৰ দ�োকানেই হওক কিম্বা মধ্যাহ্ন ভ�োজনৰ আহাৰ,
সকল�োতে পুষ্টিকৰ খাদ্য সামগ্ৰী দিয়াৰ পৰিকল্পনা হাতত ল�োৱা
হৈছে।
n

মিছন প�োষণ ২.০

পূৰ্বোত্তৰ এলেকা আৰু মূলত পূব ভাৰতৰ
উন্নয়নৰ বাবে নতু ন ইতিহাস ৰচনা কৰা
হৈছে। পূৰ্বোত্তৰ ভাৰতৰ সকল�ো ৰাজ্যৰ
ৰাজধানীব�োৰক ৰেলেৰে সংয�োগ কৰাৰ বাবে
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এক্ট ইষ্ট নীতিৰ
মাধ্যমত আজি বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ আৰু
দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা
হৈছে। ব্যৱসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইছে। উত্তৰ-পূব
ভাৰতত শান্তি স্থাপন কৰা হৈছে, এক ভাৰতশ্ৰেষ্ঠ ভাৰত গঢ়াৰ বাবে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে।
এই অঞ্চলব�োৰত পৰ্যটন খণ্ড, খেল জগত,
জৈৱিক খেতি, জৈৱিক ঔষধ আদিব�োৰৰ প্ৰচুৰ
সম্ভাৱনা আছে। এইব�োৰক লৈ অমৃত কালৰ
কেইটামান দশকৰ ভিতৰতেই সম্পূৰ্ণ কৰাৰ
সংকল্প ল�োৱা হৈছে।

কেন্দ্ৰই বিভিন্ন আঁচনিৰ
মাধ্যমত হিতাধিকাৰীক
খাদ্য সামগ্ৰী দি আহিছে।

মিছন প�োষণ ২.০ৰ ঘ�োষণা সাধাৰণ বাজেটত
কৰা হৈছে। এতিয়া আগন্তুক দিনব�োৰত চৰকাৰে
পুষ্টিৰ ওফৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি সকল�ো আঁচনিত
কথাব�োৰ সামৰি ল’ব।
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আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ মূল মন্ত্ৰৰ সৈতে
আত্মনিৰ্ভৰতাৰ পথত আগবাঢ়িছে দেশ
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মূল মন্ত্ৰৰ সৈতে ভ�োকেল ফৰ ল�োকেলৰ সহায়ত মেড ইন ইণ্ডিয়াই শ্ৰীবৃদ্ধি লাভ
কৰিছে। দেশ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত আগবাঢ়িছে। ইয়াৰ লগতে দেশত নিৰ্মীত অনেক সামগ্ৰী এতিয়া
বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰি থকা হৈছে। এতিয়া দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মই চাকৰি বিচাৰৰ সলনি চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত
মন�োনিৱেশ কৰিছে। আনক কৰ্মসংস্থাপন দিছে। ভাৰত চৰকাৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাক এটা চিন্তালৈ
পৰিৱৰ্তিত কৰাৰ দিশত কাম কৰি আছে।
অমৃত বৰ ্ষ
n

n

n

n

n

n

উৎপাদনখণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ�োৱাৰ বাবে
ইলেকট্ৰ’নিকছ আৰু আইটি হাৰ্ডৱেৰ, অট’ম’বাইল,
ম�োবাইল, ফাৰ্মাছিউটিকেল, ই-বেটাৰী সহ ১৩টা খণ্ডৰ
বাবে ১.৯৭ ক�োটি টকা মঞ্জুৰি দিছে।
২০২০চনৰ আগষ্ট মাহৰ তু লনাত ২০২১ৰ আগষ্টত
ৰপ্তানি ৩৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে।
২০১৩-১৪ বছৰট�োত কৃষি খণ্ডৰ বাবে ২১,৯৩৪ ক�োটি
টকা আছিল, এয়া ২০২১-২০২২ত ৫.৫ গুণ বৃদ্ধিৰে
১,২৩,০১৮ ক�োটি টকা কৰা হৈছে।
	ক�োভিডৰ পূৰ্বেপিপিই কিট ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা
নহৈছিল, এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত স্বাৱলম্বী।
২০১৯-২০ত প্ৰায় ২ বিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী
ৰপ্তানি।
আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কৰ্মসংস্থাপন আঁচনিৰ অধীনত
২০২১চনৰ ছেপ্তেম্বৰলৈ প্ৰায় ৩০ লাখ ল�োকে ১৫০০
ক�োটি টকাৰ অধিক লাভ পাইছে।

পিএলআইৰ মাধ্যমত উৎপাদন খণ্ডই
গতি লাভ কৰিছে। উৎপাদন বৃদ্ধিয়ে
অৰ্থনীতি বৃদ্ধিত সহায় কৰিছে।
ভাৰতে প্ৰায় ৮ লাখ ম�োবাইল ফ�োন আমদানি কৰিছিল।
এতিয়া দেশে তিনি বিলিয়ন ডলাৰ ম�োবাইল ফ�োন ৰপ্তানি
কৰি আছে। নিৰ্বিনিয়�োগ খণ্ডত ভাৰতৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ
হিচাপে গঢ়ি তু লি বাজেটত কৰা ঘ�োষণা অনুসৰি ১৩টা
খণ্ডত ৰূপায়ন কৰা হৈছে। আজি দেশৰ বিভিন্ন খণ্ডত
আৰু সৰু সৰু চহৰব�োৰত নতু ন নতু ন ষ্টাৰ্টআপ স্থাপন কৰা
হৈছে। সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক খণ্ডত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন
অনাৰ বাবে ৰাজনৈতিক ইচ্ছশক্তিৰ প্ৰয়�োজনীয়তা আছে।
সেয়া এতিয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছে। আজি বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে

স্বৰময়
্ণ
সময়
n

n

n

উৎপাদন খণ্ডত ভাৰতৰ নূন্যতম উৎপাদন আগন্তুক পাঁচ
বছৰত ৫০০ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ�ো অধিক হ�োৱাৰ
সম্ভাৱনা।
	কম্পিউটাৰ, স্বচ্ছতা, পানী, বিজুলিসহ স্কুলব�োৰত আধুনিক
আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা। কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি, আজীৱিকাৰ
সম্ভাৱনাব�োৰ বৃদ্ধি।
ষ্টাৰ্টআপৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰজন্ম আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰক
আৰু অন্যক�ো চাকৰি দিয়ক-তাৰ বাবে পৰিৱেশ সৃষ্টিত
গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।

যে কিদৰে দেশত সুশাসনৰ নতু ন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে।
দেশে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে গুৰুত্ব দিয়া
পৰিলক্ষিত হৈছে ঠিক তেনেদৰে বিশ্বৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত
পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ দিশত�ো ভাৰতে বিশেষ ভূ মিকা পালন
কৰি আহিছে। পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে ভাৰতৰ ল�োৱা
পদক্ষেপব�োৰে বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰণ্ষ কৰিছে। স�ৌৰ শক্তিৰ
ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জন কৰাৰ বাবে দেশৰ
চৰকাৰে ৰ�োডমেপ তৈয়াৰ কৰিছে। গেছ আধাৰিত
অৰ্থব্যৱস্থা, চিএনজি, পিএনজিৰ নেটৱৰ্ক, পেট্ৰলত ২০
শতাংশ ইথানলৰ ব্যৱহাৰ, ই-বাহনৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি, ৰেল
চলাচলৰ বাবে বৈদ্যুতিকৰণ আৰু ২০৩০ চনৰ ভিতৰত নেট
জিৰ’ কাৰ্বন নিৰ্গমণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। জলবায়ু
পৰিৱৰ্তন ৰ�োধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে ভাৰত
আগবাঢ়ি আছে।
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প্ৰচ্ছদ লেখা

নতু ন ভাৰতৰ সংকল্প

অমৃত সংকল্পৰ ধ্বজ্জাবাহক হৈছে যুৱপ্ৰজন্ম
ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ সকল�োতকৈ যুৱ দেশ। দেশৰ
৬৫ শতাংশ যুৱ প্ৰজন্ম ৩৫ বছৰৰ তলৰ আৰু ৫০
শতাংশ জনসংখ্যা ২৫ বছৰৰ তলৰ। যিসকলৰ আশাআকাংক্ষা আৰু সাহস হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সংকল্প।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে কয় যে, “মই ভৱিষ্যদ্ৰষ্টা
নহওঁ , কিন্তু মই কৰ্মফলৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰ�োঁ।
দেশৰ যুৱকৰ ওপৰত ম�োৰ বিশ্বাস আছে। দেশৰ
কৃষক সমাজ, মহিলা তথা কন্যা সন্তানৰ লগতে
পেছাগত ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত ম�োৰ বিশ্বাস আছে।
কিবা এটা কৰাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা প্ৰজন্মৰ (can
do generation) ওপৰত ম�োৰ বিশ্বাস আছে। আৰু
তেওঁ ল�োকে লক্ষ্য প্ৰাপ্তি সম্ভৱ কৰি তু লিব।”
একবিংশ শতিকাৰ ভাৰতে আজি ডাঙৰ লক্ষ্য বান্ধি
ল�োৱা আৰু সেইব�োৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ওপৰত বিশ্বাস
ৰাখে। আজি দেশে অনেক বিষয়ব�োৰৰ সমাধান
কৰিছে। দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা ৰৈ থকা প্ৰকল্পব�োৰ শেষ
কৰাৰ কথাই হওক বা ৩৭০ৰ দৰে অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত
কৰা কথাট�ো, ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ, জিএছটি আদি
কথাব�োৰৰ জৰিয়তে দেশে সকল�ো দিশত ধনাত্মক
পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইস্পিত লক্ষ্যৰ দিশে
আগবাঢ়িছে।
নিশ্চিতভাৱেই অমৃত কালৰ এই যাত্ৰাই স্বৰ্ণময়
নতু ন ভাৰতৰ আৰম্ভণি ঘটাইছে আৰু এয়া সকল�োৰে
প্ৰচেষ্টাৰ ফলত সফল হৈ পৰিব।
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প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ সংবেদনশীল
কবি হৃদয়ৰ পৰা নিগৰি অহা শব্দমালাক
মূল ৰূপত আগবঢ়োৱা হ’লঃ

वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है,
वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है,
उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है,
उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है।
चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा,
इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है।
चुनौतियों को देखकर, घबराना कैसा
इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है।
विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है,
यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है।
विकास के यज्ञ में, परिश्रम की महक है,
यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है।
गरीब-अमीर बनें नए हिंद की भुजाएं
गरीब-अमीर बनें नए हिंद की भुजाएं
बदलते भारत की यही तो पुकार है।
देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा।
अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है,
दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है।

অৰ্থনীতি

দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ

ক�োভিড কালৰ পৰা মুক্ত হ�োৱা

অৰ্থনীতি

ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বাবে নৱেম্বৰ মাহট�ো যথেষ্ট
আশাব্যঞ্জক আছিল। প্ৰথমে এই বিত্ত বৰৰ্ষ দ্বিতীয়
ত্ৰিমাসিকত ৮.৪ শতাংশ জিডিপি বিকাশৰ পৰিসংখ্যাই
বিশ্বক আচৰিত কৰাৰ লগতে জিএছটি কৰ সংগ্ৰহে
১.৩১ লাখ ক�োটি টকাৰ অভিলেখ চুইছে। অৰ্থনীতিৰ
এই বিকাশৰ হাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতেই ক্ষীপ্ৰ হয়, আনহাতে
জিএছটি সংগ্ৰহে ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিছে...

সা

ত বছৰৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা
আহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰা
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ বাবে প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান আছিল
দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰা। মূল্যবৃদ্ধিৰ হাৰৰ
বৃদ্ধি প�োৱাৰ সমান্তৰালকৈ বৈদেশিক বিনিয়�োগ স্তিমিত হৈ
আছিল আৰু অৰ্থনীতিয়ে দিকবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিল।
এনে প্ৰেক্ষাপটত অৰ্থনীতিক আকাৰ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰ
চৰকাৰৰ আগত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছিল। তেনে
সময়তে এখন দেশ-এক কৰ ব্যৱস্থা, কৰ্পোৰেট টেক্স হ্ৰাস
কৰা, এমএছএমইক সহায়ৰ লগতে এটা শক্তিশালী গাঁথনি
দিয়া, আইবিচি ক�োডৰ দৰে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তব�োৰৰ বাবে
দেশৰ অৰ্থনীতিয়ে এটা গতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু
ক�োভিড কালৰ সময়ত জুনৰ ত্ৰিমাসিকত দেশৰ অৰ্থনীতি
বিকাশৰ হাৰ ঋণাত্মক হৈ ২৪.৪ শতাংশ হ�োৱাৰ পাছত
কেতব�োৰ ল�োকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছিল।
এই প্ৰশ্নব�োৰৰ উত্তৰ প�োৱা গৈছিল, ক�োভিড কালৰ
লকডাউনৰ পাছত অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ ২০২০ৰ
ত্ৰিমাসিকত অৰ্থনীতি বিকাশৰ হাৰ ধনাত্মক হৈ পৰিছিল।

ইয়াৰ পাছত�ো দেশে পুনৰবাৰ কৰ’নাৰ বিভীষিকা দ্বিতীয়
লহৰৰ ৰূপত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দেশৰ অৰ্থনীতিৰ
সম্মুখত পুনৰাই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু নেতৃত্বৰ
শক্তিশালী আৰু সময়�োচিত সিদ্ধান্তব�োৰৰ বাবেই দেশৰ
অৰ্থনীতিয়ে এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি উৰ্ধমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ
কৰিছিল। এই যাত্ৰাই বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক সংস্থাব�োৰক
তেওঁ ল�োকৰ সমীক্ষাব�োৰ পুনৰাই পৰ্যাল�োচনা কৰিবলৈ
বাধ্য কৰিছিল আৰু দেশৰ বাবে নতু ন অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ
ফলাফল পাইছিল। তথ্য মতে, ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰৰ্ষ
দ্বিতীয় ত্ৰিমাসিকত জিডিপি বৃদ্ধিৰ হাৰ ৮.৪ শতাংশ হৈছে।
এই পৰিসংখ্যা বৰ্তমান বিশ্বৰ একাধিক দেশৰ জিডিপিৰ
পৰিমাণতকৈ বেছি আৰু এই পৰিসংখ্যাই দেশৰ আকাংক্ষিত
জিডিপি বৃদ্ধিৰ সংকল্পক পূৰ্ণ হ�োৱাৰ বাবে প্ৰেৰণা দিছে।
এই সম্পৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ
উদ্ধতি
ৃ
দি কৈছে যে দেশত হ�োৱা ক্ষীপ্ৰ টিকাকৰণ তথা
উৎসৱৰ বতৰে অৰ্থনীতিৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ
সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ ফলত জিডিপিৰ হাৰ বৃদ্ধি হ�োৱাৰ লগতে
দেশৰ অৰ্থনীতিত পৰিৱৰ্তন আহিছে।
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অৰ্থনীতি

দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ

অৰ্থনীতিৰ মূল ৮টা খণ্ডৰ পাঁচটাত উন্নত প্ৰদৰ্শন, ৩টা খণ্ডত সংস্কাৰ
ক্ৰমাগতভাৱে চতু ৰ্থ
ত্ৰিমাসিকত ধনাত্মক
উন্নত অৰ্থনীতি

-৭.৩%

২০.১%
৮.৪%

০.৪% ১.৬%

জুলাই-ছেপ্তেম্বৰ অক্টোবৰ-ডিচেম্বৰ
(২০২০-২১)
(২০২০-২১)

জানুৱাৰী-মাৰ্চ
(২০২০-২১)

এপ্ৰিল-জুন
(২০২১-২২)

জুলাই-ছেপ্তেম্বৰ
(২০২১-২২)

দ্বিতীয় ত্ৰিমাসিক (ক�োটি টকা)

২০১৯-২০

২০২১-২২

কৃষি	

৩৭৮৬০২

৪০৭৬৪১+

খনি	

৬৪৯০৫

৭০০২২+

উৎপাদন খণ্ড

৫৬৪৭৪২

৫৮৬৭৭৫+

ইউটিলিটী ছাৰ্ভছেচ	

৭৭৪৬৯

৮৬৩৩০+

মিৰ্মাণ খণ্ড

২৪১১৮৮

২৪০৫২৮-

ট্ৰেড-হ�োটেল-পৰিবহন

৬৩৮০৬৫

৫৭৯১১৩-

বিত্ত, ৰিয়েল ইষ্টেড

৮৬২৮৬৭

৮৪৫৪৬৮-

ৰাজহুৱা সেৱা,
প্ৰতিৰক্ষা আৰু অন্য	

৪৪৩৬১৫

৪৭২৮৬১+

বিশ্বৰ সকল�োতকৈ আগত
২০২১-২২ বিত্তীয় বৰৰ্ষ দ্বিতীয় ত্ৰিমাসিকত মানে জুলাইৰ পৰা
ছেপ্তেম্বৰৰ মাজত লাভ কৰা অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ হাৰ আকাংক্ষা
কৰাতকৈ বেছি উৎসাহজনক। এই পৰিণামে দেশ কৰ’নামুক্ত
হ�োৱাৰ ইংগিত দিছে। কিয়ন�ো অৰ্থনীতি বৃদ্ধিৰ হাৰ ক�োভিড
কালতকৈ উন্নত হৈছে। ২০১৯ চনত অৰ্থ ব্যৱস্থাৰ আকাৰ
৩৫.৬১ লাখ ক�োটি আছিল, এতিয়া এয়া ৩৫.৭১ লাখ ক�োটি
হৈ গৈছে।
সকল�োতকৈ বেছি বৃদ্ধিৰ দৰ ১৫.৪ শতাংশ খনি খণ্ডৰ পৰা
আহিছে। উৎপাদন খণ্ডৰ পৰা ৫.৫ শতাংশ, নিৰ্মাণ খণ্ডৰ পৰা
৭.৫ শতাংশ, কৃষি খণ্ডত ৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে।
২০২০-২১ৰ প্ৰথম ত্ৰিমাসিকত অৰ্থাৎ লকডাউনৰ পাছত
অসংগঠিত খণ্ডক সংগঠিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াক ক্ষীপ্ৰতৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে দেশত ডিজিটেলকৰণৰ ওপৰত

সকল�োতকৈ বেছি প্ৰভাৱ নিৰ্মাণ খণ্ডত পৰিছিল। ৫০.৩
শতাংশৰ সংকুচনেৰে ইয়াৰ আকাৰ ১.৩০ লাখ ক�োটি টকালৈ
নামি আহিছিল। এতিয়া এই খণ্ডত বৃদ্ধি পুনৰাই দেখিবলৈ
প�োৱা গৈছে। জুলাই-ছেপ্তেম্বৰ ত্ৰিমাসিকত এয়া ক�োভিড
কালৰ পূৰ্বৰ স্থিতিতকৈ মাত্ৰ ৬৬০ ক�োটি পাছ পৰি ৰৈছে।
সকল�োতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এয়াই যে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক
বৃদ্ধি এতিয়া বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ক্ষীপ্ৰ। বিশ্বৰ মুখ্য
অৰ্থনীতি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ (৪.৯ শতাংশ), চীন (৪.৯
শতাংশ), জাপান (১.৪ শতাংশ) অদিত বিগত ত্ৰিমাসিকত
অৰ্থনীতি বৃদ্ধিৰ দৰ কম আছিল। ভাৰতৰ পাছত দ্বিতীয় স্থানত
তু ৰস্ক (৬.৯ শতাংশ) আছে।

আৰবিআই-এছবিআইয়ে
কৰা অনুমানতকৈ বেছি বৃদ্ধি

বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে অসংগঠিত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীক
সংগঠিত কৰাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আজি
ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত অসংগঠিত খণ্ডৰ অংশীদাৰিত্ব
২০২০-২১ত হ্ৰাস হৈ ১৫ৰ পৰা ২০ শতাংশ হৈ পৰিছে। এয়া
২০১৭-১৮ত এয়া ৫২.৪ শতাংশ আছিল। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ
এক সূত্ৰ মতে দেশৰ অংগঠিত খণ্ডক সংগঠিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা
২০১১-১২ৰ ল�োৱা হৈ আহিছে। এই তথ্যই লগতে এই কথা সদৰি
কৰিছে যে ২০১৬ চনৰ পাছৰ পৰা ডিজিটেলৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ
ব্যৱহাৰে সংগঠিত খণ্ডৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। ইয়াৰ
প্ৰভাৱ অৰ্থনীতিত পৰিছে।
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ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মতে জিডিপি
বৃদ্ধিৰ হাৰ ৭.৯ শতাংশহে আছিল।
আনহাতে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ
মতে এয়া ৮.১ শতাংশ আছিল। কিন্তু
প্ৰকৃতাৰ্থত ৮.৪ শতাংশৰ বৃদ্ধি হৈছে।

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত

গ্ৰামাঞ্চল-কৃষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইলেকট্ৰ’নিকছ
উৎপাদনলৈ নতু ন প্ৰভাত
কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা-গ্ৰামীণ আঁচনি ২০২৪চনৰ মাৰ্চলৈ বৃদ্ধি
কৰিছে আৰু কেন-বেতৱা সংযুক্তকৰণ প্ৰকল্পত অনুম�োদনৰ জৰিয়তে নদী সংয�োগৰ পুৰণি
পৰিকল্পনাক বাস্তৱায়িত কৰিলে। কেৱল এয়াই নহয়, প্ৰায় সকল�ো ইলেকট্ৰ’নিক উৎপাদনত
প্ৰয়�োজনীয় চেমিকণ্ডাক্টৰত আপ�োনাল�োকে শীঘ্ৰেই মেক ইন ইণ্ডিয়া চিহ্ন থকা দেখা পাব।
কৰিব। কৃষি খণ্ডৰ বিকাশৰ ফলত বুন্দেলখণ্ডৰ পাছপৰা
এলেকাব�োৰত অৰ্থনৈতিক দিশত উন্নয়ন হ�োৱাৰ লগতে
সামাজিক স্তৰ�ো উন্নীত হ’ব। এই পৰিকল্পনাই সমগ্ৰ বৃহত্তৰ
অঞ্চলট�োক লাভাণ্বিত কৰিব আৰু অঞ্চলব�োৰৰ হ�োৱা
প্ৰব্ৰজন ৰ�োধ কৰিব পাৰিব।
n

সিদ্ধান্তঃ মেড-ইন-ইণ্ডিয়া চেমিকণ্ডাক্টৰ চিপ তৈয়াৰ কৰাৰ
স্বপ্ন পূৰ্ণ হ�োৱাৰ দিশত, ৭৬০০০ ক�োটি টকাৰ আঁচনিত

n

অনুম�োদন।

সিদ্ধান্তঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা-গ্ৰামীণক ২০২৪ বৰৰ্ষ
মাৰ্চ মাহলৈ বাহাৰ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াত
২,১৭,২৫৭ ক�োটি টকাৰ খৰচ আহিব। ইয়াৰ জৰিয়তে

n

সামগ্ৰীত ব্যৱহাৰ হ�োৱা চেমিকণ্ডাক্টৰ চিপ এতিয়া দেশত

গ্ৰামাঞ্চলত সকল�োৰে বাবে ঘৰ সুনিশ্চিত হৈ পৰিব।
n

নিৰ্মাণ হ’ব। এই মেক-ইন-ইণ্ডিয়া সামগ্ৰীয়ে যুগান্তকাৰী
পৰিৱৰ্তন আনিব।

প্ৰভাৱঃ এই আঁচনি ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈ বাহাল ৰখাৰ অৰ্থ
এয়াই যে পিএমজিৱাই-জীৰ পৰা মুঠ ২.৯৫ আবাস নিৰ্মাণৰ
অন্তৰ্গত শেষ ৰৈ থকা ১৫৫.৭৫ লাখ পৰিয়ালে সকল�ো

n

সকল�ো ডিজাইন, ফেব্ৰিকেশ্বন, পেকেজিং, টেষ্টিং, আৰু

গ্ৰামাঞ্চলত সকল�োৰে বাবে ঘৰ এতিয়া বাস্তাৱায়িত হৈ পৰিব।

বিতৰণ ব্যৱস্থাপনা গঢ়ি উঠিৱ। ইয়াৰ বাবে ৭৬ হাজাৰ ক�োটি
টকা অনুম�োদন হ’ব।

সিদ্ধান্তঃ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলে কেন-বেতৱা নদীব�োৰক
আন্তঃসংয�োগীকৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰকল্পত অনুম�োদন
জনাইছে। এই পৰিকল্পনাত সৰ্বমুঠ ব্যয় ৪৪,৬০৫ ক�োটি টকা

n

ক�োম্পানীব�োৰক দিয়া যাব। এই পৰিকল্পনাক মিছন গতিত
চলাবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন স্থাপন কৰা হৈছে।

প্ৰভাৱঃ এই প্ৰকল্পৰ পৰা ১০৩ মেগাৱাট জল বিদ্যুৎ আৰু
২৭ মেগাৱাট স�ৌৰ শক্তি উৎপন্ন হ’ব। এই কাম সূচাৰুৰূপে
সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে কেন-বেতৱা সংয�োগীকৰণ পৰিকল্পনা

n

অনুম�োদন জন�োৱা হৈছে।

মধ্যপ্ৰদেশৰ ছতৰপুৰ , পন্না আৰু টীকমগড় আৰু উত্তৰ
পানীৰ পৰ্যাপ্ত বিতৰণ সম্ভৱ হৈ পৰিব। এই এলেকাব�োৰত প্ৰায়
১০.৬২ লাখ হেক্টৰ ভূ মিত সিঞ্চন সম্ভৱ হৈ পৰিব। খালব�োৰ
সংযুক্ত হৈ পৰাৰ ফলত প্ৰায় ৬২ লাখ ল�োকে খ�োৱাপানী লাভ

সিদ্ধান্তঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চন আঁচনিক ২০২১ বৰৰ্ষ পৰা
পাঁচ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰি ২০২৬ বৰলৈ
্ষ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱত

প্ৰাধিকৰণ শীৰ ্ষক সংস্থা গঠন কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰা
প্ৰদেশৰ বান্দা, মহ�োবা আৰু ঝান্সীৰ শুকান এলেকাব�োৰত

ভাৰত বিশ্বৰ বজাৰৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব। পিএলআই জৰিয়তে
২.৩ লাখ টকাৰ ইনচেনটিভ এই খণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা

হ’ব। এই প্ৰকল্পৰ কাম ৮ বছৰত সম্পূৰ্ণহৈ পৰিব।
n

৬টা বছৰৰ ভিতৰতেই সমগ্ৰ দেশত এই চিপ নিৰ্মাণৰ
প্ৰক্ৰিয়াই ঠন ধৰি উঠিৱ। ইয়াৰ অধীনত দেশৰ ভিতৰতেই

সুবিধাসহ পকী ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিত্তীয় সহায় লাভ কৰিব।

n

প্ৰভাৱঃ স্মাৰ্ট ফ�োনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকল�ো বৈদ্যুতিক

n

প্ৰভাৱঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চন আঁচনিয়ে দেশৰ ২২ লাখ
কৃষকৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হ’ব। ইয়াৰ
ভিতৰত ২.৫ লাখ অনুসূচিত জাতি আৰু ২ লাখ অনুসূচিত
জনজাতিৰ কৃষক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে।

n
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ৰাজধানীৰ দিল্লীৰ পৰা দেৱভূ মিলৈ যাত্ৰা এতিয়া সহজ
মাথ�োঁ আঢ়ৈ ঘন্টাৰ ভিতৰত সম্পূৰ হৈ
্ণ পৰিব যাত্ৰা
স্বাধীনতাৰ অমৃত কালত দেশে প্ৰগতিৰ গতি সঠিক ভাৱে লৈছে। সকল�ো খণ্ডতে এতিয়া উন্নয়নে
ক্ষীপ্ৰতা লাভ কৰিছে। আন্তঃগাঁথনিমূলক কামকাজত বিশেষ গুৰুত্ব দি কেন্দ্ৰই ২০২২চনৰ ভিতৰত
নতু ন ভাৰতৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণকৰাৰ বাবে বিশেষ দৃষ্টিক�োণ ৰখা হৈছে। বিশ্বস্তৰীয় পৰিবহন ব্যৱস্থাৰ
ওপৰত�ো সমানেই গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বিকাশ যাত্ৰাৰ এই শৃংখলাত কাম কৰি এতিয়া দিল্লী-ডেৰাডুনৰ
মাজত ২১০ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰ্থনৈতিক কৰিডৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে। অলপতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদীয়ে এই প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে...

এ

টা সময় আছিল যেতিয়া পাহাৰৰ জনসাধাৰণে উন্নয়নৰ
কেৱল সপ�োনহে দেখিছিল। তেওঁ ল�োকৰ বাবে উন্নয়নৰ
সপ�োন দশক দশক কাল কেৱল সপ�োন হৈ পৰি
ৰৈছিল। কিন্তু কিবা এটা কৰাৰ স্পীহা যেতিয়া জাগ্ৰত হয় তেতিয়া
কথাব�োৰ সলনি হৈ পৰে। এই কৰ্মস্পীহাৰে এতিয়া দেশৰ কেন্দ্ৰ
চৰকাৰ আগবাঢ়িছে। পাহাৰৰ য�ৌৱন আৰু পানী যাতে পাহাৰতেই
থাকি স্থানীয় এলেকাৰ উন্নয়ন সাধন হয় তাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে
বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পাহাৰৰ জীৱনক সুগম কৰাৰ
বাবে বদ্ধপৰিকৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এতিয়া এটাৰ পাছত�ো আনট�ো
উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি গৈছে। এই চিন্তাক সৰ�োগত
কৰি বিগত ৪ ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিল্লী-ডেৰাডুন এক্সপ্ৰেছৱেৰ
আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। বিশ্বস্তৰৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু
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পৰিবহন ব্যৱস্থাৰ বাবে এতিয়া দিল্লী-ডেৰাডুনৰ মাজৰ দূৰত্ব হ্ৰাস
প�োৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। মাথ�োঁ আঢ়ৈ ঘন্টাৰ ভিতৰত
এজন ব্যক্তি দিল্লীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ডেৰাডুনত উপস্থিত
হ’ব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে ১২ হাজাৰ ক�োটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষে
এনে এক কৰিডৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে যি এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ
বন্য জন্তুৰ কৰিডৰ পাৰ হৈ যাব। দিল্লী-ডেৰাডুন অৰ্থনৈতিক
কৰিডৰৰ দৈৰ্ঘ্য ২১০ কিঃমিঃ হয় আৰু এয়া উত্তৰ পূব দিল্লী,
গাজিয়াবাদ, বাগপট, শ্বামলী, মুজাফৰনগৰ, সহাৰনপুৰ হৈ
ডেৰাডুন পাবগৈ, এই প্ৰকল্পৰ কাম ২০২৩ চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ
কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।
দিল্লীৰ অক্ষৰধামৰ পৰা ডেৰাডুনলৈ এই অৰ্থনৈতিক কৰিডৰে
উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব। পৰ্যটন আৰু
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ
শুনিবলৈ এই কিউআৰ
ক�োড স্কেন কৰক

ৰাষ্ট্ৰ

দিল্লী-ডেৰাডুন কৰিডৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস আৰু আৰম্ভণি
n

n

n

n

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ডেৰাডুনত প্ৰায় ১৮,০০০ ক�োটি
টকাৰ একাধিক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন
কৰে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১১ টা পৰিকল্পনাৰ আধাৰশিলা স্থাপন
কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত ৮৩০০ ক�োটি টকাৰ দিল্লী-ডেৰাডুন
অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ (ইষ্টাৰ্ণপেৰিফেৰেল এক্সপ্ৰেছৱে
জংছনৰ পৰা ডেৰাডুন) অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে।
ইয়াৰ ফলত দিল্লীৰ পৰা ডেৰাডুনৰ যাত্ৰাসময় ৬ ঘন্টাৰ পৰা
হ্ৰাস হৈ প্ৰায় আঢ়ৈ ঘন্টা হৈ পৰিব।

n

n

n

n

n

n

n

	বন্যজন্তুৰ চলাচল যাতে মটৰ গাড়ীৰ চলাচলৰ বাবে বিঘ্নিত
নহয় তাৰ বাবে ১২ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিডৰ
(উৰণীয়া সেতু ) নিৰ্মাণ কৰা হ’ব।

n

সুৰক্ষিত য�োগায�োগৰ সুবিধা থকা
৭টা প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি

	ডেৰাডুনৰ ডাট কালী মন্দিৰৰ ওচৰত ৩৪০ মিটাৰ দীঘলীয়া
সুৰংগই বন্যজন্তুৰ ওপৰত গাড়ী চলাচনৰ পৰা হ’ব পৰা
প্ৰভাৱ আঁতৰ কৰিব।

n

n

গণেশপুৰ-ডেৰাডুন খণ্ডত বন্যজন্তু যাতে গাড়ীৰ ওচৰত
আহিব ন�োৱাৰে তাৰ বাবে একাধিৰ বিকল্প পথ নিৰ্মাণ কৰা
হৈছে।
	দিল্লী-ডেৰাডুন অৰ্থনৈতিক কৰিডৰৰ ৫০০ মিটাৰৰ
অন্তৰালত বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা তথা ৪০০ৰ�ো
অধিক পেয়-জলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব।
	দিল্লী-ডেৰাডুন অৰ্থনৈতিক কৰিডৰৰ পৰা গ্ৰীণফিল্ড প্ৰকল্প,
সহৰানপুৰৰ পৰা গলগ�োৱা হৈ হৰিদ্বাৰৰ ভদ্ৰাৱাদ সংযুক্ত
পথছ�োৱাৰ কাম ২০০০ ক�োটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ
কৰা হ’ব।
১৬০০ ক�োটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া
মন�োহৰপুৰৰ পৰা কাঙ্গৰীলৈ হৰিদ্বাৰ ৰিং ৰ�োড প্ৰকল্পই
হৰিদ্বাৰত বতৰৰ সময়ত অহা অত্যাধিক পৰ্যটকৰ ফলত
সৃষ্টি হ�োৱা যান-জঁ টৰ সমস্যা আঁতৰ কৰিব। এই কামে কুমাও
খণ্ডক�ো সহায় কৰিব।
	প্ৰায় ১৭০০ ক�োটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া
ডেৰাডুন-প�োন্টা চাহিব (হিমাচল প্ৰদেশ) প্ৰকল্পই যাত্ৰা সময়
লাঘৱ কৰিব।

ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশে উৎসাহ পাব। এই কৰিডৰৰ
পৰা ৫১ কিঃমিঃৰ এটা পথ হৰিদ্বাৰলৈ যাব। এই পৃথক পথট�োৰ
বাবে ২০৯৫ ক�োটি টকা খৰচ কৰা হ’ব। ধৰ্মীয় পৰ্যটকৰ লগতে
সাধাৰণ জনতাও ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈ পৰিব। এই কৰিডৰৰ
প্ৰথম পৰ্যায় দিল্লী-মীৰাত এক্সপ্ৰেছৱেৰ অক্ষৰধামৰ পৰা আৰম্ভ
হৈ বাগপটত চুব আৰু তাৰ পৰা ডেৰাডুনলৈ সুচল যাত্ৰা। উন্নত

n

n

n

n

n

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ৭টা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন�ো কৰে।
এই প্ৰকল্পকেইটা ৰাজ্যখনত সঘনে হৈ থকা ভূ স্খলন
প্ৰতিৰ�োধ কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।
	চাৰিধামলৈ যাত্ৰা কৰাৰ বাবে পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে
দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা শ্ৰীক�োটলৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৫৮ত
ব্ৰহ্মপুৰীৰ পৰা ক�োডিয়ালালৈ পথ বহল কৰা প্ৰকল্পৰ
শুভ উদ্বোধন কৰে।
১৭০০ ক�োটি টকাৰ�ো অধিক ব্যয় সাপেক্ষে যমুনা নদীত
নিৰ্মীত ১২০ মেগাৱাটৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প তথা ডেৰাডুনত
হিমালয় সংস্কৃতি কেন্দ্ৰও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰে।
	হিমালয় সংস্কৃতি কেন্দ্ৰত এটা ৰাজ্যিক স্তৰৰ সংগ্ৰহালয়,
৮০০ আসনযুক্ত সভাগৃহ , পুথিভৰাল আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা
হ’ব। হিমালয় সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ দিশত এই কেন্দ্ৰ সহায়ক
হৈ পৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডেৰাডুনত সুগন্ধি নিৰ্মাণৰ অত্যাধুনিক
পৰীক্ষাগাৰ�ো মুকলি কৰে।
লক্ষ্মণ জুলেৰ কাষত গংগাৰ পাৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰা
হ’ব। এই দলঙৰ বিশেষ ব্যৱস্থাই পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে শিশুৰ-কৈশ�োৰৰ বাবে ডেৰাডুনত যাত্ৰা
সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এট চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলী চিটী প্ৰজেক্টৰ
আধাৰশিলা স্থাপন কৰে।

	ডেৰাডুনৰ ৭০০ ক�োটি টকাৰ অধিক ব্যয় সাপেক্ষে পানীৰ
ব্যৱস্থাপনা, নলাৰ ব্যৱস্থাপনা তথা পথ উন্নয়নৰ প্ৰকল্পৰ
বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়।
শ্ৰী বদ্ৰীনাথ ধাম আৰু গংগ�োত্ৰী-যমুনত্ৰী ধামত আধ্যত্মিকতা
তথা পৰ্যটন খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে আন্তঃগাঁথনিমূলক
প্ৰকল্পৰ�ো আধাৰশিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰে।

প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ হবলগীয়া এই ঘাইপথছ�োৱাত
একাধিক উৰণীয়া সেতু থাকিব। বন্য প্ৰাণীৰ সুৰক্ষা তথা বন্য
কৰিডৰব�োৰ যাতে বিঘ্নিত নহয় তাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া
হৈছে। নিশ্চিতভাৱে এই কৰিডৰৰ নিৰ্মাণৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰৰ
অৰ্থনৈতিক বিকাশ বৃদ্ধি পাব আৰু উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যও যথেষ্ট
উপকৃত হৈ পৰিব। n
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স্বাস্থ্য

ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ

ঘৰে ঘৰে গৈ টিকাকৰণ

ছৱিত দেখিবলৈ প�োৱা গৈছে ৰাজস্থানৰ
ক�োন�ো এখন খেতি পথাৰত স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে
টিকা দি থকা...

ক�োভিডৰ দৰে মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা
প�োৱাৰ উপায় মাত্ৰ এটাই, আৰু সেয়া
হৈছে টিকা। ক�োভিড ভেকচিন গ্ৰহণ
কৰিলেহে বিশ্বজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এই
মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। ক�োভিডৰ
বিভিন্ন নতু ন নামেৰে নিত�ৌ নতু ন সংক্ৰমণ
আহি আছে আৰু বিশেষজ্ঞসকলে বুষ্টাৰ
ড�োজ (বিশেষ টিকা ) দিয়াৰ পৰামৰ্শ
দিছে তেনে সময়ত দেশৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে
ইতিমধ্যে চলি থকা টিকাকৰণ অভিযানৰ
অধীনত দেশৰ ৫৫ শতাংশ টিকা ল�োৰা
উপযুক্ত ল�োকক ভেকচিনৰ দুয়�োটা পালি
প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে
এঢাপ আগবাঢ়ি পূ্ণ টিকাকৰণৰ সংকল্পৰে
“ঘৰ ঘৰ দস্তক, ঘৰ ঘৰ টিকা” অভিযান
আৰম্ভ কৰিছে...
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ৰাজস্থানৰ আলৱাৰ জিলা। ইয়াত কৃষক মহিলা
খেতিপথাৰত কাম কৰি আছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত
তেওঁ ল�োকৰ কামত বাধা নাহক আৰু টিকাকৰন�ো হৈ
যাওক তাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী নিজে খেতিপথাৰলৈ আহি
তেওঁ ল�োকক টিকা প্ৰদান কৰিছে। একেদৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ
বিভিন্ন জিলাত�ো একেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে।
কেৱল এয়াই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন জিলাত�ো স্বাস্থ্য
কৰ্মীসকলে বিভিন্ন বাধা আৰু প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ঘৰে
ঘৰে গৈ নাগিৰকক টিকা প্ৰদান কৰিছে। বিভিন্নজনে
টিকা ল�োৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনীহা দেখুওৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত
স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু
সকল�োকে টিকা প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰ�োঁপ
কৰিছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ক�োভিড টিকাকৰণ কাৰ্যসূচীত
অধিক বিস্তৃত কৰাৰ বাবে তথা টিকা লগ�োৱাৰ গতি বৃদ্ধি
কৰাৰ বাবে দায়ৱদ্ধ। যিক�োন�ো পৰিস্থিতিতেই যাতেই এই
ক�োভিড টিকা প্ৰদান কাৰ্যসূচী থমকি নৰয় তাৰ বাবে
বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ৩

স্বাস্থ্য

নতু ন ভাৰতৰ নতু ন অভিলেখ

৫৫% ৮৬%
অধিক য�োগ্য
জনসংখ্যাই দুয়�োটা
টিকা লগাইছে।

জনসংখ্যা ক�োভিড
ভেকচিনৰ এটা পালি
লৈছে।

ক�োটিৰ�ো অধিক ভেকচিন
দেশত দিয়া হৈছে। এয়া
বিশ্বৰ সৰ্বাধিক।

টিকাকৰণ সম্পূৰ্ণহ�োৱা
প্ৰথম ৰাজ্য হৈছে হিমাচল
প্ৰদেশ।

১৩৮

১০০%

ভেকচিন মৈত্ৰী- বিশ্বৰ বাবে ভাৰতৰ সঞ্জীৱনী
n

n

ভাৰতে ২০২১ চনৰ ২০ জানুৱাৰী তাৰিখে ভেকচিন মৈত্ৰী
কাৰ্যক্ৰমৰ অধীনত অন্য দেশক ভেকচিন প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ
কৰিছে।
২০২১ চনৰ ১৪ অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা ভেকচিন মৈত্ৰী কাৰ্যসূচী
পুনৰাই আৰম্ভ কৰা হয়। ইয়াৰ অধীনত নেপাল, ম্যানমাৰ, ইৰান
আৰু বাংলাদেশলৈ প্ৰত্যেকক ১০ লাখ ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে।
বৰ্তমান ৯৬ খন দেশলৈ স্বদেশী ভেকচিন ৰপ্তানি হৈ আছে।

ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ

নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ঘৰ ঘৰ দস্তক
শীৰ ্ষক এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি টিকা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াত
ক্ষীপ্ৰতা আনিছে। যিসকল নাগৰিক বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে
তথা নিজৰ অনীহাৰ বাবে টিকা প্ৰদান কেন্দ্ৰত যাব পৰা
নাই তেওঁ ল�োকৰ সুবিধাৰ্থে এই ঘৰ ঘৰ দস্তক কাৰ্যসূচী
হাতত ল�োৱা হৈছে। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ১০০ শতাংশ
টিকাকৰণ। এতিয়ালৈ দেশৰ ৮৬ শতাংশ জনসংখ্যাই
অন্তত এটা টিকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া বিশ্ব
অন্য কেতব�োৰ দেশতকৈ সৰ্বাধিক। কেৱল ইমানেই নহয়,
দেশে ইতিমধ্যে ৫৫ শতাংশ প্ৰাপ্তবয়স্ক য�োগ্য নাগৰিকক
ক�োভিডৰ দুয়�োটা ভেকচিন দিছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ক�োভিড
ভেকচিন বিনামূলীয়া কৰি দি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত
অঞ্চলৰ প্ৰশাসনৰ বাবে কথাব�োৰ সুগম কৰি দিছে। এই
সমণ্বয়তাই ক�োভিড ভেকচিনৰ সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে।
ইয়াৰ লগতে ক�োভিড ভেকচিন ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ড্ৰোনৰ�ো
ব্যৱহাৰ হৈছে। ভেকচিনৰ সফলতা সম্পৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
ইতিমধ্যে কৈছে যে জনতাই ক�োন�ো এটা কাম কৰিব বুলি
সিদ্ধান্ত ল�োৱাৰ পাছত সেই কাম সম্পন্ন হ�োৱাৰ ক্ষেত্ৰত
ক�োন�ো বাধা নাহে। শেহতীয়া তথ্য মতে ১৫ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত
দেশত ১৩৮ ক�োটি টিকা দিয়া হৈ গৈছে।
মহামাৰী এতিয়াও শেষ হ�োৱা নাই, সাৱধনতা জৰুৰী
ভাৰতত চলি থকা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক�োভিড টিকাকৰণ
অভিযানৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে ১৩৮ ক�োটি ল�োকক
ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে। ক�োভিডৰ পৰা ৰক্ষা
প�োৱাৰ দুটা উপায় আছে, প্ৰথমট�ো হৈছে টিকাকৰণ
আৰু দ্বিতীয়ট�ো হৈছে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা। এনে
প্ৰেক্ষাপটত টিকাকৰণৰ লগতে মাস্ক পৰিধান কৰি এই
ৰ�োগৰ পৰা নিজৰ ৰক্ষা কৰি থকাট�ো সময়ৰ আহ্বান।
সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখক- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

ক�োভিডৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজত�ো দেশে
১০০ ক�োটিৰ�ো অধিক ভেকচিনৰ পৰিসংখ্যা
অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু এতিয়া আমি ১৫০
ক�োটিৰ দিশত ক্ষীপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছ�োঁ। নতু ন
ভেৰিয়েন্টৰ খবৰ আহিছে গতিকে আমি
অধিক সতৰ্ক হৈ থকাৰ প্ৰয়�োজনীয়তা আছে।
সকল�োৰে বাবে উত্তম স্বাস্থ্য, দেশবাসীৰ উত্তম
স্বাস্থ্য চৰকাৰৰ মূল প্ৰাথমিকতা।

– নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে ক�োভিডৰ নতু ন উৎপৰিৱৰ্তক
অমিক্ৰন ইতিমধ্যে ৬৩ খন দেশলৈ বিয়পি পৰিছে।
এয়া ডেল্টা ভেৰিয়েন্টতকৈ বেছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
এতিয়ালৈ এই কথাট�োত নিশ্চিত নহয় যে ক�োভিডৰ এই
নতু ন প্ৰকাৰ কিয় ইমান ক্ষীপ্ৰতাৰে বৃদ্ধি পাইছে। য�োৱা
বৰৰ্ষ ২৪ নৱেম্বৰ তাৰিখে অমিক্ৰনৰ কথা প�োহৰালৈ
আহিছিল। ইয়াৰ পাছত এই ভেৰিয়েন্টৰ ওপৰত ভাৰত
চৰকাৰে প্ৰতিদিন তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত
সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। সেয়েহে সকল�ো
নাগৰিকে এই কথাট�োত গুৰুত্ব দিয়া উচিত যে মহামাৰী
এতিয়াও আঁতৰা নাই আৰু ক�োভিড বিধি মানি চলি মাস্ক
পৰিধান কৰি থকাট�ো সময়ৰ আহ্বান। n
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ঘৰে ঘৰে উজালা
জীৱন হৈ পৰিছে উজ্জ্বল

ক�োন�ো এখন দেশৰ প্ৰগতি সেই দেশখনৰ সম্পদৰ সঠিক বিতৰণ আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ
কৰে। ভাৰতৰ দৰে দেশত বিদ্যুতৰ মুঠ প্ৰয়�োজনীয়তাৰ ২০ শতাংশ কেৱল প�োহৰ (লাইট আদি) কৰাৰ
বাবে ব্যৱহাৰ হয়। এটা সময় আছিল যেতিয়া ইয়াৰ এক বৃহৎ অংশ পুৰণি বাল্বব�োৰে লৈছিল যিব�োৰে
অত্যাধিক বিজুলি ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে বিদ্যুতৰ অতিৰিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি কৰিছিল। তাৰ ফলত পৰিৱেশ�ো
বিনষ্ট হৈছিল। ইয়াৰ বিকল্পৰ ৰূপত এতিয়া এলইডি বাল্ব বজাৰলৈ আহিছে। কিন্তু এই এলইডি বাল্বব�োৰ
সস্তীয়া ন�োহ�োৱাৰ ফলত সাধাৰণ জনতাই ক্ৰয় কৰিব পৰা নাছিল। ইয়াৰ সমাধানৰ বাবেই ২০১৫ চনৰ
৫ জানুৱাৰী তাৰিখে আৰম্ভ হ�োৱা উজালা আঁচনিয়ে সহায়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছিল। এই আঁচনিৰ
সহায়ত এতিয়ালৈ ১০ টা মূল্যত প্ৰায় ৩৭ ক�োটি এলইডি বাল্ব সাধাৰণ জনতাৰ কাষলৈ নিয়া হৈছে...

তে

লেংগানাৰ ছেকেণ্ডৰাবাদৰ নিবাসী তথা
এখন অনাথ আশ্ৰমৰ নিবাসী ১৫ বছৰীয়া
মৰ্ছী সুশান প্ৰতিভা থকা ছাত্ৰী। তাই
পিয়ান�ো বজ�োৱাৰ লগতে কাৰাটেও শিকে। এই বহুমুখী
প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী ছ�োৱালীজনী পঢ়া-শুনাত�ো আগবাঢ়।
তাই কয় যে, পূৰ্বৰ তু লনা এতিয়া লাভ কৰা এলইডিব�োৰ
অধিক প�োহৰ দিয়ে। ভাল প�োহৰ থকা লাইটৰ ব্যৱহাৰৰ
ফলত পঢ়া-শুনা কামট�ো সহজ হৈ পৰে। পুৰণি
বাল্বব�োৰত মাথ�োঁ দুই ঘন্টা মান পঢ়াশুনা কৰা মুৰ্ছিয়ে
এতিয়া অধিক সময় পঢ়াশুনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
হাৰিয়ানৰ ছ�োনিপতৰ কাষেৰে য�োৱা ঘাইপথৰ কাষত
ঢাবাৰ ব্যৱসায় কৰা দেৱদত্ত শৰ্মাই নিজৰ হ�োটেল পূৰ্বৰ
টিউবলাইটৰ সলনি এতিয়া এলইডি লাইট লগাইছে। ইয়াৰ
ফলত তেওঁ ৰ ছয় মাহৰ বিদ্যুৎ মাচুল ৪৫ হাজাৰৰ পৰা
হ্ৰাস হৈ ১৫ হাজাৰ টকা হৈ পৰিছে। প�োহৰৰে আল�োকিত
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হৈ থকা ঢাবাত এতিয়া ল�োকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। এয়া
মাথ�োঁ দুটা উদাহৰণহে। কেন্দ্ৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত উজালা
আঁচনিয়ে দেশৰ এনে অনেক ল�োকক সহায় কৰিছে।
উজালা আঁচনি ২০১৫ চনৰ ৫ জানুৱাৰী তাৰিখে
প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। উজালা মানে হৈছে Unnat Jyoti
by Affordable LEDs for all (UJALA)। এয়া ঘৰে ঘৰে
প�োহৰ বিল�োৱা বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ আঁচনি। কেৱল
এয়াই নহয়, উজালাৰ ফলত ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ
এলইডি লাইটৰ বজাৰ হৈ পৰিছে। চৰকাৰৰ দ্বাৰা
বিতৰণ হ�োৱা এলইডিৰ সংখ্যা ১৯ জুলাইত ১৩.৩ ক�োটি
আছিল, সেয়া ১ ডিচেম্বৰ তাৰিখলৈ ১৭৭ শতাংশৰ বৃদ্ধিৰে
৩৬.৭৮ ক�োটি হৈছে। শক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত
এই আঁচনিয়ে ২০১৭ চনত দক্ষিণ এছিয় প্ৰকিউৰমেন্ট
ইন’ভেশ্বন এৱাৰ্ড লাভ কৰাৰ লগতে গ্লোৱেল ছলিড ষ্টেট
লাইটিঙৰ দৰে বঁটাও লাভ কৰিছে।

ধ্বজ্জাবাহক আঁচনি

উজালা আঁচনি

প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ উজালা আঁচনিৰ জয়যাত্ৰা
n

• প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ উজালা আঁচনিৰ

অধীনত ভাৰতে বিশ্বৰ ভিতৰতে
সৰ্বাধিক কম মূল্য ১০ টকাত এলইডি
বাল্ব বিতৰণ কৰি আহিছে। এই
আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিট�ো পৰিয়ালক
৩/৪ টা বাল্ব দিয়া হয়।

n

n

n

এই আঁচনিৰ অধীনত ১৫ৰ পৰা
২০ ক�োটি গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিয়ালক
ৰাজসাহাৰ্যনথকা ৬০ ক�োটি এলইডি
বাল্ব য�োগান ধৰা হৈছে।
এই বাল্বৰ মূল্য ২০১৪ চনত ৩১০ টকা
পৰ্যন্ত আছিল, সেয়া এতিয়া ৭০ টকা
পৰ্যন্ত হৈছে।
ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যব�োৰক ক�োন�ো
অতিৰিক্ত খৰচ কৰিবলৈ দিয়া হ�োৱা
নাই। যি খৰচ আহিছে সেয়া কেন্দ্ৰীয়
সংস্থা এনাৰ্জী এফিচিয়েন্সী চাৰ্ভিছেচ
লিঃ(ইইএছএল) বহন কৰিছে। খৰচৰ
ধন কাৰ্বন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে আয়
কৰা হৈছে।

বিশ্বস্তৰীয় পৰিচয়
জীৱনৰ গুণগত মান বৃদ্ধিঃ
১৬০০ ক�োটি টকাৰ সঞ্চয় হৈছে।
এলইডিৰ ফলত বিজুলি বিল হ্ৰাস
পাইছে। জনতাৰ জীৱন মান
উন্নত হৈছে।
বজাৰ বৃদ্ধিঃ এলইডি লাইটৰ

বজাৰ ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে।
প্ৰতিবছৰে ২১৪০ক�োটিৰ ব্যৱসায়।
জলবায়ু সংৰক্ষণত গুৰুত্বঃ
প্ৰতিবছৰে ৩বিলিয়ন টন কাৰ্বন
নিৰ্গমন হ্ৰাস পাইছে। পৰিৱেশ
সুৰক্ষা হৈছে।

এলইডিৰ ফলত বিজুলিৰ সঞ্চয় হ�োৱাৰ লগতে খৰচ কম হয়
n

n

n

n

এই লাইটৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত অধিক
প�োহৰ প�োৱা যায় আৰু বিজুলিও
সঞ্চয় হয়।
পুৰণি বাল্বব�োৰৰ তু লনাত এলইডিৰ
বিদ্যুৎ সঞ্চয় সৰ্বাধিক।
১৪০ ঘন্টা পৰ্যন্ত ব্যৱহাৰ হ�োৱাৰ
পাছতহে ১ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ
হয়। আনহাতে ইমানখিনি সময়
ব্যৱহাৰ হ�োৱাৰ পাছত চিএফএলত ২
ইউনিট আৰু আইচিএল লাইটত ৯
ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ হয়।
১৪০ ঘন্টা পৰ্যন্ত ব্যৱহাৰ হ�োৱাৰ
পাছতহে এলইডি বাল্বত ৪টা খৰচ
হয়। আনহাতে ইমানখিনি সময়
ব্যৱহাৰ হ�োৱাৰ পাছত চিএফএলত
৮ টকা আৰু আইচিএল লাইটত ৩৬
টকা খৰচ হয়। n

উন্নয়নত ক্ষীপ্ৰতা আহিছে

বিজুলিৰ সঞ্চয়

৪৮০০
ক�োটিৰ�ো অধিক
ইউনিট বিজুলি
সঞ্চয়।

১৯,১১০
ক�োটি টকাৰ
প্ৰতিবছৰে সঞ্চয়।

৯,৫৬৫
মেগাৱাট
বিজুলিৰ চাহিদা
হ্ৰাস পাইছে।

n

কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ নিৰ্গমন হ্ৰাস পাইছে। প্ৰতিবছৰে
৩,৮৬,৯৮,৩৮৭ টন কাৰ্বনৰ নিৰ্গমন হ্ৰাস পাইছে। ১.১০
ক�োটিৰ�ো অধিক স্ট্ৰীট লাইট লগ�োৱা হৈছে। ৭২ লাখৰ�ো
অধিক টিউবলাইট আৰু ২৩ লাখৰ�ো অধিক ফেন
বিতৰণ কৰা হৈছে।

দেশক এনেকুৱা এটা সমাধান সূত্ৰৰ আৱশ্যক
আছিল যাৰ সহায়ত বিজুলিৰ সঞ্চয় কৰাৰ
লগতে প্ৰয়�োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পৰা যায় আৰু
লগতে সকল�োৱে অধিক প�োহৰ লাভ কৰক।
এই আৱশ্যকীয়তা আঁতৰ কৰাৰ বাবে উজালা
আঁচনিৰ জন্ম হয়। এলইডিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ
ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, নীতি সংস্কাৰ কৰা হয়।
ইয়াৰ ফলত বাল্বৰ মূল্য হ্ৰাস পায়, ৰাইজ সচেতন
হয় আৰু বিদ্যুৎ সঞ্চয় সম্ভৱ হৈ পৰে।
-নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী
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স্বাধীনতাৰ স্ফু লিংগ জাগ্ৰত কৰি সমাজৰ বাবে
আদৰ্শপ্ৰতিষ্ঠা কৰা বীৰ সেনানীৰ কথা

ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বিভিন্ন কাহিনীব�োৰৰ কথা কৈ থাকিলে শেষ নহ'ব। দেশৰ প্ৰতিট�ো
প্ৰান্তত দেশ মাতৃত পৰাধীনতাৰ শিকলিৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলিছিল,
অনেকে আত্মবলিদান দিছিল, অনেকে নিজৰ আদৰ্শৰে আনৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত সৃষ্টি কৰিছিল।
সকল�ো জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্মৰ ল�োকৰ অৱদানৰ বাবেই দেশে ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্ট তাৰিখে ইংৰাজ
শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল। দেশে এই স্বাধীনতাৰ ৭৫ সংখ্যক বৰত্ষ ভৰি দিয়াৰ ক্ষণত চৰকাৰৰ
দ্বাৰা স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ শিতান শীৰ ্ষক এক অভিযান সমগ্ৰ দেশত চলিব ধৰিছে। নিউ
ইণ্ডিয়া সমাচাৰৰ পাতত আমি প্ৰতিট�ো সংখ্যাত তেনে কেইগৰাকীমান বীৰ স্বাধীনতা সেনানীৰ কথা
আল�োচনা কৰি আহিছ�োঁ। এইবাৰৰ শিতান আগবঢ়োল�োঁ...
40
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মহাত্মা গান্ধীৰ ছায়া হৈ স্বাধীনতা আন্দোলনত
মহত্বপূৰ ভূ
্ণ মিকা পালন কৰা মহাদেৱ ভাই দেশাই

ম

জন্মঃ ১ জানুৱাৰী, ১৮৯২ , মৃত্যুঃ ১৫ আগষ্ট, ১৯৪২

হাদেৱ ভাই দেশাই মহাত্মা
যাত্ৰা দেশাইৰ অন্তিম ক্ষণ ১৯৪২
গান্ধীৰ
ব্যক্তিগত
সচিব
চনৰ ১৫ আগষ্ট পৰ্যন্ত অটুট আছিল।
আছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ বয়সৰ
মহাত্মা গান্ধী ১৯৪২ চনৰ ৮ আগষ্ট
সৈতে মহাদেৱ ভাই দেশাইৰ বয়সৰ
তাৰিখে মুম্বাইৰ ঐতিহাসিক ভাষণত
তাৰতম্য প্ৰায় ২৪ বছৰৰ আছিল। কিন্তু
“কৰা নহ’লে মৰা” (Do or Die) শীৰ ্ষক
ইমানৰ পাছত�ো দুয়�োৰে সম্পৰ্ক যথেষ্ট
আহ্বান জনাইছিল। এই আহ্বানৰ পাছত
বন্ধুত্বপূৰ্ণ আছিল। ইয়াৰ বাবে মহাদেৱ
ইংৰাজ প্ৰশাসকে ৯ আগষ্টত মহাত্মা
দেশাইক মহাত্মা গান্ধী ছায়া বুলি ক�োৱা
গান্ধীসহ দেশাই অন্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি
হৈছিল।
পুণেৰ জেলত থয়। ইয়াতেই ১৫ আগষ্ট
কেৱল ইমানেই নহয়, তেওঁ মহাত্মা
তাৰিখে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰীয়া বন্ধ হৈ মহাদেৱ
স্নাতক ডিগ্ৰী
গান্ধীৰ স�োঁহাতস্বৰূপ আছিল। তেওঁ
ভাই দেশাইৰ নিধন হয়। তেওঁ ৰ মৃত্যুত
ল�োৱাৰ পাছত
বাপুজীৰ সকল�ো প্ৰয়�োজনীয়তা যেনে
ম্ৰিয়মান হৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে
তেওঁ আইনী
অনুবাদক, টাইপিষ্ট, পৰামৰ্শদাতা,
দেশাইয়ে নিজৰ ৫০ বছৰীয়া জীৱনত
শিক্ষাও গ্ৰহণ কৰি
দ�োভাষী, কুৰিয়াৰসহ অনেক কাম
১০০ বছৰৰ কাম কৰি গৈছে। মহাত্মা
ওকালতি কৰিছিল।
কৰিছিল। তেওঁ আনকি ৰান্ধনীশালত�ো
গান্ধীৰ ইচ্ছা অনুসৰি পুণেৰ আগা খা
মাজে ব্যস্ত হৈ মহাত্মা গান্ধীক
ভৱনত দেশাইৰ সমাধি স্থাপন কৰা
আপ্য়ায়ন কৰিছিল। তেওঁ তৈয়াৰ কৰা খিচিৰি মহাত্মা
হয়। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ এটা বছৰৰ পাছত কস্তুৰবা গান্ধীৰ
গান্ধীৰ প্ৰিয় আছিল। এই কাৰণব�োৰৰ বাবে মহাত্মা গান্ধী
মৃত্যুত তেওঁ ৰ সমাধিও দেশাইৰ ওচৰতে ৰখা হয়। মহাত্মা
আৰু কস্তুৰবা গান্ধীয়ে দেশাই নিজৰ পুত্ৰ দৰে স্নেহ
গান্ধীয়ে গুজৰাটীত লিখা আত্মকথা “সত্যৰ প্ৰয়�োগ”ক
কৰিছিল। ১৯১৭ চনত মহাত্মা গান্ধীৰ মহাদেৱ দেশাইৰ
দেশাইয়ে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰে। নিত�ৌ দিনলিপি
সৈতে সাক্ষাৎ হৈছিল আৰু তেওঁ সৈতে একেলগে কাম
লিখা দেশাইৰ কলমত মহাত্মা গান্ধীৰ বিভিন্ন দিশ
কৰাৰ বাবে লগতে ৰাখি থৈছিল। ১৯১৭ চনৰ পৰা এই
লিপিৱদ্ধ হৈছিল।

হাঁহি হাঁহি উঠিল গৈ ফাঁচীকাঠত.... শীৰক
্ষ গীতৰ
প্ৰেৰণা হৈ পৰিছিল তিলকা মাঝি

এ

জন্মঃ ১১ ফেব্ৰুৱাৰী, ১৭৫০ শ্বহীদ দিৱসঃ ১৩ জানুৱাৰী, ১৭৮৫

জন যুৱকে ১৩ জানুৱাৰী, ১৭৮৪ চনত কাইটীয়া তাৰৰ বেৰত থিয় হৈ ইংৰাজ
আৰক্ষী অধীক্ষক ক্লীৱলেণ্ডক বিষাক্ত ধনুকাড় মাৰি হত্যা কৰিছিল। সেই
যুৱকজনৰ নাম হৈছে তিলকা মাঝি। তিলকা মাঝিয়ে সেই সময়ত ইংৰাজ শাসকৰ
বিৰুদ্ধে যুজ
ঁ ৰ ঘ�োষণা কৰিছিল যি সময়ত দেশৰ ক’ত�ো বিদ্ৰোহৰ কথা আল�োচনাও হ�োৱা
নাছিল। ইংৰাজ বিষয়াক হত্যা কৰাৰ পাছত সমগ্ৰ ইংৰাজ সেনা তিলকা মাঝিক ধৰিবলৈ
ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। আৰু এদিনাখন নিজৰ জনজাতীয় গাঁও এলেকাত জনজাতীয় উৎসৱত
অংশ ল�োৱাৰ সময়ত ইংৰাজে তেওঁ ক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ১৭৮৫ চনৰ ১৩
জানুৱাৰী তাৰিখে এজন ইংৰাজ বিষয়াই আক্ৰোশমূলকভাৱে তিলকা মাঝিক ৰচীৰে বান্ধি

তিলকাৰ অৰ্থ
পাহাৰীয়া ভাষাত
খঙাল ব্যক্তি,
সাহসী ব্যক্তি
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স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ

ঘ�োৰাৰে চ�োঁচৰাই কেইবা কিঃমিঃ দূৰত্বত
থকা ভগলপুৰলৈ আনে কিন্তু ইমানৰ�ো
পাছত�ো তিলকা মাঝিৰ এক�ো ন�োহ�োৱাত
ইংৰাজ বিষয়া-সেনা আচৰিত হৈ পৰে।
কিন্তু কঠ�োৰ হৃদয়ৰ ইংৰাজে ভগলপুৰত
তিলকা মাঝিক এডাল গছত ওলমাই
ফাঁচী দি দিয়ে। ফাঁচী কাঠত ওল�োমাৰ
আগলৈ তিলকা মাঝিয়ে কেৱল হাঁহি
আছিল। ইায়ৰ পাছত তিলকা মাঝিৰ
কাহিনী দূৰ দূৰনিলৈ বিয়পি পৰে আৰু
স্বাধীনতা সেনানী সকলে হাঁহি হাঁহি
ফাঁচী ল’লে তিলকাই শীৰ ্ষক গীত গায়
স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়তাৰে
অংশ লৈছিল। ইংৰাজ শাসকৰ বিৰুদ্ধে
অস্ত্ৰ তু লি লৈ মৃত্যু হ�োৱা তিলকা মাঝিক
স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ বুলি ধৰা
হয়। ১৭৫০ চনৰ ১১ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে
বিহাৰৰ
ভগলপুৰত
চুলতানগঞ্জৰ
তিলকপুৰ গাঁৱত তিলকা মাঝিৰ জন্ম
হৈছিল। সন্থাল সম্প্ৰদায়ত জন্মগ্ৰহণ
কৰা তিলকা মাঝিৰ প্ৰকৃত নাম জবৰা
পাহাৰীয়া বুলি জনা যায়। এয়া ক�োৱা হয়
যে তিলকা নামট�ো তেওঁ ক ইংৰাজেহে
দিছিল। তিলকাৰ অৰ্থ পাহাৰীয়া ভাষাত
হৈছে এজন খঙাল ব্যক্তি। এবাৰ এজন
ইংৰাজ বিষয়াই খঙাল তিলকাক দেখি
সেই নামট�ো ৰাখে। ১৭৭১চনৰ পৰা ১৭৮৪
চনলৈ প্ৰায় ১৩ বছৰ কাল বিদ্ৰোহ কৰা
তিলকা মাঝিয়ে সন্থাল বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব
ল�োৱাৰ লগতে সামন্তবাদী মহাজন
শ্ৰেণীৰ জীৱন দুৰ্বিসহ কৰি তু লিছিল।
তিলকা মাঝীৰ নামত ভগলপুৰত তিলকা
মাঝি ভগলপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে।
প্ৰসিদ্ধ লেখিকাই তিলকা মাঝিৰ ওপৰত
এখন জনপ্ৰিয় উপন্যায় লিখিছিল,
এই উপন্যাসখন হিন্দীত “শ্বালগিৰহ
কী পুকাৰ পৰ” নামেৰে প্ৰকাশ কৰা
হৈছে। ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত
জনজাতীয় ল�োকৰ অৱদানক স�োঁৱৰণ
কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১৫ নৱেম্বৰৰ দিনট�ো
প্ৰতিবছৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে জনজাতীয়
গ�ৌৰৱ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ বাবে
সিদ্ধান্ত লৈছে।
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পৃথক পাকিস্তানৰ দাবীৰ বিৰ�োধ কৰা
ৰাষ্ট্ৰবাদী ব্যক্তি ড০ কিছলু
জন্মঃ ১৫ জানুৱাৰী, ১৮৮৮

অ

মৃত্যুঃ ৯ অক্টোবৰ, ১৯৬৩

মৃতসৰৰ
জালিয়ানাবাগ
হত্যাকাণ্ডৰ কথা নুশুনা
ব্যক্তি
কিজানি
নাই,
এই হত্যাকাণ্ড ইতিহাসৰ অন্যতম
ক’লা অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত হৈ
আহিছে। ইংৰাজ বিষয়া জেনেৰেল
ডায়াৰৰ নেতৃত্বত সহস্ৰাধিক ল�োকৰ
সেইদিনা মৃত্যু হৈছিল। সেইদিনট�োত
ইমানসংখ্যক জনতা অন্য কেতব�োৰ
১৮৮৮ চনৰ
বিষয়ৰ লগতে জনপ্ৰিয় স্বাধীনতা
১৫ জানুৱাৰীত
সংগ্ৰামী ড০ চৈফুদ্দিন কিছলুৰ
অমৃতসৰত জন্ম হ�োৱা
কিছলুৱে কেমব্ৰিজ
গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰ�োধ কৰাৰ বাবে একগ�োট
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা
হৈছিল। ইংৰাজ শাসকে ১৯১৯চনত
স্নাতক আৰু জাৰ্মানীৰ
যেতিয়া ৰাওলাট আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল
পৰা ডক্তৰেট লয়।
তেতিয়া অধিবক্তা তথা হিন্দু-মুছলমানৰ
একতাৰ বাবে মাত মাতি অহা জনপ্ৰিয়
নেতা ড০ চৈফুদ্দিন কিছলুৱে ইংৰাজ
শাসকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল। এই আইনে আৰক্ষীক
যিক�োন�ো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰী পৰ�োৱানা অবিহনে আটক কৰিব পৰা ক্ষমতা
দিছিল। এই আইনৰ বিৰ�োধিতাত কিছলুৱে অহিংসা পন্থাৰে সত্যাগ্ৰহৰ
আহ্বান জনাইছিল আৰু প্ৰায় ৩০ হাজাৰ ল�োকক একগ�োট কৰি ১৯১৯ চনৰ
৩০ মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈছিল। ইয়াৰ পাছত ড০
কিছলু , ড০ সত্যপালে সেই বৰৰ্ষ ৯ এপ্ৰিল তাৰিখে অমৃতসৰত চৰকাৰৰ
বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল। এই কাৰ্যসূচীৰ
পাছত দুয়�োকে ইংৰাজ প্ৰশাসকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ধৰ্মশালাত নজৰবন্দী কৰি
ৰাখে। ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত সদায় সক্ৰিয় ভূ মিকা পালন কৰা
কিছলুৱে মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বাৰা চল�োৱা অসহয�োগ আন্দোলনত সক্ৰিয়তাৰে
অংশ লয়। তেওঁ লগতে খিলাফৎ আন্দোলনত�ো সক্ৰিয়তাৰে অংশ গ্ৰহণ
কৰিছিল। তেওঁ আছিল এনে এজন নেতা যিগৰাকীয়ে মুছলিম লীগৰ পৃথক
পাকিস্তান দাবীক সজ�োৰে বিৰ�োধ কৰিছিল। দেশ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ
মাত মাতিছিল। দিল্লীৰ জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁ
সহপ্ৰতিষ্ঠাপক আছিল। স্বাধীনতাৰ পাছত তেওঁ ভাৰত-ৰাছিয়া সম্পৰ্ক
সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে অনেক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। ১৯৫২ চনত লেনিন
শান্তি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা তেওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি আছিল। উল্লেখ্য যে
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ জালিয়ানাবাগ ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বাঙ্গীন উন্নয়নৰ বাবে
অনেক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে।

ৰাষ্ট্ৰ

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে
নিজৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ
বিপক্ষে থিয় দিয়া বিষ্ণু দাম�োদৰ

ম

স্বাধীনতা
অমৃ
आजादी
के अमृत महोत्सव
की देত
श भरমহ�োৎসৱ
में गूंज

উপলক্ষে দেশব্যাপী কাৰ্যসূচী
·

कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट् रॉनिक्स और सूचना
प्रौद्योगिकी
य मंत्উদ্যোগশীলতা
री राजीव चंद्रशेखআৰু
र ने ইলেকট্ৰ’নিকছ
29 नवंबर, 2021
	ক�ৌশল राज्
বিকাশ,
তথ্যभरপ্ৰযু
ক্তি বিভাগৰ
ৰাজ্যিক
মন্ত্ৰী ৰাজীৱ
कोআৰু
सप्ताह
चलने
वाले कार्य
क्रम ‘आजादी
का डिजिटल
চন্দ্ৰশেখৰে
সপ্তাহজ�োৰা
চলা
महोत्सव’
का शु২৯
भारंনৱেম্বৰ
भ किया।তাৰিখে
इसका प्रत्
येक दिन इलेक्
ट्रॉनिक्स
কাৰ্যসূচী স্বাধীনতাৰ ডিজিটেল মহ�োৎসৱৰ উদ্বোধন
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के एक
কৰে। ইয়াৰ প্ৰতিট�ো দিন তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ
लक्ष्লক্ষ্যৰ
य को समर्पि
त रहा।
প্ৰতি সমৰ্পিত আছিল।

জন্মঃ ৪ জানুৱাৰী, ১৯০৬, মৃত্যুঃ ১৯৬১

হাৰাষ্ট্ৰৰ ক�োলহাপুৰত ১৯০৬ চনৰ ৪ জানুৱাৰী তাৰিখে
বিষ্ণু দাম�োদৰ চিতলেৰ জন্ম হয়। এগৰাকী কমিউনিষ্ট
হ�োৱাৰ পাছত তেওঁ প্ৰকৃত ৰাষ্ট্ৰবাদী আছিল। তেওঁ
ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়তাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ কৃষক আৰু শ্ৰমিক
শ্ৰেণীৰ উন্নয়নৰ বাবে মাত
মাতিছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ
নিমখ
আন্দোলনত�ো
সক্ৰিয়তাৰে
অংশ
লৈছিল। ভাই চিতলে
নামেৰে জনাজাত বিষ্ণু
দাম�োদৰ চিতলেই ১৯২৯
চনত পুণেৰ পৰা স্নাতক
ডিগ্ৰী
লয়,
অৱশ্যে
স্বাধীনতা আন্দোলন তথা
বিষ্ণু দাম�োদৰ চিতলে
দেশৰ স্বাধীনতাত গুৰুত্ব
এগৰাকী সাহসী
দিয়াৰ বাবেই তেওঁ ৰ
ব্যক্তি হ�োৱাৰ লগতে
স্নাতক�োত্তৰ ডিগ্ৰী আৰু
কমিউনিষ্ট চিন্তাৰে
আইনী শিক্ষা সম্পূৰ্ণ
পালিত হ�োৱাৰ পাছত�ো
নহয়। তেওঁ মাক্সবাদী
এগৰাকী প্ৰকৃত
চিন্তাধাৰত
বিশ্বাস
ৰাষ্ট্ৰবাদী আছিল।
ৰাখিছিল আৰু যথেষ্ট পঢ়া
শুনা কৰিছিল কিন্তু তেওঁ
কমিউনিষ্ট চিন্তাধাৰাৰ অন্ধ ভক্ত নাছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰবাদী চিন্তাৰে
পৰিচালিত হৈছিল। যেতিয়াই কমিউনিষ্ট চিন্তাধাৰা ৰাষ্ট্ৰৰ হিতৰ
বিপৰীতে কাম কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ মাত মাতিছিল আৰু
বিৰ�োধ কৰিছিল। ক�োৱা হয় যে কমিউনিষ্ট দলে ভাৰত ত্যাগ
আন্দোলনৰ বিৰ�োধ কৰা কাৰ্যৰ তেওঁ বিৰ�োধিতা কৰিছিল আৰু
এই কাৰ্যৰ বাবে তেওঁ কমিউনিষ্ট দলৰ পৰা বাহিৰ হ’বলগীয়া
হৈছিল। অৱশ্যে দেশ স্বাধীন হ�োৱাৰ পাছত চিতলেৰ বুদ্ধিমত্তাৰ
বাবে তেওঁ ক দলে পুনৰাই ১৯৫১ চনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। চীনে
আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত চিন্তাধাৰাৰ মতভেদৰ বাবে তেওঁ দলৰ
পৰা পুনৰ আঁতৰি আহিছিল। গ�োৱাৰ মুক্তি সংগ্ৰামত�ো তেওঁ
সক্ৰিয়তাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। n

স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ

সংস্কৃতি মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মীনাক্ষী লেখিয়ে ৪
संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 4 दिसंबर,2021 को
ডিচেম্বৰ তাৰিখে স্বাধীনতাৰ ডিজিটেল মহ�োৎসৱৰ
स्वच्छ
भारतঅনন্ত
लोगो গ�োপাল
के लिए খচবৰদাৰক
आजादी का डिजिटल
সময়ত
সন্মানিতमहोत्सव
কৰে। के
दौरान
त गोपाल
खसबरदार
कोপ্ৰতীক
सम्मानित
किया।
তেওঁअनं
লগতে
এশ ক�োটি
টিকাৰ
চিহ্নৰ
বাবেउन्होंने
হাৰুণ
ছুদেছাৰা,
ল�োকপালৰ
প্ৰশান্তहारून
মিশ্ৰা,सुবাঁ
‘100
करोड़
टीकाकरण
लोगो' के বাবে
लिए यासीन
दহेसरा,
মিছনৰ প্ৰতীক
গ�ৌৰ ইডিজি
‘लोकपाल'
के लिएচিহ্নৰ
प्रशांतবাবে
मिश्राচাই
, ‘बांৰাম
स मिशन
लोगो' के लिए
আৰু
ৰাণা
ভ�ৌমিকক
ডিজিটেল
ইণ্ডিয়াৰ
প্ৰতীক
साई राम गौड़ एदिजी और ‘डिजिटल इंडिया' के लोगो के लिए
চিহ্নৰ বাবে সম্মানিত কৰে।

·

राणा भौमिक की सराहना की।
·

ভাৰত চৰকাৰে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ উপলক্ষে
প্ৰধান অংশস্বৰূপে ৬ ডিচেম্বৰত মহাপৰিনিৰ্বান
कोविड-19 महामारी के दौरान भी मायगॉव में सक्रिय रूप
দিৱসৰ আয়�োজন কৰে।

·

স�োনাপুৰ আৰু আশে-পাশে থকা গ্ৰামাঞ্চলত বিজুলি
भारतপালন
सरकारকৰে।
ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के प्रमुख
উৎসৱ

·

সজাগতা যাত্ৰা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ১৪
অক্টোবৰ
কৰিছিল।
‘आजादीতাৰিখে
का अमृমুतকলি
महोत्सव'
के भाग के रूप में- आजादी

·

মন্ত্ৰণালয়ে সপ্তাহজ�োৰা কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণৰ
ৰাজ্যৰ ৮৬ গৰাকী আদিবাসী উদ্যোগীক সন্মানিত
बीआरओ मोटरसाइकिल अभियान India@75 राष्ट्रीय
কৰে।

से योगदान देने वाले मायगॉव ‘साथी' (सहयोगियों) को भी
স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ উপলক্ষে আৰইচি
संसলিমিটেড
्कृति राज्य নামৰ
मंत्री मीनाक्षी
लेखी ने सम्मानित किया।
এটা ব্যৱসায়িক সংস্থাই অসমৰ

समारोह
के हिस्से
के रूप में 6 दिसं
बर, 2021
को @৭৫
महापरिनिर्वाण
বিআৰঅ’
মটৰচাইকেল
অভিযান
ইণ্ডিয়া
दिवस
आयोजनএকতা,
किया।ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু পথ সুৰক্ষা
শীৰका
্ষক ৰাষ্ট্ৰীয়
ত মহ�োৎসৱৰ
অংশ
হিচাপে
के স্বাধীনতা
75 वर्ष काঅমৃ
जश्न
मनाने के लिए,
विद्युत
मंत्रालय के अंतर्गत
আন্দামানত আয়�োজিত এক অনুষ্ঠানত জনজাতীয়
आने वाली एक सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी आरईसी
উৎসৱ পালন কৰা হয়।
लिमिटेड ने असम के कामरूप जिले के सोनापुर गांव और
এই মহ�োৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি জনজাতীয়
आस-पास
के गांवों में ‘बिजली उत्सव' का आयोजन किया।

एकता,
राष्ट्र निर्माणলগত
और सड़क
रक्षा जागरूकता
এই মহ�োৎসৱৰ
সংগতিसुৰাখি
বাৰাণসীত का संदेश
फैलমহিলাসকলক
ाते हुए भारत केপুचारों
कोनोंফৰ্টিফাইড
की यात्रा करচাউল
आजादी
का अमृत
ষ্টি আৰু
সম্পৰ্কত
महोत्सव
रहा है। इस अभियान को माननीय रक्षा मंत्री
সজাগमना
কৰে।
राजनाथ
सिंह नेসাৰ্ব
14জअक्टू
र 2021বিভাগে
को दिल्ली
से रवाना
किया
খাদ্য আৰু
নীনबবিতৰণ
ৰাজ্যিক
মহিলা
था।আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ সৈতে মিলি কাৰ্যসূচী
হাতত লয়।

জনজাতীয়
পঞ্চায়ত
মন্ত্ৰণালয়
ৰাষ্ট্ৰীয়
आजादी का মন্ত্ৰণালয়,
अमृत महोत्सव
के तहत
अंडमानআৰু
और निकोबार
তথা समु
পঞ্চায়ত
द्वीपগ্ৰামীণ
समूह केবিকাশ
आदिवासी
दायों नेসংস্থাব�োৰে
आजादी काদিল্লীৰ
अमृत महोत्सव
বিজ্ঞান ভৱনত বিশেষ সন্মিলন কাৰ্যসূচীত অংশ লয়।

·

के प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान आदिवासी लोगों,
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ৰাষ্ট্ৰ

ভাৰত-ৰাছিয়া সন্মিলন

ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কই
লাভ কৰিছে নতু ন পৰিভাষা
২৮টা

বুজাবুজিৰ চুক্তি

	দুয়�োখন দেশে ২০২৫ চন পৰ্যন্ত দ্বৈত বিনিয়�োগৰ
ওপৰত গুৰুত্ব দি ৫০ বিলিয়ন ডলাৰৰ বিনিয়�োগ
কৰাৰ লগতে ৩০ বিলিয়ন ডলাৰৰ ব্যৱসায় কৰিব।
এই ক্ষেত্ৰত দুয়�ো দেশৰ মাজত ২৮খন চুক্তি
স্বাক্ষৰিত হৈছে।
	দুয়�ো দেশৰ মাজত সহয�োগিতা বৃদ্ধিৰ লগতে সৈন্য
সহয�োগ, শক্তি সমণ্বয়তা, মহাকাশ গৱেষণাত
সমণ্বয় বৃদ্ধিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব। এই
ক্ষেত্ৰত যুটীয়াভাৱে বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা হৈছে।
	দুয়�ো দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ প�োনপটীয়া বৈঠক
অনুষ্ঠিত হৈছিল।

স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰাই ভাৰতে ৰাছিয়াৰ সৈতে সুমধুৰ
সম্পৰ্ক বৰ্তাই আহিছে। ৰাছিয়াৰ ৰূপত ভাৰতে এজন বন্ধু
লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত
এই সম্পৰ্ক অধিক গাঢ় হৈ পৰিছে। দুয়�োখন দেশৰ এই
সম্পৰ্ক কিমান গাঢ় হৈ পৰিছে সেই কথাট�ো ৰাছিয়াৰ
ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ ৬ ডিচেম্বৰৰ এদিনীয়া ভাৰত
যাত্ৰাই স্পষ্ট কৰিছে।

ন

	বৈদেশিক সচিব হৰ ্ষবৰ্ধন শৃংগলাই বৈঠকৰ পাছত
কয় যে দুয়�োখন দেশৰ মাজত বিভিন্ন চুক্তি
স্বাক্ষৰিত হৈছে আৰু অনেক খণ্ডত একেলগে কাম
কৰাৰ দিশত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিনিয়�োগ
বৃদ্ধিৰ ওপৰত�ো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ’ব।

তু ন দিল্লীত ৬ ডিচেম্বৰ তাৰিখে যেতিয়া ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি
ভ্লাডিমিৰ পুটিন আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী
মিলিত হয় তেতিয়া ক�োভিড কালৰ দুটা বছৰত দুয়�োখন
দেশৰ মাজৰ বন্ধু ত্বমূলক সম্পৰ্ক কেনেকুৱা আছিল সেয়া অধিক
স্পষ্ট হৈ পৰে। পুটিনে জি-২০ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰ�োমলৈ
য�োৱা নাছিল, তেওঁ আনকি গ্লাছগ�ো জলবায়ু সন্মিলন ক�োপ-২৬ত�ো
অংশ ল�োৱা নাছিল। অলপতে তেওঁ চীন ভ্ৰমণ�ো বিভিন্ন কাৰকৰ
বাবে বাতিল কৰা হয়। কিন্তু একবিংশ ভাৰত-ৰাছিয়া শীৰ সন্মিলনত
্ষ
আহি পুটিনে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেতব�োৰ ঘ�োষণা কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে এই সম্পৰ্কত কয় যে, “বিগত কেইটামান বছৰত
বিশ্বস্তৰত বিভিন্ন ম�ৌলিক পৰিৱৰ্তন হৈছে, একাধিক ৰাজনৈতিক
সমীকৰণ হৈছিল। কিন্তু ইমানব�োৰৰ পাছত�ো ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ
মাজৰ বন্ধু ত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক নিৰন্তৰ অব্যাহত আছে। দুয়�ো দেশে
পৰস্পৰক সহায় কৰি গৈছে আৰু দুয়�োৰে প্ৰতি সংবেদশীল হৈ
আছে। এয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক অদ্বিতীয় বন্ধু ত্ব।”
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এফালে সামুদ্ৰিক পথৰ সন্ধানত গুৰুত্ব দিয়া
বিষয়ত আল�োচনা হ�োৱাৰ লগতে ভাৰতৰ চেন্নাইৰ
পৰা ভ্লাডিভ�োষ্টকৰ মাজত সাগৰীয় কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ
ওফৰত গুৰুত্ব আৰ�োপ কৰে।
ভাৰত আৰু ৰাছিয়া-দুয়�ো দেশে প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত
একেলগে কাম কৰাৰ লগতে মিলিটেৰী প্ৰযুক্তিৰ
আদান-প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা
দ�োহাৰে। একেদৰে ভাৰতীয় ৰিভাৰ্ভ বেংক আৰু
বেংক অফ ৰাছিয়াই চাইবাৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰ�োধৰ
বাবে একেলগে কাম কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে।
	দুয়�োখন দেশে এই কথাট�োত সহমত প�োষণ কৰে
যে আফগানিস্তানৰ ভূ মিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিচৰণভূ মি
হ’বলৈ দিয়া নহ’ব। উমৈহতীয়া বিবৃতিত দুয়�োখন
দেশে লস্কৰ-ই-তৈবা, আইএছআইএছ আৰু আলকায়দাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সংকল্প লয়। n

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ
শুনিবলৈ এই কিউআৰ
ক�োড স্কেন কৰক।

মিডিয়া কৰ ্ণাৰ
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১২ জানুৱাৰী

ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস
স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী

Assamese

স্বামী বিবেকানন্দই
ভাৰতবৰক
্ষ এনে এক
সাংস্কৃতিক চেতনাৰ
ৰূপত দেখিছিল
যি শতিকাজুৰি
চলি আহিছে আৰু
সেইদৰেই জীয়াই
আহিছে। এনে এখন
ভাৰত যি বিপৰীত
ভৱিষ্যবাণীৰ
পাছত�ো প্ৰতিট�ো
প্ৰত্যাহ্বান নেওচি
অধিক শক্তিশালী
হৈ পৰিছে। তেওঁ
ভাৰতক জাগ্ৰত
আৰু প্ৰবুদ্ধ কৰিব
বিচাৰিছিল।

নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।
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