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নিউ ইণ্ডিয়া

বিনামূলীয়া বিতৰণ

সমাচাৰ

স্বাৱলম্বিতাৰে
বদ্ৃ ধি পাইছে স্বাভিমান

আত্মনিৰ্ভৰশীলতা, সামাজিক ন্যায় আৰু উমৈহতীয়া সংকল্পৰে
প্ৰত্যেক নাগৰিকক স্বাৱলম্বী কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে নতু ন ভাৰত
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আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সূৰ ্য্য দিৱস

সূ
ৰ
্য্য
ভৰসাৰ সংগী

ভৱিষ্যতৰ সকল�ো

শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি শক্তি এই পৃথিৱীৰ সমস্ত মানৱকূলে ৩৬৫ দিনত ব্যৱহাৰ কৰে সেই
একেখিনি শক্তি সূৰ্য্যই মাথ�োঁ এটা ঘন্টাত এই ধৰিত্ৰীক দিয়ে। যি সময়ত জলবায়ু সমস্যাৰ বাবে পৰম্পৰাগত
জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰক জগৰীয়া কৰা হৈছে তেনে সময়ত স�ৌৰ শক্তি স্বাভাৱিকভাৱেই প্ৰাসংগিক বিষয়
হৈ পৰিছে। গ্লাছগ�োত বিগত বৰ্ষত যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই এই বিষয় সন্দৰ্ভত চিন্তাচৰ্চা কৰি আছিল তেনে
সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে এটা সূৰ্য্য , এক বিশ্ব, এটা গ্ৰিডৰ মন্ত্ৰৰ কথা কৈছিল। এয়া সময়ৰ�ো
আহ্বান। স�ৌৰ শক্তিৰ সংৰক্ষণ আৰু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতিবছৰে ৩ মে’ তাৰিখে
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স�ৌৰ দিৱস পালন কৰা হয়। ভাৰতে স�ৌৰশক্তিৰ সংৰক্ষণ তথা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেয কাম
কৰি থকাই নহয়, দেশে ইতিমধ্যে নৱীকৰণ শক্তিৰ লক্ষ্যসমূহ সময়ৰ পূৰ্বেলাভ কৰিছে।
ভাৰতে ২০১০ত ৰাষ্ট্ৰীয় স�ৌৰ মিছনৰ
অধীনত

২০২২

বৰ্ষলৈ

২০

গিগাৱাট

স�ৌৰ শক্তি আহৰণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ
কৰিছিল। স্বচ্ছ শক্তিৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ
দায়িত্বব�োধ আছিল বাবেই লক্ষ্য বৃদ্ধি কৰি
সেয়া ১০০ গিগাৱাটলৈ কৰা হৈছে। এতিয়া
আক�ৌ ২০৩০ লৈ ২৮০ গিগাৱাটৰ লক্ষ্য
নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।
স�ৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত মূলত মূধচত
লগ�োৱা স�ৌৰ পেনেলৰ পৰা (৪০ শতাংশ),
স�ৌৰ পাৰ্কৰ পৰা প্ৰায় ৪০ শতাংশ আহৰণ
কৰা হয়। ২০৩০ চনৰ ইপ্সিত লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিৰ
বাবে ১৯,৫০০ টকাৰ উৎপাদনৰ সৈতে
জড়িত হৈ থকা ইনচেন্টিভ (উদগনি)
আৰম্ভ কৰা হৈছে।
পিএম

কুসুম

অভিযানৰ

জড়িয়তে

কৃষকসকলক পৰি থকা অনুৰ্বৰ ভূ মিত
স�ৌৰ

শক্তি

উৎপাদনৰ

ব্যৱস্থা

কৰি

আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ দিশত কাম কৰি
থকা হৈছে। ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত
অতিকমেও এখনকৈ স�ৌৰ চহৰ স্থাপন
কৰাৰ দিশত কাম কৰা হৈছে।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স�ৌৰ সংস্থা

ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সে মিলি উমৈহতীয়াভাৱে ২০১৫চনৰ
৩০ নৱেম্বৰত পেৰিছত আয়�োজিত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কনভেনশ্বন ফ্ৰেমৱৰ্ক শীৰ্ষক বৈঠকৰ
সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স�ৌৰ সংস্থা স্থাপন কৰে। ইয়াৰ
মুখ্য কাৰ্যালয় হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামত আছে। এই সংস্থাত
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ১০১ সংখ্যক সদস্য হৈ পৰিছে।
অলপতে নেপাল�ো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে।
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যিধৰণে ভাৰতে উন্নয়ন-বিকাশৰ নতু ন শিখৰত উপস্থিত
হৈছে তাৰ লগে লগে আমাৰ আশা-আকাংক্ষাব�োৰ�ো
বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, শক্তি-বিজুলি আদিৰ চাহিদা বৃদ্ধি
পাইছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত দেশৰ বাবে বাবে বিদ্যুৎ খণ্ডত
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ প্ৰয়�োজনীয়তা আহি পৰিছে। ইয়াত স�ৌৰ
শক্তিয়ে বিশেষ ভূ মিকা পালন কৰিব। এই শক্তিক অধিক
বিস্তাৰিত কৰা ত�োলাট�ো আমাৰ প্ৰয়াস।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।
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ভিতৰৰ পৃষ্ঠাব�োৰত...
সুশাসনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ নতু ন পথ
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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(বাংলা)
হৰিহৰ পাণ্ডা (ওড়িয়া)

জ্যেষ্ঠ ৰূপাংকনকৰ্তা
শ্যাম শংকৰ তিৱাৰী
ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা

ৰূপাংকনকৰ্তা
দিব্যা তলৱাৰ
অভয় গুপ্তা

প্ৰচ্ছদ লেখা

জনঅংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত-স্বাভিমানী আৰু স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ
নাগৰিকৰ জীৱন সুগম কৰাৰ নতু ন ব্যৱস্থা তৈয়াৰ হৈছে। ১৪-২৮

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংগ্ৰহালয়ঃ
ঐতিহ্যৰ
জীৱন্ত প্ৰতিবিম্ব

সংক্ষিপ্ত খবৰ। ৪-৬
সংস্কৃতৰ বিশাৰদ
ব্যক্তিত্ব শিতানত পঢ়ক ভাৰতৰত্ন পাণ্ডু ৰং বামন কানেৰ কথা। ৬

ফৰ্টি ফাইড চাউলৰে সুনিশ্চিত পুষ্টি
কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তব�োৰ। ৭

আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰে নতু ন ভাৰতৰ নিৰ্মাণ
আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আঁচনিৰে নতু ন ভাৰত। ৮-১১

তিনি ৰাজ্যত আফস্পাৰ বিলুপ্তি

নতু ন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়ৰ
উদ্বোধন। ৩২-৩৩
১৩ টা ভাষাত উপলব্ধ নিউ
ইণ্ডিয়া সমাচাৰ পঢ়িবলৈ
এই লিংকলৈ যাওঁকhttps://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

সমাজ সচেতনতাৰ প্ৰসাৰত আস্থা কেন্দ্ৰৰ ভূ মিকা
মা-মন্দিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্বোধনৰ সৱিশেষ। ২৯

নিৰাপত্তাৰক্ষীক লৈ ৰাষ্ট্ৰ গৰ্ব

স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ
ভাৰতীয় স্বাধীনতাৰ
প্ৰথম সংগ্ৰাম

ভাৰত মাতৃক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা সুৰক্ষা কৰ্মীৰ সৈতে
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্বোধন। ৩০-৩১

ভাৰত-আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সম্বন্ধ
উমৈহতীয়া বৈঠকৰ সৱিশেষ। ৩৪-৩৫

ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্কত নতু ন মাত্ৰা

নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তিনিদিনীয়া ভাৰত যাত্ৰা। ৩৬-৩৭

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰৰ
পুৰণি সংস্কৰণ পঢ়িবলৈ-

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

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত দেশত হ্ৰাস পাইছে অশান্ত অঞ্চল। ১২-১৩

ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ

মহামাৰীৰ সৈতে নিৰন্তৰ যুদ্ধ। ৩৮-৩৯

স্বাধীনতা অমৃত মহ�োৎসৱ শিতানত এইবাৰ
পঢ়ক টান্তিয়া ট�োপে, উদা দেৱী, নীলাম্বৰপীতাম্বৰ আৰু পিয়লি বৰুৱাৰ কাহিনী... ৪০-৪৩

মা-অন্নপূৰ্ণাৰ আশীৰ্বাদ

অন্নপূৰ্ণা ধাম ন্যাসত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্বোধন। ৪৪

প্ৰকাশক আৰু মুদ্ৰকঃ সত্যেন্দ্ৰ প্ৰকাশ, মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান, বিঅ’চি (ব্যুৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ এণ্ড কমিউনিকেশ্বন। মুদ্ৰণঃ আৰাৱলী প্ৰিন্টাৰ্চ এণ্ড পাব্লিচাৰ্চ
প্ৰাইভেট লিমিটেড, ডাব্লিউ-৩০, অ’খলা ইণ্ড্ৰাষ্টিয়েল 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।
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সম্পাদকীয় কলম...
সাদৰ নমস্কাৰ,
প্ৰতিট�ো প্ৰচেষ্টাই সম্ভাৱনাব�োৰক চিহ্নিত কৰাৰ এটা পথ প্ৰদৰ্শন কৰে। পূৰ্বতে যিব�োৰ লক্ষ্যৰ কথা
কল্পনাও কৰা নাছিল�োঁ আজি সেইব�োৰ পূৰ্ণকৰাৰ বাবে দেশে কাম কৰি আছে। ক�োৱা হয়ঃ

क्षणश: कणशश्चैव, विद्याम् अर्थं च साधये त् |
क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम् ||

ূ , সময়ৰ ব্যৱহাৰ
অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি বিদ্যা অৰ্জন কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হওঁ তেতিয়া প্ৰতিট�ো মুহৰ্ত
কৰিব লাগে। যেতিয়া আমি নিজক আগুৱাই নিয়াৰ দিশত অগ্ৰসৰ হওঁ তেতিয়া আমি প্ৰতিট�ো সম্ভাৱনাৰ
উচিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কিয়ন�ো সময়ৰ অনুচিত ব্যৱহাৰে বিদ্যা আৰু জ্ঞানৰ বিল�োপ সাধন কৰাৰ
লগতে ধন লাভ-প্ৰগতিৰ পথ বন্ধ হৈ যায়। এই কথাট�ো দেশবাসীৰ বাবে প্ৰেৰণাস্বৰূপ কিয়ন�ো যদিহে
আমি দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে আৰু ৰাষ্ট্ৰক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তু লিব লাগে
ূ আৰু সম্ভাৱনাৰ পূৰ্ণব্যৱহাৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত। এয়াই হৈছে
তেন্তে আমি সকল�োৱে প্ৰতিট�ো মুহৰ্ত
স্বাৱলম্বিতা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মন্ত্ৰ। উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়�োজন আছে যে এবাৰ প্ৰধাননমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদী বৃটেইনৰ ভ্ৰমণত য�োৱাৰ সময়ত তেওঁ ক ৰাণী এলিজাবেথে এখন খাদীৰ ৰুমাল দেখুৱাইছিল।
সেই ৰুমালখন ৰাণীক মহাত্মা গান্ধীয়ে উপহাৰস্বৰূপে দিছিল। এই কথাট�োৰ পৰা এয়া স্পষ্ট যে ভাৰতীয়
খাদীৰ কদৰ আছে। খাদী সামগ্ৰীৰ স্বাৱলম্বিতাই দেশক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি ত�োলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়
কৰিছে। এই কাৰণট�োৰ বাবে দেশত এনে এক ব্যৱস্থা হৈ উঠিৱ লাগে যাৰ জৰিয়তে দেশ সুৰক্ষিত,
স্বাভিমানী আৰু স্বাৱলম্বী হৈ পৰক, নাগৰিকৰ জীৱন ধাৰণৰ সুগমতা বৃদ্ধি হওক। বিগত কেইটামান
বৰ্ষৰ পৰা আঁচনিব�োৰ তৈয়াৰ হ�োৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইব�োৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰতিট�ো পদক্ষেপৰ
আঁৰৰ চিন্তাই নতু ন ভাৰতক স্বাৱলম্বী কৰাৰ দিশত কাম কৰি গৈছে। উজ্জ্বলা, মুদ্ৰা, ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া,
ই-নাম, পেঞ্চন-সুৰক্ষা, ওস্তাদ-হুনৰ, শ্ৰম সংস্কাৰৰ জৰিয়তে অসংগঠিত খণ্ডত কাম কৰি থকা
শ্ৰমিকৰ বাবে সংৰক্ষণ আদি এই দিশত কাম হৈছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এই প্ৰয়াসব�োৰক লৈ এইবাৰৰ
সংস্কৰণৰ প্ৰচ্ছদ লেখা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে।
লগতে এই ১২ মে’ তাৰিখে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত আহ্বানৰ�ো দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। এনে
প্ৰেক্ষাপটত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত ভাৰতৰ আগবাঢ়ি য�োৱা পদক্ষেপ, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস (১১
মে’) সন্দৰ্ভত স্বাৱলম্বীতাৰ মন্ত্ৰ, ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা যুদ্ধখনৰ শেহতীয়া খবৰব�োৰত সামৰি
ল�োৱা হৈছে।
ইয়াৰ লগতে ব্যক্তিত্বৰ শিতানত সংস্কৃত ভাষাক নতু ন পৰিভাষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অহ�োপুৰুষাৰ্থ কৰা
মহান ব্যক্তিত্ব ডাঃ পাণ্ডুৰংগা বামণ কানে আৰু স্বাধীনতাৰ অমৃত মহ�োৎসৱ শিতানত দেশৰ প্ৰথম
স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশ ল�োৱা বীৰ সেনানীৰ কথাব�োৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে।
পুনঃ এই কথাট�ো উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়�োজন আছে যে আত্মসন্মান আৰু আত্মগ�ৌৰৱে হৈছে
আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ প্ৰাণ শক্তি আৰু প্ৰেৰণা। এইব�োৰক সবল কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে দেশৰ প্ৰগতি,
উন্নয়ন সম্ভৱ। সুৰক্ষিত হৈ থাকক আৰু আমালৈ পৰামৰ্শব�োৰ
প্ৰেৰণ কৰি থাকক।
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( জয়দীপ ভাটনাগৰ )

পত্ৰালাপ...
চৰকাৰী আঁচনিব�োৰৰ তথ্য প্ৰশংসামূলক
নমস্কাৰ, ম�োৰ নাম বি বি বাঘাসিয়া হয়। মই গুজৰাট চৰকাৰৰ কৃষি আৰু
নগৰ আৱাস বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী আৰু সাৱৰকুণ্ডলা/লীলিয়া বিধানসভাৰ
সদস্য হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি কাম কৰিছ�োঁ। মই নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰৰ
প্ৰতিট�ো সংখ্যা লাভ কৰি থাক�োঁ। এই আল�োচনীখন পঢ়িবলৈ ভাল হৈছে আৰু
এই আল�োচনীৰ জৰিয়তে লাভ চৰকাৰী তথ্য প্ৰশংসনীয়। বিগত সংখ্যাত
মই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, শীলভদ্ৰ, লক্ষ্মণ নায়ক, বাসন্তী দেৱী আৰু এম এ
আয়েংগাৰৰ দৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেনানীৰ কথা পঢ়ি উপকৃত হৈছ�োঁ। এই
কথাব�োৰ পঢ়া আৰু দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়াৰ
বাবে মই নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰৰ সমূহ সদস্যক ধন্যবাদ জনাইছ�োঁ।
vaghasiyavv@gmail.com

বাবে

সকল�ো তথ্যৰ ভাণ্ডাৰ হৈছে নিউ
ইণ্ডিয়া সমাচাৰ

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰে অনুৰূপ নতু ন ভাৰতৰ
ছবিখন স্পষ্ট কৰে। এই আল�োচনীখনত দিয়া
হ�োৱা প্ৰতিট�ো তথ্য প্ৰতিয�োগিতামূলক পৰীক্ষাৰ
বাবে বিশেষ উপয�োগী। সময়ৰ লগে লগে এই
আল�োচনীখন অধিক বিকশিত হ’বলৈ আৰম্ভ
কৰিছে। ইয়াৰ বাবে এই আল�োচনীৰ প্ৰতিট�ো
সংস্কৰণৰ বাবে মই অধীৰ অপেক্ষা কৰ�োঁ। উন্নত
বিষয়বস্তু আৰু ই-মেইলৰ মাধ্যমত লাভ কৰা
হ�োৱা এই আল�োচনী পঢ়ি মই উপকৃত হৈছ�োঁ।

সকল�ো তথ্যৰ আধাৰ হৈ পৰিছে নিউ ইণ্ডিয়া
সমাচাৰ। এই সংখ্যাত প্ৰকাশিত লেখাব�োৰে
ভাৰতৰ বিকাশৰ প্ৰকৃত ছবিখন স্পষ্ট কৰিছে।
এই আল�োচনীখনত ৰাষ্ট্ৰ বিকাশৰ সৈতে
সম্বন্ধিত সকল�ো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এই
আল�োচনীখনে চৰকাৰৰ সকল�ো নতু ন আঁচনি
আৰু কামকাজব�োৰ তথ্য সহকাৰে প্ৰকাশ
কৰাৰ ফলত আমি উপকৃত হৈছ�োঁ। এনে এখন
সুন্দৰ আল�োচনী উপহাৰ হিচাপে দিয়াৰ বাবে
অশেষ ধন্যবাদ।

প্ৰতিয�োগিতামূলক
উপয�োগী

পৰীক্ষাৰ

ম�োহিত চ�োনী
sonimohit895@gmail.com

মুকেশ শৰ্মা, ঋষি বৰ্মা
mukesh123idea@gmail.com

সুন্দৰ উপস্থাপনৰে সকল�োৰে উপকাৰী নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ
ল�োকপ্ৰিয় আল�োচনী নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰৰ পুৰণি সংস্কৰণব�োৰ পঢ়িবলৈ পাইছ�োঁ। এইব�োৰ পঢ়ি মই যথেষ্ট উপকৃত হৈছ�োঁ।
আল�োচনীখনত সকল�ো তথ্য সুন্দৰভাৱে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, সাধাৰণতে এইব�োৰ তথ্য তেনেকৈ লাভ কৰিব পৰা নাযায়। এই
পত্ৰিকাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা সকল�োকে অশেষ ধন্যবাদ।
ajsalempur123@gmail.com

গুৰুত্বপূৰ্ণতথ্যৰে ভৰা আল�োচনীখন প্ৰশংসনীয়
নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৫ এপ্ৰিল ২০২২ৰ সংস্কৰণ পঢ়িবলৈ সুয�োগ লাভ কৰিল�োঁ। এই সংস্কৰণত
সন্নিৱিষ্ট ৰেলৰ বাবে সুৰক্ষা কৱচ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ দ্বাৰা মিছন গংগাৰ সৈতে ইউক্ৰেইনৰ পৰা উদ্ধাৰ
হৈ অহা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ কথাব�োৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত কাৰ�ো দ্বিমত নাই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ম�োদীৰ দৰে
পূৰ্বতেও ক�োন�ো নাছিল আৰু আগলৈও নাথাকিব। এই আল�োচনী সময়মতে প্ৰতিজন পঢ়ুৱৈৰ কাষলৈ লৈ য�োৱা তথা
আল�োচনীখন সুন্দৰকৈ ছপা কৰাৰ বাবে সকল�োকে ধন্যবাদ।
শ্ৰীগ�োপাল শ্ৰীবাস্তৱ
shrigopal16@gmail.com

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
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সংক্ষিপ্ত খবৰ

ভাৰতীয় কৃষি সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ ৫০০০ ক�োটিৰ সীমা
অতিক্ৰম, ইতিহাসত এয়া সৰ্বাধিক পৰিসংখ্যা

কৃ

ষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে ক্ৰমাগতভাৱে
ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। কৃষিজাত
সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ল�োৱা
বিশেষ ব্যৱস্থাব�োৰৰ ফলতেই ক�োভিড মহামাৰীৰ
দৰে সংকটৰ পাছত�ো ভাৰতে নিজৰ উন্নত
ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে। এই অনুসৰি ক�োভিড
পৰিস্থিতিৰ পাছত�ো ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত
ভাৰতৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি পৰিমাণ
৫০.২১ বিলিয়ন ডলাৰ হৈ পৰিছে। এয়া বিগত বিত্তীয় বৰ্ষতকৈ
২০ শতাংশ অধিক। উল্লেখ্য যে এই ৰপ্তানিত কৃষিজাত আৰু

ৰপ্তানিত অপ্ৰত্যাশিতভাৱে ২৭৩ শতাংশৰ বৃদ্ধি
হৈছিল। অন্যান্য কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত চেনিৰ
ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ ৪.৬ বিলিয়ন ডলাৰ আৰু অন্য
কৃষিজাত খাদ্যসামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ ১.০৮
বিলিয়ন ডলাৰ হৈছে। চাউল-ঘেহু আৰু অন্য
খাদ্য সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা,
উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, পশ্চিম বংগ, ছত্তীশগড়,
মধ্য প্ৰদেশ, তেলেংগানা, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ
আদি ৰাজ্যব�োৰৰ কৃষক উপকৃত হৈছে। সামুদ্ৰিক উৎপাদনৰ
ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ৭.৭১ বিলিয়ন ডলাৰৰ ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে

সামুদ্ৰিক উৎপাদন দুয়�োটাই সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। কেন্দ্ৰীয়
বাণিজ্যিক তথ্য আৰু পৰিসংখ্যা বিভাগৰ তথ্য মতে ভাৰতে
চাউলৰ ৰপ্তানিত উল্লেখনীয় সফলতা লাভ কৰি বিশ্বৰ বজাৰৰ
প্ৰায় ৫০ শতাংশৰ বজাৰ অধিকাৰ কৰি লৈছে। ২০২১-২২
বিত্তীয় বৰ্ষত চাউলৰ ৰপ্তানি ৯.৬৫ বিলিয়ন ডলাৰ আছিল আৰু
ঘেহুৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ ২.১৯ বিলিয়ন ডলাৰ হৈছিল। ঘেহুৰ

উপকূলৱৰ্তী ৰাজ্যব�োৰ যেনে পশ্চিম বংগ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ,
ওড়িশ্যা, তামিলনাডু , কেৰেলা, মহাৰাষ্ট্ৰ তথা গুজৰাটৰ কৃষক
লাভাণ্বিত হৈছে। মচলাৰ ৰপ্তানি ক্ৰমাগত দ্বিতীয় বৰ্ষত�ো বৃদ্ধি
হৈ ৪ বিলিয়ন ডলাৰ হৈ পৰিছে। কফীৰ ৰপ্তানিত�ো প্ৰথমবাৰ
১ বিলিয়ন ডলাৰ হৈ পৰিছে। ইয়াৰ ফলত কৰ্ণাটক, কেৰেলা
আৰু তামিলনাডুৰ খেতিয়ক উৎসাহিত হৈ পৰিছে।

প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদনত আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত

ভা

ৰতে প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত স্বদেশীকৰণৰ ওপৰত
বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ
দিশত শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। বিগত ৭ এপ্ৰিল
তাৰিখে ১০১ প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰীৰ এনে এখন সূচী জাৰি
কৰা হৈছে যিব�োৰৰ আমদানি অনাগত পাঁচটা বৰ্ষলৈ
বন্ধ থাকিব। এইব�োৰ কেৱল ভাৰতীয় উৎপাদকৰ পৰাহে
ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব। ইয়াৰ পূৰ্বে২০২০ৰ পৰা এতিয়ালৈ
দুখনকৈ সূচী জাৰি কৰি ২০৯টা প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী/
প্ৰণালীৰ আমদানিত প্ৰতিবন্ধকতা লগ�োৱা হৈছে। প্ৰথম
সূচীখন ২০২০চনৰ আগষ্ট মাহত জাৰি কৰা হৈছিল আৰু
দ্বিতীয় সূচীখন ২০২১ৰ মে’ত জাৰি কৰা হৈছিল। মন
কৰিবলগীয়া কথা এয়াই যে দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা
খণ্ডত দেশৰ ছবিখন আমাদানিকৰ্তাৰ ৰূপতহে প্ৰতিষ্ঠা
হৈ আহিছিল। গতিকে এই ছবিখন সলনি কৰাৰ বাবে
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত মন্ত্ৰৰ সৈতে
প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদনত�ো আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ
কৰা হৈছিল। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মতে, “এই
সূচীব�োৰত জাৰি কৰাৰ আঁৰত চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে
স্বদেশী উদ্যোগক উৎসাহিত কৰা। ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা
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বিভাগৰ প্ৰয়�োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়
মানক বৰ্তাই ৰাখি প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত ৰপ্তানিৰ ওপৰত�ো
গুৰুত্ব দিয়াট�োৱেই হৈছে এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য।”

সংক্ষিপ্ত খবৰ

ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত
বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক
প্ৰধানমন্ত্ৰী ম�োদীঃ এয়া দুয়�ো দেশৰ
মাজৰ গভীৰ সম্পৰ্কৰ পৰিচয়

ভা

ৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় এলেকাৰ অন্যতম
শক্তিশালী দেশ তথা ক�োৱাড গ�োটৰ
গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত এতিয়া
বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে। দুয়�ো দেশৰ মাজত
হ�োৱা চুক্তি অনুসৰি ২ এপ্ৰিলত ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া
অৰ্থনৈতিক সহয�োগিতা আৰু বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ
চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে। দুয়�ো দেশৰ মাজৰ এই চুক্তিৰ
গুৰুত্ব ইমানেই আছিল যে দুয়�ো দেশৰ বাণিজ্য
মন্ত্ৰীয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী আৰু স্কট মৰিছন ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমৰ
জৰিয়তে সংযুক্ত হৈ আছিল। ফেব্ৰুৱাৰী মাহতেই
দুয়�োখন দেশৰ মাজত হ�োৱা আল�োচনাৰ অন্তত
এই বাণিজ্য চুক্তিৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল�োৱা হৈছিল। ফ্ৰী
ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট (মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ অধীনত এয়া
ভাৰতে প�োনপ্ৰথম ক�োন�ো এক উন্নয়নশীল দেশৰ
সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। এই বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
কয় যে, “এই বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে দুয়�োখন দেশৰ
মাজত থকা উমৈহতীয়া সম্পৰ্কক অধিক গাঢ় কৰি
তু লিছে।” এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক
চামৰাৰ উৎপাদন, বস্ত্ৰ, খেল উৎপাদন আৰু
কাপ�োৰৰ দৰে ৯৬ শতাংশ সামগ্ৰী নিঃশুল্ক প্ৰদান
কৰিব। বাণিজ্য মন্ত্ৰী পিয়ুষ গ�োৱেলৰ মতে “ইয়াৰ
ফলত দুয়�ো দেশৰ মাজত আগন্তুক পাঁচ বছৰত
দ্বৈত বাণিজ্য ২৭ বিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ৪৫৫০ বিলিয়ন ডলাৰ হ�োৱাৰ আশা কৰা হৈছে।”

তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি
হ�োৱা বিশ্বৰ অৰ্থনীতিব�োৰৰ
অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব ভাৰত

ক�ো

ভিড মাহামাৰী তথা ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সময়ত�ো
দেশৰ অৰ্থনীতি দুৰ্বল হৈ পৰা নাছিল।
বিশ্বস্তৰীয় অৰ্থনৈতিক পৰামৰ্শদাতা সংস্থা কেপিএমজীয়ে
শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে যে ২০২২ বৰ্ষত বিশ্বৰ
সৰ্বাধিক গতিত উৰ্ধগামী হ�োৱা অৰ্থনীতিব�োৰৰ ভিতৰত
ভাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব। বিত্তীয় বৰ্ষ২০২১-২২ত আৰু
২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষট�োত ক্ৰমাগতভাৱে ৯.২ আৰু ৭.৭
শতাংশ বৃদ্ধি দৰ কনছালটিং সংস্থাট�োৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে।
কেপিএমজিৰ মতে দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ দৰ ভাৰত
চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰমূলক নীতিব�োৰৰ
ফলত অৰ্থনীতিৰ গতি উৰ্ধগামী হৈ থাকিব। আন্তঃগাঁথনিৰ
ওপৰত দিয়া হ�োৱা বিশেষ গুৰুত্বই উন্নয়ন সাধন কৰাৰ
লগতে কৰ্মসংস্থাপন�ো বৃদ্ধি কৰিব। ঔদ্যোগিক সংস্থা
ফিকিৰ মতে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষট�োত দেশৰ জিডিপিৰ
বৃদ্ধি দৰ ৭.৪ শতাংশ থাকিব।

যাত্ৰীৰ সৈতে উৰা মাৰিলে
‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ ড’ৰ্নিয়াৰ বিমান

কে

ন্দ্ৰীয় চৰকাৰে য�োগায�োগ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত
পৰ্যায়ক্ৰমে কামব�োৰ কৰি আহিছে। আৰু এই
প্ৰয়াসৰ ফলশ্ৰুতিত উড়ান আঁচনিৰ অধীনত সফলতাব�োৰ
সম্ভৱ হৈ পৰিছে। শেহতীয়াকৈ এই ক্ষেত্ৰত দেশে অন্য এক
সফলতা লাভ কৰা দেখা গৈছে। অভ্যন্তৰীণ বিমান পৰিবহন
সংস্থা এলায়েন্স এয়াৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বদেশত নিৰ্মীত
ড’ৰ্নিয়াৰ বিমান বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই
ড’ৰ্নিয়াৰ ২২৮ বিমান বিগত ১২ এপ্ৰিল তাৰিখে ডিব্ৰুগড়
আৰু পাছিঘাটৰ মাজত চলাচল হয়। ১৭ যাত্ৰী কঢ়িয়াই
নিয়াৰ ক্ষমতা থকা এই ড’ৰ্নিয়াৰ-২২৮ বিমান দিনৰ লগতে
নিশাৰ ভাগত�ো চলাচল কৰাৰ ক্ষমতা আছে। এই লঘু
এয়াৰক্ৰাফটৰ চলাচলৰ ফলত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনৰ
মাজত য�োগায�োগ ব্যৱস্থা অধিক উন্নত হৈ পৰিব। পাহাৰীয়া
এলেকাত সৰু ৰানৱেত এই বিমানখনৰ অৱতৰণৰ সুবিধা
আছে বাবেই এয়া বিশেষ সহায়ক হৈ পৰিব। n
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ব্যক্তিত্ব

ডঃ পাণ্ডুৰং বামন কানে

সংস্কৃতৰ
বিশাৰদ

জন্মঃ ৭ মে’ ১৮৮০, মৃত্যুঃ ১৮ এপ্ৰিল ১৯৭২

আধুনিক সময়ত ভাৰতীয় চিন্তন, ধৰ্মআৰু আধ্যাত্মিকতাবাদৰ দিশত হ�োৱা কামকাজব�োৰত এনে কেতব�োৰ মণিষীৰ
অৱদান আছে যিব�োৰে কেৱল ইতিহাস ৰচনা কৰাই নহয়, বৰঞ্চ ভাৰত ভূ মিক বিশ্বৰ আগত সন্মানৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে।
বৈদিক ভাষাৰ ৰূপত আজি যদিহে সংস্কৃত ভাষাক গণ্য কৰা হয় বা আজি যদিহে বিশ্বৰ সকল�ো ভাষাৰে মূল ভাষা হিচাপে
সংস্কৃতক চ�োৱা হয় তথা ভাৰতীয় সংস্কৃতিগত ধৰ্মক যদিহে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্মান জন�োৱা হয় তেন্তে ইয়াৰ বাবে
মহান ভাৰতীয় সংস্কৃতজ্ঞ আৰু বিদ্ধান পণ্ডিত ডক্তৰ পাণ্ডুৰং বামন কানেৰ বৰঙণিক কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাযায়...

বি

শ্বৰ ইতিহাসত এনে কম সংখ্যক ল�োক আছে
যিসকলে অধ্যয়ন মানে বিদ্যায়তনিক দিশত এনে
কেতব�োৰ কাম সম্পন্ন কৰে যিব�োৰ ইতিহাসৰ
পৃষ্ঠাত সাধাৰণতে বিচাৰি পাবলৈ নাই। আধুনিক ভাৰতবৰ্ষত
পাণ্ডুৰং বামন কানেৰ দৰে বিদ্ধান, বিৰল ব্যক্তিত্ব পাবলৈ টান।
১৮৮০ চনৰ ৭ মে’ তাৰিখে এক কট্টৰ মধ্যম বৰ্গীয় বাহ্মণ
পৰিয়ালত কানেৰ জন্ম হৈছিল। কানেৰ পিতৃৰ বামন শংকৰ
কানে নিম্ন আদালতৰ উকীল আছিল। কানেই হাইস্কুলীয়া
শিক্ষা এছপিজি স্কুলৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু জিলাখনৰ
ভিতৰত ২৩ সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছিল। তেওঁ ১৮৯৭ চনত
মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণহয়। ইয়াৰ পাছত তেওঁ বিএ, এমএ,
এলএলবি আৰু এলএলএম পৰীক্ষাও সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয়।
তেওঁ ৭ বছৰ কাল চৰকাৰী স্কুলব�োৰত অধ্যাপকৰ দায়িত্ব
গ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু পদ�োন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যায়ৰ সম্মুখীন
হ�োৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত তেওঁ সেই চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ
কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত তেওঁ ব�োম্বে উচ্চ ন্যায়লয়ত ওকালতি
আৰম্ভ কৰে। আইনৰ সৈতে জড়িত 'ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ইতিহাস'ৰ
ওপৰত তেওঁ লিখা কিতাপখন যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল। এই
গ্ৰন্থত তেওঁ ২৪০০ বছৰীয়া হিন্দু ধৰ্মীয় আৰু দিৱানী আইনৰ
বিকাশ যাত্ৰাৰ বিৱৰণ আছে। এই গ্ৰন্থৰ প্ৰণয়নৰ ইতিহাস�ো
আকৰ্ষণীয়।
স্বয়ং কানেও এই কথা ভৱা নাছিল যে তেওঁ ভাৰতীয়
ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ইতিহাস লেখি পেলাব। তেওঁ আচলতে সংস্কৃতত
‘ব্যৱহাৰ প্ৰমুখ ’ শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থ লিখি আছিল। সেই
গ্ৰন্থখনৰ ৰচনা সম্পূৰ্ণ হ�োৱাৰ পাছত তেওঁ ৰ মনলৈ এই
কথাট�ো আহিছিল যে গ্ৰন্থপুথিখনৰ এটা পাতনি লিখা যাওঁ ক
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যাৰ জৰিয়তে পাঠকসকলে ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ইতিহাসৰ সংক্ষিপ্ত
তথ্য লাভ কৰক। ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ লিখিবলৈ গৈ সত্যৰ
অণ্বেষণত তেওঁ এখনৰ পাছত আনখন গ্ৰন্থ, এটা অনুসন্ধানৰ
পাছত আন এটা অনুসন্ধান কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল। পৃষ্ঠাৰ
পাছত পৃষ্ঠা লিখি গৈছিল, ইয়াৰ ফলত সেই সংক্ষিপ্ত পাতনি
ইমানেই বিশাল হৈ পৰিছিল সেয়া নিজেই এক পূৰ্ণাংগ গ্ৰন্থ
হৈ পৰিল আৰু মূলত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এক
অমূল্য গ্ৰন্থ হৈ পৰিল। ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম খণ্ড ১৯৩০
চনত প্ৰকাশ হৈছিল। এখনৰ পাছত আনট�ো খণ্ড প্ৰকাশ
হৈ ১৯৬২ চনত ইয়াৰ পঞ্চম খণ্ড প্ৰকাশ পাইছিল। ১৯৩০
চনত প্ৰথম খণ্ড প্ৰকাশ হওতে তেওঁ ৰ বয়স ৫০ আছিল আৰু
১৯৬২ চনত পঞ্চম খণ্ডৰ প্ৰকাশ হ�োৱাৰ সময়ত তেওঁ ৰ বয়স
৮২ বছৰ হৈছিল। চাৰে চয় হাজাৰ পৃষ্ঠাৰ এই গ্ৰন্থখনৰ উপৰি
তেওঁ ৰ অনেক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছিল। উত্তৰৰামচৰিতৰ পৰা
আৰম্ভ কৰি কাদম্বৰী, হিন্দুৰ ৰীতিনীতি, সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্ৰ
অন্যতম। আজিও তেওঁ চিন্তাধাৰাক আইনবিদসকলে ব্যৱহাৰ
কৰি আহিছে। তেওঁ ৰ দৃষ্টিক�োণ আল�োচনাত্মক, উদাৰ আৰু
আধুনিক আছিল। তেওঁ কৈছিল ধৰ্মীয় নিয়ম স্থায়ী নহয়।
পুৰণি প্ৰথাৰ তেওঁ বিৰ�োধ কৰিছিল। ডাঃ কানেই সংস্কৃতৰ
আচাৰ্য হ�োৱাৰ লগতে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য হিচাপে
দায়িত্ব লৈছিল আৰু ১৯৫৩-১৯৫৯লৈ ৰাজ্যসভাৰ মন�োনীত
সদস্য আছিল। তেওঁ একাধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত
দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ইতিহাস কিতাপখনৰ
বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। ভাৰত
চৰকাৰে তেওঁ ক মহামহ�োপাধ্যায় উপাধি প্ৰদান কৰিছিল।
ইয়াত লগতে ১৯৬৩ত তেওঁ ক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হয়। n

কেবিনেট সিদ্ধান্ত

ফৰ্টি ফাইড চাউলৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত পুষ্টি,
গ্ৰাম্য স্বৰাজ অভিযান চলাই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত
কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়ন, দৰিদ্ৰৰ জীৱন সংস্কাৰৰ বাবে দায়ৱদ্ধ। এই দিশতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলে ২০২৪ৰ
ভিতৰত সকল�ো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত পৰ্যায়ক্ৰমে ফৰ্টিফাইড চাউল বিতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্তত মঞ্জুৰি
দিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে মহিলা, শিশু আৰু দুগ্ধপান কৰ�োৱা মাতৃসকলে পুষ্টি লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে মন্ত্ৰী
মণ্ডলে গ্ৰামীণ স্থানীয় নিগমব�োৰৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে সংশ�োধিত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বৰাজ অভিযানট�োক ২০২৬
চনৰ ৩১ মাৰ্চ পৰ্যন্ত আৰু অটল ইন’ভেশ্বন মিছনক মাৰ্চ ২০২৩লৈ চলাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে...
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n

সিদ্ধান্তঃ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা
আইনৰ অধীনত লক্ষ্য কৰি ল�োৱা সাৰ্বজনীন
বিতৰণ প্ৰণালী, একত্ৰিত বাল বিকাশ সেৱা, পিএম
প�োষণ(পুষ্টি) অভিযান আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ অন্য
কল্যাণকামী আঁচনিব�োৰৰ মাধ্যমত ফৰ্টি ফাইড
চাউল বিতৰণৰ মঞ্জুৰি দিছে।
প্ৰভাৱঃ ফৰ্টিফাইড চাউলৰ বিতৰণ ২০২৪ চনৰ জুনৰ
ভিতৰত প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশত
পৰ্যায়ক্ৰমে বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব। প্ৰায় ২৭০০
ক�োটি টকা চাউলৰ ফৰ্টিফিকেশ্বনৰ বাবে ব্যয় হ’ব
আৰু এয়া ভাৰত চৰকাৰে বহন কৰিব। ইয়াৰ জৰিয়তে
মহিলা, শিশু তথা দুগ্ধপান কৰ�োৱা মাতৃসকল উপকৃত
হ’ব। ইতিমধ্যে চৰকাৰে ৮৮.৬৫ লাখ মেট্ৰিক টন
ফৰ্টিফাইড চাউল ক্ৰয় কৰিছে।
সিদ্ধান্তঃ স্থানীয় নিগম/নিকায়ব�োৰৰ উন্নয়ন তথা
বিকাশৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ৫,৯১১ ক�োটি
টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে সংশ�োধিত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য
স্বৰাজ অভিযানক ৩১ মাৰ্চ ২০২৬ লৈ চলাই ৰখাৰ
ক্ষেত্ৰত মঞ্জুৰি দিছে।
প্ৰভাৱঃ ইয়াৰ ফলত দেশত থকা ২.৭৮ লাখৰ�ো অধিক
স্থানীয় নিগম/সংস্থাৰ উমৈহতীয়া বিকাশত সহায়ক হৈ
পৰিব। ইয়াৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু সামাজিক
উন্নয়নত সহায় হ’ব। এই আঁচনিত ৫,৯১১ ক�োটি টকা
খৰচ হ’ব।
সিদ্ধান্তঃ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলে অটল ইন’ভেশ্বন
মিছনক ২০২৩ৰ মাৰ্চলৈ চলাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত
লৈছে।
প্ৰভাৱঃ অটল ইন’ভেশ্বনৰ জৰিয়তে পাবলগীয়া
লক্ষ্যব�োৰ হৈছে- ১০ হাজাৰ অটল টিংকাৰিং লেব, ১০১

অটল ইনকিউবেশ্বন কেন্দ্ৰ আৰু ৫০ অটল কমিউনীটি
(সমূহীয়া) কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা। ইয়াৰ লগতে অটল নিউ
ইণ্ডিয়া চেলেঞ্জৰ (প্ৰত্যাহ্বান) মাধ্যমত ২০০ ষ্টাৰ্টআপক
সহায় প্ৰদান কৰা। উপৰ�োক্ত এই লক্ষ্যব�োৰ প্ৰাপ্ত
কৰিবলৈ য�োৱাৰ পথত চৰকাৰৰ দুই হাজাৰ ক�োটি
টকাৰ�ো অধিক ব্যয়ৰ কথা বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে।
n

n

সিদ্ধান্তঃ কয়লা আৰু শক্তি সম্বন্ধিত আন্তঃগাঁথনিৰ
উন্নয়নৰ বাবে কয়লা খণ্ড আইন ১৯৫৭ৰ অধীনত
অধিগ্ৰহণ কৰা ভূ মিৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা
নীতিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুম�োদন।
প্ৰভাৱঃ যিব�োৰ ভূ খণ্ডৰ পৰা কয়লা খননৰ কাম হৈ
গৈছে সেইব�োৰ ঠাইত পুনৰাই খনন আৰম্ভ হ’ব।
ইয়াৰ লগতে কয়লা তথা শক্তিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা
আন্তঃগাঁথনিমূলক কাৰ্যব�োৰ কৰা যাব। ইয়াৰ ফলত
প্ৰত্যক্ষ তথা পৰ�োক্ষভাৱে কৰ্মসংস্থাপন আৰম্ভ হ’ব। n
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আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ভিত্তিত
নতু ন ভাৰতৰ নিৰ্মাণ
ক�োভিড সংকটৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংকটৰ গৰাগত পৰিছিল তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদীয়ে এইবুলি আহ্বান জনাইছিল যে সংকটৰ পৰা সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগে আৰু সকল�োকে ভ�োকেল
ফৰ ল�োকেলৰ মন্ত্ৰ দিছিল। তেওঁ ইয়াৰ জৰিয়তে ২০২০ চনৰ (মহামাৰীৰ বছৰ) ১২ মে’ তাৰিখে ‘আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত’
অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। দেশৰ লগতে প্ৰতিজন নাগৰিকক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি ত�োলাৰ লক্ষ্যৰে এই অভিযান
আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ম�োদীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বাবে মূল পাঁচটা স্তম্ভ- অৰ্থব্যৱস্থা, আন্তঃগাঁথনি ,
ব্যৱস্থা, ভ�ৌগলিক স্থিতি আৰু চাহিদাৰ বাবে জনগণৰ জনগাঁথনিৰ অধ্যয়ন, তৰ্কসংগত কৰ ব্যৱস্থা, সৰল আৰু স্পষ্ট
আইন, সক্ষম মানৱ সম্পদৰ লগতে শক্তিশালী বিত্তীয় প্ৰণালীৰ বাবে বিশেষ ধৰণে কাম কৰি সংস্কাৰমূলক পদক্ষেপ
হাতত লৈছে। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত ঘ�োষিত অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্যই সংকটৰ সময়ত অৰ্থব্যৱস্থাক

ক�ো

সহায় কৰাই নহয় বৰঞ্চ এই দুটা বছৰত নতু ন ভাৰত ভেটি শক্তিশালী কৰিছে...

ভিডৰ সময়ত দেশৰ নাগৰিক
কিধৰণৰ শংকাত দিন অতিবাহিত
কৰিলগীয়া হৈছিল সেয়া সকল�ো
ভূ ক্তভ�োগীয়ে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। কিন্তু তেনে
সয়মত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা উচ্চাৰিত দুটা শব্দ আত্মনিৰ্ভৰ
ভাৰতে সকল�োকে সাহস দিছিল। মহামাৰীৰ দুটা বছৰ
আৰু বিশেষত তৃতীয়ট�ো বৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত
এই আত্মনিৰ্ভৰশীলতাই সকল�ো নাগৰিকক সাহস
দি আহিছে আৰু দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত সহায়
কৰিছে। ২০২০চনৰ ১২ মে’ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰক সম্বোধন
কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত
অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু প্ৰায় ২০ লাখ ক�োটি
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টকাৰ�ো অধিক অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্যৰ কথা ঘ�োষণা
কৰিছিল। তেতিয়া যদিও শংকা আছিল কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত চলা পূৰ্ণপ্ৰস্তুতি আৰু উদ্যোগ
খণ্ডৰ সকল�ো ব্যক্তিৰ সৈতে আল�োচনা কৰি ইয়াৰ
খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। আৰু ১৩ মে’ তাৰিখে
বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্যৰ
কথা ঘ�োষণা কৰিছিল। উল্লেখ্য সেই দিনধৰি দেশত
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ চৰ্চা সৰ্বাধিক হৈছে মহামাৰীৰ
সময়ত�ো সকল�ো নাগৰিকক এই শব্দই সাহস দিবলৈ
সক্ষম হৈছে। মন কৰিবলগীয়া কথা এয়াই যে
অক্সফ�োৰ্ড অভিধানেও আত্মনিৰ্ভৰশীলতা শব্দট�োক
স্বীকৃতি দি বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ শব্দ বুলি ঘ�োষণা কৰিছে।

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত

সফলতাৰ দুবছৰ

এনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান...
ক�োভিডে জনজীৱনৰ লগতে অৰ্থনৈতিক গতিক
বাধা দিয়াৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে
এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত সাহাৰ্য
আঁচনিৰ কথা ঘ�োষণা কৰিছিল। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা
সীতাৰমণে ১৩ মে’ৰ পৰা ১৭ মে’ ২০২০লৈ পাঁচটা
পৰ্যায়ত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পেকেজ ১.০ ঘ�োষণা
কৰিছিল। ২০২০ৰ ১২ অক্টোবৰত আত্মনিৰ্ভৰ
ভাৰত পেকেজ ২.০ আৰু ১২ নৱেম্বৰ ২০২০ত
আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ৩.০ ঘ�োষণা কৰা হৈছিল। এই
বিষয়ত সৱিশেষঃ

প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীৱ কল্যাণ আঁচনি

১,৯২ ,৮০০ ক�োটি টকা

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান ১.০

১১,০২ ,৬৫০ ক�োটি টকা
প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীৱ কল্যাণ
পেকেজ অন্ন আঁচনি

৮২ ,৯১১ ক�োটি টকা

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান ২.০

৭৩,০০০ ক�োটি টকা

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান ৩.০

২ ,৬৫,০৮০ ক�োটি টকা

ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ ঘ�োষণা

মুঠ ২৯,৮৭,৬৪১ ক�োটি

সমাজৰ প্ৰতিট�ো বৰ্গৰ প্ৰতি গুৰুত্ব

১২ ,৭১,২০০ ক�োটি টকা

বিঃদ্ৰঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীৱ কল্যাণ অন্ন আঁচনি ৩ মাহৰ বাবে
আছিল। ইয়াৰ পাছত ক্ৰমাগতভাৱে এয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছিল।
বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ২০২২ৰ ছেপ্তেম্বৰলৈ ষষ্ঠ
পৰ্যায়ত এই আঁচনি বৃদ্ধি কৰিছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ৮০ ক�োটি
ল�োকৰ বাবে ২ লাখ ৬০ হাজাৰ ক�োটি টকা খৰচ কৰিছে।
অহা ৬মাহত অন্য ৮০ হাজাৰ ক�োটি খৰচ হ’ব।

আত্মনিৰ্ভৰশীলতাক সফল কৰি তু লিবলৈ আজি
সমগ্ৰ দেশে সমূহীয়াভাৱে কাম কৰিছে। এই কাৰণট�োৰ
বাবেই আজি ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ মেনুফেকশ্বাৰিং পাৱাৰ
হাউচ (উৎপাদনৰ মূল কেন্দ্ৰ) হৈ পৰিছে। মেক ইন
ইণ্ডিয়া আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতক সফল কৰি ত�োলাৰ

৬০ খনৰ�ো অধিক দেশত ভাৰতীয় মিছন আৰু
দূতাবাসব�োৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কৰ্নাৰ
জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা
ল�োকসভাত দিয়া তথ্য অনুসৰি ১৪ ভ�ৌগলিক
চিহ্ন (জিঅ’গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্বন ) টেগ থকা
জনজাতীয় উৎপাদনক বিদেশত থকা ৬৩
ভাৰতীয় মিছন আৰু দূতাবাসক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত
কৰ্নাৰৰ বাবে পঠ�োৱা হৈছে। ২০২২ৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ
৪০ৰ�ো অধিক স্থানত এইব�োৰ প্ৰদৰ্শিত হৈছে।
বাবে এই ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। এই দিশত
অধিক কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ২৫ হাজাৰৰ�ো অধিক
অভিয�োগ আদি সুপৰামৰ্শৰে সমাপ্ত কৰিছে আৰু
অনুজ্ঞাপত্ৰব�োৰ পুনৰাই জাৰি কৰা হৈছে। ব্যৱসায়ৰ
সুগমতাৰ বাবেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ
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আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি

পিপিই কিট আৰু এন-৯৫ মাস্কৰ ক্ষেত্ৰত
ভাৰতে ৪৮খন দেশক সহায় কৰিছে
ভাৰত দেশে হৈছে বিশ্বৰ দ্বিতীয়খন দেশ
যিখনে পাৰ্ছ’নেল প্ৰভেক্টিভ ইকুইপমেন্ট
অৰ্থাৎ পিপিই কিট মহামাৰীৰ সময়ত তৈয়াৰ
কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পূৰ্বতে ইয়াৰ উৎপাদন
দেশত একেবাৰে হ�োৱা নাছিল। বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ
তথ্য অনুসৰি দেশত ২০২০ৰ এপ্ৰিল-ডিচেম্বৰ
সময়ত ৬ ক�োটি পিপিই কিট আৰু ১৫ ক�োটি
এন-৯৫ মাস্ক তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। পিপিইৰ
বাবে ১১০০ নিৰ্মাতা আৰু এন-৯৫ৰ বাবে ২০০
উৎপাদনকাৰীৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল। দেশত এই
নতু ন উদ্যোগট�োৰ বজাৰ ৭০০০ ক�োটি টকা
হৈছেগৈ। ৪৮খনৰ�ো অধিক দেশে ভাৰতৰ পৰা
এই উদ্যোগ সন্দৰ্ভত সহায় লৈছে।

অভিলেখ জিএছটি সংগ্ৰহ
২০২২ৰ মাৰ্চত অভিলেখসংখ্যক ১.৪২ লাখ ক�োটি টকাৰ বস্তু আৰু সেৱা
কৰ সংগ্ৰহ হৈছে। এয়া জানুৱাৰী ২০২২ত একত্ৰিত হ�োৱা ১,৪০,৯৮৬ ক�োটি
টকাৰ অভিলেখ�ো ভংগ কৰিছিল। উল্লেখ্য যে ২০২২ৰ মাৰ্চত সংগ্ৰহ হ�োৱা
জিএছটি বিগত বৰ্ষৰ মাৰ্চত সংগ্ৰহ হ�োৱা জিএছটিত কৈ ১৫ শতাংশ বেছি।
আৰু ২০২০ মাৰ্চৰ জিএছটিতকৈ ৪৬ শতাংশ অধিক আছিল। ২০২১-২২
বিত্তীয় বৰ্ষত এয়া পঞ্চমবাৰৰ বাবে সৰ্বাধিক জিএছটি সংগ্ৰহ হৈছিল। অধিক
জিএছটি সংগ্ৰহে বৰ্ধিত অৰ্থনৈতিক গতিবিধিৰ কথা সদৰি কৰে।

দেজিডিপিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছেগবাঢ়িছে

ক�োভিড মহামাৰীৰ জটিল সময়ত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দূৰদৃষ্টিৰ ফলত
এয়া সম্ভৱ হৈছিল যে কঠ�োৰ ক�োভিড লকডাউনৰ পাছত ঋণাত্মক
হ�োৱা -২৩.৯% জিডিপিৰ পৰিমাণ স্তব্ধ হৈছিল আৰু সেয়া
উৰ্ধগামী হৈছিল। অক্টোবৰ-ডিচেম্বৰ ২০২১ৰ প্ৰথম ত্ৰিমাসিকত
ভাৰতৰ জিডিপিৰ দৰ ৫.৪% পাইছিল। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বৰ্তমান
জিডিপিৰ পূৰ্বানুমান ৯.২ শতাংশ কৰিছে।

অভিলেখ বৈদেশিক বিনিয়�োগৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ
ওপৰত বিশ্বৰ ভৰসা বৃদ্ধি
কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা বিনিয়�োগকাৰীৰ সহায়ত
বৈদেশিক বিনিয়�োগ নীতি আৰু বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ
বৰ্ধিত ভৰসাৰ ফলত এফডিআইৰ গতি সৰ্বাধিক বৃদ্ধি
হৈ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। ভাৰতত এফডিআইৰ
হাৰ ২০১৪-১৫ত ৪৫.১৪ বিলিয়ন ডলাৰ পঞ্জীয়ন
কৰা হৈছিল, সেয়া ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি হৈ আহিছে।
২০২০-২১ বিত্তীয় বৰ্ষত ৮১.৯৭ বিলিয়ন ডলাৰ

(আনুমানিক) বৈদেশিক বিনিয়�োগ দেশত হৈছে।
২০২১-২২ প্ৰথম ছয় মাহত এফডিআইৰ পৰিমাণ ৪
শতাংশ বৃদ্ধি হৈ ৪২.৮৬ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ
হৈছিল। বিগত ৭টা বিত্তীয় বৰ্ষত (২০১৪-২১) ভাৰতত
৪৪০.২৭ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ বৈদেশিক
বিনিয়�োগ হৈছে। এই পৰিমাণ মুঠ ২১ টা বিত্তীয় বৰ্ষৰ
বৈদেশিক বিনিয়�োগৰ ৫৮ শতাংশ হয়।

কৰা হৈছে। ব্যৱসায়ৰ সুগমতাৰ বাবে ১৪টা খণ্ডত
পিএলআই (উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা
উদগনি) আৰম্ভ কৰা হৈছে। ২০২১লৈ চৰকাৰে ১
লাখ প্ৰডাকশ্বনৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিছে। আনহাতে
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ছবি এইবাৰৰ বাজেটত�ো দেখিৱলৈ
প�োৱা গৈছে। বাজেটৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল
যে, “এই বাজেটত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আৰু মেক

ইন ইণ্ডিয়াক লৈ যি নিৰ্ণয় ল�োৱা হৈছে সেয়া আমাৰ
উদ্যোগ তথা অৰ্থনীতিৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ।
মেক ইন ইণ্ডিয়া অভিযান একবিংশ শতিকাত ভাৰতৰ
প্ৰয়�োজনীয়তাও হয় আৰু এয়া বিশ্বক ভাৰতৰ সক্ষমতা
দেখুওৱাৰ সুয�োগ�ো হয়। ভাৰতৰ দৰে বিশাল দেশ
কেৱল বজাৰ হৈ থাকিলে দেশে কেতিয়াও উন্নয়ন
কৰিব ন�োৱাৰিব না যুৱ প্ৰজন্মই সুবিধা পাব।”
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প্ৰথমবাৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ
৪০০ বিলিয়ন ডলাৰ অতিক্ৰম
ভাৰতে বিত্তীয় বৰ্ষ ২০২১-২২ত ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ স্থাপন
কৰিছে। এই এটা বৰ্ষৰ সময়ত ৪১৭.৮ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী
দেশে ৰপ্তানি কৰিছে। উল্লেখ্য যে এই পৰিসংখ্যাত ইলেকট্ৰ’নিক ডাটা এক্সচেঞ্জ নকৰা
বন্দৰৰ পৰিসংখ্যা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই। যদিহে সেই পৰিসংখ্যাও য�োগ দিয়া হয় তেন্তে
ৰপ্তানিৰ সৰ্বমুঠ পৰিমাণ ৪১৮ বিলিয়ন ডলাৰৰ�ো অধিক হ�োৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ২০২২ৰ

মাৰ্চত ৪০.৩৮ আমেৰিকান ডলাৰৰ ৰপ্তানি কৰা হৈছি যি পৰিমাণ ২০২১ৰ মাৰ্চৰ তু লনাত
১৪.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি আছিল। আৰু মাৰ্চ ২০২০ৰ তু লনাত ৮৭.৮৯ শতাংশ বেছি আছিল।

পৰৱৰ্তী লক্ষ্যঃ ২ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ
n

২০২৭লৈ ২ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ ৰপ্তানিৰ
বাবে বাণিজ্য সংবৰ্ধন সংস্থা স্থাপন
কৰা হৈছে।

n	বাণিজ্য

ম�োবাইল হেণ্ডছেটৰ নিৰ্মাণত
ভাৰত এতিয়া দ্বিতীয় স্থানত
n

আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ে

মিছন আৰু উপভ�োক্তা ব�োৰ্ডৰ সৈতে
আল�োচনা অব্যাহত ৰাখিছে। বিত্তীয়
বৰ্ষ২০২১-২২ত অভিলেখ ৪০০
বিলিয়ন ডলাৰৰ সীমা অতিক্ৰম
কৰাৰ পাছত এতিয়া অধিক ৰপ্তানিৰ
৫০খন দেশৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব।

২০১৪-১৫ত ম�োবাইল ফ�োনৰ
উৎপাদনৰ পৰিমাণ ৬ ক�োটি
আৰু মূল্যত ১৯ হাজাৰ ক�োটি
আছিল। এয়া ২০২০-২১ বিত্তীয়
বৰ্ষত বৃদ্ধি হৈ ম�োবাইল ফ�োনৰ
২০১৪ত মাথ�োঁ দেশৰ ২ টা
উৎপাদন কেন্দ্ৰৰ তু লনাত এতিয়া
সেয়া ২০০ হৈছে।

২০২১ৰ নৱেম্বৰলৈ চীন, জাপান আৰু চুইজাৰলেণ্ডৰ পাছত ভাৰত
বিশ্বৰ চতু ৰ্থসৰ্বাধিক বিদেশী মুদ্ৰা থকা দেশ হৈ পৰিছে।

৪৭৭.৮
২০১৯-২০

২০২০-২১

n

উৎপাদন ৩০ ক�োটি হৈছে।

বিদেশী মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ চতু ৰ্থদেশ হৈছে ভাৰত

৫৭৭.০

বৃদ্ধি হৈছে আইআইপি

৬৩৩.৬

কৰ্মসংস্থাপনৰ নতু ন সুবিধা
n

n

২০২১-২২*

পৰিসংখ্যা বিলিয়ন ডলাৰত। *২০২১ৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈ।

১৪টা উৎপাদন খণ্ডত পিএলআই আঁচনি ঘ�োষিত হ�োৱাৰ পাছত এই
উদ্যোগখণ্ডকেইটা বিশেষ গুৰুত্ব প�োৱা দেখা গৈছে। এইব�োৰত ৬০ লাখ নতু ন
কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিৰ ক্ষমতা আছে। আগন্তুক ৫টা বৰ্ষত ৩০ লাখ ক�োটি টকাৰ
অতিৰিক্ত উৎপাদনৰ ক্ষমতা।

বাজেটৰ
সফল
ৰূপায়ন
তথা
দেশক
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত গতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে বাজেটৰ অংশীদাৰৰ সৈতে
আল�োচনাত মিলিত হ�োৱাৰ লগতে চৰকাৰৰ দ্বাৰা
সিদ্ধান্ত লৈ বিদেশৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী তথা কৃষি
সামগ্ৰী আমদানি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দি দেশীয়
সামগ্ৰীৰ/উদ্যোগক সুবিধা দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ

এপ্ৰিল-নৱেম্বৰ, ২০২১ৰ সময়ত
ঔদ্যোগিক উৎপাদনৰ সূচাংক
(আইআইপি) বৃদ্ধি হৈ ১৭.৪
শতাংশ(প্ৰতি বৰ্ষৰ হিচাপত) হৈছে। এয়া
২০২০ত (-)১৫.৩ শতাংশ আছিল।

n

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পেকেজ ৩.০ৰ
অধীনত কৰ্মসংস্থাপন আঁচনি
ঘ�োষণা কৰা হৈছে। এয়া ২০২০ৰ ১
অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰয�োজ্য হৈছে।
আৰম্ভণিৰ ১০টা মাহৰ ইপিএফঅ’
তথ্য অনুসৰি ৩২.৯ লাখ
কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি হৈছে। এই
আঁচনিৰ জৰিয়তে ৫৮.৫ লাখ
কৰ্মচাৰী উপকৃত হ’ব।
২০২৪ৰ ৩১ মাৰ্চলৈ এই আঁচনিত
২২,৮১০ ক�োটি টকা খৰচ কৰা হ’ব।
এই বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰে ৬৪০০
ক�োটি বাজেটত ধাৰ্যকৰিছে।

ম�োদীয়ে কয় যে দেশৰ চৰকাৰে আমদানিৰ পৰিমাণ
হ্ৰাস কৰি ভ�োকেল ফৰ ল�োকলৰ জৰিয়তে দেশীয়
উৎপাদনক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ
দেশৰ নাগৰিকসকলক এইবুলি আহ্বান জনায় যে
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মন�োভাৱ বৃদ্ধি কৰি স্বদেশী
সামগ্ৰী মানে ভ�োকেল ফৰ ল�োকলৰ জৰিয়তে দেশে
আত্মনিৰ্ভৰশীলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ পৰিব। n
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ৰাষ্ট্ৰ

শান্তিৰ পথত পূৰ্বোত্তৰ

পূৰ্বোত্তৰত নতু ন প্ৰভাত

তিনি ৰাজ্যৰ একাধিক এলেকাৰ
পৰা আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ

পিএম নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত কেন্দ্ৰ
চৰকাৰৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত
ৰাজয়
্ কেইখনত এনে একাধিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ
কৰা হৈছে যাৰ ফলত সেই ৰাজ্যকেইখনৰ সুৰক্ষাৰ
পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে, উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে।
২০১৪ বৰ্ষৰ তু লনাত ২০২১ বৰ্ষট�োত উগ্ৰপন্থাৰ
ঘটনা ৭৪% হ্ৰাস পাইছে। অনুৰূপ ধৰণে এই
সময়ছ�োৱাত সুৰক্ষাকৰ্মী আৰু নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ হাৰ
ক্ৰমশ ৬০% আৰু ৮৪% হ্ৰাস হৈছে।
- অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু দায়ৱদ্ধতাৰ পৰিণাম পূৰ্বোত্তৰ ভাৰতত দেখিবলৈ প�োৱা গৈছে। দশক দশক
ধৰি উন্নয়ন আৰু মুখ্যধাৰাৰ পৰা উপেক্ষিত হৈ থকা উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত এতিয়া শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু উন্নয়নৰ এক
নতু ন যুগৰ সূচনা হৈছে। উত্তৰ পূবত উন্নয়নৰ দিশত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি অহা সন্ত্ৰাসবাদৰ সমস্যা কম হ�োৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত
অশান্ত অঞ্চলৰ সংখ্যা ক্ৰমাণ্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। ইয়াৰ বাবে নাগালণ্ড, অসম আৰু মণিপুৰৰ কেইবাখন�ো জিলাৰ পৰা
আৰু আৰক্ষী চকীৰ এলেকাৰ পৰা সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন (AFSPA) প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে...

উ

ত্তৰ পূবত এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদৰ সমস্যা যথেষ্টখিনি
লাঘৱ হৈছে। এতিয়া উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত
কেৱল উন্নয়নৰ আল�োচনা হ�োৱা দেখা যায়। উত্তৰ
পূব ভাৰতক বিকাশৰ ইঞ্জিন কৰি ত�োলাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে
এতিয়া নিৰন্তৰ কাম কৰি গৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত পূৰ্বোত্তৰৰ
ৰাজ্যকেইখনৰ জনসাধাৰণৰ মন�োভাৱক সন্মান জনায়
তথা ভূ মিগত দিশত অশান্তি সৃষ্টি কৰা উপাদান হ্ৰাস হ�োৱাৰ
পৰিপ্ৰেক্ষিটত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সন্মতিৰ প্ৰতি
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লক্ষ্য ৰাখি অসম, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ একাধিক জিলা
আৰু আৰক্ষী চকী অধীনত থকা এলেকাব�োৰত সামৰিক
বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ
কৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই সিদ্ধান্তক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদীৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূব ভাৰতত উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা আঁতৰ
কৰা তথা স্থায়ী শান্তি লৈ অনাৰ বাবে দেখা স্বপ্নৰ অংশ বুলি
অভিহিত কৰা হৈছে। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনৰ
বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী গ�োটব�োৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত

ৰাষ্ট্ৰ

শান্তিৰ পথত পূৰ্বোত্তৰ

২০১৫ চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া
n

n

n

n

n

সুৰক্ষা পৰিস্থিতি উন্নত হ�োৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত সামৰিক
বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন ২০১৫ চনত ত্ৰিপুৰাৰ
পৰা আৰু ২০১৮ চনত মেঘালয়ৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে
প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল।
সমগ্ৰ অসমত ১৯৯০ চনৰ পৰাই অশান্ত অঞ্চল
অধিসূচনা জাৰি আছিল। কিন্তু ম�োদী চৰকাৰৰ ৭ বছৰৰ
নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰ ফলত পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হয়। এই
কথাট�োত গুৰুত্ব দি ২০২২ চনৰ ১ এপ্ৰিল তাৰিখে
ৰাজ্যখনৰ ২৩খন জিলাৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু ১
জিলাৰ পৰা আংশিকভাৱে আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰা
হয়।
২০০৪ চনৰ পৰা সমগ্ৰ মণিপুৰ (ইম্ফল নগৰ নিগম
এলেকাক বাদ দি) অশান্ত অঞ্চল হিচাপে ঘ�োষিত
আছিল। এই ৰাজ্যখনত�ো ১ এপ্ৰিল, ২০২২ত ৬খন
জিলাৰ ১৫টা আৰক্ষী চকী এলেকাৰ পৰা আফস্পা
আঁতৰ কৰা হয়।
নাগালেণ্ডত অশান্ত অঞ্চল অধিসূচনা ১৯৯৫ চনৰ পৰা
প্ৰয�োজ্য হৈ আছিল। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত গঠন
হ�োৱা কমিটীৰ পৰামৰ্শ মানি পৰ্যায়ক্ৰমে আফস্পা
প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। নাগালেণ্ডট�ো ২০২২ৰ ১
এপ্ৰিল তাৰিখে ৭খন জিলাৰ ১৫ আৰক্ষী চকীৰ অধীনৰ
এলেকাৰ পৰা আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

সমাধানৰ পথত সীমা বিবাদ
যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ পূব ভাৰতক
অষ্টলক্ষ্মী বুলি কয়, সেই উত্তৰ পূব
এতিয়া বিবাদমুক্ত হৈ পৰিছে। উগ্ৰবাদী
সংগঠনব�োৰে এতিয়া চৰকাৰৰ নীতি
আৰু কামত বিশ্বাস ৰাখিছে। ইয়াৰ
লগতে ৰাজ্যব�োৰৰ মাজত চলি থকা
সীমা বিবাদব�োৰ�ো নিস্পত্তি হ�োৱাৰ দিশত

আগবাঢ়িছে। অসম-মেঘালয় সীমা বিবাদৰ
১২টা বিবদমান অঞ্চলৰ ৬টা অঞ্চলৰ

সীমা বিবাদৰ নিস্পত্তিৰ বাবে ২৯ মাৰ্চত

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ

অৰুণাচল প্ৰদেশত ২০১৫ চনৰ পৰা ৩খন জিলা আৰু
অসম-অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী ২০ কিঃমিঃ আৰু ৯খন
অন্য জিলাৰ ১৬ আৰক্ষী চকীৰ অধীনত থকা এলেকাত
আফস্পা আছিল। এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে সেয়া হ্ৰাস কৰি
অনা হৈছে। আৰু বৰ্তমান কেৱল ৩খন জিলাৰ আৰু
অন্য এখন জিলাৰ ২টা আৰক্ষী চকী এলেকাত এই
অশান্ত এলেকাৰ ব্যৱস্থা প্ৰয�োজ্য হৈ আছে।

কৰাৰ কথা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ঘ�োষণা কৰা
পৰিকল্পনাব�োৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে
নিৰন্তৰ আল�োচনাত মিলিত হৈ আহিছে। ইয়াৰে পৰিণতিত
উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একাধিক উগ্ৰপন্থী গ�োটৰ সৈতে শান্তি
চুক্তি সম্পন্ন হ�োৱাৰ লগতে ভাৰতীয় সংবিধান তথা ম�োদী
চৰকাৰৰ নীতিত বিশ্বাস আনিবলৈ চৰকাৰ সফল হৈছে।
২০১৯ৰ পৰা ২০২২ৰ ভিতৰত প্ৰায় ৬৯০০ উগ্ৰপন্থীয়ে
আত্মসমৰ্পন কৰিছে আৰু প্ৰায় ৪৮০০ মাৰণাস্ত্ৰ আইনগত
ভাৱে চৰকাৰৰ হাতত জমা হৈছে।
স্থায়ী শান্তিৰ বাবে একাধিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ
উত্তৰ পূবত শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ পৰা
হৈছে। এনএলএফটিৰ সৈতে ২০১৯ত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত
হৈছিল। এই শান্তি চুক্তিৰ পাছত সকল�ো মাৰণাস্ত্ৰ হাতত
থকা উগ্ৰপন্থীয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পন কৰিছিল।
এই পদক্ষেপে ত্ৰিপুৰাক শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত

অশান্ত অঞ্চল
অশান্ত অঞ্চল
মানে হৈছে
সেইব�োৰ এলেকা
যিব�োৰত শান্তি
বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে
সেনা বাহিনীক
বিশেষ অধিকাৰ
প্ৰদান কৰা হয়।

মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়।

পূৰ্বোত্তৰত হ্ৰাস পাইছে বিদ্ৰোহ
৫৭৪

২০১৫

৮২৪
২০১৪

৪৮৪
২০১৬

৩০৮
২০১৭

২৫২

২০১৮

২২৩

১৮৭*
২০২১

২০১৯

১৬৩
২০২০

*পৰিসংখ্যা ১৫ নৱেম্বৰ, ২০২১লৈ

বিশেষ ভূ মিকা পালন কৰিছে। ইয়াৰ পাছত নতু ন আৰম্ভণি
২০২০ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত অসমত হৈছিল। পাঁচটা দশক
পুৰণি বড়ো উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা সমাধান ঐতিহাসিক চুক্তিৰ
মাধ্যমত হৈছিল। আজি অসমৰ বড়োলেণ্ডক শান্তিপূৰ্ণ
এলেকা বুলি চিহ্নিত কৰা হয়। একেদৰে ২০২১ চনৰ ৪
ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে কাৰ্বি আংলঙত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত
হৈছিল। এই শান্তি চুক্তিৰ পাছত প্ৰায় সহস্ৰাধিক উগ্ৰপন্থীয়ে
চৰকাৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পন কৰিছিল। ২০২০ চনৰ ১৬
জানুৱাৰীত ২৩ বছৰ পুৰণি ব্ৰু-ৰিয়াং শৰণাৰ্থী সমস্যাৰ
সমাধান কৰা হয়। অভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ ফলত গৃহহীন হ�োৱা
৩৭ হাজাৰ শৰণাৰ্থীক ত্ৰিপুৰাত সংস্থাপন দিয়া হৈছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনৰ
বিকাশ তথা স্থায়ী শান্তিৰ বাবে দিয়া বিশেষ গুৰুত্ব তথা এক্ট
ইষ্ট নীতিৰ অধীনত দেখা উন্নয়নৰ স্বপ্ন এতিয়া সাৰ্থক হ�োৱাৰ
দিশত আগবাঢ়িছে। n
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প্ৰচ্ছদ লেখা স্বাৱলম্বী ভাৰত

সু

শাসনৰ
জৰিয়তে
স্বাৱলম্বনৰ নতু ন পথ

ক�োন�ো এজন নাগৰিকৰ জীৱনত তিনিটা কথা প্ৰায়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ- স্বাৱলম্বন, স্ববন্দনা আৰু
স্বাভিমান। মহাত্মা গান্ধীয়েও সত্য, অহিংসা, সত্যাগ্ৰহৰ লগতে স্বাৱলম্বিতাৰ কথাৰে দেশক
নতু ন দিশ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। সেই পথত আগবাঢ়ি স্বচ্ছ, সমৃদ্ধশালী আৰু সবল নতু ন
ভাৰতৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যচলি আছে। এই নতু ন ভাৰতত জনহিতাৰ্থেৰূপায়িত হ�োৱা প্ৰতিখন
আঁচনিৰ লাভালাভ অন্তিমজন ব্যক্তিলৈ প্ৰেৰণ কৰি জনঅংশীদাৰিত্বৰে সুৰক্ষিত-স্বভিমানী
আৰু স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ এনে এক ব্যৱস্থা তৈয়াৰ হৈছে য’ত জনতাৰ জীৱন সৰল হ�োৱাৰ
লগতে মান উন্নত হৈছে। এই ব্যৱস্থাৰ অংশ হৈ এতিয়া স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্ম চাকৰি
প্ৰাৰ্থী নহৈ চাকৰি সৃষ্টিত অধিক মন�োনিৱেশ কৰিছে, এয়াই হৈছে নতু ন ভাৰতৰ মন্ত্ৰ...
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উ

ত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়ডাৰ
নিবাসী অংকিতে সদায়
কিবা এটা ডাঙৰ কৰাৰ
স্বপ্ন দেখিছিল। অংকিতৰ এই

স্বপ্নক ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়াই ডেউকা দিছিল।
এই আঁচনিৰ অধীনত তেওঁ ৭০ লাখ টকাৰ ঋণ
লৈ প্ৰিন্টাৰ কাৰ্টিজৰ ৰিচাইক্লিঙৰ কাম আৰম্ভ
কৰিছিল। অংকিতে কয় যে, “যি কাম পূৰ্বতে
আমি ব্যৱসায়ক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে কৰিব
পৰা নাছিল�ো সেয়া এতিয়া বেংক আৰু চৰকাৰৰ
সহায়ত সম্ভৱ হৈছে। এতিয়া প্ৰয়�োজনীয় সকল�ো
সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি নিজৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই
নিবলৈ সক্ষম হৈছ�োঁ। ” একেদৰে চমিনা য়াছিমে
এম্ব্ৰইডাৰীৰ গ�োট স্থাপন কৰাৰ বাবে ১৪ লাখ
টকাৰ ঋণ লৈছিল। প্ৰথমতে তেওঁ সেই কাম
হাতেৰে কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত তেওঁ ৰ আয়ৰ
পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছিল। কিন্তু আজি ষ্টেণ্ড
আপ ইণ্ডিয়াৰ সহায়ত আজি তেওঁ উন্নত প্ৰযুক্তিৰ
চিলাই মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱসায়ক উন্নত
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২০১৪ৰ পৰা ৮ বছৰত উন্নয়ন
ব্যয়ৰ ৰূপত প্ৰায় ৯১ লাখ ক�োটি
টকা খৰচ হৈছে। ২০০৪-১৪ৰ
সময়চ�োৱাত ৪৯.২ লাখ ক�োটি
টকা আছিল।
কৰাৰ লগতে নিজৰ বিত্তীয় স্থিতিও অধিক উন্নত কৰিছে।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ স্বাতী ৰাহুল ধুংণ্ডলেই মিলৰ (শস্য ফিল্টাৰ/
চাফা কৰা যন্ত্ৰ) যন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ১০ লাখ টকাৰ ঋণ
লৈছিল। তেওঁ কৃষকৰ পৰা ধান/শস্য কিনি সেয়া ফিল্টাৰ
(চাফা) কৰিব আৰু সেয়া বজাৰত বিক্ৰী কৰিব। এয়া
কেৱল অংকিত বা চমিনাৰ কথাই নহয় যি পূৰ্ণ হৈছে।
কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া আঁচনিয়ে বিশেষত
মহিলা, অনুসচূ িত জাতি-জনজাতি শ্ৰেণীৰ সম্ভাৱ্য
ব্যৱসায়িক মন�োবৃত্তিৰ ল�োকক সহায় কৰি আহিছে।
পূৰ্বতে এই উদ্যোগীসকলে নিজৰ আশা-আকাংক্ষাব�োৰ
পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সম্মুখীন হৈছিল কিন্তু এতিয়া
ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া আঁচনি তেওঁ ল�োকৰ সৈতে আছে।
ক�োন�ো এক আৰম্ভণিৰ নিজৰ এক ইতিহাস থাকে।
এতিয়া মহিলা উদ্যোগীৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা পুস্পা
বনছ�োডেৰ মুখত সেয়া পৰিস্পুট হৈ পৰিছে। তেওঁ কয় যে,
“মই নিজ পৰিয়ালৰ প্ৰথম সদস্য যিয়ে ব্যৱসাৰ কৰিবলৈ
ইচ্ছু ক। তাৰ বাবে ধনৰ প্ৰয়�োজন আছিল। তেনে সময়তে
মই মুদ্ৰা আঁচনিৰ অধীনত ঋণ লাভ কৰিছিল�োঁ। এই
ঋণৰ সুদৰ হাৰ কম আৰু সুবিধা অনেক। আজি ম�োৰ
নিজা ফেক্ট’ৰী আছে। ম�োৰ প্ৰজন্মৰ ক�োনেও কৰিব
ন�োৱাৰা এই কাম মই কৰি দেখুৱাইছ�োঁ। ” নবী মুম্বাইৰ
নিবাসী পুস্পাৰ মুখত দেখিৱলৈ প�োৱা প্ৰশান্তি আৰু
সফলতাৰ বাবে কৰা কষ্ট অন্যৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ
পৰিছে। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা আঁচনিৰ সহায়ত নিজৰ
প্ৰয়�োজন অনুসৰি ঋণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু
ভৱা ধৰণে সফলতা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হয়। পঞ্জাৱৰ
দ�ৌলতাবাদৰ দয়া ৰাণীয়ে কয় যে, “পূৰ্বতে ম�োৰ ওচৰত
কাম কম আছিল। কিন্তু মুদ্ৰা ঋণ ল�োৱাৰ পাছত দ�োকান
লৈ বুটিক খুলিছ�ো ঁ আৰু এতিয়া ম�োৰ আয় বৃদ্ধি হৈছে।
মই সন্তুষ্ট যে মই চৰকাৰৰ পৰা সহায় লাভ কৰিছ�োঁ।
ম�োক এইদৰে সহায় কৰাৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ।”
একে ধৰণে অন্য এগৰাকী লাভ্যাৰ্থী অঞ্জনাই দুই লাখ
টকাৰ ঋণ লৈছিল। তেওঁ কয়, “এতিয়া মই মেছিন আৰু
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আমি ক�োন�ো এক বৰ্গবা
কেতব�োৰ ল�োকৰ সীমিত
বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব
দিয়াৰ সকল�োৰে সৰ্বাঙ্গীন
বিকাশৰ ওপৰত সংকল্প
ল�োৱা হৈছে। ম�োৰ চৰকাৰৰ
মন্ত্ৰ হৈছে- সকল�োৰে
সৈতে, সকল�োৰে বিকাশ,
সকল�োৰে বিশ্বাস আৰু
সকল�োৰে প্ৰয়াস। প্ৰগতিৰ
বাবে আমাৰ সকল�োৰে
দৃষ্টিভংগী-মিছন উমৈহতীয়া
আৰু সকল�োকে অন্তৰ্ভুক্ত
কৰি আগবাঢ়ি য�োৱা।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।
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কৃষক, শ্ৰমিক আৰু মহিলাৰ দৰে বহুত�ো সৰু স্ব-নিয়োজিত সহকৰ্মীৰ এটা ডাঙৰ অংশ আছে
যিসকলৰ কেতিয়াও যত্ন ল�োৱা হ�োৱা নাছিল। লাখ লাখ হকাৰ, পদপথৰ ব্যৱসায়ী আছে যিসকলে
আত্মসন্মানৰ সৈতে পৰিয়ালৰ ভৰণ-প�োষণ কৰি আছিল, তেওঁ ল�োকৰ বাবেও প্ৰথমবাৰৰ বাবে
বিশেষ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। কৃষক, খেতিয়ক, সৰু দ�োকানী, অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকৰ বাবে
চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৬০ বছৰ বয়সৰ পিছত পেঞ্চন আৰু বীমাৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া নতু ন
ব্যৱস্থাসমূহে সামাজিক সুৰক্ষাৰ কৱচ অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিব। - নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।
কেঁ চা সামগ্ৰী দুয়�োটাই সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছ�োঁ।

যেতিয়া পৰিয়ালত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়া মই

ইয়াৰ বাবে ম�োক দুজন মানুহৰ�ো প্ৰয়�োজন হ’ব। মই

স্বনিধি আঁচনিৰ কথা শুনিছিল�োঁ। নগৰ নিগমলৈ গৈ এই

তেওঁ ল�োকক কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হ’ম। ম�োৰ

বিষয়ে বিষয়াৰ সৈতে আল�োচনাত মিলিত হৈছিল�োঁ। ১০

কাম বৃদ্ধি হ�োৱাৰ লগতে সমাজ আৰু দেশৰ বিকাশ

হাজাৰ টকাৰ ঋণ এইদৰে লাভ কৰি যাম সেই কথাট�ো

সাধন হ’ব।” মধ্য প্ৰদেশৰ পন্নাৰ নিবাসী তস্মীন

কেতিয়াও ভৱা নাছিল�োঁ। এই ধনৰে ফলমূল বিক্ৰীৰ

ওচমানীও নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে মুদ্ৰা আঁচনিৰ

সৰুকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিল�োঁ। লাভ কৰা ঋণৰ প্ৰথম

অধীনত লাভ কৰা ঋণৰ জৰিয়তে সন্তুষ্ট।

কিস্তিও পৰিশ�োধ কৰা হৈ গৈছে। ডিজিটেল পেমেন্ট

আগ্ৰাৰ প্ৰীতিয়ে পূৰ্বতে ছব্জী বিক্ৰীৰ কাম কৰিছিল।

কৰাৰ ফলত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বাৰ্ষিক ১২০০ টকাৰ

প্ৰীতিয়ে কয়, “লকডাউনৰ সময়ত বিনামূলীয়া খাদ্য

কেশ্ববেক�ো লাভ কৰিছ�োঁ। এতিয়া জীৱন পুনৰাই আগৰ

সামগ্ৰী আৰু বেংক একাউন্টলৈ অহা ৫০০-৫০০

অৱস্থালৈ উভতি আহিছে।”

টকাই যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। লকডাউনৰ সময়ত

ৰাজস্থানৰ নাগ�ৌৰ জিলাৰ জ�োগাৰামে অন্যৰ ঘৰত
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আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে
গৰীৱ কল্যাণ অন্ন আঁচনিৰ
প্ৰশংসা কৰে
দেশৰ ৮০ ক�োটি ল�োকক বিনামূলীয়া খাদ্য সামগ্ৰী য�োগান
ধৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীৱ কল্যাণ আঁচনিয়ে কিদৰে দৰিদ্ৰজনক
সহায় কৰিছে সেই কথা অলপতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে
য�োগান ধৰা তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। সেই প্ৰতিবেদন মতে
২০১৯ত ভাৰতত অত্যাধিক দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ ১ শতাংশতকৈ
কম আছিল, সেয়া ২০২০চনত�ো একেই আছিল। 'মহামাৰী,
দৰিদ্ৰতা আৰু বৈষম্য: ভাৰতৰ প্ৰমাণ' শীৰ্ষক গৱেষণা
প্ৰতিবেদনত ক�োৱা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰিব কল্যাণ
অন্ন য�োজনাৰ ফলত ক�োভিডৰ সময়ত�ো ভাৰতৰ অতি
দৰিদ্ৰতাৰ স্তৰ বৃদ্ধি হ�োৱা নাছিল। মহামাৰীৰ আগৰ
২০১৯বৰ্ষত অত্যাধিক দৰিদ্ৰতাৰ স্তৰ ০.৮ শতাংশ আছিল
আৰু খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ প্ৰভাৱত ২০২০ চনত�ো সেয়া
একেটা স্তৰতে আছিল।

বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য আঁচনি
ক�োভিড কালৰ সময়ত মাৰ্চ , ২০২০ত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত
অভিযানৰ অধীনত এই আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল।
অন্ন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিট�ো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ৫
কিঃগ্ৰাঃ অতিৰিক্ত ঘেহু আৰু চাউল মানে সৰ্বমুঠ ১০
কিঃগ্ৰাঃ ঘেহু/চাউল বিতৰণ কৰা হৈ আহিছে। ইয়াৰ
লগতে তেওঁ ল�োকে ১ কিঃগ্ৰাঃ দাইল�ো লাভ কৰিছিল।
পূৰ্বতে এই আঁচনি কেৱল তিনি মাহৰ বাবে আছিল,
কিন্তু পাছত কেন্দ্ৰই সেয়া অন্য ৫ মাহলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল।
শেহতীয়া এই আঁচনি ২০২২ৰ ছেপ্তেম্বৰলৈ চল�োৱাৰ
সিদ্ধান্ত লৈছে।

ৰন্ধনৰ কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। পৰিয়ালৰ

তাৰ পাছত বেদিকাৰ সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা বিনামূলীয়া হয়।

ভৰণ প�োষনৰ বাবে এই কামট�োৱে তেওঁ কৰিছিল। কিন্তু

বেদিকা এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ্য হৈ পৰিছে। জ�োগাৰামে

এদিনাখন তেওঁ ৰ মূৰৰ ওপৰত সৰগ ভাঙি পৰিছিল

কয়, “প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীক অশেষ ধন্যবাদ। আমাৰ

কিয়ন�ো তেওঁ জানিব পাৰিছিল যে তেওঁ ৰ ৩ মহীয়া কন্যা

দৰে দৰিদ্ৰজনৰ বাবে তেওঁ এই কাৰ্ডৰ আৰম্ভণি কৰিছে।

সন্তান বেদিকাৰ হৃদয়ত ছিদ্ৰ আছে। পৰিয়ালৰ বাবে

এয়া নাথাকিলেহেঁ তেন তেন্তে আমাৰ কি হ’লহেঁ তেন।”

এয়া অত্যন্ত দুখৰ খবৰ আছিল। একাধিক ঠাইলৈ গৈ

স্বাৱলম্বিতাৰ পথ কেৱল আঁচনিব�োৰৰ জৰিয়তে ঋণ

তেওঁ ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে কথাবতৰা পাতে, তেনেতে

দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সীমাৱদ্ধ নহয়। বৰঞ্চ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ

তেওঁ ক�োন�ো এগৰাকী বিষয়াই আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ বিষয়ে

চিন্তা হৈছে দেশৰ নাগৰিকলৈ তথা সমাজত এনে এক

অৱগত কৰে। তেওঁ জানিব পাৰে যে এই স্বাস্থ্য আঁচনিৰ

পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা যাৰ জৰিয়তে ক�োন�োৱে যেন মূল

অধীনত অহা প্ৰতিট�ো পৰিয়ালে প্ৰতিবৰ্ষত ৫ লাখ টকা

প্ৰয়�োজনীয়তাব�োৰৰ বাবে সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া নহয়।

পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব পাৰে।

এই কাৰণট�োৰ বাবেই ২০১৪ চনত লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰৰ

জ�োগাৰামে অংগনবাড়ীলৈ গৈ কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰে আৰু

পৰা নিজৰ প্ৰথম সম্বোধনত ঘৰে ঘৰে শ�ৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ
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জীৱনত সুগমতা
তথা স্বাৱলম্বিতাৰ
আধাৰশিলা
নীতি-নিয়মব�োৰ আৰু প্ৰক্ৰিয়াব�োৰক সহজ কৰি
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সাধাৰণ ল�োকৰ বাবে জীৱনত
সুগমতা আনিছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত ডিজিটেল
ইণ্ডিয়া, সহজলভ্য ঘৰ, উজ্জ্বলা আঁচনি , জল জীৱন
মিছন, আয়ুস্মান ভাৰত আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ
জৰিয়তে ইজ অৱ লিভিং সম্ভৱ হৈছে।

n

২০২২ৰ ৩১ মাৰ্চ তাৰিখে ১৭.৯ ক�োটি হিতাধিকাৰীক আয়ুষ্মান
কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছিল। প্ৰতিট�ো পৰিয়ালক বছৰি ৫ লাখ টকা
পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ এয়া বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ স্বাস্থ্য বীমা

স্বনিধি আঁচনি
৩৬০ ক�োটি টকা পদপথৰ ব্যৱসায়ীলৈ
প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই আঁচনিত ৪১ শতাংশ
মহিলা, ৫১ শতাংশ পাছপৰা শ্ৰেণী আৰু ২২
শতাংশ এছটি-এছচি লাভাণ্বিত হৈছে।

২.৫২
১.২২

ক�োটিৰ�ো অধিক ঘৰৰ নিৰ্মাণ
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনাৰ
(গ্ৰাম্য) অধীনত হৈছে।
ক�োটিৰ�ো অধিক ঘৰৰ নিৰ্মাণ
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনাৰ
(চহৰ) অধীনত হৈছে।

আঁচনি। এই আঁচনিখনৰ অধীনত ৩.২৮ ক�োটিৰ�ো অধিক ল�োকে
চিকিৎসাৰ সুবিধা লৈছে। আঁচনিখনৰ পৰা লাভান্বিত হ�োৱা সকলৰ
৪৬.৭ শতাংশ মহিলা।
n

১.১৭ লাখ আয়ুস্মান ভাৰত স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণ
দেশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। টেলি সুবিধা ই-সঞ্জীৱনী ৩ ক�োটিৰ�ো
অধিক ল�োকে লাভ কৰিছে।

n

৮৬০০ৰ�ো অধিক প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ঔষধি কেন্দ্ৰ সমগ্ৰ দেশত
স্থাপন হৈছে, ইয়াৰ জৰিয়তে ৯০ শতাংশ পৰ্যন্ত সস্তীয়া দৰৱ
উপলব্ধ কৰ�োৱা হৈছে।

n

প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন আঁচনিৰ অধীনত ৪৫ ক�োটিৰ�ো অধিক বেংক
একাউন্ট খ�োলা হৈছে। ইয়াৰে ৫৫ শতাংশ মহিলাৰ। প্ৰায় ১.৬৬
লাখ ক�োটি টকা এই একাউন্টব�োৰত জমা হৈ আছে।

n

প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনাৰ (চহৰ) অধীনত এতিয়ালৈ ৫৮ লাখৰ�ো
অধিক ঘৰ নিৰ্মাণ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ আৱাস য�োজনাৰ
অধীনত ১.৯৫ ক�োটি ঘৰলৈ কেন্দ্ৰীয় সাহাৰ্যপ্ৰদান কৰা হৈছে।

বাবে আহ্বান তথা ক�োভিড কালত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাক

কথা চিন্তা নকৰাকৈ দেশৰ নাগৰিকে এতিয়া সমাজ

গণবিপ্লৱ কৰাৰ বাবে আহ্বান জন�োৱা হৈছিল। নূন্যতম

আৰু দেশৰ প্ৰগতিত য�োগদান কৰিব পাৰে। এই চিন্তাই

সুবিধাব�োৰ নাগৰিকক দিয়াৰ বাবে মুখ্য গুৰুত্ব দিয়া

এতিয়া দেখিবলৈ প�োৱা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিৰ

হ�োৱাৰ লগতে উজ্জ্বলা, পিএম আৱাস, শ�ৌচালয়,

নিবাসী ললিতাৰ ভাৱনাত। তেওঁ কয় যে, “আমি ইমানেই

হৰ ঘৰ জল আদিৰ দৰে আঁচনি তথা সংকটৰ সময়ত

দৰিদ্ৰ আছিল�োঁ যে প্ৰয়�োজনীয় কাঠখৰিখিনিও আনিব

নাগৰিকক দৰিদ্ৰক খাদ্য সামগ্ৰী, আয়ুস্মান ভাৰত স্বাস্থ্য

পৰা নাছিল�োঁ। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা উজ্জ্বলাৰ চিলিণ্ডাৰ

আঁচনি , ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ কাৰ্ডৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ

লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছ�োঁ তেতিয়াৰ পৰা ঘৰৰ মূল

সুবিধা আদি প্ৰদান কৰা হৈছে। ওস্তাদ, হুনৰ, ক�ৌশল

মানুহজন�ো সময়মতে কামলৈ যাব পৰা হৈছে আৰু

বিকাশ আদিৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপন

সন্তান�ো স্কুল যাব পৰা হৈছে।” উৰিষ্যাৰ খ�োৰ্ধাৰ মমতা

বৃদ্ধিৰ কৰাৰ পদক্ষেপব�োৰ হওক বা কৃষকৰ বাবে

দেৱীৰ�ো একেই কথা। উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত

ই-নাম প্লেটফৰ্মৰ দৰে অনেক আঁচনিয়ে নাগৰিকক

এলপিজি সংয�োগ লাভ কৰি তেওঁ অত্যন্ত সুখী আৰু

এনেকুৱা সুবিধা কৰি দিছে যে নিত্য প্ৰয়�োজনব�োৰৰ

জীৱনট�ো সহজ কৰি ত�োলাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ
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ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া

আৰম্ভণিঃ ৫ এপ্ৰিল ২০১৬

অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণৰে
কৰ্মসংস্থাপনৰ যাত্ৰা

১.৩৪ ০৭

উন্নয়নৰ পথত ভাৰত আগবাঢ়িব ধৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে
উদ্যোগীসকলৰ আশা, আকাংক্ষা, সম্ভাৱনাব�োৰ�ো বৃদ্ধি
পাইছে। সকল�ো উদ্যোগীয়ে নিজৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব
বিচাৰে। এনে উদ্যোমী ল�োকসকলক সহায় কৰাৰ বাবেই
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে...

n

বছৰ পৰ্যন্ত ঋণৰ সহজ
পৰিশ�োধ ব্যৱস্থা। এই
আঁচনি ২০২৫লৈ বৃদ্ধি।
লাখ ল�োক ষ্টেণ্ড আপৰ
জৰিয়তে প�োনপটীয়াকৈ
লাভাণ্বিত।

৮০%

ৰ�ো ধিক একাউন্ট বাহক
মহিলা উদ্যোমী।
(২২ মাৰ্চ , ২০২২লৈ)

গ্ৰী
• ণফিল্ড প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে ১০ লাখৰ পৰা ১ ক�োটি টকালৈকে ঋণ।

৩০,১৬০ ক�োটি টকাৰ�ো অধিক ঋণত অনুম�োদন।
n

সকল�োৰে বাবে সহজ আৰু সুলভ ঋণ। ঋণৰ বাবে নূন্যতম ধনৰ
পৰিমাণত যথেষ্ট হ্ৰাস। পূৰ্বতে ২৫ শতাংশ আছিল সেয়া এতিয়া ১৫
শতাংশ কৰা হৈছে।

ওচৰত কৃতজ্ঞ। গ্ৰাম্য মহিলাসকলৰ জীৱন পৰিৱৰ্তনৰ

চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত সমাজত নিজা পৰিচয় সৃষ্টি

বাবে এক বৈপ্লৱিক পদক্ষেপ হৈ পৰা উজ্জ্বলাই ক�োটি

কৰিছে আৰু অন্যৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছে।

ক�োটি জীৱনত নতু ন শক্তি প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া

বাপুৰ স্বাৱলম্বিতাৰ স্বপ্ন এতিয়া সাৰ্থক হ�োৱাৰ

ভাৰতে মহাত্মা গান্ধীৰ স্বাৱলম্বিতা আৰু আত্মবিশ্বাসী
ভাৰতৰ সপ�োনক বাস্তৱায়িত কৰিছে আৰু ইয়াৰ নতু ন

দিশত

গণতন্ত্ৰৰ পৰিভাষা এই কথাট�োত সীমিত যে ৰাইজে

পৰিকল্পনা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে দেশক এক নতু ন দিশ

নিজৰ পছন্দ অনুসৰি চৰকাৰ নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু

প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে মেক ইন ইণ্ডিয়া,

চৰকাৰে সেই অনুসাৰে জনতাৰ অভাৱ-অভিয�োগ

ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া, ষ্টেণ্ডআপ ইণ্ডিয়া, মুদ্ৰা য�োজনা,

পূৰণ কৰাৰ বাবে কাম কৰি যাব। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে

ওস্তাদ, হুনৰ আৰু ই-নাম প্লেটফৰ্মব�োৰে স্বাৱলম্বনৰ

গণতন্ত্ৰ প্ৰকৃত শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁ সেইট�ো

নতু ন যাত্ৰা পথ ৰচিছে। কৰ্মৰত আৰু দক্ষ মহিলা আৰু

দিশ সকল�োৰে বাবে প্ৰদৰ্শন কৰিছে যি পথেৰে আগবাঢ়ি

যুৱতী বা ঘৰুৱা কামত নিয়োজিত মহিলা, পদপথত

নাগৰিত স্বাৱলম্বী হৈ উঠিৱ পাৰে। মহাত্মা গান্ধীয়ে এনে

দ�োকান দিয়া শ্ৰমিকে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয়

এখন সমাজ ব্যৱস্থাৰ প�োষকতা কৰিছে যি সমাজে
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ই-নাম

আৰম্ভণিঃ ১৪ এপ্ৰিল ২০১৬

এক ৰাষ্ট্ৰ-এক বজাৰ
ধাৰণাক বিকশিত কৰি
ই-নাম
ই-নামৰ উদ্দেশ্য হৈছে সকল�ো কৃষকক সহায়
কৰা, সকল�ো কৃষকৰ কৃষি সামগ্ৰী দেশৰ
বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এখন বজাৰৰ মাধ্যমত লৈ
য�োৱাট�ো হৈছে এই পদক্ষেপৰ মূল উদ্দেশ্য।
ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষক লাভাণ্বিত হৈছে আৰু
তেওঁ ল�োকৰ আমদানি বৃদ্ধি পাইছে।

১০০০

২ ,২১,১৯১

ব্যৱসায়ী আৰু
মণ্ডীৰ সৈতে
১,৭৩,০৬,৩১৩
সংয�োগ, ২১ খনৰ
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় কৃষক(২১ ৰাজ্যৰ)
জড়িত হৈ পৰিছে।
শাসিত প্ৰদেশৰ

১,০৩,১৫৬

কমিছন
এজেণ্ট(চিএ) আৰু
২,০৮৩ কৃষক
উৎপাদক সংগঠন
সংযুক্ত

ই-নামে কৃষকসকলৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰিব আৰু
তেওঁ ল�োকৰ ঘৰলৈ সমৃদ্ধি আনিব।
(পৰিসংখ্যা ৩১ মাৰ্চ , ২০২২লৈ)

চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰিবলগীয়া নহয়। এই চিন্তাৰ

পৰামৰ্শ দিছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিটত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে

আলমত নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে সম্ভাৱনাব�োৰৰ সৈতে ব্যক্তিগত

আজি উজ্জ্বলা, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা, জন ধন

খণ্ডক সংয�োগ কৰাৰ প�োষকতা কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ

য�োজনা, স�ৌভাগ্য য�োজনা আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ

ওপৰত জনতাৰ নিৰ্ভৰশীলতাৰ সলনি তেওঁ ল�োকক

দৰে আঁচনিৰ জৰিয়তে বাপুৰ মন্ত্ৰক ব্যৱস্থাব�োৰৰ এটা

স্বাৱলম্বী কৰি ত�োলাৰ প�োষকতা কৰিছে। মহাত্মা

অংশ কৰি তু লিছে।

গান্ধীৰ দৃষ্টিভংগী আজি ভাৰতৰ সম্মুখলৈ অহা বিভিন্ন

কেৱল ইমানেই নহয়, মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰযুক্তিৰ

প্ৰত্যাহ্বানৰ সমাধানৰ বাবে ডাঙৰ মাধ্যম হৈ পৰিছে।

ব্যৱহাৰ কৰিও সাধাৰণ ল�োকৰ জীৱন সুগম কৰাৰ

গান্ধীজীৰ এটা সংকল্প আছিল যে এনে এখন ভাৰতবৰ্ষৰ

প�োষকতা কৰিছিল। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে

যিখনত সকল�ো গাঁও আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰক। কেন্দ্ৰীয়

আধাৰ,

চৰকাৰে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বৰাজৰ জৰিয়তে সংকল্পৰ

ডিজিলকাৰ আদি পদ্ধতিৰে নাগৰিকৰ জীৱন সুগম

সিদ্ধিৰ দিশত কাম কৰিছে। গান্ধীজীয়ে সমাজৰ

কৰাৰ দিশত কাম কৰিছে।

অন্তিমজন ব্যক্তিৰ কথা চিন্তা কৰি আঁচনি গ্ৰহণৰ

এয়া

ডিবিটি,

কেন্দ্ৰীয়

ডিজিটেল

চৰকাৰে

ইণ্ডিয়া,

প্ৰতিজন

ভীম

এপ,

নাগৰিকক
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সমাজ কল্যাণ

জন সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে
জীৱন ৰক্ষাৰ দিশ
সকল�ো ব্যক্তি নিজৰ বৃদ্ধ কাল আৰু যিক�োন�ো পৰিস্থিতিত
সৃষ্টি হ’ব পৰা বিষম স্থিতিয়ে চিন্তিত কৰি ৰাখে। এক
ধৰণৰ অসুৰক্ষাৰ ভাৱ থাকে। এনে প্ৰেক্ষাপটত নাগৰিকক
জন সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন
জ্যোতি বীমা আঁচনি , প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা আঁচনি ,
অটল পেঞ্চন আঁচনি আদি আৰম্ভ কৰা হৈছে।

১২ টকাৰ বাৰ্ষিক প্ৰিমিয়ামত
২ লাখ টকা পৰ্যন্ত দুৰ্ঘটনা
বীমা। প্ৰায় ২৭ ক�োটি ৬৮
লাখ ল�োক জড়িত।

অটল পেঞ্চন আঁচনি

ক�োটিৰ�ো অধিক ল�োক
অটল পেঞ্চন আঁচনিৰ
আৰম্ভণিৰ প্ৰথম
তিনিবছৰত সংযুক্ত হৈছে।

৩.৮৮

সুৰক্ষা বীমা আঁচনি

অটল পেঞ্চন য�োজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি
বীমা আঁচনিসহ সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত
তিনি বছৰৰ ভিতৰত ২০ ক�োটিৰ�ো অধিক ল�োকক
অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।

আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ চিন্তা আৰু আঁচনিৰ ফলস্বৰূপে

সেয়া মাথ�োঁ এটা পৰ্যায়হে, স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ বাবে নিৰন্তৰ

শিশুৰ

যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব।

শিক্ষাৰ

পৰা

আৰম্ভ

কৰি

জনসাধাৰণৰ

উদ্যোগশীলতাৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে। ইয়াৰ

বিগত কেইটামান বৰ্ষত জনঅংশীদাৰিত্বই যি ধৰণে

ফলত দেশৰ নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু সবলীকৰণৰ

প্ৰাথমিকতা লাভ কৰিছে সেয়া চৰকাৰী আঁচনিব�োৰ

স্থিতি শক্তিশালী হৈছে। গ্ৰামাঞ্চল-দৰিদ্ৰ-মহিলাসকলৰ

জন আন্দোলন হ�োৱাৰ যাত্ৰা স্পষ্ট কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী

জীৱনত পৰিৱৰ্তন আহিছে, আত্মনিৰ্ভৰশীলতাই এক

নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে অনেকবাৰ কৈছে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে

নতু ন মাত্ৰা লাভ কৰিছে, এয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে বিচৰা

কেতিয়াও নিজৰ জীৱনৰ জৰিয়তে প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰাৰ

উন্নয়নৰ আৰ্হি হিচাপে বিবেচিত হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত

বাবে চেষ্টা কৰা নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ ৰ জীৱনেই প্ৰেৰণাৰ

প্ৰশ্ন হয় যে দেশে কি এই ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰিলে?

কাৰণ হৈ পৰিছিল। আজি নতু ন ভাৰতত যুৱক হওক বা

এয়া পৰ্যাপ্ত নে? ইয়াৰ উত্তৰ স্পষ্ট, আজি ৰাষ্ট্ৰৰ যি প্ৰাপ্তি

মহিলা তথা অন্য নাগৰিক, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়াস আৰু
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মুদ্ৰা আঁচনি

আৰম্ভণিঃ ৮ এপ্ৰিল, ২০১৫

স্বনিয়�োজনৰ স্বপ্নই
লাভ কৰিছে ডেউকা
ব্যক্তি তথা লঘু , গুৰু, মজলীয়া উদ্যোগ খণ্ডৰ
লগতে ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে
পিএম মুদ্ৰা নিধিৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছে। এই
নিধিৰ অধীনত তিনিটা ভাগ ক্ৰমে শিশু-৫০
হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত, কৈশ�োৰ-৫০ হাজাৰৰ পৰা
৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত আৰু তৰুণ-৫ লাখৰ পৰা
১০ লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ দিয়াৰ সুবিধা আছে।
ইয়াৰ সুবিধা যুৱ , মহিলা মিলি সকল�ো শ্ৰেণীৰ
নাগৰিকে লাভ কৰিছে।

১৮.৬০ ৮.১০

লাখ ক�োটি টকাৰ ঋণ
৩৪.৪১ ক�োটিৰ�ো অধিক
হিতাধিকাৰীক ১৮ মাৰ্চ ,
২২' পৰ্যন্ত দিয়া হৈছে।

নীতিব�োৰৰ ফলত দেশ- বিশ্বৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ পৰিছে।
আশ্ৰয় নহয়, অধিকাৰ দিয়াৰ লক্ষ্য

দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰাৰ যিক�োন�ো পদক্ষেপৰ সফলতা

দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এনে পৰিস্থিতিত
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী চৰকাৰৰ নীতি আৰু দৃষ্টিভংগী দুয়োটাই
দৰিদ্ৰ ল�োকসকলক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কাম
কৰিছে। এয়া কেৱল অধিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ
বাবে নহয়। সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনপ্ৰিয়তাৰ এক
'চমু পথ' ল�োৱাৰ পৰিৱৰ্তে দীৰ্ঘম্যাদী কাৰ্যসচ
ূ ী আৰম্ভ
কৰিছে আৰু দৰিদ্ৰ ল�োকসকলক উপায়, সুয�োগ আৰু

লাখ ক�োটি টকা মানে
৬৮ শতাংশ ৰাশিৰ
২৩.২৭ ক�োটিৰ�ো অধিক
ঋণ মহিলাক দিয়া হৈছে।

এইদৰে হৈ আছে সমাজৰ বঞ্চিতজনৰ স্বাৱলম্বন
মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে অনুসচ
ূ ীত জাতি, অনুসচ
ূ ীত
জনজাতি আৰু অ'বিচি হিতাধিকাৰীৰ ৩৪.৪১ ক�োটি
একাউন্টত ১৮.৬০ লাখ ক�োটি টকাৰ ঋণ তথা ষ্টেণ্ড আপ
ইণ্ডিয়াৰ অধীনত সেউজ ক্ষেত্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিবৰ
বাবে এছচি-এছটি আৰু অবিচিলৈ ৫.৩ হাজাৰ ক�োটি
টকা। স্ব-নিযুক্তি আঁচনিৰ অধীনত মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিঙ
কৰা প্ৰায় ৭৯ হাজাৰ ল�োকক ২৭.৮ হাজাৰ ক�োটি টকাৰ
সহায়। উদ্যোগীসকলক উদ্ভাৱনৰ সহায়ৰ বাবে আম্বেদকাৰ
সামাজিক উদ্ভাৱন অভিযান।
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উজ্জ্বলা আঁচনি

আৰম্ভণিঃ ১ মে’ ২০১৬

সকল�োৰে মুখত হাঁহি

এতিয়া ধ�োঁৱা মুক্ত পাকঘৰ
স্বচ্ছ ইন্ধন, উন্নত জীৱনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছত আৰম্ভ হ�োৱা
উজ্জ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতে ধ�োৱামুক্ত পাকঘৰৰ
দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে
মহিলাৰ স্বাস্থ্য উন্নত হ�োৱাৰ লগতে ক�োভিড কালত তিনি
মাহৰ বাবে বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰে সকল�োকে সহায় কৰিছে।

উজ্জ্বলা ১.০ উজ্জ্বলা ২.০
দেশজুৰি উজ্জ্বলা
১.০ৰ অধীনত ৮
ক�োটি এলপিজি গেছ
সংয�োগ।

দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলা সদস্যলৈ
ক�োন�ো আগধন ন�োল�োৱাকৈ ১ ক�োটি
এলপিজি সংয�োগৰ বাবে ২০২১ৰ ১০
আগষ্টত উজ্জ্বলা ২.০ আৰম্ভ।

উজ্জ্বলা ২.০ৰ অধীনত ২৭ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত
৯৯.১৪ লাখ সংয�োগ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত
চৰকাৰে ৬০ লাখ অতিৰিক্ত সংয�োগ দিয়াৰ
বাবেও বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।

সম্পদ প্ৰদান কৰিছে। এয়া দুখীয়া সকলৰ বাবে এক

আৰু আনফালে তেওঁ ল�োকৰ সামাজিক সুৰক্ষাক

উন্নত জীৱন প্ৰদানৰ পদ্ধতি হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে।

সুনিশ্চিত কৰা হৈছে। কৃষক সন্মান নিধি, মনৰেগা,

দৰিদ্ৰ পৰিয়ালব�োৰক আজি আত্মনিৰ্ভৰ , স্বাৱলম্বী

মুদ্ৰা ঋণ, সুৰক্ষা বীমা আঁচনি , ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা,

হিচাপে তৈয়াৰ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ

খাদ্যৰ ওপৰত ৰাজসাহাৰ্য, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস য�োজনা,

উচিত ধৰণে প�োহপাল দিয়াৰ বাবে সক্ষম কৰিছে।

এছচি-এছটি তথা অবিচিৰ লগতে সংখ্যালঘুৰ বাবে

সেয়েহে আজি প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰৰ হাতত বেংক

জলপানি, বৃত্তি তথা খাদ্য সুৰক্ষা অধিকাৰৰ জৰিয়তে

একাউন্ট আছে, ঋণ আৰু বীমাৰ বাবে বিত্তীয় মাধ্যম

সুবিধা,

অংগনবাড়ীৰ

জৰিয়তে

পুষ্টি

অভিযান,

আছে, শিক্ষা আৰু ক�ৌশলী হ�োৱাৰ বাবে সুবিধা আছে,

স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে ঋণ, এমএছএমইলৈ সহজতে

স্বাস্থ্য বীমা, বিজুলি , পথ আদিৰ দৰে আন্তঃগাঁথনিমূলক

ঋণ, স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অধীনত শ�ৌচাগাৰ নিৰ্মাণ

সহায় আছে।

আদি শতাধিক আঁচনিৰ মাধ্যমত হিতাধিকাৰীসকলে

এফালে দৰিদ্ৰসকলক অধিকাৰ সম্পন্ন কৰা হৈছে
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পানী-অৰণ্যত

আত্মনিৰ্ভৰশীলতা

১৫খন গাওঁ ৰ প্ৰায় প্ৰতিঘৰত বিশুদ্ধ খ�োৱা
পানী য�োগান ধৰাৰ কাম মহিলাসকলে
কৰিছে। গ�োটট�োৰ ৪৩ গৰাকী মহিলা
এই পৰিকল্পনাৰ সৈতে প�োনপটীয়াকৈ
জড়িত। মহিলা গ�োটৰ কামৰ পৰা মধ্য
প্ৰদেশ চৰকাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছে।

স্বাৱলম্বীতাৰ বাবে আঁচনিব�োৰ যুগান্তকাৰী
সমাজৰ

অন্তিমজন

ব্যক্তিয়ে

আগবাঢ়ি

ম

ধ্য প্ৰদেশত মহিলাসকলে চিওনি
জিলাৰ দূৰৱৰ্তী জনজাতীয়
অধ্যুষিত উন্নয়ন খণ্ডব�োৰত
পানীসখী হৈ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নতু ন সূত্ৰ
লিখিছে। অঞ্চলট�োৰ ১৫ খন গাওঁ ৰ বাবে,
মধ্য প্ৰদেশ জল নিগমে ১২ ক�োটি টকা
ব্যয়েৰে ঝু ৰ্কি গ�োট পানী য�োগান আঁচনি
আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু বিভিন্ন সমস্যাৰ
বাবে সেয়া ব্যৰ্থহৈছিল। তাৰ পাছত আত্ম
সহায়ক গ�োটৰ মহিলাসকল আগবাঢ়ি
আহি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব লৈছিল। ২০২১ৰ
জানুৱাৰীৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী ২০২২লৈ ১৩
মাহত ১১ লাখ টকাতকৈ জল-কৰ সংগ্ৰহ
কৰে। মহিলাসকলে পানী কৰ সংগ্ৰহৰ
পৰা কমিছন হিচাপে প্ৰায় ১.৯০ লাখ টকা
লাভ কৰিছিল। প্ৰতিখন গাঁৱত তিনিৰ পৰা
চাৰিগৰাকী মহিলা সদস্যই টেপ সংয�োগৰ
তত্বাৱধান তথা নিৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰিলে।
পুৱা আৰু সন্ধিয়া এঘণ্টাকৈ নিৰ্ধাৰিত
সময়ত পানী য�োগান আৰম্ভ হয়। বেআইনী
সংয�োগ আৰু পাইপলাইনৰ ক্ষতিৰ ক্ষেত্ৰত
জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এতিয়া মধ্য
প্ৰদেশৰ বাকী জিলাব�োৰত�ো ঝু ৰকী আৰ্হি
কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে।

গুৰুত্বপূৰ্ণভূ মিকা পালন কৰি আহিছে। আঁচনিখনৰ ৮১
অহাৰ

শতাংশতকৈও অধিক একাউণ্ট ধাৰক মহিলা উদ্যোগী

সুবিধাকণ পাব লাগে। যদি তেওঁ অলপ�ো সুবিধা লাভ

আৰু এতিয়ালৈকে ১.৩৪ লাখ ল�োকে আঁচনিখনৰ লাভ

কৰে তেন্তে সেই সুবিধাই তেওঁ ৰ সপ�োনব�োৰ বাস্তৱায়িত

লৈছে। এয়া হৈছে মহিলা, অনুসচূ িত জাতি-জনজাতিৰ

কৰিব। এই একেটা ধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ষ্টেণ্ড-আপ

মাজত উদ্যোগৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণ

ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়াৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী

২০১৫ৰ এপ্ৰিলত আৰম্ভ কৰা মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে

নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে যি পৰিকল্পনা কৰিছিল সেয়া আজি

৩৪.৪১ ক�োটিৰ�ো অধিক ঋণ মঞ্জু ৰ কৰা হৈছে। এই

ইণ্ডিয়াৰ ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছিল। ২০১৬ চনৰ ৫ এপ্ৰিলত

বাস্তৱায়িত কৰা হৈছে। আঁচনিখন এতিয়া ২০২৫ লৈ

আৰু নিযুক্তি সৃষ্টিৰ এক প্ৰক্ৰিয়া।

অনুম�োদিত ঋণৰ বাবে মুকলি কৰা পুজঁ ি ১৮.৬০ লাখ

সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে। এয়া নাৰী শক্তি আৰু সমাজৰ

ক�োটি হয়। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৭০%ৰ�ো অধিক

বঞ্চিত শ্ৰেণীক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি ত�োলাত এক

ঋণ লওঁ তা মহিলা, ৫০% অনুসচ
ূ ীত জাতি-জনজাতি,
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ওস্তাদ/হুনৰ

আৰম্ভণিঃ ১৪ মে’, ২০১৫

ওস্তাদৰ জৰিয়তে সংৰক্ষিত
হৈ আছে শিল্পকলা আৰু
হস্তশিল্পীৰ পৰম্পৰা
সংখ্যালঘুৰ কাৰিকৰী বিদ্যা, শিল্পকলা, হস্তশিল্পক
সংৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ওস্তাদ
নামেৰে এখন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত
কলাই সংৰক্ষণ লাভ কৰিছে।

প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰশিক্ষণ ২৪
মাৰ্চ, ২০২২লৈ কৰা হৈছে।
ইয়াত ৩৩% আসন মহিলাৰ
বাবে সংৰক্ষিত।

হুনৰ হাট

লাখৰ�ো অধিক
শিল্পী, কাৰিগৰ আৰু
অন্যান্য লাভাণ্বিত
হৈছে।

০৮

২৩,১২৩

ওস্তাদৰ অধীনত ২০১৬-১৭ বৰ্ষৰ পৰা হুনৰ হাটৰ আয়�োজন
কৰা হৈ আহিছে। দেশজুৰি হস্তশিল্প, কাৰিকৰসকলে নিজৰ
কলাক প্ৰদৰ্শনৰ সুবিধা লাভ কৰিছে।

পাছপৰা শ্ৰেণী আৰু বঞ্চিত সমাজৰ উদ্যোগীসকল

টকাৰ�ো অধিক লেনদেন হৈ আছে আৰু ৰুপে কাৰ্ডৰ

আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি য�োজনাৰ

সংখ্যাও ৬০ ক�োটি অতিক্ৰম কৰিছে। আধাৰৰ ফলত

জৰিয়তে প্ৰায় ১১ক�োটি কৃষকক ১ লাখ ৮২ হাজাৰ

এয়া অধিক সূচল হৈ পৰিছে। ইণ্ডিয়ান প�োষ্ট পেমেন্ট

ক�োটি টকাতকৈও অধিক সাহায্য দিয়া হৈছে। ইয়াৰ

বেংকৰ বিশাল নেটৱৰ্ক, লক্ষাধিক উমৈহতীয়া সেৱা

ভিতৰত ১.২৯ লাখ ক�োটি টকা ক�োভিড-১৯ মহামাৰীৰ

কেন্দ্ৰৰ ফলত দেশত বিত্তীয় সেৱা সুগম হৈ পৰিছে।

সময়ত দিয়া হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক�োভিডৰ সময়ত

গ্ৰামাঞ্চল হৈ পৰিছে স্বাৱলম্বীতাৰ আধাৰ

আৰম্ভ কৰা স্বনিধি আঁচনিৰ অধীনত প্ৰথমবাৰৰ

এটা সময় এনেকুৱা আছিল যি সময়ত চৰকাৰী নীতিৰ

পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক বিত্তীয় খণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা
হৈছে আৰু ২৯ লাখতকৈও অধিক এনে ব্যৱসায়ীক

লাভালাভ কেৱল এটা শ্ৰেণীয়েহে লাভ কৰিছিল। সেই

৩,২৪৪.২৪ ক�োটি টকাৰ ঋণ দিয়া হৈছে। আজি

নাছিল। কিন্তু এতিয়া প্ৰতিট�ো নীতিৰ প্ৰণয়ন সমাজৰ

ইউপিআইৰ জৰিয়তে প্ৰতি মাহে প্ৰায় ৪লাখ ক�োটি

প্ৰতিট�ো স্তৰৰ ল�োকৰ কথা চিন্তা কৰি কৰা হয়। মহিলা
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কাৰণট�োৰ বাবে অনেক আঁচনিৰ সফলতা আশানুৰূপ

প্ৰচ্ছদ লেখা স্বাৱলম্বী ভাৰত

শ্ৰমিক কল্যাণ

নতু ন শ্ৰম সংহিতা আৰু
ই-শ্ৰম পৰ্টে ল শ্ৰমিকসকলে
লাভ কৰিছে নতু ন পৰিচয়
শ্ৰমিক হৈছে সেই শক্তি যিয়ে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত মুখ্য
ভূ মিকা পালন কৰে। কিন্তু ইয়াৰ পাছত�ো শ্ৰমিকৰ
কল্যাণৰ দিশট�ো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ�োৱা
নাছিল। শ্ৰমিকৰ বাবে আইন আছিল কিন্তু স্পষ্টতা
নাছিল। এতিয়া সেইব�োৰ আঁতৰ হৈছে।
n

n

শ্ৰমিকসকলৰ স্বাৰ্থত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণপদক্ষেপ
গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ৭৩ বছৰত
প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰম আইনত সংস্কাৰ সাধন কৰি চাৰিটা
শ্ৰমিক সংহিতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই চাৰিটা ক�োডত পূৰ্বৰ
সকল�ো ২৯টা শ্ৰমিক আইন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ সামাজিক
সুৰক্ষা আঁচনিৰ অংশস্বৰূপ ই-শ্ৰম পৰ্টেল আৰম্ভ কৰা হৈছে।
এই পৰ্টেলত পঞ্জীয়নৰ পিছত ৩৮ ক�োটিতকৈও অধিক ই-শ্ৰম
কাৰ্ড জাৰি কৰা হৈছে। এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে শ্ৰমিকসকলে
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনিৰ লাভ পাইছে।

আত্মসহায়ক গ�োট আৰু দীনদয়াল অন্তোদয়া আঁচনি

একাউন্ট আছে। ইয়াৰে ৫৫ শতাংশ একাউন্ট মহিলাৰ

ইয়াৰ এক উদহাৰণ। এই আঁচনিব�োৰে গ্ৰামাঞ্চল ভাৰতত

নামত আছে।

বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে। আজি দেশত প্ৰায় ৭০

এখন

দেশ

কেতব�োৰ

লাখ আত্মসহায়ক গ�োট আছে আৰু এইব�োৰৰ সৈতে

আগবাঢ়ে।

প্ৰায় ৮ ক�োটি মহিলা জড়িত হৈ আছে। মন কৰিবলগীয়া

আগবঢ়াই নিয়ে। ভাৰতৰ প�ৌৰাণিক পৰম্পৰাৰ আধাৰত

কথা এয়াই যে বিগত ৭ টা বছৰত এই আত্মসহায়ক

দেশক স্বাৱলম্বীতাৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে

গ�োটৰ সংখ্যা দেশত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। এয়া

ঋষিতু ল্য ভাৰতৰত্ন নানাজী দেশমুখে ব্যাপক অভিযান

এই কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণকিয়ন�ো মহিলাৰ অংশগ্ৰহণে নাৰী

আৰম্ভ কৰিছিল। সকল�োৰে সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাত এতিয়া

শক্তিৰ সবলীকৰণৰ কথাট�ো সূচনা কৰিছে। চৰকাৰে এই

স্বাৱলম্বীতাই গতি লাভ কৰিছে। চৰকাৰে জনতাৰ হাতত

গ�োটসমূহক দিয়া ঋণৰ পৰিমাণ পূৰ্বতকৈ অধিক বৃদ্ধি

প�োনপটীয়াকৈ সাহাৰ্যদিছে আৰু জনতাই সেই সাহসত

কৰিছে। আজি দেশত ৪৪ ক�োটিতকৈও অধিক জনধন

সবল হৈ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ যাত্ৰা সহযাত্ৰী হৈ পৰিছে। n

কেতব�োৰ

ব্যৱস্থাপনাৰ

সংস্থাই

সেয়া

মাজেৰে
সূচাৰুৰূপে
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বিশেষ লেখা

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস

এতিয়া প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত
সমাজৰ অন্তিমজন ব্যক্তিলৈ সহায়
ৰাজনীতিয়েই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি, প্ৰযুক্তিক জনসাধাৰণৰ বাবে কিদৰে
উপয�োগী কৰি তু লিব পাৰি সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীতকৈ অন্য ক�োনে
ভালদৰে জানিব পাৰে? ২০১৪ চনত তেওঁ দেশৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰ
পৰাই তেওঁ ডিজিটেল ব্যৱস্থাক গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। উদ্দেশ্য
আছিল কামত স্বচ্ছতা অনা আৰু চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ লাভালাভ সমাজৰ
অন্তিমজন ব্যক্তিলৈ লৈ য�োৱা। ১১ মে'ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস কিছু কথা...
‘JAM’ ট্ৰিনিটি মানে হৈছে বিকাশৰ নতু ন সূত্ৰ
দেশৰ প্ৰায় নাগৰিক আজি বিত্তীয় লেনদেনৰ সৈতে সংযুক্ত
হৈছে। শিক্ষাৰ্থী, মহিলা, দৰিদ্ৰ, কৃষক, পশুপালক, মাছমৰীয়া,
সৰু দ�োকানীসকলে ঋণ আৰু প�োনপটীয়া লাভালাভ স্থানান্তৰৰ
সুবিধা লৈছে। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে আধাৰক নীতিগত পৰিকাঠাম�ো
প্ৰদান কৰাৰ পিছত 'জেএএম' অৰ্থাৎ 'জন ধন-আধাৰ-ম'বাইল'
ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প�োনপটীয়া লাভালাভ স্থানান্তৰ (ডিবিটি)
সংয�োগ আৰম্ভ কৰা হৈছে।
এলপিজিৰ বাবে ৰাজসাহায্যৰ প�োনপটীয়া লাভালাভ স্থানান্তৰ
(ডিবিটিএল) ২০১৫ চনৰ ১ জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা 'পহল' নাম দি
আৰম্ভ কৰা হৈছিল। গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত
হ�োৱা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৪.১১ ক�োটি ভুৱা আৰু নিষ্ক্ৰিয়
এলপিজি সংয�োগ চিনাক্ত কৰা হ�োৱাৰ লগতে ২০২১ৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত
ৰাজক�োষত ৭২.৯ হাজাৰ ক�োটিৰ সঞ্চয় হৈছে। প্ৰত্যক্ষ লাভালাভ
স্থানান্তৰৰ সৈতে ৫৩টা মন্ত্ৰণালয়ৰ ৩১৩খন আঁচনি জড়িত হৈ
আছে যাৰ জৰিয়তে ২০১৪-২০১৫ বৰ্ষৰ পৰা ২০২১-২০২২লৈ
২১.৮৭ লাখ ক�োটি টকা হিতাধিকাৰীসকলৈ প�োনপটীয়াকৈ
দিয়া হৈছে। চৰকাৰৰ সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনি 'জেএএম'
ট্ৰিনিটি প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰী ক�োষাগাৰৰ ২,২২,৯৬৮
ক�োটি টকাৰ লিকেজ বন্ধ কৰা হৈছে। প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি
আধাৰ লিংক চিনাক্তকৰণৰ মাধ্যমত চৰকাৰে হিতাধিকাৰীক
প�োনপটীয়াকৈ ধন প্ৰদান কৰিছে, যি পূৰ্বতে দালালৰ হাতলৈ
গৈছিল বা ৰৈ থাকিছিল। ৰাইজৰ সৈতে সংয�োজিত হৈ আঁচনিৰ
লাভালাভ ৰাইজক দিয়াৰ নীতিয়ে ম�োডী চৰকাৰৰ সুশাসন বাখ্যা
কৰে।

প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত দুৰ্নীতি বন্ধ
প্ৰযুক্তিৰ সৈতে সাধাৰণ মানুহৰ বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিৰ চিন্তাই
দুৰ্নীতি আৰু মধ্যস্থতাকাৰীক আঁতৰ কৰিছে। জীৱন ধাৰণৰ
সুগমতাৰ সৈতে প্ৰযুক্তি মিলন হৈছে। এতিয়া চৰকাৰী আঁচনিৰ
সুবিধা ল'বলৈ দীঘলীয়া শাৰীত অপেক্ষা কৰিব নালাগে। সমাজৰ
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ইউপিআই এক পছন্দৰ ডিজিটেল লেনদেন প্লেটফৰ্ম।
ইউপিআইৰ লেনদেন ১ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ অতিক্ৰম
কৰিছে।
n	ভাৰতৰ ইউপিআই ছিংগাপুৰ , ভূ টান আৰু নেপালেও
গ্ৰহণ কৰিছে।
n এতিয়া নেপালেও ভাৰতৰ ৰূপে কাৰ্ড গ্ৰহণ কৰিছে,
ছিংগাপুৰ-ভূ টান-ইউএইৰ পাছত চতু ৰ্থদেশ।
n প্ৰযুক্তিৰ সহায় ৭৭ ক�োটি ল�োকে এক দেশ, এক ৰেছন
আঁচনিৰ লাভ লৈছে।
n	দেশত ৬০ ক�োটি স্মাৰ্টফ�োনৰ উপভ�োক্তা আৰু ৫৫
ক�োটি ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ লগতে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক
ডিজিটেল লেনদেন।
n ৪৪.৯৫ ক�োটি জনধন হিতাধিকাৰী বেংকৰ সৈতে
জড়িত হ�োৱাৰ লগতে ৰুপে কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বীমাৰ
সুবিধা লাভ কৰিছে।
n	কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিখন আঁচনিৰ কথা এতিয়া
ইন্টাৰনেটত সহজেই উপলব্ধ।
n

অন্তিমজন ব্যক্তি অৰ্থনীতিৰ অংশ হৈ সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব
পাৰিছে। চৰকাৰী ই-মাৰ্কেট প্লেচ জি-ই-এমে চৰকাৰৰ ক্ৰয়ৰ
দিশত দুৰ্নীতিৰ পথ অৱৰুদ্ধ কৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ
ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁ ল�োকৰ সামগ্ৰী নিজৰ ঠাইৰ পৰা চৰকাৰক
বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। এই চৰকাৰী বজাৰ পৰ্টেলত
এটা বছৰত এক লাখ ক�োটি টকাৰ অৰ্ডাৰ প�োৱা গৈছিল।
স্মাৰ্টফ�োনৰ লগতে সাধাৰণ ফ�োনত ব্যৱহাৰৰ বাবে ভীম এপ্ৰ দৰে প্ৰযুক্তিৰ উদ্ভাৱন হৈছে। এয়া ৩৫ ক�োটিৰ�ো অধিক ল�োকে
ব্যৱহাৰ কৰি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ মতে এম গৱৰ্ণেঞ্চ
সবল সুশাসন হয়। এই শাসন সকল�ো স্তৰক চুই যায়। ইয়াৰ
জৰিয়তে প্ৰশাসনৰ সৈতে আপ�োনাৰ সম্পৰ্ক প্ৰতিনিয়ত হয়। n

ৰাষ্ট্ৰ

উমিয়া মাতা মন্দিৰ সমাৰ�োহ

সামাজিক সচেতনতা বদ্ৃ ধিৰ ক্ষেত্ৰত
আস্থা কেন্দ্ৰৰ বৰ্ধিত ভূ মিকা
প্ৰতিট�ো আস্থাৰ কেন্দ্ৰই আধ্যাত্মিক চৰ্চা কৰাৰ লগতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত
মুখ্য ভূ মিকা পালন কৰি আহিছে। এই কাৰণট�োৰ বাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাম নৱমীৰ দিনাখন
গুজৰাটৰ জুনাগড় গথিলাত উমিয়া মাতা মন্দিৰৰ চতু ৰ্দশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সম্বোধন কৰাৰ লগতে
ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাত ৭৫ অমৃত সৰ�োবৰ নিৰ্মাণৰ আহ্বান জনায় যাতে জল সংৰক্ষণ হওক
আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হৈ পৰক...

গু

জৰাটত এনে এটা সময় আছিল যেতিয়া
ৰাজ্যখনৰ একাধিক অঞ্চলত জল সংকটে
জনজীৱন ব্যাহত কৰি তু লিছিল। খৰাং
পৰিস্থিতি চিন্তাৰ কাৰণ আছিল। তেনে সময়ত এটা
বান্ধৰ নিৰ্মাণ তথা পানীৰ সংৰক্ষণ অভিযানে বিশেষ
ভূ মিকা পালন কৰিছিল। “পাৰ ড্ৰপ ম�োৰ ক্ৰপ”
আঁচনি তথা বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে
জলসিঞ্চনৰ কেতব�োৰ পদক্ষেপে জনজাগৰণৰ
সৃষ্টি কৰিছিল আৰু পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ পথ
প্ৰশস্ত হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে উমিয়া
মাতা মন্দিৰৰ চতু ৰ্দশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সম্বোধন কৰি
তেওঁ প্ৰতিখন জিলাত ৭৫ অমৃত সৰ�োবৰ তৈয়াৰ
কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায়। তেওঁ কয়, “সহস্ৰাধিক
চেক ডেম নিৰ্মাণ কৰা গুজৰাটবাQসীৰ বাবে এয়া
ক�োন�ো এক ডাঙৰ কাম নহয় কিন্তু এই কামৰ দ্বাৰা
ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিব।” লগতে এই অভিযানক
জনআন্দোলন কৰি ২০২৩ৰ ১৫ আগষ্টৰ ভিতৰত
সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ

কঢ়ৱা পাটিদাৰসকলৰ মূল
দেৱী হৈছে উমিয়া মাতা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ২০০৮ চনত মন্দিৰট�ো
উদ্বোধন কৰিছিল। তেওঁ তেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
আছিল। ২০০৮ চনত তেওঁ ৰ পৰামৰ্শত মন্দিৰ ন্যাসে
বিভিন্ন সামাজিক আৰু স্বাস্থ্য কাৰ্যকলাপৰ লগতে
বিনামূলীয়া চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে
দুৰ্বল ৰ�োগীসকলক বিনামূলীয়া আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ
বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল। উমিয়া মাতাক
কঢ়ৱা পাটিদাৰ সকলৰ বংশ দেৱী বা কুলদেৱী বুলি গণ্য
কৰা হয়। এই পবিত্ৰ ধাম এক প্ৰকাৰৰ বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰ
বিন্দু, এতিয়া এয়া এক সামাজিক চেতনা আৰু পৰ্যটনৰ
কেন্দ্ৰলৈও পৰিণত হৈছে।

লগতে নিজৰ ভাষণত গুজৰাটৰ খেতিয়কসকলক
ৰসায়নিক খেতিৰ সলনি প্ৰাকৃতিক খেতি কৰিবলৈও
আহ্বান জনায়। n
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দেৱঘৰ ৰ�োপৱে দুৰ্ঘটনা

ু না
দেৱঘৰ ৰ�োপৱে দৰ্ঘট

বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ হাত

আগবঢ়াই আহিছে ভাৰতীয় সেনাই
উত্তৰাখণ্ডৰ দুৰ্ঘটনা হওক বা বিহাৰ-কেৰেলাৰ বান পৰিস্থিতি তথা অসমৰ বানপানীৰ সময়ত�ো
ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ল�োকে সদায় উদ্ধাৰ অভিযান তথা অন্যান্য সহায়ৰ জৰিয়তে আগভাগ লৈ
আহিছে। ভাৰতৰ দৰে বিশাল দেশত হৈ থকা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগব�োৰত সহায়কাৰী হিচাপে সেনাই
সদায় মুখ্য ভূ মিকা পালন কৰি আহিছে। অলপতে ঝাৰখণ্ডৰ দেৱঘৰত ৰ�োপৱে সেৱাত অহা
কাৰিকৰী বিজুতিৰ সময়ত সেনা, বিমান সেনা, আইটিবিপি, এনডিআৰএফৰ জ�োৱান দেৱদূত হৈ
প্ৰায় ৪৫ ঘন্টা নিৰন্তৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই অনেক জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয়...

ত্ৰি

কূট পাহাৰ ঝাৰখণ্ডৰ দেৱঘৰত অৱস্থিত। এই
পাহাৰ ধৰ্মীয় তথা পৰ্যটনৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই
ঠাইলৈ ৰ�োপৱেৰ জৰিয়তে অহা য�োৱা হয়। বিগত

১০ এপ্ৰিল তাৰিখে ৰামনৱমীৰ দিনাখন এই ৰ�োপৱেত এক
দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ৰ�োপৱেৰ তাৰ দুৰ্ঘটনাবশত চিঙি
য�োৱাত একাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ৰ�োপৱে বাহন অধিক
উচ্চতাত শূণ্যত আৱদ্ধ হৈ পৰে। প্ৰায় ৪৫জনৰ�ো অধিক
ল�োক শূণ্যত আৱদ্ধ হৈ পৰে। ইমান উচ্চতাৰ মাজত তথা
তলত ঘন জংঘল, তীব্ৰ বতাহৰ মাজত ইমান সংখ্যক
ল�োকৰ উদ্ধাৰ অভিযানত অংশ লৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী অশেষ
কষ্ট স্বীকাৰ কৰি সকল�োকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
সুৰক্ষাকৰ্মীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰা বাৰ্তালাপত তেওঁ সেনাক
প্ৰশংসা কৰি কয় যে, “আপ�োনাল�োকৰ সেনাৰ প�োছাকৰ
ওপৰত জনতাৰ আস্থা আছে। বিপদত পৰা ল�োকে যেতিয়া
30
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১৫০০ ফুট উচ্চতা, তীব্ৰ গতিত বতাহ
আৰু তলৰ ঘন জংঘলৰ মাজত ৪৫ ঘন্টাৰ
উদ্ধাৰ অভিযান
এই ৰ�োপৱেত প্ৰায় ১৮খন যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন/ট্ৰোলী ১৫০০
ফুট উচ্চতাত আৱদ্ধ হৈ আছিল। এই ৰ�োপৱে সেৱা পাহাৰীয়া
ঘন জংঘলৰ মাজেৰে যায়, ইয়াত বায়ু পথৰ বাদে অন্য পথৰে
অহা সম্ভৱ নহয়। এনে প্ৰেক্ষাপটত এয়াৰ ফ�োৰ্চ, এনডিআৰএফ,
আইটিবিপিক উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে মতা হৈছিল। বায়ু সেনাৰ
এমআই-১৭ আৰু চিতা হেলিকপ্টাৰৰ সহায় ল�োৱা হৈছিল।
ড্ৰোনৰ দ্বাৰা ট্ৰলীত আৱদ্ধ ল�োকসকলক খাদ্য আৰু পানী
য�োগান ধৰা হৈছিল। অভিযানট�ো উচ্চতা আৰু তীব্ৰ বতাহৰ বাবে
প্ৰত্যাহ্বানজনক আছিল। কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজত ৪৫ঘণ্টা ধৰি
উদ্ধাৰ অভিযান চলিছিল আৰু জ�োৱানসকলে ১০খন কেবল গাড়ীৰ
পৰা ৩৫ জন যাত্ৰীক উলিয়াই আনিছিল।
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আপ�োনাল�োকক দেখে তেতিয়া তেওঁ ল�োক নিশ্চিত হৈ পৰে
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ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ গ্ৰুপ কেপ্টেইন ৱাই কে কান্দালকাৰে

যে এতিয়া তেওঁ ল�োক সুৰক্ষিত।” প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক�োৱা এই

সংকটৰ

কথাই স্পষ্ট কৰে যে দেশৰ সেনাবাহিনী এনে এক ক�ৌশলী

প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰ�োপৱেৰ

বাহিনী যি দেশৰ নাগৰিকক যিক�োন�ো বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ

ওচৰত হেলিকপ্টাৰৰ পাইলটসকলৰ দক্ষতাৰ বিষয়ে

কৰাৰ বাবে সক্ষম। দেৱঘৰৰ ঘটনাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী,

অৱগত কৰে। ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ চাৰ্জেন্ট পংকজ কুমাৰ

গৃহ মন্ত্ৰী তথা সেনাৰ শীৰ্ষৰ বিষয়া আৰু স্থানীয় সাংসদৰ

ৰাণাই কেবল কাৰৰ সেই ভায়ৱহ পৰিস্থিতিত যাত্ৰীসকলক

উপস্থিতিত দেৱঘৰ উদ্ধাৰ অভিযানত অংশ ল�োৱা সেনাৰ

উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে গৰুড় কমাণ্ডোই পালন কৰা ভূ মিকাৰ

ল�োকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই

বিষয়ে অৱগত কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বায়ু সেনা অদম্য

অনুষ্ঠানত অমিত শ্বাহে সকল�ো সুৰক্ষাকৰ্মীক অভিনন্দন

সাহসৰ প্ৰশংসা কৰে। এই অভিযানত আইটিবিপিৰ সেনা

জন�োৱাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে সুৰক্ষা

জ�োৱানেও প্ৰমুখ ভূ মিকা পালন কৰিছিল। আইটিবিপিৰ

অভিযানত অংশ ল�োৱা সেনা জ�োৱানৰ সৈতে কথা পাতে।

উপ ইনস্পেকক্টৰ অনন্ত পাণ্ডেই অভিযানত আইটিবিপি

বাৰ্তালাপত

এনডিআৰএফৰ

এছআই

সময়ত

আইএএফৰ

অভিযানৰ

বিষয়ে

ওমপ্ৰকাশে

আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বৰ্ণনা কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

প্ৰধানমন্ত্ৰীক কয় যে তেওঁ প্ৰথমে দেৱঘৰৰ এছডিএমৰ

সকল�োকে প্ৰশংসা কৰি কয় যে অশেষ ধৈৰ্য্য আৰু সাহসৰ

পৰা ঘটনাট�োৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰে। তাৰ পাছত তেওঁ

বলতেই এনে উদ্ধাৰ অভিযান সফল হৈ পৰে।

তাত উপস্থিত হৈছিল। ট্ৰলীব�োৰ অতি উচ্চতাত আৱদ্ধ হৈ

দেৱঘৰৰ জিলা উপায়ুক্তও এই সভাত উপস্থিত আছিল

আছিল, সেয়েহে প্ৰথমতে পানী-খাদ্য আদি প্ৰদান কৰাৰ

আৰু তেওঁ এই উদ্ধাৰ অভিযানত স্থানীয় ল�োকসকলে

কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল। কামট�োৰ তত্বাৱধান

কিদৰে সহয�োগ সেয়া অৱগত কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই

ড্ৰোনৰ সহায়ত কৰা হৈছিল। পাছত বায়ু সেনাৰ দলট�ো

উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমূহ বিৱৰণ তৈয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ

সহায়ৰ বাবে উপস্থিত হয় আৰু একেলগে উদ্ধাৰ অভিযান

দিয়ে যাতে অনাগত দিনত এনে দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰ�োধ কৰিব

অংশ লয়।

পাৰি। n
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আমাৰ ঐতিহ্যৰ
জীৱন্ত প্ৰতিফলন

যদিহে আপুনি আপ�োনাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইতিহাস পঢ়ক। নিজৰ দেশৰ বিষয়ে যিমানে
বুজিব, সিমানেই আপুনি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সাহস পাব। নৱ-আদৰ্শৰ প্ৰচাৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে নতু ন
প্ৰজন্মক স�োণালী অতীতৰ সৈতে পৰিচয় কৰি উজ্জ্বল, জাগ্ৰত আৰু আত্মবিশ্বাসী নতু ন ভাৰতৰ উত্থান
ত্বৰান্বিত কৰিছে। একেটা দিশত কাম কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ১৪ এপ্ৰিলত নতু ন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
সংগ্ৰহালয় উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধন কৰি তেওঁ কয় যে, “স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা আজিলৈ দেশ যি এক উচ্চতাত
অধিষ্ঠিত হৈছে তাৰ আঁৰত স্বাধীনতাৰ পাছত নিৰ্বাচিত হ�োৱা প্ৰতিখন চৰকাৰৰ অৱদান আছে। এই সংগ্ৰহালয়
প্ৰতিখন চৰকাৰৰ উমৈহতীয়া ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ জীৱন্ত প্ৰতিফলন হয়।”

ই

তিহাস আৰু বৰ্তমানৰ পৰা ভৱিষ্যতৰ নিৰ্মাণৰ

অতীতক অধিক আকৰ্ষণীয় ৰূপত নতু ন প্ৰজন্মৰ

পথত ৰাষ্ট্ৰকবি ৰামধাৰী সিং দিনকৰে লিখিছিল
যে, আমাৰ সাংস্কৃতিক চেতনাত যি এক

আগত উপস্থাপন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ
নেতৃত্বত বিদেশত বিভিন্ন কাৰণত য�োৱা ঐতিহ্যব�োৰ,

গ�ৌৰৱশালী ইতিহাস নীহিত হৈ আছে সেয়া কাব্যলৈ

প্ৰাচীন মূৰ্তিব�োৰ দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ কাম অব্যাহত

ৰূপান্তৰিত হৈ সকল�োৰে মনত বাজি থাকক। ভাৰতৰ

থকাৰ লগতে পুৰণি সংগ্ৰহালয়ব�োৰৰ পুনঃনিৰ্মাণত�ো

গ�ৌৰৱ�োজ্জ্বল ইতিহাসক বৰ্তমানৰ নতু ন প্ৰজন্মৰ

কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দি আহিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

মাজলৈ অনাৰ লগতে সেই সমূহৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ

কয় যে, এনে প্ৰয়াসব�োৰৰ আঁৰত ডাঙৰ উদ্দেশ্য

বাট নিস্কণ্টক কৰি ত�োলাৰ দিশত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে

আছে আৰু সেয়া হৈছে নতু ন প্ৰজন্মই এই অতীতৰ

বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। স্বাধীনতাৰ

জীৱন্ত প্ৰতিচ্ছবি দেখাৰ ফলত তেওঁ ল�োকৰ তথ্যৰ

সংগ্ৰামৰ কথাব�োৰ নতু ন প্ৰজন্মক নতু নকৈ ক�োৱাৰ

জ্ঞান হ�োৱাৰ লগতে সত্যৰ�ো ব�োধ হয়।

দৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপব�োৰৰ মাধ্যমত
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প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্ধোধন কৰা এই নতু ন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

ৰাষ্ট্ৰ

সংগ্ৰহালয়ৰ বিশেষত্বব�োৰ
n

n

n

n

পুৰণি আৰু নতু নৰ সংমিশ্ৰণত
নিৰ্মাণ কৰা তিনমূৰ্তি ভৱনৰ ব্লক
এক নৱনিৰ্মিত সংগ্ৰহালয় ভৱন দুইৰ
সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছে। দুয়োটা
খণ্ডৰ(ব্লকৰ) মুঠ এলেকা ১৫,৬০০বৰ্গ
মিটাৰতকৈও অধিক।
৪৩টা গেলাৰী আৰু প্ৰায় ৪ হাজাৰ
ল�োকৰ একেলগে ভ্ৰমণ কৰাৰ ব্যৱস্থা
আছে।

n

n

১৪ গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে তথ্য
তথা তেওঁ ল�োকৰ বিশেষ সামগ্ৰী এই
সংগ্ৰহালয়ত ৰখা হৈছে।
সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰতীক চিহ্নই ৰাষ্ট্ৰ আৰু
গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতীক ধৰ্মচক্ৰ ধাৰণ কৰা
ভাৰতীয় ল�োকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।

•	ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটী আৰু ৰবটৰ সহায়ত

১০৮

কি উদ্দেশ্য

ভাৰতৰ সলনি হ�োৱা ছৱি ইয়াত প্ৰদৰ্শন
কৰা হৈছে।
n

n

প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়

নতু ন প্ৰজন্মক নেতৃত্বৰ প্ৰতি
সংবেদনশীল কৰি ত�োলাৰ লগতে
দেশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে
কৰা কামব�োৰ অৱগত কৰাৰ
উদ্দেশ্যৰে এই সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ
কৰা হৈছে। প্ৰতিখন চৰকাৰৰ
চিন্তাধাৰা ইয়াত ব্যক্ত হৈছে।
লগতে সংবিধান প্ৰস্তুতিৰ সমস্ত
কথা। প্ৰযুক্তিৰ�ো উচিত ব্যৱহাৰ
কৰা হৈছে।

সংগ্ৰহালয়ট�োত পূৰ্বপিএমৰ সৈতে
ছেল্ফীৰ ত�োলাৰ ব্যৱস্থা আছে।
এই প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ
সময়ত ক�োন�ো ধৰণে গছ কটা হ�োৱা
নাছিল।
প্ৰসাৰ ভাৰতী, দূৰদৰ্শন, ফিল্ম বিভাগ,
সংসদ টিভি, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়,
মিডিয়া সংস্থা (দেশী আৰু বিদেশী),
বিদেশী বাতৰি সংস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত
সামগ্ৰী ৰখা হৈছে।
অভিলেখাগাৰৰ উচিত ব্যৱহাৰ কৰি
তথা কেতব�োৰ ব্যক্তিগত সামগ্ৰী,
উপহাৰ আদিক লৈ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা
হৈছে।

চিন্তাধাৰক লৈ সন্মতিঅসন্মতি থাকিব পাৰে। ভিন্ন
ৰাজনৈতিক ধাৰা থাকিব পাৰে।
কিন্তু গণতন্ত্ৰত এটাই উদ্দেশ্য
থাকে আৰু সেয়া হৈছে দেশৰ
উন্নয়ন। এই সংগ্ৰহালয়ে
ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা
দিয়াৰ লগতে এয়া শক্তিৰ
কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব। আমাৰ দেশৰ
যুৱ প্ৰজন্মই বুজিব পাৰিব
যে কিদৰে দেশৰ প্ৰতিজন
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ
সম্মুখীন হৈ দেশক আগুৱাই
নিয়া তথা নতু ন ভাৰত নিৰ্মাণৰ
দিশত অৱদান দিছিল।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।

টা নতু ন সংগ্ৰহালয় তথা পুৰণি সংগ্ৰহালয়
পুনঃ নিৰ্মাণ ২০১৪ৰ পৰা এতিয়ালৈ কৰা
হৈছে। ইয়াৰে ৫০টা আৰম্ভ হৈছে।

সংগ্ৰহালয়ে ভাৰতৰ বিকাশ যাত্ৰাক প্ৰতিফলিত কৰাৰ

ভাৰতীয় ইতিহাসৰ মহানতা, ভাৰতৰ সমৃদ্ধিকালৰ

লগতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন

পৰাই আমাৰ পৰিচিত। ইয়াক লৈ আমাৰ সদায় গৰ্ব

সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে কিদৰে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানব�োৰ

থাকিব। ভাৰতৰ ঐতিহ্য আৰু ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ

নেওচি দেশক আগবঢ়াই নিছে সেইব�োৰ কথা সন্নিৱিষ্ট

সৈতে বিশ্বৰ পৰিচয় হওক তাৰ বাবে এই পদক্ষেপৰ

কৰা হৈছে। দেশৰ প্ৰতিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিদৰে

প্ৰয়�োজনীয়তা আছে।

ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰি দেশৰ

এয়া প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে গ�ৌৰৱৰ কথা যে

প্ৰগতিৰ হকে কাম কৰিছিল সেই সকল�ো কথা এই

আমাৰ দেশৰ অধিকাংশ প্ৰধানমন্ত্ৰী সাধাৰণ পৰিয়ালৰ

সংগ্ৰহালয়ত ৰখা হৈছে যাতে নতু ন প্ৰজন্মই সেইব�োৰ

পৰা আহি ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। এই কথাই

দেখি-শুনি প্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰে।

ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ শক্তিশালী স্থিতিৰ কথা

এই সংগ্ৰহালয় উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে,

ব্যক্ত কৰে। n
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বিশ্ব ভাৰত-আমেৰিকা ২+২ বাৰ্তা

ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ

উমৈহতীয়া সম্পৰ্কৰ নতু ন দশক
ভাৰতৰ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক পুৰণি। দুয়�ো
দেশে শক্তি, স্বাস্থ্য, প্ৰযুক্তি, মহাকাশ আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদৰ
সমস্যা সমাধানৰ বাবে উমৈহতীয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। ২০১৮
চনত দুয়�ো দেশৰ মাজত উমৈহতীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হ�োৱাৰ পাছত এতিয়া
চতু ৰ্থবাৰৰ বাবে ২+২ বাৰ্তা অনুষ্ঠিত হয়...

ভা

ৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ মাজৰ
ইতিহাসত অনেক সাদৃ শ্য আছে। দুয়�োখন
দেশে ঔপনিৱেশ শাসকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি
স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ লগতে স্বাধীনতাৰ পাছত গণতান্ত্ৰিক
পদ্ধতিক আঁক�োৱালি লৈছে। ১৯৯০ৰ দশকত দেশে
গ্ৰহণ কৰা অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ ফলত ভাৰত-আমেৰিকা
যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধি হ�োৱাৰ লগতে ২০১৪ চনৰ
পাছত এই সম্পৰ্কই নতু ন মাত্ৰা লাভ কৰিছে। ২০১৮ চনট�োত
বৈদেশিক আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ স্তৰত দ্বৈত (২+২) বৈঠক
অনুষ্ঠিত হ�োৱাৰ পাছত এই সম্পৰ্কই গতি লাভ কৰিছিল।
বিগত ১১ এপ্ৰিল তাৰিখে আমেৰিকাত আয়�োজিত শেহতীয়া
বাৰ্তাত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু বৈদেশিক
মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী জে
34
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অষ্টিন আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী এন্টনী ব্লিংকনৰ সৈতে বাৰ্তালাপত
মিলিত হৈছিল। এই বাৰ্তাৰ পূৰ্বে ভাৰত আৰু আমেৰিকা
যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত ভাৰ্চুৱেল শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হয়
আৰু এই সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি
জ’ বাইডেনে অংশ লয়।
এই বাৰ্তাত একাধিক বিষয়ত সন্মতি হয়
ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ�োৱা এই
দ্বৈত সন্মিলনত একাধিক বিষয়ৰ ওপৰত দুয়�ো দেশে
সন্মতিসূচক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এই বৈঠকত ৰাছিয়া আৰু
ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধ সম্পৰ্কত�ো আল�োচনা
হয়। এই আল�োচনাৰ সময়ত দুয়�ো পক্ষই বৰ্তমানৰ
সকল�ো কথা চালিজাৰি চায়। ইয়াৰ লগতে ভাৰত-প্ৰশান্ত

বিশ্ব

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে কয়আমেৰিকা-ভাৰতৰ সম্পৰ্ক আজি
যি, সেয়া কেইটামান দশকৰ পূৰ্বে
অকল্পনীয় আছিল

ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ দুয়�ো স্বাভাৱিক
সহয�োগী। দুয়�োখন দেশৰ সম্পৰ্ক এতিয়া যি পৰ্যায়
লাভ কৰিছে সেয়া কেইটামান দশকৰ পূৰ্বেঅকল্পনীয়
আছিল। আজি আমাৰ কথাবাৰ্তা এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত
হৈ আছে যি সময়ত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত
যুদ্ধ অব্যাহত হৈ আছে। কেইটামান সপ্তাহৰ পূৰ্বে
কেইবাহাজাৰ ভাৰতীয় ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ আছিল।
অশেষ কষ্টৰ জৰিয়তে আমি তেওঁ ল�োকক উদ্ধাৰ কৰি
আনিবলৈ সক্ষম হৈছ�োঁ। মই একাধিকবাৰ ৰাছিয়া আৰু
ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে একাধিকবাৰ ফ�োনত
বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল�োঁ। মই দুয়�ো ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক
শান্তি-সম্প্ৰতি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল�োঁ।
আপুনি কাৰ্যকালৰ দায়িত্ব ল�োৱাৰ সময়ত এই কথাট�ো
কৈছিল যে Democracies can Deliver। এই শ্লোগানে
গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিছে।
মহাসাগৰীয় এলেকাত উমৈহতীয়া সহয�োগিতা সম্পৰ্কত�ো
আল�োচনা কৰে। দুয়�োখন দেশে যুদ্ধৰ অৱসানৰ প�োষকতা
কৰে। এই সময়ছ�োৱাত চাইবাৰ সুৰক্ষা আৰু চাইবাৰ স্পেচ
সম্পৰ্কত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয়। এই সমস্যাৰ সৈতে
কিদৰে যুঁজ দিব পৰা যায় সেই সম্পৰ্কত�ো আল�োচনা কৰা
হয়। এই বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত দক্ষিণ চীন সাগৰসহ
সমগ্ৰ অঞ্চলত নিয়ম আধাৰিত ব্যৱস্থাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে
ম�োকাবিলা কৰাৰ বাবেও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন পালন কৰাৰ
ওপৰত�ো গুৰুত্ব দিয়া হয়। আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতি
সন্দৰ্ভত�ো দুয়�ো দেশৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত আল�োচনা হয়।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয়, এটা দশকৰ ভিতৰত

ভাৰত-আমেৰিকা ২+২ বাৰ্তা

ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে কয়-

ভাৰতৰ সৈতে পাৰম্পৰিক সম্বন্ধ
আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আমি দায়ৱদ্ধ
আপ�োনাক দেখি সদায় ভাল লাগে। মই ২৪ মে’ত
আপ�োনাক ক�োৱাড সন্মিলনৰ সময়ত জাপানত
লগ পাবলৈ আগ্ৰহী। আমাৰ দুয়�ো দেশৰ মাজত
অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক
শক্তিশালী কৰা তথা দুয়�ো দেশৰ মাজৰ পাৰম্পৰিক
সম্পৰ্কক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে দায়ৱদ্ধ। ভাৰত
আৰু আমেৰিকাৰ মাজত থকা এক শক্তিশালী
প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কৰ কথা দ�োহাৰি আহিছে। ভাৰত
আৰু আমেৰিকা দুয়�োখন দেশে ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ
ফলত হ’বলগীয়া বিষম পৰিস্থিতিব�োৰ চম্ভালি ল�োৱাৰ
বাবে ঘনিষ্ট পৰামৰ্শঅব্যাহত ৰাখিৱ। মই ইউক্ৰেইনৰ
ল�োকসকলৰ বাবে ভাৰতে প্ৰদৰ্শন কৰা মানৱীয়
সহানুভূতিক আদৰণি জনাইছ�োঁ। আমাৰ উমৈহতীয়া
সম্পৰ্কৰ শিপা দুয়�ো দেশৰ ল�োকৰ মাজত থকা
সম্পৰ্কত নীহিত হৈ আছে। ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ
মাজত শক্তিশালী প্ৰতিৰক্ষা সম্বন্ধও আছে।
আমেৰিকাৰ সৈতে আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰয়�োজনীয়তা বৃদ্ধি
হৈ ২০ বিলিয়ন ডলাৰৰ�ো অধিক হৈ পৰিছে। আমি আশা
কৰ�ো আমেৰিকাৰ বিনিয়�োগকাৰীসকলে মেক ইন ইণ্ডিয়া
কাৰ্যক্ৰমত সহয�োগিতা আগবঢ়াব। ক�োভিড মহামাৰীৰ
পাছত�ো দুয়�ো দেশৰ মাজৰ সৈন্য সম্বন্ধ উন্নত হৈছে।
আনহাতে বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কয় যে,
দ্বৈত বৈঠকৰ উদ্দেশ্য হৈছে দুয়�ো দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কক
অধিক উন্নত কৰা। বৰ্তমান সময়ত এয়া অধিক প্ৰাসংগিক।
কিয়ন�ো আমাৰ বন্ধত্বই প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে। প্ৰশান্ত-ভাৰত
মহাসাগৰ এলেকাত শান্তি, উন্নয়ন কৰাৰ লগতে ক�োৱাডৰ
জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাম হৈছে। n
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বিশ্ব

ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্ক

ভাৰত-নেপাল সম্বন্ধ

সম্পৰ্কব�োৰে লাভ কৰিছে
নতু ন মাত্ৰা
ভাৰত আৰু নেপালৰ সম্পৰ্ক ভ্ৰাতৃ-ভগ্নীৰ সম্পৰ্ক। পূৰ্বৰে পৰা দুয়�োখন দেশৰ মাজত যি এক
উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক আছে সেয়া অতীজৰে পৰা আছে। ঐতিহাসিক, ভ�ৌগলিক, ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক
সম্পৰ্কৰ লগতে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত�ো দুয়�ো দেশে বিশেষ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে। এই সম্বন্ধব�োৰে
এক বিশেষ মাত্ৰা লাভ কৰে যেতিয়া নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰ বাহাদুৰ দেওবাই তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে
ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল...

প্ৰ

ধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে যেতিয়া ২০১৪
চনত দেশৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া
নেপাল আছিল ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ সেইখন
দেশ যিখনত তেওঁ প্ৰথমে ভ্ৰমণ কৰিছিল। কেৱল
এয়াই নহয়, ২০১৪ আৰু ২০১৯ত�ো তেওঁ শপতগ্ৰহণ
অনুষ্ঠানত নেপালৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অতিথিৰূপে
উপস্থিত আছিল। কথা লাগিলে ২০১৫ চনৰ নেপাল
ভূ মিকম্পৰ সময়ৰ সহায়ৰ কথাই হওক বা ক�োভিডৰ
সময়ত নিজে সংকটৰ সম্মুখীন হৈ থকাৰ পাছত�ো
ভেকচিনৰ ৰূপত সহায় আগবঢ়োৱা, অথবা প্ৰতিৱেশী
প্ৰথম নীতিৰ অধীনত ইউক্ৰেইনৰ পৰা ৬গৰাকী
নেপালী নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ কথাই হওক,
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ভাৰত সদায় নেপালৰ সহায়ৰ বাবে থিয় দি আছে।
ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ বাণিজ্যিক সহয�োগী হ�োৱাৰ লগতে
মুখ্য বৈদেশিক বিনিয়�োগকাৰী হিচাপে মূল স্ৰোত হয়।
২ এপ্ৰিল তাৰিখে দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ ভৱনত উপস্থিত
হ�োৱাৰ সময়ত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰ বাহাদুৰ
দেওবাৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী বৈঠকত মিলিত
হয়। ভাৰত-নেপালৰ সম্পৰ্কৰ উন্নয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী
দেওবাৰ ভূ মিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ
সদৈৱ সহয�োগিতাও মন কৰিবলগীয়া।
নেপালত ৰুপেৰ আৰম্ভণি, যাত্ৰী ৰেল সেৱাৰ
উদ্বোধন
n

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী আৰু নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী

বিশ্ব

ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্ক

ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজৰ বন্ধু ত্ব, আমাৰ ল�োকসকলৰ
উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক বিশ্বৰ অন্য আৰু ক’ত�ো দেখিবলৈ প�োৱা
নাযায়। আমাৰ সভ্যতা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ আদানপ্ৰদানৰ সম্পৰ্ক প্ৰাচীন কালৰ পৰাই আছে। অনাদিকালৰ
পৰাই আমি সুখ-দুখৰ সমভাগী।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰত

মই বাস্তৱত নেপালৰ বাবে আপ�োনাল�োকৰ মৰম-স্নেহক
প্ৰশংসা কৰ�োঁ। ম�োৰ এই ভ্ৰমণ এই মৰম-স্নেহক অধিক গাঢ়
কৰাৰ বাবে অন্য এক পদক্ষেপ। ভাৰতৰ সৈতে নেপালৰ
সম্পৰ্ক অত্যন্ত স�ৌহাৰ্দপূৰ্ণআৰু গুৰুত্বপূৰ্ণহয়।
শ্বেৰ বাহাদুৰ দেওবা, প্ৰধানমন্ত্ৰী, নেপাল

শতিকা পুৰণি বাৰাণসী আৰু
নেপালৰ সম্বন্ধ
নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দেওবাই তেওঁ ৰ ভ্ৰমণকালৰ
অন্তিম দিনাখন কাশীত উপস্থিত হয়। তেওঁ কাল
ভৈৰৱ মন্দিৰ পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে কাশী
বিশ্বনাথ মন্দিৰ যায়। কাশী যাত্ৰাৰ সময়ত তেওঁ
ললিতাঘাট স্থিত পশুপতিনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে।
তেওঁ অন্য কেতব�োৰ ঠাইও লগতে দৰ্শন কৰে।
শক্তিশালী সম্বন্ধ
ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত শেষৰট�ো ৰাষ্ট্ৰধ্যক্ষ
পৰ্যায়ৰ ভ্ৰমণ ২০১৯ চনৰ মে’ মাহত হৈছিল।
তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেপি শৰ্মা অলিয়ে
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী
পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে ভাৰত
আহিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ম�োদীয়ে
২০১৮ চনৰ আগষ্টত কাঠমাণ্ডুত চতু ৰ্থবিমষ্টেক
সন্মিলনৰ বাবে নেপাল ভ্ৰমণ কৰিছিল। নেপালৰ
সংসদত আস্থাৰ ভ�োটত জয়ী হ�োৱাৰ পিছতে
শ্বেৰ বাহাদুৰ দেওবাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ম�োদীয়ে
অভিনন্দন জনাইছিল। ইয়াৰ পিছত ২০২১ৰ ১৯
জুলাই তাৰিখে দুয়ো নেতাই টেলিফ�োনয�োগে
কথা পাতিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী ম�োদী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী
শ্বেৰ বাহাদুৰ দেওবাৰ মাজত শেহতীয়া বৈঠক
গ্লাছগ�োত চিঅ'পি২৬ৰ সময়ত�ো হৈছিল।

n

n

n

শ্বেৰ বাহাদুৰ দেওবাই উমৈহতীয়াভাৱে নেপালত ৰুপে
কাৰ্ড সেৱাৰ আৰম্ভ কৰে।
	দুয়�োগৰাকী নেতাই উমৈহতীয়াভাৱে ভাৰতৰ সাহাৰ্যত
নিৰ্মীত জয়নগৰ( ভাৰত ) আৰু কুৰ্থাৰ( নেপাল ) মাজত
সীমান্তত চলা যাত্ৰী ৰেল সেৱা উদ্বোধন কৰে।
	দুয়�োগৰাকী নেতাই ভাৰতৰ ক্ৰেডিট লাইনৰ সহায়ত
নিৰ্মীত স�োলু কৰিডৰ ১৩২ কেভি পাৱাৰ ট্ৰান্সমিছন
লাইন আৰু উপকেন্দ্ৰৰ উদঘাটন কৰে।
	নেপাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স�ৌৰ সংস্থাট�ো আনুষ্ঠানিকভাৱে
অন্তৰ্ভুক্ত হয়।

তীব্ৰ গতিৰে আগবাঢ়ি য�োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্বঃ
n

n

n

n

n

দুয়�ো দেশে ৰেল আৰু শক্তি খণ্ড আগবাঢ়ি য�োৱাৰ বাবে
চাৰিখন চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে।
এই বাৰ্তালাপাত দুয়�ো দেশে পঞ্চশ্বেৰ পৰিকল্পনাৰ
সফলতাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে।
এই বৈঠকত ভাৰতীয় বিনিয়�োগকাৰীসকলে তথা
ক�োম্পানীয়ে নেপালত হাইড্ৰো পাৱাৰ উন্নয়ন
আঁচনিতব�োৰত অংশ ল�োৱাৰ সিদ্ধান্তত সন্মতি প্ৰদৰ্শন
কৰে।
	দুয়�ো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সীমান্তৰ বাণিজ্য আৰু সীমান্তৰ
সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰ�োঁপ কৰে।
জয়নগৰ-কুৰ্থা ৰেল পথ এই চিন্তাৰ ফচল।
	নেপালত ৰুপে কাৰ্ড সেৱাই ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক
বিকাশত নতু ন মাত্ৰা দিব। অন্য পৰিকল্পনাব�োৰ যেনে
নেপাল পুলিচ একাডেমী, নেপালগঞ্জত সন্মিলিত
সীমান্তচকী, ৰামায়ণ চাৰ্কিট আদিব�োৰে দুয়�ো দেশৰ
সম্পৰ্কত অধিক নিকট কৰি তু লিব। n
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ৰাষ্ট্ৰ

ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ

টিকাকৰণৰ সংখ্যাই ১৮৫ ক�োটি
অতিক্ৰম কৰিছে

ক�োভিডৰ
বিৰুদ্ধে চলি থকা
যুঁজত গুৰুত্বপূৰ্ণ
স্থিতিত ভাৰত

মাৰ্চ মাহট�োত ক�োভিডৰ দৈনিক সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বাৰুকৈয়ে হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু ইয়াৰ পাছত�ো কেন্দ্ৰ
চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত শিথিল হ�োৱাৰ বাবে সাজু হ�োৱা নাই। ক�োভিডৰ নিত�ৌ নতু ন উৎপৰিৱৰ্তকৰ
মাজত�ো কেন্দ্ৰ চৰকাৰে টিকাকৰণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এতিয়া ১৮ বছৰৰ
উৰ্ধৰ ল�োকৰ বাবে সতৰ্কতামূলক টিকা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰা হৈছে। ভাইৰাছক প্ৰতিহিত
কৰিবলৈ চৰকাৰে টিকাকৰণৰ জৰিয়তে সকল�ো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আহিছে।

বি

শ্বত পুনৰাই ক�োভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি
হ�োৱাৰ বাতৰি আহিছে ঠিক তেনে
সময়তে এয়া সন্তোষজনক যে ভাৰতত
এয়া এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণত আছে। ক�োভিড নীতিনিয়মত শিথিলতা আহিছে আৰু জনজীৱন�ো
সামান্য হৈ পৰিছে। ইয়াৰ লগতে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰব্যাপী
ক�োভিড টিকাকৰণৰ অংশস্বৰূপে ১৮ এপ্ৰিললৈ
লাভ কৰা তথ্যমতে টিকাকৰৰণৰ সংখ্যা ১৮৬.৫৪
ক�োটি অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ লগতে ১২-১৪
বছৰৰ চেমনীয়াৰ টিকাকৰণ ১৬ মাৰ্চ , ২০২২ৰ
পৰা আৰম্ভ হৈছিল। আৰু প্ৰায় ২.৪৩ ক�োটি
চেমনীয়াৰ টিকাকৰণ হৈ গৈছে। আনহাতে ১৫১৭ বছৰীয়া কৈশ�োৰৰ টিকাকৰণৰ সংখ্যা ৪.০৪
ক�োটি ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু ৫.৭৮
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ক�োটি কৈশ�োৰৰ এপালি টিকাকৰণ ইতিমধ্যে হৈ
গৈছে। ক�োভিড ১৯ টিকাকৰণ সকল�োৰে বাবে
উপলব্ধ কৰ�োৱাৰ বাবে টিকাকৰণ অভিযান ২১
জুন ২০২১ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। তেতিয়াৰ
পৰা দেশত টিকাকৰণৰ গতি অব্যাহত আছে।
উল্লেখ্য যে ভাৰতত ক�োভিডৰ সংক্ৰমণৰ
পৰিমাণ ১৮ এপ্ৰিল তাৰিখে ১১ ,৫৪২ প�োৱা
হৈছিল। সক্ৰিয়তাৰ হাৰ ০.০৩ শতাংশ থকাৰ
লগতে সুস্থ্য হ�োৱাৰ হাৰ ৯৮.৭৬ শতাংশ আছিল।
সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশ
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যত
পুনৰাই ক�োভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি প�োৱাৰ
পৰিপ্ৰেক্ষিটত চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে আৰু এই
ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ

ৰাষ্ট্ৰ

ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে আগবাঢ়িছে ভাৰত

সকল�োকে ভেকচিন,
বিনামূলীয়া ভেকচিন
n

n

n

n

বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বিনামূলীয়া টিকাকৰণ
অভিযান। আত্মনিৰ্ভৰ ভেকচিন৩টাকৈ মেড ইন ইণ্ডিয়া ভেকচিন।
COWINৰ মাধ্যমত ব্যৱস্থাপনা।
	দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৪১৪৩ অম্লজান
উৎপাদন প্ৰকল্প।
	জৰুৰীকালীন সেৱাৰ অধীনত ৬৩১
জিলাত শিশু যতন গ�োট।
	ভাৰতৰ প্ৰতিখন জিলা স্বাস্থ্য সুবিধাৰ
ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ হৈ পৰিছেপ্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুস্মান ভাৰত স্বাস্থ্য
মিছনৰ (PM-ABHIM) অধীনত
৬৪,১৮০ ক�োটিৰ ব্যৱস্থাপনা।
(পৰিসংখ্যা ১২ মে’ ২০২২লৈ)।

১৮৫ ক�োটিৰ�ো অধিক
ক�োভিড ভেকচিনৰ পালি
দিয়া কাম আপ�োনাল�োকৰ
প্ৰয়াসৰ ফলতেই সম্ভৱ
হৈছে। কিন্তু ক’ৰনা ভাইৰাছ
এতিয়াও য�োৱা নাই।
এতিয়াও ই আহি আছে।
কেইদিনমানৰ বাবে এয়া
স্তিমিত হৈ যাব পাৰে কিন্তু
এয়া ক�োনেও নাজানে যে
কেতিয়া ই ৰূপ সলনি কৰি
পুনৰাই আহিব। সেয়েহে
সাৱধানে থকা ভাল।
নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।

ক�োভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ

সকল�ো নাগৰিকক অনুৰ�োধ জন�োৱাৰ লগতে
ৰাজ্য চৰকাৰব�োৰক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ
দিছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ
পৰা দিল্লী , হাৰিয়ানা , কেৰেলা , মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু
মিজ�োৰামক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে
পত্ৰ লিখা হৈছে। এই পত্ৰত ক�োভিড পৰিস্থিতি
যাতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ নাযায় তাৰ বাবে
সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰব�োৰক নিৰ্দেশ
দিয়া হৈছে। ইয়াৰ মাজতে ক�োভিডৰ নতু ন
উৎপৰিৱৰ্তক এক্সই (XE) ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে।
এতিয়া প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে বুষ্টাৰ ড�োজ
কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ক�োভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে
আৰু টিকাকৰণক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে
সতৰ্কতামূলক টিকা দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে।
এতিয়া দেশৰ প্ৰতিট�ো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বা ব্যক্তিগত
স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰব�োৰত ক�োভিডৰ বুষ্টাৰ (সতৰ্কতামূলক
টিকা ) উপলব্ধ হৈ আছে। ১৮ বছৰৰ ওপৰৰ
সকল�ো নাগৰিকৰ বাবে ১০ এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা
এই বিশেষ টিকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা ল�োৱা হৈছে।
দ্বিতীয়ট�ো ক�োভিড টিকা ল�োৱাৰ ৯ মাহৰ পাছত
এই সতৰ্কতামূলক টিকা ল’ব পাৰি। এই বুষ্টাৰ
ড�োজ সম্পৰ্কত এক বিশেষ বৈঠক ৯ এপ্ৰিল
তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ,
স্বাস্থ্যকৰ্মী তথা ফ্ৰন্টলাইন কৰ্মীসকলক এই টিকা
দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।
ক�োভিড সাহাৰ ্যৰ বাবে সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ
কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য মতে , দেশৰ উচ্চতম
ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন ন্যায়াধিকৰণে
জাৰি কৰা ক�োভিড সাহাৰ্যৰ বাবে আবেদনৰ
সময় নিশ্চিত কৰিছে। মন্ত্ৰণালয়ে ক�োৱা মতে ,
ক�োভিডৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ�োৱা পৰিয়ালব�োৰে
২৪ মাৰ্চৰ পৰা ৬০ দিনৰ সময় দিছে। এয়া ২০
মাৰ্চ , ২০২২ৰ পূৰ্বে ক�োভিড সংক্ৰমণত মৃত্যু
হ�োৱা ল�োকসকলৰ বাবে প্ৰয�োজ্য। ইয়াৰ লগতে
ভৱিষ্যতে সংক্ৰমণৰ ফলত মৃত্যু হ�োৱা ল�োকৰ
বাবে ৯০ দিনৰ সময় বান্ধি দিছে। মন্ত্ৰণালয়ে
লগতে এই কথাও জনাইছে যে এই আবেদনব�োৰ
যথাৰীতিমতে পৰীক্ষা কৰা হ’ব আৰু তাৰ
পাছতহে সাহাৰ্যপ্ৰদান কৰা হ’ব। n
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অমৃত মহ�োৎসৱ

১৮৫৭ৰ আন্দোলন

ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম সংগ্ৰাম
ভাৰতীয় স্বাধীনতাৰ চৰ্চা যেতিয়াই হৈছে তেতিয়া এই কথাট�োৱে মনলৈ আহে সেই সকল বিপ্লৱীসকলৰ কথা
যিসকলে ১৮৫৭ চনৰ আন্দোলনত নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল। সেয়া এনে এক আন্দোলন আছিল যি আন্দোলনত
জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণআদিৰ কথা সমূলাঞ্চে পাহৰি সকল�ো সংগ্ৰামত জপিয়াই পৰিছিল। ৫৭’ৰ সেই সংগ্ৰামে শতবৰ্ষ
পূৰণ কৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক�োম্পানীৰ শাসন ভাৰতৰ পৰা ওফৰাই পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ১৮৫৭ চনৰ ১০ মে’
তাৰিখে মীৰাতৰ পৰা স্বাধীনতাৰ বাবে উঠা সেই কণ্ঠই পাছলৈ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ইন্ধন হৈ পৰিছিল...

প্ৰ

ধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে কয় যে,“এনে এক ৰাষ্ট্ৰ

ভৰাই থ�োৱাৰ আদেশ দিয়া হৈছিল। কিন্তু ৮৫গৰাকীকৈ

যিখনে নিজৰ বৰ্ণিল ইতিহাসক সন্মান নকৰে বা
যিসকলে সেই ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁ ল�োকক
যথ�োচিত সন্মান নিদিয়ে, তেনে ৰাষ্ট্ৰৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰায়েই
অসুৰক্ষিত হৈ থাকে।” ২০০ বছৰীয়া গ�োলামীৰ সময়ত
ইতিহাস বিকৃত কৰাৰ একাধিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা
হৈছিল আৰু স্বাধীনতাৰ পাছত সেয়া অৱশ্যে শুধৰ�োৱাৰ
প্ৰচেষ্টাও তেনেকৈ ল�োৱা পৰিলক্ষিত হ�োৱা নাছিল। ১৮৫৭
চনৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম�ো ইয়াৰ এক উদাহৰণ। সমগ্ৰ বিশ্বই
চিপাহী বিদ্ৰোহ নাম দিয়া এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামক ইয়াৰ ৫২
বছৰৰ পাছত ১৯০৯ চনত বিনায়ক দাম�োদৰ চাভৰকাৰে
নিজৰ কিতাপ “দ্যা ইণ্ডিয়ান ৱাৰ অৱ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স
১৮৫৭”ৰ জৰিয়তে ইয়াক স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বুলি কৈ প্ৰতিষ্ঠা
কৰিছিল। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক অনুষ্ঠানত কৈছিল যে
“বীৰ চাভাৰকাৰ ন�োহ�োৱাহেঁ তেন ১৮৫৭ চনৰ সংগ্ৰামক
আমি সদায় ইংৰাজৰ দৃ ষ্টিৰে চাই থাকিল�োঁহেঁতেন।”
	ভাৰতৰ ইতিহাসত ১৮৫৭ চনৰ সংগ্ৰাম ইমান
ডাঙৰ পৰিসৰত হৈছিল যে এই আন্দোলনত দেশৰ বিভিন্ন
প্ৰান্তৰ ল�োকে অংশ লৈছিল। পদুম আৰু ৰুটী ইয়াৰ
প্ৰতীক চিহ্ন হৈ পৰিছিল। এই আন্দোলনৰ দিন ৩১ মে’
ধাৰ্য কৰা হৈছিল কিন্তু প্ৰকৃত আৰম্ভণি নিৰ্ধাৰিত দিনৰ
পূৰ্বে ১০ মে’ তাৰিখে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰাতত হৈছিল। চৰ্বি
থকা কাৰ্টুজ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ অভিয�োগত
ভাৰতীয় সৈন্যবাহিনীক সেনাৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰি জেলত

চিপাহী/সৈন্যই জেল ভাঙি মীৰাতৰ সেনা চাউনীত বিপ্লৱৰ
সূচনা কৰিছিল। স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে তেওঁ ল�োকৰ
সম্মুখত অহা প্ৰতিগৰাকী ইংৰাজ সেনা বিষয়াক হত্যা
কৰি আগবাঢ়িছিল। এটা সময়ত তেওঁ ল�োকে দিল্লী যাত্ৰা
কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু বৃদ্ধ ম�োগল সম্ৰাট বাহাদুৰ
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শ্বাহ জফৰক নিজৰ নেতা জ্ঞান কৰি সকল�োৱে ইংৰাজৰ
বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰি দিছিল। মীৰাত আৰু
দিল্লীত চলা এই সংগ্ৰামৰ কথা জানিব পাৰি লাহে লাহে
অন্য অঞ্চললৈ এয়া বিয়পি পৰিছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে
ইংৰাজে বৃহৎ পৰিসৰত একেসময়তে প্ৰতিৰ�োধৰ সম্মুখীন
হ’বলগীয়া হৈছিল। পেছৱা নানা চাহিব, টান্তিয়া ট�োপে, ৰাণী
লক্ষ্মীবাঈ, বাবু ক�োঁৱৰ সিং, অজিমুল্লা খাঁ, বেগম হজৰত
মহলৰ লগতে অনেক বিপ্লৱী এই আন্দোলনত সক্ৰিয়
আছিল। প্ৰায় দুবছৰ কাল ধৰি চলা এই আন্দোলনৰ পাছত
দেশৰ পৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক�োম্পানীৰ শাসন অন্ত পৰিছিল।
এই আন্দোলনে ভাৰতত সামন্তবাদী যুগৰ অৱসান ঘটাই
নবীন যুগৰ সন্ধান দিছিল। কিয়ন�ো ইয়াৰ পাছত ভাৰতীয়
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ দায়িত্ব শিক্ষিত, আধুনিক চিন্তাৰ
আৰু সংগঠিত ভাৰতীয়ই লৈছিল। এই আন্দোলনে
ভাৰতীয় ৰাজনীতি, প্ৰশাসন, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক
ব্যৱস্থাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱনাক প্ৰভাৱিত কৰিছিল। ১৮৫৭
চনৰ বিদ্ৰোহ চিপাহী বিদ্ৰোহ নহৈ এক সামগ্ৰিক স্বাধীনতা
আন্দোলন আছিল কিয়ন�ো তাৰ পাছত দেশত স্বাধীনতাৰ

ৰাষ্ট্ৰ

বাবে সচেতন নাগিৰক সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল আৰু সঠিক ৯০
বছৰৰ পাছত ১৯৪৭চনত দেশে ইংৰাজৰ পৰা স্বাধীনতা
লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যি ঠাইৰ পৰা এই আন্দোলন
আৰম্ভ হৈছিল সেই মীৰতত চৰকাৰে স্মাৰক স্থাপন কৰিছে
আৰু এই স্মাৰকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী উপস্থিত হৈ

অমৃত মহ�োৎসৱ

শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছিল।
১৮৫৭ চনৰ ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ১৬৫ সংখ্যক
বাৰ্ষিকী উপলক্ষে অমৃত মহ�োৎসৱ শিতানত এইবাৰ পঢ়ক
সেই টান্টিয়া ট�োপে, উদা দেৱী, দুই ভাই নীলাম্বৰ-পীতাম্বৰ
আৰু পিয়লি বৰুৱাৰ বলিদানৰ কথাঃ-

মহানায়কৰ নাম টান্টিয়া ট�োপে

দে

শত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্পীহা
সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ অন্যতম
এজন ব্যক্তি আছিল টান্টিয়া ট�োপে।
তেওঁ ১৮৫৭ চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত
অংশ ল�োৱাই নহয়, সমগ্ৰ দেশত
স্বাধীনতাৰ চেতনা জাগ্ৰত কৰিছিল।
তেওঁ ৰ জন্ম ১৮১৪ চনৰ ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী
তাৰিখে হৈছিল আৰু তেওঁ ৰ প্ৰকৃত
নাম আছিল ৰামচন্দ্ৰ পাণ্ডুৰংগ ৰাও।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ যেৱলা তেওঁ ৰ পৈত্ৰিক গাঁও
আছিল। পেছ�োৱা বাজীৰাও দ্বিতীয় যেতিয়া পুণেৰ
পৰা কানপুৰৰ নিকটৱৰ্তী বিঠুৰলৈ স্থানান্তৰিত
হৈছিল তেতিয়া পৰিয়ালব�োৰত পাণ্ডুৰঙ পৰিয়াল�ো
আছিল। বিঠুৰত থকা সময়ত টান্টিয়া ট�োপে, নানা
চাহেব আৰু ম�োৰ�োপন্ট তাম্বেৰ (ৰাণী লক্ষ্মীবাঈৰ
পিতৃ ) সম্পৰ্কলৈ আহে। তেওঁ নানা চাহেবৰ বন্ধু ,
দেৱান, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু সেনাপ্ৰধান আছিল।
ইংৰাজ সৈনিকে যেতিয়া ঝাঁন্সীক ঘেৰি ধৰিছিল
তেতিয়া নানা চাহেবে টান্টিয়া ট�োপেৰ নেতৃত্বত
সেনা প্ৰেৰণ কৰিছিল। বিষ্ণুভট্ট গ�োডছেই নিজৰ
কিতাপ মাঝা প্ৰবাসত এই যুদ্ধৰ বিৱৰণ লিখিছিল।
সেই অনুসৰি টান্টিয়া ট�োপেৰ নেতৃত্বত সেনাই
সাহসিকতাৰে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল কিন্তু
যুঁজত পৰাজয়বৰণ কৰিছিল। কানপুৰ , ছৰখাৰী,
ঝাঁন্সী আৰু ক�োঞ্চত টান্টিয়া ট�োপেই নেতৃত্ব বহন

কৰিছিল। ছৰখৰীক বাদ দি বাকী ঠাইত
তেওঁ পৰাজিত হৈছিল। টান্টিয়া আৰু
লক্ষ্মীবাঈয়ে গ�োৱালিয়ৰত সফলতা লাভ
কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গ�োৱালিয়ৰ দুৰ্গ
অধিকাৰ কৰাৰ পাছত ইংৰাজ বিষয়া
এই কথাট�োত আচৰিত হৈ পৰিছিল। এই
ঠাইতে ইংৰাজৰ সৈতে ভীষণ যুদ্ধ হয় আৰু
সেই যুদ্ধত ৰাণী লক্ষ্মীবাঈ শ্বহীদ হয়।
কিন্তু নানা চাহেবৰ ভতিজা ৰাও চাহেব
আৰু টান্টিয়া ট�োপে ইংৰাজৰ হাতলৈ
অহা নাছিল। তেওঁ ল�োকে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছিল।
বিভিন্ন স্থানত আন্দোলন স্তিমিত হৈ পৰিছিল,
যুদ্ধত সকল�ো পৰাজিত হৈছিল কিন্তু টান্টিয়া
ট�োপেই বীৰত্বৰে যুঁজ দি গৈছিল। প্ৰায় এবছৰ কাল
তেওঁ ইংৰাজক ব্যতিব্যস্ত কৰি ৰাখিছিল। নিজৰ
দক্ষতাৰ বলত তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান আদি
সকল�োতে স্বাধীনতাৰ বাবে ল�োকক সজাগ কৰি
ফুৰিছিল। ক�োৱা হয় যে শিৱপুৰীৰ ওচৰত নৰৱৰ
ৰজা মানসিংঙে টান্টিয়া খবৰ ইংৰাজক দিছিল।
ইয়াৰ ফলত সেই বিশ্বাসঘাটকতাই টান্টিয়াক
ইংৰাজ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ১৮৫৯ৰ ৭
এপ্ৰিল তাৰিখে তেওঁ ক আটক কৰা হয় আৰু ১৮
এপ্ৰিল তাৰিখে ফাঁচী দিয়া হয়। অগণন ল�োকৰ
সম্মুখত তেওঁ ক ফাঁচী দিয়া হৈছিল। তেওঁ আছিল
এজন প্ৰকৃত বীৰ।
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ৰা

উদা দেৱীঃ ৩০ৰ�ো অধিক ইংৰাজ সেনাক
বীৰত্বৰে হত্যা কৰিছিল

ণী ঝঁ ন্সীৰ দৰে ১৮৫৭ চনত অন্য এগৰাকী বীৰাংগনা
আছিল যিগৰাকীয়ে দুৰ ্ভাগ্যবশতঃ লক্ষ্মীবাঈৰ দৰে
যশ আৰু সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ�োৱা নাছিল। তেওঁ
প্ৰকৃতাৰ্থত এই সন্মানৰ দাবীদাৰ আছিল। অৱধ খণ্ডৰ
উজৰিয়াৱ গাঁৱত জন্ম হ�োৱা উদা দেৱীৰ নাম ইংৰাজক
স্তম্ভিত কৰা বীৰ নায়িকাৰ শাৰীত ল�োৱা হয়। শিশু অৱস্থাৰ
পৰাই উদা দেৱীৰ ইংৰাজৰ প্ৰতি আক্ৰোশ আছিল।
১৮৫৬ চনত ইংৰাজে অৱধৰ নবাৱ ৱাজিদ আলি শ্বাহক
ক�োলকাতালৈ নিৰ্বাসন দিছিল। ইয়াৰ পাছত অৱধৰ দায়িত্ব
তেওঁ ৰ পত্নী বেগম হজৰত মহলক দিয়া হৈছিল। এয়া
ক�োৱা হয় যে স্বয়ং উদা দেৱীয়ে হজৰত মহলক ইংৰাজৰ
বিৰুদ্ধে যুদ্ধত অংশ ল’বলৈ অনুৰ�োধ জনাইছিল। ইয়াৰ
পাছত বেগমে তেওঁ ক মহিলাসকলক লৈ এটা সশস্ত্ৰ দল
গঠন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। এই সময়ছ�োৱাতে তেওঁ ৰ
বিবাহ অৱধ সেনাৰ সৈনিক মক্কা পাছীৰ সৈতে হয়। ১৮৫৭
চনৰ ১০ জুন তাৰিখে লক্ষ্ণৌৰ ছিনহট গ্ৰামাঞ্চলৰ ওচৰৰ
ইছমাইলগঞ্জত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক�োম্পানীৰ সৈতে হ�োৱা যুদ্ধত
উদা দেৱীৰ স্বামীৰ মৃত্যু হয়। এই ঘটনাৰ পাছত উদা দেৱী
শ�োকত স্তব্ধ হৈ পৰে আৰু পাছলৈ এই ঘটনা তেওঁ ৰ বাবে
প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰে। তেওঁ ৰ মনত প্ৰতিশ�োধৰ জুই
জলি উঠে। ১৮৫৭ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰ তাৰিখে ইংৰাজৰ
বিশাল সেনাবাহিনী লক্ষ্ণৌৰ ছিকন্দৰবাগক ঘেৰি লয়। সেই
সময়ত ছিকন্দৰবাগত প্ৰায় দুই হাজাৰ ভাৰতীয় সেনাই
আশ্ৰয় লৈ আছিল। উদা দেৱীয়ে নিজৰ মহিলা সৈনিকৰ
সেনাবাহিনীক ইংৰাজৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি
কৰে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ নিজেও পুৰুষৰ বসন পিন্ধি
মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এডাল আহত গছৰ ওপৰত বগাই যায় আৰু
তাৰ পৰা ইংৰাজ সৈন্যক লক্ষ্য কৰি গুলীয়াবলৈ আৰম্ভ

কৰে। যেতিয়ালৈ তেওঁ গ�োলা-বাৰুদ শেষ হ�োৱা নাছিল
তেতিয়ালৈ তেওঁ গুলীচালনা কৰিছিল আৰু ইংৰাজ সৈন্যক
ছিকন্দৰবাগত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল। এগৰাকী
স্নাইপাৰৰ দৰে উদা দেৱীয়ে গুলীচালনা কৰি ৩২জন
ইংৰাজ সৈনিকক হত্যা কৰিছিল। অৱশ্যে গছৰ পৰা নামি
অহাৰ সময়ত ইংৰাজ সৈনিকে উদাক গুলীয়াই হত্যা কৰে।
ক�োৱা হয় যে দুয়�োখন হাতত পিষ্টল লৈ পুৰুষৰ সাজত
উদা দেৱীক দেখি ইংৰাজ বিষয়াই সন্মানত মূৰৰ টুপী খুলি
সন্মান দিছিল আৰু লগতে এই বিষয়ে ইংলেণ্ডৰ কাকতত�ো
চৰ্চা হৈছিল। আজিও পিলিভিট ক্ষেত্ৰত উদা দেৱীৰ বীৰত্বৰ
কথা আল�োচনা কৰা হয়, তেওঁ ক লৈ ল�োকগীত গ�োৱা
হয়। তেওঁ পাছলৈ অনেক যুৱকৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস
হৈ পৰিছিল। ২০২১চনৰ ১৯ নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষা
সমৰ্পন পৰ্বৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে বীৰাংগনা
উদা দেৱীৰ বীৰত্বক স্মৰণ কৰিছিল।

পিয়লি বৰুৱাই ১৮৫৭চনৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ
সময়ত অসমত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল

দে

শৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ�োৱা প্ৰথম
স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমত
এই দায়িত্ব লৈছিল পিয়লি বৰুৱাই। পিয়লি
বৰুৱাই অন্য এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী
মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে লগ লাগি ইংৰাজ
শাসকৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ হাতত লৈছিল।
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পশ্চিমীয়া শাসকৰ শাসনক কেতিয়াও
মানি ন�োল�োৱা পিয়লি বৰুৱাই বৃটিছ
শাসকৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল।
মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে মিলি তেওঁ
অসমত থাকি স্বাধীনতা আন্দোলনক
সফল কৰাৰ বাবে কাম কৰিছিল।

ৰাষ্ট্ৰ

অমৃত মহ�োৎসৱ

নীলাম্বৰ আৰু পীতাম্বৰৰ গেৰিলা যুদ্ধত কম্পিত হৈছিল ইংৰাজ

চ

ন ১৮৫৭ত দেশত হ�োৱা প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সমগ্ৰ
দেশৰ লগতে ঝাৰখণ্ডৰ মহানায়ক নীলাম্বৰ আৰু পীতাম্বৰ
এনে দুজন মহান স্বাধীনতা সেনানী আছিল যিদুজনে সেই
সময়ত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ ঘ�োষণা কৰি ইংৰাজ শাসকক
কম্পিত কৰি তু লিছিল। ঝাৰখণ্ডৰ প্লামুৰ নিবাসী নীলাম্বৰ
আৰু পীতাম্বৰৰ মনত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমৰ ভাৱনা পূৰ্বৰে পৰা আছিল।
সেই সময়ত যেতিয়া ঝাৰখণ্ডত প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ জুই
জ্বলিছিল তেতিয়া দুই ভ্ৰাতৃ নীলাম্বৰ আৰু পীতাম্বৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ
কৰিছিল তেতিয়া সমগ্ৰ আন্দোলনে নতু ন গতি লাভ কৰিছিল।
কিয়ন�ো দুই ভ্ৰাতৃৰ অংশগ্ৰহণে আন্দোলনক সৰ্বগ্ৰহণয�োগ্য কৰি
তু লিছিল। দুই ভ্ৰাতৃয়ে ভ�োগতা আৰু খৰবাৰ সম্প্ৰদায়ক একেলগ
কৰি শক্তিশালী সংগঠন গঠন কৰে আৰু ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে
আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি ত�োলে। ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা
এই যুজ
ঁ ৰ সময়ত তেওঁ ল�োক বাবু ক�োঁৱৰ সিঙৰ সৈতে সম্পৰ্কত
আছিল। এইবুলি ক�োৱা হয় যে দুই ভ্ৰাতৃয়ে গেৰিলা যুদ্ধ পদ্ধতিত
সিদ্ধহস্ত হৈ পৰিছিল আৰু বৃটিছক বাৰুকৈয়ে ব্যতিব্যস্ত কৰি
তু লিছিল। এই দুই ভ্ৰাতৃৰ নেতৃত্বত চলা আন্দোলন কাৰ্যসূচীয়ে
গ্ৰামাঞ্চলব�োৰত�ো অনেক ল�োকৰ অংশগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰি
তু লিছিল। পৰিস্থিতি ইমানেই বেছি বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছিল
যে ১৮৫৮ চনত স্বয়ং কমিছনাৰ ডাল্টনে দায়িত্ব লৈ প্লামুলৈ
আহিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁ ৰ সৈতে মাৰণাস্ত্ৰৰে সজ্জিত সেনাৰ
দল�ো আহিছিল আৰু তাৰ পাছত তীব্ৰ আন্দোলন হৈছিল। কিন্তু
ইয়াৰ পাছত�ো দুই ভ্ৰাতৃক ইংৰাজে আটক কৰিবলৈ সক্ষম
হ�োৱা নাছিল। সদ�ৌ শেষত তেওঁ ল�োকক ডাল্টনৰ সৈন্য আটক
কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ম�োকৰ্দমা চলাই ফাঁচী দিয়াৰ নিৰ্দেশ
দিয়ে। মাথ�োঁ ৩৫ বছৰ বয়সতে তেওঁ ল�োকক ফাঁচী দিয়া হয়।
১৮৫৯ চনত তেওঁ ল�োক দুয়�োজনক মুকলি আদিবাসী ল�োকৰ

সম্মুখত ফাঁচী দিয়া হৈছিল যাতে আদিবাসী-জনজাতীয়
ল�োকসকলৰ মন�োবল ভাঙি পৰক। নীলাম্বৰ আৰু পীতাম্বৰৰ
গাঁৱত আজিও সেই গছডাল আছে যিডালৰ তলত বহি দুয়�ো
ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছিল। এইবুলি ক�োৱা
হয় যে দুয়�ো ভ্ৰাতৃয়ে ইংৰাজ শাসকৰ বিৰুদ্ধে কেৱল প্লামু
এলেকাতে নহয়, বৰঞ্চ আৰা, ভ�োজপুৰ , সুৰগজা, ৰাঁন্সী ,
ল�োহৰদগা, গুমলা তথা ছতৰালৈ বিদ্ৰোহ সম্প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ
সক্ষম হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনজাতীয় গ�ৌৰৱ দিৱস উপলক্ষে
২০২১ৰ ১৫ নৱেম্বৰ তাৰিখে ভগৱান বীৰছা মুণ্ডা স্মৃতি উদ্যান
তথা স্বাধীনতা সেনানী সংগ্ৰহালয় উদ্বোধন কৰি এই দুই বীৰ
ভ্ৰাতৃ নীলাম্বৰ আৰু পীতাম্বৰৰ কথা স্মৰণ কৰিছিল।

পশ্চিমীয়া শাসকৰ শাসনক কেতিয়াও মানি ন�োল�োৱা পিয়লি
বৰুৱাই বৃটিছ শাসকৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল
১৮৫৭ চনত তেওঁ বৃটিছ শাসকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ
ৰচনা কৰিছিল আৰু ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুৱ সমাজক
একত্ৰিত কৰিছিল। কলিকতাত থকা মণিৰাম দেৱানে
পিয়লিৰ সহায়ত অসমত স্বাধীনতা আন্দোলনক
আগবঢ়াই নিছিল। কিন্তু ক�োন�ো এক গুপ্ত বৈঠকৰ
ূ ত ইংৰাজে তেওঁ ল�োকৰ ষড়যন্ত্ৰ ফাদিল
আগমুহৰ্ত
কৰে। ইয়াৰ পাছত ইংৰাজে কলিকতাৰ পৰা মণিৰাম
দেৱানক আৰু য�োৰহাট পৰা পিয়লি বৰুৱাক আটক

কৰে। এওঁ ল�োকৰ ওপৰত ম�োকৰ্দমা কৰা হয় আৰু
১৮৫৮ চনৰ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাজদ্ৰোহৰ
অভিয�োগত ৰাজহুৱাকৈ ফাঁচী দিয়ে। কিন্তু সেই
ঘটনাৰ পাছত অসমত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
তাৰ পাছত নিয়মীয়াকৈ আৰম্ভ হৈ গৈছিল। মণিৰাম
দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱা দুয়�োকে দেশৰ প্ৰথম
স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশ ল�োৱা অসমীয়া স্বাধীনতা
সেনানী বুলি জানে। n
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ৰাষ্ট্ৰ

শ্ৰী অন্নপূৰ্ণাধামত পিএম

দেশৰ ওপৰত আছে
মা অন্নপূৰ্ণাৰ আশীৰ্বাদ

ভা

ৰত চৰকাৰে দেশৰ ক�োন�ো এজন নাগৰিককে
ভ�োকত শুবলৈ নিদিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে
সম্পূৰ্ণ দায়ৱদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। এই
কাৰণট�োৰ বাবে ক�োভিড মহামাৰীৰ সময়ত চৰকাৰে দেশৰ ৮০
ক�োটি ল�োকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য-সামগ্ৰী য�োগান ধৰাৰ
আঁচনি হাতত লৈছিল। এই আঁচনিক এতিয়াও আগবঢ়াই নিয়া
হৈছে। কেৱল ইমানেই নহয় অন্ন আৰু অন্নপূৰ্ণাক লৈ ভাৰতৰ
দায়ৱদ্ধতা এই কথাৰ পৰাও বুজা যায় যে অলপতে মা অন্নপূৰ্ণাৰ
এটা মূৰ্তি কানাডাৰ পৰা দেশলৈ উভতাই অনা হৈছে। ইয়াৰ
লগতে এনে একাধিক মূৰ্তি বিদেশৰ পৰা দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ
প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে গুজৰাটৰ
অদলজত শ্ৰী অন্নপূৰ্ণা ধাম ট্ৰাষ্টৰ ছাত্ৰাবাস আৰু শিক্ষা পৰিসৰ
উদ্বোধন কৰি কয় যে তেওঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক
এইবুলি অনুৰ�োধ জনাইছে যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ নীতি নিয়মত
কেতব�োৰ সংশ�োধন কৰা হওক যাতে ভাৰতেও বিভিন্ন দেশলৈ
খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই কথাট�োৱে
সূচনা কৰিছে আজি ভাৰতবৰ্ষ খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদনত উচ্চ
পৰ্যায় লাভ কৰিছে।
শ্ৰী অন্নপূৰ্ণাধাম ট্ৰাষ্টৰ ছাত্ৰাবাস তথা শিক্ষা
পৰিসৰত অনেক সুবিধা

আমাৰ সংস্কৃতিত ভ�োজন, স্বাস্থ্য আৰু
শিক্ষাৰ কথা সদায় উল্লেখ কৰা হৈ আহিছে।
মা অন্নপূৰ্ণাৰ আশীৰ্বাদত ভাৰতীয় কৃষকে
পূৰ্বৰে পৰা নিজৰ লগতে অন্যৰ খবৰ
ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে। কেৱল সেয়াই
নহয়, বিশ্বস্তৰীয় মহামাৰী ক�োভিডৰ সময়ত
চৰকাৰে সকল�োকে খাদ্য-পানী, ঔষধ আদি
পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে য�োগান ধৰিবলৈ সক্ষম
হৈছিল। গুজৰাটৰ শ্ৰী অন্নপূৰ্ণাধাম দিব্য,
আধ্যাত্মিক, সামাজিক কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ
সৈতে দীৰ্ঘসময়ৰ পৰা জড়িত হৈ আহিছে
আৰু এতিয়া এই ধামে অধিক বিস্তাৰ লাভ
কৰিছে...
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ছাত্ৰাবাস আৰু শিক্ষা পৰিসৰত ৬০০ শিক্ষাৰ্থী থকাৰ সুবিধাৰ
লগতে ভ�োজনৰ ব্যৱস্থাসহ ১৫০টা ক�োঠা আছে। অন্য
সুবিধাব�োৰৰ ভিতৰত জিপিএছচি, ইউপিএছচি পৰীক্ষাৰ বাবে
প্ৰস্তুতিৰ সুবিধা-প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, ই-লাইব্ৰেৰী, সন্মিলন ক�োঠা,
প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য সেৱা আদি আছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে জনসহায়ক ন্যাস
হীৰামণি আৰ�োগ্যধামৰ ভূ মিপূজন কৰিছে
জনতাৰ সহায়ত ন্যাস হীৰামণি আৰ�োগ্যধামক অধিক বিকশিত
কৰা হৈছে। এই কেন্দ্ৰত এবাৰতে ১৪গৰাকী ৰ�োগীক ডায়েলেছিচ
কৰাৰ সুবিধা আছে, ৰক্ত দান তথা ৰক্ত বেংকৰ সুবিধা আছে,
২৪ ঘন্টীয়া মেডিকেল ষ্টোৰ, আধুনিক পৰীক্ষাগাৰ, স্বাস্থ্য সেৱাৰ
বাবে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সুবিধা ইয়াত আছে। ইয়াৰ আয়ুৰ্বেদ,
হ�োমিঅপ্যেথী, একুপানচাৰ, য�োগ চিকিৎসা আদিৰ সুবিধা
আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা থকা এই পৰিসৰ ৫০ ক�োটি টকাৰ
ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণহৈ উঠিছে। n

মিডিয়া কৰ্ণাৰ
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আমাৰ উমৈহতীয়া
প্ৰাকৃ তিক ঐতিহ্য
বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস (১৪ মে’)

ভাৰত হৈছে এখন বিশাল দেশ, এই দেশ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰি আছে। এই দেশত থকা ঘন
জংঘল আৰু নদী, হ্ৰদ, বৃহৎ পুখুৰি আদিব�োৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইব�োৰক আকৰ্ষিত কৰি আহিছে। প্ৰতি
বছৰে আমাৰ দেশলৈ যথেষ্ট সংখ্যক পৰিভ্ৰমী পক্ষী আহে। কিন্তু দুৰ ্ভাগ্যক্ৰমে এই চৰাইব�োৰৰ একাংশ
বিলুপ্তিৰ পথত আগবাঢ়িছে। এই পক্ষীব�োৰৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনেক
সংৰক্ষণমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অহা হৈছে। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস
মে’ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ দ্বিতীয় শনিবাৰে পালন কৰা হয়। এইবাৰৰ মূল বিষয় হৈছে to focus on light
pollution অৰ্থাৎ ৰশ্মিৰ প্ৰদূষণ প্ৰতিৰ�োধ। সাম্ভৰ হ্ৰদ, জিম কৰ্বেট , দিল্লী বায়’ডাইভাৰ্ছিটী পাৰ্ক, ভৰতপুৰ ,
আমি পৰম্পৰাগতভাৱে অতিথি দেৱঃ ভৱঃ মন্ত্ৰ ব্যৱহাৰিক অৰ্থত
ব্যৱহাৰ কৰি আহিছ�োঁ। প্ৰবাসী প্ৰজাতিব�োৰে এই ধৰাক সংয�োগ কৰে
আৰু সেইব�োৰ একেলগে ভাৰতলৈ অহাৰ সময়ত আমি স্বাগতম জনাওঁ ।
এই প্ৰজাতিব�োৰ ক�োন�ো ভিছা বা পাছপ�োৰ্ট ন�োহ�োৱাকৈ বিভিন্ন দেশ
ভ্ৰমণ কৰে, এই প্ৰজাতিব�োৰ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাৰ্তাবাহক হয় আৰু
আমি এইব�োৰক সংৰক্ষণ কৰাট�ো আমাৰ দায়িত্ব।
- নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।
Editor
Jaideep Bhatnagar,
Principal Director General,
Press Information Bureau, New Delhi

46

Published & Printed by:
S a t y e n d r a P r a k a s h , P r i n c i p a l Director
General, B O C o n b e h a l f o f B u r e a u o f
Outreach and Communication

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ | ১-১৫ মে’,২০২২

Published from
Room No–278, Bureau of Outreach
and Communication, 2nd Floor,
Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Aravali Printers &
Publishers Pvt. Ltd., Okhla
Industrial Area Phase-II,
New Delhi-110020

Assamese

পুলিকট হ্ৰদ, ক�োলেৰু হ্ৰদ, পবিতৰা অভয়াৰণ্য, দ্বিপৰ বিল আদিব�োৰত পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে।

