বর্ষ ১ সংখ্া ২৩

নিউ ইনডিয়া

১-১৫ জুন, ২০২১
বিনামূ ল্যে বিতরলের জনযে

সমাচার

জীবন বাঁচাতে প্রত�াজন
পরিতবশ সংিক্ষণ
ক�ানিড অনিমারী নিনিয়য়য়ে, নিপর্যয় করমিই ক�া�, প্র�ৃনিই আমায়ের িাঁচায়ি
পায়র। প্র�ৃনি আমায়ের সিন�েু কেয়, আমায়েরও প্রনিোি কেওয়া নিিয়ি �য়ি।

িক্তদান মহাদান
নিশ্ব রক্তোিা নেিস

১৪ জু ি

হৃেনপয়ডের স্াস্থ্য
িায়�া রায়ি

ওজি �ম �য়র
�থ্যায়�ানর
য়
�মায়
মায়

নকোদি ইউদনবির নেদশ রতে
প্রদি েির ভোরবির প্রবয়োজন হয়
রতেিোনবক মহোিোন েলো হয়
কোরণ রতে কৃদরিমভোবে েোনোবনো
যোয় নো

১৪ জু ন – ননোবেলজয়ী
কোল্ল ল্োন্ডবটেনোর-এর
জন্মদিন। দিদন মোনু বের
রবতে ‘এ’, ‘দে’ এেং ‘ও’
গ্রুপ শনোতে কবরদিবলন।
িোঁর জন্মদিনবক দেশ্ব
রতেিোিো দিেস রূবপ
পোলন করো হয়।
প্র্োন ব্োড গ্রুপগুদল
আদেষ্োবরর আবে রবতের গ্রুপ
নো নজবনই ব্োড ট্োন্সদিউশন
করো হি। িোঁর এই
আদেষ্োবরর জন্ দিদন ১৯৩০
সোবল ননোবেল পু রস্কোর পোন।

৪

রবতের নলোদহিকদণকো, নলেিবলিস,
লেোজমো এেং ক্োবয়োবপ্রদসদপবিি
আলোিো কবর ে্েহোর করো যোয়।
এক ইউদনি রতে িোই দিনজবনর
জীেন েোঁচোবি পোবর। ভোরবি
পু রুেরো দিন মোবস একেোর এেং
মদহলোরো চোর মোবস একেোর
রতেিোন করবি পোবরন।
একজন প্রোপ্তেয়স্ক মোনু বের শরীবর প্রোয় ৫ দলিোর
রতে থোবক। রতেিোবনর সময় একেোবর শরীর নথবক
প্রোয় ৪৫০ দমদলদলিোর রতে নের করো যোয়। শরীর
পরেি্লী ২৪-৪৮ ঘন্োর মব্্ এই রতেিো শরীবর
আেোর তিদর কবর ননয়।

আসু ন
জীবন
বাঁচাই

ন�িায়রর স্াস্থ্য
িায়�া রায়ি

�থ্যান্ায়রর
ঝুনঁ � �মায়

দেশ্ব রতেিোন দিেস উপলবষে আদম প্রবি্ক রতেিোিোবক শুভকোমনো জোনোই। রতেিোন
সমোবজর একদি েড় নসেো। আজ আমরো রতেিোবনর গুরুত্ব সম্পবক্ল নেদশ কবর সবচিনিো
েৃ দধির সঙ্কল্প ননে। আমোবির নেীন েন্ধুনির উদচৎ এই লবষে্ অগ্রণী ভূ দমকো পোলন করো।

- প্রধািমন্তী িয়রন্দ্র কমােী

বনউ ইবন্ডয়া

সম্াদক

স

১-১৫ জধুন, ২০২১

িষদে ১, সংখযো ২৩

»১

র

সম্াদকী�

» পৃ ষ্া ০২

»২

ডাকবাক্স

» পৃ ষ্া ০৩

»৩

সংরক্ষপ্ত সংবাদ

» পৃ ষ্া ০৪-০৫

»৪

ব্যরক্তত্ব :

» পৃ ষ্া ০৬

»৫

প্রধানমন্তী রকষাণ সম্ান রনরধ »

»৬

কতিানাি রবরুতধে ৈড়াই

»৭

প্রচ্ছদ রনবন্ধ :

»৮

প্রধানমন্তী সুিরক্ষে মােৃত্ব অরিযান»

নতধুন বদবলি - ১১০০২০

»৯

অথ্থনীরে :

পবরলিশক

»১০

রনিাপদ শশশব

»১১

জােী� সঙ্কল্প :

»১২

মরন্তসিাি রসধোন্ত

» পৃ ষ্া ৩৪

»১৩

ইরেবাচক িাবনা

» পৃ ষ্া ৩৫

»১৪

ব্যরক্তত্ব :

» পৃ ষ্া ৩৬

জয়দীপ ভাটনাগর,
মধুখযে মহাবনলদদেশক, বপআইবি, নতধুন বদবলি

উপলদষ্া সম্াদক
বিলনাদ কধুমার
সল্াষ কধুমার

প্রচ্ছদ

রিীন্দ্র কধুমার শমদো

প্রকাশনা ও মধুদ্রে

সলতযেন্দ্র প্রকাশ,
মধুখযে-মহাবনলদদেশক, বিওবস
িধুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন

মধুদ্রে
বভিা প্প্রস প্রাইলভট ব্বমলটড
বস - ৬৬/৩ , ওখ্া বপএইচ -২,

িধুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড
কবমউবনলকশন, ববিতীয় ত্, সূ চনা ভিন,
নতধুন বদবলি - ১১০০০৩

ব ন উ ই ব ন্ড য় া স ম া চ া র
RNI No. : DELBEN/2020/78825

response-nis@pib.gov.in

গ�াপীনাথ বিদলৈ

জীবন এবং পরিতবশ

এ ম এ স এ ম ই - গু র ৈ ি
জন্য বড় সাহায্য

পৃ ষ্া ০৭

» পৃ ষ্া ০৮-১৩

» পৃ ষ্া ১৪-২৩

পৃ ষ্া ২৪-২৫

» পৃ ষ্া ২৬-২৯

» পৃ ষ্া ৩০-৩১

স্াধীনোি অম ৃে
মতহাৎসব

জজ্থ ফান্থাতডেজ

» পৃ ষ্া ৩২-৩৩
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সাদর নমস্ার!
প্কাবভড অবতমারীর ববিতীয় যধু লধে সরকালরর যধু ধেকা্ীন প্রস্তুবত এিং প্দশিাসীর ঐকযেিধে ্ড়াই সধু ফ্
বদলচ্ছ। বকন্তু এখন আমালদর অতযে্ সতকদেতার সলগে প্কাবভড অনধু শাসন পা্ন করলত হলি। এই
বিশ্বিযোপী বিপযদেলযর বিরুলধে ্ড়াইলয় প্রকৃবত আমালদর একবট বশক্া বদলচ্ছ। প্রকৃবত এিং পবরলিশ
ভারতীয় জীিনশশ্ীর গুরুত্বপূ েদে অংশ। গাছপা্ার পধুলজা করা, ঋতধু িন্দনা, বিবভন্ন ঋতধুর আগমনলক
ব্রত এিং উৎসলির মাধযেলম পা্ন করা, ঘধুমপাড়াবন গান এিং প্্াকগাথায় প্রকৃবতর সামঞ্জলসযের উললিখ –
অথদোৎ, আমরা প্রকৃবতলক সিদেদাই সজীি এিং প্রােি্ িল্ প্মলন এলসবছ। প্রকৃবতর সলগে সম্কদে এিং
প্গাটা ব্রহ্ালডের মগে্কামনালক আমালদর প্দলশ বিলশষ গুরুত্ব প্দওয়া হয়। বকন্তু আজলকর িযেস্ত জীিলন
পবরলিশলক অগ্াহযে করার ফ্ প্রায়ই নানা ধরলনর বিপযদেয় রূলপ আমালদর সামলন চল্ আলস।
বিগত এক িছলর প্কাবভড অবতমারীর সমলয় জনগে অতযে্ কবিন সমলয়র সম্ধু খীন হলচ্ছন। বকন্তু গত
িছর বিপযদেলয়র প্রাথবমক প্েউলয় প্রকৃবতর একবট নতধুন বচত্র সামলন উলি এলসলছ। প্সই সময় আমরা
প্রকৃবতর সমৃধে বিবচত্রযেলক অলনক বনবিড়ভালি প্দলখবছ। প্যখালন পবরলিশ দূ ষে হ্াস করা কবিন িল্
মলন করা হত, প্সখালনও একবট অসাধারে বচত্র ফধুলট উলিলছ। নদী, পাহাড়, বদকচক্রিা্ পযদে্ বনমদে্
িাতাস, স্বচ্ছ নী্ আকাশ প্দখা প্গলছ। বিপযদেলয়র এই কবিন সময় আমালদর প্রকৃবতলক পধুনরুধোলরর
বশক্া বদলয়লছ।
প্রকৃবত এিং পবরলিলশর এমন বচত্র মলন একবট সঙ্কল্প জাবগলয় প্তাল্, বিপযদেলয়র সমলয়ও আমালদর
জনযে জীিনদাবয়নী প্রকৃবতলক আমরা কী বদলত পাবর, এখন এটা ভািার সময় এলসলছ। আমালদর এমন
বকছধু সঙ্কল্প বনলত হলি প্য প্রকৃবতর সলগে আমালদর প্রবতবদনকার সম্কদে প্যন িজায় থালক। প্রলতযেক িছর
৫ জধুন বিশ্ব পবরলিশ বদিস পা্ন করা হয়। এ িছলরর মূ ্ ভািনা হ্ - ‘ইলকা-বসলটেম প্রসলটালরশন’
িা পবরলিলশর পধুনরুধোর, অথদোৎ, পবরলিশলক তার বনজস্ব স্বরূলপ বফবরলয় আনা। এই দাবয়ত্ব আমালদর
সকল্র।
ভারত সরকার বিগত কলয়ক িছলর পবরলিশ সংরক্ে এিং উন্নয়লনর মলধযে সামঞ্জসযে িজায় প্রলখলছ।
জ্া্াবনর বিকল্প উৎলসর পাশাপাবশ অরেযে, জীিজন্তুর সংরক্েও সরকালরর নীবতলত স্ান প্পলয়লছ।
কািদেন বনঃসরে কম করার ্লক্যে আমালদর প্দলশর প্রলচষ্ালক প্গাটা বিশ্ব প্রশংসা কলরলছ। এলক্লত্র
ভারত এখন প্নতৃত্ব বদলচ্ছ। বিপযদেলয়র এই কবিন সমলয় প্রকৃবত ও পবরলিলশর গুরুত্ব সম্লকদে প্দলশর
প্রলচষ্া বনলয় এিালরর প্রচ্ছদ বনিন্।
পাশাপাবশ, বিপযদেলয়র প্মাকাবি্ার প্রস্তুবত, অবতক্ধুদ্র, ক্ধুদ্র ও মাঝাবর বশল্পগুব্লক চযোবম্য়ন কলর
প্তা্ার উলদযোগ, বশশুশ্রম িন্ করার সপলক্ প্দলশর প্রলচষ্া আর আধধুবনক আসালমর বভবতি স্াপনকারী
জনবপ্রয় প্গাপীনাথ িরদশ্-এর িযেবতিত্ব কবিন সমলয় আমালদর প্প্ররো প্যাগালচ্ছ।
আপনারা সিাই সধু স্ থাকধুন, বনরাপদ থাকধুন আর সি সমলয়র মলতা বনলজলদর পরামশদে পািালত থাকধুন।
বিকানা : িধুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন, ববিতীয় ত্, সূ চনা ভিন, নতধুন বদবলি – ১১০০০৩
ই-প্ম্ – response-nis@pib.gov.in

(জয়দীপ ভাটনাগর)
২
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ডাকবাক্স

আবম বনউ ইবন্ডয়া সমাচালরর সাম্প্রবতক সংখযোবট
প্পলয়বছ। ইংলরবজ ছাড়াও বিবভন্ন ভাষায় এই পবত্রকা
প্রকালশর জনযে আপনালদর আ্বরক ধনযেিাদ জানাই।
আবম প্যলহতধু বিবভন্ন ভারতীয় ভাষায় পড়লত আগ্হী;
এবটলক বিবভন্ন ভাষায় পড়ার জনযে একবট সংবক্প্ত
টাইমলটবি্ িাবনলয়বছ। আবম প্যলহতধু এই সমস্ত ব্বপ
পড়লত পাবর, প্সজনযে এই সংস্রেগুব্ পলড় খধুি সন্তুষ্।
এর ফল্ বিবভন্ন বিষলয় জ্ান আহরলের পাশাপাবশ এই
ভাষাগুব্ পালির চচদোও হলয় যালচ্ছ। এই ভাষাগুব্লত
এখন প্কমন রীবতলত িাকযে গিন হয়, তাও জানলত
পারবছ। আলগর দধু -একটা সংখযো বিক সমলয় পাইবন।
যাই প্হাক, যখনই প্পলয়বছ আবম এর সমৃধে তলথযের
প্যাগান প্দলখ অতযে্ খধুবশ। আশা কবর, এই পবত্রকার
আগামী সংখযোগুব্ও পাি এিং এই জ্ান আমালক আরও
আল্াবকত করলি।
বকলশার প্শভলড়
kishor.shevde@gmail.com

আবম একজন ছাত্র। এই পবত্রকার গত বতনবট ইংলরবজ
সংস্রে পলড়বছ। এই বডবজটা্ পবত্রকাবট আমার জনযে
অতযে্ উপকারী। কত সধু ন্দরভালি ইংলরবজ প্্খা হয়,
অল্প শলদে প্রকৃত খির, এর প্রবতবট বিভাগ প্যমন শবতি,
প্যাগালযাগ িযেিস্া, ইবতহাস এিং সংস্ৃ বত, আমালদর
সরকার এিং সমালজর নতধুন উলদযোগ ও বিবভন্ন িযেবতিত্ব
সম্লকদে তথযেসমৃধে প্্খাগুব্ আমালক আকষদেে কলর।
আবম এিালরর সংখযোবটর জনযে প্ম মালসর ১ তাবরখ
প্থলক অলপক্া করবছ্াম। এই সধু ন্দর পবত্রকাবট যাঁরা
বতবর কলরন, তাঁলদর প্রলতযেকলক শুলভচ্ছা জানাই।
দীপক কধুমার
dmaurya.dk@gmail.com

আমার ই-প্ম্ িযোলগ যখনই বনউ ইবন্ডয়া সমাচার আলস
তখন সিার আলগ আবম প্গাটা সংখযোবট পলড় বনই। এই
বদনগুব্লত চাবরবদলক যখন অলনক প্নবতিাচক খির
ও সরকালরর সমাল্াচনার আিহ, এরকম সমলয় এই
পবত্রকাবট প্দলশর বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সম্লকদে যথাযথ
খির বদলয় আমার কালছ মধুতি িাতাস বনলয় আলস। এই
পবত্রকা পড়ার সময় আবম িারিার গিদেলিাধ কবর। আবম
প্দলশর প্রলতযেক নাগবরকলক এই পবত্রকাবটর গ্াহক হলত
এিং মলনালযাগ বদলয় প্রবতবট সংখযো পড়লত অনধু লরাধ
জানাই।
রমাকা্ বতওয়াবর
tattvavit.trigunateet@gmail.com

ডিডিটাল ক্াললন্ার

২০২১

িারি সর�ায়রর নডনজটা�
�থ্যায়�ডিার এিং ডায়য়নরয়ি
সর�ানর েুনটর নেি এিং
অিথ্যািথ্য গুরুত্বপূর্য নেয়ির
িান��া স� নিনিন্ন প্র�ল্প,
অিু ষ্াি এিং প্র�ািিার
নিিরর রয়য়য়ে

এনট গুগ� কলে ক্ার এিং আইওএস-এ ডাউিয়�াড �রা রায়ি
Google Play Store link

iOS link

https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

ভারত সরকালরর বিবভন্ন সাফ্যে সম্লকদে বিস্তাবরত প্্খা
প্কন্দ্রীয় তথযে ও সম্প্রচার মন্ত্রক বিারা প্রকাবশত বনউ
ইবন্ডয়া সমাচালরর সাম্প্রবতক সংখযোবট আবম প্পলয়বছ। এবট
অতযে্ আকষদেেীয় এিং কাযদেকরী প্রবতলিদলন পবরপূ েদে।
পড়লত পড়লত আমার মলন হলয়লছ প্য সরকালরর কত
না উন্নয়ন প্রকল্প রলয়লছ প্যগুব্ সম্লকদে সাধারে মানধু ষ
জালনন না। আমালদর উবচৎ প্দলশর গ্ালমর মানধু ষলক
এই সমস্ত প্রকল্প সম্লকদে সলচতন করা।
আবম আপনালদর অনধু লরাধ জানাই, আমালক যবদ এর
হাডদে-কবপ পািান, তাহল্ আবম একজন উৎসগদেীকৃত
ভারতীয় রূলপ এই প্রকল্পগুব্ সম্লকদে মানধু ষলক সলচতন
কলর তধু্লত পাবর আর আমার এ্াকার মানধু ষলক
উজ্ীবিত করলত পাবর। আশা কবর আপনারা আমালক
শীঘ্রই এই পবত্রকার হাডদে-কবপ পািালিন।
রমাকা্ বতওয়াবর
tattvavit.trigunateet@gmail.com
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সংবক্প্ত সংিাদ

দেশে ডাল উৎপােন ৬৫% দেশেশে
আত্মননর্ভরতার পশে রারত

কৃ

দে এেং কৃেকবির সবে্লোচ্চ অগ্রোদ্কোর
নিওয়োর িল হল ২০২০-২১ সোবল
ডোল উৎপোিন ৬৫% েৃ দধি নপবয়
২৪.৪২ দমদলয়ন িবন নপঁবিবি। উৎপোিন ও
উৎপোিনশীলিো েৃ দধির জন্ সে্লোদ্ক গুরুত্বপূণ্ল
প্রবচষ্ো কৃেকবির উৎকৃষ্ েীজ প্রিোবনর মো্্বম
শুরু করো হয়। এভোবে ২০১৬-১৭-নি ২৪দি
রোবজ্ ডোবলর েীবজর ১৫০দি েড় নকন্দ্র েবড়
নিোলো হয় এেং কৃদে-দেজ্োন নকন্দ্র, রোজ্ কৃদে
দেশ্বদেি্োলয় এেং আইদসএআর প্রদিষ্োনগুদলবক
এর সবগে যু তে করো হয়। পোশোপোদশ, ১১দি রোবজ্
ডোবলর জন্ ১১৯দি এিদপও েবড় নিোলো হয়।
রোষ্টীয় খোি্ সু রষেো দমশবনর মো্্বম ৬৪৪দি
গকারিড-১৯ গমাকারবৈাি জন্য পঞ্াত�েগুরৈতকও
শরক্তশাৈী কতি েু ৈতে গকন্দী� সিকাি ৮,৯২৪ গকারি
িাকা রদত�তে

আ

রএ্বি িা গ্ামীে স্ানীয় সংস্াগুব্লক সাহাযযে
করার জনযে প্কন্দ্রীয় অথদে মন্ত্রক ২৫বট রাজযেলক
৮,৯২৪ প্কাবট টাকা মঞ্জধু র কলরলছ। এই তহবি্ প্কাবভড১৯ মহামারীর বিরুলধে ্ড়াইলয় প্রলয়াজনীয় িযেিস্া বনলত
এিং ত্রাে িািদ খরচ করা যালি। এই সহায়তার ফল্
পঞ্ালয়বত রাজ সংস্াগুব্র বতনবট স্তর – গ্াম পঞ্ালয়ত,
পঞ্ালয়ত সবমবত ও প্জ্া পবরষদ বনলজলদর সম্দ
িাড়ালত পারলি। যবদও পঞ্দশ অথদে কবমশলনর সধু পাবরশ
অনধু যায়ী এই অনধু দালনর প্রথম বকবস্ত ২০২১-এর জধুন
মালস প্দওয়ার কথা বছ্, বকন্তু প্কাবভড-১৯ মহামারীর
পবরবস্বত এিং পঞ্ালয়বত রাজ মন্ত্রলকর চাবহদা প্দলখ
অথদে মন্ত্রক এক মাস আলগই এই অনধু দান িরাদ্দ কলর
বদলয়লছ। পাশাপাবশ, সাম্প্রবতক পবরবস্বত প্দলখ প্কন্দ্রীয়
সরকার এই টাকা খরলচর শতদেগুব্ও বশবথ্ কলরলছ।
৪
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নজলোবক এই ডোল উৎপোিন কম্লসূদচবি সোদমল
করো হয়। এখন ডোল উৎপোিবন আত্মদনভ্লরিোর
লবষে্ নকন্দ্রীয় সরকোর ২০২১ খদরি িসবলর
জন্ নিু ন রণনীদি তিদর কবরবি। এর মো্্বম
প্রোয় ৮২.০১ নকোদি িোকো মূবল্র েীজসম্বদলি
২০ লবষেরও নেদশ দমদনদকি দেিরণ করো
হবে আর নেোিো নিবশর ৪.০৫ লষে নহক্টর
জদমবক এর আওিোয় আনো হবে। এই দেবশে
অদভযোবনর মো্্বম দিনদি ডোল – অরহর, মু ে
এেং দেউদল-র উৎপোিনশীলিো অবনকিো েৃ দধি
নপবয় আমিোদন হ্োস পোবে। িবল এই অদভযোন
ভোরিবক ডোল উৎপোিবন সম্পূণ্ল আত্মদনভ্লর
কবর িু লবি সহোয়ক হবে।

জুন গথতক রদব্যাঙ্গতদি অনৈাইন
শংসাপত্র বাধ্যোমূৈক

প্দ

প্শর ২.৫ প্কাবট বদিযোলগের জীিনযাত্রালক সহজ
কলর তধু্লত সরকার অন্াইলন বদিযোগে শংসাপত্র
প্রদান িাধযেতামূ ্ক কলরলছ। সক্ বদিযোগেলক এ িছর ১
প্ম-র মলধযে ইউবডআইবড প্পাটদোল্ নবথভধুতি করলত হলি।
প্কন্দ্রীয় সরকার ইবতমলধযেই বদিযোগেলদর জনযে ‘সধু গমযে ভারত’
অবভযান চা্ধু কলরলছ। তাঁলদর জনযে সহজ পবরিহে িযেিস্া,
অনধু কধু্ পবরলিশ এিং স্বতন্ত্র তথযে ও প্যাগালযাগ িযেিস্া
গলড় তধুল্লছ। বদিযোগেলদর জনযে চাকবর এিং উচ্চবশক্ায়
সংরক্লের প্কাটা িাড়ালনা হলয়লছ। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র প্মাদী
‘বদিযোগে’ শদেবট চা্ধু করার মাধযেলম সমালজর মানবসক
ধারো পবরিতদেলনর উলদযোগ বনলয়বছল্ন। সমস্ত রাজযে ও
প্কন্দ্রশাবসত অঞ্ল্র আবধকাবরকলদর ইউবডআইবড
প্পাটদোল্ (www.swavlambancard.gov.in) এই কাজ
করার জনযে প্রবশক্ে প্দওয়া হলয়লছ।

নািী শরক্ততে বৈী�ান িািেী� গসনা

ভা

রতীয় প্সনা এখন প্রকৃতপলক্ই নারী শবতিলত সমৃধে।
এতবদন পযদে্ মবহ্ারা শুধধু প্সনা আবধকাবরক বহলসলি
প্যাগদান করলতন। এই প্রথম মবহ্ালদর সাধারে প্সনা পলদ
সাবম্ করা হ্। প্িগো্ধুরুবস্ত প্কার অফ বমব্টাবর পধুব্শ
প্রবশক্ে প্কলন্দ্র কড়া প্রবশক্লের পর প্রথম িযোলচর ৮৩ জন মবহ্া
বসবনক কালজ প্যাগ প্দন। বমব্টাবর পধুব্লশর কাজ হ্ প্সনায়
সি ধরলনর পধুব্শী দাবয়ত্ব সম্াদন। তাছাড়াও, বমব্টাবর পধুব্শ
সংবলিষ্ প্সনালদর প্য প্কানও ধরলনর আইন উ্ঙ্ঘনলক প্রবতলরাধ
কলর। যধু লধের সময় যধু ধে পবরচা্নার সমস্ত িযেিস্াপনা বমব্টাবর
পধুব্লশর হালত থালক। ২০১৭ সাল্ প্সনা এিং কনলটেি্ পলদ
মবহ্ালদর বনলয়াগ করার বসধো্ প্নওয়া হয়। তারপর ২০১৯-এর
বডলসম্বলর ১০১ জন মবহ্ালক বনিদোচন করা হয়। ২০৩০ সাল্র
মলধযে ভারতীয় প্সনািাবহনী ১,৭০০ জন মবহ্া প্সনালক বমব্টাবর
পধুব্লশ প্যাগ প্দওয়ালনার পবরকল্পনা রলয়লছ যালত তাঁলদরলক
ভারতীয় প্সনার গুরুত্বপূ েদে অংশ কলর প্তা্া যায়।

ভা

গ্ামীণ, আধা-শহি ও ন�িাঞ্তৈ
৫রজ পরিতষবাি পিীক্ষা
দপ্তর ৫বজ প্রযধু বতির
প্টব্-প্যাগালযাগ
পরীক্ামূ ্ক প্রলয়াগ ও িযেিহালরর জনযে

প্টব্কম সাবভদেস প্প্রাভাইডারলদর অনধু মবত
বদলয়লছ। প্দলশর সিদেত্র মানধু ষ যালত ৫বজ
প্রযধু বতির সধু বিধা প্পলত পালর তা সধু বনবচিত
করলত শহরগুব্র পাশাপাবশ আধা-শহর এিং
গ্ামাঞ্ল্ও সাবভদেস প্প্রাভাইডারলদর পরীক্ার
অনধু মবত প্দওয়া হলয়লছ। ৪বজ-র তধু্নায়
৫বজ প্রযধু বতি িযেিহারকারীরা ১০ গুে উন্নত
পবরলষিার অবভজ্তা প্পলত পালরন। তাছাড়া,
এলক্লত্র ইন্ডাব্রি ৪.০ প্রলয়ালগ বতনগুে প্িবশ
প্পেকট্াম দক্তা এিং আল্টা প্্া ্যোলটবসি
সক্ম হলি।

প্রবাসী িািেী�তদি জন্য সিকাি ওরসআই কাড্থতক আিও সিৈ কিৈ

রত সরকার একবট গুরুত্বপূ েদে বসধো্ বনলয়
ওভারবসজ বসবটলজন অফ ইবন্ডয়া (ওবসআই)
কাডদে আিার জাবর করার প্রবক্রয়া সহজ কলর তধুল্লছ।
ভারত সরকার ইবতমলধযেই প্রায় ৩৭.৭২ ্ক্ ওবসআই
কাডদে জাবর কলরলছ। িতদেমান আইন অনধু সালর ভারতীয়
নাগবরক বকংিা ভারতীয় িংলশাদ্ূতলদর
জীিনসগেী িা সগেীবনও ওবসআই কাডদেধারী
বহলসলি বনিন্ীকৃত হলত পালরন।
ওবসআই কাডদেধারীলদর ভারলত প্রলিশ
করলত তাঁলদর নবথপত্র পধুননদেিীকরলের
এিং বিলদলশ সংবলিষ্ অনযোনযে প্রধান
সধু বিধাগুওব্র সলগে সারা জীিলনর জনযে উন্ধু তি বভসা,
প্য সধু বিধা অনযে বিলদবশরা পান না। প্রিাসী ভারতীয়
কাডদেধারকলদর এখন শুধধু ২০ িছর িয়স হওয়ার পরই

বনলজলদর প্রলয়াজন হলি। এতবদন ২০ িছর িয়স
হল্ নতধুন পাসলপাটদে জাবর করালনার সময় প্রলতযেকিার
নতধুন কলর ওবসআই কাডদে জাবর করালত হত। প্কন্দ্রীয়
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রলকর বনলদদেশ অনধু সালর ২০ িছর িয়স হওয়ার
আলগ ওবসআই কাডদেধারক রূলপ নবথভধুতি িযেবতিলদর
নতধুন পাসলপাটদে জাবর করার সমলয়ই
আিার কাডদে জাবর করলত হলি যালত
প্রাপ্তিয়স্ হওয়ার ফল্ তাঁলদর শরীলর
আসা পবরিতদেনগুব্ প্সখালন সাবম্ হয়।
এখন আলিদনকারীলদর প্চহারায় বজবিক
পবরিতদেলনর বদলক ্ক্যে প্রলখ ওবসআই
কাডদেধারীলদর ২০ িছর িয়স পযদে্ প্রলতযেকিার নতধুন
পাসলপাটদে জাবর করা আর একিার ৫০ িছর িয়স পূ েদে
হল্ জাবর করালনার প্রলয়াজন হয়। n
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িযেবতিত্ব

প্গাপীনাথ িরদশ্

আধুননক আসাশের
স্থপনত

জ্ – ৬ জু ন, ১৮৯০ মৃিুথ্য – ৫ আেটে, ১৯৫০

একজন শিক্ষক, লেখক, সমাজকমমী, উশকে এবং রাজননশিক লনিা লে লকানও রূপেই গপববে র সপগে মপন
রাখার মপিা মানুষ শিপেন লগােীনাথ বরদনে, োঁর উপদযাপগ আজ আসাম, োশকস্ান শকংবা শিপনর
অংি না হপে ভারপির অংি হপে উপেপি। োিাোশি, শিশন আসাপমর আধুশনকীকরপের স্থেশি; সারা
জীবন ধপর রাজযপক প্রগশির েপথ শনপে োওোর েপক্ষয কাজ কপর লগপিন

ভা

এরপর বব্রবটশ সরকার তাঁলক প্গ্প্তার কলর প্জল্ পধুলড়
রলত এমন অলনক মহাপধুরুষ বছল্ন যাঁরা
প্দয়। বকন্তু খারাপ স্বালস্যের ফল্ তাঁলক মধুবতি প্দয়। ১৯৪২স্বাধীনতা সংগ্ালম অতধু্নীয় অিদান প্রলখলছন
এর আগটে মালস ভারত ছালড়া আলন্দা্লনর পর সরকার
বকন্তু তাঁলদর যথালযাগযে সম্ালনর জনযে দীঘদেকা্
কংলগ্সলক অশিধ প্ঘাষো কলর প্গাপীনাথ সহ প্রায় সমস্ত
অলপক্া করলত হলয়লছ। ১৮৯০-এর ১০ জধুন আসালমর
প্নতালদর প্গ্প্তার কলর প্নয়। ১৯৪৬-এর বনিদোচলন জয়্াভ
নওগাঁও প্জ্ার রাহা গ্ালম প্গাপীনাথ িরদশ্-এর জন্।
কলর বতবন আলরকিার আসালমর মধুখযেমন্ত্রী হন। এই সময়
মাত্র ১২ িছর িয়লস তাঁর মাতৃ বিলয়াগ হয়। গুয়াহাবটলত
ইংলরজ সরকার কযোবিলনট বমশন বনলয় আলস। ইংলরজরা
প্রাথবমক বশক্ার পর বতবন ক্কাতায় এলস স্াতক এিং
ভারলতর রাজযেগুব্লক বতনভালগ
স্াতলকাতির বডবগ্ ্াভ কলরন।
ভাগ করলত চাইবছ্। তারা ধলমদের
তারপর আসালম বফলর প্গাপীনাথ
বভবতিলত প্দশলক ভাগ করলত
িরদশ্ শুরুলত একবট বিদযো্লয়র
১৯৯৯ সায়� িৎ�া�ীি প্রধািমন্তী
চাই্। আসাম এিং িাং্ালক
প্রধান বশক্ক হন। তারপর ওকা্বত
অট�নি�ারী িাজয়পয়ীর িাসি�ায়�
িাঁয়� মরয়রাত্তর ‘িারিরত্ন’ সম্াি
একসলগে রাখলত চাইবছ্। বকন্তু
শুরু কলরন। ১৯১৭ সাল্ গান্ীবজর
কেওয়া
�য়
িরদশ্ এর বিলরাধীতা কলরন।
আহ্ালন প্দলশর বশবক্ত যধু িকরা যখন
বতবন িল্ন, এভালি আসাম
বনলজলদর সিদেস্ব তযোগ কলর স্বাধীনতা
ঁ
২০০২-এ
সংসয়ে
িা
র
মূ
ন
ি্য
আিরর
বনলজর পবরবচবত হারালি। এর ফল্
আলন্দা্লন ঝাঁবপলয় পড়বছল্ন, তখন
উয়্াচি �য়রি িৎ�া�ীি রাষ্ট্রপনি
আসাম প্সই সময় পূ িদে পাবকস্তালনর
িরদশ্ও এই ডালক সাড়া বদলয়
ডঃ
এ
নপ
কজ
আব্ু
�
�া�াম
অংশ হওয়া প্থলক প্িঁলচ যায়।
এবগলয় যান। বব্রবটশ শাসলন আসাম
ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বতবন
এিং উতির-পূ িদে ভারলতর দধুদদেশা প্দলখ
সদদোর িলিভভাই পযোলটল্র সলগে বমল্বমলশ কাজ কলর
প্গাপীনাথ িরদশ্ গান্ীবজর আহ্ালন সাড়া বদলয় বনলজর
একবদলক বচলনর বিরুলধে আসালমর স্বাধীনতা অক্ধুণ্ণ রালখন
জমজমাট ওকা্বতর পসার প্ছলড় অসহলযাগ আলন্দা্লন
আর অনযেবদলক পাবকস্তান প্থলকও আসামলক মধুতি রালখন।
ঝাঁবপলয় পলড়ন। সমগ্ আসাম পদযাত্রার মাধযেলম িরদশ্
বতবন প্দশ বিভালগর পর পূ িদে পাবকস্তান প্থলক শরোথদেী
দ্রুত সমগ্ আসালম পবরবচবত ্াভ কলরন। ১৯২২-এ বতবন
হলয় আসা ্ক্ ্ক্ বহন্দধুলদর পধুনিদোসলন সাহাযযে কলরন।
কংলগ্লসর অধীন আসাম কংলগ্স গিন কলরন। প্চৌবরলচৌরা
আসামলক আধধুবনক কলর তধু্লত গুয়াহাবট বিশ্ববিদযো্য়,
ঘটনার পর গান্ীবজ অসহলযাগ আলন্দা্ন প্রতযোহার কলর
আসাম প্মবডলক্ কল্জ, প্ভলটলরনাবর কল্জ,
বনল্ িরদশ্ আিার ওকা্বতলত বফলর যান। ১৯৩২ সাল্
আয়ধু লিদেবদক কল্জ, ফলরটে প্ট্বনং কল্জ, ইবঞ্জবনয়াবরং
বতবন গুয়াহাবট নগরপাব্কা প্িালডদের অধযেক্ হন। ১৯৩৫কল্জ, কামরূপ অযোকালডবম, বি িরুয়া কল্জ, পধুব্শ
এ আসালম বনিদোচন হল্ িরদশ্-এর প্নতৃলত্ব কংলগ্স
প্ট্বনং কল্জ, প্টেট বমউবজয়াম এিং গুয়াহাবট হাইলকাটদে
সংখযোগবরষ্তা পায়। তা সল্বেও বতবন সরকার গিলনর
স্াপন িরদশ্-এর অিদান। আসালমর রাজযেপা্ জয়রাম
িদল্ প্রবতিাদস্বরূপ বিপলক্ িসার বসধো্ প্নন। অিশযে,
দাস প্দৌ্তরাম তাঁলক ‘প্্াকবপ্রয়’ আখযো বদলয়বছল্ন আর
১৯৩৮ সাল্ প্সই সরকালরর পতন হল্ বতবন মধুখযেমন্ত্রী
রালজযের মানধু ষ তাঁলক ‘প্শর-এ-আসাম’ ি্লতন। ১৯৫০
বহলসলি দাবয়ত্ব গ্হে কলরন। ববিতীয় বিশ্বযধু লধের সময়
গান্ীবজর আহ্ালন বতবন সরকার প্থলক পদতযোগ কলরন।
সাল্র ৫ই আগটে প্গাপীনাথ িরদশ্ প্রয়াত হন। n
৬
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কৃষকদের ক্ষমতায়ন

ক�োভিড সঙ্কট�োলে �ঠিন চ্োলেলজের মল্্ও আমোলের
�ৃ ষ�রো কেমন �ৃ ভষ এবং বোভিচো চোলষ কর�ড্ড উৎপোেন
�লরলেন, কেমনই সর�োরও প্রলে্� বের ন্্নেম সহোয়�
ম্লে্ ক্রলয়র কষেলরে নেু ন কর�ড্ড িড়লে। প্র্োনমন্ত্রী ১৪ই
কম ভপএম-ভ�ষোণ কেোজনোর মো্্লম অষ্টম ভ�ভতি রূলপ ৯.৫
ক�োটিরও কবভি সুভব্োলিোি্রী �ৃ ষ� পভরবোরল� েোঁলের ব্োঙ্ক
অ্ো�োউলটে ২০ হোজোর ক�োটি টো�োরও কবভি অর্ড হতিোন্তলরর
ক�োষণো �লরলেন।

অ

ন্ধ্রপ্রলদলশর িাবসন্দা এন প্ভনধু রমা অনািাদী জবমলক চাষলযাগযে
কলর তধুল্লছন। উন্নাও-এর অরবিন্দ বনষাদ কৃবষ বিভাগ প্থলক
বজি চালষর প্রবশক্ে বনলয়লছন। আন্দামান-বনলকািলরর কৃষক
পযোবট্ক বজি চালষ প্গাটা পবরিারলক যধু তি কলরলছন। এভালি উতির-পূ িদে
ভারতলক বজি উৎপাদলনর হাি বহলসলি বিকবশত করার প্রকলল্পর সলগে
যধু তি কৃষক বরভটোর খারমধুনপধুর কৃষকলদর উদযেমী কলর তধু্লছন, আর
এফবপও চা্ধু করার অবভজ্তা শুবনলয় অনযে কৃষকলদর উজ্ীবিত কলর
নতধুন পথ প্দখালচ্ছন। এই কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র প্মাদীর সলগে
সরাসবর িাতদো্ালপ বনলজলদর সধু খকর অনধু ভূবতর কথা ি্লত প্পলরলছন।
এই প্রকলল্প প্রথমিার পবচিমিলগের কৃষকরাও উপকৃত হলয়লছন।
প্রধানমন্ত্রী প্মাদী এই উপ্লক্ কৃষকলদর সলগে শুধধু িাতদো্াপই কলরনবন,
বতবন প্কাবভড মহামারীর মলতা বিশ্বিযোপী বিপযদেলয়র সমলয় তাঁলদর ত্রালের
উপায়গুব্ও প্ঘাষো কলরন। তাঁর প্ঘাষোর গুরুত্বপূ েদে বিষয়গুব্ হ্ :
সর�োর �লরোনো�োেল� মোরোয় করলে ক�ভসভস ঋণ কিো্ বো পুনন্ডব্রী�রলণর
ভন্্ডোভরে সময়স্রীমো বোভড়লয় ভেলয়লে।
�ৃ ভষলে নেু ন সমো্োন, নেু ন ভব�ল্প প্রেোলনর জন্ সর�োর ভনরন্তর
কচষ্টো �রলে। জজব চোষল� উৎসোহ কেোিোলনো এমনই এ�টি প্রলচষ্টো।
পোজেোব ও হভরয়োনোর েষে েষে �ৃ ষ� প্ররমবোর ভডভবটি পভরলষবোর সলগে
েুক্ত হলয়লেন। এ বের এেনও পে্ডন্ত ভবিে বেলরর েু েনোয় প্রোয় ১০%
কবভি িম ন্্নেম সহোয়� ম্লে্ ক�নো হলয়লে।
এেনও পে্ডন্ত ন্্নেম সহোয়� ম্লে্ িম ক্রলয়র প্রোয় ৫৮,০০০ ক�োটি
টো�ো সরোসভর �ৃ ষ�লের ব্োঙ্ক অ্ো�োউলটে কপৌঁলে কিলে। �ৃ ষ�লের
এেন উৎপোভেে ফসলের ভবভনমলয় টো�ো কপলে ে্রী��
্ড োে অলপষেো �রলে
হয় নো। ভপএম-ভ�ষোণ কেোজনোর মো্্লম ভবলিষ রূলপ ষেু দ্র ও মোঝোভর
�ৃ ষ�রো অভ্� েোিবোন হলছেন। n
প্রধানমন্ত্রীর পধুলরা ভাষে প্শানার
জনযে বকউআর প্কাডবট স্যোন
করুন

প্র�ল্প কেয়� ন�িায়ি উপ�ৃি �য়িি

ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী বকষাে সম্ান
বনবধ (বপএম-বকষাে) প্যাজনাবট ১ বডলসম্বর,
২০১৮ প্থলক চা্ধু কলরলছ আর ইবতমলধযেই
১১ প্কাবটরও প্িবশ কৃষলকর িযোঙ্ক অযোকাউলটে
সরাসবর ১ ্ক্ ৩৫ হাজার প্কাবট টাকারও
প্িবশ অথদে হস্তা্বরত হলয়লছ। প্য প্কানও
কৃষক এই প্রকল্প বিারা উপকৃত পালরন :
এই প্র�লল্প নোম নভরিু ক্ত �রোর জন্
�মন সোভি্ড স কসটেোর (ভসএসভস) এবং
কমোবোইে অ্োলপর মো্্লম ভ�ষোণ �ণ্ডোলর
নভরিু ভক্ত�রণ পভরলষবো চোেু �রো হলয়লে।
এর জন্ �ৃ ষ�লের রোজ্ সর�োর দ্োরো
ভনভে্ড ষ্ট স্োন্রীয় রোজস্ব আভ্�োভর� বো
কনোডোে অভফসোলরর (ভপএম-ভ�ষোণ)
সলগে কেোিোলেোি �রলে হলব
ভপএম-ভ�ষোণ
সুভব্োলিোি্রীলের
ব্োঙ্ক
অ্ো�োউলটে প্রে্ষে সুভব্ো হতিোন্তলরর
(ভডভবটি) মো্্লম সরোসভর টো�ো পোঠোলনো
হয়
এই প্র�ল্প শু্ু েুবে
্ড �ৃ ষ� পভরবোরলের
পভরপ্র� আয়ই সুভনভচিে �লর নো, েোঁলের
ফসলের ঋেু র আলি অন্োন্ প্রলয়োজন
কমটোলেও সোহোে্ �লর
এই প্র�লল্পর মো্্লম সুভব্োলিোি্রী �ৃ ষ�রো
প্রভে বেলর ৬,০০০ টো�ো �লর আভর্ড�
সহোয়েো পোন েো েোঁলের ব্োঙ্ক অ্ো�োউলটে
চোর মোস পরপর ভেনটি সমোন ভ�ভতিলে
প্রেোন �রো হয়
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War
Against
Covid ্ড়াই
-19
কলরানার
বিরুলধে

�য়রািার নিরুয়ধে নবিিীয়
রু ধে ক�াষরা

সার্বিক
রিত্র
্দলাচ্ছে
ক�োভিলডর ভদ্ে্রীয় কেউ এ�ভেল� কেমন মোনুলষর জ্রীবনল� েেনে �লর ভেলছে, অন্ভেল� এমন সব �োভহন্রী সোমলন
আসলে েো এই েড়োই �রোর কপ্ররণোও কেোিোলছে। রোজ্গুভেল� সলগে ভনলয় ক�ন্দ্রীয় সর�োর েুদ্ধ�োে্রীন পভরভস্ভেলে
েোবে্রীয় পেলষেপ ভনলছে েো অভেমোর্রী কমো�োভবেোয় সলগে সলগে সুভব্ো ভেলছে। পোিোপোভি এমন ে্রী�স্
্ড োয়্রী স্বোস্্
পভর�োঠোলমো িলড় কেোেো হলছে েোলে আমোলের জনজ্রীবন সব্ডেো সুরভষেে রোেলে সুভব্ো হয় আর ‘আমরো সবোই
এ�লজোট হলয় মহোমোর্রীর ভবরুলদ্ধ েড়োই ভজেব!’ - কেলির এই সঙ্কল্প বোতিবোভয়ে হয়

বশ

শুবটর িয়স তখন মাত্র ২০ বদন হলয়বছ্ যখন
তার কলরানা পবজবটভ ধরা পলড়। কলরানা প্যাধো
হলয় জয়্াভ করলত তার ্ালগ ১০ বদন। তার
মা-িািার প্রাথদেনা, ডাতিারলদর বনঃস্বাথদে প্সিা এিং নাবসদেং
টোফলদর প্দখালশানায় তালক ঘাতক ভাইরালসর করা্ হাত
প্থলক িাঁচালনা সম্ভি হয়। ৭ই প্ম যখন আরবট-বপবসআর সহ
সমস্ত স্বাস্যে সংক্রা্ পরীক্ালত নিজাতক সধু খদীপ বসং-প্ক
জ্ন্লরর পাঞ্জাি ইনবটেবটউট অফ প্মবডলক্ সালয়লসিস
(বপআইএমএস) প্থলক ছধু বট প্দওয়া হয় তখন প্স সম্ভিত
রালজযের সিদেকবনষ্ কলরানা বিলজতা হলয় ওলি। আর প্সই
সময় সিার মধুলখ স্ববস্তর হাবস ফধুলট ওলি। তার মা-িািা
দধু’জলনই প্নলগবটভ বছল্ন। তার িািা গুরদীপ বসং িল্ন,
“আবম িািা হওয়ার আনন্দ মাত্র বকছধু বদলনর জনযে প্পলয়বছ,
তারপর যখন জাবন প্য আমার প্ছল্ কলরানা পবজবটভ তখন
প্থলকই বদনগুব্ খধুি আতলঙ্ক কাটবছ্।”
৮
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কাপধুরথা্ার িাবসন্দা এক সাধারে পবরিালরর স্ান
গুরদীপ বসং-এর মলন হবচ্ছ্ প্যন ঈশ্বর তাঁলদর প্রাথদেনা
শুলনলছন আর তাঁরা হাসপাতাল্ ভবতদে করালত প্পলরলছন।
প্দখালশানা এিং বচবকৎসা পবরলষিার মাধযেলম বশশুবট সধু স্
হলয় উলিলছ। মা সন্দীপ প্কৌলররও আনলন্দর সীমা-পবরসীমা
থালক না, আর বতবন খধুবশলত বশশুবটলক বনলজর প্কাল্
জবড়লয় ধলরন। বদবদমা কধু্বিন্দর প্কৌর অতযে্ আনলন্দর
সলগে িল্ন, “ওয়ালহ গুরুর আশীিদোলদ আমার নাবত সধু স্
হলয় িাবড় বফরলছ। বচবকৎসক ও স্বাস্যেকমদেীরা তার অলনক
প্সিা-যত্ন কলরলছন।” শুধধু পবরিালরর সদসযেরাই নয়,
এই নিজাতলকর প্দখালশানা করা নাবসদেং টোফও তখন
অতযে্ আনবন্দত। প্সই বটলমর এক নাসদে রুিী িল্ন,
“নিজাতকলক কষ্ প্পলত প্দখা খধুিই দধুঃখজনক। মা দধুধ
খাওয়ালনার অনধু মবত পানবন। প্সজনযে তালক চামচ বদলয় দধুধ
খাওয়ালত হলয়লছ।”

বশশুলরাগ বিলশষজ্ ডঃ যবতন্দর বসং িল্ন, “ যখন ভবতদে
করা হলয়বছ্ তখন িাচ্চাবটর খধুি জ্র বছ্ আর িারিার
জ্ান হারাবচ্ছ্। প্সজনযে এলক িাঁচালনা আমালদর জনযে অতযে্
চযোল্লঞ্জর বিষয় বছ্। তার প্থলকও প্িবশ চযোল্ঞ্জ বছ্ তার
মা-িািালক প্িাঝালনা। এলক্লত্র তাঁরা সম্ূ েদে সহলযাবগতা
কলরলছন।”
প্দলশ ১৮-৪৪ িছর িয়সী সিার প্কাবভড বটকাকরলের জনযে
নবথভধুবতিকরে শুরু হলয়লছ। গ্াম সহ অলনক এ্াকার
মানধু ষ এলত সমসযোর সম্ধু খীন হলয়লছন কারে, বকছধু জায়গায়
অযোপ শুধধু ইংলরবজলত থাকার ফল্ অলনলকর িধুঝলত সমসযো
হলয়লছ, আিার প্রযধু বতি সম্লকদে জ্ান না থাকায়ও সমসযো
হলয়লছ। এলক্লত্র অলনক প্স্বচ্ছালসিক, যাঁরা প্কাবভলডর মলতা
মহামারীর সমলয়ও মানধু লষর বনঃস্বাথদে প্সিা কলর যালচ্ছন,
এরকম মানধু লষরা বনজস্ব উলদযোলগ তাঁলদর নবথভধুবতিকরে
কবরলয়লছন। প্করল্ মধুবদর প্দাকালনর মাব্ক এিং ছাত্রছাত্রীরা
এই দাবয়ত্ব পা্ন করলছন। তাছাড়া, আজীবিকা িধুযেলরা এিং
ট্াসিফমদে রুরা্ ইবন্ডয়া-র মলতা প্স্বচ্ছালসিী সংস্ার সদসযেরা

দেিনদিি িিু ি সংক্রমর হ্াস কপয়য়য়ে, এর
পািাপানি সুস্ �য়য় ওঠার �ারও কিয়েয়ে।
নিয়িষজ্ঞরা িয়�ি, সুস্ �ওয়া মািু য়ষর
সংিথ্যা িৃনধে পাওয়া কেউয়য়র চূো কপনরয়য়
রাওয়ার সয়কেি

প্রধািমন্তী কমােী স্য়ং
প্রনিনেি সমীক্া �রয়েি
n

n

n

n

প্র্োনমন্ত্রী ভনয়ভমে রোজ্গুভেলে স্বোস্্ পভরলষবো
সম্পভ�্ড ে পভর�োঠোলমো ভনম্ডোলণর অগ্রিভের
পে্ডোলেোচনো �রলেন
রোজ্গুভেল� সংলবেনি্রীে হলে এবং টি�ো�রলণর
িভে শ্লর নো �রোর ভনলে্ড ি ভেলয়লেন
কে কজেোগুভেলে সংক্রমলণর পভরসংে্োন
১০% ভ�ংবো েোর করল� কবভি এবং কেেোলন
অভসিলজনেুক্ত ভ�ংবো আইভসইউ কবলড ৬০
িেোংলির কবভি করোি্রী রলয়লে কসগুভেল�
ভচভনিে �রোর জন্ ভনলে্ড ভি�ো পোঠোলনো হলয়লে
ওষুল্র
সহজেি্েোর
সম্রীষেো
এবং
করমলডভসভির সহ অন্োন্ প্রলয়োজন্রীয় ওষুল্র
উৎপোেন বৃভদ্ধর ভেল�ও ক্রমোিে েষে্ রোেো
হলয়লে

এলক্লত্র তাঁলদর সাহালযযের হাত িাবড়লয় বদলয়লছন।
নিজাতক প্হাক বকংিা ১০০ িছর পার করা আমালদর িয়স্
নাগবরক, কলরানার মারাত্মক ববিতীয় প্েউলয়র প্মাকাবি্ালতও
সধু স্ হলয় উলি তারা এই িাতদো বদলচ্ছন প্য এই ্ড়াইও প্দশ
প্রথম প্েউলয়র মলতাই বজলত যালি। প্তমনই কবিন সমলয়
যাঁরা সাহালযযের হাত িাবড়লয় এবগলয় এলসলছন, তাঁরাই এই
জলয়র বিশ্বাসলক আরও দৃ ঢ় কলর তধু্লছন। প্কন্দ্রীয় সরকার,
ক্রমিধদেমান প্রাগীর সংখযো প্দলখ যধু ধেকা্ীন পবরবস্বতলত
স্বাস্যে-সংবলিষ্ পবরকািালমা বনমদোে কলর চল্লছ। এর তদারবক
প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং করলছন। বিলশষজ্লদর পরামশদে প্নওয়া প্থলক
শুরু কলর বশল্প জগৎ, ওষধু ধ বনমদোতা প্কাম্াবন, বচবকৎসক
ও আবধকাবরকলদর সলগে সরাসবর িাতদো্াপ আর রাজযেগুব্র
সলগে বনয়বমত সম্কদে রক্া করা, প্কাবভলডর বিরুলধে ্ড়াইলয়
সাধারে মানধু ষলক সঙ্কলট রক্ার জনযে প্সনািাবহনীলক সরাসবর
প্মাতালয়ন করা – এরকম অলনক পদলক্প বতবন সকল্র
সলগে প্যাগালযাগ প্রলখ এলকর পর এক বনলয় যালচ্ছন।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৯

কলরানার বিরুলধে ্ড়াই

প্রনিনেি িিু ি �য়র আক্রায়তের সংিথ্যা হ্াস, সুস্িার সংিথ্যা িৃনধে
িিু ি �য়র আক্রায়তের সংিথ্যা
৪,১৪,১৮৮

৪,০১,০৭৮

সু স্ �য়য় ওঠার সংিথ্যা

৪,০১,০৭৮
৩,৬৬,১৬১
৩,২৯,৯৪২

৩,৪৮,৪২১

৩,৬২,৭২৭

৩,৭৮,৭৪১
৩,৪৩,১৪৪

৩,২৬,০৯৮

৩,৬২,৪৩৭

৩,৩১,৫০৭

০৭ কম,
২০২১

৩,১৮,৬০৯

০৮ কম,
২০২১

৩,৮৬,৪৪৪

০৯ কম,
২০২১

৩,৫৩,৮১৮

৩,৫৬,০৮২

৩,৫৫,৩৩৮

১০ কম,
২০২১

১১ কম,
২০২১

১২ কম,
২০২১

ক�ন্দ্র ও রায়জথ্যর ময়ধথ্য সমন্বয়য়র
পািাপানি নট�া এিং অনসিয়জি
িথ্যিস্াপিায় �য়রািার নিরুয়ধে �োইয়য়
৭৫নটরও কিনি নটম �াজ �রয়ে
রনণ্থা�ক ৈড়াইত�ি জন্য প্রস্তুরে
কলরানা ভাইরালসর ববিতীয় প্েউলয়র সময় প্কন্দ্রীয় সরকার
রাজযেগুব্র সলগে বমল্ বনেদোয়ক ্ড়াইলয়র প্রস্তুবত বনলয়
চল্লছ। প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র প্মাদী িল্ন, “আমরা এক
অদৃ শযে শত্রু ও িহুরূপী শত্রুর প্মাকাবি্া করবছ। এই
কলরানা ভাইরালসর কারলে আমরা বনলজলদর অলনক
আপনজনলদর হাবরলয়বছ। বিগত বকছধু বদন ধলর প্দশিাসী
প্য কষ্ সহযে করলছ, অলনলক প্য যন্ত্রোর মধযে বদলয় প্গলছন,
তাও আবম ততটাই অনধু ভি করবছ। প্দলশর প্রধান প্সিক
রূলপ আপনালদর প্রবতবট ভািনার আবম সহমমদেী। বিবভন্ন
১০

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

৩,৫২,১৮১

১৩ কম,
২০২১

৩,৪৪,৭৭৬

১৪ কম,
২০২১

৩,৫৩,২৯৯

১৫ কম,
২০২১

১৬ কম,
২০২১

২,৮১,৩৮৬

৩,১১,১৭০

১৭ কম,
২০২১

বচবকৎসা সরঞ্জালমর প্য সমসযোগুব্ বছ্ প্সগুব্ দূ র করার
জনযে যধু ধেকা্ীন বভবতিলত প্চষ্া চ্লছ। প্চষ্া করা হলচ্ছ
যালত অবধকাংশ মানধু ষলক বটকা প্দওয়া যায়। যখনই
আপনালদর/আপনার নম্বর আসলি, তখনই বটকা বনন।
এই বটকা আমালদর কলরানা ভাইরাস প্থলক সধু রবক্ত
রাখলি আর প্রালগর প্রলকাপ কবিন হওয়ার আশঙ্কা হ্াস
করলি। বটকা প্নওয়ার পরও বনয়বমত মাস্ পরলত হলি
আর দধুই গজ দূ রত্ব রক্ার মন্ত্রবট ভধু্ল্ চ্লি না।”
প্কন্দ্রীয় সরকার ২৯ মাচদে, ২০২০-প্ত প্কাবভলডর বিরুলধে
্ড়াইলয়র জনযে ১১বট ক্মতাপ্রাপ্ত সবমবত গিন কলর।
তারপর ১১ প্সলটেম্বর তাঁলদর ছয়বট স্বতন্ত্র দল্ পধুনবিদেনযোস
কলর প্রলতযেকবটলকই অবধক দাবয়ত্ব প্দওয়া হয়। সংবলিষ্
মন্ত্রকগুব্র সবচি এিং অনযোনযে উচ্চপদস্ কমদেচারীলদর
প্নতৃলত্ব বিলশষজ্লদর দ্ বিবভন্ন রালজযের সলগে সমন্বয়সাধন
প্থলক শুরু কলর স্বাস্যে এিং প্কাবভড িযেিস্াপনার বিবভন্ন
দাবয়ত্ব পা্ন করলছন। ্বজবটেক্স িযেিস্াপনা, অবক্সলজন
সরিরাহ এিং তার িযেিস্াপনা, আবথদেক ক্যোেকারী নানা

অনসিয়জয়ির করাগাি
িৃনধে

n

n

১০০

অনসিয়জি এসিয়প্রয়সর মাধথ্যয়ম
১৩ কম পর্যতে ২৫ নেয়ি ৭,১১৫
টি ির� কমনডয়�� অনসিয়জি
সরিরা� �রা �য়য়য়ে

১০০০

টি কমনডয়�� অনসিয়জি
উৎপােি িৃ নধে ১৫ নেয়ির
ময়ধথ্য

n

n

কেলির ক�োভিড করোি্রীলের েরোসমলয় অভসিলজন সরবরোহ
সুভনভচিে �রলে িোরে্রীয় ভবমোনবোভহন্রী ভনয়ভমে ভবমোন
পভরলষবো চোেু করলেলে। কনৌ-বোভহন্রীও েোঁলের েোভয়ত্ব
সম্পোেলনর মো্্লম বড় বড় �লটেনোর উঠিলয় কেেোলন
প্রলয়োজন কসেোলন কপৌঁলে ভেলছে। েোেোড়ো েোঁরো ভবলেি
করল� আসো বড় অভসিলজন �লটেনোর এবং অন্োন্ স্বোস্্
উপ�রণ সরবরোহ �রলে।
কসনোবোভহন্রী গুরুত্বপ্ণ্ড ি্ ভম�ো পোেন �রলে। িে বের
‘সমুদ্রলসেু ’ অভিেোলন গুরুত্বপ্ণ্ড ি্ ভম�ো পোেন�োর্রী
েুদ্ধজোহোজ আইএনএস কজোয়োেো অভসিলজন সরবরোলহর
কষেলরে প্ব্ড �ম্োলন্র েোভয়ত্ব সোমেোলছে আর আইএনএস
েলেোয়োর ভবলেি করল� ৪০ কমভরি� টন অভসিলজন ভনলয়
কেলি ভফলরলে।

n

কুলয়ে করল� েরে্রী�ৃে কমভডল�ে অভসিলজন ট্োঙ্কোর
কপৌঁেলনোর পর আইএনএস �ে�োেো অভসিলজলনর জন্
কেোহো এবং �োেোলর কপৌঁেয়। এভেল� আইএনএস ঐরোবে
ভসগেোপুলর েোয়। আইএনএস ক�োভচি, ভরে�োন্ো এবং
টোওয়োর-এর মলেো েুদ্ধজোহোজগুভে ক�োভিলডর ভবরুলদ্ধ
কেলির েড়োইলয় ঝোঁভপলয় পলড়লে। িোরে্রীয় কনৌ-বোভহন্রীর
েুদ্ধজোহোজ েোিোেোর ভমিন জোভর করলেলে েোলে ক�োভিড
আক্রোন্ত মোনুষল� অভসিলজলনর সমস্ো করল� রষেো �রো
েোয়।
েুদ্ধভবমোন কেজস-এর পোইেটলের অভসিলজন সরবরোলহর
জন্ ভনভম্ডে প্রেুভক্ত ব্বহোর �লর ভডআরভডও ৫০০
অভসিলজন প্্োটে িলড় েু েলে। এই সমতি অভসিলজন
প্্োটে কবসর�োভর এবং সর�োভর ক�োম্পোভনগুভের মো্্লম
কেলির ভিন্ন ভিন্ন অংলি িলড় কেোেো হলব এবং এলষেলরে
অর্ড কেোিোলব ভপএম ক�য়োস্ড েহভবে। জোে্রীয় রোজ্োন্রী
অঞ্চে ভেভলির এ ্রলনর পোঁচটি প্্োটে ভনম্ডোলণর �োজ
১০ কম-র মল্্ই সম্প্ণ্ড হলয় কিলে।
ভডআরভডও-র কচয়োরম্োন সে্রীি করভডির বক্তব্
অনুসোলর, এই প্্োটেগুভেলে ১ ভমভনলট প্রোয় ১,০০০
ভেটোর অভসিলজন উৎপোেন �রো সম্ভব হলব। এলষেলরে
এই ব্বস্োয় এ�সলগে ১৯০ জন করোি্রীল� ৫ ভেটোর
অভসিলজন সরবরোহ �রো কেলে পোলর আর এ�ভেলন
১৯৫ ভসভেন্োর ভরভফে �রো কেলে পোলর।
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কলরানার বিরুলধে ্ড়াই

‘নমিি িথ্যানসিি’-এর �য়ক্থ্য গুরুত্বপূর্য পেয়ক্প
n

n

n

n

িোরে এই সমলয় ভবলবের সব্ডবহৃ ৎ টি�ো�রণ
অভিেোন চোেোলছে। ১৩ কম পে্ডন্ত কেলি
১৮ ক�োটিরও কবভি মোনুষল� টি�ো কেওয়ো
হলয়লে। এর মল্্ ১৮-৪৪ বের বয়স্রী
ব্ভক্তলের সংে্োও ৩৪ েলষের কবভি।
ক�ন্দ্রীয় সর�োর িোরলে টি�ো কেোিোলনর
সম্প্ণ্ড করোডম্োপ জোভর �লরলে। এেন
িোরলে িোরে বোলয়োলট� উৎপোভেে
ক�োি্োভসিন আর ভসরোম ইনভটিটিউট
উৎপোভেে ক�োভিভিল্ড টি�ো কেওয়ো হলছে।
ভডলসম্বর, ২০২১-এর মল্্ িোরলে আরও
েয়টি টি�োর ভব�ল্প রো�লব।
�লরোনো টি�ো ব্বস্োপনোয় ভবলিষজ্ঞলের
প্র্োন ডঃ ভি ক� পে-এর মলে এ বের
আিটি করল� কসলটেম্বলরর মল্্ িোরলের
�োলে ২১৬ ক�োটি টি�োর কডোজ রো�লব।
এই পভরমোণ টি�ো ৯৫ ক�োটি িোরেবোস্রীর
জন্ পে্ডোপ্ত হলব।
ক�োি্োভসিন এবং ক�োভিভিলল্ডর পর রোভিয়োর
স্পুেভন� ৫-ক� িোরলে আপোেিোলব
ব্বহোলরর অনুমভে কেওয়ো হলয়লে।
েোেোড়ো, বোলয়ো-ই, জোইডোস �্োভডেো,
ভসরোলমর কনোিোি্োসি, িোরে বোলয়োলটল�র
ন্োজোে ি্োভসিন আর কজলনোিোর টি�োর
রিোয়োে েৃ ে্রীয় পে্ডোলয় রলয়লে।

২০ ক�ানটরও কিনি নট�া
নডয়সম্বয়রর ময়ধথ্য
(সংখযো প্কাবটলত)

নকোদভদশল্ড
নকোভ্োদসিন
েোবয়ো ই
জোইডোস ক্োদডলো
ননোভোভ্োসি
ন্োজোল ভ্োদসিন
নজবনোভো
স্ুিদনক

ক�োভিড প্রভেলরোল্র জন্ িলড় কেোেো জোে্রীয় �ভমটির সুপোভরলির
ভিভতিলে ক�োভিভিলল্ডর েুটি কডোলজর মল্্ ব্ব্োন ৬-৮ সপ্তোলহর
পভরবলে্ড এেন ১২-১৬ সপ্তোহ �লর কেওয়ো হলয়লে। এর ফলে এই
টি�ো আরও �োে্ড�ভর হলব। েভেও ক�োি্োভসিলনর কষেলরে উিয়
কডোলজর মল্্ ব্ব্োন বোড়োলনো হয়ভন।
ড্োি �লট্োেোর কজনোলরে অফ ইভন্য়ো (ভডভসভজআই) ক�োি্োভসিনল�
২-১৮ বের বয়স্রীলের ওপর রিোয়োে �রোর অনুমভে ভেলয়লে।
িোরে বোলয়োলটল�র প্রতিোব অনুসোলর ভবলিষজ্ঞ �ভমটি এই রিোয়োলের
সুপোভরি �লরভেে।
িোরে সোরো পৃভরব্রীলে ১১৪ ভেলন ১৭ ক�োটি কডোলজ েলষে্ সবোর
আলি কপৌঁলে েোওয়ো কেলি পভরণে হলয়লে। আলমভর�ো ১১৫ ভেলন
এবং ভচন ১১৯ ভেলন এই কডোজ ভেলয়লে।

উপায়, তথযে সম্প্রচার এিং প্কাবভড-সংবলিষ্ নানা পদলক্প,
প্িসরকাবর বফল্ড অগদোনাইলজশনগুব্র সলগে প্স্বচ্ছালসিী এিং
আ্জদোবতক সংগিনগুব্র সামঞ্জসযে রক্া করার কাজলক
িাস্তিাবয়ত করলছ। এই বিলশষ অবধকারপ্রাপ্ত বটলমর সলগে
সহায়ক বটমগুব্ আর প্কন্দ্রীয় আবধকাবরক ও বিলশষজ্লদর
বটমও প্মাতালয়ন করা হলয়লছ। প্কন্দ্রীয় তথযে ও সম্প্রচার
মন্ত্রী প্রকাশ জাভলড়কলরর মলত, “প্কন্দ্রীয় সরকার প্কাবভড
িযেিস্াপনায় শুধধু নতধুন বদবলি প্থলক পরামশদে ও বনলদদেশাি্ী
জাবর কলরই দাবয়ত্ব সালরবন, অলনক প্ক্লত্র প্কন্দ্রীয় সরকার
উচ্চস্তরীয় তদারবক দ্ প্মাতালয়ন কলরলছ যা রাজযেগুব্র
প্রস্তুবতর সমীক্া কলর এিং বনয়ন্ত্রে ও কলটেনলমটে উপায় সমূ হ
বনধদোরলে সাহাযযে কলর। ২০২০-র প্সলটেম্বর প্থলক প্কন্দ্রীয়
আবধকাবরক ও স্বাস্যে বিলশষজ্লদর ৭৫বটরও প্িবশ উচ্চস্তরীয়
১২
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২,৫০০-রও কিনি গয়িষরাগায়র ৩১
ক�ানটরও কিনি কট্ �য়য়য়ে। প্রনিনেি গে
কটন্ং-এর �ার এিি ১৬ �য়ক্রও কিনি
বটম বিবভন্ন রালজযে প্মাতালয়ন করা হলয়লছ। তাঁলদর প্থলক
পাওয়া বফডিযোক প্কন্দ্র এিং রাজযে সরকারগুব্র মলধযে
প্রস্তুবত ও রেনীবত চূ ড়া্ করলত আর বিলশষ ত্রুবটগুব্
বচবনিত করলত সহায়ক হলয়লছ।”

এখন অরক্সতজন প্্যাতটেি কাতেই হাসপাোৈ
প্দশ প্কাবভড-১৯ মহামারীর মারাত্মক ববিতীয় প্েউলয়র

�য়রািা িাইরায়সর পর এিি ব্থ্যা�
ফাঙ্ায়সর সমসথ্যা কমা�ানি�ায় ক�ন্দ্রীয়
স্াস্থ্য মন্ত� গাইড�াইি জানর �য়রয়ে
প্মাকাবি্া করলছ। প্কাবভড প্রাগীলদর জনযে প্রলয়াজনীয়
প্মবডলক্ অবক্সলজলনর সরিরাহ অক্ধুণ্ণ রাখলত সরকার
সম্ূ েদে তৎপরতার সলগে িহুমধুখী কাজ করলছ। এর জনযে একবট
উদ্ািক উপায় বনলয়ও কাজ হলচ্ছ। প্সজনযে বটে্ প্যোটে, প্পলট্াপ্কবমলক্ ইউবনটগুব্র সলগে যধু তি বরফাইনাবর, বরচ কম্বাসশন
িযেিহারকারী বশলল্পালদযোগ, পাওয়ার প্যোটে এিং অনযোনযে বশল্প
প্রবক্রয়ায় অবক্সলজন িযেিহারকারী বশলল্পালদযোগগুব্লক বচবনিত
করা হলয়লছ। এখন এ ধরলনর প্যোলটে উৎপাবদত অবক্সলজলনর
িযেিহার প্কাবভড প্রাগীলদর জীিন রক্ায় কালজ ্াগলছ। এ
ধরলনর পাঁচবট সধু বিধার জনযে পাই্ট প্প্রালজক্ট আলগ প্থলকই
শুরু করা হলয়লছ। প্সজনযে ভাল্া ফ্ পাওয়া প্গলছ। পরিতদেী
পযদোলয় সরকার সামবয়কভালি অবক্সলজন প্যোটেযধু তি এ ধরলনর
বশলল্পালদযোগগুব্র কাছাকাবছ ১০,০০০ অস্ায়ী শযযোসম্ন্ন
হাসপাতা্ গলড় প্তা্ার ওপর প্জার বদলয়লছ। এর মাধযেলম
অবক্সলজনযধু তি এ ধরলনর শযযোর পবরলষিা স্াপলনর জনযে
রাজযে সরকারগুব্লকও উৎসাহ প্যাগালনা হলচ্ছ।

চাপমুক্ত িাখাি জন্য গিাৈ ররি গহল্পৈাইন
প্কাবভড মহামারীর এিালরর প্েউলয়র ফল্ যবদ প্কউ চাপ,
হতাশা এিং আতঙ্কগ্স্ হওয়ার মলতা অসধু বিধায় পলড়ন আর
ভািলত থালকন প্য, আমার প্কাবভড হলি না প্তা? পবজবটভ
হলয় প্গল্ আমালক প্ক সাহাযযে করলি? উলতিজনা ও হতাশা,
পবরিালরর প্কানও সদসযে বিগত হওয়ার গভীর প্শাক এিং
দধুঃখ প্থলক রালতর ঘধুম উলড় প্যলত পালর, আর প্কউ অবনদ্রার
বশকার হলত পালরন। প্কউ এ ধরলনর সামাবজক, মানবসক ও
স্বাস্যে সম্বকদেত সমসযোয় পড়ল্ তখন দ্রুত নযোশনা্ প্টা্
বরি প্হল্প্াইন 080-46110007-এ ক্ করুন।

শবতদরশক সম্তক্থি পাশাপারশ িাজ্যগুরৈতক সাহায্য
প্রধানমন্ত্রী প্মাদী ইউলরাবপয়ান ইউবনয়লনর অধযেক্ উরসধু রা
ভন প্দর প্্লয়ন-এর সলগে প্কাবভলডর িাস্তি পবরবস্বত বনলয়
আল্াচনা কলরন। তার আলগ আলমবরকার রাষ্ট্রপবত প্জা
িাইলডন ছাড়াও বব্রলটন, জাপান এিং রাবশয়ার রাষ্ট্রপ্রধানলদর
সলগেও প্রধানমন্ত্রী কথা িল্লছন। অনযোনযে প্দশ প্থলক পাওয়া
সহায়তা রাজযেগুব্লক পািালনা হলচ্ছ। ২৭ এবপ্র্ প্থলক ১২
প্ম পযদে্ সি বমব্লয় ৯,২৯৪বট অবক্সলজন কনলসনলট্টর,
১১,৮৩৫বট অবক্সলজন বসব্ন্ডার, ১৯বট অবক্সলজন প্জনালরশন

নডআরনডও উদ্ানিি ক�ানিডয়রাধী
ওষু ধ ২নডনজ-র সূচিা
দডআরদডও-র নকোদভডবরো্ী ওেু ্ ২দডদজ-নক
১৭ই নম িোদরবখ আপৎকোলীন ে্েহোবরর জন্
উব্ো্ন করো হল। পোউডোর িম্ল্োবি এই ওেু ্
নরোেীবির খোওয়োবনো হবে। ট্োয়োবলর সময় এ নথবক
ভোবলো িল পোওয়ো নেবি। দডআরদডও-র প্র্োন
সিীশ নরদডির েতেে্ অনু সোবর জু ন মোবসর মব্্
এই ওেু ্ সে্লরি পোওয়ো যোবে।

প্যোটে, ৬,৪৩৯বট প্ভবটেল্টর / িাইপযোপ আর প্রায় ৪.২২
্ক্ প্রমলডবসবভর ইলঞ্জকশন রাজযেগুব্লক পািালনা হলয়লছ।

ইএসআইরস-ি গকারিড হাসপাোৈগুরৈ এখন সমস্ত
না�রিকতদি জন্য
সোরো কেলির ৩০টি হোসপোেোেল� এেন সম্প্ণরূ
্ড লপ
ক�োভিড হোসপোেোলে পভরণে �রো হলয়লে

n

এগুভেলে কমোট ৪,২০০ িে্ো রলয়লে। এর মল্্ ৩০০
আইভসইউ আর ২৫০টি কিভটেলেটর-সম্পন্ন িে্ো রলয়লে
েোর সুভব্ো কে ক�োনও নোিভর�ই কপলে পোলরন
n

এই হোসপোেোেগুভেলে িে্ো েোভে আলে ভ�নো জোনোর
জন্ এ�টি ড্োিলবোড্ড স্োপন �রো হলয়লে। কম মোলসর
প্ররম সপ্তোলহই ইএসআইভস-ক� েুটি অভসিলজন প্্োটে িলড়
কেওয়ো হলয়লে
n

এগুভের
কমভডল�ে
ভঝেভমলে
আইভসইউ
n

মল্্ এ�টির প্রভেষ্ো ফভরেোবোলের ইএসআইভস
হোসপোেোলে �রো হলয়লে। ভদ্ে্রীয়টি ভেভলির
চোেু �রো হলয়লে। েোেোড়ো, অভেভরক্ত িে্ো,
িে্োও েুক্ত �রো হলয়লে n
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প্রচ্ছদ কাবহনী

জীিন ও পবরলিশ

“প্রকৃতত রক্ষতী রতক্ষতা”

এর অে্য... প্র�ৃনি িিিই সুরক্া কেয় রিি িায়� সুরনক্ি রািা �য়
পভরছেন্ন ও ে্ষণ মুক্ত পভরলবলির সলগে আমোলের জ্রীবন এবং ভিশুলের িভবষ্ৎ সরোসভর জভড়লয় রলয়লে।
নে-নে্রীগুভেল� পভরষ্োর পভরছেন্ন রোেলে, পশু-পোভেলের স্বোছেলদে জ্রীবন-েোপলন, আ�োি ে্ষণ মুক্ত
রোেলে প্রলে্�ল� প্র�ৃ ভের সলগে সম্প্রীভে বজোয় করলে বোঁচলে হলব। আর, ক�োভিড-১৯ মহোমোর্রীর সময়
আমরো এই ভিষেোই কপলয়ভে। ে�ডোউলনর সময় েেন জনজ্রীবন রমল� ভিলয়ভেে, েেন পভরলবি ও
প্র�ৃ ভের ষেে ভনরোময় এবং পুনরুজ্্রীবলনর সুলেোি জেভর হয়। এমনভ�, আয়ুলব্ডে ও কেোিোি্োলসর মে
ভবজ্ঞোলনর সলগেও প্র�ৃ ভে জভড়লয় রলয়লে। েোই স্বোিোভব� িোলবই পভরলবি ও প্র�ৃ ভে সো্োরণ মোনুলষর
�োলে জ্রীবনলরেো হলয় ওলঠ। িোরে্রীয় সংস্ৃভে সব্ডেোই এটো ভববেোস �লর কে, পভরলবি প্র�ৃ ভের সুরষেোর
ম্্ ভেলয় উন্নয়ন সম্ভব। েোই আমরো প্র�ৃ ভের পুলজো �ভর। আমরো েেন প্রভে বের ৫ জুন ভববে
পভরলবি ভেবস উেেোপন �ভর, েেন আমরো পভরলবি ও প্র�ৃ ভের সুরষেো েরো ে্ষণ মুক্ত িভক্তর কষেলরে
ভবলবে অগ্রণ্রী ি্ ভম�ো পোেলন িোরলের প্রয়োসগুভে সম্পল�্ড ও জোনলে পোভর। েোই পভরলবি ও প্র�ৃ ভের
সুরষেো েরো প্রসোলর অবেোন রোেো আমোলের �ে্ড ব্...

১৪

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

জা

মলশদপধুলরর প্সানাবরর িাবসন্দা ৫৩ িছর িয়সী
ি্বজৎ বসং একজন হাপাবন প্রাগী। আিহাওয়ার
পবরিতদেলনর সলগে সলগে তাঁলক প্রায়শই হাসপাতাল্
ভবতদে করলত হত। বকন্তু ্কডাউলনর সময় তাঁর প্কানরকম শ্বাসকষ্
প্দখা প্দয়বন। এর ফল্, আচিযদেজনক ভালি তাঁর বচবকৎসা খালত
খরচ কলম আলস।
আলগ জামলশদপধুলরর বিবভন্ন হাসপাতাল্ প্রবত মালস
শ্বাসকষ্জবনত সমসযো বনলয় অ্ত ৫০০ জন প্রাগীর বচবকৎসা
হত। বকন্তু ্কডাউলনর সময় এই সংখযো প্রবতমালস কলম দাঁড়ায়
১২৫।
্কডাউলনর সময় এই ধরলের প্রাগীর সংখযো ৭৫ শতাংশ হ্াস
প্পলয়লছ। অনযেবদলক, ওষধু লধর বিবক্রর পবরমাে কলমলছ ৫৫ শতাংশ।
জামলশদপধুর ড্াবগটে অযোন্ড প্কবমটে অযোলসাবসলয়শলনর পক্ প্থলক
দাবি করা হলয়লছ প্য, স্ানীয় ভালি বথওফাই্াইন, সযো্িধুটামল্র
মত ওষধু ধ এিং ইনলহ্ার িযেিহালরর চাবহদা অলনকাংলশ হ্াস
প্পলয়লছ। ্কডাউলনর পূ লিদে গত িছর এবপ্র্ মালস ৯০ ্ক্
প্থলক ১ প্কাবট টাকার মত ওষধু ধ বিবক্র হলয়বছ্। বকন্তু এখন তা
কলম দাঁবড়লয়লছ মাবসক ৪০ ্ক্ টাকায়।
্কডাউলনর সময় বিবভন্ন বনলষধাজ্ার ফল্ জনজীিন একপ্রকার
থমলক বগলয়বছ্। বকন্তু অনযেবদলক এই সমলয় আমালদর সমৃধে
জীিশিবচত্র এিং প্রকৃবতর বিবভন্ন রূপ উপলভাগ করার সধু লযাগ
কালছ এলসবছ্। এমন অলনক পাবখ যারা দূ ষে এিং মাত্রাবতবরতি
শলদের কারলে প্রায় একপ্রকার হাবরলয় বগলয়বছ্, তালদর িহু িছর
পর আিার প্দখলত পাওয়া প্গলছ। এমন অলনক খির পাওয়া
প্গলছ, প্যখালন িনযেপশুরা অিালধ বিচরে কলরলছ, গগোর জল্
অলনক জ্জ প্রােীর আিার প্দখা বমল্লছ। এমনবক, মাত্রাবতবরতি
দূ বষত যমধুনা নদীলত জ্জ প্রােীর নতধুন কলর প্রাে সঞ্ার হলয়লছ।
সাধারে মানধু ষ প্সাসযো্ বমবডয়ায় এমন অলনক ছবি সকল্র সলগে
ভাগ কলর বনলয়লছন, প্যখালন িহু িছর পর আিার বনলজলদর
িাবড় প্থলক কলয়কলশা মাই্ দূ লর পিদেত প্চালখ পলড়লছ। প্রকৃবতর
প্কাল্ অিবস্ত বনবনতা্ ও ভীমতাল্র মত হ্লদর জ্ আরও
প্িবশ দূ ষেমধুতি ও স্বচ্ছ হলয় উলিলছ। তাই িায়ধু এিং আকাশ যখন
দূ ষেমধুতি হলয় ওলি, তখন িায়ধু লত থাকা ক্বতকারক উপাদনগুব্র
পবরমােও আচিযদেজনক ভালি কমলত থালক। অলনক শহলর িায়ধু র
গুেমান সম্বকদেত সূ চলক অগ্গবত হলয়লছ। এমনবক, িায়ধু লত
থাকা বিবভন্ন ধরলের কো অলনকাংলশ হ্াস প্পলয়লছ। নাসার
একবট প্রবতলিদন অনধু যায়ী উতির ভারলত িায়ধু দূ ষলের পবরমাে
্কডাউলনর সময় ২ দশলক প্য পবরমাে দূ বষত হত, তা হ্াস
প্পলয়লছ। প্কাবভড মহামারী সামবয়ক ভালি জীিলনর গবত লিথ কলর
বদল্ও তা আমালদর পবরলিলশর সধু রক্া ও তার গুরুত্ব সম্লকদে
সলচতন কলর তধুল্লছ। পবরলিশবিদরা একথা বিশ্বাস কলরন প্য,
্কডাউন বদবলি, মধুম্বাই, পধুলে এিং আলমদািালদর মত শহরলকও
দূ ষেমধুতি কলর তধু্লত পালর। তাই সাধারে মানধু ষ এখন এটা

মািা িূ নম পু ত্র�ম্ পৃথ্ীিায়ঃ।
নেি অনু যোয়ী আমোবির অন্তবর নয শুধিিো রবয়বি
িোর কোরণ এই গ্রহ। আমোবির এই গ্রহ মোবয়র মি
এেং আমরো সকবলই িোর সন্তোন। িোই আমরো
যদি ভেেোন েু বধির কথো স্মরণ কদর, িোহবল
একদি দেেয় আমোবির সোমবন স্ষ্ হবয় উঠবে
নয, িোঁর জন্ম, িোঁর জ্োনোবলোক প্রোদপ্ত এেং িোঁর
মহোপদরদনে্লোণ – সে দকিুই ঘবিদিল একদি েোবির
িলোয়। আমোবির এমন অবনক অনু ষ্োন ও ্ম্লীয়
রীদি-নীদি রবয়বি যোর দভদতি প্রকৃদির উপোসনোর
সবগে জদড়ি। িোই প্রকৃদির প্রদি করুণো ও িোন
আমোবির তিনদদিন জীেবনর অগে। সমোবজর সে
নরেণীর মোনু বের কোবি, িো নস দশদষেিই নহোক েো
অদশদষেি, গ্রোম নহোক েো শহরোঞ্চল অথেো আদিেোসী
সম্প্রিোবয়র মোনু ে সেোর কোবি সমোন সি্। এখন
সময় এবসবি প্রকৃদির প্রদি আমোবির ভোবলোেোসোবক
আ্ু দনক শব্দ প্রবয়োবে এেং আ্ু দনক প্রথোর
ম্্দিবয় প্রকোশ করো।
-প্রধািমন্তী িয়রন্দ্র কমােী

ম�াত্া গান্ধী িয়�নেয়�ি
প্র�ৃনি মািু য়ষর চান�ো পরূ র
�রয়ি পায়র, ন�ন্তু িার
�া�সায়� িয়
উপ্বধি করলছন বিশুধে িায়ধু লত শ্বাস প্নওয়ার অনধু ভূবত প্কমন।
্কডাউলনর সময় প্কি্ ভারলত নয়, সারা বিলশ্ব দূ ষলের মাত্রা
কলমলছ। আ্জদোবতক শবতি সংগিলনর প্্ািা্ এনাবজদে বরবভউ
িা বিশ্বিযোপী শবতির চাবহদা পযদোল্াচনা শীষদেক প্রবতলিদলন ি্া
হলয়লছ, কািদেন ডাই অক্সাইড বনগদেমলনর পবরমাে আচিযদেজনক ভালি
কলমলছ। প্রবতলিদলন আরও ি্া হলয়লছ, ২০২০-প্ত বিশ্বিযোপী
কািদেন ডাই অক্সাইড বনগদেমলনর পবরমাে ৫.৮ শতাংশ িা প্রায় ২
বগগা টন কলমলছ, যা এযািৎ সম্ভিত সিদোবধক।
পবরলিলশর ভারসামযে িজায় রাখা আজ িড় উলবিলগর কারে

এরকম এক প্রাচীন প্্াকাচার রলয়লছ প্য... ‘এই পৃবথিীর সলগে
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প্রচ্ছদ কাবহনী

জীিন ও পবরলিশ

পালড়। প্সখান প্থলকই সংস্ৃ বতর প্রসার ঘলটবছ্। প্িদ প্থলক
শ্রীমদ্গিদ গীতা, প্কারান, িাইলি্, শ্রী গ্ন্থসালহি – সলিলতই
পবরলিলশর সধু রক্ার কথা ি্া হলয়লছ। বথরুভালিধু ির প্থলক িহু
কবি, গীবতকার ও নাটযেকার সকল্ই তাঁলদর রবচত গান, গজ্,
ববিপদী প্লিালকও পবরলিশ ও প্রকৃবতর সধু রক্ার কথা িল্লছন।
অিশযে বনবিদেচার প্শাষে এিং পবরকল্পনাহীন পদলক্লপর ফল্
প্রকৃবত ধ্ংস হলয়লছ, জ্িায়ধু র পবরিতদেন ঘলটলছ। আর এখন
সমগ্ বিলশ্বর কালছ এটা িড় সমসযো হলয় উলিলছ। একই সলগে
এমন অলনক বিপযদেয় জবড়লয় রলয়লছ, যার প্রভাি িহু িছর
স্ায়ী হলয়লছ।
সাবর বিলশ্ব গত ৬ মালস িনযো, খরা ও ঘূ বেদেঝলড়র মত
একাবধক প্রাকৃবতক দধু লযদোলগর ফল্ ১ প্কাবটর প্িবশ মানধু ষ
িাস্তুচধুযেত হলয়লছন। িাস্তুচধুযেত এই বিপধু্ সংখযেক মানধু লষর মলধযে
প্রায় ৬০ শতাংশই এবশয়ার। ইটোরনযোশনা্ প্ফডালরশন অফ
প্রড ক্রস অযোন্ড প্রড বক্রলসটে প্সাসাইবটস (আইএফআরবস)
প্রবতষ্ালনর পক্ প্থলক গত িছলরর প্সলটেম্বর-এিছলরর
প্ফব্রুয়াবর পযদে্ সমলয় পবরচাব্ত সমীক্ায় এই তথযে প্রকাবশত
হলয়লছ। আল্াচযে ৬ মালস বিলশ্বর অবধকাংশ প্দশ প্কাবভড
মহামারীর পর আন্ক পযদোলয় বছ্। গত িছলরর প্ম মালস
ঘূ বেদেঝড় আমফালন আবথদেক ক্য়-ক্বতর পবরমাে প্রায় ১ ্ক্
প্কাবট টাকা। এমনবক, আল্াচযে ওই ৬ মালস বশল্প ও অনযোনযে
কাজকলমদে গবত সঞ্াবরত হলয়লছ।

ক�ানিড ��ডাউয়ির সময় গিিের
আমরা প্র�ৃনির এ� িিু ি রূপ
কেয়িনে। আমরা প্র�ৃনির অনিশ্বাসথ্য
ন�েু েনি কেয়িনে
ভা্ িযেিহার করুন, এটা আমালদর পূ িদেসূরীলদর কাছ প্থলক পাওয়া
প্কান উতিরাবধকার নয়। িরং বশশুরা একপ্রকার ঋে বহলসলি এই
গ্হ আমালদর হালত সলপ বদলয়লছ।’ কৃবষকালজর সূ চনার সময়
প্থলকই মানধু ষলক প্রকৃবতর ওপর বনভদের করলত হলয়লছ। কৃবষকাজ
আমালদর প্পাশাক-আশাক, আিাসন এিং খালদযের মত প্রাথবমক
চাবহদাগুব্ বমবটলয়লছ। ভারলত প্িলদর সময় প্থলক প্রকৃবতর সলগে
আমালদর সরাসবর সম্কদে রলয়লছ। সাধধু স্রা প্য সমস্ত প্যাগাসন
কলরন তার প্পছলন রলয়লছ পবরলিশ ও প্রকৃবতর পবরচ্ছন্নতা।
হরপ্া সভযেতার সলগেও প্রকৃবতর বনবিড় প্যাগসূ ত্র বছ্। ভারতীয়রা
সিদেদাই প্রকৃবতর পাঁচবটর উপাদালনর কথা বিলিচনায় রালখন।
এগুব্ হ্ – আমালদর গ্হ, জ্, আগুন, িায়ধু এিং মহাকাশ।
মানধু ষ এই পাঁচবট উপাদানলক ঈশ্বলরর রূপ বহলসলি বিলিচনা কলর
এসলছন। আর একারলেই প্রাচীন সংস্ৃ বতর সূ চনা হলয়বছ্ নদীর
১৬
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আজ জ্িায়ধু পবরিতদেন এিং পবরলিলশর সধু রক্ার বিষয়বট
যখন এক বিশ্বিযোপী চযোল্ঞ্জ হলয় উলিলছ, বিক তখন ভারত এই
চযোল্ঞ্জ প্মাকাবি্ায় বনর্র কাজ কলর চল্লছ। ২০১৫-প্ত
পযোবরস সলম্্লন প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র প্মাদী পবরলিলশর সধু রক্ায়
ভারলতর দায়িধেতার কথা বিলশ্বর সামলন তধুল্ ধলরবছল্ন।
গত মালচদে প্সরাউইক প্্ািা্ এনাবজদে অযোন্ড এনভায়লমদেটে বশখর
সলম্্লন ভাষলে প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র প্মাদী, িতদেমান দধু ই জ্্
সমসযো জ্িায়ধু পবরিতদেন ও প্রাকৃবতক দধু লযদোলগর প্প্রবক্লত
ভারলতর পবরকল্পনার কথা পধুনরায় উললিখ কলরন। বতবন িল্ন,
এই দধু বট সমসযো এলক অপলরর সলগে যধু তি। এমনবক, এই দধু বট
সমসযো প্মাকাবি্ায় দধু বট পন্থা রলয়লছ। এর একবট হ্ নীবত
প্রনয়ে, আইন ও বনলদদেশাি্ী কাযদেকর করা এিং ববিতীয়বট হ্
মানধু লষর অভযোলস পবরিতদেন আনা। প্কন্দ্রীয় সরকার এই দধু বট
পন্থা অি্ম্বন কলর সমসযো সমাধালনর ্লক্যে ্াগাতার কাজ
কলর চল্লছ।
পবরলিশ বিপ্লির সূ চনা
প্কন্দ্রীয় সরকার পবরলিশ সম্বকদেত সমস্ত প্ক্লত্রর
মালনান্নয়লন কাজ করলছ। একবদলক, সরকাবর কমদেসূচী জ্,
িন, ভূ বম এিং িায়ধু দূ ষলের সলগে যধু তি সমসযোর বিষয়গুব্লক
অ্ভধুদেতি করা হলয়লছ। অনযেবদলক, পধুননদেবিকরেলযাগযে শবতির
মত বিকল্প শবতির উৎস সন্ালন দ্রুত প্রলয়াজনীয় পদলক্প
প্নওয়া হলচ্ছ। প্কন্দ্রীয় সরকার এখন পবরলিশ পবরচ্ছন্নতা

নমামী গঙ্গে কম্ষসূচচঙ্ে
গগোেীঙ্র রূপান্তর
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সোংস্ৃ ভে� ও আ্্োভমি� গুরুলত্বর জন্ িোরলের কমোট
জনসংে্োর ৫০ িেোংিই িগেো ে্রীরবেতী এেো�োয়
বসবোস �লর
িগেো নে্রীর পুনরুজ্্রীবলন নমোম্রী িলগে ভমিলনর স্চনো
হয় ২০১৪-কে
এই ভমিলনর আওেোয় ৩০ হোজোর ক�োটি টো�োর কবভি
ব্লয় ৩০৫টি �ম্ডসভ্ চ গ্রহণ �রো হলয়লে। এরমল্্
অভ্�োংিই বোতিবোভয়ে হলয়লে
এই �ম্ডসভ্ চলে িগেো নে্রী বরবোর বজ্ড্ ব্বস্োপনো,
নে্রী ে্রীলর উন্নয়ন, শ্মিোন�োটগুভের পুনভন্ডমো্ড ণ,
জ্রীবববভচলরের সংরষেণ সহ িগেোর �োটগুভে পভরষ্োরপভরছেন্ন রোেো এবং বনোঞ্চলের সম্পসোরলণর �োলজ
২৩০০ ক�োটি টো�ো েরচ �রো হলয়লে
ব্োপ� ে্ষণ সৃভষ্ট�োর্রী অভ্�োংি ভিল্প সংস্ো বন্ধ
�লর কেওয়ো হলয়লে এবং ১৩০টি নে্ড মোর ে্ভষে জে
এেন িগেোয় ভিলয় কমিোর পভরবলে্ড জে কিো্নোিোলর
জমো হলছে
নমোম্রী িলগে �ম্ডসভ্ চর মো্্লম প্রমোভণে হলয়লে কে েৃঢ়
সং�ল্প এবং সংরষেণম্ে� �োজ�ম্ড সব্ডেোই সোফে্
কপলয় রোল�। এমনভ�, েেন সোফে্ এ�প্র�োর
নোিোলের বোইলর রলয়লে বলে মলন হয় েেনও

িমামী গয়ঙ্ �ম্যসূনচর মাধথ্যয়ম িেী
িীয়র উন্নয়ি, িজ্যথ্য িথ্যিস্াপিা এিং
িিাঞ্চয়�র সম্প্রসারয়রর মি �াজ�ম্য
পনরয়িিগি নে� কেয়� অিথ্যতে
গুরুত্বপরূ ্য

িজায় রাখার পাশাপাবশ িনযেপ্রােীর সধু রক্ালতও অগ্াবধকার
বদলচ্ছ। উজ্জ্ব্া ও উজা্ার মত কমদেসূবচর মাধযেলম
বচরাচবরত জ্া্ানীর িযেিহার কমালনার পাশাপাবশ কািদেন
বনগদেমন হ্াস করার প্ক্লত্র সমান গুরুত্ব প্দওয়া হলচ্ছ।
স্বচ্ছ ভারত অবভযান অতযে্ কাযদেকর প্রমাবেত হলয়লছ
প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র প্মাদী ২০১৪-প্ত ্া্লকলিার প্রাকার
প্থলক যখন স্বচ্ছ ভারত অবভযালনর কথা প্ঘাষো কলরন,
তখন অলনলক এই বিষয়বটলক গুরুত্ব বদলত চানবন। বকন্তু
প্রধানমন্ত্রীর বচ্া-ভািনার মূ ল্ বছ্ পবরষ্ার পবরচ্ছন্নতা
িজায় রাখা এিং পবরলিশ-প্রকৃবতর সধু রক্া। কারে বতবন
মলন কলরন, এই দধু বট বিষলয়র সলগে সাধারে মানধু লষর
স্বালস্যের বদকবটও জবড়ত রলয়লছ। প্রধানমন্ত্রীর আহ্ালন
সাড়া বদলয় িহু মানধু ষ ও সংগিন এবগলয় এলসবছ্ এিং
প্দলশ প্রথমিার একবট সরকাবর কমদেসূবচ গে আলন্দা্লনর
রূপ বনলয়বছ্। স্বচ্ছ ভারত অবভযালনর সূ চনার সময়
প্থলক প্দলশ ১১ প্কাবটর প্িবশ প্শৌচাগার বনবমদেত হলয়লছ।
প্দলশ প্রবতবট শহলরর মলধযে পবরষ্ার-পবরচ্ছন্নতা িজায়
রাখার ্লক্যে প্য প্রবটং িা ক্রমতাব্কা শুরু হলয়লছ,
তার ফল্ প্রবতবট শহলরর মলধযে এক সধু স্ প্রবতলযাবগতা
চ্লছ। ভূ গভদেস্ জল্ প্যমন দূ বষত পদালথদের সংবমশ্রে
ঘলট, প্তমবন ভূ বম ও িায়ধু দূ ষলের সলগে যধু তি সমসযোগুব্লক
উপযধু তি পবরকল্পনা গ্হলের মাধযেলম বনয়ন্ত্রে করা সম্ভি।
পক্া্লর...ইউবনলসলফর একবট প্রবতলিদলনর কথা উললিখ
করা প্যলত পালর। এই প্রবতলিদলন ি্া হলয়লছ, ভারলত
৩ ্ক্ বশশুর ডায়বরয়া জবনত মৃতধুযে প্রাধ করা সম্ভি।
এমনবক প্রায় প্রবত প্রবতিালর ৫০ হাজার টাকা সাশ্রয়
হলয়লছ িল্ও প্রবতলিদলন উললিখ।
উজা্া কািদেন বনগদেমন কমালত সাহাযযে কলরলছ, উজ্জ্ব্া
প্ধাঁয়া মধুতি রান্নাঘলরর স্বপ্ন পূ রে কলরলছ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৭

প্রচ্ছদ কাবহনী

জীিন ও পবরলিশ

পনরয়িয়ির সুরক্ায় �াগািার প্রয়াস
পথ্যানরস চু নক্তর �ক্থ্য
পরূ য়রর পয়ে িারি

২০৩০

সায়�র ময়ধথ্য গ্ীর�াউস গথ্যাস নিগ্যময়ির
পনরমার ৩৩-৩৫ িিাংি �মায়িার �ক্থ্য নস্র
�য়। িারি এিি পর্যতে নিগ্যময়ির পনরমার ২১
িিাংি �নময়য়য়ে
n

n

n

জািীয় �াইয়্ায়জি নমিয়ির
আওিায় নি�ল্প জ্া�ািীর উৎস
সন্ধাকি

নিশ্ব উষ্ায়ি ২ নডনগ্র ময়ধথ্য সীনমি
রািয়ি নজ-২০ কগাষ্ীিু ক্ত কেিগুন�র
ময়ধথ্য িারি এ�মাত্র রাষ্ট্র কর উপরু ক্ত
পনর�ল্পিা নিয়য়য়ে

২০৩০ সোলের মল্্ ৪০ িেোংি জ্রীবোশ্ম বভহি্্ড ে জ্োেোন্রী ব্বহোলরর েষে্ প্রলণর
কষেলরে িোরলের ব্ব্োন আর ক�বে ২ িেোংি। বে্ড মোলন িোরলে জ্রীবোশ্ম বভহি্্ড ে
জ্োেোন্রী (পুনন্ডভব�রণলেোি্ িভক্ত, বৃহেোয়েন জেভবেু্ৎ এবং আনভব� িভক্ত সহ)
উৎপোেন পভরমোণ ৩৮ িেোংি। এ�ইিোলব ২০৩০-এর মল্্ বনোঞ্চলের পভরমোণ
বোভড়লয় এবং অভেভরক্ত িোে েোিোলনোর মো্্লম ২.৫-৩ ভবভেয়ন টন পে্ডন্ত �োব্ডন
ডোই অসিোইড ভনি্ডমলনর পভরমোণ �মোলনোর কচষ্টো চোেোলনো হলছে

২০৩০ সোলের মল্্ িোরে কমোট ভবেু্ৎ উৎপোেন ষেমেোর
৪০ িেোংিই পভরছেন্ন িভক্তর উৎস ভিভতি� �লর কেোেোর
েষে্ ভস্র �লরলে
পভরছেন্ন িভক্তর উৎপোেন বোড়োলে সর�োর আিোম্রী ৫
বেলর �ৃ ভষজ বজ্ড্ করল� জজব ভসএনভজ উৎপোেলনর েলষে্
৫ হোজোরটি ইউভনট স্োপলনর এ�টি �ম্ডসভ্ চর স্চনো
�লরলে। জজব ভসএনভজ উৎপোেন�োর্রী এই ইউভনটগুভে
নো ক�বে �ৃ ভষজ বলজ্ড্র ভবলিষ �লর ফসলের কিোড়ো
কপোড়োলনোর মে সমস্ো কমো�োভবেোয় গুরুত্বপ্ণ্ড ি্ ভম�ো
পোেন �রলব, কসই সলগে �ৃ ষ�রোও �ৃ ভষজ বজ্ড্ ভবভক্র
�লর েোিবোন হলবন

ভারত ২০৩৮ সাল্র মলধযে সফট এনাবজদে িা প্রচব্ত শবতি
চাবহদা ২৫-৪০ শতাংশ কমালনার ্ক্যে বস্র কলরলছ। এই ্লক্যে
২০১৬-প্ত উজা্া কমদেসূবচর সূ চনা হয়। এই কমদেসূবচর উলদ্দশযে
বছ্ প্রচব্ত িালবের পবরিলতদে নতধুন এ্ইবড িালবের িযেিহার
িাড়ালনা। এর ফল্, ভারলত ২০ শতাংশ পযদে্ শবতি সাশ্রয়
হয়। রাস্তা আল্াবকত করলতও এ্ইবড িালবের িযেিহার িাড়ালনা
হলয়লছ এিং প্রায় অলধদেক দালম শহরগুব্লত এধরলের িাবে
সরিরাহ করা হলয়লছ। উজা্া কমদেসূবচর আওতায় এখনও পযদে্
৩৬ প্কাবট ৭৩ ্লক্র প্িবশ এ্ইবড িাবে িটেন করা হলয়লছ।
এমনবক, ৮০ ্ক্ টন কািদেন ডাই অক্সাইড বনগদেমন হ্াস করা
সম্ভি হলয়লছ। এধরলের িাবে িযেিহালরর ফল্ িাবষদেক বিদধু যেৎ খরচ
৪৭ হাজার বকল্াওয়ালটর প্িবশ কলমলছ এিং গলড় প্রবত িছর
১৮

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

n

n

১৫০০ ক�ানট টা�া
িায়জট িরাদ্দ

২০৩০-এর ময়ধথ্য কেয়ি প্রা�ৃনি�
গথ্যায়সর কিয়ার িা অংি

১৫

িিাংি িৃনধের �ক্থ্য। এই �ক্থ্য
পরূ য়র এ� কেি-এ� গথ্যাস গ্ীড
সা�ারথ্য �রয়ি

কিোবর-্ন �ম্ডসভ্ চর আওেোয় িবোভে পশু এবং জজব
বজ্ড্ করল� িভক্ত উৎপোেলনর ওপর গুরুত্ব কেওয়ো হলছে।
এই �ম্ডসভ্ চর উলদেি্ হে গ্রোমগুভেল� পভরষ্োর পভরছেন্ন
রোেো, গ্রোম্রীণ পভরবোলরর আয় বোড়োলনো এবং ভবেু্ৎ
উৎপোেন
নব্রীন ও পুনন্ডভব�রণলেোি্ িভক্ত মন্ত� কেলি জজব ি্োস
করল� ভবেু্ৎ উৎপোেন বোড়োলে এ�োভ্� �ম্ডসভ্ চ রূপোয়ণ
�রলে। কেলি সহলজই পোওয়ো েোয় এমন জজব সম্পে
কেমন- আলের ভেবলড়, ্োলনর কুলড়ো এবং েু লেোর
অবভিষ্টোংি করল� ভবেু্ৎ উৎপোেন �রোই এই �ম্ডসভ্ চর
উলদেি্

১৯ হাজার প্কাবট টাকার প্িবশ সাশ্রয় হলয়লছ। সরকার এখন
গ্াম উজা্া কমদেসূবচ শুরু কলরলছ। এই কমদেসূবচর মাধযেলম প্কি্
১০ টাকার বিবনমলয় গ্ামগুব্লত নতধুন এ্ইবড িাবে সরিরাহ
করা হলচ্ছ। উজ্জ্ব্ার মত গুরুত্বপূ েদে কমদেসূবচর মাধযেলম প্দলশ
রান্নার গযোলসর পাবরিাবরক পবরবধ প্িলড় ৯৯.৬ শতাংশ হলয়লছ।
স্বাধীনতার প্রথম ৬ দশলক পবরিারগুব্লত রান্নার গযোলসর
িযেিহার বছ্ মাত্র ৫৫ শতাংশ। একবদলক এই কমদেসূবচ শুরু
হওয়ার ফল্ প্কলরাবসন, কাি প্রভৃবতর মত প্রচব্ত জ্া্ানীর
িযেিহার হ্াস প্পলয়লছ। অনযেবদলক, এই কমদেসূবচলত রান্নাঘলরর
বিপজ্নক প্ধাঁয়া প্থলক মবহ্ালদর মধুবতি বমল্লছ। এর ফল্,
তালদর স্বাস্যেগত ঝধুঁবক অলনকাংলশ কলমলছ। রান্নাঘলর প্ধাঁয়া মধুতি
পবরলিশ গলড় ওিায় স্বাস্যে ও পবরলিলশর সধু রক্া উভয় বদক

রসায়ি িথ্যাটানর

মদ্রিসভো উৎপোিন সংযু তে উৎসোহ ভোিো
(দপএলআই) কম্লসূদচর আওিোয় উন্নিমোবনর
রোয়োয়দনক নসল ে্োিোদর নটেোবরজ সংক্োন্ত
জোিীয় কম্লসূদচ অনু বমোিন কবরবি। এর
িবল, নিল আমিোদন খোবি ২ লষে ৫০
হোজোর নকোদি িোকো খরচ সোরেয় হবে

কফম ইনডিয়া, নিএস-৬

নিম ইদন্ডয়ো কম্লসূদচর িবল আমরো তিদনক
প্রোয় ৫২ হোজোর ৭৯৪ দলিোর জ্োলোনী সোরেয়
করদি। এমনদক, ২ নকোদি ৫ লষে ৯১ হোজোর
৬০৫ নকদজ কোে্লন ডোই অসিোইড দনে্লমন
হ্োস নপবয়বি

িিথ্যপ্রারী সংরক্য়র উয়েথ্যাগ

হোদি সংরষেণ, শকুন সংরষেবণ
কম্লপদরকল্পনো, শুশুক সংরষেণ, সোমু দরিক
কচ্ছপ সংরষেণ কম্লপদরকল্পনো, িু েোর দচিো
সংরষেণ এেং ভোরিীয় এক শৃ গে েন্ডোর
সংরষেণ পদরকল্পনোর মি ২২দি েন্প্রোণীর
সু রষেোয় সংরষেণমূলক কম্লসূদচ গ্রহণ করো
হবয়বি

িিাঞ্চয়�র পনরমার গি চার িেয়র ১৩ �াজার
ন�য়�ানমটার কিয়েয়ে। ২০১৭-র িু �িায় িৃনধে
কপয়য়য়ে ৫১৮৮ িগ্যন�য়�ানমটার
n

n

n

কেলি ২১টি রোলজ্ ২৬ হোজোর ৬৯৪ কমিো ওয়োট ষেমেোসম্পন্ন
কমোট ৪৭টি কসৌরভবেু্ৎ পো�্ড স্োপন �রো হলছে। ইভেমল্্ই
এই ্রলণর এ�োভ্� পো�্ড �ণ্ডোট�, গুজরোট ও ম্্প্রলেলির
করওয়োলে স্োপন �রো হলয়লে
েোনবোহলনর ক্োঁয়োয় �োব্ডলনর মোরেো �মোলে কপলরিোলের সলগে
ইরোনে কমিোলনো হলয়লে। ব্োভজলের পর িোরে ভদ্ে্রীয় কেি,
কেেোলন কপলরিোলের সলগে ইরোনলের ভমশ্রণ শুরু হলয়লে
২০১৪ সোলে কপলরিোলে ৫ িেোংি ইরোনে কমিোলনোর েষে্ ভস্র
হলয়ভেে। ভ�ন্তু ্োে্ড েষে্মোরেোর েু েনোয় ক�বে এ� িেোংি
কমিোলনো সম্ভব হয়। অবি্ এেন ইরোনে ভমশ্রলণর পভরমোণ
কবলড় ৮.৫ িেোংি হলয়লে। ২০২২ নোিোে ইরোনে ভমশ্রলণর
পভরমোণ বোভড়লয় ১০ িেোংি এবং ২০৩০ নোিোে ২০ িেোংি

প্থলক উজ্জ্ব্া প্যাজনা সাফ্যে প্পলয়লছ।
িায়ধু র গুেমান িৃ বধে
বিজ্ানলক মানি জাবতর সলিদোতিম আশীিদোদ বহলসলি গেযে করা
হয়। বকন্তু এই আশীিদোলদর একবট অবভশাপ হ্ দূ ষে। রাষ্ট্রসংলঘর
একবট প্রবতলিদন অনধু যায়ী বিলশ্ব সিদোবধক ১৫বট দূ বষত শহলরর
মলধযে ১৪বট ভারলত। িায়ধু দূ ষলের সমসযো প্মাকাবি্ায় প্কন্দ্রীয়
সরকার ২০১৯-এর জানধু য়াবরলত জাতীয় স্তলর বলিন এয়ার িা িায়ধু
শুবধেকরে কমদেসূবচ শুরু কলর। এই কমদেসূবচর উলদ্দশযে হ্ ২০২৪এর মলধযে ৫ িছর প্ময়ালদ িাতালস দূ ষলের মাত্রা ২০-৩০ শতাংশ
কমালনা, যালত িাতালস দূ ষলের পবরমান ২.৫ বপএম প্থলক ১০
বপএম পযদে্ কমালনা যায়। প্রাথবমক ভালি এই কমদেসূবচ ১০২বট
শহলর কাযদেকরা করা হলয়লছ। এখন এই কমদেসূবচর পবরবধ প্দলশ

n

n

n

�রোর েষে্ ভস্র হলয়লে
িোরলে বন্ পভরলবলি ভবলবের ৭০ িেোংি বোল�র আবোস।
এমনভ� কেলি কেপোলড্ডর সংে্ো ৬০ িেোংি কবলড়লে। ২০২০-র
ভডলসম্বর পে্ডন্ত পভরসংে্োন অনুেোয়্রী কেলি বন্ পভরলবলি ভবড়োে
প্রজোভের এই প্রোণ্রীটির সংে্ো ভেে ১২ হোজোর ৮৫২
�ৃ ভষ�োলজ জে সোশ্রলয়র জন্ প্রভে কফোঁটোয় আরও কবভি িস্
এবং ভবদেু ভবদেু কসলচর মে এ�োভ্� �ম্ডসভ্ চ গ্রহণ �রো
হলয়লে। বৃভষ্টর জে ্লর রোেোর েলষে্ ‘�্োচ ে্ করন’ বো বৃভষ্টর
জে সংরষেণ উলে্োি গ্রহণ �রো হলয়লে
জে জ্রীবন ভমিন-িহরোঞ্চে �ম্ডসভ্ চর আওেোয় পোইপ বোভহে
জে কপৌঁলে কেওয়োর পোিোপোভি ৫০০টি অম্রুে িহলর েরে বজ্ড্
ব্বস্োপনোয় গুরুত্ব কেওয়ো হলছে

১২২বট শহলর বিস্তৃত হলয়লছ। প্দলশ িায়ধু দূ ষে বনয়ন্ত্রে এিং
প্রবতলরালধ এই কমদেসূবচলত গুরুত্ব প্দওয়া হলচ্ছ, যালত দূ ষলের
উৎসগুব্ বচবনিত করা যায়। কমদেসূবচর রূপায়লের ফল্ প্দলশ
িায়ধু র গুেমান ২০১৬-য় ১০৬ প্থলক প্িলড় ২০২০-প্ত ২১৮
হলয়লছ। একই ভালি িায়ধু র বনম্নগুেমান বিবশষ্ বদলনর সংখযো
১৫৬ প্থলক কলম ৫৬ হলয়লছ। দূ ষে সম্লকদে জনসাধারলের
মলধযে সলচতনতা িাড়ালত এিং দূ ষে প্রবতলরালধ সফর এিং
সমীর অযোপ চা্ধু হলয়লছ।
বিদধু যেবতন যানিাহলনর প্রসার
প্দলশ পবরলিশ সংক্রা্ একাবধক সংগিলনর প্রবতলিদলন
ইবগেত প্দওয়া হলয়লছ ৬১ শতাংশ িায়ধু দূ ষলের কারে যানিাহন
প্থলক বনগদেত প্ধাঁয়া। বিষয়বটর গুরুত্ব উপ্বধি কলর সরকার
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প্রচ্ছদ কাবহনী

জীিন ও পবরলিশ

কসৌর িনক্ত : িারি নিশ্ব িনিষথ্যয়ির নেিারী

গ্র্রীণ এনোভজ্ড বো ে্ষণমুক্ত িভক্ত উৎপোেলনর জন্ জেবোয়ু পভরবে্ড ন ও �োব্ডন ভনি্ডমলনর ফলে পভরলবলির কে ভবপুে ষেভে
হলয়লে েো সংলিো্লনর েলষে্ এ� গুরুত্বপ্ণ্ড উলে্োি ভহলসলব আন্তজ্ডোভে� কসৌর কজোলটর (আইএসএ) স্চনো হয়। এেন
১২১-টির কবভি কেি িোরলের উলে্োলি চোেু হওয়ো এই কজোলট সোভমে হলয়লে। ২০১৫-র ৩০কি নলিম্বর প্র্োনমন্ত্রী নলরন্দ
কমোে্রী এবং েৎ�োে্রীন ফরোস্রী রোষ্ট্রপভে ফ্োলঙ্কোইস হেোলদে কেৌরিোলব কসৌর কজোট সংিঠলনর স্চনো �লরন। প্োভরলস জেবোয়ু
সলমেেন উপেলষে এই কজোলটর স্চনো হয়। কসৌর িভক্তর ব্বহোর দ্রুে বৃভদ্ধ �লর প্োভরস জেবোয়ু চু ভক্ত রূপোয়লণ অবেোন
কেোিোলনোর েলষে্ এই �ম্ডসভ্ চর স্চনো হয়। আন্তজ্ডোভে� কসৌর কজোলটর মে সংিঠন স্োপন এবং পভরলবিিে ভে� করল�
ভববেল� কনেৃ ত্বেোলনর জন্ রোষ্ট্রসং� প্র্োনমন্ত্রী নলরন্দ কমোে্রীল� ‘চ্োভম্পয়ন অফ ে্ আর্ড’ পুরস্োলর সমেোভনে �লর
n

n

n

n

n

িভবষ্ৎ চভহেো কমটোলনোর কষেলরে পুনন্ডভব�রণলেোি্ িভক্ত এ�
গুরুত্বপ্ণ্ড উৎস হলয় উঠলব। এই ভবষয়টিল� ভবলবচনোয় করলে
িোরলে ২০০৯-এ জোে্রীয় কসৌর ভমিলনর স্চনো হয়
এই ভমিলনর উলদেি্ ভেে ২০২২-এর মল্্ কেলি ২০ ভিটো
ওয়োট কসৌরভবেু্ৎ উৎপোেন ষেমেো িলড় কেোেো। পভরলবলির
প্রভে বে্ড মোন সর�োলরর েোয়বদ্ধেো এবং প্র্োনমন্ত্রী নলরন্দ
কমোে্রীর ইভেবোচ� ভচন্তো-িোবনোর ফে স্বরূপ ২০১৫-কে
কসৌরভবেু্ৎ উৎপোেন ষেমেো ২০ ভিিো ওয়োট করল� ৫ গুণ
বোভড়লয় ১০০ ভিিো ওয়োট ্োে্ড �রো হয়
সর�োর ২০২২-এর কিষ নোিোে পুনন্ডভব�রণলেোি্ িভক্ত
উৎপোেন ষেমেো ১৭৫ ভিিো ওয়োলট ভনলয় েোওয়োর েষে্ ভস্র
�লরলে। এরমল্্, ৬০ ভিিো ওয়োট বোয়ু িভক্ত, ১০০ ভিটো
ওয়োট কসৌর িভক্ত, ১০ ভিিো ওয়োট জজব ি্োস িভক্ত এবং ৫
ভিিো ওয়োট কেোট জেভবেু্ৎ প্র�ল্প রলয়লে
িোরে িে ৬ বেলর ভবলবের বৃহৎ অর্ডবনভে� িভক্ত্র
কেিগুভের েু েনোয় পুনন্ডভব�রণলেোি্ িভক্ত কষেলরে দ্রুে
অগ্রিভে �লরলে। কেলি কমোট ভবেু্ৎ েরলচর ভে� করল�
পুনন্ডভব�রণলেোি্ িভক্ত কষেলরে অবেোন ২৪ িেোংলির কবভি।
পভেে ও অনুব্ডর জভমলে কসৌরভবেু্ৎ উৎপোেন ইউভনট

প্দলশ বিদধু যেবতন যানিাহলনর িযেিহার িৃ বধে এিং উৎপাদন
িাড়ালনার জনযে জাতীয় বিদধু যেবতন যানিাহন বমশলনর আওতায়
ফাটোর অযোডটেশন অযোন্ড মযোনধু ফযোকচাবরং অফ (হাইবব্রড অযোন্ড)
ইল্কবট্ক প্ভবহলক্ কমদেসূবচর সূ চনা কলরলছ। প্ফম ইবন্ডয়া
কমদেসূবচ রূপায়লের প্রথম পযদোয় ২০১৯-এর ৩১প্শ মাচদে প্শষ
হলয়লছ। কমদেসূবচর ববিতীয় পযদোলয়র সূ চনা হলয়লছ ২০১৯-এর
২০
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স্োপলনর মো্্লম �ৃ ষ�লের অভেভরক্ত আলয়র সুলেোি �লর
ভেলে ২০১৮-র জুেোই মোলস ভ�ষোণ উজ্ডো সুরষেো এবং উত্োন
মহোভিেোন (ভপএম-কুসুম) �ম্ডস্ভচর স্চনো হয়।
এই �ম্ডস্ভচর মো্্লম এ�জন �ৃ ষ� েোর পভেে জভমলে
কসৌরভবেু্ৎ উৎপোেন ইউভনট িলড় েু েলে পোলরন। অবি্
সংভশ্লষ্ট �ৃ ষ�ল� এ্রলণর ইউভনট িলড় কেোেোর কষেলরে কমোট
েরলচর ক�বে ১০ িেোংি বহন �রলে হয়। কসৌর ইউভনট
করল� উৎপোভেে ভবেু্ৎ ভন�টবেতী ভগ্রলডর মো্্লম ক্রয় �রো
হয়
এ�জন সো্োরণ মোনুষও েোর বোভড়লে বো আবোসলনর েোলে
কসৌরভবেু্ৎ উৎপোেন ইউভনট িলড় েু েলে পোলরন। এজন্
িেু্ড ভ�র সুভব্ো রলয়লে। ক�ন্দ্রীয় সর�োর কেলি কসৌরভবেু্ৎ
প্োলনে উৎপোেলন উৎসোহ ভেলছে
আলি কসৌরভবেু্ৎ উৎপোেলনর প্রোয় ৯০ িেোংি েন্তোংি চ্রীন
ও মোেলয়ভিয়ো করল� আমেোভন �রো হে। কম� ইন ইভন্য়ো
�ম্ডস্ভচর আওেোয় কেলিই কসোেোর ফলটোলিোভটি� ভডিোইস
এবং কসোেোর ফলটোলিোভটি� মভডউে উৎপোেলন অগ্রোভ্�োর
কেওয়ো হলছে

পয়্া এবপ্র্। ববিতীয় পযদোলয় কমদেসূবচর রূপায়ে ২০২২-এর
৩১প্শ মাচদে প্শষ হলি। এই কমদেসূবচ রূপায়লের উলদ্দশযে হ্
ভারত যখন স্বাধীনতার ৭৫তম িাবষদেকী উদযাপন করলি তখন
রাস্তায় বিদধু যেবতন যানিাহলনর সংখযো সিদোবধক করা। এর ফল্,
দূ ষলের পবরমাে প্যমন কমালনা যালি প্তমনই স্বাস্যে ও আবথদেক
বদক প্থলকও সাশ্রয় হলি।

“রারশতর জীেনশেলী এেং জীেনযাপশনর েল
ূ
নরনতি হল প্রকৃনত ও োনশু ের সহােস্থান”
জীবনোেপনর লক্ষপরে েশরপবি ও প্রকৃশি অিযন্ত গুরুত্বেূেবে, কারে প্রকৃশিই
আমাপদর অশস্ত্ব টিশকপে লরপখপি। উদীেমান সূেবে, প্রবহমান নদী, েশু-প্রােী
ও োশখ, আমাপদর এই গ্রহ, অনুেম উেবন এবং জগপির সমস্ জীবজন্তু –
আমরা সকপেই এপক অেপরর সপগে সহাবস্থান কশর। শবশ্ব েশরপবি শদবস
(৫ জুন) উেেপক্ষ লকন্দীে েশরপবি, বন ও জেবােু েশরবিবেন মন্তী প্রকাি
জাভপ়েকর সমস্ প্রােীকুপের গুরুত্ব আমাপদর জীবপন কিখাশন িা শবিপদ
বযাখযা করপেন ...

ম

নধু ষযে জাবত, এই গ্হ, সমস্ত পশু-প্রােী,
পক্ীকধু্ – আমরা সকল্ই এক সলগে
িসিাস কবর। আর এটাই আমালদর প্রকৃবতর
অনযেতম বিবশষ্। এই জগলতর সমস্ত প্রােীকধু্
পরপেলরর পবরপূ রক। সমস্ত জীি্ প্রােী অবক্সলজন
শ্বাস প্নয় এিং কািদেন ডাই অক্সাইড তযোগ কলর। এই
কািদেন ডাই অক্সাইড উবদ্দ জগৎ গ্হে কলর। এর
পবরিলতদে উবদ্দ জগৎ অবক্সলজন প্যাগান প্দয়। এই
জগলত পরপেলরর পবরপূ রক হওয়ার প্ক্লত্র এটাই
প্রকৃবতর িাস্তি রীবত। ভারলত িনাঞ্ল্র পবরমাে
২৪ শতাংশ এিং ক্রমাগত তা িাড়লছ। প্দলশ গত ৭
িছলর িনভূ বমর পবরমাে ১৫ হাজার িগদে বকল্াবমটার
িৃ বধে প্পলয়লছ। আর এখন, িনাঞ্্ গলড় প্তা্ার
বিষয়বট এক গে আলন্দা্লনর রূপ বনলয়লছ। গে
আলন্দা্লনর ফ্ স্বরূপ প্রবত িছর কলয়ক প্কাবট
চারাগাছ প্রাপন করা হলচ্ছ। এই চারাগাছগুব্র প্িলড়
ওিায় যথাযথ নজর প্দওয়া হলচ্ছ, যালত তারা িড় না
হওয়া পযদে্ প্িঁলচ থাকলত পালর। আমরা এমন এক
নতধুন নীবত প্রনয়ে করবছ, প্যখালন যবদ প্কান িনাঞ্্
উন্নয়নমূ ্ক কালজ িযেিহার করা হয়, প্সলক্লত্র ওই
িনভূ বমর সমপবরমাে এ্াকাজধুলড় িৃ ক্ প্রাপন করা
হলি। আমরা িনাঞ্ল্র ওপর বিদধু যেবতন পধেবতলত
নজরদাবর চা্ালিা, যালত প্রবত িছর িনভূ বমর
পবরমাে বক হালর িাড়লছ তা বনরূপে করা যায়।
এমনবক, িনাঞ্ল্র পবরবধ িৃ বধের তথযে জনসমলক্
প্রকাশ করা হলি। প্রবত ২ িছলর সমীক্া চা্ালনা
হলচ্ছ। এই সমীক্া অনধু যায়ী প্দলশ িনভূ বমর পবরমাে
্াগাতার িাড়লছ িল্ প্দখা প্গলছ।
জীিশিবচলত্রর বদক প্থলক ভারত অতযে্ গুরুত্বপূ েদে
একবট প্দশ। িাস্তুতাবন্ত্রক জীিশিবচত্র ভারলত অতযে্

সমৃধে। সারা বিলশ্ব প্মাট প্ভৌগব্ক এ্াকার প্কি্
২.৫ শতাংশ ভারলতর এিং বিলশ্ব িৃ বষ্র জল্র প্কি্
৪ শতাংশ ভারলত সবঞ্ত হয়। এমনবক, বিলশ্বর
প্মাট জনসংখযোর প্রায় ১৮ শতাংশ ভারলত িসিাস
কলর। এখালন পশু-প্রােী এিং পক্ীকধু্ মানধু লষর সলগে
সহািস্ান কলর। তাই উভলয়র জনযে িাসস্ান, জ্
ও খািালরর প্রলয়াজন। িতদেমালন ভারলত সারা বিলশ্বর
৮ শতাংশ জীিশিবচত্র খধুঁলজ পাওয়া যায়। বিলশ্ব িনযে
পবরলিলশ িসিাসকারী ৭০ শতাংশ িাঘ থালক ভারলত।
এশীয় প্রজাবতর বসংলহর ৭০ শতাংলশর িাসস্ান হ্
ভারত। এছাড়াও ভারলত ৩০ হাজালরর প্িবশ হাবত
এিং ৩ হাজার এক শৃ গে বিবশষ্ গন্ডার িনযে পবরলিলশ
রলয়লছ। এই সমস্ত িনযেপ্রােীরা অনধু কূ্ পবরলিশ এিং
সমৃধে জীিশিবচলত্রর জীি্ প্রমাে। ভারলত িনাঞ্ল্র
পবরমাে ক্রমশ িাড়লছ এিং জীিশিবচত্র আরও সমৃধে
হলচ্ছ। প্রলতযেকিার গেনায় িাঘ ও বসংলহর সংখযোয়
িৃ বধের সলগে সলগে হাবত ও গন্ডালরর সংখযোও িাড়লছ।
ভারলতর জীিনশশ্ী এিং জীিনযাপলনর মূ ্
বভবতি হ্ প্রকৃবত ও মানধু লষর সহািস্ান। সমস্ত পশুপ্রােী, পক্ীকধু্, গাছপা্া, ফধু্-ফ্ আমরা সকল্
একসলগে িাস কবর। ভারত সম্ভিত একমাত্র প্দশ
প্যখালন গাছপা্া, পশু-প্রােী, সাপ এিং অনযোনযে
জীি্ প্রােীর পধুলজা করা হয়। এজনযে পৃথক পৃথক
অনধু ষ্ান রলয়লছ। হাজার হাজার িছর আলগ প্রবতবট
গ্ালম থাকলতা একবট সংরবক্ত িনাঞ্্, প্যখালন
প্কান পশু-প্রােী ও গাছপা্ালক হতযো করা হত না।
প্রকৃতপলক্ এগুব্ বছ্ গ্ালমর িনভূ বম। প্রকৃবতর
অগে বহলসলি মনধু ষযে সমালজর জীিনশশ্ীলক প্দখার
মলধযে ভারলতর সমৃধে জীিশিবচলত্রর প্গাপনীয়তা এিং
িনাঞ্্ িৃ বধের গূ ঢ় রহসযে ্ধু বকলয় রলয়লছ। n
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প্রচ্ছদ কাবহনী

জীিন ও পবরলিশ

সুস্ায়ী জীিিরাপয়ির
কক্য়ত্র এ� কপ্রররা

আজ প্রলতযেকই চায় িড় িাবড়, প্যখালন এবস, বরিজ
প্রভৃবতর মত আধধু বনক সামগ্ী থাকলি। বকন্তু এধরলের
বিদধু যেবতন সামগ্ীগুব্ প্রকৃবতর জনযে ক্বতকারক। এই
পবরবস্বতলত আমরা তাবম্নাড়ধুর প্পালিাবছ গ্ালমর িাবসন্দা
রামচন্দ্রন সধু ব্রমবেয়ালমর কাছ প্থলক প্প্ররো বনলত পাবর। দীঘদে
৮ িছর বিলদলশ থাকার পর ভারলত বফলর এলস সধু ব্রমবেয়াম
প্রকৃবতর মালঝ জীিনযাপন করলত প্চলয়বছল্ন। এই
্লক্যে বতবন িযোগো্ধু রু বভবতিক প্রবতষ্ান ‘গ্াম বিদযো’ প্থলক
প্রবশক্ে প্নন। প্রবশক্ে চ্াকা্ীন বতবন পরম্রাগত ও
পবরলিশিান্ি পধেবতলত িাবড় বনমদোলের প্কৌশ্ রপ্ত কলরন।
বতবন িাবড় বনমদোলের কালজ মাবটর িযেিহার শুরু কলরন।
পরীক্াগালর বিললিষলে জানা প্গলছ, ৯ শতাংশ বসলমলটের
সলগে মাবট বমবশলয় ব্লক বতবর করা প্যলত পালর। এই ব্লক
বনমদোে কালজও িযেিহার করা যায়। মাবট ও বসলমলটের
এই বমশ্রে ঘরগুব্লক শীত্ রালখ। হালত বতবর টাই্স
িাবড়র প্মলঝলত বতবন িযেিহার কলরলছন। চধুনাপাথর িযেিহার
কলর প্সগুব্লক প্মলঝলত স্ায়ী ভালি িসালনা হলয়লছ। এই
পধেবতলত সধু ব্রমবেয়াম প্য িাবড়বট বতবর কলরলছন, তার
মধযেিতদেী ঘরবটর উচ্চতা ১৬ ফধুট এিং অনযোনযে ঘরগুব্র
উচ্চতা ১১ ফধুট রাখা হলয়লছ। প্দওয়াল্ হাওয়া চ্াচল্র
জনযে প্ভবটেল্শলনর মত গতদে িানালনা হলয়লছ। এছাড়াও
িাবড়র চারপালশ প্রায় ৮০০ গাছ ্াগালনা হলয়লছ। এই
গাছ প্থলক টাটকা ও শীত্ িাতাস প্রিাবহত হয়। যবদ
কখনও িাইলরর তাপমাত্রা ৪০ বডবগ্ থালক, প্সলক্লত্র ঘলরর
প্ভতলরর তাপমাত্রা থালক প্কি্ ২৮ বডবগ্ প্স্বসয়ালসর
আলশপালশ। তাই এধরলের িাবড়লত পাখা িা শীতাতপ
বনয়বন্ত্রত যলন্ত্রর (এবস) প্রলয়াজন হয় না। তার িাবড়লত
বিদধু যেলতর চাবহদা পূ রলে প্সৌর পযোলন্ এিং জল্র চাবহদা
প্মটালত িৃবষ্র জ্ সংরক্লের িযেিস্া রলয়লছ।

জ�িায়ু পনরিি্যি সংক্রাতে �াজ�য়ম্যর
সূচয়� ২০২১-এ িারি অগ্রী ১০নট
কেয়ির ময়ধথ্য রয়য়য়ে। ২০১৪-কি
িারয়ির স্াি নে� ৩১
২২
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দূ ষে প্রবতলরালধ বিএস-৬ জ্া্ানী
রাষ্ট্রসংলঘর একবট প্রবতলিদন অনধু যায়ী বিলশ্ব প্রবতিছর িায়ধু
দূ ষলের দরুন প্রায় ৭০ ্ক্ মানধু লষর মৃতধুযে হয়। ভারলত িায়ধু
দূ ষে কমালত প্কন্দ্রীয় সরকার ২০২০-র পয়্া এবপ্র্ প্থলক
প্ধাঁয়া বনগদেমন মানক ভারত প্টেজ (বিএস) পধেবত চা্ধু কলরলছ।
ইউলরালপর প্দশগুব্লত ইউলরা-৬ মানলকর সলগে সগেবত প্রলখ
ভারলত ২০২০-র পয়্া এবপ্র্ প্থলক ভারত বিএস-৬ মানক
পধেবত চা্ধু হলয়লছ। এর ফল্, আলগই কাযদেকর হওয়া বিএস৪ মানক িযেিস্ার অিসান ঘলটলছ। উললিখ করা প্যলত পালর,
ভারলত ১৯৯১ সাল্ প্রথমিার যানিাহন প্থলক বনগদেত প্ধাঁয়ার
িযোপালর আইন কাযদেকর করা হয়। বকন্তু প্সসময় এই বনগদেমন
আইন প্কি্ প্পলট্া্ চাব্ত যানিাহনগুব্র প্ক্লত্রই প্রলযাজযে
বছ্। ভারত প্টেজ মানক িযেিস্া ২০০২ সাল্ চা্ধু করা হয়।
৩ িছর পর ২০০৫-এ চা্ধু হয় ভারত প্টেজ-২। ২০০৬-এ শুরু
হয় ভারত প্টেজ-৩। চার িছর পর ২০১০-এ ভারত প্টেজ৪ মানক িযেিস্া কাযদেকর হয়। বকন্তু ক্রমিধদেমান দূ ষেজবনত
বিপদ বিলিচনায় প্রলখ প্কন্দ্রীয় সরকার ২০২০-প্ত পবরলিলশর
সধু রক্ায় ভারত প্টেজ-৫-এর পবরিলতদে ভারত প্টেজ-৬ িযেিস্া
শুরু করার কথা প্ঘাষো কলর। বদবলিলত ক্রমিধদেমান দূ ষলের
প্প্রবক্লত ভারত প্টেজ-৬ মানক িযেিস্া প্রথম কাযদেকর করা
হয়।
প্কাবভড পবরবস্বত প্যাগ ও আয়ধু লিদেলদর গুরুত্ব িধুবঝলয়লছ
সমগ্ প্দশ যখন প্কাবভলডর বিরুলধে ্ড়াই চা্াবচ্ছ্, তখন
প্রকৃবতলত পধুনরুজ্ীিলনর সধু লযাগ হলয়বছ্। এই সময় সমস্ত
গেমাধযেলম প্রকৃবত সম্বকদেত প্প্ররোদায়ক এিং সংলিদনশী্
কাবহনী প্রকাবশত হবচ্ছ্। প্কি্ তাই নয়, যখন কলরানার
প্কান ওষধু ধ পাওয়া যাবচ্ছ্ না তখন এিং এখন বটকা হালত
পাওয়ার পলরও সাধারে মানধু ষ ভারলতর সধু প্রাচীন পরম্রাগত
ও সমৃধেময় আয়ধু লিদেদ তথা প্যালগর প্রবত আস্া প্দবখলয়লছন।
িতদেমান এই বিপযদেয় আমালদর বশবখলয়লছ পবরলিশ ও প্রকৃবতর
কাছ প্থলক পাওয়া পরম্রাগত জ্ান এিং আয়ধু লিদেদ প্রাগ
প্রবতলরাধক ক্মতা িাড়ালত পালর। তাই সারা বিশ্ব এটা স্বীকার
কলর বনলয়লছ প্য, ভারলতর প্রাচীন পরম্রা ও জ্ালনর গুরুত্ব
আজও সমান প্রাসবগেক।
আমালদর এই বিশ্বই হ্ একমাত্র গ্হ, প্যখালন জীিনযাপন
সম্ভি। তাই আমালদর অিশযেই প্রকৃবতর কালছ কৃতজ্ থাকলত
হলি। কারে, প্রকৃবত, পবরলিশ ও জ্িায়ধু র ওপর আমালদর
অবস্তত্ব বনভদের করলছ। যবদ আমালদর পবরলিশ স্বাস্যেকর হয়,
তাহল্ আমরাও সধু স্সি্ থাকলত পারলিা। বিলশষ কলর জ্ান
ও প্রযধু বতির এই যধু লগ সাধারে মানধু ষ একবিংশ শতাদেীলত এটা
উপ্বধি করলত প্পলরলছন প্য, িন, নদী-না্া, জ্াধার ও
পাহাড়-পিদেলতর গুরুত্ব কতখাবন। এমনবক পবরলিলশর প্রবত
আমালদর প্য দাবয়ত্ব ও কতদেিযে রলয়লছ, তাও পা্ন করলত
হলি। n

পতরদেদের সর
ু ক্ষায়
আরও এ�নট িিু ি পেয়ক্প

িোরলে আলি ই-েোনবোহলনর জন্ ব্োটোভর উৎপোভেে হে নো। এর ফলে, স্ে্ডোলতির পর কসৌরিভক্তর
ব্বহোলর সমস্ো কেেো ভেলেো। ভ�ন্তু এেন কম� ইন ইভন্য়ো �ম্ডস্ভচর আওেোয় ই-েোনবোহলনর ব্োটোভর
সংক্রোন্ত জোে্রীয় তিলরর এ�টি প্র�ল্প শুরু হলয়লে। েোলে এ্রলণর ব্োটোভর উৎপোেলনর কষেলরে িোরে
স্বভনি্ড র হলয় উঠলে পোলর...

প্সৌ

রশবতি উৎপাদলনর প্ক্লত্র ভারলতর প্রয়াস অিযোহত
রলয়লছ। বকন্তু প্সৌরশবতি প্কি্ বদলনরলি্ালতই
িযেিহার করা হত। এই পবরবস্বতলত বগ্ড
সংযধু বতিকরলের বিষয়বট জরুরী হলয় ওলি, যালত বিদধু যেৎ িযেিহালরর
প্ক্লত্র সামঞ্জসযে িজায় রাখা যায়। তাই িযোটাবর প্টোলরজ থাকল্
এই কাজ আরও সহজ হয়। এই ধরলের িযোটাবর সাধারে মানধু লষর
জীিনযাপন, প্র্, জাহাজ পবরিহে প্রভৃবত প্ক্লত্র বিপ্ি বনলয়
আসলত পালর। বডলজ্ প্জনালরট চাব্ত বশল্পসংস্াগুব্র প্ক্লত্র
এধরলের িযোটাবর িযোক আপ বহলসলি িযেিহার করা সম্ভি। ছালদ
িসালনা প্সৌরপযোলন্গুব্ রালত্র িযেিহার হয় না। বকন্তু িযোটাবর
প্টোলরজ িযেিস্া থাকল্ রাবত্রলতও কাজকমদে সম্ভি হয়। িযোটাবর
প্টোলরজ সি প্ক্লত্রই জীিনযাপনলক আরও সহজ সর্ কলর
তধু্লি।
এই দৃ বষ্ভবগেলক বিলিচনায় প্রলখ প্কন্দ্রীয় সরকার ২০২১-এর ১২ই
প্ম এক গুরুত্বপূ েদে বসধো্ প্নয়। প্কন্দ্রীয় মবন্ত্রসভা প্দলশ আধধু বনক
রসায়ন প্স্ িযোটাবর উৎপাদলনর প্রসার ঘটালত িযোটাবর প্টোলরজ
সংক্রা্ আধধু বনক রয়াসন প্স্ (এবসবস) কমদেসূবচ অনধু লমাদন কলর।
এই কমদেসূবচর জনযে ১৮ হাজার ১০০ প্কাবট টাকা িযেলয়র পবরকল্পনা
রলয়লছ। আধধু বনক রসায়ন প্স্ িযোটাবর প্টোলরজ বিদধু যেবতন
যানিাহলনর চাবহদা প্মটালত সাহাযযে করলি। ভারত যখন এক
উচ্চাকাঙ্ী পধুননদেবিকরেলযাগযে শবতি িযেিহালরর বদলক অগ্সর হলচ্ছ,
তখন আধধু বনক রসায়ন প্স্ িযোটাবর প্টোলরজ কমদেসূবচ প্দলশ গ্ীে
হাউস গযোলসর বনগদেমন কমালত সধু দূরপ্রসাবর ভূ বমকা প্নলি। জ্িায়ধু
পবরিতদেলনর প্মাকাবি্ায় ভারলতর দায়িধেতার সলগে সগেবত প্রলখ
এই কমদেসূবচ শুরু করা হলচ্ছ। এমনবক, এই কমদেসূবচর ফল্ প্দলশ
বিদধু যেবতন যানিাহলনর িযেিহালর আরও প্রসার ঘটলি। দধু -চাকা, বতন
চাকা ও চার চাকা বিবশষ্ যালনর পাশাপাবশ ভাবর যানিাহলনর
প্ক্লত্রও এধরলের িযোটাবর িযেিহার করা প্যলত পালর। দীঘদেস্ায়ী
িযোটাবরলত দ্রুত চাজদে সম্ূ েদে হওয়া অতযে্ জরুরী। আলগ প্দলশ
এধরলের িযোটাবর উৎপাবদত হত না।

ব্যািারি গ্াতিজ প্রযুরক্ত

আধধু বনক রসায়ন প্স্ বিবশষ্ িযোটাবরগুব্লত নতধুন প্রজলন্র
সিদোধধু বনক প্রযধু বতি িযেিহার করা হলচ্ছ। এই ধরলের িযোটাবরলত
ইল্লট্া প্কবমকযো্ অথিা প্কবমকযো্ এনাবজদে বহলসলি শবতি সঞ্য়
কলর রাখা সম্ভি। প্রলয়াজন সালপলক্ িযোটাবরলত সবঞ্ত শবতিলক
ইল্কবট্ক এনাবজদেলত রূপা্বরত করা প্যলত পালর। বিদধু যেবতন
উপকরে, বিদধু যেবতন যানিাহন, আধধু বনক ইল্কবট্বসবট বগ্ড,
প্সা্ার পযোলন্ প্রভৃবত প্ক্লত্র এই ধরলের িযোটাবর িযেিহার করা
হয়। আধধু বনক িযোটাবর প্টোলরজ প্রযধু বতির ফল্ আগামী িছরগুব্লত
দ্রুত অগ্গবতর চাবহদা পূ রে করা সম্ভি হলি। এই ধরলের িযোটাবর
প্রযধু বতি বিলশ্ব দ্রুত বিকাশশী্ প্ক্লত্রগুব্লকও পবরচাব্ত করলি।

প্রিাি : েূষরমু ক্ত িনক্তর �য়ক্থ্য
গুরুত্বপরূ ্য পেয়ক্প
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n

n
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১৮ হোজোর ১০০ ক�োটি টো�ো ভবভনলয়োলির মো্্লম
উন্নে রসোয়ন কসে ব্োটোভরর কষেলরে ৫০ ভিিো ওয়োট
�টেো এবং ‘ভনস’ আ্ুভন� রসোয়ন কসে ব্োটোভরর
কষেলরে ৫ ভিিো ওয়োট �টেোর উপেুক্ত সব্ডো্ুভন�
রসোয়ন কসে ব্োটোভর উৎপোেলনর েষে্ অজ্ডন �রো।
ভিিো ওয়োট �টেোর অর্ড হে এ� �টেোয় এ� ভবভেয়ন
ওয়োট িভক্ত উৎপোেন �রো
আ্ুভন� রসোয়ন কসে ব্োটোভর কটিোলরজ উৎপোেন
�ম্ডস্ভচলে প্রোয় ৪৫ হোজোর ক�োটি টো�ো সরোসভর
ভবভনলয়োি
কেে আমেোভন বোবে ২ েষে ৫০ হোজোর ক�োটি টো�ো
সোশ্রয়। বোভষ্ড� প্রোয় ২০ হোজোর ক�োটি টো�োর সমেু ে
পভরপ্র� জ্োেোন্রী আমেোভন সম্ভব হলব
ভিল্প কষেলরে কেভি-ভবলেভি ভবভনলয়োলির ফলে �ম্ডসংস্োলনর
সুলেোি বোড়লব। এ�ই সলগে জ্োেোন্রী আমেোভন হ্োস
পোলব
এই �ম্ডস্ভচর ফলে িভক্ত কষেলরে িলবষণো ও অনুসন্ধোনম্ে�
�োজ�লম্ড আরও িভে সঞ্চোভরে হলব
িোরলে ইভেমল্্ই ভজলরো এভমিন বো ক্োঁয়ো ভনি্ডমন
ভবহ্রীন েোনবোহন ব্বহোলরর প্রসোর �টোলে জোে্রীয় তিলর
এ�টি �ম্ডস্ভচর স্চনো হলয়লে। কেলি ই-েোনবোহনগুভের
চোভজ্ডং পভর�োঠোলমো িলড় কেোেো হলছে। �য়েোর ব্বহোলর
�োব্ডন ভনঃসরলণর পভরমোণ বৃভদ্ধ পোয়। ভ�ন্তু আমরো
েেন ব্োটোভরলে িভক্ত সঞ্চয় �লর রোেলে পোরলবো,
েেন স্বোিোভব� িোলব �য়েোর ব্বহোর হ্োস পোলব

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৩

প্রধানমন্ত্রী সধু রবক্ত মাতৃত্ব অবভযান

সুরক্ষিত মা, সুরক্ষিত ক্িশু
আ

মালদর আবথদেক স্বচ্ছ্তা বছ্ না তাই আমরা
প্িসরকাবর হাসপাতাল্ পরামলশদের জনযে প্যলত
পাবরবন। বকন্তু আবম প্রধানমন্ত্রী সধু রবক্ত মাতৃত্ব
অবভযালনর মাধযেলম উপকৃত হলয়বছ। রাজস্ালনর বিকালনর
প্থলক এই অবভজ্তার কথা জানাল্ন চন্দা। একই ভালি
বসকালরর িাবসন্দা সধু বভতা এই কমদেসূবচলক তার মত দবরদ্র
মবহ্ালদর কালছ অতযে্ উপকাবর িল্ িেদেনা কলরলছন।
বিহালরর মঞ্জধু প্দিী ও িবিতা প্দিী জানাল্ন, স্বাস্যেলকলন্দ্র
নমধুনা পরীক্ার সধু বিধা এিং ওষধু ধপত্র পাওয়ার পাশাপাবশ
অগেনওয়াবড় কমদেী, আশা কমদেীরা িাবড়লত এলসলছন এিং
তালদর পধুবষ্ ও সধু ষম আহার সম্লকদে সলচতন কলরলছন।
প্রধানমন্ত্রী সধু রবক্ত মাতৃত্ব অবভযান (বপএমএসএমএ)
গ্ামাঞ্ল্র মবহ্ালদর কালছ জীিনলরখা হলয় উিলছ।
এমনবক, এই কমদেসূবচ প্রাবতষ্াবনক প্রসলি উৎসাবহত
করলছ। প্দলশ প্রবত িছর প্রায় ৩ প্কাবট মবহ্া গভদেধারে
কলরন। বকন্তু একসময় গ্ালম উপযধু তি পবরচযদো ও
বচবকৎসলকর ঘাটবতর দরুে মাতৃত্বকী্ন মৃতধুযে হার এিং
নিজাতক মৃতধুযে হার বছ্ অলনক প্িবশ। এখন এই মৃ্তধুযে
হার কমলছ। গভদেিতী মবহ্ালদর এখন প্রবত মালসর
২৪
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৯ তাবরখ বিনামূ ল্যে প্চক আপ িা শারীবরক পরীক্াবনরীক্ার সধু বিধা প্রসূ বত মা ও নিজাতক উভলয়র জনযেই
সধু রবক্ত হলয় উলিলছ। এই কমদেসূবচর আওতায় সধু বনবদদেষ্
সরকাবর স্বাস্যে প্কন্দ্রগুব্লত গভদোিস্ার ববিতীয় ও তৃতীয়
পযদোলয় মবহ্ালদর বিলশষ সধু লযাগ-সধু বিধা প্দওয়া হলচ্ছ।
লচ্ছ।
ব্লক পযদোলয় প্রসূ বত মবহ্ালদর বিলশষজ্ বচবকৎসকরা
ৎসকরা
বিলশষ পরামশদে বদলচ্ছন। এই কমদেসূবচলত আশাকমদেীরাও
গুরুত্বপূ েদে ভূবমকা পা্ন করলছন। বিহালরর পূ বেদেয়া প্জ্ার
ার
ম্
ম্ন্ন
আশাকমদেী গালয়ত্রী প্দিী জাবনলয়লছন, উচ্চঝধুঁবকসম্ন্ন
লচ্ছ
গভদেিতী মবহ্ালদর পৃথক সধু লযাগ-সধু বিধা প্দওয়া হলচ্ছ
প্জ্
এিং স্বাস্যেলকলন্দ্র প্রসলি উৎসাবহত করা হলচ্ছ। প্জ্া
স্তর প্থলক প্রাথবমক স্তলরর স্বাস্যে প্কন্দ্রগুব্লত সমস্ত
গভদেিতী মবহ্ালক যথাযথ বচবকৎসা পবরলষিা প্দওয়া
ওয়া
হলচ্ছ। প্রধানমন্ত্রীর আহ্ালন সাড়া বদলয় প্িসরকাবর
হাসপাতাল্র বচবকৎসকরাও এখন প্রবত মালসর ৯
তাবরখ প্স্বচ্ছায় সরকাবর স্বাস্যে প্কন্দ্রগুব্লত উপবস্ত হলয়
গভদেিতী মবহ্ালদর প্রলয়াজনীয় পরামশদে বদলচ্ছন।
মাতৃত্ব্াভ এক সলিদোতিম উপ্বধি ও আশীিদোদ। বকন্তু
মাতৃত্ব্ালভর এই আ্বরক অনধু ভূবত অলনক প্ক্লত্রই

২,৭৬,৫৫,৮৫৫

জি গি্যিিী মন��ার প্রধািমন্তী সু রনক্ি মািৃ ত্ব
অনিরায়ির আওিায় পরীক্া-নিরীক্া �য়য়য়ে

n

প্র্োনমন্ত্রী সুরভষেে মোেৃ ত্ব অভিেোলনর আওেোয় পভরলষবো প্রেোন ক�লন্দর সংে্ো ১৮
হোজোর ৪৯৯। কস্বছেোলসবল�র সংে্ো ৬ হোজোর ৬৬৫। েভে ক�োন মোলসর ৯ েোভরে
রভববোর বো েু টির ভেন হয় কসলষেলরে পরবেতী �োলজর ভেন ভচভ�ৎসো পভরলষবো পোওয়ো
েোয়। স্ত্রীলরোি ভবলিষজ্ঞরো িি্ড বে্রী মভহেোলের প্রসব প্ব্ডবেতী ভবভিন্ন পর্রীষেো-ভনর্রীষেো
�লর রোল�ন

নপএমএসএমএ-এর উয়দ্দিথ্য ও
�ক্থ্য

সু স্থ-সেল দশশুর জন্ম দিবি মদহলোবির
সু স্োবস্থ্র প্রসোর, মোিৃ ত্বকোলীন মৃ িু্ হোর
হ্োস এেং অসু খ-দেসু খ সম্পবক্ল সবচিন
কবর নিোলো। রতেোল্পিো, েভ্ল্োরণজদনি
মোনদসক অদস্থরিো, েভ্লোেস্থোয় ম্ু বমহ
প্রভৃ দির মি নরোবের নষেবরি েি্লমোবন চোলু
দচদকৎসো নকন্দ্রগুদলবি উপযু তে পদরবেেো
প্রিোন

মািৃ ত্ব�া�ীি ও িিজাি� মৃ িুথ্য �ার
�মায়িা
মোিৃ ত্বকোলীন মৃ িু্ হোর ১৯৯০-এ প্রদি
১ লষে দশশুর জবন্মর নষেবরি ৫৫৬ নথবক
কবম ২০১৬-১৮-নি ১১৩ হবয়বি। একই
ভোবে ৫ েিবরর কম েয়সী দশশুর মৃ িু্
হোর ২০১২-নি ৫২ নথবক কবম ২০১৮-নি
৩৬ হবয়বি। অন্দিবক, দলগে সমিোর হোর
২০১৪-১৫-নি ৯১৮ নথবক ১৬ শিোংশ
নেবড় এখন ৯৩৪ হবয়বি

নপএমএসএমএ-র উয়লেিয়রাগথ্য দিনিষ্থ্য
এই �ম্ডস্ভচর উলদেি্ই হে প্রভে মোলসর ৯ই েোভরে সমতি িি্ড বে্রী মভহেোল� প্রসব
প্ব্ডবেতী গুণিে মোলনর স্বোস্্ পভরলষবো প্রেোন �রো। িি্ড বে্রী মভহেোরো েোবে্রীয়
ভচভ�ৎসো পভরলষবো কে ক�োন হোসপোেোে, ভচভ�ৎসো ক�ন্দ অরবো স্বোস্্ ক�লন্দ
ভবনোম্লে্ কপলয় রোল�ন। এই �ম্ডস্ভচর মো্্লম মভহেোলের স্বোস্্িে সমস্োগুভে
ভচভ
ভচভনি
ভচভনিে
নিে �র
নিে
�
�রো
রো হয়, েোল
রো
েোলে সঠি
সঠি� সমলয়ই উপেুক্ত ভচভ�ৎসো পভরলষবো কেওয়ো েোয়

মোিৃ ত্বকোলীন, নেজোিক এেং দশশু স্োবস্থ্র নষেবরি
অংশীিোদরত্ব এক অদভনে ও কোয্লকর প্রয়োস। আমরো
নকেল সু স্োবস্থ্র ওপবরই গুরুত্ব দিদচ্ছ নো, েরং স্োস্থ্
পদরবেেোর দ্রুি দেকোশবক অগ্রোদ্কোর দিদচ্ছ”

- প্র্োনম্রিী নবরন্দ্র নমোিী

বিপজ্নক ও ঝধুঁবকপূ েদে হলয় ওলি। অিশযে এর বপছলন
রলয়লছ অবশক্া, অজ্ানতা, উপযধু তি বচবকৎসার অভাি,
অপধুবষ্, পবরেত িয়লসর আলগ বিিাহ, অপবরকবল্পত
গভদেধারে প্রভৃবত। এই সমস্ত উলবিগগুব্লক বিলিচনায়
প্রলখ প্কন্দ্রীয় সরকার ২০১৬-র ৯ জধুন প্রধানমন্ত্রী সধু রবক্ত

ন্�ায়রর সা�ায়রথ্য গি্যিিী
মন��ায়ের স্ায়স্থ্যর ওপর
িজরোনর
গ্ীর ন্�ার – নয সমস্ত
মদহলোর নষেবরি ঝুঁদকর নকোন
কোরণ ননই
করড ন্�ার – েভ্লোেস্থোয়
নয সমস্ত মদহলোর উচ্চ ঝুঁদক
রবয়বি
ব্ু – েভ্লোেস্থোজদনি মোনদসক
অদস্থরিোর দশকোর মদহলোবির
জন্
ইয়য়ায়�া – ম্ু বমহ,
হোইবপোথোইরদডজম,
এসদিআই-এর মি
অসু স্থিোজদনি উপসবে্লর
মব্্ েভ্ল্োরণ
ওয়য়িসাইট ক�ল্প�াইি
নয নকোন ্রবণর সোহোবয্র
জন্ pmsma.nhp.gov.in
ওবয়েসোইি নিখো নযবি পোবর।
এিোড়োও একদি নমোেোইল
অ্োপ চোলু করো হবয়বি।
দনঃশুল্ক সহোয়িো নম্বর :
1800180104
আপদন যদি দচদকৎসক হন
এেং এই কম্লসূদচবি নযোে
দিবি চোন, িোহবল উপবরোতে
ওবয়েসোইবি নরদজটেোর
করবি পোবরন
ন���ারীর আওিায় প্রোয়
৫ নকোদি মদহলোবক েভ্লোেস্থো
এেং েোচ্চোর পদরচয্লো
সম্পদক্লি ম্োবসজ নমোেোইবল
পোঠোবনো হবয়বি

মাতৃত্ব অবভযালনর (বপএমএসএমএ) সূ চনা কলর। এই
কমদেসূবচর মাধযেলম না প্কি্ সমালজ সলচতনতা গলড়
প্তা্া হলচ্ছ, তথাবপ মবহ্ালদর আরও প্িবশ অবধকার
প্দওয়ার পাশাপাবশ মবহ্ালদর গুরুত্ব সম্লকদে সমাজলক
সংলিদনশী্ কলর প্তা্া হলচ্ছ। n
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অথদেনীবত

ক্ধুদ্র ও মাঝাবর বশল্প সংস্াগুব্লক সহায়তা

ক্ষুদ্র ও মাঝাতর তেল্প
সংস্াগুতির সাফদিযে

চথ্যানপিয়িস কপাট্যা� িে িূনম�া নিয়ছে
ভিলল্পোলে্োলির প্রসোলর ক�ন্দ্রীয় সর�োর ক�োভিড-১৯
মহোমোর্রীর সময় িে বের জুন মোলস ষেু দ্র ও মোঝোভর
ভিল্প সংস্োগুভের সলগে েুক্ত ভবভিন্ন ভবষলয়র সমো্োলন
ও েোলের উলদ্ি ে্র �রলে চ্োভম্পয়নস কপোট্ডোে নোলম
এ�টি এ�-জোনোেো ভবভিষ্ট ভবলিষ �ম্ডসভ্ চ শুরু �লর।
উললিে �রো কেলে পোলর, ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্প সংস্োল�
িোরে্রীয় অর্ডন্রীভের কমরুেন্ ভহলসলব িণ্ �রো হয়। কেলি
৬ ক�োটির কবভি ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্প ইউভনট রলয়লে,
কেেোলন ১১ ক�োটি মোনুষ �োজ �লরন। চ্োভম্পয়নস
কপোট্ডোলের সোহোলে্ ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্প কষেরে আরও
অগ্রিভের পলর অগ্রসর হলয় স্বভনি্ড র হলয়
উঠলে। কেলির ভজভডভপ-কে ষেু দ্র
ও মোঝোভর ভিল্প কষেলরের অবেোন
২৯ িেোংি

রিো

ভফ� পুভেি এবং সড়� ভনরোপতিোর �োলজ েুক্ত
ব্ভক্তলের জন্ জ্োল�ট প্রস্তুে�োর� সংস্ো
কসফটি সোলয়ন্স অ্োন্ ইকুইটেলমটেস ক�োভিড১৯ মহোমোর্রীর সময় ভপভপই ভ�ট উৎপোেলনর চোভহেো
েষে্ �লর। �ণ্ডোটল�র হুবভে িহলরর এই সংস্োটি
এরপর ভপভপই ভ�ট উৎপোেন শুরু �লর। ভ�ন্তু
উৎপোেন শুরুর অব্বভহে পর বোজোর কেোেো নো
রো�োয় ভবপনলনর ভে� করল� বড় সমস্োর সমেুে্রীন
হয়। এরপর, সংস্োটির পষে করল� কিঙ্কলটস বোভদে
ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্প সংস্োর �োে্ডোেলয়র সোহোে্ কচলয়
পোঠোয়। এই কপ্রভষেলে হুবভের এই সংস্োটিল� েোলের
উৎপোভেে ভপভপই ভ�ট সরবরোলহর জন্ ৭ ভেলনর
মল্্ স্োন্রীয় হোসপোেোে ও কস্বছেোলসব্রী সংিঠনগুভের
সলগে কেোিোলেোি �ভরলয় কেওয়ো হয়। এেন এই সংস্োটি
জেভন� ১০০টি ভপভপই ভ�ট উৎপোেন �লর স্োন্রীয়
চোভহেো প্রণ �রলে।
২৬
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সাফয়�থ্যর
�ান�িী
ভপডলট� আইটি সোভি্ড স প্রোইলিট ভেভমলটড ষেু দ্র ও
মোঝোভর ভিল্প সংস্োগুভের জন্ কে সমতি আভর্ড�
সুলেোি-সুভব্ো রলয়লে, েোর কপ্রভষেলে আলন্ডটি মোভন ভডলপোভজট
করল� েোড় কেওয়োর অনুলরো্ জোভনলয় ভবহোলর মুজোফফরপুলর
ব্োঙ্ক অফ ইভন্য়োর আঞ্চভে� �োে্ডোেলয় অনুলরো্ জোনোয়।
ভ�ন্তু এই ব্োঙ্ক সংস্োটির অনুলরো্ নো�চ �লর ভেলয় জোনোয়,
এনএসআইভস-র আওেোয় নভরিু ক্ত সংস্োগুভের কষেলরেই এই
েোড় সুভব্ো প্রলেোজ্। সংস্োটির প্রতিোব বোভেে হওয়োর ফলে
েোরো বরোে প্রভক্রয়োয় অংিগ্রহণ করল� বভঞ্চে হয়। এরপর
রোলজ্র চ্োভম্পয়নস কপোট্ডোলের পষে করল� ভবষয়টিলে হতিলষেপ
�রো হয় এবং ব্োলঙ্কর আঞ্চভে� ম্োলনজোরল� ওই সংস্োর
প্রতিোব পুনভব্ডলবচনোর জন্ অনুলরো্ জোনোলনো হয়। কপোট্ডোলের
েরফ করল� বেো হয়, ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্প সংস্োগুভের জন্
কে সমতি আভর্ড� সুলেোি-সুভব্োর �রো বেো হলয়লে েোর
ভিভতিলে ব্োঙ্ক �েৃ্ড পষে েোলের কটন্োর বো বরোে প্রভক্রয়ো
পুনভব্ডলবচনো �রলে বো্্।

সাফয়�থ্যর
�ান�িী

ঝো

রো

জল�োলটর মনসুে �োল�োভেয়ো েোর ইউএএম �োড্ড (ষেু দ্র ভিল্প সংস্োগুভেল� প্রলেয় পভরভচভে নম্বর)
হোভরলয় কফলেভেলেন। এরপর ভেভন চ্োভম্পয়নস কপোট্ডোে করল� এভবষলয় পরোমি্ড কচলয় পোঠোন।
কপোট্ডোলের পষে করল� �োল�োভেয়োল� সময় মে েোবে্রীয় ের্ ভেলয় সোহোে্ �রো হয় এবং অল্প

সমলয়র মল্্ ভেভন নেু ন �লর ইউএএম �োড্ড হোলে পোন।

ড়েলন্র কবো�োলরোর েোটিু সর�োর এনএইচ
�নস্টো�িন নোলম এ�টি সংস্ো চোেোন।
কবো�োলরো ভটিে ভেভমলটড নোলম এ�টি সংস্ো
েোর সংস্োল� ভ�লন কনওয়োর পলরও ৬ ক�োটি টো�ো
বল�য়ো রোল�। এরপর েোটিু কবো�োলরো ভটিে ভেভমলটডল�
এ�োভ্�বোর ভচঠি ভেলে বল�য়ো পভরলিোল্র অনুলরো্
জোনোয়। ভ�ন্তু েোর সমতি প্রলচষ্টোই ব্র্ড হয়।
এরপর, েোটিু বল�য়ো সম্পল�্ড চ্োভম্পয়নস কপোট্ডোলে
এ�টি অভিলেোি েোলয়র �লরন। কপোট্ডোলের পষে করল�
ভবষয়টিলে হতিলষেপ �রো হলে, কবো�োলরো ভটিে ভেভমলটড
েোল� প্রোরভম� িোলব আড়োই ক�োটি টো�ো ভমটিলয় কেয়।
কবো�োলরো ভটিে ভেভমলটলডর পষে করল� বেো হয়, বোভ�
টো�োও �লয়� ভ�ভতির মো্্লম ভমটিলয় কেওয়ো হলব।

ভরে

ি্লরর ক� এম কজোলি এ�টি ষেু দ্র স্্োসি
ম্োনুফো�চোভরং ইউভনট চোেোন। ভ�ন্তু েোঁর
করভজলস্টিন এবং েোইলসন্স কপলে সমস্ো হভছেে।
েোে্ সুরষেো ও েোলে্র গুণমোন �েৃ্ড পলষের
ওলয়বসোইলট �োভরিভর সমস্োর েরুন এই সমস্ো
কেেো ভেলয়ভেে। �েৃ্ড পলষের ওলয়বসোইলট এ�োভ্�বোর
করভজলস্টিলনর প্রলচষ্টো ব্র্ড হলে ভেভন চ্োভম্পয়নস কপোট্ডোলে
অভিলেোি জোনোন। অভিলেোি জোনোলনোর ২৪ �টেোর মল্্
ভরেি্লরর ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্প সংস্োর সলগে েুক্ত এ�টি
েে েোলে্র গুণমোন �েৃ্ড পলষের �োে্ডোেলয় কেোিোলেোি
�লর। এরপর, করভজলটিিন ও েোইলসন্স সংক্রোন্ত সমতি
সমস্োর সমো্োন হয়।

ক্ধু

দ্র ও মাঝাবর বশলল্পালদযোগীলদর বিবভন্ন সমসযোর
বনবদদেষ্ সমলয়র মলধযে সমাধালনর প্ক্লত্র চযোবম্য়নস
প্পাটদো্ গুরুত্বপূ েদে ভূ বমকা পা্ন কলর আসলছ।
তাই এই ধরলের সমসযো সমাধালনর তাব্কাও সধু দীঘদে। উললিখ
করা প্যলত পালর প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র প্মাদী ক্ধুদ্র ও মাঝাবর বশল্প
প্ক্লত্রর সংস্াগুব্র অভাি-অবভলযালগর বনষ্পবতি, বিপেলনর
সধু লযাগ-সধু বিধা এিং বশল্প সংস্ার অগ্গবতর ্লক্যে ২০২০-র
পয়্া জধুন চযোবম্য়নস প্পাটদোল্র সূ চনা কলরন। সূ চনার সময়
প্থলক এই প্পাটদো্ ক্ধুদ্র বশল্প সংস্াগুব্র বিবভন্ন সমসযোর
সমাধালন এক গুরুত্বপূ েদে মাধযেম হলয় উলিলছ। এই প্পাটদো্
ক্ধুদ্র ও মাঝাবর বশল্প সংস্াগুব্র মূ ্ধনজবনত ঘাটবত ও
মানি সম্লদর চাবহদা প্মটালনার প্ক্লত্রও গুরুত্বপূ েদে ভূ বমকা
পা্ন করলছ। এমনবক, এই প্পাটদো্বট ক্ধুদ্র ও প্ছাট বশল্প

সংস্াগুব্লক বনলজলদর পেযে সামগ্ী উৎপাদলনর পাশাপাবশ
মাস্ ও বপবপই বকট উৎপাদলনও সাহাযযে করলছ। এমনবক,
এই উৎপাবদত পেযে সামগ্ী জাতীয় ও আ্জদোবতক িাজালর
প্পঁলছ প্দওয়ার প্ক্লত্রও সাহাযযে করলছ। এই প্পাটদোল্র
সহালযযে প্সই সমস্ত ক্ধুদ্র ও মাঝাবর বশলল্পালদযোগগুব্লক
বচবনিত করা হলচ্ছ, প্যগুব্ িতদেমান কবিন সময় কাবটলয় উলি
আ্জদোবতক পযদোলয় বনজস্ব পবরবচবত গলড় তধু্লত পালর।

যাবেী� সমস্যাি এক সমাধান
চযোবম্য়নস প্পাটদো্ প্দলশর প্রথম এধরলের প্পাটদো্,
যার সলগে প্কন্দ্রীয় সরকালরর প্সন্টা্াইজড পািব্ক বগ্ভাসি
বরলড্স অযোন্ড মবনটবরং বসলটেম (বসবপবজআরএএমএস)
িযেিস্ার সলগে যধু তি হলয়লছ। এর ফল্ যবদ প্কান িযেবতি
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অথদেনীবত

ক্ধুদ্র ও মাঝাবর বশল্প সংস্াগুব্লক সহায়তা

বসবপবজআরএএমএস িযেিস্ার মাধযেলম অবভলযাগ
নবথভধুতি কলরন তাহল্ তা চযোবম্য়নস প্পাটদোল্ও
প্দখা যালি। আলগ এ সমস্ত অভাি-অবভলযাগ
সংবলিষ্ মন্ত্রলকর কালছ পািালত হত। বকন্তু এখন
অভাি অবভলযাগ বনষ্পবতি িযেিস্া আরও শবতিশা্ী
হলয়লছ।
ওলয়ি প্রযধু বতি বভবতিক বসবপবজআরএএমএস
প্যোটফলমদের মাধযেলম প্য প্কান িযেবতি প্য প্কান
স্ান প্থলক বদলন-রালত প্য প্কান সমলয় প্য প্কান
মন্ত্রক, দপ্তর এিং প্রবতষ্ালনর কালছ অবভলযাগ
দাবখ্ করলত পালরন।
চযোবম্য়নস প্পাটদোল্ কৃবত্রম িধুবধেমতিা, প্ডটা
অযোনাব্বটক্স এিং প্মবশন ্াবনদেং-এর মত
অতযোধধু বনক প্রযধু বতি কালজ ্াগালনা হলচ্ছ। কৃবত্রম
িধুবধেমতিার মাধযেলম চযোবম্য়নস প্পাটদো্ স্বয়ংবক্রয়
ভালি বশলল্পালদযোগীলদর সমসযো বনরুপে করলত
পারলছ। উদাহরেস্বরূপ ি্া প্যলত পালর, যবদ
প্কান িযোঙ্ক ঋে আলিদন িারিার নাকচ কলর
প্দয় অথিা প্কান একবট অঞ্্ যবদ প্কান
ধরলের সমসযো সম্ধু খীন হয়, তাহল্ কৃবত্রম
িধুবধেমতিার মাধযেলম এই বিষয়গুব্ চযোবম্য়নস
প্পাটদোল্ও প্দখা যালি। সমসযো বচবনিত
করার পর সংবলিষ্ প্ক্লত্রর আবধকাবরকরা
তার সমাধালন প্রলয়াজনীয় পদলক্প প্নলিন।
মযোলনজলমটে ইনফরলমশন বসলটেম প্রযধু বতির ওপর
বভবতি কলর এই প্পাটদো্বট বতবর করা হলয়লছ।
এছাড়াও এই প্পাটদো্ বশল্প সংস্া প্কবন্দ্রক
সমসযোগুব্ দূ র কলর চযোল্ঞ্জলক সধু লযালগ পবরেত
করার উপযধু তি মঞ্ প্রদান কলর।

গপাি্থাৈ শেরিতে সম্ূণ্থ গদশী� প্রযুরক্ত
কাতজ ৈা�াতনা হত�তে
‘হাি অযোন্ড প্পোক’ মলডল্র ওপর বভবতি
কলর সম্ূ েদে প্দশীয় প্রযধু বতিলত বতবর চযোবম্য়নস
প্পাটদোল্র কলন্টা্ রুম গলড় প্তা্া হলয়লছ। নতধুন
বদবলিলত অবতক্ধুদ্র, প্ছাট ও মাঝাবর বশলল্পালদযোগ
মন্ত্রলকর কালছই প্পাটদো্বটর হাি গলড় প্তা্া
হলয়লছ। অনযেবদলক, বিবভন্ন কাযদো্য় ও প্রবতষ্ালন
প্পোক মলড্ গলড় প্তা্া হলয়লছ। এখনও পযদে্
এই কমদেসূবচর মাধযেলম ৪৬বট রাজযেস্তরীয় কলন্টা্
রুম চা্ধু করা হলয়লছ।
২৮

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

ি্ারপিয়নস
উৎপোিন এেং উৎপোিশনশীলিো েোড়োবনোর জন্ আ্ু দনক
প্রদক্য়োর প্রেি্লন িথো এ্রবণর প্রদক্য়োর সোমঞ্জস্পূণ্ল
পধিদিবি প্রবয়োবের লবষে্ এই উবি্োে

উয়দ্দিথ্য ও সুনিধা

ষেুরি ও মোঝোদর দশল্প সংস্থোগুদলবক েি্লমোন জদিল
পদরদস্থদির নমোকোদেলোয় এেং ভদেে্বি উদ্ূ ি পদরদস্থদি
দনয়্রিবণ এই নপোি্লোবলর মো্্বম একোদ্ক উবি্োে গ্রহণ
করো হবচ্ছ। এই নপোি্লোবলর মো্্বম সরকোর দেদভন্ন
্রবণর আদথ্লক, রেদমক ও কোঁচোমোবলর নযোেোবনর নষেবরি
দনয়্রিণকোরী সংস্থোগুদলর কোি নথবক িোড়পরি নপবি
সোহোয্ করবি।

How to avail benefit
First go to the official portal

www.champions.gov.in

Then on the homepage, scroll to the
“Register here” tab in the main menu and
then click on the “Register Grievance” link

চথ্যানপিয়িস কপাট্যায়� অনিয়রাগ োনি� �রার পধেনি িুি
সর�। সংনলিষ্ অনিয়রাগ োনি��ারী িাম, কমািাই�
িম্বর প্রিৃ নি আপয়ডট �য়র এই কপাট্যায়�র সু য়রাগসু নিধা নিয়ি পায়রি। িাম িনেিু নক্ত�রয়রর সয়ঙ্ সয়ঙ্
করনজ্ার কমািাই� িম্বয়র এ�নট ওনটনপ আসয়ি। এই
ওনটনপ িথ্যি�ার �য়র অনিয়রাগ োনি� �রা রায়ি।
এরপর, ক্ুদ্র ও মাঝানর নিয়ল্পায়েথ্যাগ েপ্তর সময়সীমার
ময়ধথ্য অনিয়রায়গর নিষ্পনত্ত �রয়ি।

আত্মনির্ভর রারত প্াকেজ ক্ষুদ্র ও মাঝানর
নিল্পকক্ত্রকে স্াচ্ছন্্ একি নিকেকে

l �লরোনো অভেমোভরর কজলর ে�ডোউলনর �োরলণ মোরোমি�িোলব

ষেভেগ্রতি কেোট ভিল্পগুভের পুনরুদ্ধোলর আমিভনি্ড র িোরে
প্োল�লজর আওেোয় ে’টি ক�ৌিলের �রো ক�োষণো �রো হলয়লে

l ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্প, কুটির ও িৃহ ভিলল্পর ৪৫ েষে ইউভনলটর

সুভব্োলর্ড ব্বসোর জন্ ৩ েষে টো�ো জোমোনে মুক্ত ঋণ
েোলনর েষে্ কনওয়ো হলয়লে। এ�ই সলগে এটিও ক�োষণো �রো
হলয়লে কে সর�োভর এবং রোষ্ট্রোয়তি সংস্োর আওেো্্রীন ষেু দ্র ও
মোঝোভর ভিল্পগুভের বল�য়ো ৪৫ ভেলনর মল্্ ভমটিলয় কেওয়ো
হলব

সফ� ক্ুদ্র ও মাঝানর নিল্প কেিয়�
িনক্তিা�ী �য়র কিায়�

মহোত্মো েোন্ী দেশ্বোস করবিন নয ভোরবির উন্নদি
দনভ্লর কবর গ্রোমোঞ্চবলর অগ্রেদির দেবকন্দ্রীকরণ এেং
আঞ্চদলক আত্মদনভ্লরিোর গুরুবত্বর ওপর। সরকোর,
ষেুরি ও মোঝোদর দশল্পবষেবরির উন্নদিবি পিবষেপ গ্রহণ
কবরবি এেং কুদির দশল্প গ্রোবমর আত্মদনভ্লরিোর পবথ
উবলেখবযোে্ অেিোন নরবখবি।
নকউ দক কখবনো ভোেবি নপবরবিন নয ষেুরি ও মোঝোদর
দশল্পবষেবরির জন্ মোরি ৫৯ দমদনবি ১ নকোদি িোকোর
নলোন পোওয়ো সম্ভে? দকন্তু নকন্দ্রীয় সরকোবরর প্রবচষ্োর
কোরবণ এদি এখন সম্ভে হবয়বি ।
ষেুরি ও মোঝোদর দশল্পবষেরিগুদলর উন্নদিবি ঋণ প্রিোন
এেং েোজোর, প্রযু দতেেি উন্নদি,সহবজ ে্েসো এেং
কম্লীবির দনরোপতিো সু দনদচিি করোর নষেবরি সরকোর নেশ
দকিু গুরুত্বপূণ্ল পিবষেপ দনবয়বি। এেিবরর েোবজবি এই
নষেবরির জন্ ১৫,৭০০ নকোদি িোকো েরোদ্দ করো হবয়বি,
যো পূে্লেি্লী েোজবির িু লনোয় দ্গুণ।

আরনিআই �য়রািার নবিিীয়
কেউয়য়র ময়ধথ্য ঋর সা�ায়রথ্যর
�াি
�াি
�া
াি িানেয়য়য়ে
িানে
িা
ানেয়
নেয়য়য়
য়য়য়ে
য়য়ে

l কুটির ভিল্প এবং ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্প গুভে েেন প্রভেকূে
পভরভস্ভের মল্্ রলয়লে, েেন েোলের ২০,০০০ ক�োটি টো�োর
আভর্ড� প্োল�জ কেওয়ো হয়। ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্পগুভে প্রোয়িই
ভবলেি্রী সংস্োগুভের সলগে অসম প্রভেলেোভিেোর মুলেোমুভে হলয়
রোল�। েোই ২০০ ক�োটি টো�ো পে্ডন্ত সর�োভর ক্রলয়র কষেলরে
ভববেমোলনর েরপলরে ভবলেি্রী সংস্োগুভেল� অংিগ্রহলণর অনুমভে
কেওয়ো হয়ভন

l ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্পগুভের জন্ ৫০,০০০ ক�োটি টো�োর

ইকু্ইটি সহোয়েো প্রেোলন েহভবে িঠলনর �রো ক�োষণো �রো
হলয়লে, েোলে েোরো ষেু দ্র ইউভনটগুভে িোলেোিোলব পভরচোেোলনোর
পোিোপোভি সম্পসোরলণরও পভর�ল্পনো �রলে পোলর। এেোড়োও
আরও এ�োভ্� পেলষেলপর �রো ক�োষণো �রো হলয়লে।
িোলেোিোলব চেো ষেু দ্র ও মোঝোভর ভিল্পগুভের আ�োর ও ষেমেো
বৃভদ্ধলে অভেভরক্ত ১০,০০০ ক�োটি টো�োর েহভবলের সংস্োন
রোেো হলয়লে

l এেন করল� উৎপোেন এবং পভরলষবো ইউভনটগুভে,েোরো ১

ক�োটি টো�ো পে্ডন্ত ভবভনলয়োি অরবো ৫ ক�োটি টো�ো পে্ডন্ত
কেনলেন �লর রোল� েোলেরল� অভে ষেু দ্র ইউভনট বেো হলব।
েভে ক�োলনো সংস্ো ১০ ক�োটি টো�ো পে্ডন্ত ভবভনলয়োি অরবো
৫০ ক�োটি টো�ো পে্ডন্ত কেনলেন �লর রোল� েোহলে েোলেরল�
ষেু দ্র ইউভনট বেো হলব। কে সংস্ো ২০ ক�োটি টো�ো পে্ডন্ত
ভবভনলয়োলির সলগে ১০০ ক�োটি টো�োর �ম কেনলেন �রলব
েোলেরল� মোঝোভর ইউভনট বেো হলব

ভোরিীয় দরজোভ্ল ে্োঙ্ক কবরোনো অদিমোদর দ্িীয় নেউবয়র মব্্ ষেুরি
ও মোঝোদর দশল্পবষেরিগুদলবক সহোয়িো প্রিোবন একোদ্ক পিবষেবপর কথো
নঘোেণো কবরবি। সময় মবিো ঋণ পদরবেোব্ অষেম ষেুরি ও মোঝোদর দশল্প
ইউদনিগুদলর জন্ পুনে্লঠবনর প্রস্তোে দিবয়বি আরদেআই। এমনদক
ষেুরি ও মোঝোদর দশল্পগুদলবক েোদণদজ্ক ে্োঙ্ক নথবক ঋণ ননওয়োর জন্
উৎসোদহি করো হবে।

৭২ ঘণ্াি মতধ্য সমস্যাি সমাধান
প্য প্কালনা িযেিস্াপনায় সাফল্যের মূ ্ চাবিকাবি বনভদের
কলর এর সলগে যধু তি িযেবতিলদর ওপর। এই উলদ্দলশযে বনবিদেলনে
সমস্ত কাজ সম্ন্ন করলত সংবলিষ্ সক্ আবধকাবরকলদর
বনলদদেশ প্দওয়া হলয়লছ প্য, তারা প্যন ৭২ ঘণ্ার প্িবশ
প্কালনা ফাই্ আটলক না রালখন।
যখনই ভারলত প্কালনা অথদেশনবতক সঙ্কট প্দখা বদলয়লছ

তখন প্সই অথদেনীবতলক রক্া কলরলছ প্দলশর শবতিশা্ী
ক্ধুদ্র ও মাঝাবর বশল্পলক্ত্র। অবত ক্ধুদ্র, ক্ধুদ্র ও মাঝাবর
বশলল্পালদযোগ মন্ত্রী নীবতন গড়কবরর মলত, সরকার কখনই
পবচিমীকরলের পলক্ নয়, বকন্তু গ্ালমর আধধু নীবককরলের
ওপর নজর বদলয়লছ। এবট সমালজর পাশাপাবশ অথদেশনবতক
পবরিতদেলনর সময়। সরকার এই প্ক্লত্র বজবডবপ-র
অংশীদাবরত্ব িতদেমালন ২৯ শতাংশ প্থলক িাবড়লয় ৪০
শতাংশ করলত উৎসাহ জধুবগলয়লছ। n
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বনরাপদ বশশি

পেনসসল
নিশু শ্রনম�য়ের
জীিয়ির পনরিি্যি

“হোলে �েম কপলয় কস েুব েুভি, কসও ভবে্োেলয় কেলে পেদে �লর”
েোলের ভবে্োেলয় পোঠোলে সর�োলরর উদ্োবন্রী �ম্ডসভ্ চ �োে্ড�র �রোর ফলে ভিশু শ্রম হ্োস
পোলছে। ভিশু শ্রম ভবেুপ্ত �রোর অভিেোন চোেোলে জোে্রীয় ভিশু শ্রম প্র�ল্প, কপনভসে কপোট্ডোলের
মলেো উলে্োি কনওয়ো হলয়লে এবং মুস�োন অভিেোন ভিশুলের জ্রীবলন পভরবে্ড ন এলনলে

য

তীন বশশু শ্রবমক বহলসলি প্তল্গোনার একবট
কারখানায় কাজ করলতা। এর জনযে প্স সামানযে ৫
টাকা বদবনক মজধুবর প্পত। প্স িধুঝলত পালর তার
িতদেমান এিং ভবিষযেৎ উভয়ই অন্কার। বকন্তু জাতীয় বশশু
শ্রম প্রকল্প (এনবসএ্বপ) তার জীিলন এক নতধুন প্মাড়
এলন বদলয়লছ। এনবসএ্বপ তালক একবট বিলশষ প্রবশক্ে
প্কলন্দ্র ভবতদে হলত সাহাযযে কলর। প্সখান প্থলক প্স তার
স্াতলকাতির সম্ূ েদে কলরলছ। এখন প্স একবট সংস্ায়
মযোলনজার বহলসলি কমদেরত। হায়দ্রািালদর রাজবমস্তীর প্ছল্
হরবিন্দলরর প্ক্লত্রও এই একই ঘটনা ঘলটলছ। আলগ প্স
তার িািার সলগে তীব্র গরলমর মলধযে বদনরাত পবরশ্রম
করলতা। প্সও এনবসএ্বপ'র উলদযোগ প্থলক উপকৃত
হলয়লছ। ফবরদািালদর একবট বিলশষ প্রবশক্ে প্কলন্দ্র ভবতদে
হয় প্স। প্সখান প্থলক বিবসএ এিং বিজলনস বফনাবসিয়া্
সাবভদেলসস অযোন্ড ইনসধু যেলরসি প্ক্লত্র একবট পািক্রম সম্ূ েদে
কলরলছ।
৩০
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যতীন এিং হরবিন্দলরর মলতা অন্ধ্রপ্রলদলশর উপজাবত
সম্প্রদালয়র দীপক-এর অবভজ্তাও সমান। প্সও টাকা
প্রাজগালরর জনযে পড়াশুনা প্ছলড় প্দয়। বকন্তু এনবসএ্বপ
সমীক্া দ্ তার িািা-মালক প্িাঝায় এিং তালক একবট
বিলশষ প্রবশক্ে প্কলন্দ্র পািায়। আজ প্স বিদযো্লয়র
পািক্রম প্শষ কলর ইবঞ্জবনয়াবরং পড়লছ। (এই সিকবট নাম
পবরিবতদেত)
অলনক বশশুই তার বশশি হাবরলয় প্ফল্, কারে তালদর
জীিন শুরুই হয় কাজ বদলয়। বকন্তু এনবসএ্বপ অথিা
মধুসকান অবভযান (অবভযান হাবস) এর মলতা অলনক
প্রকল্পই বশশুলদর জীিলন সমৃবধে এিং পবরিতদেন বনলয়
এলসলছ। মধুসকান অবভযালনর মলতা সরকালরর এই উলদযোগ
প্নওয়ার উলদ্দশযেই হল্া প্য সমস্ত বশশু পবরিালরর প্থলক
বিবচ্ছন্ন রলয়লছ তালদরলক পধুনরায় পবরিালরর কালছ এিং
যারা িাবড় প্থলক পাব্লয় প্গলছ তালদরলক িািা-মালয়র

ইনি�াস

১,৯৫,৬৫২
নপনদসল প্রকবল্পর
আওিোয় দশশুবির
দচদনিি

ভিশু শ্রলমর ভবরুলদ্ধ সলচেনেো িলড় েু েলে
ভবলরো্্রী ভেবস ভহলসলব উেেোপন �রো হয়।
ভেনটির স্চনো �লর। এই ভেনটি পোেলনর
প্রলয়োজন্রীয় উপেুক্ত পভরলবিই জেভর হয় নো,
েোলেরও এ�টি মঞ্চ কেওয়ো হয়

৬০,৬৩৪

দেবশে প্রদশষেণ নকবন্দ্র
দশশুবির নোম নদথভু তেকরণ
(এসদিদস)

১,০১,১৪৮

৬২০

প্রভে বের ১২ই জুন ভেনটিল� ভিশু শ্রম
২০০২ সোলে আন্তজ্ড োভে� শ্রম সংিঠন এই
মো্্লম শু্ুমোরে ভিশুলের উন্নভের জন্
ভিশু শ্রলমর ভবরুলদ্ধ েোরো প্রচোর চোেোলছেন,

নিশু শ্রম
(নিনষধে�রর এিং নিয়ন্তর)
সংয়িাধিী আইি, ২০১৬
ভিশু শ্রম ভবেুপ্ত �রোর েলষে্ সর�োর ভিশু শ্রম (ভনভষদ্ধ�রণ
এবং ভনয়ন্তণ) সংলিো্ন্রী আইন, ২০১৬ �োে্ড�র �লরলে। ২০১৬
সোলের পয়েো কসলটেম্বর এটি চোেু হয়

নপনদসবলর সূচনোর পর নথবক দশশুরো মূল
ন্োবি দিবর এবসবি

এেন ১৪ বেলরর ন্রীলচ ভিশুরো �োজ �রলে পোরলব নো অরবো
কে ক�োলনো কপিোয় বো প্রভক্রয়োলে �োজ �রোর অনুমভে কেওয়ো
হলব নো

নজলো ননোডোল আদ্কোদরক দনবয়োে

১৪ করল� ১৮ বের বয়স্রী ভ�লিোর ভ�লিোর্রীরো ক�োলনোর�ম
ঝুঁ ভ�প্ণ্ড �োজ �রলে পোরলব নো। এই আইন েঙ্ঘন �রলে �লঠোর
িোভতি এবং এটি অপরো্ ভহলসলব ভবলবভচে হলব

এনভসএেভপ-এর ভিশু �ে্োণ �ম্ডসভ্ চ �োে্ড�ভর প্রলয়োলি
কপনভসে ওলয়ব কপোট্ডোে ভবলিষিোলব সোহোে্ �লরলে
এই কপোট্ডোলের মো্্লম ভিশু শ্রম ভবলরো্্রী প্রচোরোভিেোলন েুক্ত
স�ে পষেল�ই এ�টি প্োটফলম্ড ভনলয় আসো সম্ভবপর হলয়লে।
এই কপোট্ডোেটি জেভর �লরলে শ্রম মন্ত�। কে ক�োলনো ব্ভক্ত
http://pencil.gov.in/ ওলয়বসোইলট অভিলেোি নভরিু ক্ত
�রলে পোলরন
ভিশু শ্রলমর ভবরুলদ্ধ আইন্রী ভব্োন আরও �লঠোরিোলব েোগু
�রো এবং জোে্রীয় ভিশু শ্রম প্র�ল্প �োে্ড�ভরিোলব বোতিবোয়লনর
েলষে্ এই কপনভসে কপোট্ডোে জেভর �রো হলয়লে
শ্রভম�লের ভবষয় সংভব্োলনর কেৌর েোভে�োিু ক্ত এবং
সো্োরণেিোলব এর ভবভিন্ন ্োরো �োে্ড�র �রোর েোভয়ত্ব রোজ্
সর�োলরর। এই উলদেলি্ ক�ন্দ্রীয় শ্রম মন্ত� কপোট্ডোেটি চোেু
�লর।এর ফলে রোজ্ সর�োর, কজেো, সমতি প্র�ল্প সভমভে
এবং সো্োরণ মোনুলষর
সলগে ক�ন্দ্রীয় সর�োরল� সংেুক্ত
�লরলে

কপিনস� প্র�য়ল্পর পাঁচনট নে�
দশশু রেম সনোতে করবি ে্েস্থোপনো অদভবযোে িোবয়বরর সংস্থোন
রোজ্ সরকোর জোিীয় দশশুরেম প্রকল্প
দেদভন্ন পবষের মব্্ সমন্বয় সো্ন

কালছ পধুনরায় বফবরলয় প্দওয়া। হাবরলয় যাওয়া বশশুলদর
পধুনিদোসলনর জনযে ২০১৫ সাল্ প্কন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই
প্রকলল্পর সূ চনা কলর।
এছাড়াও বশশু শ্রম সংলশাধনী আইন ২০১৬-প্ত প্িশ বকছধু
সংলশাধন বনলয় আসা হয়। বশশু শ্রম বনমূ দেল্ প্রচারাবভযানলক
প্জারদার কলর তধু্লত এই উলদযোগ প্নওয়া হয়। ২০১৭

ক�ন্দ্রীয় সর�োর, রোজ্ সর�োর এবং কজেো প্রিোসলনর দ্োরো
উদ্ধোর হওয়ো ভিশুলের এনভসএেভপ-র মো্্লম পুনব্ডোসলনর ব্বস্ো
�রো হলব

চু নক্তিু ক্ত শ্রনম�য়ের
পুিি্যাসি

এই প্রকবল্পর আওিোয় চু দতেেধি
দশশু রেদমকবির মু দতের জন্ ২
লষে িোকো পয্লন্ত আদথ্লক সহোয়িো
প্রিোবনর সংস্থোন রবয়বি। দশশু
রেম মু তে নিশ েঠবন প্রদিশ্রুদিেধি
ভোরি, সম্প্রদি আন্তজ্লোদিক
রেম সংস্থো (আইএলও)-এর িু দি
মূল সবমেলবন দশশু রেবমর দেেয়
সংবশো্ন আনোর কথো উবলেখ কবর

অিথ্য সংস্াি

জু বভনোইল দেচোর আইন
২০১৫, অনু যোয়ী যদি নকোবনো
জদগে সংেঠন েো িল নকোবনো
দশশুবক নকোবনো উবদ্দবশ্
ে্েহোর কবর েো কোবজ
লোেোয় িোহবল িো শোদস্ত
নযোে্ অপরো্ হবে এমনদক
৭ েির পয্লন্ত নজল এেং ৫
লষে িোকো পয্লন্ত জদরমোনোও
্োয্ল হবি পোবর

সাল্র ২৬ প্সলটেম্বর, শ্রম ও কমদে সংস্ান মন্ত্রক বশশু
শ্রবমক প্রবতলরালধ কাযদেকবর পদলক্প প্রলয়ালগর জনযে
প্াটফমদে (প্পনবস্)-এর সূ চনা কলর, যা বশশু শ্রম দমলন
বিবভন্নভালি সহায়তা কলরলছ।কারে বশশু শ্রম বশশুর বশশি
প্কলড় প্নয়, তালদর মানবসক এিং শারীবরক বিকালশর পলক্
ক্বতকলর। n
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জাতীয় সংকল্প

আজাবদকা অমৃ ত মলহাৎসি

স্াধীনো সংগ্াতম সাধািণ
িািেী� এবং োতদি
অসামান্য অবদান
িোরলের স্বো্্রীনেো সংগ্রোম মোনব ইভেহোলসর এ�
অনন্ উেোহরণ, কেেোলন মোনুষ জোে, ্ম্ডভববেোস
এবং ্ম্ডল� অভেক্রম �লর এ�ই উলদেলি �োজ
�লর চলেলে। এটিই হে ইভেহোলসর নবজোিরলণর
সময় �োে, েো অলন�ল�ই ব্রীর �লর েু লেলে
আবোর অলনল�ই অজ্ঞোে পভরচয় হলয়ই রলয়
কিলেন। উপজোভে করল� মহোরোজো, কসনো,
সো্োরণ পুরুষ ও মভহেো এর�ম অলন� সোহস্রী
ব্ভক্ত, েোঁরো ১৮৫৭ করল� ১৯৪৭ সোলের মল্্
েোঁলের জ্রীবন উৎসি্ড �লরলেন। এই সংগ্রোলমর
�োরলণ এবং প্রলচষ্টোর কজলর িোরে ২০০ বেলরর
েোসলত্বর িৃঙ্খে িোঙলে কপলরলে এবং ১৯৪৭ সোলে
স্বো্্রীনেো েোি �লরলে...

৩২
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ভা

রত আজাবদ কা অমৃত মলহাৎসি উদযাপন
করলছ, যা আমালদর স্বাধীনতা সংগ্ালমর
উতিরাবধকারীলদর পধুনগদেিলনর প্রয়ালস শবতি
সঞ্ার কলর। িাস্তলি একবট জাবত প্কি্মাত্র চ্লত
পালর একবট উজ্জ্ব্ ভবিষযেলতর বদলক তাবকলয়। যখন এবট
অতীলতর সলগে সংযধু তি এিং এর ঐবতহযেলক গলিদের সলগে
গ্হে করলত পালর তখনই এবগলয় প্যলত পালর । আর
ভারলতর কালছ এ বিষলয় গিদে করার অলনক বকছধু ই রলয়লছ
– একবট সমৃধে ইবতহাস, একবট সলচতন সাংস্ৃ বতক ঐবতহযে
এিং স্বাধীনতা সংগ্ালমর এক উললিখলযাগযে সময়কা্।
অলনক মহান িীর রলয়লছন, যাঁরা আমালদর প্দলশ সধু রক্া,
বনরাপতিা এিং স্বাধীনতার জনযে বনলজলদর জীিন উৎসগদে
কলরলছন। এই িীরলদর অনধু লপ্ররো পরিতদেী প্রজন্লক
সাফ্যে এিং সমৃবধের পলথ পবরচাব্ত কলর।

িীরসামু ডিা : উপজানি িায়� নরনি
মািু য়ষর �ায়ে িগিাি নেয়�ি
েু গ্যা িানি : এই অজ্ঞাি িীরাঙ্িা নরনি
িগৎ নসং-ক� রক্া �য়রনেয়�ি

১

১

৮৭৫ সাল্র ১৫ই নলভম্বর রাঁবচর সধু গানামধুন্ডায়
উব্হাতিধু লত তাঁর জন্। কবিন জীিনযাপনর মলধযেও
তাঁর িািা তাঁলক পড়াশুনার জনযে বমশনাবর বিদযো্লয়
পািান। প্সই সময় প্দলশ বব্রবটলশর বহংস্রতা ক্রমশই
িাড়বছ্। উপজাবতলদর প্তমন বকছধু ই করার বছ্ না – না
বছ্ খাদযে, না বছ্ প্পাশাক। একবদলক দাবরদ্র, অনযেবদলক
১৮৮২ সাল্র ভারতীয় িনযে আইন, তালদরলক ঐবতহযেগত
িনভূবমর ওপর অবধকার প্থলক িবঞ্ত কলর। তারা তালদর
বনজস্ব িনভূবম প্থলকই িবহষ্ৃত হন। বব্রবটশলদর বিরুলধে
তালদর প্ক্রাধ ক্রমশই দানা িাঁধবছ্। এই সময় িীরসা
একবট বমশনাবর বিদযো্লয় পড়াশুনা করবছল্ন। বকন্তু এই
পবরবস্বতলত বতবন আর বিদযো্লয় না প্থলক িাবড় বফলর
আলসন। ১৮৯০ সা্ নাগাদ িীরসা বিষ্ণি ধমদে গ্হে কলরন।
বতবন িীরসা উপজাবত সমালজ সংস্ার করলত প্চলয়বছল্ন।
তাই বতবন তালদর জাদধু বিদযোর বিশ্বাস প্থলক প্িবরলয় এলস
বকভালি প্রালগর বচবকৎসা এিং দধুলযদোগ প্মাকাবি্া করা
যায় তা বশবখলয় বছল্ন। মানধু ষ তাঁলক ‘ধরবত আব্া িা
ধবরত্রীর বপতা’ িল্ আখযো প্দন। বকন্তু বব্রবটশলদর হালত
উপজাবত সম্প্রদালয়র মানধু লষর দধুদদেশা প্দলখ িীরসা হালত
অস্ত তধুল্ প্নন এিং ১৮৯৯ সাল্ বতবন ‘উ্গু্ান’, িা
‘মহান বিলক্াভ’ আলন্দা্লনর সূ চনা কলরন। বতবন উপজাবত
সম্প্রদালয়র মানধু ষলদর একবত্রত কলরন। বব্রবটশলদর বিরুলধে
উপজাবত সম্প্রদালয়র মানধু ষলদর ্ড়াইলয় িীরসা প্নতৃত্ব
প্দন। রাঁবচ প্থলক চাইিাসা পযদে্ সমস্ত পধুব্শ প্পাটে তারা
বঘলর প্ফল্ন। দীঘদেবদন ধলর রাঁবচলত কারবফউ-এর মলতা
পবরবস্বত সৃ বষ্ হয়। আতবঙ্কত বব্রবটশরা হাজাবরিাগ এিং
ক্কাতা প্থলক তালদর বসনযেদ্ প্ডলক পািায়। প্রচডে
যধু লধের পলর প্রায় ৪০০ জন িীরসা অনধু গামীর মৃতধুযে হয় এিং
প্রায় সমসংখযেক অনধু গামী প্গ্ফতার হন। বকছধু বদন িালদ
িীরসাও ধরা পলড়ন। মাত্র ২৫ িছর িয়লস ১৯০০ সাল্র
৯ই জধুন রাঁবচ প্জল্ তাঁর মৃতধুযে হয়।

৯২৮
সাল্র
১৭ই
বডলসম্বর।
বব্রবটশ আবধকাবরক
সযোন্ডাসদে-প্ক হতযো করার
জনযে পধুব্শ ভগৎ
বসং ও রাজগুরুলক
খধুঁলজ
প্ির
করলত ্ালহালরর প্রবতবট
প্কালন তলিাবশ চা্ায়।
িাসটেযোন্ড প্থলক প্র্
প্টেশন সিদেত্রই তখন
নজরদাবরর আওতায়।
রাজগুরু একবট পবরকল্পনা কলরন এিং দধুগদোিতী প্ভাহরার
কালছ যান। দধুগদোিতী বছল্ন ভগিতী চরে প্ভাহরা’র
স্তী, বহন্দধুস্ান প্সাশযোব্টে বরপািব্কান অযোলসাবসলয়শন
(এইচএসআরএ)-এর বিপ্িী সংগিলনর প্নত্রী। প্ভাহরা’র
স্তী হওয়ায় এই সংগিলনর সমস্ত সদসযেরাই তাঁলক ভাবি
িল্ ডাকলতন। পবরকল্পনা অনধু যায়ী ১৯২৮ সাল্ ২০
বডলসম্বর সকা্ প্ি্ায় দাবড় প্গাঁফ কামালনা ভগৎ বসং সধু যেট
ও টধুবপ পলর একজন মবহ্া, একবট বশশু এিং চাকলরর
ছদ্মলিলশ থাকা রাজগুরুলক সলগে বনলয় প্িবড়লয় পলরন।
ভগৎ বসং-এর সলগে থাকা এই মবহ্া দধুগদো ভাবি ছাড়া
আর প্কউ নন। বব্রবটশরা শুধধুমাত্র পাগবড়ওয়া্া বশখলদরই
তলিাবশ চা্ায়। একজন স্তী ও বশশু সহ দাবড় প্গাঁফ কামালনা
যধু িকলক প্দলখ তালদর প্কালনা সলন্দহ হয়বন। ১৯০৭
সাল্র ৭ই অলক্টাির দধুগদোিতীর জন্। মাত্র ১০ িছর িয়লস
দধুগদোিতীর বিলয় হয়। িন্দধুক চা্নায় দক্ বছল্ন বতবন।
বকভালি প্িামা বতবর করলত হয় তাও বতবন জানলতন।
যখন তাঁর প্ছল্ শচীন্দ্র জন্গ্হে কলর, তার পর বতবন
বিপ্িী কমদেকাডে প্থলক বনলজলক দূ লর সবরলয় রালখন। বকন্তু
তাঁলক যখন ভগৎ বসং-প্ক সাহাযযে করলত অনধু লরাধ করা
হয়, বতবন তৎক্োৎ রাবজ হলয় যান। পরিতদেী সমলয় যখন
ভগৎ বসং, রাজগুরু ও সধু খলদি ট্ায়াল্ বছল্ন, তখন
বতবন তাঁর সমস্ত গহনা বিবক্র কলর তাঁলদর মাম্া ্ড়ার
জনযে টাকা বদলয় সাহাযযে কলরন। ১৯৩০ সাল্ তাঁর স্বামী
ভগিতী চরে প্ভাহরা’র প্িামা বতবরর সময় বিল্ারলে
মৃতধুযে হয়। বতবন বশবক্কা বহলসলি কাজ চাব্লয় প্গলছন।
স্বাধীনতার পলর বতবন গাবজয়ািালদ থাকলত শুরু কলরন।
১৯৯৯ সাল্র ১৫ই অলক্টাির বতবন প্রয়াত হন।
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মন্তীসিার নসধোতে

দকন্দীয় েন্রিসরা এনএফএসএ আওতাধীন সুনেধাশরাগীশের অনতনরক্ত খাে্য
েন্টন এেং আইনডনেআই ে্যাশকে নেলননিকরশের অনুশোেন নেশয়শে
সম্প্রশি লকন্দীে মশন্তসভার ববেপক লবি শকিু গুরুত্বেূেবে শসদ্ান্ত লনওো হপেপি, লেমন জািীে খাদয সুরক্ষা
আইপনর (এনএফএসএ) আওিাধীন সুশবধাপভাগীপদর শবনামূপেয লরিপনর সুশবধা সুশনশচিি করা এবং
িেশি আশথবে ক বিপর ১.৭৫ েক্ষ লকাটি টাকা শবেশনিকরপের েক্ষয অজবেপনর উপদেপিয আইশিশবআই বযাঙ্ক
শেশমপটপির লকৌিেগি শবেশনিকরপের অনুমশি লদওো হপেপি

শসদ্ান্ত : প্র্োনমন্ত্রী িভরব �ে্োণ অন্ন কেোজনোর েৃ ে্রীয় পে্ডোলয়
জোে্রীয় েোে্ সুরষেো আইলনর সুফেলিোি্রীলের জন্ কম ও জুন
মোলস অভেভরক্ত েোে্ িস্ বটেন।

শসদ্ান্ত : আইভডভবআই ব্োঙ্ক ভেভমলটলডর পভরচোেন ব্বস্োর হোে
বেে এবং ক�ৌিেিে ভবেভনি�রলণর ভসদ্ধোলন্ত ক�ন্দ্রীয় মভন্তসিোর
অনুলমোেন

প্রভাব : িে মোলস িোরে সর�োলরর ক�োষণো অনুেোয়্রী ক�ন্দ্রীয়
মভন্তসিোর ভসদ্ধোন্ত অনুসোলর ভপএমভজল�এওয়োই-এর েৃ ে্রীয় পে্ডোলয়র
আওেোয় কম ও জুন মোলস ভবনোম্লে্ েোে্ িস্ বটেন �রো
হলব। অলন্ত্োেয় অন্ন কেোজনো (এএওয়োই), অগ্রোভ্�োর পভরবোর
(ভপএইচএইচ) এবং সরোসভর নিে হতিোন্তর (ভডভবটি)-এর
আওেো্্রীন স�ে সুভব্োলিোি্রীরো এর সুফে পোলবন। সুভব্োগুভে
হলেো ভনম্ন রূপ :

প্রভাব : ক�ন্দ্রীয় মভন্তসিোর আভর্ড� ভবষয় সংক্রোন্ত �ভমটির
জবঠল� আইভডভবআই ব্োঙ্ক ভেভমলটলডর ক�ৌিেিে ভবেভনি�রণ
এবং পভরচোেন ব্বস্োর হোে বেলের ভসদ্ধোন্তল� অনুলমোেন কেওয়ো
হলয়লে।

সুভব্োলিোি্রীলের জন্ কম ও জুন মোলস প্রভে ব্ভক্ত ভপেু ৫ ক�ভজ
�লর করিন কেওয়ো হলব। এর ফলে ৭৯.৮৮ ক�োটি সুভব্োলিোি্রী
েোিবোন হলবন বলে আিো �রো েোলছে।
এর ফলে ৮০ েষে কমভরি�টন অভেভরক্ত েোে্ িস্ বটেলনর
পভরমোণ ্রো হলয়লে।
এই েোে্ িস্ সরবরোলহ িেু্ড ভ� বোবে সর�োলরর েরচ ্রো
হলয়লে ২৫৩৩২.৯২ ক�োটি টো�ো। এেোড়োও চোে সংগ্রহ েোলে প্রভে
কমভরি�টলন সর�োলরর েরচ পড়লব ৩৬৭৮৯.২ টো�ো এবং িম
সংগ্রলহ প্রভে কমভরি�টলন েরচ পড়লব ২৫৭৩১.৪ টো�ো।
�লরোনো অভেমোভরর �োরলণ অর্ড ব্বস্োয় কে সঙ্কট কেেো ভেলয়লে
েোর ফলে েভরদ্র মোনুলষর সমস্ো ভ�েু টো েো�ব হলব, এমনভ�
আিোম্রী েু’মোস আভর্ড� েুরবস্োর েরুণ েোে্ িলস্র অিোলব
ক�োলনো েভরদ্র মোনুষ েোলে অিু ক্ত নো রোল�ন েো ে্র �রো
সুভনভচিে হলব।
৩৪
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িোরে সর�োর েোর অংি্রীেোভরত্ব করল� সলর আসলব এবং
এেআইভস ভরজোি্ড ব্োলঙ্কর সলগে কেনলেলনর প্রসলগে আলেোচনোর
সময় পুনি্ডঠলনর ভবষলয় ভসদ্ধোন্ত কনলব।
িোরে সর�োর এবং এেআইভস-র আইভডভবআই ব্োলঙ্ক ৯৪ িেোংলির
কবভি কিয়োর রলয়লে (িোরে সর�োলরর ৪৫.৪৮ িেোংি এবং
এেআইভস-র ৪৯.২৪ িেোংি)। বে্ড মোলন এেআইভস, আইভডভবআই
ব্োলঙ্কর পভরচোেন ব্বস্োপনোর ভনয়ন্তণ�োর্রী প্রলমোটোর। িোরে
সর�োর এই ব্োলঙ্কর ক�ো-প্রলমোটোর
আিো �রো েোলছে, ক�ৌিেিে ভে� করল� েোরো আইভডভবআই
ব্োলঙ্কর কিয়োর ভ�নলব, সংভশ্লষ্ট সংস্ো ওই ব্োলঙ্কর ম্ে্ন, নেু ন
প্রেুভক্ত এবং উন্নে পভরচোেন ব্বস্োপনো ভনভচিে �রলব, েোলে
আইভডভবআই ব্োঙ্ক ভেভমলটলডর বোভণভজ্� সম্ভোবনো ভব�ভিে হয়
এবং এেআইভস ও ক�লন্দর সোহোলে্র ওপর ভনি্ড র নো �লর এই
ব্োঙ্ক েোর ব্বসোর �োজ চোেোলে পোলর।
সর�োভর অংি্রীেোভরলত্বর ভবেভনি�রলণর মো্্লম কে সম্পে পোওয়ো
েোলব কসই সম্পে সর�োর সো্োরণ নোিভর�লের ভবভিন্ন উন্নয়নম্ে�
�ম্ডসভ্ চলে ব্য় �রলব। n

পবরিতদেনশী্ ভারত

ইবতিাচক উলদযোগ

তনঃশ্াস চািু রাখদত েদ্ধপতরকর
�লরোনো মহোমোভরলে অভসিলজন এ�টি ম্ে্বোন পণ্। মুমষ
ু ু্ড মোনুষ ভনঃবেোস কনওয়োর কচষ্টো �রলেন।
এই �ঠিন অবস্োয় এমন অলন� মোনুষ রলয়লেন, েোরো অলন্র েুরবস্োয় ভনলজলের েোি েুজ
ঁ লেন।
ভ�ন্তু অন্ভেল� িোহনওয়োজ, কিৌরব, েতিোলরেয় সোওয়োন্ত, এনভসভস �্োলডট ভেব্োংি্রী এবং আলরো
অলন� �লেজ েোরেেোরে্রী, েোরো কে সব �লরোনো করোি্রীর অভসিলজলনর প্রলয়োজন েোলের েো কপৌঁলে ভেলয়
স�লের সোমলন েৃষ্টোন্ত জেভর �লরলেন...

শাহনও�াজ গশখ এখন মুম্াইত�ি
অরক্সতজন মানুষ

মা্াড অঞ্ল্র িাবসন্দা শাহনওয়াজ
মধুম্বাইলয়র
প্শখ ভারলত কলরানা মহামাবরর ববিতীয় প্েউলয়

মানধু লষর জীিন িাঁচালত ত্রাতার ভূবমকায় অিতীেদে
হলয়লছন। প্শখ তার ২২ ্ক্ টাকা দালমর এসইউবভ
গাবড় বিবক্র কলর বদলয়লছন। যালত প্সই টাকা
কলরানা প্রাগীলদর হাসপাতাল্র খরচ ও অবক্সলজন
প্জাগালনার কালজ ্ালগ। এই টাকা বদলয় বতবন
১৬০বট অবক্সলজন বসব্ন্ডার বকলনলছন। যা বদলয়
প্রায় ৪০০০ মানধু ষ উপকৃত হলয়লছন। শুধধু তাই নয়,
উপযধুতি সাহাযযে প্পঁলছ বদলত বতবন বনলজ একবট
কলন্টা্রুমও খধুল্লছ। প্সই কলন্টা্রুলম ২৪ ঘটো
বতবন ও তার দল্র সদসযেরা কাজ করলছন। প্য
প্কালনা মানধু ষ প্ফালন তালদর কালছ প্য প্কালনা সাহাযযে
চাইল্ তা প্পঁলছ বদলচ্ছন। প্রবতবদন প্রায় ৬০০
প্টব্লফান আসলছ কলন্টা্রুলম।

গ�ৌিব িাই : গকারিড গিা�ীতদি
ি�বান

পা

টনার প্গৌরি রাই এই কলরানা মহামাবরলত প্রায় ৯০০র
প্িবশ মানধু লষর জীিন িাঁবচলয় তালদর কালছ ত্রাতা হলয়
উলিলছন। প্কাবভড – ১৯ এ আক্রা্রা যালদর শ্বাস বনলত কষ্
হবচ্ছ্, তালদর জনযে অবক্সলজন প্যাগালনা একটা কবিন কাজ
বছ্। বকন্তু এই পবরবস্বতলত রাই তালদর কালছ অবক্সলজন প্পঁলছ
প্দওয়ার িযেিস্া কলর তালদর নতধুন জীিন দান কলরলছন। রাই
বনলজও গত িছলর কলরানা সংক্রবমত হলয় কবিন পবরবস্বতর
মধুলখ পলড়বছল্ন। তাই বতবন কলরানা প্রাগীলদর সমসযো িধুঝলত
প্পলরলছন এিং বনলজর প্ছাট গাবড়লত কলর তালদর কালছ
অবক্সলজন বসব্ন্ডার প্পঁলছ বদলচ্ছন। রাইলয়র বদন শুরু হয়
প্ভার ৫টায় এিং গভীর রাত পযদে্ তার এই কাজ চ্লত
থালক। এই সময়কাল্ বতবন প্হাম প্কায়ালরটোইলন থাকা
মানধু ষলদরও অবক্সলজন প্পঁলছ বদলচ্ছন। তাঁলক প্দলখ আলরা বকছধু
মানধু ষ অবক্সলজন বসব্ন্ডার সংগ্হ কলর তাঁলক বদলচ্ছন। রাই
বনঃস্বাথদেভালি এই কাজ করলছন এিং এজনযে কালরার কাছ প্থলক
একবট পয়সাও প্নন বন। n
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িযেবতিত্ব

জজদে ফানদোলন্ডজ

জজ্ভ ফান্ভাশডেজ
শ্রনেশকর রগোন

জজবে ফানবোপডেজ এক অশি সাধারে জীবন-োেনকারী শেশন ১৬ বিপরর
বােক অবস্থাে িাপিবে শগপেশিপেন োদ্ী হপি। শকন্তু িাপি মন ভরপো
না। শফপর এপস শুরু করপেন জীবন সংগ্রাম এক কঠিন েপথর মাধযপম।
েশরবাপরর উোজবেনকারী শহপসপব কাজ শুরু করার অল্প শদপনর মপধযই
ফানবোপডেজ হপে উেপেন জনশপ্রে শ্রশমক লনিা। জরুরী অবস্থার শিশনই এর
শবরুপদ্ িীষবে স্থানীে ধমবে পোদ্ার ভূ শমকাে শিপেন। েরবিমীকাপে ন’বাপরর
সাংসদ এবং শিন বার লকন্দীে মন্তী হন। েখন মন্তী শিপেন, শিশন িার
বাংপোর লগটটি খুপে সশরপে লদন। োপি সাধারে মানুপষর িার কাপি
লেৌঁিপি অসুশবধা না হে

১

জ্ – ৩রা জু ি, ১৯৩০ মৃিুথ্য – ২৯কি জািু য়ারী ২০১৯

৯৩০ এর প্তসরা জধুন কেদোটলকর মযোগোল্ার শহলর
এক কযোথব্ক পবরিালর প্রথম স্ান বহলসলি জন্ হয়
জজদে ফানদোলন্ডলজর। িাবড়লত তালক প্জবর িল্ই ডাকলতা
পবরজলনরা। তার মা ইং্যোলন্ডর রাজা পঞ্ম জলজদের নাম
অনধু সালর তার নাম বদলয়বছল্ন জজদে। প্রাথবমক বশক্া প্শষ
কলর বতবন িযোগোল্ালর মাত্র ১৬ িছর িয়লস পাবরিাবরক বনয়ম
অনধু যায়ী পাদ্রীপলদ প্যাগ বদলত যান। বকন্তু চাচদে প্থলক পাব্লয়
বতবন মধুম্বাই প্পঁছন এিং প্সখালন জীিনধারলের জনযে অলনক
কবিন কাজ করলত হয়।
শ্রবমক আলন্দা্লন উৎসাবহত হলয় ফানদোলন্ডজ শ্রবমক
ইউবনয়লনর সভাগুব্লত উপবস্ত থাকলত শুরু কলরন। ১৯৫০
সাল্ বতবন টযোবক্স প্ট্ড ইউবনয়লনর জনবপ্রয় প্নতা হলয় ওলিন।
জীিলনর সূ চনা পিদে প্থলকই ফানদোলন্ডজ খধুি সাধারে
জীিনযাপলন অভযেস্ত বছল্ন, প্যন প্যাধোর মলতা। সামযেিাদী
প্নতা রাম মলনাহর প্্াবহয়ার সলগে বিিলকর পর বতবন বনিদোচন
প্রবক্রয়ায় যধু তি হন এিং ইউনাইলটড প্সাসযোব্টে পাবটদের বটবকলট
কংলগ্লসর প্রভািশা্ী প্নতা এস প্ক পাবট্ প্ক দবক্ে মধুম্বাই
আসলন প্্াকসভা বনিদোচলন পরাবজত কলরন । ১৯৭৩এ
ফানদোলন্ডজ সিদেভারতীয় প্র্ওলয় প্মসি প্ফডালরশলনর সভাপবত
বনিদোবচত হন। প্সই সময় প্রল্র কমদেী সংখযো বছ্ ১৪ ্ক্।
যারা খধুি সামানযে প্িতলন কাজ করলতা। প্র্ কমদেীলদর প্িতন
িৃ বধের দাবিলত ১৯৭৪এ প্দশিযোপী িনধ িা হরতাল্র ডাক প্দন
বতবন। এই প্রথম প্দলশর প্র্ পবরলষিা স্তধি হলয় পলড়। ৩০
হাজালররও প্িশী কমদেীলক প্জল্ পািালনা হয়।
প্দলশ তখন প্রধানমন্ত্রী ইবন্দরাগান্ী জরুরী অিস্া জাবর
কলরলছন। প্সই সময়কাল্ ২২প্শ মাচদে কমদেচারী িা কখনও বশখ
এমন ভালি ছদ্মলিলশ কাবটলয়লছন বতবন। ইবন্দরা গান্ী প্রল্র
এই হরতা্লক জরুরী অিস্া জাবরর জনযে অনযেতম কারে
িল্ উললিখ করলতন। িতদেমান প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র প্মাদী জরুরী
অিস্ার সময় এর বিরুলধে প্রবতিালদর জনযে গলড় ওিা প্্াক
৩৬
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যখন িোবক দিস হোজোরী আিোলবি নিোলো হদচ্ছল, জজ্ল িোন্লোবন্ডবজরএই
িদেদি জরুরী অেস্থোর দেরুবধি প্রদিবরো্ েবড় নিোলোর এক প্রিীক দচনি হবয়
রবয়বি। ১৯৭৭ সোবল সো্োরণ দনে্লোচবন এই িদে দেহোবরর মু জোফিরপু বরর
নভোিোরবির মবন এক অভূ িপেূ ্ল প্রভোে নিবলদিল। দিদলের দিহোর নজবল েবস
দেহোবরর এই নকন্দ্র নথবক ৩ লোবখরও নেদশ নভোবি দিদন জয়লোভ কবরদিবলন

সংঘষদে সবমবতর সাধারে সম্াদক বছল্ন। যখন ফানদোলন্ডজ
প্দলশর স্বালথদে ছধু লট প্িড়ালচ্ছন, জরুরী অিস্ার সময়কাল্ বতবন
ফানদোলন্ডলজর বনরাপতিার বদকবটলতও নজরদারীর গুরুত্বপূ েদে
দাবয়ত্ব পা্ন কলরলছন। ।জরুরী অিস্ার পর প্মারাজী প্দশাই
সরকালর বতবন বশল্পমন্ত্রী হন। ক, প্কাক এিং আইবিএম-এর
মলতা বিলদশী িহুজাবতক সংস্াগুব্লক ভারত প্থলক িার করলত
প্দওয়ার বসধো্ বতবন প্কন্দ্রীয় মন্ত্রী বহলসলি বনলয়বছল্ন। যারা
বিলদশী মধুদ্রা বনয়ন্ত্রে আইন (এফইআরএ) প্মলন না চ্ার জনযেই
তাঁর প্সই বসধো্। ১৯৮৯ – ৯০ সময়কাল্ বতবন প্র্মন্ত্রী
বছল্ন। এই সমলয় প্কাঙ্কন প্র্ওলয় প্রকল্প বতবর করা হয়।
যার চাব্কা শবতি বহলসলি বছল্ন বতবন। ১৯৯৫ সাল্ এই
সমাজিাদী প্নতার সলগে অট্ বিহারী িাজলপয়ীর ঘবনষ্তা বতবর
হয়। প্রবতরক্া মন্ত্রী বহলসলি বতবন ১৮ িালররও প্িবশ বসয়ালচন
পবরদশদেন কলরন। িাজলপয়ী সরকালরর প্রবতরক্া মন্ত্রী বহলসলি
প্পাখরালন ভারলতর সফ্ ববিতীয় পারমানবিক পরীক্ায় বতবন
গুরুত্বপূ েদে ভূ বমকা পা্ন কলরন। ১৯৯৯ সাল্ কাবগদে্ যধু লধে
ভারত যখন জয়্াভ কলরবছ্,তখন প্রবতরক্া মন্ত্রী বছল্ন
ফানদোলন্ডজ। ২০০৩ সাল্ ভারতীয় িায়ধু লসনার বমগ-২১ যধু ধেবিমান
প্ভলগে পড়ার ঘটনা িাড়লত থাকায় বিলরাধীরা সরকালরর
বিরুলধে আক্রমে শানাবচ্ছ্ বমগ-২১প্ক তাঁরা উড়্ কবফন
িল্ সমাল্াচনা করবছল্ন। ফানদোলন্ডজ তখন আমিা্া বিমান
ঘাঁবট প্থলক ২৫ বমবনট বমগ-২১ এ চলড়ন। ২০০৪ সাল্ বতবন
অযো্জাইমার প্রালগ আক্রা্ হন। ২০০৯ এ প্শষ িার সিদে
সম্তভালি বতবন রাজযেসভায় সাংসদ মলনাবনত হন। ২০১৯ এর
২৯প্শ জানধু য়ারী অসধু স্তাজবনত কারলে বতবন প্রয়াত হন। n

বমবডয়া কেদোর

অসমত শধাহ
প্রধধানমন্তধীর দপ্তর

@PMOIndia

১০০ িছর পর এধরলের ভয়ািহ একবট মহামাবর
সারা বিলশ্বর পরীক্া বনলচ্ছ। আমালদর সামলন এক
অদৃ শযে শত্রু। আমরা আপনজনলদর হাবরলয়বছ।
প্িশ বকছধু বদন ধলর এর জনযে প্দশিাসী অলনক
কষ্ সহযে করলছ, অলনলক দধু দদেশার মধযে বদলয় প্িঁলচ
আলছন। তাঁলদর প্সই দধু ঃখ কষ্ আবম িধু ঝলত
পারবছ : প্রধানমন্ত্রী

রধাজনধাথ সিং

@rajnathsingh

উতিরপ্রলদশ সরকার ও @DRDO_India একলযালগ
্লষ্ৌলয় খধুি কম সমলয় “অট্ বিহারী িাজলপয়ী
প্কাবভড হাসপাতা্”গলড় তধুল্লছ। প্সনািাবহনীর
ডাতিাররা এই হাসপাতাল্ প্কাবভড সংক্রবমতলদর
বচবকৎসা করলছন। গত সপ্তাহ প্থলক এই উলদযোগ
শুরু হলয়লছ। আজ আবম প্সখালন বগলয় পবরবস্বতর
পযদোল্াচনা কলরবছ।

@AmitShah

প্মাদী সরকার নাগবরকলদর জনযে সধু রক্ার নানা
উলদযোগ বনলয়লছ। িহুবিধ দৃ বষ্লকাে প্থলক
রাজযেগুব্লক যতটা সম্ভি সাহাযযে করলছ। যখন
প্কন্দ্র, প্কাবভডলক বনয়ন্ত্রে করার জনযে সি রকলমর
প্চষ্া চা্ালচ্ছ, প্সই সময় বিলরাধী প্নতা রাজনীবত
কলর যালচ্ছন।
শ্রী @PrakashJavrakar বজর প্্খাবট আপনারা
অিশযেই পড়লিন। ববিতীয় প্েউ আস্ ও ভধু্
বচত্র শীষদেক প্রিন্বটলত শ্রী জাভলড়কলরর ভািনা
প্রবতফব্ত।
https://www.amarujala.com/columns/opinion/corona-second-wave-real-pictureand-misconceptions-prakash-javadekar-s-view

নধীসতন গড়কসর

@nitin_gadkari

প্কন্দ্র, বিবভন্ন রালজযে অবতবরতি প্প্রসার সধু যেইং
অযোডজরশন (বপএসএ) বচবকৎসার কালজ িযেিহৃত
তর্ীকৃত অবক্সলজন উৎপাদন প্কন্দ্র স্াপলনর কথা
প্ঘাষো কলরলছ। ১৫১বট জায়গা বচবনিত করা হলয়লছ,
প্যখালন এই প্যোটে বতবর করা সম্ভি।
সড়ক পবরিহে ও মহাসড়ক মন্ত্রলকর অধীনস্ জাতীয়
মহাসড়ক কতৃ পক্ এই প্রকলল্পর প্নাডা্ এলজবসি
বহসালি কাজ করলছ। এই প্যোটেগুব্ প্থলক উৎপাবদত
অবক্সলজন সরিরাহ করার জনযে বসবভ্ ও ইল্বট্কযো্
কাজগুব্ এই সংস্া করলি।

ড. এি জয়শঙ্কর
িদধানন্দ গগৌড়ধা

@DVSadanandGowda

অনযোনযে ওষধু ধ কতটা রলয়লছ, প্স বিষলয় নজরদারী
চ্লছ। বডবসবজআই, িাজালরর বিষলয় একবট
সমীক্া চাব্লয়লছ। িতদেমালন িাজালর সি রকলমর
ওষধু ধ প্রচধু র পবরমালে পাওয়া যালচ্ছ।

@DrSJaishankar

বিলদবশ রালষ্ট্রর সলগে িন্ধুত্ব অতযে্ গুরুত্বপূ েদে।
প্রলতযেকবট জীিলনর মূ ্যে রলয়লছ এিং সি ধরলের
উলদযোলগর মাধযেলম পবরিতদেন বনলয় আসা সম্ভি।
ভারলতর বিবভন্ন প্রাল্ ১৯বট হাসপাতাল্ নতধুন
অবক্সলজন উৎপাদক প্যোটে িসালনা হলয়লছ।
বিশ্বজধু লড় এই সঙ্কট প্মটালত আ্জদোবতক স্তলর
উলদযোগ প্নওয়া হলয়লছ।
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