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‘আমরা গত ৭ বছর ধরর টিম
ইটডিয়া টিরেরব কাজ কররটছ’
ক�োভিডের ভিরুডধে লড়োই ক�ো� ভ�ংিো জনগডের উন্নয়ডনর জন্য কে ক�োনও প্র�ল্প, জনগডের সডগে ভনরন্তর িোর্ োলোডের
মোধ্যডম ‘সি�ো সোথ, সি�ো ভি�ো্শ, সি�ো ভিশ্োস’ ক�ন্দ্রীয় সর�োডরর প্রডর্য� ন্রীভরর গুরুত্বেূে্ বিভশষ্্য। ভিগর ৭
িছডর সর�োডরর এই প্রডেষ্োগুভল জনমডন িরসো সৃভষ্ �ডরডছ আর প্রডর্য� ভিেে্য় কমো�োভিলোয় সো�স েুভগডয়ডছ। এই
িোর্ োলোডের অংশ ভ�ডসডি প্রধোনমন্ত্রী নডরন্দ কমোদ্রী ‘মন ভ� িোর’ অনুষ্োডনর মোধ্যডম ক�োভিে ত্োডের সডগে জভড়র
অভসিডজন ট্যোঙ্োর েোল� দ্রীডনশ িোিুলনোডথর সডগে �থো িডলডছন আর অভসিডজন এসিডপ্রডসর কলোড�ো-েোইলট ভশভরষোড�
নোর্রী শভতির প্রর্রী� িডলডছন। ভিমোনিোভ�ন্রীর গ্রুে �্যোডটেন এ ক� েট্টনোডয়� আর রোঁর �ন্যো অভদভর প্রধোনমন্ত্রীড�
িডলডছন কে �ডরোনোর ভিরুডধে লড়োই অিশ্যই ভজরি। রখন প্রধোনমন্ত্রী িডলন, আমোডদর কদডশ �ভথর আডছ কে �ন্যো
েখন ভ�ছু িডল রখন রোঁর শডদে সরস্বর্রী ভিরোজমোন থোড�ন। এিোডরর ‘মন ভ� িোর’-এর ভ�ছু অংশ ভনম্নরূে :
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: েম্প্রটত দু টি অটত প্রবল ঘূট্ণিঝড় তাউরত আর

ঘূট্ণিঝড় ইয়াে-এর েম্ু খীন িরয়রছ দদশ। এই দু টি
ঘূট্ণিঝড়ই দবশ করয়টি রাজ্যরক টবধ্বস্ত করররছ। আমরা
পূ্ণি শটতি টদরয় এবং নূ্যনতম প্রা্িাটন েু টনটচিত করর
এর টবরুরধে লড়াই কররটছ।

নতু ন ড

ে : এই ৭ বছরর দদরশর অরনক পু ররনা

েমে্যাও েমাধান করা িরয়রছ। উত্তর-পূবণি ভারত দেরক
শুরু করর কাশ্ীর পরণিন্ত একটি শাটন্ত ও উন্নয়রনর নতু ন
আস্া ততটর িরয়রছ।
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অটতমারীর মরধ্যই ভারত পটররেবা ও েিররাটগতার শপে
টনরয় এটগরয় চরলরছ। প্রেম দেউরয়র টবরুরধে আমরা
োিরের েরগে লড়াই কররটছ। এবারও কররানার টবরুরধে
লড়াইরয় ভারত টজতরব।
l দেলের সমস্ত প্ালতে পর্াপ্ত পবরমালে অবসিলজন দপঁলে
বেলেলে অবসিলজন এসিলপ্সগুব্
l দনৌ-িাবিনী, বিমানিাবিনী এিং দসনািাবিনী রু দ্ধকা্ীন
তৎপরতাে বিলেে দেলক অবসিলজন কনলসনলরেটর এিং
ক্ালোলজবনক টযোঙ্ার আনার কাজ করলে। দেেিাসী
আমালের দসনা, বিজ্ানী এিং প্রু বতিবিেলের এই
্ড়াইলক সযো্ু ট জানাে, তাঁরা বেন-রাত এক কলর কাজ
করলেন

ে স র জনযু ডর ত ন জ : স্াধীনতার পর ৭

দশরক আমারদর দদরশর মাত্র ৩.৫ দকাটি গ্ামী্ বাটড়রত

নরলর মাধ্যরম পানীয় জরলর েংররাগোধন িরয়টছল। রাই
দিাক, টবগত ২১ মারে ৪.৫ দকাটি বাটড়রত পটরশ্রুত পানীয়
জরলর েংররাগ স্াপন করা িরয়রছ।
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: টবগত ৭ বছরর
ভারত টবশ্বরক টিটজিাল দলনরদরনর দষেরত্র নতু ন পে
দদটখরয়রছ। আজ দর দকউ দদরশর দর দকানও প্রারন্ত বরে
অটত েিরজ টিটজিাল দলনরদন কররত পাররন। কররানার
েঙ্কিকারল এই টিটজিাল দলনরদন অত্যন্ত কারণিকরী
ভূ টমকা পালন করররছ।
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: কৃেকরা দরকিণি পটরমা্

ফেল উৎপাদন করররছন আর দদশ অটতমারীর মরধ্যও
কৃেকরদর দেরক দরকিণি পটরমা্ খাদ্যশে্য ক্রয় করররছ।
l সঙ্লটর সমলে দেলের ৮০ দকাবটরও দিবে েবরদ্র
জনগেলক বিনামূ ল্যে দরেন দেওো িলেলে।
l ইবতমল্যে বকষাে দর্ প্াে ২ ্ক্ষ টন ফস্ দেলের
বিবিন্ন প্ালতে দপঁলে বেলেলে। এর মল্যে রলেলে েবক্ষে
িারত দেলক উত্তর িারলত কলেকে’ টন বিজোনগরম
আম।
l আগরত্ার কৃষকরা খুি িাল্া কাঁঠা্ ফ্ান। এই
কাঁঠা্ এখন গুোিাবট িলে ্ন্ডলন পাঠালনা িলছে।
এিার বিিালরর োিী ব্চুও বিমানপলে ্ন্ডলন পাঠালনা
িলেলে।
মন বক িাত দোনার জনযে এই বকউআর দকাড স্যোন করুন
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সাের নমস্ার!
দকাবিড মিামারীর বিরুলদ্ধ দেে পূ ে্ েবতি বেলে ্ড়লে। বিগত ১০০ িেলর এবট সিচাইলত িড়
অবতমারী। আর এর মল্যেই দেে িুক বচবতলে অলনক প্াকৃবতক বিপর্লের দমাকাবি্াও কলরলে। সমসযো
রত িড়ই দিাক না দকন, িারলতর জলের সঙ্ল্পও সি্ো ততটাই িড় োলক। দেলের সামবরিক েবতি
এিং দসিািাি দেেলক প্লতযেক সঙ্ট দেলক দির কলর এলনলে। ডাতিার, নাস্, অরিিালগ োকা দরাদ্ধারা
বেন-রাত দকাবিলডর এই ববিতীে দেউলের মল্যেও জনগলের জীিনরক্ষাে িড় িূবমকা পা্ন করলেন।
বকন্তু আমালের বনলজলের সতক্তা িজাে রাখলত িলি আর এই মিামারীর বিরুলদ্ধ ্ড়াইলের জনযে বটকা
দনওোর পাোপাবে বনলজলের েরীলর প্বতলরা্ক ক্ষমতা িৃ বদ্ধর প্লতযেক সম্ািযে উপােলক জীিনশে্ীর
অঙ্গ কলর তু্লত িলি।
আপনারা সিাই অিগত আলেন দর আজ এই মিামারীলত দরাগ আমালের রক্ষার গুরুত্বপূ ে্ উপাে িলে
উলঠলে। দরাগ িারলতর প্াচীন সমৃদ্ধ পরম্রার অক্ষে পবরবচবতস্বরূপ, রালক এখন সমরি বিশ্ব অলনক
কাে দেলক অনু িি কলরলে। িারলতর দরাগ এখন বিলশ্বর পবরবচবত িলে উলঠলে। আর প্লতযেক ২১ জুন
তাবরলখ আতেজ্াবতক দরাগ বেিস পা্ন করা িে। বিলশ্ব প্লতযেক িারতিাসীর জনযে মাো উঁচু কলর গি্
অনু িি করার মলতা বিষে ি্, রাষ্ট্রসঙ্ঘ আতেজ্াবতক দরাগ বেিস দ�াষো করার সমে তার প্স্তািনাে
িল্বে্, “দরাগ স্বাস্যে এিং ক্যোলের জনযে একবট সামবরিক েৃ বষ্লকাে প্োন কলর। এটা জীিলনর
প্লতযেক দক্ষলরে সামঞ্জসযে স্াপন কলর। দসজনযে বিলশ্বর জনগে সু স্বালস্যের খাবতলর দরাগািযোলসর উপকার
সম্লক্ জানলত পারল্ এর িযোপক প্সার অলনক ্ািজনক িলি।” প্কৃত অলে্ দরাগ বিশ্ব িন্ুলত্বর
িাত্া প্োন কলর রা কবমউবনবট, ইবমউবনবট এিং ইউবনবটর বিবত্ত।
আজ দরলিতু সারা বিলশ্ব দরালগর গুরুত্ব এত দিলড়লে, এর দপেলন িারত এিং প্্ানমন্তী দমােীর
২০১৪ সাল্ করা আতেবরক প্লচষ্াগুব্ এিং িূবমকা সলি্াপবর। দরালগর সমৃদ্ধ পরম্রা এিং তালক
আতেজ্াবতক কলর গলড় দতা্ার দক্ষলরে িারলতর প্লচষ্াই এিালরর প্ছেে বনিন্। পাোপাবে, দেলের
তৃতীে পরমিীর চক্ দমজর রাম রা�িা রালে-র পাবকস্তানলক পরাস্ত করার অদ্ূত িীরলত্বর কাবিনী,
জরুবর অিস্ার ৪৬ িের পর পবরসংখযোলন সা্ারে জনজীিলনর গুরুত্ব, দমােী সরকালরর পবরলষিার ৭
িের পূ বত্ আর অমৃত মলিাৎসলি সাঁওতা্ বিলদ্রালির দনতা মুমূ্ িন্ুলের দপ্রক কাবিনী এই সংখযোে
সাবম্ করা িলেলে।
আপনারা সিাই সু স্ োকুন, বনরাপে োকুন আর সি সমলের মলতা বনলজলের পরামে্ পাঠালত োকুন।
বঠকানা : িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকেন, ববিতীে ত্, সূ চনা িিন, নতুন বেবলি – ১১০০০৩
ই-দম্ – response-nis@pib.gov.in

(জেেীপ িাটনাগর)
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ডপাকবপাক্স
বনউ ইবন্ডো সমাচার পড়ার পর আবম দেলখবে এই
পবরেকা প্কৃত িারলতর সবঠক বচরে তুল্ ্রলে। এবট
নতুন নতুন ইবতিাচক িািনা তুল্ ্লর। এর ইবতিাচক
িািনা সমৃদ্ধ দ্খাগুব্ পলড় আমরা বনলজলের মলন
দেেিবতি অনু িি কবর। এটা আমালের িল্ বকিালি
িারত প্বতবট দক্ষলরে উন্নেলনর পলে এবগলে চল্লে।
আমালের দনতৃত্ব অসা্ারে এিং প্বতবট সমসযো
সমা্ালনর দক্ষলরে েক্ষ। আবম িারলতর এই প্কৃত বচরে
তুল্ ্রার জনযে এবডলটাবরো্ বটমলক ্নযেিাে জানাই।
কুমুে কুমার
kumudkumar234@gmail.com

আবম তাবম্নাড়ুর দপরামিা্ু লরর অরুে রাজ। সিার
আলগ আবম বনউ ইবন্ডো সমাচালরর বপবডএফ িাে্ানলক
্নযেিাে জানালত চাই। এবট প্বতলরাবগতামূ ্ক
পরীক্ষাে্ীলের জনযে অতযেতে প্লোজনীে। এবট
প্বতলরাবগতামূ ্ক পরীক্ষাে দমন্টর বিলসলি কাজ
কলর। আবম পরীক্ষাে্ীলের এই পবরেকা পড়ার অনু লরা্
জানাই। এর প্বতবট পৃষ্া অতযেতে তেযেিহু্। বিলেষ
কলর, িযেবতিত্ব বিিাগ, বিবিন্ন বিষে-বনি্র প্িন্ এিং
সরকালরর সাম্প্রবতক উলেযোগসমূ ি।

আবম একজন বনউ ইবন্ডো সমাচালরর ঐকাবতেক পাঠক
আর পরিত্ী সংখযো পাওোর অলপক্ষাে োবক। এই
পবরেকা দর শু্ু আমালের সাফ্যে দেে তা নে, নলরন্দ্র
দমােীর দনতৃত্বা্ীন সরকার এটাও দেখাে দর বকিালি
িারত সামলনর বেলক এবগলে চল্লে আর জীিলনর
রা বকেু িালজ দসগুব্লক দেলড় প্্ানমন্তীর সু লরাগযে
দনতৃলত্ব এবগলে চল্লে।
এস োস
das.conch@gmail.com

অরুে রাজ
pon.arun@yahoo.com

আপনার মতামত জানান
দরাগালরালগর বঠকানা ও ই-দম্ :
রুম নম্বর – ২৭৮, িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড
কবমউবনলকেন, ববিতীে ত্, সূ চনা িিন, নতুন
বেবলি – ১১০০০৩

বনউ ইবন্ডো সমাচার আমালের নতুন িারলতর
উন্নেন সম্লক্ সলচতন কলর, ঐকযেিদ্ধ কলর এিং
মানিসম্লের দরেষ্ সম্ািনাে েবতিো্ী কলর দতাল্।
আবম এই মূ ্যেিান জ্ানি্্ক পবরেকাবট অন্াইলন
পবড় আর খুি মজা পাই। এরকম একবট েক্ষ তেযেবনষ্
পবরলষিাে দেেিাসীলক বনেবমত সমৃদ্ধ করার জনযে বনউ
ইবন্ডো সমাচার বটমলক ্নযেিাে জানাই।
জেতে তপাোর
topadarj023@gmail.com
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িূ

-জ্িােু গত অিস্ালনর ফল্
িারত
পারম্বরকিালিই
প্াকৃবতক বিপর্লের প্বত
সংলিেনেী্। দেলের বিবিন্ন অংে
প্বত িেরই িনযো, খরা, �ূ বে্ঝড়,
িূবমকম্ এিং ধ্বলসর মলতা অলনক
প্াকৃবতক বিপর্লের মুলখামুবখ
িে। ৭,৫০০ বকল্াবমটালরর দিবে
েী�্ তটলরখার মল্যে ৫,৭০০
বকল্াবমটার এ্াকাে �ূ বে্ঝড় প্াে
প্বত িেরই আেলড় পলড়। সম্প্রবত
মিারাষ্ট্র ও গুজরালট তাউকলত,
ওবড়ো ও পবচিমিলঙ্গ ইোস �ূ বে্ঝড়
আেলড় পলড়লে। বকন্তু আলগ দেলকই
বিপর্ে িযেিস্াপনার েক্ষতাে িারত
অলনক জীিন রক্ষাে সফ্ িলেলে।
দসনা ও িারতীে তটরক্ষক িাবিনী
রোসমলে বনরাপত্তামূ ্ক অলনক
িযেিস্া দনওোে মানু লষর জীিন রক্ষা
িলেলে। প্ি্ �ূ বে্খড় তাউকলত

রখন আলস িারতীে দনৌ-িাবিনী এিং
িারতীে তটরক্ষক িাবিনী কলেকবেলনর
মল্যেই মুম্বাই তলটর বনকটিত্ী চারবট
বনমজ্জমান দনৌকা দেলক ৬০০-রও দিবে
মানু লষর জীিন িাঁচালনার কাজ কলরলে।
পাোপাবে, িারতীে দনৌ-িাবিনীর জািাজ
এিং বিমান, অযোলকালমালডেন িাজ্
বট-৩০৫-এর বনরুলদেে চা্ক েল্র
সেসযেলের খুলঁ জ দির করার জনযে ‘সাচ্

অযোন্ড দরসবকউ’ অবিরান চা্ালনা িে।
দতমনই প্ি্ �ূ বে্ঝড় ইোস-এর সমে
িারতীে তটরক্ষক িাবিনীর এোর কুেন
পবচিমিলঙ্গর নোচলর আটলক পড়া প্াে
১০০ জন মানু লষর জীিন িাঁবচলেলে।
পাোপাবে িারতীে তটরক্ষক িাবিনী
সমুলদ্র মাে ্রলত রাওো ২৬৫বট
দনৌকার বনরাপে প্তযোিত্ন সু বনবচিত
কলরলে।

িপারক্ত ২০২১-এর অথ্টননবতক উন্নয়ন ৭.৫%
হক্ত পপাক্র বক্ল রপাষ্ট্রসক্গের পূব্টপািপাস

সরকপার সপাক্র িত্্টবকর পবরেপাে ১৪০%
বপাবড়ক্য়ক্ছ

বিড অবতমারীর মল্যেও িারলতর অে্শনবতক
দক্ষলরে সু সংিাে ি্ একবেলক দরখালন ২০২০২১ অে্িলষ্র অবতেম বতন মালস বজবডবপ-র িার ১.৬
েতাংলে দপঁলে দগলে, অনযেবেলক রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০২১
কযোল্ন্ডার িলষ্ িারলতর অে্শনবতক উন্নেলনর পূ ি্ািাসলক
িাবড়লে
ি
বেলেলে। তাঁলের অনু মান
অন
অনু সালর, িারলতর বজবডবপ ৭.৫% িালর
এবগলে রালি। এই আতেজ্াবতক সংস্া
তাঁলের জানু োবর মালস করা অনু মান
দেলক ০.৩% পূ ি্ািাস িাবড়লেলে।
বি
বিলশ্বর আবে্ক বস্বত এিং সম্ািনা
(ডবলিউ.ই.এস.বপ.) – এর বিবত্তলত জাবর বরলপালট্ ২০২২এর জনযে িারলতর বজবডবপ িৃ বদ্ধর পূ ি্ািাস ১০.১% ি্া
িলেলে। এই প্বতলিেলন িত্মান অে্িলষ্র জনযে অনু মান
০.৩% আর আগামী িেলরর জনযে ৪.২% িাড়ালনা িলেলে।
এই প্বতলিেলন ি্া িলেলে দর িারত দকাবিলডর ববিতীে
দেউলে বিপর্স্ত িলেলে আর এলক্ষলরে বটকাকরলের পবরব্
িাবড়লে ক্ষবতপূ রলের সমস্ত সম্ািযে প্লচষ্া করা িলছে।

দশ্বর বিবিন্ন দেলে সালরর
মূ ্যে িৃ বদ্ধ দপলেলে বকন্তু
িারলতর কৃষকলের জনযে এর
োম িাড়লি না। দকন্দ্রীে সরকার
কৃষকলের স্বালে্ অক্ষে তৃতীো
উপ্লক্ষ কৃষক সম্ান বনব্র
অষ্ম বকবস্ত বেলেবে্ আর এখন
বিলশ্ব ক্মি্্মান সালরর োম রালত
দেলের কৃষকলের ওপর না পলড় তা সু বনবচিত করলত
সালরর ওপর িতু্বক িাবড়লে বেলেলে। প্্ানমন্তী নলরন্দ্র
দমােীর স্পষ্ বনলে্লে আতেজ্াবতক মূ ্যেিৃবদ্ধ সল্বেও
কৃষকরা রালত পুরলনা োলমই সার বকনলত পালরন,
দসবেলক ্ক্ষযে দরলখ সালর িতু্বক ১৪০% পর্তে িাড়ালনা
িলেলে। অে্াৎ এখন কৃষকরা প্বত িস্তা সালর ৫০০
টাকার জােগাে ১,২০০ টাকা কলর িতু্বক পালিন। এর
জনযে এখন ২,৪০০ টাকার সালরর িস্তা মারে ১,২০০
টাকাে বকনলত পারলিন। দসজনযে দকন্দ্রীে সরকার প্াে
১৫,০০০ দকাবট টাকা অবতবরতি খরচ িিন করলি।

দকা
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বি

এখন িপারতীয় গরক্লর ৬,০০০বর গটেশক্ন ববনপােূক্ল্য
ওয়পাই-ফপাই

ন্টারলনট আজ শু্ু সু বি্া নে, একবট
ইপ্লোজলন
পর্িবসত িলেলে। এলক্ষলরে

দর্পলে সফরকারী রারেীলের ওোই-ফাই
পবরলষিা ২০১৬ সাল্র জানু োবর মালস
চা্ু করা িলেবে্। বিবিন্ন েির এিং
রিালমর মানু ষলের মল্যে বডবজটা্ েূ রত্ব
সমাপ্ত করার এই অবিরালন সাফ্যে অজ্ন
কলর দর্ওলে সু েূর অঞ্চল্র ৬,০০০
দর্ দস্টেলন ওোই-ফাই পবরলষিা চা্ু
কলরলে। এর ফল্ শু্ু রারেীরা ্ািিান
িলিন তাই নে, প্বতলিেী রিামাঞ্চল্র
দরখালন ইন্টারলনলটর বস্পড কম, দসসি
এ্াকার োরেোরেীরা এিং তেযেপ্রু বতির
সলঙ্গ রু তি নিীনরাও ্ািিান িলছেন।
দকাবিলডর সঙ্টকাল্ এরকম অলনক
উোিরে সামলন এলসলে। োরেোরেীরা দরল্র ওোই-ফাই পবরলষিা িযেিিার কলর
অলনক িই ডাউনল্াড কলর তাঁলের পড়ালোনাে গবত এলনলে। বডবজটা্ ইবন্ডো
উলেযোলগর দক্ষলরে দর্ওলে গুরুত্বপূ ে্ অিোন দরলখ ১৫ দম তাবরলখ িাজাবরিাগ এিং
ওবড়োর জারাপাড়া দর্ওলে দস্টেলন ওোই-ফাই পবরলষিা চা্ু কলর এর সংখযো
৬,০০০-এ দপঁলে বেলেলে।

প্

ছপাত্রক্দর ব ৃহত্তর স্পাক্থ্ট বসববএসই-র দ্পাদশ গরেেীর
গবপাক্ড্টর পরীষেপা বপাবতল

্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর সিাপবতলত্ব আলোবজত বিঠলক োরেোরেীলের বিলত
একবট গুরুত্বপূ ে্ বসদ্ধাতে বনলে এ িের বিােে দরেেীর দিাড্ পরীক্ষা িাবত্ করা
িলেলে। কলরানার সঙ্টকাল্ োরেোরেীলের েুবচিতো েূ র করলত প্্ানমন্তী বনলজ
এই বিঠলক সিাপবতত্ব কলরন। এই বিঠলক বসবিএসই-র দচোরমযোলনর পাোপাবে
প্বতরক্ষা মন্তী রাজনাে বসং আর তেযে ও সম্প্রচার মন্তী প্কাে জািলড়করও
উপবস্ত বেল্ন। কলরানাকাল্র কো মাোে দরলখ
এই বসদ্ধাতেলক অতযেতে গুরুত্বপূ ে্ মলন করা িলছে।
পরীক্ষা িাবত্ করা বনলে প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী
িল্লেন, “োরেোরেীলের বনরাপত্তাই আমালের
অরিাব্কার। কলরানার মল্যে দেল্-দমলেলের চালপ
রাখা বঠক নে।” দতমনই পরীক্ষা িাবত্ করা বনলে
বসবিএসই দেলক ি্া িলেলে কলরানা অবতমারীর
ফল্ পবরিযেপ্ত অবনচিেতা দেলখ সংবলিষ্ সমস্ত পলক্ষর
বফডিযোক দনওোর পর এ িের বিােে দরেেীর দিালড্র পরীক্ষা আলোজন না করার
বসদ্ধাতে দনওো িলেলে। আসল্, কলরানার ববিতীে দেউ আসার পর সারা দেলের
োরেোরেী এিং অবিিািকলের মল্যে বিােে দরেেীর দিালড্র পরীক্ষাে িসা বনলে
িে বে্। এরপর আইবসএসই দিাড্ও বিােে দরেেীর দিালড্র পরীক্ষা িাবত্ কলর
বেলেলে।

এক জপাবত এক
গরশন কপাড্ট উক্দ্যপাক্�
লপািবপান হক্বন ১.৫
গকপাবর েপান্ষ

‘এ

ক দেে এক দরেন কাড্’
চা্ু িওোে অবতমারীর
সমে পবররােী রেবমকলের বনেবমত
খােযেেসযে
পাওো
সু বনবচিত
কলরলে আর দেলের দর দকানও
জােগাে দরেন দতা্ার সু বি্া
তাঁলের জনযে আেীি্ােস্বরূপ িলে
উলঠলে। এই প্কল্প শুরু িওোর
পর দেলক প্বত মালস গলড় ১.৫
দকাবটরও দিবে মানু ষ বনলজর
দরেন দোকালনর িাইলর অনযোনযে
রালজযের দরেন দোকান দেলক
সু ্লি দরেন তু্লত পারলেন।
আলগ এই পবরলষিা শু্ু বনলজর
রালজযে, বনজস্ব এ্াকার গেিন্টন
িযেিস্াে পাওো দরত। এখন
দেলের ৩২বট রাজযে ও দকন্দ্রোবসত
অঞ্চল্ চা্ু িওো ‘এক দেে এক
দরেন কাড্’ িযেিস্ার মা্যেলম ৬৯
দকাবট মানু ষ ্ািিান িলছেন।
২০১৯-এর আগস্ট মালস এই
প্কল্প শুরু িওোর পর দেলক এই
রাজযে ও দকন্দ্রোবসত অঞ্চ্গুব্লত
এখনও পর্তে ২৬ দকাবট দ্নলেন
িলেলে। অে্াৎ সু বি্ালিাগীরা
তাঁলের মূ ্ রালজযের দরেন কাড্
বেলে দেলের অনযে রাজযে িা
দকন্দ্রোবসত অঞ্চ্ দেলক সরকাবর
গেিন্টন িযেিস্ার মা্যেলম দরেন
সংরিি কলরলেন। রবে দকাবিড
সংক্মেকাল্র পবরসংখযোন দেবখ
তািল্ এবপ্্, ২০২০ দেলক
এবপ্্, ২০২১ পর্তে প্াে ১৮.৩
দকাবট দপালট্বিব্বট রেযোনজযোকেন
িলেলে। শু্ু তাই নে, দকন্দ্রীে
সরকার সক্ রাজযেগুব্লক এখন
দরেলনর দোকানগুব্লক আলগর
দেলক দিবে সমে পর্তে আর দগাটা
সপ্তাি ্লর দখা্া রাখার বনলে্ে
বেলে গরীি পবরিারগুব্লক আশ্বস্ত
কলরলে।
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১৬-৩০ জুন, ২০২১

৫

দগাো বিপ্লি বেিস

গ�োয়োর প্রথম স্োধীনতো সংগ্োম
ভারত ১৯৪৭ সালে স্াধীনতা অর্জন কলর। ককন্তু দেলের একটা অংে তারপরও অলনক বছর
ধলর কবলেকে োসনাধীন কছে। এই অঞ্চেলক স্াধীন করলত দেলেলছ আরও ১৪ বছর। পত্্জ কের
োসনাধীন দেলের তটবততী রার্য দোয়ালক স্াধীন করার আল্ােন শুরু হলয়কছে ১৯৪৬ সালের
১৮ র্ন। দসই কেনটি দোয়া কবপ্লব কেবসও বো হয়

িা

দস্া ো গামা ১৪৯৮ সাল্ িারলত এলসবেল্ন আর
তার ১২ িেলরর মল্যে ১৫১০ সাল্ পতু্বগজরা
দগাোে তাঁলের উপবনলিে স্াপন কলরবে্। তখন
দেলক শুরু কলর ১৯৬১ পর্তে দগাো পতু্বগজ োসনা্ীন
বে্। ১৯৪৭-এ দেে বরিবটে োসন দেলক মুতি িলে স্বা্ীন
িলেলে। ১৯৫৪ সাল্ ফরাসীরা পবডিলচরী দেলড় চল্ রান।
বকন্তু দগাো স্বা্ীন িেবন। ১৯৪৬ সাল্ এটা স্পষ্ িলে রাে
দর আর দিবেবেন ইংলরজরা িারলত রাজত্ব করলত পারলি
না। বকন্তু পতু্বগজরা দকানও মূ ল্যেই দগাোলক মুতি করলত
চােবন। দসই সমে দগাোলক মুতি করালনার জনযে দেলের
প্্ান দনতালের মল্যে কালরার দতমন গিীর আরিি বে্
না। বকন্তু স্বা্ীনতা সংরিামী এিং সমাজিােী মলনািািাপন্ন
রাম মলনাির দ্াবিো দগাোলক স্বা্ীন করার জনযে উলঠ-পলড়
দ্লগবেল্ন। দ্াবিো তাঁর িন্ু ডঃ জুব্োও মযোলনলজসএর বনমন্তে রক্ষা করলত দগাোে বগলেবেল্ন। বতবন রখন
দেলখন পতু্বগজরা এমনবক ইংলরজলের দেলক দিবে েমনপীড়ন কলর, তখন বতবন দগাোে নাগবরক অব্কালরর জনযে
আল্া্ন শুরু করার বসদ্ধাতে দনন। ১৯৪৬-এর ১৮ জুন
বতবন দগাোে পতু্বগজলের বিরুলদ্ধ আল্া্ন শুরু কলরন
আর দসই বেনবটলক দগাো বিপ্লি বেিস দ�াষো কলর দেন।
ফল্ তাঁলক দরিপ্তার করা িে। এটাই দগাোর স্বা্ীনতা
সংরিালমর প্েম সতযোরিি আল্া্ন। মিাত্া গান্ী দগাোর
স্বা্ীনতা আল্া্লন দ্াবিোর িূ বমকালক সমে্ন কলরন এিং
বতবন ‘িবরজন’ পবরেকাে পতু্বগজ সরকালরর েমন-পীড়লনর
সমাল্াচনা কলর বনিন্ দ্লখন। তারপর বকেু েলত্র বিবনমলে
দ্াবিোলক মুতি কলর দেওো িে। বকন্তু দ্াবিো দগাোে
বিপ্ললির দর দজযোবত জ্াব্লেবেল্ন, তা দগাোিাসীর মলন
৬
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স্বা্ীনতার স্পৃিা প্জ্জ্বব্ত কলর আর তাঁরা িারলতর স্বা্ীনতা
সংরিাম দেলক দপ্রো বনলে বনলজলের সংগবঠত করলত শুরু
কলরন। দগাোর বিপ্ললি বিপ্লিীলের আত্িব্োন অিূ তপূ ি্
বে্। দগাোলক পতু্বগজলের কি্ দেলক মুতি করালনার জনযে
‘আজাে দগামাতেক ে্’ নামক একবট বিপ্লিী ে্ও সবক্ে
বে্। এই ে্ স্াপন কলরবেল্ন বিশ্বনাে ্ম্বালড্, নারােে
িবর নাইক, েত্তালরেে দেেপালন্ড এিং প্িাকর বসনারীর
মলতা দনতারা। পতু্বগজ সরকার এই আল্া্ন কুচল্
দেওোর জনযে অলনক আল্া্নকারীলের এিং বিপ্লিীলের
দরিপ্তার কলর আর েী�্কা্ীন কারািালসর সাজা দেে। বকন্তু
তা সল্বেও দগাোে স্বা্ীনতা আল্া্লনর গবত লিে িে না
আর দসখানকার কারাগারগুব্ সতযোরিিীলের বিলড় িলর রাে।
এমনবক দগাোলক স্বা্ীন করলত ম্ু ব্মালের মলতা দনতাও
েু ’িের পর্তে পতু্বগজলের কারাগালর ি্ী বেল্ন। বকন্তু
পতু্বগজরা এত সিলজ মানার পারে বে্ না। তালের সলঙ্গ
সমস্ত আ্াপ-আল্াচনা এিং িারলতর কূটশনবতক প্লচষ্াও
িযেে্ িে। তখন বসনযে িস্তলক্ষপই িলে ওলঠ একমারে বিকল্প।
১৯৬১ সাল্র ১৮ বডলসম্বর শুরু িওো ৩৬ �ন্টার দসনা
অবিরালনর নাম দেওো িে ‘অপালরেন বিজে’। এলত
িারতীে দনৌ-িাবিনী, বিমানিাবিনী এিং দসনািাবিনী একসলঙ্গ
আক্মে কলর। সামানযে প্বতলরাল্র পর বিজেী িলে িারতীে
দসনা দগাোলক সাফল্যের সলঙ্গ মুতি দ�াষো কলর। পতু্গাল্র
পক্ষ দেলক দজনালর্ মযোনু লে্ অযোলন্টাবনও িাসাল্া ই
বস্িা আত্সমপ্লের প্মােপলরে স্বাক্ষর কলরন। এিালি
অলনক িেলরর সংরিালমর পর ১৯৬১ সাল্র ১৯ বডলসম্বর
দগাো স্বা্ীন িে। ২০২১ সাল্র ১৮ জুন দেে দগাো বিপ্লি
বেিলসর ৭৫তম িষ্পূবত্ পা্ন করলি।

দমজর রাম রা�িা রালে

িযেবতিত্ব

৭২ ঘন্ো অবিরোম িীরত্ব
প্রদরন্শ কোরী এক পরমিীর
১৯৪৮-এ িোরর্রীয় কসনো �োশ্্রীডর েোভ�স্োভন �োনোদোরডদর েডথোভের
জিোি ভদভছিল। কনৌডসরো জডয়র ের রোডজৌভর েুনরুধেোর। ভ�ন্তু
সরু ভিেজ্জন� উঁেু-ভনেু েো�োভড় েডথ সিেোইডর িড় ে্যোডলঞ্জ ভছল
ভিভিন্ন জোয়গোয় শত্রুর ভিভছডয় রোখো িোরুভদ সুড়গে আর সোমডন
কথড� শত্রুডদর কজোরদোর গুভলিষ্ে। কসই সমডয় এ�জন িোরর্রীয়
বসভন� ৭২ ঘন্ো ধডর খোওয়ো-ঘুম র্যোগ �ডর, দৃঢ় সঙ্ল্প ভনডয়
রোস্ো েভরষ্োর �ডর কগডছন আর শত্রুর গুভলডর আ�র �ওয়ো
সড্বেও এ �োজ �ডর কেডর থোড�ন। রোঁর প্রস্তুর �রো ভনরোেদ েডথ
িোরর্রীয় বসন্যরো আক্রমে �ডর রোডজৌভর েুনরুধেোর �ডর।

দকা

নও রু দ্ধ বিষেক বসলনমার অযোকেন
বিলরার মলতা িাস্তি জীিলন এই কাজ
কলর দেবখলেলেন দমজর রাম রা�িা রালে।
১৯৪৮-এ রখন স্বা্ীনতার বকেু বেন পরই পাবকস্তালনর
কািাই্ী পাঠান িানাোররা কাশ্ীর আক্মে কলর। আসল্
কািাই্ীলের দপাোলক তারা বে্ পাবকস্তাবন বসবনক, রারা
িূ স্বগ্ কাশ্ীরলক পাবকস্তালন সাবম্ করলত দচলেবে্।
িারতীে দসনা তালের বিরুলদ্ধ প্তযো�াত িালন। ্ীলর ্ীলর
েত্রুলের েখ্ করা সমস্ত এ্াকা িারতীে বসনযেরা পুনে্খ্
কলর। দনৌলসরা জলের পর েত্রুরা বপবেলে দগল্ িতাোরিস্
িলে দনৌলসরা রালজৌরী িাইওলেবটলক দিলে ধ্বংস কলর
বেলে রাে। িারতীে টযোঙ্ দরবজলমন্ট দ্রুত রালজৌবর দপঁেলত
চাইবে্ বকন্তু দর পে িারতীে বসনযেরা দিলে দনে, দসই পলে
বে্ অলনক িারুবে সু ড়ঙ্গ। অগতযো উঁচু-বনচু দসই পলে এই
িারুবে সু ড়ঙ্গগুব্লক বনব্রিে করার োবেত্ব বনল্ন তৎকা্ীন
দসলকন্ড দ্ফলটনযোন্ট রা�িা রালে আর তাঁর দনতৃত্বা্ীন ৩৭
অযোসল্ট বফল্ড দকাম্াবনর সলঙ্গ চতুে্ দডাগরা দরবজলমলন্টর
একবট িযোটাব্েনলকও জুলড় দেওো িে। েত্রুর দগা্াগুব্
িষ্লে অলনক িারতীে জওোন েিীে িন। অলনলকই
আিত িন। আিতলের মল্যে দসলকন্ড দ্ফলটনযোন্ট রালেও
বেল্ন। বকন্তু তিুও বতবন এবগলে দরলত োলকন। বতবন
বনলজর কমান্ডারলক তাঁর ব্বডং টযোঙ্ দেলক কািার ফাোর
চাব্লে দরলত িল্ন আর বনলজ টযোলঙ্র বনলচ শুলে শুলে
মাইন পবরষ্ার করলত োলকন। একসালে েু বট েবড়র সািালরযে
টযোলঙ্র ড্াইিারলক বনরাপে পে বনলে্ে করলত োলকন।
এিালি বতবন দকি্ িারুবে সু ড়ঙ্গ পবরষ্ার কলরনবন, েত্রুলের
অলনক িযোলটব্েনলকও িাতলিামা েু ঁলড় উবড়লে দেন। ৭২
�ন্টা খাওো-�ুম তযোগ কলর দসলকন্ড দ্ফলটনযোন্ট রালে
িারতীে দসনার জনযে এবগলে রাওোর পে প্স্তুত কলরন। এই

জন্ম

২৬ জু ন, ১৯১৮ মৃতুযু

১১ জু লাই, ১৯৯৪

অসীম িীরলত্বর জনযে তাঁলক ১৯৪৮ সাল্র ৮ এবপ্্ িারলতর
তৃতীে পরমিীর চক্ সম্ান দেওো িে। িারতীে দসনাে
িািােু রীর উোিরে সৃ বষ্কারী দসলকন্ড দ্ফলটনযোন্ট রালের
জন্ম কে্াটলকর দোট্ট রিাম িালিবরলত ১৯১৮ সাল্র ২৬
জুলন িলেবে্। তাঁর বপতা বেল্ন রাজযে পুব্লের কম্চারী।
দসজনযে এক েির দেলক অনযে েিলর িেব্ িওো পবরিালর
তাঁর বেেি দকলটলে। রাম রা�িা রালের রখন িেস ১২
িের, তখন মিাত্া গান্ী অসিলরাগ আল্া্ন শুরু কলরন।
রাম রা�িা রালে দসই আল্া্লন অংেরিিে কলরবেল্ন।
তাঁর িািা েু বচিতোরিস্ত িলে দেল্লক বনলে বপবরেক রিালম
বফলর আলসন। রাম রা�িা রালে রিালম বফরল্ও তাঁর হৃেে
সািস এিং দেৌলর্র অব্কারী বে্। বতবন বরিবটে িারলতর
ইবঞ্জবনোস্ দরবজলমলন্ট বসপািী বিলসলি দরাগোন কলরন।
ববিতীে বিশ্বরু লদ্ধ রিহ্মলেলে জাপাবন বসলনযের বিরুলদ্ধ ্ড়াইলের
জনযে তাঁলের দকাম্াবনলক পাঠালনা িলেবে্। তাঁলের ওপর
োবেত্ব বে্ েত্রুর �াঁবট উবড়লে একবট বরিবটে রু দ্ধজািালজ
চলড় দেলে বফলর আসা। বকন্তু ওই জাপাবন �াঁবট ধ্বংস কলর
দফরার সমে বরিবটলের জািাজ দপঁেেবন। তখন রাম রা�িা
রালে সঙ্গী বসনযেলের দনতৃত্ব বেলে পালে দিঁলট েত্রু এ্াকা
অবতক্ম কলর বফলর আলসন। তাঁর এই িীরত্ব দেলখ তাঁলক
জুবনের কবমেনড অবফসার পলে উন্নীত করা িে।
১৯৬৭ সাল্ রাম রা�িা রালে িারতীে দসনার দমজর পে
দেলক অিসর দনন। ১৯৯৪ সাল্র ১১ জু্াই পুলেলত বতবন
পরল্াক গমন কলরন। স্বা্ীনতা সংরিাম দেলক শুরু কলর
এখন পর্তে িারলতর ইবতিালস এমন অলনক িীরগাো দ্খা
রলেলে রাঁরা তাঁলের পরাক্ম, দেৌর্ এিং আত্াবিমালনর
মা্যেলম এই দেলের মান-সম্ান রক্ষা কলর দগলেন। দমজর
রাম রা�িা রালের নাম আজ দসই িীলরলের মল্যে সগলি্
উচ্াবরত িে।
বনউ ইবন্ডো সমাচার
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৭

কলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াই

সর ন র ড ত শ স র ড
স র র রত তৃ ত
জনযু ডত ডনস

স ে
শ স র

এক েতাব্ীর সবচাইলত ভয়ঙ্কর কবশ্বব্যাপী মহামারী রূলপ সামলন এলসলছ কলরানা ভাইরাস। ভারত
ব্ক কচকতলয় এর দমাকাকবো করলছ। পকরণামস্রূপ, একরিলে কবিতীয় দেউলয়র আক্রমলণ সংক্রাকমত
মান্লের সংখ্যা দেভালব দ্রুতেকতলত দবলেকছে তা এখন ক্রমহ্াসমান। অকসিলরন সরবরাহ দেলক
শুরু কলর ওে্ধ ককংবা হাসপাতালে েে্যার ব্যবস্া – সব দষেলরেই এখন পকরকস্কত উন্নত হলছে।

ঝা

ড়খলডির দেও�র দজ্াে ম্ু িলনর একবট দোট
রিালমর িাবস্া সাত িের িেসী দোটু রাো একবট
বিবডও িাত্ার মা্যেলম জনগেলক সংক্মলের
েৃ ঙ্খ্ িাোর জনযে দপ্রো দরাগালছে। এলকর দপেলন এক
ক্মান্বলে োঁড় করালনা সাবরিদ্ধ ইঁলটর মাঝখান দেলক একবট
ইঁট তুল্ বনলে দোটু িল্, “আমালের শু্ু এইটুকুই করলত
িলি!” একবট দোট্ট বেশুর এই িাত্া আমালের দেখাে দর
কলরানা িাইরাস দেলক সু রবক্ষত োকলত িল্ সংক্মলের
েৃ ঙ্খ্ দিলে দেওো জরুবর। বঠক দতমনিালিই দরিালি
এলকর দপেলন আলরকবট ইঁটলক দকউ ্াক্া বেল্ সমস্ত ইঁট
৮

বনউ ইবন্ডো সমাচার
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এলক এলক শুলে পলড়। বকন্তু এগুব্র মল্যে দেলক দর দকানও
একটালক তুল্ বনল্ ইঁটগুব্র পড়া দেলম রাে। কলরানা
িাইরালসর সংক্মেও এমনই। আমরা রবে এই সংক্মলের
েৃ ঙ্খ্ িােলত সফ্ িই, তািল্ এর বিরুলদ্ধ জে সু বনবচিত।
মিারালষ্ট্রর আিলমেনগলরর প্াে ১,৫০০ জনসংখযোসম্ন্ন
রিাম িোলর খুে্ সম্ূ ে্রূলপ কলরানা মুতি িলেলে। খরারিস্ত
এই রিালমর অব্কাংে মানু ষ কম্সংস্ালনর দখাঁলজ অনযোনযে
েিলর চল্ বগলেবে্। মিারাষ্ট্র সরকার ্কডাউন শুরু করাে
এই মানু লষরা রিালম বফলর এল্ রিাম পঞ্চালেত এিং স্বাস্যে
বিিাগ এঁলের প্লতযেলকর অযোবন্টলজন দটস্ট রিালমর মল্যেই

n

n

n

n

০,০০০

১,০০,০০০

দতমনই ১৫ দম-র পর ক্মাগত দরাজ
পাওো সংক্াবমত দরাগীর তু্নাে সু স্
িওো দরাগীর সংখযো িৃ বদ্ধ পালছে।
দম মালসর দেষ সপ্তালি দেলে সাপ্তাবিক
কলরানা পবজবটি িওোর িার কলম
প্াে ১১ েতাংলে দপঁলেলে আর বেবনক
পবজবটবিবট দরট দনলম িলেলে ৯.৪২%।
এই বনলে ্াগাতার েু ’বেন ্লর
পবজবটবিবট দরট ১০ েতাংলের বনলচ
আর সু স্তার িার িৃ বদ্ধলত ৮৯.৬৬% িলে
দগলে।

কলর। রাঁলেরলক সংক্াবমত পাওো দগলে, তাঁলেরলক আ্াো
কলর দরলখ বচবকৎসা শুরু করা িলেলে। সমলে সমলে পরীক্ষা
আর বচবকৎসার ফ্ ি্ িোলর খুে্ রিাম সম্ূ ে্রূলপ কলরানা
িাইরাসমুতি দ�াষো করা সম্ি িলেলে।
এই েু বট উোিরে দেলক আমরা িুঝলত পাবর দর েতাব্ীর
সিচাইলত িড় অবতমারীর সমলেও পবরবস্বত রতই মুেবক্
দিাক না দকন, সিাই বমল্বমলে দচষ্া করল্ এই িাইরাস
প্বতলরাল্ জে পাওো সম্ি। ্ড়াই অলনক েী�্। দসজনযে
আমালের এ ্রলনর প্লচষ্ালক উৎসাি দরাগালত িলি।
রাজযে ও দজ্াস্তরীে আব্কাবরকলের সলঙ্গ আল্াচনাে িলস

নতু ন সর সর ন
শর

২০ শম

২১ শম

সর ন শ স েু
শর

২২ শম

২৩ শম

৩,২ ,৮ ০

২,৯ ,৯

এর দমাকাবি্াে প্াে ৩ ্ক্ষ দরাগী
দরাজ সু স্ িলছেন। বিলশ্বর ৯৯বট দেলের
জনসংখযোও এত নে।

১, ০,০০০

২,০৮,৯২১

২,০০,০০০

১,৯ ,৪২

২৪ দম দেলে নতুন সংক্াবমত দরাগীর
সংখযো ১ ্ক্ষ ৯৪ িাজার বে্। বকন্তু ১৫
এবপ্ল্ এই সংখযো বে্ ২ ্ক্ষ দেলক
সামানযে কম।

২, ০,০০০

২,২২,৩১

৩,০০,০০০
২,৪০,৮৪২

ফ্স্বরূপ, দকাবিলডর ববিতীে দেউলে দরমন
সংক্মে দ্রুতগবতলত িাড়বে্, এখন
ততটাই দ্রুতগবতলত হ্াস পালছে।

৩,০২, ৪৪

৩, ,১০২

৩, , ৩০

৩, ,২৯

f mk c

৩, ০,০০০

২, ,২৯৯

n

৪,০০,০০০

২, ৯, ১

n

কলরানা িাইরালসর এই অবতমারীর
বিরুলদ্ধ ্ড়াইলে দকন্দ্রীে সরকার দটবস্টং,
দরেবসং এিং বরেটলমলন্টর পাোপাবে
বটকাকরলে ক্মাগত দজার বেলেলে।

২, ,১১০

n

র ৃড
৩, ৯,০

েু ত র

স

২৪ শম

২ শম

২ শম

আপনারদর তপে্যা আর আমারদর
েকরলর টমটলত প্ররচষ্ায় মিামারীর
এই আক্রম্রক আপনারা অরনকিাই
প্রটতররাধ করররছন টকন্তু এখন
আত্মতু টষ্র েময় নয়, আমারদর এখন
একটি দীঘণি লড়াই লড়রত িরব। নতু ন
মন্ত্র এিাই দিাক – ‘দরখারন অেু স্
দেখারনই টচটকৎো’, এিা দরন আমরা
না ভু টল। আমরা টচটকৎোরক রত দবটশ
দরাগীর কারছ টনরয় রাব, আমারদর স্াস্্য
ব্যবস্ার ওপর চাপ ততিাই হ্াে পারব।”
নম নসর শম
বিগত ২০ দম তাবরলখ প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী িল্ন, “বিগত
দেড় িেলর আমরা এটা অনু িি কলরবে দর এই সংক্মে
রতবেন নূ যেনতম রূলপও তার উপবস্বত জাবির করলি, ততবেন
পর্তে আমালের সামলন এর চযোল্ঞ্জ দেলক রালি। কখনও
আক্ালতের সংখযো হ্াস দপলত শুরু করল্ মানু লষর মলন িে
দর এখন আর বচতোর দকানও কারে দনই। বকন্তু আমালের
অবিজ্তা অনযেরকম। দসজনযেই দটবস্টং এিং োরীবরক েূ রত্ব
িজাে রাখার বনেমাি্ী আমালের পা্ন কলর দরলত িলি।
সংক্মলের েৃ ঙ্খ্ িােল্ই এর দেলক িাঁচার পে দিবরলে
আলস।”
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৯
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রসত ড স র ১৯০ড শ সের জনে যু শ স
শ ডে ম নু স র সর ন শ
ে
স স
কলরানা ভাইরালসর রিেম দেউলয়র সময় দেলকই দকন্দীয় সরকার োোতার দটলটের সংখ্যা বৃকধির
উলে্যাে কনলয়কছে োলত সংক্রাকমত ব্যকতিলের সম্পলক্জ দ্রুত রানা োয়। এর ফে হে ২০২০-র
দফব্রুয়াকরলত মারে একটি দটকটেং ে্যাব কেলয় শুরু কলর এখন সারা দেলে ২,৫৮৬টি ে্যালব পরীষো করা
হলছে। স্যালম্পলের দহাম কালেকেন দেলক শুরু কলর আইকসএমআর বিারা স্ীকৃত েলবেণাোলর পরীষোর
পকরলেবা েলে উলেলছ

২২ ১

২৫ দম পরণিন্ত ভাররত দরকিণি

৩৩ ৪৮

লষে দকাটভি দিস্ট িরয়রছ ২৫ দম
তাটররখ। এটি একটদরন করা দিরস্টর
েবণিাটধক দরকিণি

দকাটি দকাটভি-১৯ দিস্ট করা িরয়রছ। এটি আরমটরকা েি টবরশ্বর ১৯০টি দদরশর দমাি
জনেংখ্যা দেরক দবটশ

ন
n

n

n

ড সত শ ড ি র

র েুড

এর সলঙ্গ এখন দকাবিলস্ফ
বকটলকও মঞ্জু র করা িলেলে। এই
বকলটর মা্যেলম এখন দর দকউই
িাবড়লত বনলজ কলরানা দটস্ট করলত
পালরন। এর আলগ দটলস্টর েু বট
সিচাইলত সিজ পদ্ধবত রূলপ র্াবপড
অযোবন্টলজন দটস্ট আর আরবটবপবসআর দটস্টই চা্ু বে্।
এই দটস্ট বকট দপ্গনযোবসি দটস্ট
বকলটর মলতা রা অন্াইন মা্যেম
দেলক বকংিা দমবডলক্ দস্টার দেলক
দকনা দরলত পালর। এবট দকনার পর
আপনালক বনলজর দমািাইল্ বকট
সম্বক্ত অযোপ ডাউনল্াড করলত
িলি। আপবন দর দকাম্াবনর বকট
বকলনলেন তালের অযোপ আপবন গুগ্
দপ্ল দস্টার বকংিা অযোলপ্ দস্টার
দেলক ডাউনল্াড করলত পালরন।
এই অযোপ কলরানা দটবস্টং-এর
দসন্টা্ দপাট্াল্র সলঙ্গ রু তি িলি।
আপনার দটলস্টর দর ফ্ই দিাক না
দকন তা সরাসবর দপাট্াল্ আপলডট
িলে রালি। এই দগাটা প্বক্োর
সমে আপনার িযেবতিগত দগাপনীেতা
সম্ূ ে্রূলপ িজাে রাখা িলি।

১০
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শ ড সে

ড

এই দিস্ট টকি ল্যািারাল দ্া
দিরস্টর ওপর কাজ করর। আপটন
টনরজর নাক দেরক দনওয়া
ে্যারপেল টিউরব দফলরবন।
এই টিউরব আরগ দেরক একটি
তরল পদােণি ভরা োকরব। এই
টিউবটিরক টরিরজর দভতরর রাখা
িয়, দরখারন তরলরক দশাে্
করার একটি প্যাি লাগারনা োরক।
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স

জ সর

এই প্যাি িরয় এই তরল একটি
পটটিরত রায় দরখারন আরগ
দেরকই কররানা ভাইরারের
স্াইক দপ্রাটিনরক টচনরত
পাররব দতমন অ্যাটটিবটি মজু ত
োরক। আপটন রটদ েংক্রাটমত
িন তািরল এই অ্যাটটিবটি
েটক্রয় িরয় ওরে আর টকি
আপনার দিস্ট পটজটিভ দদখায়।

ড
নর র র
ডজড
সে ত স
নস
শ ড ি ডন ম
ন রসত স , র ড শনস ড
সে
ত স
নস
রড ড ডে র শ
র সত স

ততম
ড
র
n

n

বটকাকরলের তৃতীে পর্ালে ১৮-৪৪ িের িেসী ১
দকাবটরও দিবে মানু ষলক বটকাকরে করা িলেলে।
দতমনই দমাট বটকাকরলের দক্ষলরে িারত ২৫ দম
তাবরলখ ২০ দকাবট মানু লষর বটকাকরলের গুরুত্বপূ ে্
পর্াে অবতক্ম কলরলে। িারতই এতজনলক বটকা
দেওো তৃতীে দেে।
বটকাকরলের তৃতীে পর্ালে ১৮-৪৪ িের িেসী ১
দকাবটরও দিবে মানু ষলক বটকাকরে করা িলেলে।
দতমনই দমাট বটকাকরলের দক্ষলরে িারত ২৫ দম
তাবরলখ ২০ দকাবট মানু লষর বটকাকরলের গুরুত্বপূ ে্
পর্াে অবতক্ম কলরলে। িারতই এতজনলক বটকা
দেওো তৃতীে দেে।

দম মারের ২৫ তাটররখর মরধ্য দকন্দীয়
েরকার ২২ দকাটিরও দবটশ টিকার দিাজ
রাজ্য েরকারগুটলরক পাটেরয়রছ। টিকা
উৎপাদন বৃ টধের জন্যও ক্রমাগত প্ররচষ্া
করা িরছে
শম ড

র

যু ম

২০,০৪,৯৪,৯৯১ ৯ ,৯৪,৮৩
n

n

n

বটকাকরলের সংখযোর বিসালি বচন এিং আলমবরকার
পরই িারত তৃতীে দেে দরখালন ২০ দকাবটরও দিবে
মানু ষলক বটকাকরে করা িলেলে।
বটকাকরলের সংখযোর বিসালি বচন এিং আলমবরকার
পরই িারত তৃতীে দেে দরখালন ২০ দকাবটরও দিবে
মানু ষলক বটকাকরে করা িলেলে।
এখন দেলক মিারালষ্ট্রর িফবকন ইনবস্টবটউট,
িােদ্রািালের ইবন্ডোন ইবমউলনা্বজকযো্ ব্বমলটড
(আইআইএ্) এিং উত্তর প্লেলের িু্্েিলরর
ইবমউলনা্বজকযো্স অযোন্ড িালো্বজকযো্স কলপ্ালরেন
ব্বমলটডও দকািযোবসিন উৎপােন করলি।
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ড সজন

যু ডরস
ডন রত

শ স

দকাকভড-১৯-এর কবিতীয় দেউলয়র সময় েখন অকসিলরন এবং ওে্লধর রিলয়ারন বৃকধি দপলয়লছ,
ভারত তখন এই েলষে্য দ্রুত পেলষেপ কনলয়লছ। দমকডলকে অকসিলরন সরবরালহর রন্য ১৪টি
কেল্ালে্যালের নাইল্ালরন প্ল্যান্টগুকেলক অকসিলরন উৎপােন প্ল্যালন্ট রূপান্তকরত করা হলয়লছ।
আরও ৩৭টি এ ধরলনর দকাম্পাকনলক কচকনিত করা হলয়লছ

১ ,

ড

অটসিরজন কনরেনররেির ও ১৬,৩৩১টি
অটসিরজন টেটলডিার ২৪ দম-র মরধ্য
আপৎকালীন েরবরাি করা িরয়রছ
n

n

n

n

n

n

রাজ্যগুটল ১৩,৪৪৯টি দভটটিরলির /
বাইপ্যাপ েি

১৯ড

অটসিরজন উৎপাদন প্্যাটি দপরয়রছ

িারতীে দর্ওলে ২৪৭বট অবসিলজন এসিলপ্স দরেলনর মা্যেলম
২৪ দম-র আলগ ৩০ বেলনর মল্যে ১৬,০০০ দমবরেক টলনরও দিবে
তর্ দমবডলক্ অবসিলজন ১৪বট রালজযে সরিরাি কলরলে।
২০ দম পর্তে পাওো তেযে অনু সালর দেলে প্বতবেন ৯,২৫০
দমবরেক টন অবসিলজন উৎপাবেত িলছে। গত িের এই সমলে
দেলে বেবনক প্াে ৯০০ দমবরেক টন উৎপাবেত িত।
বসঙ্গাপুর এিং ব্রুলনই সি বিবিন্ন দেে দেলক আমালের
বিমানিাবিনী এিং দনৌ-িাবিনী অলনক স্বাস্যে সরঞ্জাম বনলে
আসলে। িারলতর প্বতরক্ষা গলিষো দকন্দ্র (বডআরবডও) বেবলিলত
চারবট বপএসএ অবসিলজন প্লযোন্ট এিং িবরোনাে একবট বপএসএ
প্লযোন্ট চা্ু কলরলে।
আরও ১৫০-১৭৫বট প্লযোন্ট বনকট িবিষযেলত চা্ু িলত চল্লে।
িারতীে বিমানিাবিনী অপালরেন দকাবিড বরব্ফ-এর জনযে
৯৯০বট উড়ালনর মা্যেলম বিলেে দেলক ওষু ্ ও অবসিলজন
বসব্ন্ডার এলনলে।
বতনবট সেস্ত্র দসনা দেলক দমাট ৮০০ জন ডাতিার বিবিন্ন কলরানা
দসন্টালর জনগেলক পবরলষিা বেলছেন।
বতনবট সেস্ত্র দসনা দেলক দমাট ৮০০ জন ডাতিার বিবিন্ন কলরানা
দসন্টালর জনগেলক পবরলষিা বেলছেন।
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১২

লষে ফ্যাটভটপরাটভর এবং ৬.৯ লষে
দরমরিটেটভর ইরজেকশন ২৪ দম-র মরধ্য
আপৎকালীন েরবরাি করা িরয়রছ

ু ম স র নতু ন স যু
n

n

n

n

আেু ষ মন্তক একবট দডবডলকলটড কবমউবনবট
সালপাট্ দিল্প্াইন চা্ু কলরলে। এবট দকাবিড-১৯
সংক্াতে দর দকানও সমসযোর দমাকাবি্াে আেু ষবিবত্তক পদ্ধবত সম্লক্ তেযে প্োন করলি।
এর দটা্-বরি নম্বর ি্ – ১৪৪৪৩। এই
দিল্প্াইন সারা দেলে সকা্ ৬টা দেলক মাঝরাত
পর্তে সারা সপ্তাি দখা্া োকলি।
১৪৪৪৩ দিল্প্াইলনর মা্যেলম আেু লষর বিবিন্ন
দক্ষরে দরমন আেু লি্ে, দিাবমওপযোবে, দরাগ,
নযোচালরাপযোবে, ইউনাবন এিং বসদ্ধা বিলেষজ্রা
জনগলের সমসযো শুলন তাঁলের সমা্ালনর পরামে্
বেলছেন।
এই বিলেষজ্রা শু্ু ই দরাগীলের কাউলসিব্ং এিং
প্লোজনীে বচবকৎসা পরামে্ বেলছেন না, তাঁরা
বনকটিত্ী আেু ষ দকন্দ্র সম্লক্ও তেযে প্োন
করলেন।

ডে
স র জনযু ড ম শ ে
সর ন র
ড ত ডে স র মত ন
দেসব কেশুরা কলরানা অকতমারীর ফলে মা-বাবালক হাকরলয় অনাে হলয়লছ, দকন্দীয় সরকার তালের
রন্য একটি নত্ ন উলে্যাে চাে্ কলরলছ। কপএম দকয়াস্জ -এর অধীলন দসইসব দছলেলমলয়রা, দছাট কেশুরা,
োরা বাবা-মা ককংবা অকভভাবকলের হাকরলয়লছ তালেরলক আকে্জ ক সাহাে্য দেওয়া হলব

ক

দরানা অবতমারীর ফল্ একবট
অপ্তযোবেত পবরবস্বত সৃ বষ্
িলেলে। এবট মানি ইবতিালসর
একবট িড় সঙ্টরূলপ উপবস্ত িলেলে।
এর ফল্, অলনক মানু লষর জীিন বিপর্স্ত
িলে পলড়লে। অসমলে অলনলক প্াে
িাবরলেলেন। আর মা-িািালক িাবরলে
অলনক বেশু অনাে িলে দগলে। এই
বেশুলের দেখালোনা এিং সািালরযের
প্লোজন রলেলে। তালের কখনই একা
এিং অসিাে অিস্াে দেলড় দেওো রাে
না। তালের রোরে দেখালোনা সু বনবচিত
করলত িলি। না িল্, এই িাচ্ালের
িুবনোবে প্লোজন দমটালত দেবর িলে
রালি। এই কবঠন সমলে একবট সমাজ
রূলপ আমালের এটা কত্িযে দর আমরা
আমালের বেশুলের দেখালোনা কবর, আর
তালের মলন একবট উজ্জ্ব্ িবিষযেলতর
আো জাবগলে তুব্। এলক্ষলরে দমােী
সরকার কলরানার ফল্ মা-িািালক
িারালনা বেশুলের কো মাোে দরলখ
অতযেতে সংলিেনেী্ ও ক্যোেকারী
বসদ্ধাতে বনলেলে। কলরানার ফল্ মািািালক িারালনা এই ্রলনর বেশুলের
পড়ালোনা, স্বাস্যে ও উচ্বেক্ষার োবেত্ব
দকন্দ্রীে সরকার বপএম দকোস্ তিবিল্র
মা্যেলম সম্ােন করার বসদ্ধাতে বনলেলে।

টশশুরা দদরশর ভটবে্যরতর প্রটতটনটধত্ব করর, আর দদশ টশশুরদর
োিার্য এবং েু রষোর জন্য রোেম্ভব দচষ্া কররব, রারত তারা
দাটয়ত্বশীল ও শটতিশালী নাগটরকরূরপ গরড় ওরে, আর তারদর
ভটবে্যৎ উজ্জ্বল িয়!
নম নসর শম
l এই ্রলনর বেশুলের ১৮ িের িেলস মাবসক সিােতা িাতা দেওো িলি। তালের ২৩
িের িেলস বপএম দকোস্ দেলক ১০ ্ক্ষ টাকার তিবি্ িরাদে করা িলেলে।
l চা্ু বেক্ষা িযেিস্ার মানেডি অনু সালর িারলত িযেিসাবেক পাঠযেক্ম / উচ্বেক্ষার জনযে
বেক্ষাঋে দেওোর দক্ষলরে এই বেশুলের সািারযে করা িলি। এই ঋলের সু ে বপএম
দকোস্ তিবি্ দেলক দমটালনা িলি।
l ১০ িেলরর িেসী এ ্রলনর বেশুলের বনকটিত্ী দকন্দ্রীে বিেযো্ে বকংিা প্াইলিট
স্ুল্ দড-স্্ার রূলপ িবত্ করা িলি। রবে বেশুর িবত্ দকানও প্াইলিট স্ুল্ িে,
তািল্ বপএম দকোস্ তিবি্ দেলক আরবটই বনেম অনু সালর বফ দেওো িলি। বপএম
দকোস্ ইউবনফম্, পাঠযেপুস্তক এিং দনাটিুলকর খরচও িিন করলি।
l এ ্রলনর বেশুলের বসবনক স্ু্ িা নলিােে বিেযো্লের মলতা আিাবসক বিেযো্লে
িবত্ করালনা িলি। রবে বেশুবটলক অবিিািক / ঠাকুে্া-ঠাকুরমা / পবরিালরর অনযে
দকানও েূ রসম্লক্র দকউ দেখালোনা কলরন, তািল্ বনকটতম দকন্দ্রীে বিেযো্ে
অেিা প্াইলিট স্ুল্ দড-স্্ার রূলপ িবত্ করালনা িলি। রবে বেশুর িবত্ দকানও
প্াইলিট স্ুল্ িে, তািল্ বপএম দকোস্ তিবি্ দেলক আরবটই বনেম অনু সালর
বফ দেওো িলি। বপএম দকোস্ ইউবনফম্, পাঠযেপুস্তক এিং দনাটিুলকর খরচও িিন
করলি।
l এলক্ষলরে সমস্ত বেশুলের আেু ষ্ান িারত দরাজনার (বপএমলজএওোই) মা্যেলম
সু বি্ালিাগী বিলসলি নবেিুতি করা িলি। তালের ৫ ্ক্ষ টাকা স্বাস্যেবিমা কিালরজ
োকলি। ১৮ িের িেস িওো পর্তে এই বেশুলের বপ্বমোলমর বকবস্ত বপএম দকোস্
তিবি্ দেলক দমটালনা িলি।
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জী

দির প্বতবট পেলক্ষলপ মানু ষ এখন দরাগািযোসলক
রিিে কলরলে, রা সিলচলে বনি্রলরাগযে োরীবরক ও
মানবসক সু স্তার অঙ্গ বিলসলি উলঠ এলসলে। দরাগচচ্া
আঞ্চব্ক সীমানার গবডি অবতক্ম কলর বিলেলেও এখন জনবপ্ে
িলে উলঠলে। েতিষ্ আলগ অনযেতম জনবপ্ে সংস্ৃ ত কবি িতৃ্িবর
দরাগ িযোোম সম্লক্ দর বিলেষত্ব তুল্ ্লর িল্ বেল্ন :

দরাগাভ্যাে আজরকর টবরশ্ব এক নতু ন েমন্বয়কারী
শটতি টিরেরব উরে এরেরছ। আটম আত্মটবশ্বারের
েরগে বলরত পাটর দর, রটদ আজ টবরশ্বর েব দরাগ
অনু শীলনকারীর পটরেংখ্যান েংগ্ি করা িয় তািরল
এক চমৎকৃত তে্য উর্াটচত িরব।
নম

নসর

শম

েতিষ্ আলগ এই অসা্ারে উপমাে তুল্ ্রা িে
বনেবমত দরাগ অনু েী্ন করল্ খুি িাল্া িজম েবতি গলড়
ওলঠ। বনেবমত দরাগািযোস দেলক মলনাি্ চাঙ্গা িে, রা
আমালের বপতার মলতা রক্ষা কলর। একই সলঙ্গ দরাগ একজন
মমতামেী মালের মলতা ক্ষমােী্ গুোি্ীর িযেবতিত্ব গলড়
তু্লত সািারযে কলর। এবট মানবসক বিকালেও সিােতা কলর।
রা আমালের স্ােী িন্ু িলে ওলঠ। িারতরতবর িল্লেন,
বনেবমত অনু েী্লনর মা্যেলম দরাগ সবতযেই আমালের সতোন
িলে ওলঠ, আমালের দিানলের প্বত অনু কম্া, আমালের
িাইলের আত্বনেন্তে গলড় ওলঠ, পৃবেিী বনলজই আমালের
কালে েরযো িলে ওলঠ এিং জ্ান আমালের ক্ষু্া বনিারে
কলর। রখন িহু গুোি্ী দরাগািযোসকারীর িন্ু িলে ওলঠ,
তখন তার িে পাব্লে রাে। উপলরর সমস্ত দরাগ চচ্ার
জনযে দকালনা আবে্ক বিবনলোলগর প্লোজন দনই। কলরানা
অবতমারীর মল্যে দরালগর গুরুলত্বর কো তুল্ ্লর প্্ানমন্তী
নলরন্দ্র দমােী িল্লেন, “এই েতাব্ীলত আমরা উপ্বধি
কলরবে দর দরাগ বিশ্বলক একবরেত কলরলে। দরাগ দরমন েরীর,
মন, আত্ালক রু তি কলর বঠক দতমনই আজ দরাগ বিশ্বলক রু তি
কলরলে। মানবসক চাপ ও দরাগ মুতি িলে িাঁচা এিং সু খী
জীিন গলড় উঠলত পালর দকি্মারে দরাগ িযোোলমর ম্যেলম।”
এবট শু্ু মারে েরীলর সু স্বাস্যে সু বনবচিত করার মা্যেলম জীিলন
িারসামযে িজাে রালখ না, একই সলঙ্গ মন ও বচতো িািনাে
আতেবরকতা িজাে রালখ। দরাগ গুরু দক পট্টািাই দজাইস-এর
মলত দরাগ প্কৃত পলক্ষই জ্ান এিং অতেলরর স্বছেতা বনলে
আলস। এর স্বাস্যে উপকাবরতা োড়াও এই প্াচীন রীবত সমাজ
ও বিজ্ানলক একসলঙ্গ দিঁল্ রালখ।
দরাগািযোস আমালের জীিন রারোর পবরিত্ন বনলে আলস,
বনউ ইবন্ডো সমাচার
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আতেজ্াবতক দরাগ বেিস

রা েরীলরর উপলরাগী কলর তুল্ স্বািাবিক পবরিত্ন বনলে
আসলত সািারযে কলর। নলরন্দ্র দমােী প্্ানমন্তী িওোর মারে
চার মাস পলরই দরাগ চচ্ালক আতেজ্াবতক স্বীকৃবত োলনর
প্োস চা্ান। রাষ্ট্রসলঙ্ঘর সা্ারে সিাে তাঁর িাষলে
বতবন আতেজ্াবতক দরাগ িযোোম বেিস পা্লনর প্স্তাি
দেন। কলরানা অবতমারীর মল্যে অলনক দেলের প্্ানরা
কলরানার খারাপ প্িাি দরাল্ দরাগ চচ্ার িূ বমকা বনলে
প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর সলঙ্গ আল্াচনা কলরলেন। গত
িের আতেজ্াবতক দরাগ বেিলসর অনু ষ্ালন িাচু্ো্ িাষলে
প্্ানমন্তী দমােী িল্লেন, “দরাগািযোস প্াে সি বকেু র
সলঙ্গই সংরু তি এিং আমালের একবরেত কলর দতাল্।”
তাঁর মলত, দরাগািযোস আতেজ্াবতক দসৌভ্াতৃলত্বর িাত্া দেে
এিং পাে্লকযের মল্যে দসতু িন্ন কলর। রবে আজ দরাগ
চচ্ার েবতি সমরি বিলশ্ব স্বীকৃবত পাে তলি তা সম্ি িলেলে
প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর বনর্স প্োলসর ফল্।

ম মন
জর

য�োগ

নক্রন্দ্র গেপাদী সরকপাক্রর বনরন্তর প্রয়পাক্সর
কপারক্ে, রখন ববশ্ব গরপা� চচ্টপার গুরুত্ব সম্ক্ক্ট
ব্ঝক্ত গপক্রক্ছ,
তখন রাষ্ট্রসলঙ্ঘর সা্ারে সিাে ২১ জুন তাবরখবটলক
আতেজ্াবতক দরাগ বেিস বিলসলি দ�াষো করা িলেলে।
২০১৪ সাল্র ১১ বডলসম্বর সলি্াচ্ ১৭৭বট দেলের সমে্ন
সি ১৯৩বট সেসযে দেে রাষ্ট্রসলঙ্ঘর সা্া-রে সিাে
ঐকমলতযের বিবত্তলত ২১ জুন তাবরখবটলক ‘আতেজ্াবতক
দরাগ বেিস’ বিলসলি প্বতষ্ার জনযে প্স্তাি পাে কলর।
এই প্স্তালি রাষ্ট্রসলঙ্ঘর সা্ারে সিা সমে্ন জানাে দর
‘জীিলনর বিবিন্ন দক্ষলরের মল্যে িারসামযে িজাে রাখা
োড়াও দরাগািযোস স্বাস্যে এিং সু স্তার দক্ষলরে সামবরিক
পেলক্ষপ রিিে করলি। দরাগ অনু েী্লনর সু ফ্ সম্লক্
িযোপকিালি তেযে েবড়লে পড়ল্ বিলশ্বর মানু লষর স্বাস্যে
দক্ষলরে সু বি্া িলি।’ এবট সামবরিকিালি দেলে স্বাস্যে দক্ষলরে
এক বিপ্লি এলন বেলেলে, দরখালন দরাগ বনরামলের দচলে
প্বতলরাল্র ওপর বিলেষ গুরুত্ব দেওো িলেলে।
২০১৫ সাল্র ২১দে জুন জাতীে রাজ্ানীর রাজপলে
আতেজ্াবতক দরাগ বেিলসর প্েম মূ ্ অনু ষ্ান আলোজন
করা িে। এই অনু ষ্ান েু বট বগলনস বিশ্ব দরকড্ সৃ বষ্
কলর। প্েমত, বিলশ্ব এরািৎকাল্ সি্িৃিৎ দরাগ চচ্ার
অনু ষ্ান আলোজলনর জনযে, দসখালন ৩৫,৯৮৫ জন উৎসািী
িযেবতি অংে দনন। ববিতীেত, এই ্রলের দরাগ চচ্াে ৮৪বট
দেে দেলক প্বতলরাগী অংে দনন। এিের ২১ জুন সপ্তম
আতেজ্াবতক দরাগ বেিস উেরাপন করা িলি। দকাবিড-১৯
১৬
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অবতমারীর সমলে দরাগ চচ্া েরীলর দরাগ প্বতলরা্ ক্ষমতা
গলড় দতা্ার দক্ষলরে গুরুত্বপূ ে্ িূ বমকা পা্ন কলর। এিের
আমরা দরিালি কলরানার নতুন দিবরলেন্টস-এর সমসযোর
মুলখামুবখ িলেবে, তাই ্লর দনওো রাে, আগামী দরাগ
বেিলস দরাগ প্বতলরাল্র জনযে দরাগ চচ্ার িাত্ার বিলেষ
তাৎপর্ োকলি।
স্বা্ীনতার েু ই েেলকর পলরও ১৯৭০ সাল্ আেু লি্ে,
ইউনাবন, বসদ্ধার অনু েী্নকারীরা বিব্র মা্যেলম আইনী
সু রক্ষা ্াি কলরন। এই প্েমিার ১৯৯৫ সাল্ এবটর
পৃেক েপ্তর গঠন করা িে। ২০০৩ সাল্ অট্ বিিারী

২০১

২০১

২০১৮ ২০১৯ ২০২০

প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী দরাগ চচ্ার েবতি সম্লক্ বিশ্বলক
উপ্বদ্ধই করানবন, একই সলঙ্গ দরাগ চচ্ার দ্রুত িৃ বদ্ধ,
কম্ সংস্ান দক্ষলরেও গবত বনলে এলসলেন। দকাবিড-১৯
সমেকাল্ িাবড়লত োকা্ীন মানু লষর দরাগািযোলসর জনযে
অন্াইন দরাগ ক্াস বিলেষিালি সািারযে কলরলে
শু্ু মারে দরাগ প্বেক্ষকই নে, কম্ সংস্ালনর নতুন দকন্দ্র
বিলসলি দরাগ চচ্া সম্বক্ত পেযে উৎপােন বেল্প, দরাগ
িযোোম প্বতষ্ান ও প্বেক্ষে দকলন্দ্রর উত্ান �লটলে
স্টযোবটস্টা ওলেিসাইট অনু সালর গত এক িেলর ১১.৭
বিব্েন মাবক্ন ড্ার মূ ল্যের দরাগ চচ্ার জনযে িযেিহৃত
মােু র বিবক্ িলেলে
িাজলপেী সরকালরর আওতাে এর নাম পবরিত্ন কলর
আেু ষ রাখা িে। আেু লি্ে এিং দরাগ চচ্ার আতেজ্াবতক
স্বীকৃবত োলনর ্লক্ষযে ২০১৪ সাল্ নলরন্দ্র দমােী সরকার
একবট পৃেক আেু ষ মন্তক গঠন কলর। ২০১৪ সাল্র ২৭
দসলটেম্বলর রাষ্ট্রসলঙ্ঘর সা্ারে সিাে প্্ানমন্তী নলরন্দ্র
দমােী দরাগ চচ্ালক জনবপ্ে কলর দতা্ার উলেযোগ বনলে তাঁর
িাষলে এর গুরুত্ব সম্লক্ বিবিন্ন তেযে তুল্ ্লরন। এর
পর পরই রাষ্ট্রসলঙ্ঘর সা্ারে সিা ২১দে জুন তাবরখবটলক
আতেজ্াবতক দরাগ বেিস বিলসলি পা্লনর জনযে বসদ্ধাতে
রিিে কলর।
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২০১৫ োরলর ২১দশ জু ন টদটলির রাজ পরে
এই অনু ষ্ান আরয়াটজত িয়। এই অনু ষ্ান
দু টি টগরনে টবশ্ব দরকরিণি অন্তভু তি
ণি িয় –
প্রেমত, এক স্ারন একটি দরাগ অনু ষ্ান
পরবণি ৩৫,৯৮৫ জন মানু ে অংশ দনন এবং
টবিতীয়ত, দরাগ অনু ষ্ান পরবণি দবটশরভাগ
দদশ (৮৪)-এর জনগ্ অংশ দনন
ন

ে ডত

ে ড র জনযু শ

যু ম

২০১

গরপা� ব্যপায়পাে িপারক্তর প্রপাচীন
সপাংস্বৃ তক ঐবতহ্য

১৮
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২০১৬ োরলর ২১দশ জু ন
চণ্ীগরড় এই অনু ষ্ান আরয়াজন
করা িয়। প্রধানমন্ত্রীর েরগে ৩০,০০০
মানু ে এবং ১৫০ টদব্যাগেজন অংশ দনন
ড

ন

ু স রে ু

র

২০১

২০১৭ োরলর ২১দশ জু ন
লরষ্ণৌরত ৫১,০০০ অংশগ্ি্কারীর
েরগে এই অনু ষ্ান উদরাপন করা িয়।
প্রধানমন্ত্রী নররন্দ দমাদী, জীবন ধারায় এর
গুরুত্ব েপেরকণি আরলাচনা কররন

ড

ন

স যুর জনযু শ

যু ম

২০১৮

২০১৮ োরলর ২১দশ
জু ন, দদরাদু রন ৫০,০০০
অংশগ্ি্কারীরক েরগে টনরয় এই
অনু ষ্ান উদরাপন করা িয়
ড

২০১৯

িাস্তি অলে্ দরাগ িযোোম ি্ একবট
বিজ্ান, দরবট আ্যোবত্ক অ্যোেলনর ওপর
বনি্রেী্। এর মল্যে মন এিং েীলরর
সমন্বে স্াপন কলর। দরাগ চচ্া বেল্প এিং
বিজ্ালনর বম্ন দক্ষরে, রা আমালের একবট
স্বাস্যেকর জীিনরাপলনর বেলক পবরচাব্ত
কলর। সংস্ৃ লত ইউবজর মূ ্ অে্ অনু রােী
দরাগ িযোোম েলব্র অে্ রু তি িওো অেিা
ঐকযেিদ্ধ িওো। এবট ি্া িে দর দরাগ
অনু েী্ন আমালের িযেবতিগত দচতনালক
সি্জনীন দচতনার সলঙ্গ রু তি কলর। দরালগর
উৎস প্াে খ্ীষ্পূ ি্ ২৭০০ িের আলগ বসন্ুসরস্বতী সিযেতার সমেকা্ বিলসলি ্রা
িে। এমনবক প্াক বিবেক রু লগও দরাগ
অনু েী্ন চা্ু বে্। মিবষ্ পতঞ্জব্ প্েম
উলেযোগ বনলে প্াচীন অিযোসগুব্লক তাঁর
দরাগ সূ রে রিলথে বিব্িদ্ধ কলরন। তাঁলক
ঐবতিযেগত দরাগিযোলসর গুরুও ি্া িে।
কারে এই দক্ষলরে বতবন অসামানযে অিোন
দরলখ দগলেন। তার পরিত্ী সমলে পবডিতগে
দরাগািযোলসর তেযে সংরিি এিং বিশ্বিযোপী
তাঁর পবরবচবত েবড়লে দেওোর মা্যেলম দরাগ
চচ্ার উন্নবত ও সংরক্ষলের ্লক্ষযে আসা্ারে
অিোন দরলখলেন। িত্মান সমলে ্ক্ষ ্ক্ষ
মানু ষ দরাগ িযোোম দেলক উপকার পালছেন।
সাম্প্রবতক অতীলত বিবিন্ন বচবকৎসা গলিষোে
েরীর ও মলনর ওপর দরাগ অনু েী্লনর

সরর
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২০১৯ োরলর ২১দশ জু ন,
প্রধানমন্ত্রী নররন্দ দমাদী রাঁটচরত অন্যান্য
অংশগ্ি্কারীরদর েরগে টনরয় দরাগ
টদবে উদরাপন কররন
ন জ

ুশ স

ম

২০২০

টবশ্বব্যাপী দকাটভি-১৯
অটতমারীর কারর্ ২০২০ োরলর ২১দশ
জু ন, ভাচু য়ণি াল মাধ্যরম এই অনু ষ্ারনর
আরয়াজন করা িয়
ড
ন
স যুর জনযু শ
যু ম
ড সত শ

উপকাবরতার বিষে উললিখ করা িলেলে।

গরপা� চচ্টপা ব ৃবধের প্রিপাব সেূহ
স্বা্ীনতার পর, জনস্বাস্যে পবরলষিার কম্সূবচ
সি দরাগ চচ্া দক্ষলরে সম্ূ ে্ রূলপ প্োস দনওো
িে। বকন্তু এলক্ষলরে তার গবত খুি ্ীর োকাে এবট
রোরে স্ান অজ্ন করলত পালরবন। ১৯৭৬ সাল্
দেলের প্েম দকন্দ্রীে দরাগ গলিষো প্বতষ্ান
(দমারারবজ দেোে জাতীে দরাগ প্বতষ্ান নালম
পবরবচত) প্বতবষ্ত িে। ১৯৭৮ সাল্ দরাগ ও
নযোচালরাপযোবে দক্ষলরে দকন্দ্রীে গলিষো পষ্ে
প্বতবষ্ত িে। ২০০৩ সাল্ িারতীে ওষু ্ ও
দিাবমওপযোবে িযেিস্াপনালক আেু ষ েপ্তর বিলসলি
নতুন নামকরে করা িে। বকন্তু প্কৃত অলে্ই দরাগ
চচ্ার পবরিত্ন রারো শুরু িে ২০১৪ সাল্র ৯
নলিম্বর, রখন একবট পৃেক আেু ষ মন্তক গবঠত িে।
প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ২০১৪ সাল্ রাষ্ট্রসলঙ্ঘর
সা্ারে সিাে তাঁর িাষলে আতেজ্াবতক মিল্
িযোপক িালি দরালগর গুরুত্ব রিিলের বিষেবট
উললিখ কলরন, রা এবটলক বিশ্বিযোপী প্সালর
বিলেষিালি সািারযে কলরলে। ২০১৬ সাল্র
দফব্রুোবর মালস দরাগ ও নযোচালরাপযোবে উন্নেন ও
প্চালরর জনযে জাতীে পষ্ে (এনবিবপবডওোইএন)
গবঠত িে। নাগবরকলের গুেগতমালনর দরাগ
প্বেক্ষলের সু বি্ার জনযে এবট প্বতষ্া করা িে।
এই উলদেলে এআইআইএমস এিং আইআইবট
দেলক দপোোরলের রু তি করা িে। আতেজ্াবতক
দরাগ বেিলসর জনযে বিশ্বস্তলর িারত একাব্ক
গুরুত্বপূ ে্ অনু ষ্ালনর আলোজন কলরলে। রু ি ও
প্িীে নাগবরলকরা রালত ৪৫ বমবনলটর কম্সূবচলত
দকালনারকম সমসযো োড়াই অংে বনলত পালরন
তার জনযে দনাডা্ মন্তক বিলসলি আেু ষ দরাগ চচ্ার
একবট সা্ারে বনলে্বেকা জাবর কলরলে।
পরীক্ষামূ ্ক প্কলল্পর আওতাে পুলেলত আো
কম্ীলের দরাগ চচ্ার প্বেক্ষে দেওো িলেলে,
রালত তারা রিামীে এ্াকাে এবিষলে প্চার
চা্ালত পালরন। দরাগাসন দেলে প্বতলরাগীমূ ্ক
দখ্া্ু ্া িলে উলঠলে, আেু ষ ও ক্ীড়া মন্তক এখন
দরাগাসনলক বিশ্বমালনর প্বতলরাগীমূ ্ক দখ্া
বিলসলি প্বতষ্া করলত পেলক্ষপ রিিে কলরলে।
দরাগ চচ্া এখন ‘বফট ইবন্ডো মুিলমন্ট’এর
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দ্ালগালত উিে িাত িাঁজ করা প্তীকী দরাগ চচ্া দেখালনা
িলেলে, রা সি্জনীন দচতনার সলঙ্গ প্লতযেক িযেবতির একক দচতনা
প্বতফব্ত িলেলে
এমনবক এবট েরীর ও মন, মানু ষ ও প্কৃবতর মল্যে বনখুঁত
সম্প্রীবতর প্তীক তুল্ ্লরলে; স্বাস্যে এিং সু স্বালস্যের সামবরিক
পেলক্ষপও রলেলে
িাোমী পাতা পৃবেিীর অপবরিার্ অঙ্গ বিলসলি দেখালনা িলেলে।
সিুজ পাতালক প্কৃবতক প্তীক, নী্ আগুলনর বেখালক সূ লর্র
প্তীক বিলসলি দেখালনা িলেলে রা েবতি ও অনু লপ্রোর উৎস
দ্ালগাবটলত মানিতার জনযে সম্প্রীবত ও োবতে প্বতফব্ত িলেলে,
রা দরাগ চচ্ারই সারমম্
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প্ছেে কাবিনী

আতেজ্াবতক দরাগ বেিস
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भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तार

কেোগ প্রভশক্ষ�ডদর ভিশ্ শোভন্তর দূর ভ�ডসডি রু ডল ধরো �ডয়ডছ। আয়ুষ মন্ত� সমডয় সমডয় এই
ভিষডয় আন্তজ্োভর� সডমেলন ও প্রদশ্ন্রীর আডয়োজন �ডরডছ। ভিভিন্ন কদডশর ভিশ্ভিদ্যোলয় এিং
ভিডদশ্রী ভশক্ষো প্রভরষ্োগুভলর সডগে সমড�োরো েত্ও স্বোক্ষভরর �রো �ডয়ডছ
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বেবনক ৩০ দেলক ৪৫ বমবনট দরাগািযোলসর প্স্তুবত অনু েী্ন করল্
একজন িযেবতি তাঁর দর দকালনা জীিনরারো সম্বক্ত সমসযো দেলক
মুবতি দপলত পালরন। এখন দরাগািযোসলক রিামীে স্তলর বনলে রাওো
িলেলে, দরখালন কমপলক্ষ অতেত একজন িযেবতি আগামী বতন িেলরর
জনযে একবট কলর পবরিারলক দরাগ অনু েী্লন উবিু দ্ধ করলিন। দসই
মত দরাগািযোস প্বতবট িাবড় ও রিালম দপঁলে রালি এিং পবরিালরর
কার্ক্ালপর একবট অবিলছেেযে অঙ্গ িলে উঠলি

শ
ডে

দরাগ বেক্ষার অলনক িযোবপ্ত রলেলে। দরাগ প্বেক্ষেোতা বিেযো্ে,
মিাবিেযো্ে, বিশ্ববিেযো্ে, ক্ীড়া উৎসি, কম্লক্ষরে, কলপ্ালরট দক্ষরে,
সেস্ত্র িাবিনী, পুব্ে কম্ী, বচবকৎসা দপোোর, নাবস্ং কম্ী, আম্া এিং
সরকাবর কম্ীর মত বিবিন্ন স্তলর সি জােগাে সু স্বাস্যে ও স্বাস্যে দক্ষলরে
উন্নবতসা্লে গুরুত্বপূ ে্ িূ বমকা পা্ন করলত পালরন
দর দকালনা দরালগর বচবকৎসাে দরাগািযোস সিােতা করলত পালর। এর
বিশ্বিযোপী রিিেলরাগযেতা, জীিনরারোর সমসযো বনলে জজ্বরত দরাগীলের
পুনি্াসন, অ-সংক্ামক দরালগর সমসযো এিং কযোসিার, হৃে দরাগ, দট্াক
ইতযোবের মত নতুন ্রলের দরালগর বচবকৎসা দক্ষলরে বনলজ দেলকই
দরাগ চচ্ার কার্কবরতা প্বতফব্ত িলেলে। তাই িৃ িৎ সংখযোে দরাগ
প্বেক্ষক, বচবকৎসক এিং পরামে্োতা প্লোজন
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কারে দরাগািযোলসর এই নীবত এিং অনু েী্ন, একজন িযেবতির জীিন
পবরচা্নাে সািারযে কলর োলক। তাই সা্ারে মানু লষর জীিলন আমূ ্
পবরিত্ন বনলে আলস।

ন

অংে িলে উলঠলে। ২০২১-এ দরাগািযোস ৩০বট রাজযে ও
দকন্দ্রোবসত অঞ্চল্ স্বীকৃত দখ্ার মর্াো দপলেলে এিং ্ক্ষ
্ক্ষ মানু লষর জনযে এবট একবট বিলেষ সু লরাগ। দরাগ বেক্ষা
িত্মান সমলে অপবরিার্ িলে উলঠলে। দেলের বেক্ষাে্ীলের
মল্যে দরাগািযোলসর উৎসাি োলনর ্লক্ষযে এনবসইআরবট
২০
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আেু ষ্ান িারত প্কলল্পর আওতাে দরাগ চচ্াে ১ দেলক
১০ দরিলডর পাঠযেসূ চী রু তি কলরলে, ১২,৫০০ আেু ষ স্বাস্যে
ও ক্যোে দকলন্দ্র। দরাগ প্বেক্ষলে বিলেষ গুরুত্ব দেওো
িলেলে।
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২০১৪ সোডল কেোগোি্যোস স্ব্রী�ৃভর লোি �ডরডছ। রোই সোমডনর ভদড� এভগডয় কেডর ৮টি েদডক্ষডের
রূে করখো বরভর �রো �ডয়ডছ। এই েভর�োঠোডমো স� সোরো ভিডশ্ কেোগোি্যোডসর প্রেোডরর ভিষডয়
েভর�ল্পনো �রো �ডয়ডছ। আয়ুষ মন্ত� এই লডক্ষ্য প্রভর ভনয়র �োজ �ডর েডলডছ
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দমৌব্ক, আক্ষবরক, োে্বনক, বচবকৎসা এিং বিজ্াবনক দক্ষলরে একাব্ক
সু লরাগ সু বি্া রলেলে। গত েেলক ১০,০০০-এরও দিবে গলিষো পরে
খযোতমানা জান্াল্ প্কাবেত িলেলে, রা দরাগািযোস দক্ষলরে গলিষোর
সু লরালগর বেকবট প্বতফব্ত কলর

শ

গলিষো দেলক জানা দগলে দর দরাগািযোস দখ্া্ু ্া, কোি্া, কাজকরা,
সা্না, সু স্তা, দসৌ্র্তা ও সক্ষমতা িৃ বদ্ধলত সািারযে কলর। দরালগর
মা্যেলম একজন আরও েক্ষতা িৃ বদ্ধ করলত পালর
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গরপা�পাি্যপাক্সর েপাধ্যক্ে শরীক্র অবক্সক্জক্নর
েপাত্রপা ব ৃবধে
েবির মা্যেলম এই সিজ দকৌে্বট বেখুন, এলত েরীলর
অবসিলজলনর মারো িৃ বদ্ধ দপলত পালর। উলবিগ এিং চাপ

দরাগ িযোোলমর ক্মি্্মান চাবিোর কারলে দরালগর জনযে িযেিহৃত
দপাোক, মােু র, দরাগ সরঞ্জাম ইতযোবের চাবিোও দিলড়লে। গত ৫-৬
িেলর একবট িড় বেল্প বিলসলি আত্প্কাে কলরলে

মবি্ারা ঋতুচক্, গি্ািস্া, দমলনাপজ ইতযোবের মলতা অলনক ্াপ
অবতক্ম কলরন। দরাগািযোস চাপ িতাো, উলবিগ এিং িরলমালনর
িারসামযেিীনতার মত সমসযোর সমা্ান বিলসলি উলঠ এলসলে। এই
দক্ষলরে প্বেক্ষলকর জনযে বিো্ চাবিো িলেলে

বনঃশ্বাস প্শ্বালস প্িাি দফল্। চাপ দিা্ করার সমে
োতেিালি ‘জ্ান িবঙ্গ’-দত িলস িাত তুল্ েী�্ বনঃশ্বাস বনন
এিং ্ীলর ্ীলর ‘ওম’ জপ করুন। এলত ফুসফুস ও মন
েক্ষতার সলঙ্গ কাজ করলত সাে দেলি। অনযে আলরকবট উপাে
ি্ িূ বমলত দোোর িবঙ্গলত িাত ও পা ৯০ বডবরি অিস্াে
বনউ ইবন্ডো সমাচার

১৬-৩০ জুন, ২০২১

২১

প্ছেে কাবিনী

আতেজ্াবতক দরাগ বেিস

যু সের ম যুসম েু ের র

শ

ভরনটি কেোগ সূত্ এ�োভধ� কেোগোসনড� উডলেখ �ডরডছ। কমৌভল�িোডি �ঠ কেোগ �ল এ�টি
প্রস্তুভর প্রভক্রয়ো, এডর শর্রীডর �ম্ডদ্যোডমর শভতি িৃভধে েোয়। এই প্রভক্রয়োটি শর্রীর ভদডয় শুরু
�য় এিং রোরের রোর �ম্�োণ্ড শ্োসপ্রশ্োস, মন ও অন্তডরর েভরির্ ন ভনডয় আডস

েন ডে

েন

ড
ড

স

•
েত ত

রস ন

•প্েলম িাঁ পা রাখুন ডান উরুর ওপর,

তার পর ডান পা রাখুন িাম উরুর
ওপর

•দসাজা িলে িসু ন
•দচাখ েু বট িন্ করুন এিং শ্বাস প্শ্বালসর
ওপর দজার বেন

২২

বনউ ইবন্ডো সমাচার

•িজলম সািারযে কলর
•েরীলর রতি সঞ্চা্ন

িৃ বদ্ধ
কলর এিং মলন োবতে বনলে
আলস

•বনঃশ্বাস

োড়ুন এিং আপনার
িাঁটুর মাঝখালন নীচু কলর মাো
রাখুন

•কাঁ্

বেবে্ করুন এিং িাহু
প্সাবরত কলর মাোনত অিস্াে
পালের পাতাে িাত রাখুন।
রতক্ষে সম্ি ততক্ষে বিরোম
িবঙ্গলত এই অিস্াে োকুন

• দকামলর খুি আরাম দেে
• দকাষ্কাবঠনযে দেলক মুবতি দেে
• স্ােু তন্তলক োতে কলর
েন

স

র

িবঙ্গলত কাঁ্, �াড় ও
মাোর রন্তো দেলক আরাম
িে।

তা্ু র ওপর আপনার
উরু রাখুন

র

ড

•এই

িাঁটু িাঁজ কলর মাবটলত দরলখ
পালের পাতা একসলঙ্গ জলড়া
করুন

•পালের

দকামলর রন্তনা অেিা িাঁটুর অস্ত্রপচার
িলেলে এমন িযেবতি কখনই এই অনু েী্ন
করলিন না। গি্িতী মবি্ালের এই
অনু েী্ন করা উবচত নে। ডালেবরোে
িুগলেন অেিা সম্প্রবত এর দেলক সু স্
িলেলেন তালেরও এই আসন অনু েী্ন
করা উবচত নে

মানবসক চাপ কমালত এই
দরাগাসন করা িে। প্েমত
এই আসন করলত দগল্
একজলনর
মনঃসংলরালগর
প্লোজন। এই আসন েরীর
এিং মলন োবতের অনু িূবত
বনলে আলস

রস ন

ডত

এই আসন সামলনর শ্বাস প্শ্বাস
না্ী পবরশুদ্ধ কলর কাবের মলতা
দরাগ সাবরলে তু্লত সািারযে
কলর। একই সলঙ্গ স্ােু তন্ত এিং
িজম েবতি িৃ বদ্ধ ও িারসামযে
রক্ষাে সািারযে কলর

ড

স

রস ন

•দর দকালনারকম ্যোনমগ্ন িবঙ্গলত িসু ন। দচাখ
িন্ করুন এিং েরীরবটলক বেবে্ করুন।
নাক বেলে দজালড় বনশ্বাস দটলন িুক পর্তে
প্সাবরত করুন। এর পর দজালর বনঃশ্বাস
োড়ুন এিং েরীর আ্গা করুন। কলরানা
দরাগীলের শ্বাসকষ্ োকল্ কখনই বনঃশ্বাস
প্শ্বালসর ওপর চাপ েওো উবচত নে
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ড

স

রস ন

•পা েু বট িাঁজ ও জলড়া কলর িসু ন,

েরীলরর পালে িাত েু বট রাখুন,
পালের পাতা মাবটলত দঠবকলে রাখুন,
আেু ্গুব্ সামলনর বেলক প্সাবরত
করুন
ডান পা িাঁটু পর্তে মুবড়লে ডান
বনতলম্বর নীলচ পা রাখুন
একইিালি িাঁ পাও িাঁটু পর্তে
মুবড়লে িাম বনতলম্বর নীলচ পা রাখুন
উিে দগাড়াব্ এমনিালি রাখুন
রালত পালের িুলড়া আেু ্ এলক
অপলরর সলঙ্গ দঠলক োলক।
দগাড়াব্র মাঝখালনর জােগাে
বনতম্ব রাখুন।

•
•
•

সর ন র েম শ

যু ে

তযু ে

ক�োভিে-১৯ অভরমোর্রীর সময় কেোডগর গুরুত্ব আরও িৃভধে কেডয়ডছ। সংক্রমে করোডধর জন্য
শভতিশোল্রী করোগ প্রভরডরোধ ক্ষমরো অর্যন্ত গুরুত্বেূে।
্ শর্রীডর করোগ প্রভরডরোধ ক্ষমরো িৃভধেডর এ�োভধ�
কেোগোসন রডয়ডছ। কসগুভল সুস্থ শর্রীর গঠডন গুরুত্বেূে্ ভ�ডসডি প্রমোভের �ডর েোডর

েমস

শন েন
শন র ড

েন

ম জ ডরেন
ড
ড
র

র

ড

•েু

স

•সমলকাোসন

িহু দক্ষলরে
স্বালস্যের উপকার কলর। এলত
েরীলর েবতি িৃ বদ্ধ কলর

রস ন

পা সামলনর বেলক প্সাবরত কলর
দপেলনর বেলক শুলে েরীলরর েু পালে িাহু
প্সাবরত করলত িলি

•এই

আসন করার সমে
রখন েরীর প্সাবরত িে
তখন দপবের রন্তো ্ীলর
্ীলর হ্াস পাে এিং েরীলর
রতি সঞ্চা্ন িৃ বদ্ধ কলর ও
েরীরলক নমনীে কলর দতাল্

•েী�্

শ্বাস বনন, শ্বাস োড়ার সমে িুক
ওপলরর বেলক তু্লত িলি ও মাবট দেলক
পা তুল্ িাত পালের বেলক প্সাবরত
করলত িলি

•পচিাৎ অংে ও কুঁচবকর নরম

•এই িবঙ্গমা িজাে রাখার সমে শ্বাস ্লর

জােগাে খুি উপকার িে

রাখলত িলি ও ্ীলর ্ীলর শ্বাস োড়লত
িলি, তার পর আলস্ত আলস্ত মাবটলত পা
নাবমলে দরলখ েরীর বেবে্ করলত িলি

মর

ন েন
েবতির মারো িৃ বদ্ধলত
সািারযে কলর।
েরীলর দরাগ প্বতলরা্
ক্ষমতা িৃ বদ্ধ কলর।
িজম েবতি িাড়াে।
েরীরলক নমনীে কলর
দতাল্

ড

স

রস ন

•োঁড়ান এিং মাোর ওপলর িাত তু্ু ন।
িাত েু বট দসাজা রাখুন এর পর ্ীলর
্ীলর িাত েু বট দপেলনর বেলক দিব্লে
বেন ও দকামর কাত কলর ক্মে
দপেলনর বেলক দিল্ রান

ম
এবট চাপ দেলক মুবতি দেে
এিং উলবিগ, দক্া্ ও উচ্
রতিচালপর মলতা সমসযো
েূ রীকরলে সািারযে কলর। গুে
গুে েলব্র অনু রেন বতবরলত
মন এিং স্ােু তলন্তর ওপর
্ীলর ্ীলর প্িাি দফল্।

ড

•বেড়োঁড়াে আরাম দেে
•িজম েবতি িাড়াে
•দপলট চবি্ কমালত সািারযে কলর
•রতি সঞ্চা্ন িৃবদ্ধ �টাে

স

রস ন

•এই আসন করার সমে বিড়াল্র

িবঙ্গলত িসলত িলি। দমলঝলত
সামলনর বেলক িাত েু লটা িাবড়লে
রাখলত িলি

•িালতর ওপর ির বেলে িাঁ বেলকর
পচিাে অংে বকেু টা উঁচু করলত
িলি। উরু দসাজা কলর ওপলরর
বেলক রাখলত িলি এিং িাঁটু
োকলি ৯০ বডবরি দকালে দেকলি

•এই

•দর দকালনারকম ্যোনমগ্ন অিস্াে িলস দচাখ েু বট
িন্ রাখুন

•নালকর মা্যেলম েী�্শ্বাস বনন
•তজ্বন বেলে দচাখ িন্ রাখুন, কবনষ্ এিং ম্যেমা আেু ্
বেলে মুখ িন্ করুন ও িুলড়া আেু ্ বেলে কান িন্ রাখুন।
বনেবন্ততিালি ্ীলর ্ীলর শ্বাস বনন এিং ‘ওম’ জপ করুন

বনউ ইবন্ডো সমাচার

িবঙ্গমাে িুক দমলঝর
সমাতেরা্িালি রাখলত িলি এিং
বিড়াল্র মত দেখলত ্াগলি।
েী�্ শ্বাস বনলে মাো দপেলনর
বেলক সামানযে কাত কলর নাবিকুলডি
চাপ বেলত িলি
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শ

যু ে

ন

ালসর প্বতবট প্ো্ী
•রাদরাগািযে
আমরা অনু েী্ন কবর

া
ন নশ িালকলাগারনা

তা মূ ্ত এক িা একাব্ক
দরেেীর অতেিু্তি। রবেও বিন্ন
েে্ন, ঐবতিযে, িংে এিং
দরালগর গুরু-বেষযে পরম্রা
বিবিন্ন ঐবতিযেগত বিেযো্ে
স্াপলন দনতৃত্ব বেলেলে

শ
ড

ড ু ড তশ
নু ে ন র
:
•ইোম •বনোম •আসন •প্াোেম
•প্তযোিার •্ে্া •্যোন •সমাব্
•িান্ •মুদ্রা •সাতকম্ •রুতিািার
•মন্ত-রপ •রুতি-কম্
শ
নু ে সনর
জনযু ডনস ডে

দরাগ অনু েী্ন করার সমে দরাগ িযোোমকারীর এই বনলে্বেকা অনু সরে করা
উবচত। সু স্ েরীর ও মন বনলে োতে বনবরবিব্ পবরলিলে দরাগািযোস করা উবচত

দরাগািযোস খাব্ দপলট অেিা িাল্া খািার দখলে করা
উবচত। রবে দকউ েু ি্্তা অনু িি কলরন, তািল্ িা্কা
গরম জল্র সলঙ্গ অল্প পবরমালে ম্ু দখলত পালরন
েরীলরর সিজিালি চ্াচল্র সু বি্ালে্ িাল্া ও
আরামোেক সু বতর কাপড় িযেিিার করা উবচত
রবে েী�্স্ােী দরাগ/হৃেলের সমসযো/িযোো দিেনা োলক
তািল্ দরাগ অনু েী্ন করার পূ লি্ অিেযেই বচবকৎসক
অেিা দরাগা বচবকৎসলকর সলঙ্গ পরামে্ করা উবচত
অনু েী্ন পি্ অিেযেই প্াে্না অেিা আিািন-এর
মল্যে বেলে শুরু করা উবচত, এলত অনু েী্লনর অনু কূ্
পবরলিে বতবর িে, মলন প্োবতে দরাগাে
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বনঃশ্বা
বনঃশ্বাস
ঃ
ঃশ্বা
প্শ্বালস
োবতে বনলে আলস, েরীলর চাপ
মুবতি �টাে, জীিনলক সম্ূ ে্ নমনীে
কলর দতাল্, েী�্স্ােী দরাগ দেলক মুবতির
স্বা্ীনতা এলন দেে, বনলজর মলনর কো দোনা
রাে। এবট ি্ সু স্ েরীর ও মলনর মন্ত এিং
আ্যোবত্কতা রা দরাগ িযোোম আকালর জীিন ও
জীিন্ারাে অংে িলে উলঠলে। েরীর, মন,
েবতি ও আলিগলক িযেিিার কলর দরালগর
চারবট বিস্তৃত দরেেীবিনযোস করা
িলেলে

মশ

দরাগ, কুডিব্নী দরাগ, ্যোন
দরাগ, মন্ত দরাগ, ্ে দরাগ,
রাজা দরাগ, বজন দরাগ, িুদ্ধ
দরাগ ইতযোবে

দর
ব্যব খারন শ
িার শটতি
কর রক
াি
য়

দরখারন শরীররক
কারজ লাগারনা িয়

দরখারন আরবগরক
কারজ লাগারনা িয়

ার
দরখ কারজ
রক িয়
ন
ম

জন দরাগ, িবতি দরাগ, কম্
•দরাগ,
পতঞ্জব্ দরাগ, িঠ

২৪

ড জ নে
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েরীর এিং বনঃশ্বাস প্শ্বালস সলচতনতার সলঙ্গ ্ীলর
্ীলর স্বাছেল্যের সলঙ্গ দরাগািযোস করা উবচত। কখনই
েরীর েতি কলর দিঁল্ রাখা উবচত নে অেিা দকালনা
সমলে েরীলর ঝাঁকুবনর প্লোজন দনই। একজলনর
ক্ষমতা অনু রােী অনু েী্ন করা উবচত
্যোন/গিীর নীরিতা/সঙ্ল্প োবতে পাঠ-এর সলঙ্গ দরাগ
পি্ দেষ করা উবচত
অনু েী্লনর ২০-৩০ বমবনট পর স্ান করা উবচত।
এমন বক অনু েী্ন দেলষর ২০-৩০ বমবনট িালে খািার
খাওো উবচত

নম র
শ ে

•দরাগ দর দকালনা বিতক্লক েূ লর সবরলে
রালখ। ্নী ও েবরলদ্রর মল্যে দরাগ দকালনা
বিষমযে কলর না

•দরাগ

আলরা অলনলকর সলঙ্গ রু তি িলত
সািারযে কলর। তাই দরালগর অে্ই ি্
সামাবজক ঐকযে গলড় দতা্া

•দরাগ কম্সংস্ান ও অে্নীবতরও সু লরাগ

শ ড ি ১৯ েম স
শ স র
শ স স

দকাবিড – ১৯ মিামাবরর সমেকাল্ দরালগর প্লোজনীেতা দর কতখাবন
উললিখলরাগযে তা বচবনিত কলর প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী িল্লেন, বিগত
িেরগুব্লত দরাগ অনু েী্ন েরীলরর দরাগ প্বতলরা্ ক্ষমতা িাবড়লেলে।
তাই বেলন একিার অতেত প্াোোম অিেযেই করুন। প্াোোম িা শ্বাস
প্শ্বাস দনওো ও োড়ার প্বক্ো অনু েী্ন আমালের শ্বাসতন্তলক
েবতিো্ী কলর। িত্মান সমলে এবট আলরা প্াসবঙ্গক িলে উলঠলে।
কারে কলরানা িাইরাস আমালের শ্বাসতন্তলক মারাত্কিালি ক্ষবত কলর।
দকাবিড – ১৯ সংক্মলের সমে দরাগািযোস পাবরিাবরক িন্নলকও
েবতিো্ী কলরলে। �লর োকার িা্যেিা্কতার মল্যে একবট নতুন
ইবতিাচক মলনািালির সৃ বষ্ িলেলে।

বতবর কলর

•প্বেবক্ষত দরাগ প্বেক্ষলকর সংখযো িাবড়লে
দতা্ার প্লোজন আলে

•িাবেজযে ও উন্নেলন বিব্েন িা বরেব্েন
অে্নীবত গলড় দতা্ার দক্ষলরেও দরাগ
সািারযে কলর

•িারত ও আতেজ্াবতক স্তলর দরাগ প্সালরর
দচষ্াবট আজ সকল্র কালে সম্াবনত

শ

ে

আবম েপে করবে দর, সক্
সমে আবম একবট মানবসক
িারসামযে িজাে দরলখ চ্লিা।
এবট দসই অিস্া, রা আমার
আলত্ান্নবতলক সলি্াচ্ স্তলর
দপঁলে দেওোর উৎকৃষ্
সম্ািনা বতবর করলি। আবম
েপে করবে দর োবতে, সংিবত
ও সু স্তার জনযে আবম আমার
পবরিার, কম্লক্ষরে, সমাজ
এিং বিলশ্ব আমার প্লোজনীে
কত্িযে পা্ন করলিা।

গলিষোে প্কাবেত দর, দকাবিড – ১৯ দমাকাবি্াে দরাগ একবট
গুরুত্বপূ ে্ িূ বমকা পা্ন কলরলে। বিলেষ কলর ্কডাউন পলি্
মানবসক চাপ কমালনার দক্ষলরে দসকো অিেযেই ি্লত িে। শু্ু তাই
নে, বচবকৎসা বিজ্ানও সু স্, সি্ জীিলনর জনযে দরালগর িূ বমকা
গুরুত্বপূ ে্ িল্ মলন কলর। বেবলি আইআইবট এই বিষেবটর উপর
একবট গলিষোপরে প্কাে কলরলে। অ্ ইবন্ডো দমবডলক্ সালেসি –
এইমস ঋবষলকলে একবট পরীক্ষা চাব্লে দেলখলে। দরৌবগক প্াোোম
ও গিীর শ্বাস – প্শ্বাস অনু েী্লনর ফল্ েৃ বষ্েবতি দ্াপ দপলেলে
(গ্ুলকামা আক্াতে) এমন দরাগীলের সু স্তা ২০ েতাংে দিবে দ্রুত
িে। বিশ্বিযোপী দরাগ বিষেক বনবিড় গলিষোে উলঠ এলসলে এই তেযে
দর, মলনালরালগ িা জীিন চচ্ার বিেৃ ঙ্খ্া সারালত দরাগ অপ্বতলরা্যে।
দরাগ চচ্াে বপলঠর পুলরালনা িযেো ও বিবিন্ন অিসালের সমসযো েূ র িে।

রাখা। ৫ দেলক ৭ বমবনট এইিালি িাখলত িলি। অনযে আলরকবট
আসন দরমন িুজঙ্গাসন েরীলর চাপ কমালত খুি সিােক িলত
পালর। দরাগািযোস কলরানা দেলক রক্ষাে অতযেতে সিােক িলত
পালর। বনেবমত দরাগ অনু েী্লনর মা্যেলম েরীলর দরাগ প্বতলরা্
ক্ষমতা িহুগুে িৃ বদ্ধ পাে। বিবিন্ন বিজ্াবনক গলিষোে এবট
প্মাবেত িলেলে েরীলর প্বতবট দকাষলক স্বাস্কর ও েবতিো্ী
কলর দতাল্ দরাগািযোস।
দরাগািযোস আমালের িসু শ্ি কুটুম্বকম-এর (সি্জনীন
দসৌভ্াতৃত্ব) প্াচীন েে্লনর ্ক্ষযে পূ রলে গুরুত্বপূ ে্ িূ বমকা বনলত
পালর।
বনউ ইবন্ডো সমাচার
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ড. এইচ আর নলগন্দ্র

ু
আগের চেগে এখন আগরো চেশি মোনষ
চ�োগের প্রশি আকৃষ্ঠ হগছেন ?
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ত্মালন কম পবররেম সম্ন্ন জীিনরারোে ইবতিাচক পবরিত্ন আনলত
দরাগ ি্ একবট সিজ, সফ্ এিং বিনামূ ল্যে সু রবক্ষত উপাে।
তাোড়া বিজ্াবনকিালিও একো প্মাবেত দর দরাগ অনু েী্লন
েরীলরর প্িূত উন্নবত িে। দরমন, বনলম্ে, দপেীিহু্ েরীর গঠন, শ্বাস –
প্শ্বালসর েবতি িাড়ালনা ও হৃেরলন্তর সক্ষমতা িৃ বদ্ধ, বিবিন্ন দনো দেলক মুবতি,
চাপ কমালনা, উলবিগ িা মানবসক চাপ, েী�্ িযোো দিেনা, রালত �ুম না আসার
সমসযো, এমন সি বকেু লক সবরলে সামবরিকিালি একবট সু স্ সি্ িলে ওঠার
উপাে ি্ দরাগ। োরীবরক বিবিন্ন জবট্ দরাগ বনরামলে দরাগ অিযোস দর
একবট উৎকৃষ্ উপাে, দস সম্লক্ সারা বিশ্ব আজ উপ্বদ্ধ করলে। তাই
দরালগর উৎপবত্তস্্ এই িারতিলষ্র গবন্ড োবড়লে সারা পৃবেিীলত েবড়লে
পলড়লে দরাগ। নযোেনা্ দসন্টার ফর কমবপ্ললমন্টাবর অযোন্ড ইবন্টলরিলটড দিলে
(এনবসবসআইএইচ) –এর বরলপাট্ অনু সালর দরাগ দেরাবপ ১ দকাবট ৩০ ্ক্ষ
িেস্ মানু লষর সু স্তা ও দরাগ মুবতির জনবপ্ে মা্যেম মলন কলর।
রাষ্ট্রসংল�র ৬৯তম সা্ারে সিাে ২০১৪ সাল্র ১১ই বডলসম্বর দরাগ
আতেজ্াবতক স্বীকৃবত ্াি কলর। দসই িের দেলকই ২১দে জুন বেনবট
আতেজ্াবতক দরাগ বেিস বিলসলি পা্ন করা শুরু িলেলে। রার ্ক্ষযে িা
উলদেেযে ি্ দরাগািযোলসর গুরুত্ব সম্লক্ বিশ্বিযোপী সলচতনতা িৃ বদ্ধ করা।
আতেজ্াবতক দরাগ বেিলসর স্বীকৃবত িারলতর েবতি িৃ বদ্ধর পাোপাবে সাংস্ৃ বতক
ঐবতলিযের প্বত সম্ান (সফ্ট পাওোর) এিং স্বীকৃবত। রবেও আতেজ্াবতক
দরাগ বেিলসর দ�াষোর আলগ দেলকই প্বত িের দরাগ বেিস পা্ন অনু ষ্ালন
িাজার িাজার মানু লষর অংেরিিে দচালখ পলড়। িত্মালন আতেজ্াবতক দরাগ
বেিস অনু ষ্ালন অংেরিিেকারীর সংখযো ক্মি্্মান রা দরালগর িাড়লত োকা
জনবপ্েতার প্মাে। এই িাবষ্ক অনু ষ্ানলক ব�লর বিবিন্ন বিজ্ান বিবত্তক
আল্াচনা সিা, দসবমনার, কনফালরসি আলোবজত িে। দরগুব্ দরালগর
তাৎপর্পূে্ অিোনলকই তুল্ ্লর।
আতেজ্াবতক দরাগ বেিস -এর ববিতীে িাবষ্ক অনু ষ্ালন িাষে দেওোর
সমে প্্ানমন্তী, দরাগ প্বতষ্ানগুব্লক দরালগর মা্যেলম ডাোলিবটস িা
ম্ুলমি বনরামলে কালজ ্াগালনার জনযে উলেযোগী িলত িল্ন। দরবট আঞ্চব্ক
প্োসনগুব্লক সু ্র জীিলনর জনযে দরাগািযোলসর প্লোজনীেতা বিষেক
কম্সূচী রিিলে উলেযোগী কলরলে। রার ম্যে বেলে জাতীে স্তলর ‘ম্ুলমি
বনেন্তলে িারত অবিরান’ নালম একবট দেেিযোপী পবরকল্পনা রূপােে
িাস্তিাবেত িলেলে। এই প্কলল্পর মূ ্ ্ক্ষযে িারলত িাড়লত োকা ম্ুলমি
দরাগ দমাকাবি্াে দরাগািযোস রু তি জীিনশে্ী গলড় দতা্া। প্াে চার িাজার
মানু লষর উপর পরীক্ষামূ ্কিালি দরাগািযোস কবরলে দেখা দগলে, বতন মালস
তালের মল্যে ৬৪ েতাংে মানু ষ ম্ুলমি বিপেমুতি িলেলেন। ঐ িেলরই
জাতীে স্তলর সালি্ কলর দেখা রাে, দেলের জনসংখযোর ৯৯.৬ েতাংে
মানু ষ দরাগািযোসলক একবট উপলরাগী জীিনশে্ীলত পবরেত কলরলেন। দরাগ
সম্লক্ এই ইবতিাচক ক্মি্্মান ্যোন - ্ারো ও সলচতনতার সলঙ্গ
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আতেজ্াবতক দরাগ বেিলসর একবট সম্ক্ রলেলে তা ি্া
রাে।
দরাগ বিষলে একবট েী�্ সমীক্ষা চাব্লে দেখা
দগলে, দরাগািযোলসর ইবতিাচক প্িাি সম্লক্ মানু লষর
্ারো িেল্লে। িারতীে নাগবরকলের এই সলচতনতা
আতেজ্াবতক দরাগ বেিলসর সলঙ্গ রু তি িলে বিশ্বজনীন িলে
উলঠলে। দরাগ চচ্া প্সলঙ্গ একবট বিস্তৃত সমীক্ষা চাব্লে
দেখা দগলে, দরাগ চচ্া বিষেবট মানু লষর দপ্রোোেক
বিষে িলে উলঠলে। কারে সা্ারেিালি িাল্া োকার
জনযে, স্বাস্যে বঠক রাখলত িা েরীর সচ্ ও স্বািাবিক
রাখলত দরাগ প্বতলরা্ক ক্ষমতা িাড়ালত এিং আরিি
বতবর করার দক্ষলরে দরাগ গুরুত্বপূ ে্। বিজ্ান পবরেকাগুব্র
বেলক তাকাল্ দেখা রাে দর, ২০১৫র পর দেলক পবচিমী
দেেগুব্লতও দরালগর জনবপ্েতা অবতদ্রুত গবতলত িৃ বদ্ধ
দপলেলে, বিলেষ কলর আলমবরকা, জাম্াবন, অলট্ব্ো
এিং বরিলটলন। আমরা এলক্ষলরে বিলেষ বকেু গুরুত্বপূ ে্
উোিরে তুল্ ্রলত পাবর, রা একোরই প্মাে। ি্া
িে রু িকরাই ি্ িবিষযেৎ বিলশ্বর গুরুত্বপূ ে্ নাগবরক।
২০১৮ সাল্ আতেজ্াবতক মর্াো সম্ন্ন জাে্া্ ্যোলসিট
–এ উললিখ করা িলেলে দর রু িকলের বেক্ষার দক্ষলরেও
দরাগ চচ্া সম্ািযে বিতকর। ২০১৯এ আলমবরকাে দগালঠ
ও তার সিকম্ীরা িল্ন, দরাগ দস দেলের সিলচলে
জনবপ্ে পবরপূ রক স্বাস্যে পদ্ধবত িল্ আলমবরকার িেস্
মানু ষরা মলন কলরন। আলমবরকাে ২০১২ সাল্ দস
দেলের জাতীে স্বাস্যে বিষেক এক সালি্লত এই বিষেবট
সামলন আলস দর, দস দেলের ১৩.২ েতাংে িা ৩ দকাবট
১০ ্ক্ষ মানু ষ দরাগািযোসলক সু স্বাস্যে ্াি করার উপাে
িল্ মলন কলরন। গত িের ২০২০দত বরিলটলন ২৪৩৪
জন িযেবতির উপলর করা একবট সালি্লত প্াপ্ত বরলপালট্ও
একই তেযে উলঠ এলসলে। এই সি দক্ষলরে নাগবরকরা
মলন করলেন দর, িবিষযেৎ স্বাস্যে সমসযোর দমাকাবি্াে ও
খরচ সালপক্ষ বচবকৎসার িাত দেলক িাঁচলত দরাগ একবট
গুরুত্বপূ ে্ িূবমকা বনলত পালর। ২০১৮ সাল্ জাম্াবনর
একবট বরলপালট্ ড.দিা্গার দক্মার জাবনলেলচন দর, দস
দেলে দরাগ দেরাবপর বক্বনকযো্ রোো্ চ্লে। দক্মার,
জাম্াবনর স্বাস্যে দক্ষলরে বকেু বচবকৎসা পদ্ধবতর সলঙ্গ দরাগ
বচবকৎসা বিকল্প সিােক িলত পালর িল্ সম্িনার কো
জানান। ২০১৭ে অলট্ব্ে মবি্ালের ওপর একবট
িৃ িৎ সালি্ করা িে। দরখালন দেখা দগলে দরাগ ও ্যোন
অনু েী্ন কলরন এমন অলট্ব্ে মবি্ালের েরীর, স্বাস্যে
অনযেলের তু্নাে িাল্া রলেলে (বনরাবমোষী িা দিগান
খােযোিযোলস রু তিলের োরীবরক সক্ষমতা ও জীিনরারো
অলনক উৎকৃষ্)।
আতেজ্াবতক দরাগ বেিস প্সলঙ্গ আিারও একবট
কো িব্ মানবসক সমসযো সংক্াতে বিষলে দরাগ খুিই
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উপলরাগী। িারত, বরিলটন, নাইলজবরো, ইতাব্, রিাবজ্,
তুরস্, বনউবজ্যোন্ড এই সক্ দেলের একে্ বিজ্ানী
দকাবিড – ১৯ অবতমাবরর সমে মানবসক স্বাস্যে
সংক্াতে বিষলে দরাগ অিযোলসর সম্িনামে গুরুলত্বর
বিষেবটলক সমে্ন কলরলে। মযোসাচুলসটস ইনবস্টবটউট
অফ দটকলনা্বজ, সানবেোলগার ইউবনিাবস্বট অফ
কযোব্লফাবন্ো, দচাপড়া ্াইলরিবরস ফর ইবন্টলরিলডট
স্টাবডজ এিং িাি্াড্ বিশ্ববিেযো্ে অনু সন্ান ও পর্লিক্ষে
কলর এই বসদ্ধালতে দপঁলেলে দর, সাস্ - দকাি – ২ সংক্মে
প্বতলরা্ ও বচবকৎসার দক্ষলরে বিলেষ বকেু ্যোন, দরাগাসন
ও প্াোোম অনু েী্ন খুিই কার্করী িলত পালর। দকাবিড
– ১৯ অবতমাবর সংক্মে রুখলত ্কডাউলনর সমে
দরাগািযোলসর দর সু ফ্ পাওো দগলে, তার প্মাে রলেলে
একাব্ক বিজ্ান পবরেকাে প্কাবেত বরলপালট্। িারতীে
দ্খক পুজা এস ও তার সিকম্ীরা উললিখ কলরলেন দর,
দরাগ একবট প্িাি সৃ বষ্কারী আত্পবরচা্নার দকৌে্ রা,
মানবসক চাপ, উলবিগ ও িতাো কাবটলে দকাবিড – ১৯
্কডাউন পলি্ তালের সু স্ ও স্বািাবিক েল্ দরলখলে।
সিলেলষ আমরা পাঠকলের এিযোপালর মলনালরাগ আকষ্ে
করলত চাই ২০২০র আতেজ্াবতক দরাগ বেিস পা্ন
অনু ষ্ানবট সামলন এলন। রখন দকাবিড – ১৯ মিামাবরর
কারলে বিশ্বজুলড় ্কডাউন চ্লে, সামাবজক েূ রত্ব িজাে
রাখার কড়া বনেম জাবর িলেলে। দরাগ অনু েী্ন দকন্দ্রগুব্
ও অনযোনযে সাম্প্রোবেক স্ান সম্ূ ে্ িন্ বে্, তা সল্বেও
ষষ্ িাবষ্ক আতেজ্াবতক দরাগ বেিলসর উেরাপন অনু ষ্ান
অন্াইলনও সফ্িালিই অনু বষ্ত িলেলে।
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২৭

স্াট্ বসবট বমেন

আমোর শহর, আমোর স্বপ্ন

“েখন শ�র িদলোয়, রখন কদশও িদলোয়।” ২০১৬র ২৫কশ জুন ম�োরোড্রের েুডেডর দ্য স্োট্
ভসটি ভমশন প্র�ডল্পর সূেনো �ডয়ভছল। েোর লক্ষ্য ভছল শ�ডর িসিোস�োর্রীডদর সডি্োচ্চ স্ডর
েভরডষিো এিং স্বোছিন্্য কেৌঁডছ কদওয়ো

রাঁ

বচর ্ু রিালত ৬৫৬ একর জবমলত দ্রুত গবতলত কাজ চ্লে। রাস্তা,
পানীে জ্, বিেু যেৎ, বনকােী, সাইলক্ দ্ন, ফুটপাত প্িৃবতর কাজ
এখন চূ ড়াতে পর্ালে। গুজরালটর আলমোিাে দেলক ৯২০ বকল্াবমটার
েূ লর ্ল্রা স্াট্ বসবটর কাজ এখন বিবিন্ন পর্ালে। অলনক িড় সংস্া এখালন
বিবনলোগ কলরলে।
পুলে ও িারােসী সি ১০০বট েির গলড় দতা্ার জনযে ৫,১৫১বট প্কলল্প ১.৪১
্ক্ষ দকাবট টাকার প্কল্প দনওো িলেলে। ১.৭৪ ্ক্ষ দকাবট টাকার েরপরে
দেওো িলেলে। অলনক প্কল্প দেষ িওোর পলে। অলনক জােগাে কাজ চ্লে
পুলরােলম। এসিই ২০১৬ে প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােীর সূ বচত স্াট্ বসবট প্কলল্পর
একবট ঝ্ক মারে।

স্পার্ট বসবর – এক স্ক্নের শহর

পুনন্িীকরে েবতির িযেিিার, দ্রুত গবতর ইন্টারলনট, ঝাঁ চকচলক িাবড়, দ্রুত
গবতর রানিািলনর কারলে দরখালন জীিনরাপন সিজ ও সস্তা শু্ু নে, বেক্ষা
ও স্বালস্যের সলঙ্গ রু তি অতযো্ু বনক সু বি্াগুব্ও দরখালন সিজ্িযে। স্াট্ বসবট
ি্লত এমনই একবট েির মলন মলন কল্পনা কলরন বনচিই। আজলকর বেলন
দ্ালকরা দরমন স্াট্ দফান, স্াট্ বটবি স্াট্ গাবড়র বিষলে আল্াচনা কলর, এখন
লন
ঐ রকমই একবট স্াট্ েিরও তার প্লোজন। দসই েির িলি এমনই দরখালন
মূ ্ সু বি্াগুব্র সালে অতযো্ু বনক প্রু বতি িযেিিালরর সু লরাগ োলকলি আিার
ার
তা সিুলজ োকাও োকলি। আ্ু বনক সু বি্ার সলঙ্গ মলনারম পবরলিেও বম্লি
জীিলন।
স্াট্ েিলর িুবনোেী সু বি্া পাওোর দক্ষলরে অতযো্ু বনক প্রু বতি বেিিার কলর
লর
দসবটলক আত্বনি্রও কলর দতা্া িলছে। এই িযোপকতর বিকালের মা্যে
্যেলম
মানু লষর জীিনরারোর মালনান্নেন ও দরাজগালরর রাস্তা খুল্ রালছে। প্্ানমন্তীী
ার
নলরন্দ্র দমােী িল্লেন, “এমন েির রা নাগবরকলের প্লোজন ও প্তযোোর
২৮
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এিা আমারদর দাটয়ত্ব
শিরগুটলরক উন্নত করা এবং
এমন পরণিারয় দেগুটলরক টনরয়
রাওয়া রারত খুব অল্প েমরয়
েরবণিাচ্চ স্তরর দকারনা টকছুর
অভাব দূ র করা েম্ভব িয় এবং
এরষেরত্র দর আগ্ি ততটর িরয়রছ,
উন্নয়রনর দষেরত্র তারক কারজ
লাটগরয় একটি নতু ন অটভমু খ
ততটর করা। আমরা এই পরেই
টচন্তা – ভাবনা কররটছ
নম

নসর

শম

শহক্রর স্ক্রপা� স্ববধপাগুবল
বেক্ষা ও স্বাস্যে দক্ষলরে
সলি্াৎকৃষ্ পবরকাঠালমা
পর্াপ্ত জ্ সরিরাি

গকপাবিড – ১৯ সেয়কপাক্ল স্পার্ট বসবরর পবরকপাঠপাক্েপা উন্নয়ন
দকাটভি – ১৯ েময়কারল ৫০টিরও দবটশ স্ািণি টেটির
কম্যাডি দেটিার, দকাটভি – ১৯ ওয়ার রুরম পটর্ত
িরয়রছ। ব্যাগোলু রু স্ািণি টেটিরত ২৪ ঘটিার মরধ্য এই
দকাটভি – ১৯ মরিল ওয়ার রুম ততটর িয়

স্াট্ বসবট বমেন এ বিষেবট
বনবচিত কলরলে দর দকাবিড
– ১৯ সংঙ্ট দমাকাবি্াে
তারা সামলনর সাবরলত এলস
পবরবস্বত দমাকাবি্ার সু লরাগ
দপলেলে

২৪ �ন্টা বিেু যেৎ
নারী, বেশু ও িেস্লের জনযে
বনরাপত্তা
সিুজ পবরলিে
সু োসন, বিলেষ কলর ইগিলন্সি ও দিসকারী দরৌে
উলেযোগ
তেযে প্রু বতি িল্ািস্ত
আিজ্না বনষ্ােলন উপরু তি
িল্ািস্ত
উন্নত রানিািন পবরলষিা
গরীিলের জনযে সস্তাে
আিাসন

তেযে প্রু বতির মাধেলম দমািাই্
অযোবপ্ললকেলনর সািালরযে মৃ েু
সংক্বমত িযেবতিলের বচবনিত
করার িযেিস্া

স্পার্ট বসবর বেশক্নর অন্যপান্য গুরুত্বপূে্ট উক্দ্যপা�
১১৪বট েিলরর জীিনরারোর মান দকমন এিং
দসগুব্র ফ্াফ্ পবরমাপ কলর দসখানকার
পুরসিাগুব্র পবরলষিা প্োলনর দক্ষলরেও
সূ চক দকমন, দসগুব্র মূ ্যোেন করা
২০১৮র ৯ই জু্াই ইবন্ডোন স্াট্ বসবট
দফল্াবেপ ও ইবন্ডোন স্াট্ বসবট ইন্টাে্বেপ
দপ্ারিাম চা্ু িলেলে। এপর্তে ২৮০বট
েিলরর স্ানীে প্োসকরা ১৪,২৪০ জলনর
ইন্টাে্বেপ তাব্কা পাবঠলেলে। তার মল্যে
৯৩২ জন োরে িত্মালন এই ইন্টাে্বেলপ

তু্নাে েু ’কেম এবগলে োকলি।” স্াট্ বসবট বমেলনর ্ক্ষযে
িা উলদেেযে ি্ এই েিলরর স্বাছে্যে ও সক্ষমতা িাড়ালনা
রালত স্াট্ সু বি্াগুব্র মা্যেলম রারা স্াট্ িলত চাে, তারা তা
পাে। এই প্কল্প বিবনলোগকারীলের উন্নবত ও প্গবতর প্বত
আকৃষ্ করলত বিলেষ পেলক্ষপ। এর ্ক্ষযে িারলতর প্বতবট
েিরলক স্াট্ কলর দতা্া।

স্পার্ট বসবরর প্রক্য়পাজনীয়তপা ...
িারলতর িত্মান জনসংখযোর ৩১ েতাংে মানু ষ েিলর
িসিাস কলরন। ২০১১র জনগেনা বরলপাট্ অনু রােী দেলের
বজবডবপর ৬৩ েতাংে আলস তালের কাে দেলকই। আনু মাবনক
বিলসি অনু রােী ২০৩০ সাল্র মল্যে িারতিলষ্ েিরাঞ্চল্
িসিাসকারীলের সংখযো ৪০ েতাংে িৃ বদ্ধ পালি এিং দেলের
বজবডবপলত তালের অিোন িৃ বদ্ধ দপলে ৭৫ েতাংলে দপঁেলি।
এজনযেই সামবরিক উন্নেলনর কারলে প্াবতষ্াবনক, সামাবজক,
আবে্ক পবরকাঠালমা গলড় দতা্া প্লোজন। এই সি বিষেগুব্
েরকার জীিনরারোর গুরুত্বপূ ে্ মালনান্নেলনর জনযে। মানু ষলক
বিবনলোলগ আকৃষ্ করার জনযে বিকাে ও প্গবতর পূ ে্যেচক্
স্াপন করা প্লোজন। স্াট্ বসবটর স্াপনা এই পলে চ্ারই
একবট পেলক্ষপ।

রু তি রলেলে। ১৯৫ জন োলরের ইন্টাে্বেপ
দেষ িলেলে
স্াট্ বসবট প্কলল্প ওলেিসাইলটর পুনবি্নযোস
কলর দসবটলক এক জানা্া (বসঙ্গ্ উইলন্ডা)
িযেিস্াে পবরেত করা িলেলে আিাবসকলের
সু বি্ালে্
ক্াইলমট স্াট্ বসবট অযোলসসলমন্ট দরিমওোক্
(বসএসবসএএফ) দেলের ১০০বট স্াট্
বসবটলতই এই িযেিস্া চা্ু িলেলে দসখানকার
উন্নবত ও অরিগবতর ্ারা অক্ষুন্ন রাখলত

২০০৭এ গুজরপাক্র এর সূচনপা হয়...
প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী ২০০৭এ প্েম তার এই স্াট্
বসবটর িািনা প্কাে কলরন। রখন বতবন গুজরালটর মুখযেমন্তী
বেল্ন। আলমোিালের সিরমতী নেীর ্ালর ২০১১ সাল্
গুজরাট ইন্টারনযোেনা্ বফনযোবসিো্ দটক (বজআইএফবট)
েিলরর বিবত্ত প্স্তর স্াপন কলরন। এবট িারলতর প্েম স্াট্
বসবট ও আতেজ্াবতক আবে্ক পবরলষিা দকন্দ্র (আইএফএসবস)
দরবট চার দ্লনর রাজযে ও জাতীে সড়লকর সলঙ্গ রু তি। গুজরাট
ইন্টারনযোেনা্ বফনযোবসিো্ দটক বসবটর সলঙ্গ সংলরাগ �টালত
ডি্ কবরডর দমলরো দর্ বতবর িলছে। রা বজআইএফবট –র
সালে আলমোিাে ও গান্ী নগলরর বিবিন্ন প্াতেলক রু তি করলি
ও বনকটস্ বিমানি্রলকও সংরু তি করলি। একবট ইলন্টব্লজসি
বিবল্ডং মোলনজলমন্ট বসলস্টম এখালন রলেলে। দরখালন ২৪ �ন্টাে
বিদেু ৎ, জ্, দটব্লফান সংলরাগ, পাইপ্াইন গযোস ও প্লতযেক
িাবড়লত অপবটকযো্ ফাইিার সাবি্স পবরলষিা রলেলে। িারলতর
এই েির দেলের মল্যে প্েম দরখালন দজ্া েীত্ িযেিস্া (বডবট্ক্ট
কুব্ং বসলস্টম) চা্ু রলেলে। বজআইএফবট েির প্কলল্পর কাজ
িত্মালন চা্ু রলেলে। প্েম পর্ালে স্াট্ বসবট প্কলল্পর অ্ীলন
১০০বট েিরলক প্বতলরাবগতার মা্যেলম দিলে দনওো িলেলে।
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জরুরী অিস্া

ডত সের

ত শ স

দেশ যখন বুঝতে পারত�া
গণেত্রের গুরুত্ব

১৯৭৫ সোডলর ২৫কশ জুন মধ্যরোডত্ কঘোভষর জরুর্রী অিস্থো ২৬কশ জুন স�োল কথড�ই জোভর �য়।
এই এ� ঐভর�োভস� ঘটনো, েো আমোডদর ভশক্ষো ভদডয়ডছ গেরডন্তর প্রভর আমোডদর আত্মভনডিভদর
�ডর �ডি। আমোডদর সং�ল্পড� শভতিডর েভরের �রডর �ডি কদডশর ঐভর�্য ও সংস্ৃভরড� স�ল
সমডয় অটু ট রোখোর জন্য। ৪৬ িছর আডগ এই দৃষ্োন্ত স্থোেন�োর্রী ঘটনো কদশড� গেরডন্তর গুরুত্ব
অনুিি �রডর সো�োে্য �ডরডছ। এমন ঘটনো কদডশর সংসদ্রীয় ইভর�োডস ক�উ �খনও �ল্পনো
�রডর েোডরভন। ভ�ন্তু এই ঘটনো আমোডদর উৎসোভ�র �ডরডছ গেরডন্তর প্রভর আডরো কিভশ শভতি
ভনডয় ভনডিভদর �ডর এিং এমন ঘটনো েোডর আর নো ঘডট কসই সং�ল্প ভনডর

এ

কো দকউ িু্লি না দর, িারলতর েবতির
উৎস এর গেতন্ত। জনগলের েবতি এিং
দেলের প্বতবট নাগবরলকর েবতি। তাই রখনই
এর উপর দকালনা আক্মে এলসলে, তখনই দেলের
জনগে গেতন্তলক িাঁবচলে রাখলত উলেযোগী িলেলে।
রখন জরুরী অিস্া জাবর িে, তখন শু্ুমারে এই নে
দর সক্ রাজশনবতক দনতা এর বিলরাব্তা কলরলেন
িা প্বতিালে সাবম্ িলেলেন, অেিা তালের কারাগালর
োকলত িলেলে, িরং জনগলের স্বতঃস্ূত্ দক্ষালির
িবিপ্কােও �লটলে।
িরা দপলট োকা এক জলনর পলক্ষ খািালরর গুরুত্ব,
তা দিাঝা সম্ি নে, বকন্তু একজন অিুতি মানু ষ জালনন
৩০
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খািালরর গুরুত্ব কতখাবন। একইিালি গেতাবন্তক
অব্কারগুব্র মূ ্যে কতখাবন, তা তখনই দিাঝা রাে,
রখন দকউ তার দেলক দসবট দকলড় দনে। জরুরী
অিস্ার সমে মানু ষ অনু িি করলত শুরু কলরন বকেু
একটা দকলড় দনওো িলেলে। এলত সকল্ গিীর রন্তো
অনু িি কলরন। একবট সমাজ পবরচা্নার জনযে একবট
সংবি্ান, আইন, বনেমকানু ন, অব্কার ও কত্িযে
পা্ন প্লোজন িে। বকন্তু িারলতর দসৌ্র্ এটাই
দর এলেলের একজন নাগবরক গলি্র সলঙ্গ িল্ন, দর
বনেমকানু ন দতা আলেই। বকন্তু গেতন্তই ি্ আমালের
সংস্ৃ বত ও ঐবতিযে। আমরা দসই মানু ষ রারা এই
পরম্রা ও ঐবতিযে বনলে দিলড় উলঠবে। জরুরী অিস্ার

জরুরী অবস্া এক নজতর
l ১৯৭৫ সাল্র ২৫দে জুন ম্যেরালত জরুরী অিস্া জাবর করা িে।
২৬দে জুন সকাল্ দরবডওর মা্যেলম সারা দেে তা জানলত পালর।
জরুরী অিস্া জাবরর কারে বিলসলি দেলের অিযেতেরীে গন্ডলগা্ ও
বিেৃ ঙ্খ্ার উললিখ করা িে
l জরুরী অিস্া চা্ু িওোর পর ১৯৭৫ সাল্র ২২দে জু্াই ৩৮তম
সংলো্নীর মা্যেলম আো্লতর বিচারবিিাগীে পর্াল্াচনার অব্কার
দকলড় দনওো িে। েু ’মাস পর আিার ৩৯তম সংলো্নী এলন ি্া
িে, আো্ত প্্ানমন্তী বিলসলি বনি্াবচত দকালনা িযেবতির বিরুলদ্ধ
তেলতের বনলে্ে বেলত পারলি না
l ৪০ ও ৪১তম সংলো্নীর পর পুনরাে ৪২তম সংলো্নী আনা িে।
এর সিলেলক বিতবক্ত অংে ি্ রাষ্ট্র পবরচা্নার বনলে্েমূ ্ক
নীবতলক দমৌব্ক অব্কালরর উপর চাবপলে দেওো িলেলে । কারে
এই সংলো্নী অনু রােী নাগবরকলের সংবি্ান প্েত্ত দমৌব্ক
অব্কারগুব্ দেলক িবঞ্চত করা িে
l জরুরী অিস্া জাবরর পর সংসলের উিে কলক্ষই দসবট উপস্াবপত
িে। বকন্তু দসখালন দকালনা রকম বিলরাব্তা োড়াই তার দমোে
ে’মালসর জনযে িাড়ালনা িে। জরুরী অিস্া জাবর িলেবে্ ১৯৭৫এ,
রা ২১ মাস ি্িৎ বে্ ও চারিার এই সমেসীমা িাড়ালনা িলেবে্
l ২১ মাস পর ১৯৭৭এর ২১দে মাচ্ জরুরী অিস্া প্তযোিার কলর
দনওো িে। সারা দেলে বনি্াচন অনু বষ্ত িে। তালত নতুন সরকার
গবঠত িলেবে্। দমারারবজ দেোই দেলের নতুন প্্ানমন্তী বিলসলি
েপে রিিে কলরন
l নতুন সরকার সংবি্ান সংলো্নী এলন আো্লতর ক্ষমতা বফবরলে
দেে, রা জরুরী অিস্ার সমে দকলড় দনওো িলেবে্। বিষেবটলক
সংলো্নীলত অিযেতেরীে অবস্রতার সলঙ্গ সেস্ত্র বিলদ্রাির পবরবস্বতলত
জরুরী অিস্া জাবর করার দরলত পালর িল্ উললিখ করা িে। এর
মা্যেলম দকালনা সরকার রালত আিার এর অপিযেিিার না কলর তা
বনবচিত করা িে

সমে জনগলের এই িািালিগ ধ্বংস করা িলেবে্।
রার ফ্ বিলসলি ১৯৭৭ এর সা্ারে বনি্াচন রখন ি্,
তখন দেখা দগ্ জনগে তালের বনলজলের স্বাে্লক নে,
গেতলন্তর স্বাে্লকই প্া্ানযে বেলেলে। বনলজলের স্বালে্
নে িরং গেতলন্তর স্বালে্ই এটা িলেবে্। তারা তালের
বনলজর স্বাে্ সবরলে দরলখবেল্ন গেতলন্তর স্বালে্ই
দিাট পলড়বে্। ্নী, েবরদ্র বনবি্লেলষ একলজাট িলে
প্লতযেলক তালের ঐকযেিদ্ধ মতামত বেলেলে।
প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী িল্লেন, “শু্ু প্লতযেকলক
গেতলন্তর প্বত িবতি অটুট রাখার তাৎপর্ স্রে
কবরলে বেলত চাই। দসই সমলে রখন গেমা্যেলমর
কন্ঠলরা্ করা িলেলে, প্লতযেক িযেবতি আতলঙ্র মল্যে

২৫দশ জু ন মধ্যরারত্র জরুরী অবস্া জাটরর পর
দেরক দদরশর বহু বেণিীয়ান দনতা, োংবাটদকরদর
দগ্প্ার করা শুরু িয়। রারদর মরধ্য জয়প্রকাশ
নারায়্, অিল টবিারী বাজরপয়ী, এল দক
আিবা্ী, জজণি ফানণিারডিজ, দচণৌধুরী চর্
টেং, দমারারটজ দদশাই, নানাটজ দদশমু খ, মধু
দডিবরত, রামকৃ ষ্ণ দিগরড়, টেকন্ার ওয়াতি,
এইচ টি দদরব দগণৌড়া, অরু্ দজিটল, রটবশঙ্কর
প্রোদ, প্রকাশ জাভরড়কর ও রামটবলাে
পারশায়ানরদর দজলবন্ী করা িয়। প্রায় ১১
লষে মানু েরক এই জরুরী অবস্ার েময় দজরল
দোকারনা িরয়টছল

কাবটলেলে ও দরিপ্তার িলেলে। বকন্তু বনি্াচলন তারা
তালের মতামলতর মা্যেলম িুবঝলে বেলেলে, তারা
গেতলন্তর পলক্ষ। গেতন্তলক পুনঃপ্বতষ্া করলত তাঁরা
দিাট বেলেলেন। এটাই দতা এলেলের দিাটোতালের
আস্ েবতি। জাবত, ্ম্, িাষা, িে্ বনবি্লেলষ দেেিাসী
দিাট বেলেলে দেলের উজ্জ্ব্ িবিষযেলতর জনযে।”

সংববধপান সংক্শপাধন ছপাড়পা জরুরী অবস্পা জপাবর
করপা অসম্ভব বছল
জরুরী অিস্া চ্াকা্ীন সংবি্ালন বিবিন্ন ্ারা
িে্ করা িে। রা পরিত্ীকাল্ দমারারবজ দেোই
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১৬-৩০ জুন, ২০২১

৩১

জরুরী অিস্া

গণেত্রের প্রতে সোসেক্ষো জরুতর
গ্তন্ত্র দকবল একটি রাজননটতক ব্যবস্া নয়, বরং একটি
মূল্যরবাধ। তাই, গ্তরন্ত্রর প্রটত েদােতকণি োকা প্ররয়াজন।
আর এই কারর্ই গ্তন্ত্ররক আঘাত করার টকছু ঘিনা
মরন করা দরকার, রারত দদশ েটেক টদশায় এটগরয় দররত
পারর। গ্তন্ত্র-দপ্রমী দকানও ভারতীয়ই ১৯৭৫ োরলর ২৫দশ
জু ন রারতর ঘিনা কখনই ভু লরত পাররবন না। দেটদন রারত
োরা দদশ কারাগাররর রূপ টনরয়টছল। এমনটক, দচষ্া করা
িরয়টছল, টবররাধীরদর কন্ঠস্র দমরনর। জয়প্রকাশ নারায়র্র
মরতা দে েময় দদরশর টবটশষ্ জনরনতারদর কারাগারর বন্ী
করা িরয়টছল। শুধু তাই নয়, জরুটর অবস্ার োবা দেরক
টবচার-ব্যবস্াও রষো পায়টন। গ্মাধ্যরমর ওপর দনরম এরেটছল
করোর শােন। গ্মাধ্যমই দিাক বা অন্য দকানও দষেত্র,
গ্তরন্ত্রর প্রটত েরচতনতা গরড় দতালার প্রয়াে অব্যািত রাখরত
িরব। ভারতরত্ন েম্ারন ভূ টেত প্রাতিন প্রধানমন্ত্রী অিল টবিারী
বাজরপয়ী জরুটর অবস্ার েময় কারাবন্ী িরয়টছরলন। জরুটর
অবস্ার প্রেম বেণিপূটতণিরত টতটন তাঁর মানটেক অবস্া কটবতার
মধ্য টদরয় প্রকাশ কররটছরলন:সরকার সংলো্ন কলর। এই বিষেবট গুরুত্বপূ ে্
কারে জরুরী অিস্ার সমে সু বপ্মলকালট্র ক্ষমতালক
খি্ করার জনযে সংবি্ালনর ৪২তম সংলো্নী আনা
িলেবে্ । ঐ একই সংলো্নীলত এটাও উললিখ রলেলে
দর, সংবি্ালনর ২০ ও ২১ নম্বর ্ারার আওতাে প্লেে
দমৌব্ক অব্কারগুব্ জরুবর অিস্ার সমলেও ্ঙ্ঘন
করা দরলত পালর না। দেলে প্েমিার এমন একবট
আইবন সংস্ান করা িলেবে্, দরখালন মবন্তসিার ব্বখত
সু পাবরলের বিবত্তলতই দকি্ িারলতর রাষ্ট্রপবত জরুবর
অিস্ার কো দ�াষো করলত পালরন। দসই সলঙ্গ এটাও
বসদ্ধাতে িলেবে্ দর, জরুবর অিস্া কার্কর িল্ও
একিালর এর দমোে ে’মালসর দিবে িলি না। এইিালি
দমারারবজ দেোই সরকার এটা বনবচিত কলরবে্ দর,
দেলে দরন আর কখনও ১৯৭৫ সাল্র মলতা জরুবর
অিস্ার পুনরািত্ন না িে।
দেলের নতুন প্জন্মলক জরুবর অিস্ার সমে বিবিন্ন
৩২
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�টনা সম্লক্ অিেযেই সলচতন িলত িলি। কারে,
সা্ারে মানু লষর েৃ ঢ় প্তযেলের কারলেই গেতন্ত অক্ষত
রলেলে। দেলের মানু ষ সু লরাগ দপল্ই গেতাবন্তক
অব্কারগুব্র প্লোগ কলরলেন। আর, এটাই একবট
দেলের কালে িড় েবতি। গেতাবন্তক অব্কালরর দসরা
েৃ ষ্াতে িারলতর সা্ারে মানু ষ জরুবর অিস্ার সমে
দেলখলেন তাই গেতাবন্তক অব্কালরর বেকগুব্ সম্লক্
দেেিাসীলক িারিার সলচতন করলত িলি। সা্ারে
মানু লষর অব্কারগুব্ আমালের উপ্বদ্ধ করলত
িলি। গেতন্ত-দপ্মীরা বকিালি ্ড়াই চাব্লেলেন
এিং সা্ারে মানু লষর ্মনীলত বকিালি গেতন্ত
জীবিত রলেলে, তার প্কাে �লট বনি্াচন আলোজলনর
মা্যেলম। মানু লষর হৃেলে গেতলন্তর প্বত দর উদেীপনা
রলেলে, তা প্কৃতপলক্ষই িারলতর এক োশ্বত ঐবতিযে।
জরুবর অিস্ার িষ্পূবত্ আমালের িারতীে ঐবতলিযের
পরম্রালক আরও মজিুত কলর।

এ সূ র্প্কাে

ক্াম
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মরা গত িেলরর একটা সমে ্কডাউলনর পবরবস্বতলত
কাবটলেবে। দকাবিড-১৯ এর মলতা িেঙ্র মিামারী দেলক সু রক্ষার
জনযেই এই ্কডাউন কার্কর করা িলেবে্। অিেযে, িারতীে
গেতলন্তর ইবতিালস আরও একবট ্কডাউলনর কো উললিখ রলেলে। জরুবর
অিস্ার এই ্কডাউলনর দমোেকা্ বে্ ১৯৭৫ সাল্র ২৫দে জুন দেলক
১৯৭৭ সাল্র ২১দে মাচ্। েী�্ ২১ মাস জরুবর অিস্ার েরুে সারা দেে
দরন কারাকলক্ষ পবরেত িলেবে্। দসসমে মানু লষর দমৌব্ক অব্কার দকলড়
দনওো িলেবে্ এিং বিচার-িযেিস্ার ওপর আ�াত দনলম এলসবে্। বিলশ্বর
িৃ িত্তম গেতলন্তর গেতাবন্তক ইবতিালস জরুবর অিস্ার এই ২১ মাস এমন
এক কাল্া অ্যোে, রা ইবতিালসর পাতা রতিারই দেখা িলি, ততিারই
অন্কারাছেন্ন সমে বিসালি দেলক রালি। এর পাোপাবে, এমন অলনক েৃ ষ্াতে
রলেলে, রা উোিরলের পবরিলত্ দোষলের েৃ ষ্াতে বিসালি িযোখযো করাই িাল্া।
কারে, দোষলের এরকম �টনা আলগ কখনও �লটবন, আলগ কখনও দেখা
রােবন। এমনবক, জরুবর অিস্া কাবটলে ওঠার পর কখনও দোনাও রােবন।
‘অিযেতেরীে অবস্রতা’র অজুিাত দেবখলে এমন একবট আলেে আনা িলেবে্,
রা রািতীে সু রক্ষাবিব্ অরিািযে কলর মবন্তসিার অনু লমােন োড়াই কার্কর
িলেবে্। প্কৃতপলক্ষ এটা বে্ আইন ্ঙ্ঘন। বকন্তু, দকউই এ িযোপালর গুরুত্ব
দেনবন। ১৯৭৫ সাল্র ২৫দে জুন রালত জরুবর পবরবস্বতর বচরেনাটযে দ্খা
িলেবে্। এ িযোপালর মন্তীরাও সম্ূ ে্ অন্কালর বেল্ন। আসল্ সরকার
রখন দকানও বসদ্ধাতে দনে, তা আইলনর োসন দমলনই বতবর িে। অিেযে,
জরুবর অিস্ার দক্ষলরে তা দমলন চ্া িেবন। সরকাবর আইন অনু রােী, জরুবর
অিস্া কার্কর করার জনযে বসদ্ধাতে বনলত প্্ানমন্তী মবন্তসিার বিঠক ডালকন।
বকন্তু, েু ি্ালগযের বিষে, দসসমে বকেু ই দমলন চ্া িেবন। তৎকা্ীন প্্ানমন্তী
পরবেন (২৬দে জুন) সকা্ ৬টাে মবন্তসিার বিঠক দডলক জরুবর অিস্া
জাবর করার বসদ্ধালতের িযোপালর মন্তীলের অিবিত কলরন। দসবেনই আরও
একবট আলেে জাবর করা িলেবে্, দরখালন গেমা্যেলমর ওপর বিব্বনলষ্
আলরাবপত িে। দসসমে বে্ মুদ্রে মা্যেলমর রু গ। নতুন বেবলির িািােু র োহ্
জাফর মালগ্ সমস্ত সংিােপলরের কার্া্লে ২৫দে জুন রাত দেলক বিেু যেৎ
সংলরাগ বিবছেন্ন কলর দেওো িলেবে্। এর দপেলন উলদেেযে বে্ জরুবর
অিস্ার খির রালত দকালনািালিই প্কাে করা না রাে। বস্বরাচারী মলনািাি
এিং অপ্তযোবেত বসদ্ধালতের প্িাি দিঙ্গা্ু রুলতও পলড়বে্। দসই সমে আবম
দিঙ্গা্ু রুলত ইবন্ডোন এসিলপ্স সংিােপলরে কাজ কবর। দসখালনও সংিাে
মা্যেলমর কন্ঠলরা্ করা িলেবে্। সংিােপলরের ওপর এই দোষলের োবেত্ব
দেওো িলেবে্ তাৎকা্ীন দিঙ্গা্ু রু পুব্ে ইসিলপক্টর দজনালর্লক। আসল্
একজন ঊবে্্ারী আব্কাবরকলক আমালের পবরেকার সম্ােক বনলোগ করা
িলেবে্। সম্ােলকর োবেত্ব দনওো ঊবে্্ারী আব্কাবরক খিলরর কাগলজ
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৩৩

ক্াম

এ সূ র্প্কাে

বক খির োপা িলি িা দকান খির োপা িলি না, দস িযোপালর
এমনবক দকান েবি িা েব্ রাখা িলি এিং দকানগুব্ িাে রালি
– দস িযোপালর রািতীে বসদ্ধাতে বনলতন। দপ্স কাউবসি্ আইন
িাবত্ করা িলেবে্। এমনবক, িহু সাংিাবেকলক কারাি্ী
করা িলেবে্। আমার আরও একবট �টনার কো মলন পড়লে।
তৎকা্ীন তেযে ও সম্প্রচার মন্তীর পক্ষ দেলক দসবেন সকাল্
বডএবিবপ এিং আকােিােীলত দফান আলস। ি্া িে, দসখালন
কম্রত অনু িােকলের োস্ত্রী িিলন উপবস্ত িলত িলি। প্াে
১০-১৫ জন এরকম অনু িােক, রাঁরা বক কাজ করলত িলি, দস
িযোপালর বকেু ই জানলতন না, তাঁলেরলক ওোল্ড্ ইেু ে দসন্টালর
বনলে রাওো িে এিং দসখালন েু পুর ২দটা অিব্ একবট �লর
ি্ী কলর রাখা িে। ঐ অনু িােকলের ইংরাবজলত মুবদ্রত
কংলরিলসর ইস্তািার ১৫বট িাষাে তজ্মা করলত দেওো িে।
কাজ দেলষ অনু িােকলের িাবড় বফরলত প্াে দসবেন মাঝ রাত
িলে রাে।
বিবেষ্ কন্ঠ বেল্পী বকলোর কুমারলক বনলেও একবট �টনা
�লট। একবেন সরকালরর পক্ষ দেলক কন্ঠ বেল্পীলক দডলক ি্া
িে, জরুবর অিস্া বনলে একবট বজঙ্গ্ গাইলত িলি। বকন্তু,
বকলোর কুমার তা গাইলত অস্বীকার কলরন। এই �টনাে ক্ষুধি
িলে তৎকা্ীন তেযে ও সম্প্রচার মন্তী সংবলিষ্ কতৃ্পক্ষগুব্লক
আলেে জাবর কলর দিতার ও েূ রেে্লন বকলোর কুমালরর
গালনর সম্প্রচার িন্ করার বনলে্ে দেন।
জরুবর অিস্া কার্কর করার সমে বতিার দজল্ ১ িাজার
২৭৩ জন কারাি্ীলক রাখার জােগা বে্। বকন্তু সরকার বেবলি
এ্াকা দেলক ৪ িাজালররও দিবে রাজশনবতক দনতালনরেী এিং
সমাজলসিীলক দরিপ্তার কলর তাঁলের বতিার দজল্ পাবঠলে দেে।
দস সমে দজ্ সু পাবরনলটলন্ডন্ট বিরাট সংখযেক কারাি্ীর
বিষেবট োি কবমেনলক জানান। তাঁলক ি্া িে, রাজশনবতক
কারাি্ীলের জনযে অযোসলিস্টস্ োউবন বেলে ি্ীকক্ষ গলড়
তুল্ দসখালন তাঁলের দরলখ বেলত। এমনবক, দমলন্টনযোসি অফ
ইন্টারনা্ বসবকউবরবট অযোক্ট (এমআইএসএ)-এর আওতাে
আম্ালেরলকও দজ্া িরার হুমবক দেওো িলেবে্।
আপবন বনচিই এই �টনার কোও শুলন োকলত পালরন দর,
জরুবর অিস্ার সমে ্ক্ষযে পূ রলে দজার কলর বনি্ীজকরে
করা িলেবে্। িত্মালন ক্ষমতাসীন দকন্দ্রীে সরকালরর এমন
অলনক িযেবতি রলেলেন, রাঁলের জরুবর অিস্ার সমে কারাি্ী
করা িলেবে্। প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী দস সমে ২১ মাস
আত্লগাপন কলরবেল্ন এিং এমআইএসএ – এর আওতাে
রাঁলের কারাি্ী করা িলেবে্, তাঁলের পবরিারলক সািালরযের
উলেযোগ বনলেবেল্ন। িত্মান দকন্দ্রীে তেযে ও সম্প্রচার মন্তী
প্কাে জািলড়কর জরুবর অিস্ার সমে ১৭ মাস কারাি্ী
বেল্ন। এমনবক, জরুবর অিস্ার সমে িত্মান আইন ও
নযোে বিচার মন্তী শ্রী রবিেঙ্র প্সাে এিং আরএসএস –
এর সা্ারে সবচি েত্তালরেে দিাসািাল্ কারাি্ী িলেবেল্ন।
প্োত অরুে দজটব্ ও রামবি্াস পালসাোলনর মলতা
দনতারাও দস সমে দজল্ বগলেবেল্ন। সংবি্ান সংলো্ন
কলর বিচার-িযেিস্ালক পঙ্গু কলর দেওো িে। ১৯৭৭ সাল্
দগালে্া সংস্া ইলন্টব্লজসি িুযেলরা (আইবি) ইব্রা গা্ীলক
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জরুটর অবস্ার রন্ত্র্া দকবল তাঁরাই উপলটধি
কররত পাররন, রাঁরা এই রন্ত্র্া দপরয়রছন। আজ দর
দকউ েংবাদ পত্র-পটত্রকায় টবরশে প্রবন্ধ টলখরত
পাররন, িু ্যইিার ও অন্যান্য োমাটজক মাধ্যমগুটলরত
টবটভন্ন উরবিগ েপেরকণি টনরজরদর েওয়াল কররত
পাররন। এমনটক, েরকাররর েমারলাচনাও
কররত পাররন। তাই এিা ভাবা উটচৎ, আমরা
এই অটধকার দকাো দেরক দপরয়টছ? আজ রাঁরা
দদরশর শােন ষেমতায় ররয়রছন, তাঁরাও জরুটর
অবস্ার টশকার িরয়টছরলন। আজ এরাই আমারদর
েংটবধান, আমারদর ব্যবস্ারক স্াভাটবক ছরন্ টনরয়
এরেরছন, রারত দদরশ আর কখনও জরুটর অবস্া
জাটর করা না রায়।
জানাে দর, সমরি দেে এখন অলনক দিবে স্বািাবিক অিস্াে
বফলর এলসলে। সমে দমলন দরেন চা্ু িলেলে। কম্চারীরাও
বনবে্ষ্ সমে অবফলস আসলেন। এরপর, ইব্রা গান্ী সা্ারে
বনি্াচন আলোজলনর বসদ্ধাতে দনন। এই বনি্াচলন তাঁর েল্র
দোচনীে পরাজে �লট। উত্তর ও ম্যে িারলত দ্াকসিার
৩৫০বট আসলনর মল্যে কংলরিস ে্ দকি্ ২বট আসলন জেী
িে। এর একবট রাজস্ালন, অনযেবট ম্যে প্লেলে। দমারারবজ
দেোই রখন প্্ানমন্তী পলে োবেত্ব রিিে কলরন, তখন বতবন
জরুবর অিস্ার সমে সংবি্ান সংলো্ন কলর দর সমস্ত িু্ত্রুবট করা িলেবে্, তা সংলো্লনর উলেযোগ দনন। বিচার
িযেিস্ার পাোপাবে, দমৌব্ক নাগবরক অব্কারগুব্লক পুনরাে
ি্িৎ করা িে। এমনবক, সংসে ও গেমা্যেলমর অব্কার
পুনঃপ্বতষ্া করা িে। আমরা দর ্ড়াই কলরবে, দস সমে
রা দেলখবে এিং দর কষ্ সিযে কলরবে, তালক বনববি্্াে ববিতীে
স্বা্ীনতার সংরিাম িল্ গেযে করা দরলতই পালর।
িত্মান সমলে এটা অকল্পনীে। আজ দর দকউ সংিাে পরেপবরেকাে বিলেষ প্িন্ ব্খলত পালরন, টুযেইটার ও অনযোনযে
সামাবজক মা্যেমগুব্লত বিবিন্ন উলবিগ সম্লক্ বনলজলের
সওো্ করলত পালরন। এমনবক, সরকালরর সমাল্াচনাও
করলত পালরন। তাই এটা িািা উবচৎ, আমরা এই অব্কার
দকাো দেলক দপলেবে? আজ রাঁরা দেে পবরচা্না করলেন,
তাঁরা আমালের সংবি্ান, আমালের প্োসবনক িযেিস্ালক
স্বািাবিক েল্ বফবরলে এলনলেন। এই প্ােেবতি তাঁলের
কাে দেলক এলসলে, রাঁরা জরুবর অিস্ার সমে বিবিন্ন িা্াবনলষল্র বিরুলদ্ধ দজারাল্া প্বতিাে কলরবেল্ন।
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এক তরুণ তুবক্শ গথকক
ভোরকতর প্রধোনমন্তীর পকদ
ভে ভি নরস্রীমো রোও ১৯৯১ সোডল নিম প্রধোনমন্ত্রী ভ�সোডি
দোভয়ত্বিোর গ্র�ে �ডরন। রোজননভর� ভেন্তোিোিনো ও দৃভষ্িগে্রীডর
ভিেক্ষেরোর দরুে ভরভন অর্যন্ত সমোদৃর �ডয়ভছডলন। রোঁর এই
ভেন্তোিোিনোর ফডলই �ঠিন সমডয়ও কদডশর অথ্ন্রীভরর �োল ধডর
িোররড� অগ্রগভরর েডথ েোভলর �ডরভছডলন

বপ

বি নরসীমা রাও ১৯২১ সাল্র ২৮দে জুন
তৎকা্ীন িােেরািালের কবরমনগর দজ্াে
জন্মরিিে কলরন। তরুে িেলসই দস দর দকানও
্রলনর অনযোলের বিরুলদ্ধ গলজ্ উঠলতন। ১৯৩৫ সাল্
এরকম একবট �টনা �লট। দস সমে িােেরািালের
বনজাম কল্জ চত্বলর িল্ মাতরম গাওো বনবষদ্ধ কলর
দেন। এই বস্বরাচালরর বিরুলদ্ধ প্বতিাে জানালত ১৯৩৮
সাল্র ১৬ই নলিম্বর ঔরাঙ্গািাে ইন্টারবমবডলেট কল্লজর
পড়ুোরা কল্জ চত্বলর িল্ মা তরম গান গাওো শুরু
কলরন। বনজালমর বস্বরাচালরর বিরুলদ্ধ িল্ মাতরম দগলে
দর োরেোরেীরা কড়া প্বতিাে জাবনলেবেল্ন, তাঁলের মল্যে
১৭ িেলরর তরুে নরসীমা রাও-ও বেল্ন। এক িদ্রস্
পবরিাবরক দপ্ক্ষাপট দেলক উলঠ এলস দেলের সরকালরর
প্্ান পলে োবেত্ব রিিলের সু েী�্ রারোপলে বতবন িহু েেক
জনলসিা কলরলেন এিং জনক্যোেমূ ্ক কালজ বনলজলক
বনলোবজত কলরবেল্ন।
১৯৯১ সাল্ সবক্ে রাজনীবত দেলক সলর োঁড়ালনার
িযোপালর বতবন মনবস্র কলরন। এমনবক, দস িের বতবন
দ্াকসিা বনি্াচলনও প্বতবিব্বিতা কলরনবন। বকন্তু, তাঁর
িালগযে অনযে বকেু দ্খা বে্। এরপর, দেলের প্্ানমন্তী
পলে োবেত্ব রিিলের জনযে বতবনই সি্সম্তিালি উপরু তি
প্াে্ী িলে ওলঠন। েবক্ষে িারত দেলক বতবনই বেল্ন
দেলের প্েম প্্ানমন্তী। প্্ানমন্তী পলে োবেত্ব রিিলের
আলগ বতবন নে িের অন্ধ্রপ্লেে সরকালরর মন্তী বেল্ন।
পলর, রালজযের মুখযেমন্তী িন। েী�্ বেন ্লর বতবন বেল্ন
এক বিবেষ্ সাংসে ও কযোবিলনট পর্ালের মন্তী। িহুিাষী
নরসীমা রাও ১০বট িারতীে এিং ৬বট বিলেবে িাষাে কো
ি্লত পারলতন। প্কৃতপলক্ষ বতবন বেল্ন একজন বিবেষ্
সাবিবতযেক এিং িহুমুখী প্বতিার অ্কারী।
অন্ধ্রপ্লেলের মুখযেমন্তী বিসালি বতবন রালজযে িূ বম
সংস্ালরর দক্ষলরে বিপ্লি বনলে এলসবেল্ন। ্াইলসসিরাজ
িযেিস্ার আওতাে জাবর িওো একাব্ক বনলষ্াজ্া বতবন

জন্ম : ২৮শে জ
জুজন,
ন, ১৯২১ / মৃমত
মৃত
তুু : ২৩শে ডিসেম্বর, ২০০৪
তযু
পর্ােক্লম িাবত্ কলরবেল্ন। িারতীে বেল্পলক আরও
দিবে প্বতলরাবগতামূ ্ক কলর তু্লত বতবন ্া্বফলতর
ফাঁস আ্গা কলরবেল্ন। ১৯৯২ সাল্ দসবি আইন চা্ু
করা এিং কম্ু যেটার-বিবত্তক িাবেবজযেক দ্নলেন প্বতষ্ান
বিসালি নযোেনা্ স্টক এসিলচঞ্জ স্াপলন গুরুত্বপূ ে্ িূ বমকা
বনলেবেল্ন। পাঞ্জালি সন্তালসর আঁতুর�র সমূ ল্ উৎখাত
করলত এিং বিবছেন্নতািােী আল্া্ন েমলন একাব্ক
সািসী পেলক্ষপ রিিলে বতবন গুরুত্বপূ ে্ িূ বমকা পা্ন
কলরবেল্ন।
নরসীমা রাও-এর কোে ‘সমরি বিলশ্ব পবরিত্ন �লটলে।
তাই, দসই অনু রােী দেলেও পবরিত্ন জরুবর’। ‘পূ লি
তাকাও’ নীবতর মা্যেলম েবক্ষে-পূ ি্ এবেোর দেেগুব্র
সলঙ্গ িারলতর বিলেবেক সম্লক্ বতবন এক নতুন অ্যোলের
সূ চনা কলরবেল্ন। এ ্রলনর ইবতিাচক মলনািাি বনলে
িত্মান প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােীও ‘অযোক্ট ইস্ট’ পব্বস শুরু
কলরলেন।
বকন্তু, েু ি্ালগযের বিষে এক েবতিো্ী অে্নীবত বিসালি
িারলতর রূপাতেলরর স্পবত বিসালি নরসীমা রাও কখনই
তাঁর প্াপযে সম্ান পানবন। এমনবক, তাঁর মৃতুযের পরও এই
বিষমযে অিযোিত দেলকলে। তাঁর পবরিালরর ইছোর বিরুলদ্ধ
নতুন বেবলির পবরিলত্ তাঁলক িােেরািালে সমাবিত করা
িে। রীবত অনু রােী, প্োত সমস্ত প্্ানমন্তীর দেষকৃতযে
রমুনা নেীর তীলরই িলে োলক এিং পলর অলতেযেবষ্-স্্বট
স্ারলক পবরেত করা িে। িল্ মাতরম গাওো বনবষদ্ধ
করলত বনজালমর বস্বরাচালরর বিরুলদ্ধ তরুে নরসীমা রাওএর কো প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী তাঁর মাবসক দিতার
অনু ষ্ান ‘মন বক িাত’ – এ স্রে কলর িল্ন, “তরুে িেস
দেলকই নরসীমা রাও সি্োই অনযোলের বিরুলদ্ধ আওোজ
তুল্লেন। অবত সা্ারে পবরিার দেলক তাঁর উলঠ আসা,
বেক্ষার প্বত তাঁর অরিাব্কার, দেখার িযোপালর তাঁর আরিি
ও আতেবরকতা সি তাঁর সু েক্ষ দনতৃত্ব – সিবকেু ই স্রে
করার মলতা �টনা”।
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দেলের দসিাে ৭ িের

৭ বছররর অঙ্গীকার
– নতুন ভাররতর
কাহিনগীর এক ঝলক
ক�ডন্দ ক্ষমরোস্রীন ির্ মোন সর�োডরর �োে্�োডলর ৭ িছডরর কময়োদ এ িছডরর ৩০কশ কম েূে্ �ডয়ডছ।
‘সি�ো সোথ, সি�ো ভি�োশ, সি�ো ভিসওয়োস’ – এই আদশ্ ভনডয় ঘটনোিহুল দ্রীঘ্ েোত্োেডথ জ্রীিডনর
সিডক্ষডত্ই েভরির্ ন ঘডটডছ। ির্ মোন ক�ন্দ্রীয় সর�োর ২০১৪ সোডল কদশ েভরেোলনোর রোশ �োডর কনয়।
গর ৭ িছডর এই সর�োর এমন অডন� ইভরিোে� েভরির্ ন এডনডছ, েোর ফডল জ্রীিডনর সি্ডক্ষডত্
লক্ষ্যে্রীয় েভরির্ ন ঘডটডছ, স্বোধ্রীনরোর সময় কথড� গর ৭০ িছডর এর�ম েভরির্ ন কেোডখ েডড়ভন।
ভনভদ্ ষ্ সময়স্রীমোর মডধ্য লক্ষ্য েূরডের কেছডন ভনভ�র রডয়ডছ প্রধোনমন্ত্রী নডরন্দ কমোদ্রীর আন্তভর�রো। ভেভন
সর�োডরর সমস্ প্র�ল্প ও �ম্সভূ ের েভর�ল্পনো প্রেয়ন কথড� শুরু �ডর �োে্ডক্ষডত্ রূেোয়ে েে্ন্ত সি্ত্ই
েুতি কথড�ডছন। কদডশর অগ্রগভর ও উন্নয়ডনর েোত্োেডথ �ডয়�টি উজ্জ্বল দৃষ্োন্ত এখোডন উডলেখ �রো েো�:

স্বা

্ীনতার পর ৭০ িেলর দেলে দকি্ ৩.৫ দকাবট রিামীে পবরিালরর কালে
পাইপিাবিত জ্সংলরাগ সু বি্া বে্। বকন্তু, গত ২১ মালস ৪.৫ দকাবট
রিামীে পবরিালর পবরশ্রুত পানীে জ্ সংলরাগ দপঁলে দেওো িলেলে।
দেলে গত ৭ িেলর বডবজটা্ পদ্ধবতলত দরকড্ আবে্ক দ্নলেন িলেলে।
কলরানা মিামারীর সমলে বডবজটা্ দ্নলেন অতযেতে কার্কর প্মাবেত িলেলে।
মিাকাে প্রুবতিলত নতুন কৃবতত্ব অজ্ন কলর িারত গত ৭ িেলর দরকড্ সংখযেক
কৃবরেম উপরিি মিাকালে পাবঠলেলে। এমনবক, সড়ক বনম্ালেও দরকড্ অরিগবত
িলেলে, রা আলগ কখনও িেবন।
এখন না দকি্ উত্তর-পূ ি্ িারলত িরং জম্ু ও কাশ্ীলরও আস্ার িাতািরে
গলড় উলঠলে।
োবতে ও সম্প্রীবত িজাে দরলখ আপলস িহু পুরলনা সমসযোর মীমাংসা িলেলে।
অতীলতর িঙ্গুর নীবতর পবরিলত্ নতুন িারত এখন িাবিযেক চালপর কালে
নবতস্বীকার করলত রাবজ নে। এমনবক, জাতীে সু রক্ষার প্লনেও আপসিীন
মলনািাি বনলে চল্।
সরকালরর কাজকলম্ দসিার মানবসকতা সি্োই প্া্ানযে দপলেলে, তা দস
মিামারীর সমে েবরদ্র মানু ষলক খািার বিতরেই দিাক িা তাঁলের কালে বিবিন্ন
সু লরাগ-সু বি্া দপঁলে দেওো! তাই, এই প্েমিার সা্ারে মানু ষ উপ্বধি কলরলেন
দর, তাঁরাও দেলের অরিগবতর রারোপলে অবিলছেেযে অংে। সমালজর েবরদ্র, প্াবতেক
এিং িবঞ্চত দরেেীর মানু লষরা এখন প্বতিালের িাষা খুলঁ জ দপলেলেন। িত্মান
সরকালরর দমোেকাল্র এই ৭ িেলর একবেলক দরমন েবরদ্র, কৃষক ও েু ঃস্
মানু ষলক উন্নেলনর মূ ্ল্ালত সাবম্ কলর তাঁলের জীিনরারোে মালনান্নেন �লটলে,
অনযেবেলক দতমনই িারতলক বিলশ্বর একবট েবতিো্ী রালষ্ট্র পবরেত করা িলেলে।
গত ৭ িেলর িারলতর সাফল্যের কাবিনী এখালন প্কাে করা ি্……
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ড সজযুর েুস

েুড

০১
অেণিনীটতর দমরুদডিই ি’ল টশল্প দষেত্র। দদরশ
টবটনরয়াগ-বান্ব পটররবরশর একটি গুরুত্বপ্ূ ণি
েূচক ি’ল েিরজ ব্যবো-বাট্রজ্যর েু ররাগেু টবধা। েু েংবধে ও েু পটরকটল্পত েংস্ারমূলক
উরদ্যাগ গ্ি্ করর েরকার উন্নয়রনর লরষে্য
টনরজর অগেীকার প্রমা্ করররছ।
ড

যু স র ২০২০ র ে সজ যু ে ড সজযুর
েু স েু ড
েস
রত ২০১৮ র তম
ন শ স ১৪
সর স ৩তম সন
শ স স

ু ন ডত মন

প্রধানমন্ত্রী নররন্দ দমাদীর েু দষে
দনতৃ রত্ব ভারত টনরজরক দু নীণি টতর
কবল দেরক মু তি করররছ।
েরকাটর দকনাকািার দষেরত্র
দজম দপািণিাল, টিটবটি-র
মাধ্যরম ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউটিগুটলরত
নগদ অেণি িস্তান্তর,
দলাকপারলর মরতা প্রটতষ্ান
স্াপরনর উরদ্যাগগুটল দু নীণি টত
দমরন োিার্য করররছ।
দবনামী দলনরদন প্রটতররারধ
এবং কারলা িাকার দলনরদন
রুখরত একাটধক পদরষেপ
দনওয়া িরয়রছ। এমনটক, েৎ
করদাতারদর জন্য দফেরলে
অ্যারেেরমটি চালু িরয়রছ

০২
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ম যুড

শ

র

র

প্রা্বন্ত ও উচ্চাকাঙ্ী মধ্যটবত্ত দরে্ীর
মানু েই দদরশর অগ্গটতর চাটলকাশটতি। তাই,
তাঁরদর আশা-আকাঙ্া রখন পরূ ্ িয় তখন
স্াভাটবকভারবই দদশ এটগরয় রায়। টনরজর
মাটলকানাধীন গৃরির স্প্ন পরূ র্ মধ্যটবত্ত
দরে্ীর মানু েরক োিার্য কররত
েরকার প্রধানমন্ত্রী আবাে
দরাজনার মাধ্যরম গৃি ঋর্র ওপর
২ লষে ৬৭ িাজার িাকা ভতু টণি ক টদরছে।
দমররো দরল পটররেবার পাশাপাটশ, আরআরটিএে
পটররেবা, দমররো-টনও এবং দমররো লাইি প্ররুটতি
টবিতীয় দরে্ীর শিরগুটলরত কারজ লাগারনা িরয়রছ।
েরকাটর বাে পটরবি্ পটররেবার প্রোরর োিার্য
কররত ২০২১-২২ োরলর োধার্ বারজরি ১৮
িাজার দকাটি িাকার তিটবল েংস্ারনর প্রস্তাব
করা িরয়রছ। রাতায়াত ব্যবস্ায় মারনান্নয়রনর ফরল
নতু ন কমণিেংস্ারনর েু ররাগ-েু টবধা বাড়রব। বাটড়রদক্রতারদর স্ােণি েু রষোয় দররা আইন
কারণিকর করা িরয়রছ

০৩

ডর সম র
ম সন ন

নতু ন ভাররতর উন্নয়রন গটতেঞ্ার
কররত দরল, েড়ক, মিােড়ক এবং
ইটিাররনি পটররেবা দষেরত্র নতু ন
পটরকাোরমা গরড় দতালা িরয়রছ।
প্রধানমন্ত্রী নররন্দ দমাদীর েু দষে
দনতৃ রত্ব ভাররতর অগ্গটতরত োটবণিক
পটরকাোরমা দষেরত্র দমণৌটলক
পটরবতণিন করা িরয়রছ
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প্রধানমন্ত্রী
উজ্জ্বলা দরাজনা, জন
ধন দরাজনা, জীবন বীমা, জল
জীবন টমশন, েকরলর জন্য আবােন,
আবােরনর দষেরত্র ঋ্ মকুব, প্রধানমন্ত্রী
গ্ামী্ টিটজিাল স্াষেরতা অটভরান, টবদু ্যৎ
েংররাগ এবং েড়ক দরাগাররাগ দষেরত্র
একাটধক কারণিকর নীটত গ্ির্র ফরল
োধার্ মানু রের জীবনরাত্রা আরও েিজ
িরয় উরেরছ

টশষো, টবজ্ান, রাজনীটত, টশল্প এবং দখলাধু রলা েি স্ট্যাডিআপ ইটডিয়া,
েু কন্যা েমৃটধে দরাজনা, টতন তালাক প্রো রদ, দবটি বাঁচাও দবটি পড়াও,
প্রজননষেম প্ররুটতির প্ররয়াগ, মাতৃ ত্বকালীন েরবতন ছুটির দময়াদ
বাটড়রয় ২৪ েপ্াি করার মরতা একাটধক নীটত গ্ি্ করর মটিলারদর
ষেমতায়ন করা িরছে। উজ্জ্বলা কমণিেূটচর আওতায় ৮ দকাটি মটিলারক
রান্নার গ্যারের েংররাগ দদওয়া িরয়রছ। মটিলারা রারত একটি েিায়তা
দকন্দ দেরকই রাবতীয় োিার্য পান, তা টনটচিত কররত ওয়ান-স্টপ
দেটিার চালু করা িরয়রছ।
মাতৃ ত্বকালীন ছুটির েময়েীমা ১২ েপ্াি দেরক বাটড়রয় ২৬ েপ্াি করা
িরয়রছ। নারী দপািণিাল চালু িরয়রছ এবং মটিলা অপরাধীরদর টবরুরধে
রাবতীয় তে্য েংগ্রির জন্য জাতীয় স্তরর একটি দিিারবে বা তে্য
ভাডিার গরড় দতালা িরয়রছ। দকবল টবরশে পটরটস্টতরতই গভণিপারতর
েীমা বাটড়রয় ২৪ েপ্াি করা িরয়রছ। মটিলারদর টবরুরধে অপরাধ
টনয়ন্ত্র্ দমাকাটবলায় েরকার বাটলকারদর ধেণির্র দষেরত্র ১২ বছর
বয়েী অপরাধীরদর মৃতু্যদডি এবং দু ’মারের মরধ্য ধেণির্র মামলাগুটলর
দ্রুত টবচার প্রটক্রয়া দশে করার মরতা টকছু করোর ও োিেী পদরষেপ
টনরয়রছ

ে স শ ে
তবরদটশক নীটত দিাক
বা জাতীয় টনরাপত্তা – প্রধানমন্ত্রী
নররন্দ দমাদী েবণিদাই ‘েবণিারগ্ দদশ’ এই
নীটতরত টবশ্বাে কররন। েন্ত্রােবারদর
টবরুরধে আপেিীনতার মরনাভাব,
েংটবধারনর ৩৭০ ধারা রদ, এক
দদশ-এক টনবণিাচরনর মরতা উচ্চাকাঙ্ী
পটরকল্পনাগুটল বাস্তবায়রনর পরে

ু স র জনযু েু স

ন র েড

n

যু

েবণিজনীন স্াস্্য পটররেবা টনটচিত কররত েরকার
একাটধক ঐটতিাটেক পদরষেপ টনরয়রছ। এই লরষে্য
২০২১-২২ এর োধার্ বারজরি স্াস্্য খারত বরারদের
পটরমা্ প্রায় ১৩৭ শতাংশ বাটড়রয় ২ লষে ২৩
িাজার ৮৪৬ দকাটি িাকা করা িরয়রছ। এর
মরধ্য দকাটভি-১৯ টিকা খারত ৩৫ িাজার
দকাটি িাকার পৃেক েংস্ান ররয়রছ। জাতীয়
টিটজিাল স্াস্্য টমশরনর পাশাপাটশ, ব্লকস্তর
দেরক শিরাঞ্ল পরণিন্ত নতু ন স্াস্্য পটরকাোরমা
গরড় তু লরত এবং বতণিমান পটরকাোরমার মারনান্নয়রন
একাটধক পদরষেপ দনওয়া িরয়রছ। আয়ু ষ্ান ভারত
দরাজনার আওতায় প্রায় ৫০ দকাটি দটরদ্র মানু ে এখন
বাটেণিক ৫ লষে িাকার নগদ টবিীন টচটকৎো পটররেবার
েু ররাগ পারছেন। এমনটক, ৭ িাজার ৭৫২টি জনঔেটধ
দকরন্দর মাধ্যরম বাজারদররর তু লনায় ৯০ শতাংশ
কম দারম ওেু ধ টবটক্র করা িরছে। রক্ষা মু তি ভারত
অটভরান, টমশন ইন্দধনু ে, মাতৃ ত্ব বন্না দরাজনার
মরতা কমণিেূটচগুটল স্াস্্য
দষেরত্র নতু ন গটতেঞ্ার
করররছ

০৯

n

েু ড

রুবরাই ভাররতর েবণিবৃিৎ মূলধন। তাই, েরকার নতু ন জাতীয়
টশষো নীটত ২০২০ প্র্য়ন, উচ্চ টশষো দষেরত্র গরবে্ামূলক
কারজর প্রোর, টস্ল ইটডিয়া - টস্ল, টরটস্ল এবং আপ-টস্ল,
প্রধানমন্ত্রী দকণৌশল টবকাশ দরাজনা, প্রধানমন্ত্রী – রুবা দরাজনা
এবং স্টািণি আপ ইটডিয়ার মরতা কমণিেূটচ গ্ি্ করর রুবারদর
টবটভন্ন দষেরত্র েু ররাগ-েু টবধা টদরছে

জনে যু র
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দটরদ্র দেরক দটরদ্রতর মানু রের কারছ
উন্নয়রনর েু ররাগ-েু টবধা দপঁরছ দদওয়ার
মরধ্যই এর তাৎপরণি টনিীত ররয়রছ।
তাই, েরকার োরধর গৃি,
আটদবােী মানু রের জন্য
েু ররাগ-েু টবধা, দকাটভি১৯ মিামারীর েময় ৮০
দকাটি মানু েরক টবনামূরল্য খাদ্যশে্য
েরবরাি, প্রধানমন্ত্রী গটরব কল্যা্
দরাজগার অটভরারনর মাধ্যরম ৮ দকাটি
প্রবােী রেটমকরক আটেণিক োিারর্যর
মরতা েু টবধা দপঁরছ দদওয়া িরয়রছ। এখন
তবধ েু ফলরভাগীরা ‘এক দদশ, এক
দরশন কািণি’ ব্যবস্ার মাধ্যরম দদরশর
দর দকানও জায়গা দেরক দরশন েংগ্ি
কররত পাররছন। এমনটক, টপএম-স্টনটধ
কমণিেূটচর মাধ্যরম েরকার রাস্তার
িকাররদর জন্য ১০ িাজার িাকার
কারণিকটর মূলধন ঋ্ েিায়তা চালু
করররছ
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প্রধানমন্ত্রী নররন্দ দমাদী ভারতরক ৫ লষে দকাটি িাকার
অেণিনীটতরত পটর্ত করার লষে্য টস্র করররছন। এই
লষে্য পরূ র্ ‘এক দদশ, এক কর ব্যবস্া’ চালু িরয়রছ এবং
উৎপাদন দষেত্ররক আরও দবটশ উৎোটিত কররত ১৩টি
টভন্ন টভন্ন টশল্প দষেরত্রর জন্য উৎপাদন েংরুতি উৎোি
ভাতা কমণিেূটচ চালু িরয়রছ। এই প্রেমবার ষেুদ্র
ও মাঝাটর টশল্প েংস্াগুটলর জন্য আটেণিক
েঙ্করির েময় ৬ লষে দকাটি িাকার দবটশ
েিায়তা দদওয়া িরয়রছ। দকাটভি-১৯ মিামারীর
েময় রখন অেণিনীটতরত েঙ্কি ঘটনরয় এরেরছ, তখন
েরকার টজটিটপ-র ১৫ শতাংরশর েমতু ল আটেণিক প্যারকজ
টদরয় ষেুদ্র ও মাঝাটর টশল্প েংস্ারক োিার্য করররছ। এর
পটর্টত-স্রূপ কররানার েময় প্রেম তত্রমাটেরক টজটিটপ-র
টবকাশ িার রখন ২৩.৯ শতাংশ হ্াে দপরয়টছল, দেই
েময় দেরক আটেণিক অগ্গটতর িার ঘুরর দাঁটড়রয় তৃ তীয়
তত্রমাটেরক আশা-ব্যজেক অবস্ায় দপঁছয়। অন্যটদরক,
প্রত্যষে টবরদটশ টবটনরয়াগ েবণিকালীন দরকিণি উচ্চতায়
দপঁরছরছ। আত্মটনভণির ভাররতর পে অনু ের্ করর অেণিব্যবস্ায় এখন এক নতু ন গটতর েঞ্ার িরয়রছ

১১
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কৃ টেজ প্্য উৎপাদন বাবদ খররচর
দদড় শতাংশ িারর নূ্যনতম েিায়ক
মূরল্য বৃটধে বা ২০২২ োরলর
মরধ্য কৃ েক েমারজর আয়
টবিগু্ করা অেবা টপএম
টকো্ েম্ানটনটধর
আওতায় গত ১০ বছরর
কৃ েকরদর অ্যাকাউটিগুটলরত
েরােটর ৭ লষে দকাটি িাকা দপঁরছ
দদওয়া িরয়রছ। আর, এগুটল েবই
কৃ েক কল্যার্ েরকাররর দৃ ঢ়
অগেীকাররর প্রটতফলন। এমনটক,
মৎে্যচাে, প্রা্ীেপেদ টবকাশ এবং
দিয়াটর দষেরত্রর জন্য একটি পৃেক
মন্ত্রক চালু করা িরয়রছ। স্াধীনতার
েময় দেরক এখনও পরণিন্ত েবণিবৃিৎ
প্রধানমন্ত্রী মৎে্য েপেদ দরাজনা চালু
িরয়রছ। দু রধর উৎপাদন বাড়ারত দশ্বত
টবপ্ব শুরু িরয়রছ

১২

১৩
র স র
সন
ড র

আটেণিক টদক দেরক েমৃধে ও তবটচত্র্যপ্ূ ণি
উত্তর-পবূ ণি ভাররত অভাবনীয় অগ্গটতর
ফরল অরনক পটরবতণিন ঘরি চরলরছ।
বটগটবল দেতু টনমণিা্, েড়ক পটরকাোরমার
উন্নয়ন, দবারড়া চু টতি স্াষের, উবিাস্তু েমে্যার
টনরেরন ব্রু (টরয়াং) চু টতি এবং এনএলএফটি
(টত্রপু রা) চু টতিগুটল েমগ্ এই অঞ্রল অত্যন্ত
ইটতবাচক পটরবতণিন টনরয় এরেরছ

ে ম ডজ
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েমৃ

ডরস ে

েরকাররর
রূপান্তরমূলক নীটতগুটলর
দকন্দস্রল ররয়রছ োমাটজক ন্যায়
টবচার ও ষেমতায়রনর প্রটত অগ্াটধকার। এই লরষে্য
েরকার মটিলা, দু ঃস্, তপটশটল জাটত/উপজাটতর ছাত্রছাত্রী,
টপটছরয় পড়া দরে্ীর মানু েরক োিারর্যর জন্য একাটধক
উরদ্যাগ গ্ি্ করররছ। এছাড়াও, েংখ্যালঘুরদর উন্নয়রন েমান
েু ররাগ-েু টবধা, টদব্যাগেজনরদর কল্যার্ অনু কূল পটররবশ গরড়
দতালা, অেংগটেত দষেরত্রর রেটমকরদর মূলধন েিায়তা এবং
রূপান্তরকামীরদর অটধকার েু রষোয় েরকার অগেীকারবধে

উন্নেলনর জনযে তেযে

পতরসংখ্ান সম্পতক্ষে েথ্য
আত্্ষক অগ্রগতের চাত�কাশততি
আমোডদর বদনভন্ন জ্রীিডন েভরসংখ্যোন সম্পভ�্ র রথ্য গুরুত্বেূে্ িূ ভম�ো েোলন �ডর। রোই, প্রশোসন
কথড� ন্রীভর প্রেয়ন, ভসধেোন্ত গ্র�ে কথড� জন�ল্যোে, এমনভ� উন্নয়নমূল� �ম্সভূ ের প্রভরটি কক্ষডত্ই
েভরসংখ্যোন সম্পভ�্ র রডথ্যর প্রোসভগে�রো অনস্ব্রী�োে্। এ ধরডনর রথ্য গডিষেোমূল� �োডজ প্রডয়োগ
�রো �য় এিং অথ্ন্রীভরডর গভরসঞ্োর �ডর। কদশ কেখন ২৯কশ জুন েঞ্দশ জোর্রীয় েভরসংখ্যোন ভদিস
উদেোেন �রডছ, রখন সম্রীক্ষো�োর্রীডদর মোধ্যডম রথ্য সংগ্রড�র ভিভিন্ন প্রভক্রয়ো সম্পড�্ জোনোর ভিষয়টি
অর্যন্ত ক�ৌরু �ল জোগোয়। রথ্য সংগ্রড�র জন্য সম্রীক্ষো�োর্রীডদর িহুিোর েরম প্রভরকূল কিৌডগোভল�
েভরডিডশ �োজ �রডর �ডয়ডছ

“প

বরসংখযোলনর দপেলন অিেযেই একবট সু স্পষ্
উলদেেযে োকলি। এর একবট উলদেেযে ি’্
বিজ্াবনক অরিগবত এিং অপরবট মানিক্যোে
তো জাতীে উন্নেন”, িল্ মতেিযে কলরবেল্ন িারতীে
পবরসংখযোন দক্ষলরের জনক প্োতে চন্দ্র মিা্ানবিে।
বতবন পবরসংখযোনলক নতুন ্রলনর প্রু বতি বিসালি মলন
করলতন, রা মনু ষযে প্লচষ্ার প্বতবট দক্ষলরেই প্লোগলরাগযে।
এ প্সলঙ্গ বতবন িল্বেল্ন, উলদেেযেলক বিলিচনাে দরলখ
সু পবরকবল্পত উপালে তেযে সংরিি করলত িলি। পবরসংখযোলনর
বিবিন্ন দক্ষলরে অ্যোপক মিা্নবিলের অরিেী িূ বমকার

প্িাি এখনও দেলের িড় মালপর সমীক্ষাগুব্লত সমান
বিেযেমান।
দকানও এ্াকাে বিম�র অেিা জনস্বাস্যে দকন্দ্র িা
সা্ারে মানু লষর জনযে দমৌব্ক সু লরাগ-সু বি্া গলড় দতা্ার
মলতা প্লোজনীেতা রলেলে বকনা দস সম্লক্ নীবতপ্লেতারা বকিালি বসদ্ধাতে দনন, তা অলনকাংলেই আমালের
কালে অজানা। এর প্তুযেত্তলর ি্া দরলত পালর, বিম�র
িা জনস্বাস্যে দকন্দ্র অেিা দমৌব্ক সু লরাগ-সু বি্ার মলতা
প্লোজনীেতার বিষেবট সমীক্ষার বিবত্তলত বস্র িে। তাই,
সমীক্ষা দেলক দর তেযে এিং মতামত পাওো রাে, তা স্ানীে
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উন্নেলনর জনযে তেযে
মানু লষর দমৌব্ক চাবিোগুব্ উপ্বধি করলত সািারযে কলর।
জনক্যোলের সলঙ্গ রু তি সমস্ত প্লনের জিাি দেওোর োবেত্ব
পা্ন কলর পবরসংখযোন ও কম্সূবচ রূপােে মন্তলকর
জাতীে পবরসংখযোন কার্া্ে। এই কার্া্লের অ্ীন সারা
দেলে বিস্তৃত দনটওোলক্র মা্যেলম জনক্যোে সম্বক্ত
বিবিন্ন তেযে সংরিি করা িে। প্োসবনক কাজকম্ দেলক
অে্শনবতক কম্কান্ড, বেল্প দক্ষরে দেলক িাজার, এমনবক
স্বাস্যে, পুবষ্, েির ও রিামাঞ্চল্র মল্যে আবে্ক বিষমযে
েূ রীকরলের মলতা জনক্যোেমূ ্ক কম্সূবচগুব্র রূপলরখা
প্েেন ও তার রূপােলে এ ্রলনর তলেযের গুরুত্বপূ ে্
িূ বমকা রলেলে। তাই, সবঠক তেযে ও পবরসংখযোন
সামঞ্জসযেপূ ে্ অরিগবত িজাে রাখলত সািারযে কলর।
সরকার কৃবষ, রিািক মূ ্যে সূ চক, উৎপােন, মুদ্রাস্ীবত,
স্বাস্যে প্িৃবত বিষে সম্লক্ বনবে্ষ্ সমে অতের সমীক্ষা
চা্াে। পবরসংখযোন ও কম্সূবচ রূপােে মন্তক সমীক্ষা
দেলক পাওো রািতীে তেযে সংরিি কলর। িারতীে
পবরসংখযোন িযেিস্াে িড় মালপর সমীক্ষা পবরচা্নার
দক্ষলরে জাতীে নমুনা সলি্ক্ষলের এক দগৌরিমে অ্যোে
রলেলে। জাতীে নমুনা সলি্ক্ষে কার্া্ে এখনও পর্তে
বিবিন্ন ্রলনর আে্-সামাবজক বিষলে ৭৮ রাউলন্ডরও
দিবে িড় মালপর সমীক্ষা চাব্লেলে। এই সমীক্ষাগুব্
দেলে নীবত প্েেলন গুরুত্বপূ ে্ িূ বমকা পা্ন কলরলে।
নমুনা সমীক্ষা কার্া্ে, সমীক্ষা দেলক পাওো তলেযের
গুেমান সু বনবচিতকরলে বিলেষ পবরেে্ন, নজরোবর এিং
মূ ্যোেলনর মলতা সু বচবতেত নীবত অনু সরে কলর। এজনযে
তেযে সংরিলির কালজ রু তি িযেবতিলের উপরু তি প্বেক্ষে
দেওো িে।

বপ বস েহপালপানববশ:
িপারতীয় পবরসংখ্যপান গষেক্ত্রর জনক
িারতীে
উপমিালেলে
জনক্যোলের
দক্ষলরে
পবরসংখযোলনর গুরুত্বলক প্বতবষ্ত করার ্লক্ষযে অক্াতে
পবররেলমর জনযে অ্যোপক প্োতে চন্দ্র মিা্ানবিে
বচরস্রেীে িলে োকলিন। আ্ু বনক সরকাবর পবরসংখযোন
িযেিস্াে প্ালোবগক গলিষোলক এক অবিলছেেযে অংে কলর
দতা্ার দপেলন বনবিত রলেলে অ্যোপক মিা্ানবিলের
বিচক্ষে মবস্তষ্। প্বত িের ২৯দে জুন তাঁর জন্মিাবষ্কী
জাতীে পবরসংখযোন বেিস বিসালি উেরাবপত িে। জাতীে
পবরসংখযোন বেিস উেরাপলনর উলদেেযে ি’্ সা্ারে
মানু ষ, বিলেষ কলর রু িসম্প্রোেলক আে্-সামাবজক নীবত
প্েেলনর দক্ষলরে পবরসংখযোন েপ্তলরর িূ বমকা সম্লক্
সলচতন কলর দতা্া।
সরকার বেক্ষা, স্বাস্যে, আিাসন ও পবরকাঠালমা সম্বক্ত
দর দকানও জনক্যোেমূ ্ক কম্সূবচ শুরু করার পূ লি্
৪০
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l ২০০৭ সা্ দেলক প্বত িের অবিস্রেীে

পবরসংখযোনবিে প্োতে চন্দ্র মিা্ানবিলের
জন্মিাবষ্কী জাতীে পবরসংখযোন বেিস বিসালি
উেরাবপত িলে আসলে
l ১৮৯৩ সাল্র ২৯দে জুন ক্কাতাে

তাঁর জন্ম িে। ক্কাতার দপ্বসলডবসি
কল্জ দেলক পোে্ বিজ্ালন স্াতক
বডবরি অজ্ন কলরন। এরপর বতবন
উচ্ বেক্ষার জনযে ্ন্ডন পাবড় দেন

l িৃ িোেতন নমুনা সমীক্ষার দক্ষলরে

কার্কর পদ্ধবত উদ্ািলনর জনযে বতবন অতযেতে
সু বিবেত। নমুনা সংরিলির দক্ষলরে এই পদ্ধবত
অনু রােী বিরাট সংখযেক জনসংখযোর মল্যে িযোপক
সমীক্ষা চা্ালনা িলে োলক
l সমীক্ষা দেলক পাওো তেযে অনু রােী, বিবিন্ন

কম্সূবচ ও নীবত প্েেন করা িে। িযোপক সমীক্ষার
মা্যেলম চাষলরাগযে জবম ও েলসযের পবরমাে বনরূপলে
প্েমিার এই পদ্ধবত ১৯৩৭ সাল্ িাং্াে পাট
চালষর দক্ষলরে প্লোগ করা িলেবে্

পবরসংখযোন ও কম্সূবচ রূপােে মন্তলকর পবরচাব্ত সমীক্ষা
দেলক পাওো তেযে পুঙ্খানু পুঙ্খ বিললিষে ও একরেীকরে কলর
োলক। তেযে সংরিলি পবরসংখযোন েল্র কম্ীরা গুরুত্বপূ ে্
িূ বমকা পা্ন কলর োলকন। এজনযে তাঁলের দডটা ওোবরের
িা তেযে-দরাদ্ধা বিসালি গেযে করা িে।
আে্-সামাবজক পবরকল্পনা ও নীবত প্েেলনর দক্ষলরে তেযে
গুরুত্বপূ ে্ িূ বমকা পা্ন কলর। িু্ তেযে দরলিতু বিভ্াবতেকর
পবরোম দেে তাই বিশ্বাসলরাগযে তলেযের িযেিিার ও প্লোগ
সি্োই অতযেতে তাৎপর্পূে্। এমনবক, নীবত প্েেলন ত্রুবট
েী�্লমোেী-বিবত্তলত আে্-সামাবজক দক্ষলরে কুপ্িাি দফল্।
শু্ু তাই নে, অলনক দক্ষলরেই এ ্রলনর কুপ্িাি অজানা
দেলক রাে। এই দপ্বক্ষলত তেযে সংরিিকারীলের জনযে স্ানীে
িাষাে প্বেক্ষে কম্সূবচর আলোজন করা িে, রালত তেযে
সংরিলির সমে দকানও �াটবত না োলক এিং দর উলদেেযে

েথ্য সংগ্রহ প্রতরিয়া এক তনরবতছিন্ন কাজ
ু রসন
ডত নু
১০ র
েম র জ ডর ড ত ত:

র ডন ড ড ত

১. রিািকলের িযেে এিং কম্সংস্ান সি দিকারত্ব – েু ’িার
২. সামাবজক খালত িযেে (স্বাস্যে, বেক্ষা প্িৃবত) – েু ’িার
৩. অসংগবঠত দক্ষলরে উৎপােন – েু ’িার
৪. অসংগবঠত দক্ষলরের পবরলষিা – েু ’িার
৫. িূ বম ও গিাবে পশু প্বতপা্ন – একিার
৬. ওলপন রাউন্ড – একিার
৭. বিলেষ সমীক্ষা
৮. রিািকলের িাবষ্ক িযেে এিং কম্সংস্ান সি দিকারত্ব – সমীক্ষা

নতু ন

ড ন

ডত

ির্ মোডন এনএসও গুেগরমোডনর রথ্য সরিরোড� িোভষ্� সম্রীক্ষো েভরেোলনো �ডর থোড�। এই ভিষয়টি ভিডিেনোয়
করডখ এনএসএসও ২০১৭’র এভপ্রল কথড� প্রেভলর �োগজ-�লম ভদডয় ফডম্ রথ্য েূরডের েভরিডর্ এখন ভনভদ্ ষ্
সময় অন্তর শ্রভম� িোভ�ন্রীর সম্রীক্ষোর জন্য �ম্পু্যটোর অ্যোভসসডটে েোডস্োনোল ইন্োরভিউভয়ং (ভসএভেআই) েধেভর
গ্র�ে �ডরডছ। এছোড়োও, এনএসও-র অন্যোন্য নরু ন উডদ্যোগগুভলর মডধ্য রডয়ডছ – আনইন�ডে্োডরডটে কসক্টর
এন্োরপ্রোইসগুভলর িোভষ্� সম্রীক্ষো, সমডয়র সদ্্যি�োর সম্পভ�্ র সম্রীক্ষো এিং েভরডষিো কক্ষডত্ িোভষ্� সম্রীক্ষো।
এমনভ�, এনএসও রথ্য সংগ্র� এিং ফলোফল প্র�োডশর মডধ্য সময় সোশ্রয় �রডর নরু ন প্রেুভতির প্রডয়োগ শুরু
�ডরডছ। রথ্য সংগ্র� কথড� ফলোফল প্র�োশ েে্ন্ত প্রভরটি প্রভক্রয়োয় নরু ন ও উদ্োিনমূল� প্রেুভতির প্রডয়োগ
ইভরমডধ্যই শুরু �ডয়ডছ।
বনলে তেযে সংরিি করা িলছে, তা দরন পুলরাপুবর সফ্
িে। এোড়াও, তেযে সংরিলির সমে তলেযের গুেমান িজাে
রাখলত এিং তেযে সংরিি প্বক্োে নজরোবর চা্ালত উচ্
পেস্ আব্কাবরকরা তোরবকর কাজ কলরন এিং সংগৃিীত
তেযে খুঁবটলে দেলখ োলকন।

তথ্য সংগ্রহ – এক রেেসপাধ্য কপাজ
তেযে সংরিলির কাজ অতযেতে চযোল্ঞ্জপূ ে্। কারে, অব্কাংে
সমলে এই কালজ রু তি িযেবতিলের চরম দিৌলগাব্ক পবরলিে,
প্বতকূ্ আিিাওো এিং অস্ববস্তকর পবরবস্বতর মল্যে
কাজ করলত িে। এমনবক, প্তযেতে ও েূ রিত্ী আবেিাসী
অ্ু যেবষত রিামগুব্লত প্েলমই স্ানীে মানু লষর মলন আস্ার
সঞ্চার কলর তেযে সংরিলির কাজ শুরু করলত িে। তেযে
সংরিলির কালজ রু তি এরকম একজন তাঁর অবিজ্তার কো
িে্না কলরলেন এিালি, “আমার মলন পড়লে, রখন আবম
আ্ামান ও বনলকািলর তেযে সংরিলির কালজ বগলেবে্াম,
তখন আমালের ে্বটলক সমীক্ষার জনযে একাব্ক দোট
দোট বিীলপ দরলত িলেবে্। এরকম এ্াকাে সমীক্ষা
চা্ালনা অতযেতে জবট্ ও চযোল্ঞ্জপূ ে্। আমালেরলক জািালজ

কলর একবট জােগাে দপঁলে দেওো িত। এরপর, দসখান
দেলক আরও একবট দোট দনৌকাে আমালের অনযে দকানও
দোট বিীলপ বনলে রাওো িত। তেযে সংরিলির জনযে প্তযেতে
ও েূ রিত্ী ঐ বিীপবটলত আমালের কলেকবেন তািু খাবটলে
োকলত িত। অব্কাংে সমলেই ‘তেযে-দরাদ্ধালের’ দেলের
ক্যোলে জীিলনর ঝুঁবক বনলে কাজ করলত িলেলে”।
এমনবক, অলনকিার এরকম �লটলে, তেযে সংরিিকারীলের
স্ানীে মানু লষর দরালষর মুলখ পড়লত িলেলে িা অপমাবনত
িলত িলেলে। এরকম এক তেযে-দরাদ্ধা তাঁর অবিজ্তার
কো িাগ কলর বনলে িল্লেন, “দর িযেবতির কাে দেলক
তেযে সংরিি করা িলছে, অব্কাংে সমে তাঁর কাে দেলক
খারাপ আচরে দপলেবে। বকন্তু এ সল্বেও আমালের মলতা
তেযে-দরাদ্ধালের মলনািল্ দকানও �াটবত দেখা দেেবন।
কারে আমরা জাবন, অে্নীবতর অরিগবতলত তেযে সংরিলির
গুরুত্ব কতখাবন। তাই, স্বািাবিকিালিই আমালের কালজ
িা্া-বিপবত্তর দকানও প্িাি পলড়বন”। তেযে-দরাদ্ধালের
সংগৃিীত তেযে অে্শনবতক সমীক্ষা বতবরর কালজ িযেিিার
করা িে, রা পক্ষাতেলর আবে্ক নীবত প্েেলন সরকারলক
বেো দেখাে।
বনউ ইবন্ডো সমাচার
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জাতীে সংকল্প

আজাবে কা অমৃ ত মলিাৎসি

ড ে : ৩০শে জু ন

নত র জনযু
স
সনর
ে ন
২০০ িছডররও কিভশ ভরিটিশডদর েোরো�ল কথড�
িোরডরর স্বোধ্রীনরো স�ডজ আডসভন। এই স্বোধ্রীনরোর
কেছডন ভন�্রীর রডয়ডছ এ� সুদ্রীঘ্ সংগ্রোডমর �োভ�ন্রী।
এই সংগ্রোডম সোভমল �ডয় অসংখ্য মোনুষ প্রোে ভিসজ্ন
ভদডয়ডছন। এই সংগ্রোডম েুতি এমন অডনড�ই ভছডলন,
েোঁডদর নোম স্বে্োক্ষডর কলখো রডয়ডছ। এমনভ�, আরও
অডনড� ভছডলন, েোঁরো ইভর�োডসর েোরোয় ভিল্রীন
�ডয়ডছন। রোঁডদর ি্রীরডত্বর �োভ�ন্রী েখন কশোনোডনো
�ডয়ডছ, রখন মোনুষ �রিো� �ডয়ডছন

১

৮৫৭’র বিলদ্রািলক িারলতর স্বা্ীনতার প্েম ্ড়াই
িল্ গেযে করা িে। বকন্তু, এরও েু ’িের আলগ ১৮৫৫’র
৩০দে জুন আরও একবট বিলক্ষালির �টনা �লটবে্।
এই বিলক্ষালি বনলজলের অব্কালরর জনযে আবেিাসী
সাঁওতা্রা মরেপন ্ড়াইলে অিতীে্ িলেবেল্ন। তাই,
তাঁলের িীরলত্বর প্বত সম্ান জানালত ঝাড়খন্ড অঞ্চ্বটলক
সাঁওতা্ পরগনা নাম দেওো িলেলে। সাঁওতাব্ িাষাে ‘হু্’
েলব্র অে্ ি’্ ‘বিলদ্রাি’। প্বত িের ৩০দে জুন বেনবট তাই
১৮৫৫’র বিলদ্রািলক স্রে কলর হু্ বেিস বিসালি পাব্ত
িে। এটা অতযেতে আচিলর্র �টনা দর, সাঁওতা্ বিলদ্রাি রালক
কা্ মাক্স িারলতর প্েম সংগবঠত গেআল্া্ন বিসালি
তাঁর রিথে ইবন্ডোন বিবট্লত উললিখ কলরবেল্ন, কাল্র
বনেলম তা প্াে বিস্ৃবতর আড়াল্ চল্ বগলেবে্।
তাই, আজাবে কা অমৃত মলিাৎসলির এই পলি্ সাঁওতা্
বিলদ্রাি ও তার িীর সংরিামীলের ওপর আল্াকপাত করা
িলেলে। েে জন সাঁওতা্ িাইলিান – বস্ু , কানু , চাঁে ও
বিরি এিং এলের েু ই দিান ফুল্া ও ঝালনা’দক স্রে কলর
প্্ানমন্তী নলরন্দ্র দমােী িল্লেন, “দর িীরত্ব ও সািবসকতার
সলঙ্গ সাঁওতা্ বিলদ্রালি অগবেত িীর দনতৃত্ব বেলেবেল্ন,
তাঁলের অেমযে ইছোেবতির কারলেই বরিবটে োসলনর িীত
নলড় বগলেবে্। এই বিলদ্রালি িাজার িাজার আবেিাসী প্াে
উৎসগ্ কলরবেল্ন। বকন্তু, তাঁরা দকালনািালিই অনযোলের
কালে মাো নত কলরনবন”।
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ড়খন্ড খবনজ ও িনজ সম্লে সমৃদ্ধ। ১৮৫৫
সাল্ এই অঞ্চ্বট দিঙ্গ্ দপ্বসলডবসির
অ্ীলন বে্। আবেিাসীরা ঝাড়খলন্ডর
প্তযেতে ও েূ রিত্ী এ্াকাগুব্লত িসিাস করলতন।
দসই সমে সমরি িাবেবজযেক দ্নলেন িত বজবনসপরে
বিবনমলের মা্যেলম। ইস্ট ইবন্ডো দকাম্াবন রখন তালের
কতৃত্ব
্ কালেম করার জনযে এখালন এলস দপঁেে, তখন
তারা নগলের বিবনমলে কর সংরিি শুরু কলর। বকন্তু
আবেিাসী মানু ষ, রাঁরা টাকার জনযে মিাজনলের ওপর
বনি্র করলতন, তাঁলের পলক্ষ ঋে দো্ করার ক্ষমতা
বে্ না। এজনযে আবেিাসীলের জবম ি্পূ িক
্ িস্তগত
কলর বন্ালম িযেবতি মাব্কা্ীন পুবঁ জপবতলের িালত
তুল্ দেওো িত। বরিবটেলের এই দোষলের বিরুলদ্ধ
চার জন িাই বস্ু , কানু , চাঁে ও বিরি দজারাল্া
প্বতিাে শুরু কলরন। দস সমে বনকটিত্ী রিামগুব্
দেলক তেযে সংরিি করা িত। প্াে ৬০ িাজার আবেিাসী
রু িক-রু িতী ৩০দে জুন রালত পাঁচকাবঠোে বতর-্নু ক,
দেক্ ও িলিলমর মলতা পরম্রাগত অস্ত্রেস্ত্র বনলে
বরিবটেলের দোষলনর বিরুলদ্ধ প্বতিাে জানালত একবরেত
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র অেণি ি’ল – ফুরলা ও ঝারনা িারত অস্ত্র তু রল
টনরয়টছরলন। এিা বলা িয় দর, অন্কাররর েুররাগ
টনরয় অেীম োিেী এই দু ই দবান পাকুরড়র কারছ
েংগ্ামপুরর টরিটিশরদর ছাউটনরত েু রক পরড়ন এবং তাঁরদর
িারত োকা কুোর টদরয় ২১ জন টরিটিশ দেনারক িত্যা
কররন। োঁওতাল টবরদ্রারি এই দু ই দবান শিীদ িন। টকন্তু
তাঁরা োিটেকতার এমন এক টচরন্তন কাটিনী দররখ দগরছন,
রা আজও আমারদর বীররত্বর ঘিনাগুটলরকই স্র্ কটররয়
দদয়। চার ভাই টেধু, কানু , চাঁদ ও তভররবর েরগে েরগে তাল
টমটলরয় ফুরলা ও ঝারনা দু ই দবান টরিটিশরদর টবরুরধে মর্পন
েংগ্ারম অবতী্ণি িরয়টছরলন। একটদরক চার ভাই রখন
টবরদ্রারি দনতৃ ত্ব টদরয় অন্যরদর অনু প্রাট্ত কররছন, তখন
দু ই দবান জনোধারর্র মরধ্য টবরদ্রারির বীজ ছটড়রয় দদওয়ার

িলেবেল্ন। তাঁরা বরিবটেলের এই দোষলের কি্ দেলক
বনলজলের মুতি করলত েৃ ঢ় সংকল্প বনলেবেল্ন। সাঁওতা্লের
এই বিলদ্রালির আগুন োিানল্র মলতা আলেপালের অঞ্চল্
েবড়লে পলড়। ্ীলর ্ীলর তা এক প্কার রু লদ্ধর দচিারা
দনে। ঝাড়খলন্ডর পাকুড় বডবিেন োড়াও তৎকা্ীন িাং্ার
মুবে্োিাে ও পুরুব্োলতও বিলদ্রালির প্িাি েবড়লে পলড়।
এবেলক ১৮৫৫’র ৯ই জু্াই চাঁে ও বিরিলক িতযো করা
িে। সিলরাদ্ধা েু ই িাইলের িতযোর �টনাে স্বিািতই
বিষন্ন ও ক্ুদ্ধ বস্ু ও কানু ২৬দে জু্াই রালত িবিষযেৎ
রেলকৌে্ বনলে আল্াচনার জনযে রিালম বফলর আলসন। বকন্তু
েু িা্ গযেিেত বরিবটে দসনারা িঠাৎ আক্ামে চাব্লে তাঁলের
দরিপ্তার কলর। এটা কবেত আলে দর, বস্ু ও কানু ’দক দ�াড়ার

কাজ করর দগরছন। এর অেণি ি’ল – ফুরলা ও ঝারনা িারত
অস্ত্র তু রল টনরয়টছরলন। এিা বলা িয় দর, অন্কাররর েুররাগ
টনরয় অেীম োিেী এই দু ই দবান পাকুরড়র কারছ েংগ্ামপুরর
টরিটিশরদর ছাউটনরত েু রক পরড়ন এবং তাঁরদর িারত োকা
কুোর টদরয় ২১ জন টরিটিশ দেনারক িত্যা কররন। োঁওতাল
টবরদ্রারি এই দু ই দবান শিীদ িন। টকন্তু তাঁরা োিটেকতার
এমন এক টচরন্তন কাটিনী দররখ দগরছন, রা আজও আমারদর
বীররত্বর ঘিনাগুটলরকই স্র্ কটররয় দদয়। চার ভাই টেধু,
কানু , চাঁদ ও তভররবর েরগে েরগে তাল টমটলরয় ফুরলা ও ঝারনা
দু ই দবান টরিটিশরদর টবরুরধে মর্পন েংগ্ারম অবতী্ণি
িরয়টছরলন। একটদরক চার ভাই রখন টবরদ্রারি দনতৃ ত্ব টদরয়
অন্যরদর অনু প্রাট্ত কররছন, তখন দু ই দবান জনোধারর্র
মরধ্য টবরদ্রারির বীজ ছটড়রয় দদওয়ার কাজ করর দগরছন।
সলঙ্গ দিঁল্ মাবটলত আেলড় পাঁচকাবঠলত বনলে আসা িে।
এরপর, দসখালন তাঁলের গালে ঝুব্লে ফাঁবস দেওো িে।
বরিবটেরা প্াে ২০ িাজার আবেিাসীলক বনম্মিালি িতযো
কলর সাঁওতা্ বিলদ্রাি েমলনর দচষ্া কলরবে্। আবেিাসীরা
বনলজলের জীিন উৎসগ্ কলর দলিাগান বেলেবেল্ন ‘আমার
নীবত িে িাঁচলিা, নে মরলিা, বকন্তু বরিবটে দতামরা আমালের
বিলট-মাবট দেলড় চল্ রাও। এটা আমালের িাস্তুিূ বম’।
প্খযোত বরিবটে ঐবতিাবসক উইব্োম উই্সন িান্টার তাঁর
রিথে ‘েযে অযোনা্স্ অফ রুরা্ দিঙ্গ্’ – এ ব্লখবেল্ন,
বরিবটে দসনািাবিনীলত এমন একজন বসবনক বেল্ন না,
বরবন আবেিাসীলের বনম্মিালি িতযোর জনযে ্বজ্জত
িনবন।
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৪৩

ইবতিাচক উলেযোগ

পবরিত্নেী্ িারত

চকোশিড-১৯ শেপ�্যে সগ্বেও মোনেদরদীগদর
প্রেোস আিোর আগ�ো চদখোগছে
�ডরোনো ম�োমোর্রীর
রডয়ডছ, েো দৃষ্োন্ত
রোঁর কিরডনর ৩০
ভেভ�ৎস� মোল�োর

মডধ্যও সোধোরে মোনুডষর স�ডেোভগরো ও কস্বছিোয় মোনুষড� সো�োে্য �রোর ঘটনো
স্থোেন �ডরডছ। শোর্রীভর� ভদ� কথড� অক্ষম �ওয়ো সড্বেও সন্তডদি ভসং কেৌ�োন
শরোংশ ভেএম-ক�য়োস্ র�ভিডল দোন �রডছন। অন্যভদড�, �ে্োটড�র �োলোিুগগীর
রোও মডলে মোত্ ২০ টো�োর ভিভনমডয় দভরদ্র করোগ্রীডদর ভেভ�ৎসো েরোমশ্ ভদডছিন।

শ সনর
রত
সন
েে শ স স

ো

রীবরক বেক দেলক
প্াে ৮৫ েতাংে
অক্ষম সতে দেি
বসং দচৌিান দকাবিড-১৯ এর
সমে মানিলসিার কালজ দরাগ
বেলেলেন। গত িের কলরানা
মিামারীর প্েম দেউ-এর সমে
বতবন ২০২০-র মাচ্ দেলক ২০২১-এর দফব্রুোবর
পর্তে পুলরা এক িেলরর জনযে তাঁর দিতলনর ৩০
েতাংে বপএম-দকোস্ তিবিল্ োন করার বসদ্ধাতে
বনলেলেন। দেলে দকাবিড-১৯ ববিতীে দেউ-এর সমে
আক্ালতের সংখযো অপ্তযোবেতিালি িৃ বদ্ধ পাওোর
দপ্বক্ষলত বতবন আরও একিার চ্বত িেলরর এবপ্্
মাস দেলক দিতলনর একাংে বপএম-দকোস্ তিবিল্
োন কলর আসলেন। নতুন বেবলির এইমস্ বচবকৎসা
প্বতষ্ালন গ্রুপ-বস পলের কম্ী দচৌিান আগামী িের
মাচ্ পর্তে বপএম-দকোস্ তিবিল্ দিতলনর একাংে
োন করার বসদ্ধাতে বনলেলেন। উত্তর প্লেলের দমৌ
দজ্াে িািােুরপুর রিালমর প্কৃত িাবস্া দচৌিান
প্লতযেক নাগবরকলক দকাবিড-১৯ এর বিরুলদ্ধ
্ড়াইলে সরকালরর প্লচষ্াে পূ ে্ সিলরাবগতার জনযে
সািালরযের আলিেন জাবনলেলেন। তাঁর এই মিৎ
উলদেেযে সম্লক্ দচৌিান িল্লেন, “আবম অতযেতে
সিজ-সর্িালি জীিনরাপন কবর। তাই, দিতলনর
একাংে োন করল্ও িাবক টাকালতই আমার খরচ
বমবটলে দফ্লত পারলিা। দকাবিড-১৯ দরাগীলের সু স্
কলর দতা্া এিং সু নাগবরক বিসালি কত্িযে পা্ন
করাই আমার উলদেেযে। এজনযে আবম আমার দিতলনর
একাংে বপএম-দকোস্ তিবিল্ োন করবে”।
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ডাঃ

মা্িার শ্রীমদ্গিত গীতার বিারা অনু প্াবেত।
সত্তলরা্্ এই বচবকৎসক উোরতার এক জীিতে
েৃ ষ্াতে। বচবকৎসা খালত খরচ িৃ বদ্ধ পাওো সল্বেও
ডাঃ মা্িার মারে ২০ টাকার বিবনমলে দরাগীলের বচবকৎসা
বেলে োলকন। ১৯৭৪ সাল্ এমবিবিএস বডবরি অজ্লনর পর
বতবন বচবকৎসা শুরু কলরন। রখন বতবন বচবকৎসা দপোে
কম্জীিন শুরু কলরন তখন পরামলে্র জনযে বনলতন মারে ৩
টাকা। এমনবক, গত িেলরর অলক্টাির পর্তে বতবন বচবকৎসা
পরামলে্র জনযে বনলেলেন মারে ১০ টাকা। আলগ বতবন সারা
বেন দরাগী দেখলতন। বকন্তু এখন িা্্কযেজবনত কারলে ডাঃ
মা্িার বেলন দকি্ কলেক �ণ্াই দরাগী দেখলত পালরন।
সু েী�্ চার েেলকর কম্জীিলন ডাঃ মা্িার ১৪২বট রতিোন
বেবির এিং ৬২বট স্বাস্যে পরীক্ষা বেবির আলোজন কলরলেন।
বচবকৎসা খালত খরচ িৃ বদ্ধ পাওোে েবরদ্র মানু লষর সামে্যে না
োকাে তাঁরা গুেগতমালনর বচবকৎসা পবরলষিা দেলক িবঞ্চত
িন। বকন্তু, ডাঃ মা্িার এখনও নাম মারে টাকার বিবনমলে
পরামে্ বেলে অসংখযে মানু লষর হৃেে জে করলেন।

বমবডো কে্ার

নরেন্দ্র ম�োদী

@narendramodi

আমালের দেলের িবিষযেৎ সু রক্ষাে সিােতা !
দকাবিড-১৯-এর েরুে িহু বেশু িািা-মা-দক
িাবরলেলে। সরকার এই সমস্ত বেশুর োবেত্ব রিিে
করলি, মর্াোর সলঙ্গ জীিন-রাপন বনবচিত করলি
এিং তালের সু লরাগ-সু বি্া দেলি। বপএম দকোস্
তিবিল্র মা্যেলম এই সমস্ত বেশুর বেক্ষা ও
অনযোনযে সিােতা সু বনবচিত করা িলি। pib.gov.
in/PressReleseDet...

েোজনোথ সিং

@rajnathsingh

প্্ানমন্তী শ্রী @narendramodi'র দনতৃ লত্ব
এনবড সরকালরর সাত িের পূ ে্ িলেলে। এই সাত
িেলর জনলসিা, জনক্যোে, বিকাে, সু োসন এিং
সংস্ালরর দক্ষলরে এক নতুন অ্যোে রবচত িলেলে।
েবরদ্র দেলক েবরদ্রতম িযেবতির ক্ষমতােলের সমস্ত
প্লচষ্া প্্ানমন্তী বজর েৃ বষ্িবঙ্গ অনু সরে কলর
কার্কর িলছে। #7YearsOfSeva

Office Of Nitin Gadkari

�ধু ক্োে আব্োি নোকসি

দকন্দ্রীে মন্তী শ্রী @nitin_gadkari বজর প্লচষ্ার
ফল্ দকাবিড পরিত্ী সমলে দ্রুত েবড়লে পড়া লিযোক
ফাঙ্গালসর বচবকৎসার জনযে ওো্্াে দজনলটক ্াইফ
সালসলসিস সংস্া Amphotericin B Emulsion
ইনলজকেন উদ্ািন কলরলে। এখনও পর্তে িারলত
একবট সংস্া এ্রলের ইনলজকেন আমোবন করলতা।

#HunarHaat ্ক্ষ ্ক্ষ বেল্পী, িস্তবেল্পী ও কারু
বেল্পীলক কম্সংস্ালনর সু লরাগ কলর বেলেলে।
আগলস্টর দেষ সপ্তাি দেলক সারা দেলে হুনার
িাট আলোজন করা িলি। #HunarHaat'র মূ ্
িািনা িলি "স্বলেেী ও স্বাি্ম্বন"। স্বা্ীনতার
৭৫ তম িষ্পূবত্ উপ্লক্ষ অম্ু ত মলিাৎসলির অঙ্গ
বিলসলি হুনার িাট আলোবজত িলি।

@naqvimukhtar

অস�ত শোহ

@AmitShah

প্্ানমন্তী @narendramodi সি্োই এটা
সু স্পষ্ কলরলেন দর, তাঁর ্ক্ষযে এিং সরকালরর
উলদেেযেই ১৩৫ দকাবট িারতীে দসিা করা। 'দসিা'র
মানবসকতা সি্োই প্বতবট পেলক্ষলপ সরকালরর
কালে আল্ার বেোরী িলে দেলকলে।

প্রহ্োদ ম�োশী

@JoshiPralhad

প্্ানমন্তী @narendramodi বজ সি্োই দেলের
িাবেজযে সম্ািনার প্সালর অরিাব্কার বেলে
এলসলেন। দেলের প্্ানমন্তী পলে োবেত্ব রিিলের
সলঙ্গ সলঙ্গ বতবন #EaseOfDoingBusiness
-এ উৎসাবিত করলত বিবিন্ন নীবতলত একাব্ক
পবরিত্ন কলরলেন। এর ফল্, দেলে দকাবিলডর
সমে কলেক বিব্েন মাবক্ন ড্ার বিবনলোগ
িলেলে।
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জত ত স র
টবপ্বী ও স্াধীনতা েংগ্ামীরদর
পাশাপাটশ বহু োটিটত্যক, দলখক ও
কটব তাঁরদর দলখটনর মাধ্যরম ভাররতর
স্াধীনতা েংগ্ামরক অনু প্রাট্ত
করররছন। মিান োটিটত্যক বটঙ্কমচন্দ
চরটিাপাধ্যায় এমনই একজন। টরটন
'বরন্ মাতরম্'-এর স্রষ্া। কংরগ্রের
একাটধক েরম্লরন বরন্ মাতরম্
গাওয়া িরয়রছ। বহু দদশবােী ও দনতাদনত্রীর কারছ বরন্ মাতরম্ বীররত্বর
উৎে িরয় উরেরছ। ষেুটদরাম বেু ,
ভগৎ টেং, রাজগুরু এবং শুকরদরবর
মত টবপ্বীরা ফাঁটের মরঞ্ জীবন
উৎেগণি করার পূরবণি বরন্ মাতরম্
ধ্বটন তু রলটছরলন। 'জাতীয়তাবারদর
ঋটে' টিরেরব বটঙ্কমচন্দ চরটিাপাধ্যায়
েু টবটদত। মিান এই োটিটত্যরকর
জ্ – ২৭দশ জু ন, ১৮৩৮
মৃ তু্য – ৮ই এটপ্রল, ১৮৯৪ ১৮৪তম জ্বাটেণিকীরত টবনম্র রেধো...

র
ন
ম তৃ ডমর

ড

বক্দে েপাতরম্ !
স্জলপাং স্ফলপাং
েলয়জশীতলপাং
শস্যশ্যপােলপাং
েপাতরম্!
বক্দে েপাতরম্ !
শুভ্র গজ্যপাৎস্পা প্লবকত রপাবেনীম্
ফ্ ল্লক্ স্বেত দ্রুেদল
গশপাবিনীম্
স্হপাবসনীং স্েধ্রিপাবষেীম্
স্খদপাং বরদপাং েপাতরম্!
বক্দে েপাতরম্
বক্দে েপাতরম্ ।।
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