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নিউ ইনডিয়া

১-১৫ মাচ্ষ, ২০২১

সমাচার

বিনামূ ল্যে বিতরলের জনযে

পূরব্ষাদয়

নতুন ভাররের নতুন মন্ত্র

দেশে পূর্ব ও পনচিমাঞ্চশের মশ্যে উন্নয়শি সমতা আিশত সরকাশরর নসদ্ান্ত
এরং উশেযোশের মা্যেশম পূর্ব ভারশতর উন্ননত ও নরকাশে েনত আসশে

নরশ্ব দরেতা অন্কার নেরস

িতু ি ভারশত রেমরদ্্বমাি দরেতাশের ওপর ভরসা
l ক্রেতাদের সন্ষ্টতু করার জন্য ভারত বিদবের শীর্ষ ক্েশগুবির তাবিকায় সাবিি হদত চদিদে
ু
আইন, ১৯৮৬-ক্ক পবরিত্ষ ন কদর ক্রেতা
l কদরানা ভাইরাস অবতিাবরর সিদয় ২০২০ সাদির জতুিাই িাদস ক্রেতা সরক্া
ু
সরক্া আইন, ২০১৯ জাবর করা হদয়দে। এই আইনটিদত প্রথিিার ই-কিাদস্ষর ক্রেতাদের কত্ষ ি্য এিং োবয়ত্ব বিবপিদ্ধ
করা হদয়দে
ু
ু
সবনবচিত
করদত, অসাধ ু ি্যিসা এিং বিথ্যা বিজ্াপন বনয়ন্ত্রদের জন্য ২০২০-র জতুিাই িাদস ক্সন্টাি
l ক্রেতাদের সরক্া
কনবজউিার ক্প্রাদিকশন অথবরটি স্াপন করা হদয়দে
ু
করদত এগুবিদক ২০২০-র
l অবতিাবরর সিয় ক্োকানগুবিদত ক্েসিাস্ক এিং হ্যান্ড স্যাবনিাইজার সরিরাহ সবনবচিত
তু করা হদয়দে
জতুন িাস ক্থদক অত্যািশ্যকীয় পে্য আইদনর অন্ভ্ষ ক্ত

l ক্ে ক্কানও অপ্রদয়াজনীয় িাবেজ্য পদ্ধবত বকংিা খারাপ পদে্যর বিরুদদ্ধ প্রবতিাে জানাদনা আপনার অবধকার। ক্সজন্য
জাতীয় ক্রেতা ক্হল্পিাইন ১৮০০-১১-৪০০০-এ ক্োন কদর অবভদোগ জানাদত পাদরন

চর
তবা চ কবার চদরকস কবাে বা জবা বাই
্ চতকত
পূ ্ ূ চেকবা পবাল ককর ক
করলই তবা সংর ক র চদকক ল যু রবা ক বা
সেৃ চ কক
বাচ কবার চদক

তবারবা
সরকবার
তবাকদর

-প্র্ািমন্ত্রী িশরন্দ্র দমাে্রী

বনউ ইবন্ডয়া

সম্াদক

জয়দীপ ভাটনাগর,
মুখযে মহাবনলদদেশক, বপআইবি, নতুন বদবলি

পরামশদেদাতা সম্াদক
বিলনাদ কুমার
সল্াষ কুমার

অ্ঙ্করে

রিীন্দ্র কুমার শমদো

প্রকাশনা ও মুদ্রে

সলতযেন্দ্র প্রকাশ,
মহাবনলদদেশক, বিওবস
িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন

মুদ্রে
বভিা প্প্রস প্রাইলভট ব্বমলটড
বস - ৬৬/৩ , ওখ্া বপএইচ -২,
নতুন বদবলি - ১১০০২০

পবরলিশক
িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন,
ববিতীয় ত্, সূ চনা ভিন, নতুন বদবলি ১১০০০৩
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» পৃ ষ্া ২৬-২৭
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» পৃ ষ্া ২৮-৩০

কক্রপানপার দবরুক্ধে যুধে

» পৃ ষ্া ৩১
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ইদতবপাচক দ ৃদটিভদগি

» পৃ ষ্া ৪০

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১

সাদর নমস্ার!
‘বনউ ইবন্ডয়া সমাচার’ আপনালদর প্রােভরা ভাল্ািাসা ও ভরসায় আপ্ু ত। প্দলশর সাধারে মানু লষর
এই ভরসাই প্কন্দ্রীয় সরকারলক প্দলশর দ্রুত উন্নয়লন প্রােশবতি প্�াগালছে। প্দলশর প্রতযোশাগুব্
িাস্তিাবয়ত করার ্লষ্যে ধালপ ধালপ বনর্র নতুন নতুন উলদযোগ বনলয় ভারতলক একবট শবতিশা্ী
রাল্রে পবরেত করা হলছে। ২০১৪-য় সরকালরর ‘পূ লিদের জনযে কাজ কলরা’ নীবত িাস্তিাবয়ত করলত
উত্তর-পূ িদে ভারলতর আটবট রাজযেলক সড়কপথ, প্র্পথ, জ্পথ, আকাশপথ এিং ইন্ারলনলটর
মাধযেলম সম্ূ েদে ভারলতর সলগে �ু তি করা হলয়লে।
পূ িদে ভারত স্াধীনতার আলগ প্দলশর অথদেনীবতর গিদে বে্। এখন সরকার নতুন ভারলতর উন্নয়লন
প্দলশর এই অংশলক অগ্রেী ভূবমকায় রাখলত চাইলে। এলষ্লরে উত্তর-পূ িদে ভারত সহ পবচিমিলগের
গুরুত্বপূ েদে ভূবমকা থাকলি। এই পবরিতদেনলকই সরকার প্দলশর জীিনধারায় পবরিবতদেত করলে।
উত্তর-পূ িদে ভারত সহ সমগ্র পূ িদে ভারত এখন আর আলগর মলতা প্দলশর উলপবষ্ত অংশ হলয়
প্থলক �ায়বন, প্দলশর প্রধান উন্নয়লনর ইবজিন হলয় উঠলে। এিালরর সংখযোয় প্রছেদ বনিন্ধ, প্কন্দ্রীয়
সরকালরর সঙ্কল্প ‘পূ লিদোদয়’-প্কবন্দ্রক, �ালত পূ িদে ভারলতর উন্নয়লনর কাবহনী প্্খা রলয়লে। পূ িদে
ভারলতর উন্নয়ন বনলয় বমশন প্মালড কাজ চ্লে �া প্দলশর পবচিম ভালগর মলতাই পূ িদে ভারতলকও
উন্নত কলর তু্লে, আর প্দলশর উন্নয়লন নতুন উদয় সু বনবচিত করা হলছে।
আ্জদোবতক নারী বদিস উপ্লষ্ প্দলশর ‘নারী রত্ন’প্দর প্প্ররোদায়ী কাবহনী, িনযেপ্রােী সংরষ্লের
জনযে নতুন নতুন উলদযোগ প্থলক শুরু কলর ‘প্রধানমন্তী শ্রম প্�াগী মানধন প্�াজনা’র আওতায়
শ্রবমকলদর সম্ান এিং দবষ্ে ভারলতর রাজযেগুব্র উন্নয়লনর কাবহনীও এিালরর সংখযোর অংশ
হলয় উলঠলে।
প্রবতিালরর মলতা আপনারা বনলজলদর ভািনা-বচ্া ও পরামশদে আমালদর ব্লখ পাঠালত থাকুন।
বঠকানা : িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন, ববিতীয় ত্, সূ চনা ভিন, নতুন বদবলি –
১১০০০৩
ই-প্ম্ – response-nis@pib.gov.in-এ

জয়দীপ ভাটনাগর

২

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

ডপাকবপাক্স

সযোর,
‘বনউ ইবন্ডয়া সমাচার’ পলড় আবম খুি খুবশ। বনউ ইবন্ডয়া
সমাচার পলড় আমার খুি ভাল্া প্্লগলে। ভারলতর
প্রকৃত খির এিং প্দলশর জনগলের স্ালথদে সরকালরর
কাজকমদে সম্লকদে অিবহত কলর এই ধরলনর উলদযোগ
সবতযেই প্রশংসনীয়। এর মাধযেলম জনগে সরকালরর
বিবভন্ন কাজ, অনু ষ্ান এিং প্দলশর উন্নয়ন সম্লকদে
জানলত পারলে। প্রিাসী ভারতীয়রা �ালত এই পবরেকাবট
পড়লত পালরন, প্সই িযেিস্া করা উবচৎ।
প্দলশর স্ু্, কল্জ, বিশ্ববিদযো্লয়র োরে, �ু ি, বশষ্ক,
অধযোপকরা এই পবরেকার মাধযেলম নতুন প্রকল্পগুব্ এিং
উন্নয়ন সম্লকদে জানলত পারলেন। আবম এর সিদোগেীে
সাফ্যে কামনা কবর এিং ভবিষযেলতও এর মাধযেলম প্দলশর
প্রকৃত খির এিং উন্নয়লনর তথযে সম্লকদে জানলত চাই।
জয় বহন্দ
প্কৌবশক িযোস

ডিডিটাল ক্াললন্ার

২০২১

ভারত সরকার প্রথমরার
নিনিটাে কযোশেডিার এরং
িাশয়নর অযোপ চােু কশরশে।
নিওআই অযোশপ সরকানর প্রকল্প,
কম্বসূনচ, প্রকােশির পাোপানে
সরকানর েুনট এরং তানরখগুনে
সম্পশক্ব তথযে িািা যাশর

এনট গুেে দলে দট্ার এরং আইওএস-এ িাউিশোি করা যাশর
Google Play Store link

iOS link

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

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

https://goicalendar.gov.in/

বপ্রয় মলহাদয়,
তথযে ও সম্প্রচার মন্তলকর উলদযোলগ বনউ ইবন্ডয়া সমাচালরর
ই-সংস্রলের মাধযেলম এই পবরেকাবট প্শয়ার করার বসদ্া্
একবট খুি ভাল্া উলদযোগ। এই পবরেকাবট োরেোরেীলদর জনযে
খুিই কালজর কারে এর মাধযেলম সাম্প্রবতক বিজ্াবনক উদ্ািন,
সামাবজক নীবত এিং অথদেননবতক উন্নয়ন সম্লকদে গুরুত্বপূ েদে তথযে
জানা �ায়। আশা কবর, এবট নিীন প্রজলমের মলন সু দূরপ্রসারী
প্রভাি প্ফ্লি। আপনালদর অলনক সাফ্যে কামনা কবর।
শ্রদ্া সহ,
ডঃ এস বট রাঘিামা, অযোলসাবসলয়ট প্রলফসর,
চা্াপাবথ ইনবটিবটউট অফ ফামদোবসউবটকযো্
সালয়লসেস, অন্ধ্রপ্রলদশ
stvraghavamma@gmail.com
বপ্রয় মহাশয়,
শুধু একবট সংিাদ-বনভদের পবরেকা নয়, অলনক তথযে সমৃদ্ প্্খা
োপার জনযে আপনালদর অলনক অলনক ধনযেিাদ এিং আ্বরক
উষ্ণতা জানাই। আমার একবট উপলদশ হ্ এলত বকভালি
স্ানলদর সবঠক পলথ মানু ষ করা �ালি প্সই বিষয় োপুন।
ধনযেিাদ,
প্রকাশ ভূ ষে
mailme_prakashbhushan@rediffmail.com
বপ্রয় মলহাদয়,
বনউ ইবন্ডয়া সমাচালরর সম্াদকীয় বটমলক অলনক শুলভছো
জানাই। আবম প্রথমিার িষদে ১ ১৫তম সংখযোবট প্দলখবে। এলত
প্কাবভড-১৯-এর বিরুলদ্ ্ড়াই বনলয় অসাধারে প্রবতলিদন োপা
হলয়লে। তাোড়া, সু দূরপ্রসারী উন্নয়ন এিং ভারলতর দায়িদ্তা
বনলয় প্্খা বনিন্ধও অতযে্ তথযেিহু্। আমার পরামশদে হ্ এই
পবরেকার নাম প্�ন পবরিতদেন না করা হয়। আবম এই পবরেকার
সিরকম সাফ্যে কামনা কবর।
ধনযেিাদ ও শ্রদ্া,
এবিএসবভ প্রসাদা রাও,
বসবনয়র সালয়বন্টি (অিসরপ্রাপ্ত)ইসলরা হায়দরািাদ,
প্তল্গোনা
anupojukk@gmail.com
হযোল্া,
আবম বনউ ইবন্ডয়া সমাচালরর প্ফব্রুয়াবর ১-১৫ সংখযোবট পলড় খুিই
আনবন্দত। বিবভন্ন বিষলয় বিস্তাবরত িেদেনা করা প্্খাগুব্ অতযে্
তথযেিহু্। এবট আমার মলতা বদবনক সংিাদপরে পাঠকলদর
বিষয়গুব্ সম্লকদে বিশলদ জানলত সাহা�যে করলে, প্তমনই
োরেোরেীলদর ইউবপএসবস িা এমবিএ-র মলতা প্রবতল�াবগতামূ ্ক
পরীষ্ায় প্রস্তুবতর জনযে সাহা�যে করলে।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচালরর সম্ূ েদে বটলমর জনযে অলনক শুলভছো
জানাই। এই ভাল্া কাজ চাব্লয় �ান।
শ্রদ্া,
আনন্দ বকলশার পালন্ড, নতুন বদবলি
pandey.anandkishore6@gmail.com
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩
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নতুন রপাজপক্ে উদযপাদপত হক্ব আগপামী সপাধপারণতন্ত দদবস

০২২ সাল্ �খন ভারত স্াধীনতার ৭৫তম িেলর প্রলিশ করলি
তখন আলরকবট অবভজ্তা এর সলগে �ু তি হলি। বিলশ্বর িৃ হত্তম
গেতন্ত রূলপ পা্ন করা সাধারেতন্ত বদিস সমালরাহ ২০২২এ প্� রাজপলথ পা্ন করা হলি প্সবট ততবদলন একবট নতুন স্রূলপ
সিার সামলন উলমোবচত হলি। ৪ প্ফব্রুয়াবর আলয়াবজত প্সন্টা্ বভটিা
প্প্রালজলটের ভূবমপূ জন সমালরালহ প্কন্দ্রীয় আিাসন ও নগলরান্নয়ন
দপ্তলরর প্রবতমন্তী (স্াধীন দাবয়ত্বপ্রাপ্ত) শ্রী হরদীপ বসং পুরী িল্লেন,
স্াধীনতার ৭৫তম িলষদে আমরা ইংলরজলদর বতবর করা পবরকাঠালমা
প্থলক প্িবরলয় আসি। ৭৩তম প্রজাতন্ত বদিস উদ�াপলনর পযোলরড
প্� রাজপলথ হলি প্সবটও একদমই পবরিবতদেত স্রূলপ উলমোবচত
হলি। প্সন্টা্ বভটিা প্রকলল্পর ফল্ রাজপথ এিং তার চারপালশর
এ্াকায় সিুজ এ্াকা িৃ বদ্ পালছে। তাোড়া, এলত নতুন প্শৌচা্য়,
পয়ঃপ্রো্ী িযেিস্া, পানীয় জ্ এিং পাবকদেং-এর মলতা সািদেজবনক
পবরলষিাগুব্ উন্নত করা হলছে। রাজপলথ অস্ায়ী আসলনর িদল্
আগামীিার প্ফাব্ডং আসন রাখা হলি।

ককন্দীয় সিস্ত্র পুদলিবপাদহনীর সদসল্ ও তাঁক্দর ওপর
দনভ্ভরিীল বল্দতিক্দর জনল্ ‘আয়ুষ্পান দসএদপএফ’

গ
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্ষ্ টাকা প�দে্ বিনামূ ল্যে বচবকৎসার সিচাইলত িড় স্াস্যে
সু রষ্া প্রকল্প আয়ু ষ্ান ভারত বিারা এখন প্কন্দ্রীয় সশস্ত্র
পুব্শিাবহনী (বসএবপএফ)-এর সদসযে ও তাঁলদর ওপর
বনভদেরশী্ িযেবতিরা উপকৃত হলিন। প্সজনযে এই প্রকল্পলক ‘আয়ু ষ্ান
বসএবপএফ’ নাম বদলয় পবরিবধদেত করা হলয়লে। ২৩ জানু য়াবর প্নতাজী
সু ভাষ চন্দ্র প্িালসর ১২৫তম জয়্ী উপ্লষ্ গুয়াহাবটলত আলয়াবজত
অনু ষ্ালন প্কন্দ্রীয় স্রা্রে মন্তী অবমত শাহ এই প্রকলল্পর শুভসূ চনা
কলরন। ১ প্ম-র মলধযে আয়ু ষ্ান বসএবপএফ প্রকল্পবট বিারা প্কন্দ্রীয়
সশস্ত্র পুব্শিাবহনীর সমস্ত জওয়ান, আবধকাবরকলদর পাশাপাবশ
তাঁলদর পবরিারিগদেও উপকৃত হলি। প্সজনযে তাঁলদরলক একবট স্াস্যে
কাডদে জাবর করা হলি। প্দলশর ২৪ হাজার হাসপাতাল্ এই কাডদে
প্সায়াইপ কলর বিনামূ ল্যে বচবকৎসা করালনা �ালি। িেলর একিার
সমস্ত জওয়ানরা এিং বতন িেলর একিার তাঁলদর পবরিারিলগদের স্াস্যে
পরীষ্াও করা হলি।
৪
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দুরপাক্রপাগল্ করপাক্গ আক্পান্ত ৫ মপাক্সর
দিশুর ওষুক্ধ ৬ ককপাদি িপাকপার
দজএসদি মকু ব

ত ৯ প্ফব্রুয়াবর রাজযেসভায় কলয়কজন সাংসলদর বিদায়
সংিধদেনার সময় প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীলক অলনলকই
হয়লতা আলিগপ্রিে হলত প্দলখলেন। এরপর প্রধানমন্তীর
আলিগপ্রিে
হওয়ার
আলরকবট উদাহরে সামলন
এলসলে। মুম্াইলয়র একবট
হাসপাতাল্ ভবতদে পাঁচ
মালসর বশশু বতরা কামালতর
মা-িািার আলিদলন সাড়া
বদলয় প্রধানমন্তী তার
বচবকৎসার জনযে বিলদশ
প্থলক প্� ১৬ প্কাবট টাকার
ওষু ধ আমদাবন করলত হলি তার জনযে প্দয় ৬ প্কাবট টাকার
বজএসবট এিং কাটিমস বডউবট মকুি কলর বদলয়লেন। আসল্
বতরা স্াইনা্ মাসবকউ্ার অযোল্াবপ নামক দু রালরাগযে প্রালগ
আক্া্। এর বচবকৎসার জনযে প্�া্লজঁসনা নামক ওষু লধর
প্রলয়াজন। এই ওষু ধবটর দাম ভারতীয় টাকায় ১৬ প্কাবট। এই
ওষু ধবট বিলদশ প্থলক আনলত ৬ প্কাবট টাকারও প্িবশ কর
বদলত হত। সরকার বশশুবটর মাতা-বপতার আলিদলন সাড়া বদলয়
এই কর মকুি কলর বদলয়লে।

ভা

নবল্ কলেকক্দর জনল্ জপাতীয় কমন্টরদিপ প্রকল্প

রত একবট �ু ি প্দশ। ২০২২ সাল্ আমরা
�খন স্াধীনতার ৭৫তম িষদে পা্ন করি
তখন প্দলশর নিীন প্রজমে
�ালত স্াধীনতা সংগ্রাম এিং স্াধীনতা
সংগ্রামীলদর সম্লকদে জানলত পালর তা
সু বনবচিত করলত প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী
তাঁর ‘মন বক িাত – ২.০’-এর ২০তম
পলিদে প্দলশর নিযে প্্খকলদর আহ্ান
জাবনলয়লেন �ালত তাঁরা স্াধীনতা
সংগ্রামী এিং স্াধীনতার সলগে �ু তি
ঘটনাগুব্ সম্লকদে প্্লখন। এই নিযে
প্্খকরা �ালত এই কাজবট সু চারুভালি
করলত পালরন, তা সু বনবচিত করলত নযোশনা্ িুক
ট্াটি এই নিীন প্্খকলদর জনযে একবট প্মন্রবশপ

প্রকল্প শুরু করলে। এই প্রকলল্পর অ্গদেত সমস্ত রাজযে
এিং ২২বট ভাষার নিীন প্্খকলদর প্প্ররো প্জাগালনা
হলি। প্দলশ এ ধরলনর িৃ হৎ সংখযেক
প্্খক বতবর হলি �াঁরা ভারতীয়
ঐবতহযে এিং সংস্ৃ বত সম্লকদে
গভীরভালি পড়ালশানা কলরলেন।
এই প্রকলল্পর প্রথম িযোলচর সূ রেপাত
১ এবপ্র্ প্থলক হলি। তাঁলদরলক
৬-৯ মাস প্রবশষ্ে প্দওয়া হলি।
প্রবশষ্েকারীলদর োরে িৃ বত্তও প্দওয়া
হলি। এই কমদেসূবচ বিশ্বস্তলর ভারতীয়
সংস্ৃ বত এিং সাবহতযেলক তুল্ ধরার
প্ষ্লরে সাহা�যে করলি। প্সজনযে director@nbtindia.
gov.in – এই বঠকানায় আলিদন করলত হলি।

চপার দিক অক্পষেপার পর ককরল আলপাপ্ঝ
ু পা বপাইপপাস
উপহপার কপল

২০৩০ সপাক্লর মক্ধল্ ভপারত দবক্বের ততৃ ীয় ব ৃহত্তম
িদতি বল্বহপারকপারী হক্য় উঠক্ব

প্রা

য় চার দশক অলপষ্ার পর ২০২১ সাল্র ২৮ জানু য়াবর
প্করল্ কম্াবড এিং কা্ারলকালডর মলধযে ৬.৮
বকল্াবমটার দীঘদে দু ই প্্লনর আ্াপ্ু �া িাইপাস উলবিাধন
করা হ্। এই প্রকল্পবট ৩৪৮ প্কাবট টাকা িযেলয় বনবমদেত হলয়লে।
এই িাইপাসবট বতরুিন্পুরম-এনদোকু্াম মহাসড়লকর �ানজট
কমালনার প্ষ্লরে গুরুত্বপূ েদে ভূ বমকা পা্ন করলি। �ারেীরা অলনক
কম সমলয় �াতায়াত করলত পারলিন। এই প্রকলল্পর বভবত্ত স্াপন
করা হলয়বে্ ১৯৮০ সাল্। বকন্তু নানা িাধা-বিপবত্তর কারলে কাজ
প্শষ হলত প্দবর হলয়লে। এই িাইপাস বদলয় �াতায়াত প্রলতযেলকর
জনযেই অতযে্ আনন্দদায়ক হলি কারে পথবট আরি সাগলরর তীর
বদলয় প্গলে। ৬.৮ বকল্াবমটালরর মলধযে প্রায় ৩.২ বকল্াবমটার পথ
এব্লভলটড হাইওলয়র মলতা কলর বতবর হলয়লে। এর মলধযে একবট
ফ্াইওভার রলয়লে প্�বট আ্াপ্ু �া সমুদ্র বসকলতর সমা্রাল্
রলয়লে। এই ফ্াইওভালরর ওপর বদলয় �াওয়ার সমলয় �ারেীরা আরি
সাগলরর অসাধারে দৃ শযে প্দখলত পালিন।

২

০৩০ সাল্র মলধযে ভারত শবতি িযেিহালরর প্ষ্লরে ইউলরাবপয়ান
ইউবনয়নলক প্পেলন প্ফল্ তৃতীয় িৃ হত্তম উপলভাতিা প্দলশ
পবরেত হলি। সম্প্রবত ইন্ারনযোশনা্ এনাবজদে এলজবসের
মুখপরে
এনাবজদে
আউট্ু ক, ২০২১এ প্রকাবশত একবট
প্রবতলিদলন
এই
অনু মালনর কথা তুল্
ধরা হলয়লে। এই
এলজবসের পূ িাদে নু মান
অনু �ায়ী
আগামী
দু ই দশলক ভারত
শবতির চাবহদা প্রিৃ বদ্র প্ষ্লরে িৃ হত্তম অংশীদার হলয় উঠলি।
এই প্রবতলিদলন আরও ি্া হলয়লে প্� প্সৌরশবতি প্ষ্লরে ভারত
সিলথলক প্িবশ উন্নবত করলি। ভারলতর প্মাট বিদু যেৎ উৎপাদলনর
৪ শতাংলশরও কম বিদু যেৎ আলস প্সৌরশবতি প্থলক। বকন্তু ২০৪০এর মলধযে এই অংশ দাঁড়ালি ১৮ শতাংলশ। প্কাবভড-১৯ অবতমারীর
আলগ ২০১৯ প্থলক ২০৩০-এর মলধযে ভারলত শবতির চাবহদা িৃ বদ্
প্দখালনা হলয়বে্ প্রায় ৫০%। বকন্তু এখন প্সই িৃ বদ্র সম্ািনা ৩৫
শতাংলশর মলতা প্দখালনা হলয়লে। এই প্রবতলিদলন আরও প্্খা
হলয়লে প্� ২০৪০ সাল্র মলধযে ভারলত প্� প্কানও প্দলশর তু্নায়
শবতির চাবহদা িৃ বদ্ পালি।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৫

নারী বদিস

ইচ্াশক্তির মাধ্যরম ইক্েহাস
গরে তোলা মক্হলারদর প্রণাম

প্র

শক্তিশালী এবং ক্ষমতাক্িত মক্িলারাই
দেশশর আসল শক্তি এবং আমাশের
নারী শক্তি প্রশতযেক দক্ষশরে উৎকর্ষ
প্রেশ্ষ ন কশরশে। আন্তর্ষাক্তক নারী ক্েবস
উপলশক্ষ আমরা এরকম কশিকরন
ক্ষমতাক্িত মক্িলা স্মরণ করব যাঁরা
দকবল ক্নশরশের অেমযে সািশসর দরাশর
সমসযো সমাধান কশরনক্ন, ইক্তিাসও
রচনা কশরশেন …

বত িের ৮ মাচদে আ্জদোবতক নারী বদিস
পা্ন করা হয়। গত িের এই উপ্লষ্
পা
পা্
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী বনলজর টুযেইটার
প্রধানমন্ত
হহযোলন্ড্ও
লন্ড্ও সাতজন ম
মবহ্ার উলদেলশযে সমপদেে
কলরবেল্ন।
ক
কলরবে
লরবেল্
লরবেল
ল্
্ন।
ন। এ িেলরর নারী বদিলসর মূ ্ ভািনা
হ্
মূ ্
হ্ #ChooseToChallenge। এর ম
উলদেশযে
উ
উল
লদেশ হ্ একবট ব্গে বিষমযেহীন বিশ্ব বতবর
লদেশ
করা। এ িেরর মূ ্ ভািনার বনবরলখ আমরা
আমালদর সফ্ নারীলদর স্মরে করি �াঁরা
আমা
তাঁলদর কালজর মাধযেলম প্দবখলয়লেন প্�
মবহ্ারা �বদ সমান সু ল�াগ পান, তাহল্
সমানভালি সফ্ হলত পালরন।

কশি্বনেয়া দসারারনি
বতবন বেল্ন ভারলতর
মবহ্া আইনজীিী। িলম্
বিশ্ববিদযো ্য় প্থলক ফাটিদে
ক্াস বডবগ্র প্পলয়বেল্ন। পরিতদে ী পড়ালশানার
জনযে বতবন অক্সলফাডদে ইউবনভাবসদে ব টলত
বগলয়বেল্ন। বকন্তু প্সই সময় মবহ্ালদর বডবগ্র
প্দওয়া হত না িল্ বতবন গ্রযো জু লয়ট হলত
পালরনবন। ১৮৯৪ সাল্ বতবন ভারলত বফলর
আলসন। তারপর দীঘদে সংগ্রালমর মাধযেল ম বতবন
পদদে া র প্পেলন থাকা মবহ্ালদর আইনসম্ত
উবক্ হলয় ওলঠন। বতবন এমন সময় ব্গে
বিষলমযের বিরুলদ্ আইন চচদে া কলরলেন �খন
মবহ্ালদর বশবষ্ত হলত উৎসাহ প্�াগালনা হত
না।
৬
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আিন্্রী দোপাে দযাে্রী
বতবন বেল্ন ভারলতর প্রথম
মবহ্া বচবকৎসক। তাঁর
জীিলনর একবট িযেবতিগত
দুঘটদে না তাঁলক বচবকৎসক
হওয়ার প্প্ররো প্�াগায়। সবঠক বচবকৎসা না হওয়ায়
তাঁর ১০ িের িয়সী প্েল্ মারা বগলয়বে্। তখনই
বতবন বচবকৎসক হলয় অনযে মবহ্ালদর এ ধরলনর
দুঘটদে না প্থলক িাঁচালনার প্রতযেয় বনলয় অক্া্ পবরশ্রম
কলর বচবকৎসক হলয়লেন। উচ্চতর পড়ালশানার জনযে
বতবন আলমবরকায় �ান এিং ১৮৮৬ সাল্ প্মবডবসলন
এমবড পাশ কলরন। প্� সমলয় মবহ্ারা তাঁলদর
িাবড়র িাইলর পা রাখলত পারলতন না, প্সই সমলয়
পড়ালশানার জনযে এতদূ র বগলয় বতবন একবট দৃ ষ্া্
স্াপন কলরন এিং পরিতদেী প্রজলমের মবহ্ালদর
জনযে প্ররোর উৎস হলয় ওলঠন।

এ েনেথা
একজন
িা্যে
বিধিা
এিং স্ালনর মা হলয়ও
সমালজর সমস্ত কট্টরপন্ার
প্রবতিন্ধকতা কাবটলয় বতবন
প্দলশর প্রথম মবহ্া ইল্ব্রিকযো্ ইবজিবনয়ার হন।
প্োটলি্া প্থলকই বতবন বিজ্ালনর প্রবত আগ্রহী
বেল্ন। স্ামীর মৃতুযের পর বতবন সমস্ত ধরলনর
বিলরাবধতা অগ্রাহযে কলর ইবজিবনয়াবরং পাশ কলরন।
বতবন ১৯৬৪ সাল্ ‘ইন্ারনযোশনা্ কনফালরসে অফ
উইলমন ইবজিবনয়াসদে অযোন্ড সালয়বন্টিস’-এ ভারলতর
প্রবতবনবধত্ব করার প্গৌরি অজদেন কলরন।

িঃ মুথুেক্ষ্রী দরনডি
বতবন বেল্ন ভারলতর প্রথম
মবহ্া
বিধায়ক।
বরিবটশ
শাসনকাল্ ১৯২৬ সাল্ বতবন
মাদ্রাজ প্্বজসল্বটভ কাউবসেল্র প্রথম মবহ্া সদসযে
বনিদোবচত হন। তার আলগই বতবন বেল্ন ১৯১২ সাল্
ভারলতর প্রথম ডাতিাবর োরেী। বতবন অযোবন প্িসা্
এিং মহাত্া গান্ধীর বিারা অতযে্ প্রভাবিত বেল্ন এিং
মবহ্ালদর উত্ালনর জনযে বনলজর জীিন উৎসগদে করার
বসদ্া্ প্নন। বতবন এমন সমলয় নারী ক্যোলের জনযে
কাজ কলরলেন, �খন মবহ্ালদর খুি কমই সািদেজনীন
স্ালন প্দখা প্�ত।

সরো ঠাকরাে
বতবন বেল্ন ভারলতর
প্রথম মবহ্া পাই্ট।
১৯৩৬ সাল্ মারে ২১
িের িয়লস বতবন তাঁর
পাই্ট ্াইলসসে প্পলয় শাবড় পলর বজপবস মথ-১৬
বিমান ওড়ান। তখন তাঁর চার িের িয়সী একবট
িাচ্চা বে্। বতবনই প্রথম ভারতীয় মবহ্া ব�বন ১
হাজার ঘন্া বিমান চা্ালনার পর এই ্াইলসসে
প্পলয়বেল্ন। এভালি বতবন এমন একজন মবহ্ায়
পবরেত হন �াঁর পদানু সরলে নিীন প্রজলমের
মবহ্ারা প্প্ররো পান।

আন্না চণ্্রী
আন্না চণ্ী ভারলতর প্রথম
মবহ্া বিচারক। তাোড়া বতবন
হাইলকালটদে প্দলশর প্রথম মবহ্া
বিচারক হওয়ার প্গৌরি অজদেন
কলরলেন। �ািতীয় প্রবতকূ্তা এিং ব্গে বিষলমযের
সম্ু খীন হলয়ও বতবন ১৯২৬ সাল্ তাঁর রালজযের প্রথম
মবহ্া বহলসলি আইলনর স্াতক বডবগ্র ্াভ কলরন।
১৯৩৭ সাল্ বতবন রোিালঙ্কালর মুনলসফ বন�ু তি হন।
স্াধীনতার পর বতবন প্দলশর প্রথম মবহ্া বিচারক
হন। ১৯৫৯ সাল্ প্কর্ হাইলকালটদে বনলয়ালগর পর
আলরকবট দৃ ষ্া্ স্াপন কলর বতবন প্দলশর প্রথম মবহ্া
হাইলকালটদের বিচারলকর প্গৌরি অজদেন কলরন।

নপ্রয়া নিঙ্াি
বতবন বেল্ন কযোলডট-০০১।
১৯৯২ সাল্র প্সলটেম্র মালস
বতবন ভারতীয় প্সনািাবহনীলত
প্�াগদানকারী প্রথম মবহ্া
কযোলডট। প্সনািাবহনীলত মবহ্ালদর বনলয়ালগর োড়পরে
পাওয়ার পর ব�গোন এিং আরও ২৪ জন প্দলশর প্রথম
মবহ্া প্সনানী বহলসলি প্�াগ প্দন। তাঁর আলগ বপ্রয়া
ব�গোন আইন বনলয় পড়ালশানা কলরলেন। বতবন একজন
পুব্শ আবধকাবরলকর কনযো। বতবন অযোডলভালকট প্জনালর্
বহলসলিও বনলয়াগ প্পলয়বেল্ন। বকন্তু তাঁর প্সনািাবহনীলত
প্�াগদালনর ইছো বে্। বতবন ১০ িের চাকবর কলর প্মজর
হলয়বেল্ন। বতবন ২০০২ সাল্ অিসর গ্রহে কলরন। ২০১৮
সাল্ বতবন রা্রেপবত রামনাথ প্কাবিন্দ বিারা সম্াবনত হন।

আন্না রািম মােশ�াত্া

ভারত স্াধীন হওয়ার পর প্রথম
মবহ্া আইএএস হলয় আন্না রাজম
মা্লহারো ইবতহাস সৃবষ্ কলরন।
প্করল্র প্মলয় আন্না ১৯৫১
সাল্ বসবভ্ সাবভদেলস প্�াগ প্দন।
বতবন সাফল্যের সলগে সি পরীষ্ায় উত্তীেদে হওয়ার পরও
আইএএস বহলসলি বনলয়ালগর জনযে তাঁলক সংঘষদে করলত
হয়। তাঁলক অনযে সাবভদেলস �াওয়ার প্রস্তাি প্দওয়া হয়। বকন্তু
বতবন বনলজর বসদ্াল্ অট্ থাকায় অিলশলষ তাঁর প্রলচষ্া
সফ্ হয় এিং মাদ্রালজ প্পাবটিং পান। বতবন আজীিন ব্গে
বিষলমযের বিরুলদ্ সাহবসকতার সলগে প্মাকাবি্া কলরন আর
অনযে মবহ্ালদর জনযে নবজর স্াপন কলরন।
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নারী বদিস

নারী শক্তিকে প্রণাম
#ChooseToChallenge

কৃ ষ্ণি িায়ার
োন্তাকুমার্রী নচত্া

সু নমত্া ম�ািি

ি্রীরু কুমার

োিরন্ত্রী

যশোরন্ত্রীশরি দপাপট

রশবে িয়শ্রী

নসন্ধুতাই েপকে

সু ্া নসং

মৃেুো নসং�
(মরশ�াত্তর)

নিেু শমােু সু মনথ

ঊিা যাের

ভু নর রাঈ

র্রীরুরাো রা্া

চাটনি দের্রী

েু োর্রী দের্রী

গুরুমা কামানে
দসাশরি

সনজিো খাতু ি

েক্ষ্রী ররুয়া

পাত্তাম্াে

নপ অনিথা

সংখুনি রু য়ােেুয়াক

োনন্ত দের্রী

নরিয়া চরেরত্ব্রী

আিসু িমশসিপা

রিি্রী দরক্টর

দমৌমা োস

প�ূ ম্ব ানস িানি

রাশ্ দের্রী

প্রকাে কউর

আন্তি্বানতক িার্রী নেরস উপেশষে আমরা এ রের পদ্ম সম্াশি ভূ নিত ২৯ িি মন�োশক শ্রদ্া িািানছি। এমি
িার্রী েনতি, যাঁরা সমাশির রা্া-নিশিশ্র েৃ ঙ্খে দভশে সা�নসকতার আকাশে উশেশেি। এ রেশরর িার্রী
নেরশসর মূে ভারিা �ে #ChooseToChallenge। এই মূে ভারিা দরশে দিওয়ার উশদেেযে �ে নরশ্বশক নেঙ্
বরিমযে�্রীি কশর েশে দতাো।
৮
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প্রধানমন্তীর তাবম্নাড়ু ও প্কর্ সফর

প্দশ

তানমেিােুশক েয় রেশর ৫০,০০০ দকানট টাকার
দতে-েযোস প্রকল্প উপ�ার
২০২১-২২-এর দকন্দীি বাশরশে সমধু দ্র তেবততী রারযেগুক্লর উন্নিশন ক্বশশর দরার দেওিা িশিশে।
প্রধানমন্তী নশরন্দ দমােী তাঁর সাম্প্রক্তক তাক্মলনাড়ধু ও দকরল সফশর দবশ ক্কেধু উন্নিনমূ লক প্রকশপের
উশ্াধন কশরশেন। ক্বগত েি বেশর ৫০,০০০ দকাটি োকারও দবক্শ দতল ও গযেস প্রকপে তাক্মলনাড়ধুর রনযে
মঞ্ধুর করা িশিশে।

প

�দেটন ও সংস্ৃ বতলক উৎসাহ প্জাগালত এিং প্দলশর
তটিতদেী অঞ্চ্গুব্র �থা�থ উন্নয়লনর জনযে দায়িদ্
প্কন্দ্রীয় সরকার তাবম্নাড়ু এিং প্করল্ প্িশ
কলয়কবট প্রকলল্পর কাজ শুরু কলরলে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র
প্মাদী গত ১৪ প্ফব্রুয়াবর এই দুবট রাজযে সফলর বগলয় প্িশ
কলয়কবট প্রকল্প জাবতর উলদেলশযে উৎসগদে কলরলেন।

তানমেিােুর িিযে িতু ি প্রকল্প :
l ক্চন্াই ক্িদ্া ক্রদির ক্েজ-১ উদ্াধন

ু ক্থদক তবতু তদকাবরদনর িদধ্য ১৪৩ বকদিাবিিার
l রািনাথাপরি
েীর্ষ প্রাকৃবতক গ্যাস পাইপিাইদনর উদ্াধন করা হদয়দে।
ৃ
এটি ৪,৫০০ ক্কাটি িাকা বিবনদয়াদগ বনিমীয়িান িহৎ
ৃ
প্রাকবতক গ্যাস পাইপিাইন প্রকদল্পর একটি অংশ

l উত্তর ক্চন্াইদয়র সদগে বিিানিন্দর এিং ক্সন্টাি ক্রিওদয়
ক্টিশদনর ক্োগাদোগ গদড় ক্তািা ওয়াশারি্যানদপি ক্থদক
উইিদকা নগদরর িদধ্য ক্িদ্া িাইন উদ্াধন
ু
ুড্াদিার-িাইিাধতু রতু াই-থাজিাভরতু
এিং
l বভল্ ুপরি-ক
িাইিাধতু রতু াই-বথরুভারুর ক্রদির বসগেি িাইন ক্সকশদনর
তিদ্্যবতকরে প্রকল্প উদ্াধন

l ৬৩৬ বকদিাবিিার েীর্ষ গ্্যান্ড আবনকাি ক্যানাি বসদটিদির
ু
আধবনকীকরে
প্রকদল্পর বশিান্যাস
l আইআইটি িাদ্াদজর বেসকভাবর ক্যাম্াদসর বশিান্যাস

দেে্রীয় পদ্নতশত বতনর অিু ি্ব টযোঙ্ক
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী ভারতীয় প্সনািাবহনীলক প্দশীয়
নকশায় ও প্দলশই উৎপাবদত �ু দ্ টযোঙ্ক ‘অজুনদে ’ মাকদে-১এ
উৎসগদে কলরলেন। বতবন িল্লেন প্� এবট আত্বনভদের ভারত
গলড় প্তা্ার পলথ একবট পদলষ্প।

প্রধানমন্তীর পুলরা ভাষে প্শানার জনযে
বকউআর প্কাড দু বট স্যোন করুন

তবাচেল বা ু র সং ৃ চত সংর এরং উদ বাপক র
লক যু েবাকদর এই স বা প্রদ ্
-প্র্ািমন্ত্রী িশরন্দ্র দমাে্রী

দকরশের িিযে িতু ি প্রকল্প :

l বিবপবসএি ক্কাবচ ততি ক্শাধনাগাদরর কাদেই ৬,০০০ ক্কাটি
িাকা ি্যদয় প্রবপবিন ক্েবরদভটিভস ক্পদ্াদকবিক্যািসএর উদ্াধন। এই প্রকদল্পর িাধ্যদি প্রায় ৪,০০০ ক্কাটি
ু সাশ্রয় হদি
িাকা বিদেবশ িদ্া
l ক্কাবচর উইবিংেন ্ীদপর জন্য ক্রা ক্রা ক্ভদসি পবরদরিার
উদ্াধন
l ক্কাবচদত ২৫.৭২ ক্কাটি িাকা ি্যদয় পে্ষিদনর প্রসার,
ু আদয়র উপদোগী আন্জ্ষ াবতক
কি্ষসংস্ান এিং বিদেবশ িদ্া
রেুজ িাবি্ষনাি ‘সাগবরকা’ উদ্াধন
l ২৭.৫ ক্কাটি িাকা ি্যদয় ক্কাবচন বশপইয়াে্ষ বিবিদিে
পবরসদর ক্িবরন ইবজিবনয়াবরং ক্্বনং ইনটটিটিউি ‘বিজ্ান
সাগর’ উদ্াধন। এটি ভারদতর একিাত্র বশক্া প্রবতষ্ান
ক্েখাদন একসদগে ১১৪ জন োত্রদক আন্ডার-গ্্যাজতুদয়ি ক্কাস্ষ
পড়াদনা হয়
ু িাদের জন্য বশিান্যাস।
l সাউথ ক্কাি িাথ্থ-এর পনবন্ষ
ৃ
এটি পবরিহে খরচ হ্াস এিং কাদগ্থা ক্িতা িবদ্ধর
ক্ক্দত্র
ু
সেিোয়ক
হদি
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ফ্যোগবশপ প্রকল্প

বপএম-এসওয়াইএম

দেশশর দকাটি দকাটি গরীব মানধু শরর মশন এই প্রশ্ন থাশক দয যতক্ষণ িাত-পা
চশল, ততক্ষণ পয্ষ ন্ত কারও পাওিা যাশব, োকাও পাওিা যাশব। ক্কন্তু যখন শরীর
দুব্ষ ল িশি যাশব তখন কী িশব? দমিনতী মানধু রশের এই ভাবনা দথশকই সরকার
‘প্রধানমন্তী শ্রম দযাগী মান ধন দযারনা’ চালধু করার দপ্ররণা দপশিশে।

স্া

ধীনতার পর সমালজর একবট িৃ হৎ অংশলক
তাঁলদর অদৃ লষ্র হালত প্েলড় প্দওয়া হলয়বে্।
তাঁলদর সম্লকদে কখনও ভািা হয়বন। এই
প্রথমিার এই বিশা্ অংলশর মানু ষলদর কথা মাথায়
প্রলখ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী ২০১৯-এর ৫ মাচদে
তাবরলখ আলমদািালদ প্রাবতষ্াবনকভালি ‘প্রধানমন্তী শ্রম
প্�াগী মান ধন প্�াজনা’র শুভ উলবিাধন কলরলেন।
প্রধানমন্তী শ্রম প্�াগী মান ধন প্�াজনা শ্রবমকলদর
একবট প্পনশন প্রকল্প �া অসংগবঠত প্ষ্লরের প্রায়
৪২ প্কাবট শ্রমজীবি মানু লষর জনযে চা্ু করা হলয়লে।
এই প্পনশলনর টাকা বদলয় সু বিধালভাগীরা িৃ দ্ািস্ায়
জীিন�াপন করলত পারলিন আর তাঁলদর আবথদেক
প্রলয়াজন প্মটালত পারলিন। অসংগবঠত প্ষ্লরে কমদেরত
১০
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চে দক র সে পচররবাকরর কবাক
জ
ু করবা জবা বার
প বারবা চ কজকদর
রবাচ কত কে্রত েবা ু কদর চপএে ে বা েবা
বাজ বার সক ু হকত সবাহবা যু ক
উ
স রযুচ রবা এই সবাহবাক যুর হবাত
রবাচ ক চদকল র ররবা ক ক উপকৃ ত হকর
বারবা প বাকদর সরবা চদ -রবাত পচর ে
ককর তবাকদর প্রচত প বাকদর এই রদবা
দ কক চ জবা বাকর

-প্র্ািমন্ত্রী িশরন্দ্র দমাে্রী

শ্রবমকরা প্দলশর প্মাট শ্রমশবতির প্রায় ৮৫%, আর
ভারলতর সমস্ত প্দশজ উৎপাদলনর অলধদেক অংশ এই
অসংগবঠত প্ষ্লরের শ্রবমকলদর ঘালমর বিবনমলয় বতবর
হয়।
ভারলতর প্মাট শ্রমশবতির ৮৫% আলসন অসংগবঠত
প্ষ্রে প্থলক, আর তাঁরাই প্দলশর বজবডবপ-প্ত প্রায় ৫০%
অিদান রালখন। এঁলদর মলধযে রলয়লেন গৃহ পবরচারকপবরচাবরকা, বদবনজ রুবজলত িাবড়লত িাবড়লত কাজ
করা শ্রবমক, কৃবষ শ্রবমক, িাস্তুহারা শ্রবমক, বরক্সচা্ক,
পলথর পালশ িা প্র্্াইলনর পালশ পসরা সাজালনা
িযেিসায়ীরা, মুলট, মাথায় ইট িহনকারী শ্রবমক, মুবচ,
কাগজ-কাপড় কুড়ানী, প্ধাপা, বনমদোে শ্রবমক, বিবড়
শ্রবমক, হস্ততাঁত শ্রবমক, চমদে-শ্রবমক, দৃ শযে-শ্রািযে শ্রবমক
এিং সমতু্ প্পশায় �াঁরা রলয়লেন, সরকার তাঁলদর
কাজলক শ্রম প্�াগী নাম বদলয় সম্ান জাবনলয়লে।
l এই প্রকল্পটি অসংগঠিত ক্ক্দত্রর শ্রবিকদের জন্য োঁদের
িাবসক ক্রাজগার ১৫,০০০ িাকা িা তার কি। তাঁদের একটি
ক্সবভংস ি্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও আধার নম্বর থাকদত হদি।
্
িয়স ১৮ িের আর
l এই প্রকদল্প ক্োগোদনর জন্য ন্যনতি
অবধকতি িয়স ৪০ িের হদত হদি।
্
এিং বকবতি-বভবত্তক প্রকল্প। এই প্রকদল্প
l এটি ক্বেচ্ািিক
অংশগ্হেকারীরা ৬০ িের িয়স হওয়ার পর ক্থদক িাদস
্
ন্যনতি
৩,০০০ িাকা কদর ক্পনশন পাদিন।

l বপএি-এসওয়াইএি-এ নবথভবতু ক্তকরদের জন্য একটি েি্ষ
বেি-আপ করদত ক্সখাদন আদিেনকারীর আধার নম্বর এিং
ি্যাদঙ্কর তথ্য বেদত হদি। এই নবথভবতু ক্তকরে িািে কবিউবনটি
সাবভ্ষ স ক্সন্টার িা বসএসবস-র ক্ে খরচ হদি তা সরকার িহন
করদি।
l বপএি-এসওয়াইএি-এ অংশগ্হেকারীদের প্রবত িাদস একটি
বনবে্ষ ষ্ট পবরিাে বকবতি জিা বেদত হদি। ক্সই বকবতির পবরিাে

এই প্রকল্পনট দেশের সমস্ত রািযে এরং দকন্দ্রোনসত
অঞ্চশে সনরেয় রশয়শে। সারা দেশে ৩,৫২,৫৯৮নট
কনমউনিনট সানভ্বস দসন্ার-এর মা্যেশম এই প্রকশল্প
িনথভু নতিকর� চেশে
এখিও পয্বন্ত ৪৪,৮৮,৬৭৬ িি
িনথভু তি �শয়শেি
ু
আদিেনকারীর িয়স অনসাদর
৫৫ িাকা ক্থদক ২০০ িাকা
পে্ষন্ হদি।

l এই নবথভবতু ক্তকরে ৫০:৫০ বভবত্তদত হয়। ক্কন্দীয় সরকারও
ু
সবিধাদভাগীর
ক্পনশন অ্যাকাউদন্ট সিপবরিাে িাকা জিা
ক্েয়।
l এই প্রকদল্প অংশগ্হেকারী েবে িারা োন তাহদি তাঁর
বোিী বকংিা স্তী তাঁর ক্পনশদনর ৫০% পাওয়ার অবধকারী
l বপএি-এসওয়াইএি প্রকদল্প অংশগ্হেকারীর বকবতির
ু
িাকা অদিা-ক্েবিি সবিধার
িাধ্যদি তাঁর ি্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
িা জন ধন অ্যাকাউন্ট ক্থদক কািা হদি।
l এই প্রকল্প ক্থদক ক্িবরদয় আসার ি্যিস্া অত্যন্ নিনীয়।
অংশগ্হেকারী ক্ে ক্কানও সিয় এই প্রকল্প ক্থদক ক্িবরদয়
ু
আসদত পাদরন। এদক্দত্র প্রকদল্পর বনয়ি অনোয়ী
অংশগ্হেকারীদক তাঁর িাকা ক্েরত ক্েওয়া হদি।
l বপএি-এসওয়াইএি শ্রি িন্ত্রদকর অধীন একটি ক্কন্দীয়
সরকাদরর প্রকল্প, আর এর িাতিিায়ন কদর ভারতীয়
জীিন বিিা বনগি (এিআইবস) এিং কবিউবনটি সাবভ্ষ স
ক্সন্টারগুবি।
l এিআইবস হি এই প্রকদল্পর ক্পনশন োন্ড ি্যাদনজার,
ু
আর তাদের িাধ্যদিই সবিধাদভাগীরা
ক্পনশন পাদিন।
ৃ
বপএি-এসওয়াইএি ক্পনশন প্রকদল্পর িাধ্যদি সংগহীত
ু
অথ্থ ক্কন্দীয় সরকাদরর বনধ্ষাবরত বিবনদয়াগ নীবত অনসাদর
ক্শয়ার িাজাদর খািাদনা হয়।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১১

Nation
প্দশ

সংসলদ প্রধানমন্তী

শু্ু োনর িািাশেই আইি প্র�য়ি িয়, সমাশির
ভাশোর িিযেই আিশত �য়,
“সরকার সমশির চাক্িো অনধু সাশর আইন প্রণিন কশর। প্রগক্তশীল সমাশরর প্রশিারন
অনধু সাশর আইন প্রণিন কশর!” প্রধানমন্তী নশরন্দ দমােী দলাকসভাি কৃক্র ক্বল ক্নশি বতিবযে
রাখশত ক্গশি এই কথাগুক্ল বশলন। ক্তক্ন রাষ্ট্রপক্তর ভারশণর প্রতধুযেৎত্তশর সংসশের উভি কশক্ষ
ধনযেবােজ্াপক ভারণ ক্েশত ক্গশি সরকাশরর সাফলযেগুক্লর কথা তধুশল ধশরন। ক্তক্ন ক্বক্ভন্ন
ক্বরশি সরকাশরর োিবদ্ধতার কথাও উশলেখ কশরন। সংসশের উভি কশক্ষ ক্বক্ভন্ন ক্বরশি ক্তক্ন
যা যা বশলশেন দসগুক্ল আমরা এখাশন তধুশল ধরক্ে …
কৃ নি নরে প্রসশঙ্
দকািও মানডি রন্ �শর িা, িযেূ িতম স�ায়ক মূেযেও থাকশর
এটা বনবচিত প্� আমালদর ফসল্র প্খতগুব্লক সু জ্াসু ফ্া কলর তু্লত বসদ্া্ প্নওয়ার সময় এটাই। আমালদর
সময় নষ্ করা উবচৎ নয়। সরকার পষ্ প্হাক বকংিা
বিলরাধী অথিা আলন্দা্নরত িন্ধুরা, সকল্রই উবচৎ এই
সংস্ারগুব্লক সু ল�াগ প্দওয়া। এগুব্লত প্কানও ত্রুবট
থাকল্ আমরা বঠক করি, প্কাথাও শ্লথতা থাকল্ তালক
ঋজু করি। আবম আপনালদর আশ্বস্ত করবে প্� মাবন্ডগুব্লক
আরও আধুবনক কলর প্তা্া হলি, আরও প্রবতল�াবগতামূ ্ক
কলর প্তা্া হলি। এিালরর িালজলটও আমরা এর জনযে
িরাদে প্রলখবে। শুধু তাই নয়, নূ যেনতম সহায়ক মূ ্যে বে্,
আলে, থাকলি। কৃবষ সংস্ারগুব্, বকষাে প্র্, মাবন্ডগুব্র
বিদুযেবতন প্প্ট, ই-নযোম – এই সমস্ত বকেু আমালদর প্দলশর
কৃষক এিং প্োট কৃষকলদর অলনক িড় সু ল�াগ প্দওয়ার
প্রলচষ্া।

কৃ িক আশন্ােশি ন�ংসা প্রসশঙ্
আশন্ােিি্রীর্রী : দেশে একনট িতু ি প্রিানত

প্র্ািমন্ত্রী রশেশেি দঠোওয়াো এরং
দরেোইশির েু ’পাশে পসরা সানিশয় রসা
রযেরসায়্রীরা এই কশরািা সঙ্কশটর সময় অথ্ব
সা�াযযে দপশয়শেি। “আনম আিনন্ত দয তাঁরা
যাশত �াশত টাকা পাি দসটা আমরা সাফশেযের
সশঙ্ সু নিনচিত করশত দপশরনে।”
সংসলদ প্রধানমন্তীর পুলরা
ভাষে প্শানার জনযে এই
বকউআর প্কাড দু বট স্যোন
করুন

১২
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প্টা্ প্াজা এমন একবট িযেিস্া �া সমস্ত সরকারই গ্রহে
কলরলে। প্সই প্টা্ প্াজাগুব্ দখ্ কলর প্নওয়া, ভাঙচুর
করা বক আলন্দা্নলক অপবিরে করার মলতা িযোপার নয়?
আমরা বকেু শলদের সলগে খুিই পবরবচত প্�মন শ্রমজীিী,
িুবদ্জীিী ইতযোবদ। বকন্তু আবম প্দখলত পাবছে প্� বিগত
বকেু বদন ধলর প্দলশ একবট নতুন প্রজাবতর জমে হলয়লে,
একবট নতুন প্গাষ্ী উলঠ এলসলে, আর তাঁরা হল্ন
আলন্দা্নজীিী। এই প্গাষ্ীলক আপনারা সি জায়গায়
প্দখলিন। উবক্লদর আলন্দা্ন প্থলক শুরু কলর োরে
আলন্দা্ন বকংিা শ্রবমক আলন্দা্ন – সিদেরেই এখন তাঁলদর
প্দখা �ায়। তাঁরা কখনও পদদোর সামলন থালকন আিার

কখনও প্পেলন। তাঁরা আলন্দা্ন োড়া িাঁচলতই পালরন
না এিং আলন্দা্লনর মাধযেলম প্িঁলচ থাকার জনযে উপায়
খুজ
ঁ লত থালকন। প্দশ উন্নয়লনর পলথ এবগলয় �ালছে, আমরা
এফবডআই বনলয় কথা ি্বে, প্রতযেষ্ বিলদবশ বিবনলয়াগ –
‘ফলরন ডায়লরটে ইনলভটিলমন্’, বকন্তু আবম প্দখলত পাবছে
প্� তাঁরা সম্প্রবত মালঠ নতুন এফবডআই বনলয় এলসলেন,
প্সটা হ্ ‘ফলরন প্ডস্টাবটেভ ইবডও্বজ’। এই ধ্ংলসামেু খ
আলন্দা্নজীিীলদর হাত প্থলক আমালদর প্দশলক রষ্া
করলত হলি।

দকানভি-১৯
ন্োইি দযাদ্ারা ভেরাশির স্বরূপ!

আত্মনিভ্বর

দেশের সামথ্বযে রােশে ষেমতা রােশর
প্রধানমন্তী িল্ন, কলরানা মহামারীর সময়
ভারত প্�ভালি বনলজলক সামল্লে আর বিশ্বলক
সাম্ালনার প্ষ্লরেও প্�ভালি সাহা�যে কলরলে
তা একবট টাবনদেং পলয়ন্। কলরানার সঙ্কটকাল্
ভারত ‘সলিদে ভিন্তু সু বখনঃ – সলিদে সন্তু বনরাময়া’
ভািনালক এবগলয় বনলয় প্গলে। ভারত একবট
ঐকযেিদ্ ‘আত্বনভদের ভারত’ রূলপ অলনক
বসদ্া্ বনলয়লে। নতুন বিশ্ব িযেিস্ায় ভারতলক
বনলজর স্ান সু দৃঢ় করলত ষ্মতা িাড়ালত হলি,
সামথদেযে িাড়ালত হলি, আর তার উপায় হ্ এই
আত্বনভদের ভারত। আজ ওষু ধ বনমদোে বশলল্প
আমরা আত্বনভদের। এলষ্লরে আমরা বিলশ্বর
ক্যোলে এবগলয় প্�লত পারবে। এভালি ভারত
�ত সামথদেযেিান হলি, মানিজাবত এিং বিলশ্বর
ক্যোলে তত িড় ভূবমকা পা্ন করলত পারলি।
আর প্সজনযে আমালদর উবচৎ আত্বনভদের ভারতএর ভািনালক শবতিশা্ী করা।

কলরানা অগ্রেী প্�াদ্ালদর কৃবতত্ব সম্লকদে ি্লত বগলয়
প্রধানমন্তী িল্ন, “আমালদর বচবকৎসকরা, নাসদেরা
এিং প্কাবভড প্�াদ্ারা, সাফাই কমদেচারীরা, আর �াঁরা
অযোম্ু ল্লসের চা্ক তাঁরা সিাই এিং আরও �াঁরা
এই বিশ্বিযোপী মহামারীর বিরুলদ্ ্ড়াইলয় ভারতলক
শবতিশা্ী কলরলেন, তাঁরা সকল্ই ঈশ্বলরর স্রূপ।”
প্রধানমন্তী অবতমারীর সমলয় সরকার প্�ভালি ২
্ষ্ প্কাবট টাকা সরাসবর অসহায় গরীিলদর িযোঙ্ক
অযোকাউলন্ ট্াসেফার কলরলে তার উললিখ কলর িল্ন,
জন ধন-আধার-প্মািাই্ (প্জএএম) রেয়ী জনগলের
জীিলন ইবতিাচক পবরিতদেন এলনলে। এবট দবরদ্র
প্থলক দবরদ্রতর মানু ষ, প্রাব্ক এিং বনপীবড়ত
মানু লষর সাহাল�যে সফ্ হলয়লে, বকন্তু দুভদোগযেজনকভালি
বকেু মানু ষ এই আধার িন্ধ করার জনযে আপ্রাে প্চষ্া
কলরবেল্ন। এখন এই অবতমারীর সময় এই আধারই
সিচাইলত কালজ প্্লগলে।

l কি্ষচারী ভবির্যবনবধ তহবিদি (ইবপএেও) ২০১৪ পে্ষন্
অদনদক িাদস ৭ িাকা বকংিা ২৫ িাকা ক্পদতন। আিরা
্
এদস ন্যনতি
প্রাপ্য িাকার পবরিাে ১ হাজার কদরবে।

অথ্বি্রীনত প্রসশঙ্

ু
চাকবর হয়। আিরা ক্সই ি্যিস্া
l জনগে িিত ক্ে সপাবরদশ
সিাপ্ত কদরবে।

উৎসা�রযেজিক পনরসংখযোি

l তাবিিনাড়তুদত চাবচ্ষ ি বসগার অ্যাবসটি্যান্ট নািক একটি
পে বেি। েখন ১৯৪০ সাদি চাবচ্ষ ি ইংি্যাদন্ডর প্রধানিন্ত্রী
বেদিন তখন তাঁদক বত্রবচ ক্থদক বসগার পািাদনা হত। এই
চাবচ্ষ ি বসগার অ্যাবসটি্যাদন্টর কাজ বেি চাবচ্ষ ি সাদহি
ু
সিয়িদতা বসগার ক্পদতন বকনা তা সবনবচিত
করা। বকন্ তু
ক্েশ বোধীন হওয়ার পদরও এই পে চিদত থাদক। এই
ধরদনর অদনক কািিাহ্য ি্যিস্া ক্েদশ চিবেি। আিরা
োবয়ত্ব ক্নওয়ার আদগ ক্েদশ সিতি শংসাপত্র প্রত্যয়ন
ু
করাদত হত। ক্সজন্য িানরদক
ক্নতা-িন্ত্রীর িাবড়দত িাইন
বেদত হত। এসদির কী প্রদয়াজন? আিরা এদস এগুবি সি
িন্ধ কদরবে, জনগদের অদনক উপকার হদয়দে।

কলরানার সঙ্কটকাল্ও আমালদর অথদেনীবতলত সংস্ালরর
প্রবক্য়া জাবর বে্। আমরা এমন ্ষ্যে বনলয় এবগলয়
�াবছে্াম �ালত ভারলতর মলতা অথদেনীবতলক সঙ্কট প্থলক
প্ির কলর আনার জনযে আমালদর বকেু গুরুত্বপূ েদে পদলষ্প
বনলত পাবর। আর আপনারা হয়লতা ্ষ্যে কলরলেন, দীঘদেবদন
ধলর আমরা অলনকভালি এই সংস্ালরর পদলষ্প বনলয়
চল্বে। আজ তার সু ফ্ প্দখা �ালছে। বজএসবট সংগ্রহ
এখন সিদেকাল্র মলধযে সিচাইলত প্িবশ হলয়লে। এই সমস্ত
পবরসংখযোন আমালদর অথদেনীবতলক উৎসাহ ও উদেীপনায়
ভবরলয় তু্লে।

সংস্ার প্রসশঙ্
উন্নয়শির পশথ সমস্ত রা্া নিরসি
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কেকাতা দথশক দকান�মা পয্বন্ত, চম্পার� দথশক আন্ামাি পয্বন্ত, ব্রহ্মপুত্
দথশক রশঙ্াপসাের এরং পুর্রীর সমু দ্রতট পয্বন্ত প্রায় ৫০ দকানট মািু ি পূর্ব
ভারশত থাশকি। নকন্তু উন্নয়শির দষেশত্ রঞ্চিার ফশে এই অঞ্চে পনচিম
ভারত রা েনষে� ভারশতর তু েিায় দপেশি রশয় দেশে। এই প্রথমরার দকািও
দকন্দ্র্রীয় সরকার ‘পূশর্বােয়’-এর মা্যেশম ভারত উেশয়র কল্পিা কশরশে যাশত
িিেশ�র ি্রীরশি এরং রযেরসায় উৎকি্ব সান্ত �য়, দরেপথ দথশক শুরু
কশর সেকপথ, নরমািরন্র, সমু দ্র রন্র এরং িেপশথর যথাযথ উন্নয়শির
মা্যেশম পূর্ব ভারশতর অথ্বনিনতক দেৌরর নফনরশয় আিা যায়।

১৪

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

পূর্ব ভারলে নেুন ভভার
আসালমর রিহ্মপুরে নলদ প্সতু না থাকায় ওই এ্াকার
জনগলের জীিন বে্ দু লভদোগময়। আলগ রিহ্মপুরে নদ
পারাপালরর জনযে একমারে পথ বে্ প্নৌকা। িনযোর সময়
এটাও সম্ি হত না। বতন িের আলগ প�দে্ এরকম
পবরবস্বতই বে্। এমনবক এখনও সাবদয়ার ৪২ িের
িয়সী সন্দীপ শমদোর স্মৃবতলত প্সই বদনগুব্ বিভীবষকার
মলতা। সাবদয়া হ্ প্সই জায়গা প্�খালন এখন ভূ লপন
হাজাবরকা প্সতু বনবমদেত হলয়লে। সন্দীপ গালের পাতা
বদলয় খািালরর প্প্ট িানালনার িযেিসা কলরন। তাঁর
মালয়র কযোসোর হওয়ায় নদী পার কলর িারিার বডব্রুগলড়
বচবকৎসার জনযে বনলয় প্�লত হত। বতবন িল্ন, “রিহ্মপুরে
নলদর ওপর ভূ লপন হাজাবরকা প্সতু এিং প্িাবগবি্ প্সতু
এই অঞ্চল্র জনগলের জীিলন আশীিদোদস্রূপ।” এই
প্সতু বনমদোলের পর সন্দীপ শমদো একবট কারখানা চা্ু
কলরন আর এখন সহলজই তাঁর উৎপাবদত বডসলপালজি্
পাতার প্প্ট বতনসু বকয়া এিং কাবজরাগোয় বনলয় বগলয়
বিবক্ করলত পালরন। আলগ প্� দূ রত্ব অবতক্ম করলত
তাঁর ৮ ঘন্া সময় ্াগত, প্সই দূ রত্ব এখন প্স মাত ৪৫
বমবনট অবতক্ম কলর।
এরকম আলরকবট সাফ্যেগাথা বডব্রুগলড়র প্রেি গনগএর। প্িাবগবি্ প্সতু গলড় ওঠার পর তাঁর বরসটদে িযেিসা

িহুগুে প্িলড় প্গলে। এই প্সতু গলড় ওঠায় রিহ্মপুরে
নলদর উত্তর পালড়র প্ধমাবজ প্জ্ার কু্াজন বতবনয়াব্
শহলরর রাজদীপ িড়লগাহাইন দবষ্ে পালড়র বডব্রুগড়
বিশ্ববিদযো্লয় পড়ালশানা করলত পারলেন। প্িাবগবি্
প্সতুবট হ্ প্দলশর দীঘদেতম প্র্-প্রাড বরিজ। এবট উত্তরপূ িদে ভারলতর অসংখযে মানু লষর জীিলন স্াছেন্দযে এলনলে।
বশষ্াদীষ্া এিং িযেিসা প্ষ্লরে এই প্সতুবট রিহ্মপুরে নলদর
দু ’পালড়র মানু লষর জনযে একবট জীিনলরখায় পবরেত
হলয়লে। এবট ইটানগর এিং বডব্রুগলড়র মলধযে প্র্�ারো
৭০০ বকল্াবমটার প্থলক কবমলয় ২০০ বকল্াবমটালর
পবরেত কলরলে। ফল্, �ারোর সময়ও ২৪ ঘন্া প্থলক
কলম ৫-৬ ঘন্া হলয়লে। এই ৫ বকল্াবমটার দীঘদে
প্সতুবট উত্তর-পূ িদে ভারলতর রাজযেগুব্র মলধযে দূ রত্বই শুধু
কম কলরবন, এই এ্াকার উন্নয়লনর গবতলক ত্বরাববিত
কলরলে, আর এভালি অঞ্চ্বটলক আত্বনভদের কলর
তু্লে।
এই পবরিতদেলনর কাবহনী শুধু প্� পূ িদে ভারত এিং উত্তরপূ িদে ভারলতর সাধারে মানু লষর জীিনলক উন্নত করলে
তা নয়, এবট বশল্প জগতলকও অলনক প্িবশ সাহা�যে
করলে।

ক বা ক বা করতবাে বা তবা এ করকত পবারচ চ কজর কবার বা বা
করকত পকরচ এই উ
এই এলবাকবার রযুরসবা-রবাচ জযু বা যু চ বা
চ রবাপত্তবা সে
ক র চরকবা চটক ক এর কল জ ক র বার বা
ক ক প্র হক ক
ক েবাকদর এলবাকবার ক ক েবা ু জ রক কবা চদ
রল বাচ দক চ চক এ তবারবা সই রকল িক র বালু চদচ েু বাই
কত পবারক
-স প ে্বা

পশ্চিমবঙ্গের হলশ্িয়া একটি প্রধান বাশ্িশ্্যিক এবং শ্িল্পঙ্কন্দ্র। এটিঙ্ক এখন আত্মশ্নর্ভ র রারঙ্ের একটি ককন্দ্রস্থল
শ্হঙ্েঙ্ব গঙ্ে কোলার পািাপাশ্ি শ্বশ্ব মানশ্িঙ্রে উঙ্লেখঙ্�াগযি স্থান গ্রহঙ্ির ্নযি প্রস্তুে কঙ্র কোলা হঙ্ছে। কেব্রুয়াশ্র
মাঙ্ে ‘উ্্ভা গগো প্রকল্প’-এর মাধযিঙ্ম ৩৪৮ শ্কঙ্লাশ্মটার িীর্ভ কিাশ্র-দুগ্ভাপু র প্রাকৃশ্েক গযিাে পাইপলাইন ্াশ্ের
উঙ্দেঙ্ি েমপ্ভি করা হঙ্য়ঙ্ে। গযিাে-শ্রশ্তিক অর্ভনীশ্ের ককন্দ্র হঙ্য় ওঠা হলশ্িয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ঙ্নর এই
শ্িরে করঙ্ক কবাঝা ক�ঙ্ে পাঙ্র ক� প্রায় দু’বের আঙ্গ একটি এেএমশ্েশ্্ ককাম্াশ্নর পিযি কবাঝাই ্াহা্ হলশ্িয়া
করঙ্ক উতিরপ্রঙ্িঙ্ির বারািেীঙ্ে ্লপঙ্র পাঠাঙ্না েম্ভব হঙ্য়ঙ্ে। স্াধীন রারঙ্ে এই প্ররম ্লপরঙ্ক এরাঙ্ব
োেঙ্লযির েঙ্গে বাশ্িঙ্্যি বযিবহার করা েম্ভব হঙ্য়ঙ্ে। পূ ব্ভ রারে এখন ্লপঙ্র বঙ্গোপোগঙ্রর েঙ্গে �ু ক্ত হঙ্য়ঙ্ে।
এই ্লপর এই অঞ্চঙ্লর কৃষক এবং ক্ুদ্র শ্িঙ্ল্পাঙ্িযিাগীঙ্ির ্ীবঙ্ন নেুন নেুন েু ঙ্�াগ গঙ্ে েুলঙ্ে। কাঁিামাল
আমিাশ্ন এবং উৎপাশ্িে েেল ও পিযি মূ লযি েংঙ্�া্ঙ্নর পর ্লপঙ্র রপ্াশ্নর মাধযিঙ্ম প্ররূে অর্ভ উপা্্ভন
লার্নক হঙ্ব। হলশ্িয়া এবং বারািেীর মঙ্ধযি ্লপর পূ ব্ভ রারঙ্ের ্নগঙ্ির ্ীবনঙ্ক েহ্ করঙ্ে, বযিবোবাশ্িঙ্্যির পর অঙ্নক েু গম হঙ্ছে।
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প্রছেদ বনিন্ধ

পূ িদে ভারলতর উন্নয়ন

স্া

ধীনতার আলগ পূ িদে ভারত িযেিসা-িাবেলজযের প্ষ্লরে
প্দলশর অনযেতম প্রধান প্কন্দ্র বে্। বকন্তু স্াধীনতার
পর প্থলক অলে্ খবনজসম্দ এিং প্রাকৃবতক ও
বজিসম্দ থাকা সল্বেও এই অঞ্চ্বট উন্নয়লনর প্ষ্লরে
অলনকটাই বপবেলয় পলড়লে। পারাবিীপ, হ্বদয়া, ভাইজযোগ,
ক্কাতার মলতা প্দলশর প্রধান সমুদ্র িন্দরগুব্ এই
অঞ্চল্ রলয়লে। ওবডশার মলতা খবনজসম্দ এিং উত্তরপূ িদে ভারলতর আটবট রালজযের মলতা প্রাকৃবতক ও বজিসম্লদ
অতু্নীয় এই অঞ্চ্বটর উন্নয়লনর বদলক কখনও প্তমন
নজর প্দওয়া হয়বন। অথচ, পূ িদে এবশয়া ও আবসয়ান
প্দশগুব্র সলগে ভারলতর সম্লকদের পথ এই রাজযেগুব্র
মধযে বদলয়ই প্গলে। অট্ বিহারী িাজলপয়ীবজ প্রধানমন্তী
হওয়ার পর প্রথমিার ‘পূ লিদে তাকাও নীবত’র মাধযেলম এই
অিলহব্ত বিষয়বট পবরিতদেলনর ্লষ্যে কাজ শুরু হয়।
এই পবরিতদেলনর নতুন প�দোয় শুরু হয় ২০১৪ সাল্র
প্ম মালসর পর, �খন ‘পূ লিদে তাকাও নীবত’প্ক পবরিতদেন
কলর ‘পূ লিদের জনযে কাজ কলরা নীবত’ গ্রহে করা হলয়লে।
তার ফ্স্রূপ এখন এই অঞ্চল্ মহাসড়কপথ, প্র্পথ,
বিমানিন্দর, জ্পথ, ইন্ারলনট, পবরকাঠালমা, স্ানীয়
ক্া-সংস্ৃ বতর পুনজদোগরে, ক্ীড়া, স্ানীয় বশলল্পালদযোগ ও
িাবেজযে ভারতলক আত্বনভদের কলর প্তা্ার ্লষ্যে গুরুত্বপূ েদে
ভূবমকা পা্ন করলে। এখন উত্তর-পূ িদে ও পূ িদে ভারলতর
জনগে �াতায়ালতর প্ষ্লরে দীঘদে পথ অবতক্ম এিং জীিন
বিপন্ন কলর সফলরর �ুবঁ ক প্থলক মুবতি প্পলয়লেন। তাোড়া,
জ্পলথ িাং্ালদশ, প্নপা্, ভুটান ও মায়ানমালরর সলগে
প্�াগল�াগ িযেিস্ার উন্নয়লন প্জার প্দওয়া হলয়লে। শুধু তাই
নয়, আজ দবষ্ে-পূ িদে এবশয়ার বিবভন্ন প্দলশর সলগে ভারলতর
িাবেবজযেক প্্নলদন প্�ভালি ঐবতহাবসক স্তলর প্পঁলে প্গলে;
এর প্পেলন পূ িদে ভারলতর খবনজ সম্দ-বভবত্তক সম্ন্নতা
মূ ্ কারে। ঐবতহাবসক প্িালরা চুবতি, ব্রূ-বরয়াং চুবতি, নাগা
চুবতির ফল্ এই অঞ্চল্র অলনক বিভ্া্ �ু িক বহংসার
পথ প্েলড় প্দলশর উন্নয়লন ইবতিাচক আিহ গলড় তুল্লে।
এই প্রথম উত্তর-পূ িদে ভারলতর আটবট রাজযে সহ প্গাটা পূ িদে
ভারত প্দলশর উন্নয়লন সারথী হলয় উলঠলে। পূ িদে বদলকই
সূ �দে উবদত হয়, ভারতীয় পরম্রায়ও গৃহ বনমদোে প্থলক
শুরু কলর সমস্ত শুভ কালজ পূ িদে বদলকর একবট বভন্ন গুরুত্ব
আলে। এভালিই পূ িদে ভারত, পূ িদে এবশয়ার সলগে ভারলতর
প্রাচীন সাংস্ৃ বতক সম্লকদের বসংহবিার। এই বসংহবিালরর
মাধযেলম ভারলতর উন্নয়লন িযেিসা-িাবেজযে, তীথদে�ারো এিং
প�দেটনলক সু গম কলর প্তা্া অবনিা�দে শতদে। এই বদলক
্ষ্যে প্রলখ প্কন্দ্রীয় সরকার পবচিম ভারলতর মলতাই পূ িদে
ভারতলক উন্নত করার জনযে ‘পূ লিদোদয়’-এর নতুন মন্ত গ্রহে
কলরলে। প্দলশর উন্নয়লন নতুন সু ল�দোদলয়র ্লষ্যে ২০১৪
প্থলকই সরকার বমশন প্মালড কাজ করলে।
১৬
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উত্তর-পরূ ্ বারকত
কবাচট টবাকবা চরচ ক বাক
চট রল প্রক স ূ ্ হক ক
চককলবাচেটবার
দ ্ চরকলবাচ বা-সবা ে রললবাই
পবাতবার কবাজ স চত সেবা হক ক
এর েবা যুকে দচ
চ পু রবার সক
রবাংলবাকদক র ি বাে সেু র করর
বা বাক বা সহজ হকর
n

n

n

ু
ব্রহ্মপত্রু নদের ওপর সরাইরাি এিং ক্তজপদরর
বশিরাদি ক্সত তু
বনি্ষাে প্রকল্প িজিরতু হদয়দে। নথ্থ-ইটিান্ষ ক্রিওদয় সম্ে্থ্ ২,৩৫২
বকদিাবিিার েীর্ষ ব্রেদগজ ক্রিওদয় ক্নিওয়াদক্ষ র তিদ্্যবতকীকরদের
কাজ চিদে।
পি্ষ্ ক্রদি ২১৯ িাকা বিবনদয়াদগ হাওড়া এিং িািেহ বেবভশদনর
কাদিায়া-আবজিগজি এিং িবেগ্াি-তনহাটি ক্সকশদন ১৪০
বকদিাবিিার েীর্ষ ক্রিপথ তিদ্্যবতকীকরে প্রকল্প সম্ে্থ্ হদয়দে।
হাওড়া বেবভশদন ১৪ বকদিাবিিার েীর্ষ ট্পি িাইন, িািেহ এিং
বশয়ািেহ বেবভশদন ২৭.১৭ বকদিাবিিার েীর্ষ েিি িাইদনর কাজ
ু হদয়দে।
শরু
উত্তর-পি্ষ্ ক্রদি ২০১৪-১৯ সাদির িদধ্য ২৩১ বকদিাবিিার নতনতু
ক্রিিাইন পাতা হদয়দে। ৪১টি নতনতু ক্রি ক্টিশন গদড় ক্তািা হদয়দে।
এই প্রথিিার অরুোচি প্রদেশ ও ক্িরািয়দক এখন ক্রিপদথর সদগে
ু করা হদয়দে।
েক্ত

নরমাি পনরর��
নর

n

n

n

অরুোচি
অরু
অরুে
োচি
োচ
াচি প্রদেদশর
প্রদেদশ
প্রদেদশ
দশর
রস
সদ
সদগে
দদগে
গে বিিান
বিি
বি
িান ক্োগা
িান
ক্োগাদো
ক্োগাদোগ
গা
সেু ঢ়ৃ করদত হদল্াবগেদত
বগ্নবেল্ড এয়ারদপাি্ষ ততবরর কাজ চিদে। প্রায় ৯৫৫.৬৭ ক্কাটি
িাকা বিবনদয়াদগ এই প্রকল্পটি ২০২২ সাদির িদধ্য সম্ে্থ্ হওয়ার
কথা।
২০১৮ সাদি বসবকি প্রথিিার বিিানিন্দর ক্পদয়দে। অন্যান্য
রাদজ্যও নতনতু নতনতু এয়ারদপাি্ষ বকংিা ক্ে বিিানিন্দরগুবি আদে,
ৃ
ক্সগুবিদত নতনতু নতনতু পবরদরিা ও ক্িতা িবদ্ধর
কাজ চিদে। এখন
উত্তর-পি্ষ্ ভারদত প্রায় ১৩টি সবরেয় বিিানিন্দর রদয়দে।
ইম্ফি বিিানিন্দর সহ এই এিাকার িত্ষ িান বিিানিন্দরগুবির
ু
সম্প্রসারে এিং আধবনকীকরদের
জন্য ৩,০০০ ক্কাটি িাকারও
ক্িবশ অথ্থ ি্যয় করা হদচ্।

কক
বািকলর পবাচস বাকটর সক ু করবার জ যু
পু কদ
ক উক ক দ ্তে রল- রবা চ জ বারকতর রল েবা চিক প্র েরবার
ে বাল চ পু রবা চেকজবারবাে বা পক ক
সবাকলর পর কক
কক ক হবাজবার চককলবাচেটবার তু েহবাস ক চ ে্বা এরং উ বা প্রকক র
েবা যুকে চট তু চরেবা প
চট চরেবা র র
চট তু জবাত
জলপ িবালু করবা হক ক এই সে উকদযুবা বারকতর প্রকৃত উ ক র
ক বা রকল
চ

পডরকাঠাল�া
তু

চত পক ক

আসাম
২০২১-২২ সাধারে িালজলট ১,৩০০ বকল্াবমটালররও
প্িবশ জাতীয় মহাসড়ক বনমদোলের জনযে ৩৪০০০
প্কাবট টাকা িরাদে করা হলয়লে

ভূ লপন হাজাবরকা প্সতু এিং সরাইঘাট
প্সতু আসালমর আধু বনক পবরচলয়র অংশ
হলয় উলঠলে। ধু িবরর ফু্িাবড় প্সতুর
বশ্ানযোস, মাজুব্ প্সতুর বনমদোলের কাজ l কিকাতা এিং হিবেয়া সিদ্ু
িন্দদরর সদগে ইদন্দা-িাংিাদেশ
শুরু করা হলয়লে।

দরে

পবচিমিলগের হ্বদয়ালত ১৯০ প্কাবট টাকা িযেলয় একবট নতুন
ু বনমদোে করা হলয়লে। এবট হ্বদয়া সমুদ্র িন্দলরর
উড়া্প্
প্�াগাল�াগ িযেিস্া উন্নত করলি ও সময় সাশ্রয় করলি।

উত্তর-পরূ া্ব ঞ্চশে সেক নিম্বা�

৫৩৬ বকল্াবমটার দীঘদে ৩৫বট জাতীয় সড়ক প্রকল্প
বনমদোলের জনযে ৭,৭০৭.১৭ প্কাবট টাকা প্রদান করা
হলয়লে। অরুোচ্ প্রলদলশ ৬৬ বকল্াবমটার দীঘদে
বতনবট প্রকল্প ইবতমলধযেই সম্ূ েদে হলয়লে।

ওনিোয় ২০১৪ সাশের
আশে িাত্রীয় ম�াসেক নেে
৪,৬৩২ নকশোনমটার যা ২০১৮
সাশে দরশে োঁনেশয়শে ৯,৪২৬
নকশোনমটার।

৩,১৭৮
নকশোনমটার

চ ে্বা ককরক ক
স ক পচররহ
েহবাস ক
ে ক

২২,৮৮২
নকশোনমটার

চ চে্ত হক ক প্র বা ে
বাে স ক বাজ বার
েবা যুকে

৯৮৭

নকশোনমটার
চ ে্বা ককরক র বা্ র
রবা স বা্ বাইকজ

দম ২০১৪ দথশক ২০১৯ পয্বন্ত পনরসংখযোি

২০১৪ সাশে উত্তর-পরূ ্ব ভারশতর
িিযে ৯৬নট সেক ও দসতু প্রকল্প
মজিু র করা �শয়নেে। দসগুনের মশ্যে
েয়নট প্রকল্প ইনতমশ্যেই সম্প�ূ ্ব
�শয়শে আর ৯০নটর কাি চেশে।

উত্তর-পরূ ্ব ভারশত আন্তঃরািযে
সেক দযাোশযাে রযেরস্া উন্নত
করশত সরকার িথ্ব ইস্ট দরাি
দসক্টর দিশভেপশমন্ নস্ম চােু
কশরশে।

অসম মাো প্রকল্প

রাি্াি্রী ে�রগুনেশক সংযুতি করা

আগামী ১৫ িেলর ‘ভারতমা্া প্রকল্প’-এর
অনু সারী ‘অসম মা্া প্রকল্প’ রালজযে আধু বনক
পবরকাঠালমা গলড় তু্লি। প্রশস্ত মহাসড়লকর
প্নটওয়াকদে গলড় প্তা্ার পাশাপাবশ প্সগুব্র
সলগে রালজযের সমস্ত গ্রামলক সড়কপলথ �ু তি
করা হলি।

আসাম, অরুোচ্ প্রলদশ এিং বরেপুরার রাজধানী
রিডলগজ প্র্ প্নটওয়ালকদের মাধযেলম �ু তি হলয়লে।
প্মঘা্য়, মবেপুর, নাগা্যোন্ড, বমলজারাম ও বসবকলমর
রাজধানীলক নতুন রিডলগজ ্াইলনর মাধযেলম �ু তি
করার কাজ শুরু হলয়লে।

ক্প্রাদিাকি (আইবিবপ)
জিপথ এিং জাতীয় জিপথু
২ (ব্রহ্মপত্র)-এর
িাধ্যদি
গুয়াহাটি িাবি্ষনাি পে্ষন্ কাদগ্থা
ু
এিং কদন্টনার োতায়াত শরু
হদয়দে। ইনি্যান্ড ওয়ািারওদয়
অথবরটি অে ইবন্ডয়া এখন
হিবেয়ায় একটি িাল্টি-িদেি
িাবি্ষনাি গদড় ক্তািার খসড়া
ততবর করদে।

l আসাদি িহািাহ তুব্রহ্মপত্রু প্রকল্প
উদ্াধন করা হদয়দে। এটি
বনয়ািাটি ক্থদক িাজতুবি ্ীপ
পে্ষন্, উত্তর গুয়াহাটি ক্থদক
ু
েবক্ে গুয়াহাটি এিং ধিবর
ক্থদক হািবসবগেিারী ক্রা-প্যাক্স
ক্ভদসি পবরদরিা চাি ু কদরদে।
এই পবরদরিা এই অঞ্চিগুবির
িদধ্য দূরত্ব অদনকগুে হ্াস
কদরদে।
ু ক্সানািড়া
ু ক্থদক
l বত্রপরার
িাংিাদেদশর োউেকাবন্দ
ক্প্রাদিাকি জিপথ ২০২০-র
ক্ি িাস ক্থদক চাি ু হদয়দে।

l ‘সাগরিািা’ প্রকদল্পর অধীন
ওবেশায় ২০,০০০ ক্কাটি িাকা
বিবনদয়াদগ ৩৪টি প্রকল্প বচবনিত
করা হদয়দে।
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প্রছেদ বনিন্ধ

পূ িদে ভারলতর উন্নয়ন

িতু ি কম্বসংস্াশির সুশযাে

৩৪৮ নকশোনমটার ে্রীর্ব েযোস পাইপোইি

দু বা্ পুর চসচ সবার কবার বা বা যুবাস সরররবাহ
এই দু চট কবার বা বার কবাজককে্
চত হকল
তু কে্ সং বাক র সু ক বা সৃচ হকর সই সক
কৃ ককদর কবাক প বা্ পচরেবাক সু লক সবার
প ক বাকর

প্র বা ে উজ্বা বা পবাইপলবাইক র
চহকসকর
চককলবাচেটবার দ ্ বার -দু বা্ পুর প্রবাকৃচতক যুবাস
পবাইপলবাই বা বাচট জবাচতর উক ক উ স ্ করবা
হক ক

পনচিমরশঙ্র
সুনর্া

নমেি পশূ র্বােয়

বার -দু বা্ পুর যুবাস
পবাইপলবাইক র
কল প্রতযু বাকর
পচ েরক র চট
জলবা সহ চরহবার
বা
উপকৃত
হকর

পকূ র্বাদ কে্সূচির
তবা ক
সরকবার
পরূ ্ বারকত ইচ ক কট চ ল
হবার ক তু লক
চে

ডিল্প সংস্াগুডললক
আরও
সুল�াগ সুডরলে...

৯,২৬৫ দকানট

ু যুবাস চ চলচেকটক র
ই
উত্তর পরূ ্ যুবাস চ প্রকক র
জ যু ু কেবাচদত
চককলবাচেটবার দ ্ যুবাস
পবাইপলবাই চট রবাকজযুই
স সবাচরত হকর এরং এই
ঞ্চকল চ ক র চরকবা রবাচ ত
করকর

৪৭.০২ দকানট টাকা এমএসএমই গুনেশক

-এর জু
উ ক র জ যু

এই অঞ্চল্র প্রতযে্ এ্াকালতও উন্নয়ন প্পঁলে �ালছে, �ার
ফল্ ভারলতর পূ িবদে দলকর এই অংশবট প্দশলক অগ্রগবতর পলথ
চাব্ত করলে।

‘পূক্ব্ভপাদয়’-এর নতুন মন্ত
পূ িদে ভারত দবষ্ে-পূ িদে এবশয়ায় ভারলতর প্রলিশ বিার।
২০১৪ প্থলক সরকার বমশন প্মাড বভবত্তলত ‘পূ লিদোদয়’ বমশনলক
সামলন প্রলখ কাজ কলর চল্লে। পূ িদে ভারত ও পবচিম ভারত
ভারতমাতার দুবট হাত। পবচিম ভারলত অগ্রগবত হলয়লে বকন্তু
পূ িদে ভারলতর অগ্রগবত োড়া সমগ্র ভারলতর উন্নয়ন সম্ি নয়
িল্ ম্িযে কলরলেন প্কন্দ্রীয় স্রা্রে মন্তী অবমত শাহ্। এই
্ষ্যেলক সামলন প্রলখ সরকার পূ িদে ভারলতর উন্নয়লন বতনবট
বিষলয় গুরুত্ব বদলছে। এগুব্ হল্া – প্�াগাল�াগ, িাবেজযে ও
সংস্ৃ বত।

১৮
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উত্তর পরূ বা্ ঞ্চল স কদ সেৃ এলবাকবা এই ঞ্চল
কক সবা বা িু বাপবা র কলবােবাইট র বাই বা বাই
চসকলকে বাইট এরং লবাহবার েকতবা চ জ স দ পবা বা বা
একই সক এই ঞ্চকল কৃচ
ক রযুবাপক স বার বা
রক ক
কক
-র ে প ্ উত্তর পরূ বা্ ঞ্চকল এেএসএেই ক র
কবাচট টবাকবা দ বা হক ক

পদচিমবগি দিক্ল্পর হপাব হক্য় উঠক্ে
পবচিমিগে প্কি্ একবট রালজযের নাম নয়, িরং
জীিলনর একবট বদশা। এই অঞ্চল্র দ্রুত অগ্রগবত এিং
প্মৌব্ক সু ল�াগ সু বিধা প্পঁলে বদলত বনর্র কাজ চ্লে।
প্কন্দ্রীয় সরকার পবচিমিগেলক বশল্প ও উৎপাদন হাি িা
তা্ুক বহলসলি গলড় প্তা্ার পবরকল্পনা কলরলে, �ালত
এই রাজযেবট তার হৃত প্গৌরি পুনরুদ্ার করলত পালর।

প্র্ািমন্ত্রী িশরন্দ্র দমাে্রী একমাত্ প্র্ািমন্ত্রী
নযনি ৪০ রাশরর দরনে পরূ া্ব ঞ্চে্রীয় রািযেগুনে
সফর কশরশেি। প্রনত ১৫ নেশি একিি
দকন্দ্র্রীয় মন্ত্রী এই অঞ্চে সফর কশরি

এই প্রথম দকাশিা একনট সরকার
সমস্ত মন্তক ও েপ্তশরর রানি্বক রাশিট
ররাশদের অন্তত ১০ েতাংে উত্তর
পশূ র্ব খরশচর িিযে ররাদে কশরশে
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী �থাথদেই িল্লেন :
“আজ িাং্া প্�কথা ভালি, ভারত তা ভালি
আগামীকা্। এই কথা প্থলক অনু প্রাবেত হলয়
আমালদর এবগলয় চ্লত হলি।”
জাতীয় মহাসড়ক, জ্পথ, বিমান পথ িা
গ্রামগুব্লত রিডিযোন্ড সংল�াগ �াই প্হাক না প্কন
এই রালজযের উন্নয়লন বনর্র কাজ চ্লে। প্� প্কালনা
অঞ্চল্র উন্নয়লন স্ানীয় মানু লষর ষ্মতায়ে জরুবর।
এরকম পবরবস্বতলত সহলজ িযেিসা িাবেলজযের উপ�ু তি
পবরলিশ গলড় প্তা্ার বিষয়বট সরকাবর কমদেসূবচর ফল্
স্ানীয় মানু লষর কালে এক নতুন বদশা হলয় উলঠলে।
গবরি মানু লষর জনযে ৩০ ্ষ্ গৃহ বনমদোে প্থলক উজ্জ্ব্া
প্�াজনার আওতায় ৯০ ্ষ্ মবহ্ালক বিনামূ ল্যে গযোস
সংল�ালগর সু বিধা, জনধন প্�াজনার আওতায় ৪ প্কাবট
মানু লষর িযোঙ্ক অযোকাউন্ প্খা্া, জ্জীিন বমশলনর
মাধযেলম ৪ ্ষ্ পবরিালর পাইপিাবহত জ্ সংল�ালগর
মলতা একাবধক কমদেসূবচর কাজ পবচিমিলগে সাধারে
মানু লষর জীিন�াপলনর মালনান্নয়লন এবগলয় চল্লে।
আ্জদোবতক প্�াগাল�াগ িযেিস্ার প্রসালর প্নপা্,
ভারত ও িাং্ালদশলক �ু তি কলর একবট সড়ক বনমদোে
প্রকলল্পর কাজ চ্লে। ক্কাতায় পূ ি-দে পবচিম প্মলট্া
কবরডলরর জনযে ৮,৫০০ প্কাবট টাকা িরাদে করা
হলয়লে। এবট প্দলশর প্রথম আন্ডার ওয়াটার প্মলট্া
পবরলষিা হলয় উঠলত চল্লে।
পূ িদে ভারলত মানু লষর জীিন�াপলনর মালনান্নয়লন
এিং িযেিসা িাবেলজযের বিকালশ িন্ধ হলয় �াওয়া
ক্কারখানাগুব্র পুনরুজ্ীিন করা হলছে। এোড়াও
প্র্, সড়ক, বিমান িন্দর, িন্দর ও জ্পথ প্রকলল্পর
কাজ চ্লে। গযোলসর অভালির দরুে ক্কারখানাগুব্
িন্ধ হলয় �ায়। এই প্প্রবষ্লত সরকার পূ িদে ভারলতর
সলগে পূ িদে উপকূ্ীয় ও পবচিম উপকূ্ীয় িন্দরগুব্র
মলধযে প্�াগাল�াগ গলড় প্তা্ার বসদ্া্ প্নয়। প্রধানমন্তী
উজদো গগো প্রকলল্পর আওতায় ২০২১-এর প্ফব্রুয়াবরলত
৩৫০ বকল্াবমটার দীঘদে প্ধািী-দুগাদে পুর পাইপ্াইন
প্রকলল্পর সূ চনা হয়।

উগ্রপন্া ভরাে
২০১৪-র পর সরকার দেশের পরূ ্ব ও পনচিম অঞ্চশের মশ্যে
নরকাশের দষেশত্ সমতা আিার দচষ্া কশর। সরকাশরর এই প্রয়াশস
পরূ ্ব ভারশত োনন্ত, নিরাপত্তা, দযাোশযাে এরং আনথ্বক উন্নয়শির ওপর
সশর্বাচ্চ অগ্ান্কার দেওয়া �য়। কার� োনন্ত োো উন্নয়ি সম্ভর িয়
- ত সরকবার এরং বা বালযুবাক র যুবা বাল সবাসবাচল কবাউচ কলর
ইজবাক-েু ই বা বা র েক যু বাচ িু চ বা চরত হ
বা উত্তর
পকূ র্ বাচ প্রচত বার লক যুই এই িু চ
রবাকরর রচ পবার চরক
কলবাি বা রবা বাপ বার পর দু ই পক র েক যু এই িু চ বা চরত হ

৭৫০ দকানট টাকার
তবা
রবাক বালযুবা
ঞ্চচলক
পচর দ চরচটচস -এর
পযুবাকককজর েক যু চট
প্রকক র জ যু
কবাচট টবাকবা
ে ু র করবা হক ক
এর েক যু
কবাচট টবাকবা
দ বা হক ক

৩৫০ দকানট টাকা
দ বা হক ক
কবাচর্
ল
বাচসত
ঞ্চচলক
পচর দ
কএএচটচস
পযুবাকককজর
তবা

দরাশরা চু নতি : সবাকে
চরচ চর ু
বা র
সক ক
রবাজযু
সরকবার চল
-র
জবা ু বাচরকত রবাকরবা
বাচ িু চ বা র
ককর
-র জবা ু বাচরকত
রবাকরবা িু চ বা করর
পর চরচ চর ু
বা র
জ
কযুবা বার
সেপ্
ককর
কএএচটচস পযুবাকককজর
তবা
চট প্রকক র
জ যু
কবাচট
টবাকবা ে ু র করবা হক ক
এরং ইচতেক যুই
কবাচট টবাকবা দ বা
হক ক

কক েচ পু কর চ রবাপত্তবা পচরচ চতকত ল যু
চত
হক ক এই রবাকজযু
কক বাচ
চহংসবার ট বা
তবাং বাস পক ক

নেমা �াসাও স্বোনসত আঞ্চনেক পনরিে (নিএইচএনটনস)-এর িিযে
২০০ দকানট টাকার নরশেি উন্নয়িমূেক পযোশকশির আওতায় ১০নট
প্রকল্প খাশত ১২১.৩৯ দকানট টাকা ররাদে এরং ৭৩.৮০ দকানট টাকা
দেওয়া �শয়শে
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৯

প্রছেদ বনিন্ধ

পূ িদে ভারলতর উন্নয়ন

িীরন�াপলনর
�ালনান্নয়লন সরকালরর
অগ্রাডেকার

উজ্জ্বো দযািিায় দমাট ৮ দকানট সুফেশভাে্রীর অশ্্বশকর দরনে পরূ ্ব ভারশতর। দমাট
২৯ দকানট রান্নাস েযোস সংশযাশের মশ্যে ১১.৫ দকানট পরূ ্ব ভারশত দেওয়া �শয়শে।
প্র্ািমন্ত্রী গ্াম্রী� আরাস দযািিায় নিনম্বত দমাট ২ দকানট রানের মশ্যে ১.১২ দকানট
পরূ ্ব ভারশত। স্বছি ভারত নমেশির আওতায় দমাট ১০ দকানট দেৌচাোশরর মশ্যে ৪.৫
দকানট পরূ ্ব ভারশত এরং এই অঞ্চশে ১ দকানটর দরনে নরেু যেৎ সংশযাে দেওয়া �শয়শে

১৩,১৯৯.৩৬ দকানট

- এরং
- এর েক যু উত্তর
পরূ বা্ ঞ্চল উ
ে ককর প
কক উত্তর পকূ র্র
রবাজযু চলকক দ বা হক ক

পনচিমরশঙ্ ৯০ েষে মন�োশক
উজ্জ্বো দযািিার আওতায়
েযোস সংশযাে দেওয়া �শয়শে।
এর মশ্যে ৩৬ েশষের দরনে
মন�ো তপনেনে িানত/
উপিানতর

৯৯%

পনচিমরশঙ্
রান্নার েযোস
সংশযাে।
২০১৪-দত নেে
দকরে ৪১
েতাংে

পুর বার েলবা কে্সূচির
তবা
ল িবা রবা বা
কে্ র যুবাকবাউক কবাচট কবাচট টবাকবা জেবা করবা হক ক
এই পাইপ্াইন প্রকলল্পর ফল্ প্রতযেষ্ভালি
পবচিমিলগের ১০বট প্জ্া সহ বিহার ও �াড়খণ্
উপকৃত হলি। পাইপিাবহত গযোস সংল�াগ প্পঁলে
প্দওয়ার পাশাপাবশ রালজযে প্রায় ১১ ্ষ্ কমদেবদিস
বতবর হলয়লে। প্কি্ বশল্প সংস্াগুব্র কালেই নয়,
প্কাবট প্কাবট িাবড়লত পাইপিাবহত গযোস প্পঁলে �ালি
এিং বসএনবজ চাব্ত �ানিাহনগুব্র জ্া্াবনর চাবহদা
বমটলি। এর ফল্ দূ ষে বনয়ন্তে সম্ি হলি এিং খরচ
িাঁচলি। এই পাইপ্াইন চা্ু হওয়ার ফল্ দুগাদে পুর ও
বসবন্দ্র সার কারখানায় বনরবিবছেন্ন গযোস সংল�াগ সু বিধা
গলড় উঠলি। উজ্জ্ব্া প্�াজনার সূ চনার পর পূ িদে ভারলত
এ্বপবজ চাবহদা ্ষ্যেেীয় হালর প্িলড়লে। ক্মিধদেমান
চাবহদা প্মটালত হ্বদয়ায় গলড় ওঠা এ্বপবজ ইমলপাটদে
টাবমদেনা্বট গুরুত্বপূ েদে ভূবমকা পা্ন করলি। এমনবক
এই এ্বপবজ টাবমদেনাল্র ফল্ পবচিমিগে, ওবড়শা,
বিহার, �াড়খণ্, েবত্তশগড়, উত্তরপ্রলদশ এিং উত্তর
পূ লিদের প্কাবট প্কাবট পবরিার ্াভিান হলি। এিেলরর
িালজলট পবচিমিলগে অথদেননবতক কবরডর গলড় প্তা্ার
জনযে ২৫,০০০ প্কাবট টাকা িরাদে করা হলয়লে।
২০

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

l অবধক চাবহো ক্িিাদত হিবেয়ায় সে্য চাি ু হওয়া এিবপটি
ইিদপাি্ষ িাবি্ষনাি িড় ভবূ িকা বনদত পাদর। এই িাবি্ষনাি
পবচিিিগে, ওবড়শা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, েবত্তশগড়, উত্তরপ্রদেশ এিং
্ ২ ক্কাটির ক্িবশ িানদরর
ু কাদে গ্যাস ক্পৌঁদে বেদত
উত্তর পদি্ষ
পারদি
্ আওতায় পবচিিিদগে ৯২.২৯ িক্ এিইবে িাবত
l উজািা কি্ষসচীর
বিতরে করা হদয়দে; ক্িরািদয় ৪.৩৩ িক্; আসাদি ৭১.৭৬ িক্;
ু ২.৯৯ িক্; বত্রপরায়
ু ১০.৫৪
নাগাি্যাদন্ড ১০.৯৯ িক্; িবেপদর
িক্ এিং বিদজারাদি ৬.১৫ িক্। ওবড়শায় ১০০ শতাংশ
তিদ্্যবতকীকরদের কাজ সম্ে্থ্ হদয়দে

l জিজীিন বিশদনর আওতায় প্রবত পবরিাদর নিিাবহত জদির
্ আওতায় সংদোগ
সংদোগ ক্েওয়া হদচ্। বসবকদি কি্ষসবচর
ু ৪২.০১ শতাংশ
পবরবধ ক্িদড় ৭৩.১৬ শতাংশ, অন্যবেদক, িবেপদর
হদয়দে
l ৪১.৮৪ ক্কাটি জনধন অ্যাকাউদন্টর িদধ্য ১৬.২২ ক্কাটি এই
অঞ্চদির

রাংো সর্বোই সমশয়র আশে দথশকশে। যনে এই
রািযেনট নরেত কশয়ক েেশক তার উন্নয়শির
েনত ত্বরানবিত করশত পারশতা তা�শে ভারু ি
আি এই রািযেনট দকাথায় দপঁশে দযশতা
– প্র্ািমন্ত্রী িশরন্দ্র দমাে্রী

নীদত পদরবত্ভক্নর ফক্ল পূব্ভ ভপারক্তর দবকপাি
ত্বরপাদবিত
পূ িদে ভারলতর আবগেক পবরিতদেলনর রূপলরখা চারবট
প্মৌব্ক স্তলম্র ওপর বভবত্ত কলর বস্র করা হলয়লে।
এই অঞ্চল্র উন্নয়লন সলিদোচ্চ অগ্রাবধকার প্দওয়া হলছে;
পবরকাঠালমা ও প্�াগাল�াগ খালত খরচ িাড়ালনা হলছে এিং
সমগ্র িযেিস্ার সম্প্রসারে করা হলছে; জীিনজীবিকার
সু বিধা প্দলি এমন কমদেসূবচর সূ চনা হলছে এিং এই
অঞ্চল্র সাবিদেক উন্নয়লন একাবধক নতুন পদলষ্প প্নওয়া
হলছে।
প্� প্কালনা পবরকল্পনা িাস্তিায়লনর প্ষ্লরে এক সু দৃঢ়
িযেিস্া থাকা জরুবর। প্কি্ তাই নয়, এই িযেিস্া
সু ষ্ুভালি পবরচা্নার জনযে প্রলয়াজন বনর্র নজরদাবরর।

ক্শক্া ও ক্রীো
২০২০

নিশসবের
বাহবাচটকত একচট
তু েচ ককল
ককলকজর চ লবা যুবাস
প ্ এ বাক
চট েচ ককল ককলজ
চ ল ত র কর
র চট তু
েচ ককল ককলজ ক
তবালবা হক ক

বাহবাচট এইে ক তবালবার
কবাজ পু করবাদকে িলক
চ বা ্ কদর প্র ে রযুবাকির
প -পবা ইচতেক যুই
হক ক িবা সবাচরকত তু এইে
ক তবালবা হক
চট তু
ইচ চ বাচরং ককলজ এরং চট
তু পচলকটকচ ক প্রচত বা িবালু
হক ক

বা
একজ চরচ
বাচরকদর বাকে
বাহবাচটর তু সবাই
প্রচ
কক র
বােকর করবা
হকর

িষ্ঠ দথশক েেম দশ্র�্রী পয্বন্ত দমারাইে অযোপ
সবাকে চর চরদযুবা সবাে েবারবাইল যুবাকপর
সিূ বা হক ক চসচককের সে চরদযুবালক
চসচকে এ ু কক
যুবাপ কবা ক
্ র হক ক
n

n

n

িবেপরু িাশ্থাি আি্ষ , থাং-িার িদতা ক্খিাগুবিদক
জাতীয় বেীকৃবত বেদত ২০২১- এর ক্খদিা ইবন্ডয়া েিু
তু করা হদয়দে
ক্গিস্ – এ অন্ভ্ষ ক্ত
২০২১-২২ সাধারে িাদজদি তপবশবি উপজাবতর
ক্েদিদিদয়র জন্য ৩০৪টি একি বিে্যািয় গদড়
ক্তািার প্রতিাি
বশক্া িন্ত্রক উত্তর-পি্ষ্ াঞ্চদি সরকাবর-ক্িসরকাবর
অংশীোবরদত্ব (বপবপবপ) ৩টি ইবন্ডয়ান ইন্সটিটিউি
অে ইনেরদিশন ক্িকদনািবজ (আইআইআইটি) গদড়
তদতু িদে

দ�ল্পোইি ‘ভরসা’

চ বা চর চরদযুবালক প -পবা রত সে প ু বার
জ যু বা -চ চত্তক চরক পু র্বাস পচরক রবা প ক চদকত
এই হ লবাই িবালু হক ক
ই বারক ট বা বাক বা রযুর বার েবাক বা ক চরক কে্সচূ ি হ
করবা হক ক
চট বাকে েবারবাইল পচরক রবা প ক চদকত
চট টবা বার রসবাক বা হক ক উত্তর-পকূ র্ হবাজবাকরর রচ
বাকে ই বারক ট বা বাক বা রযুর বা প ক দ বা হক

প্রবত দু’সপ্তালহ একজন পূ েদে মন্তী এই অঞ্চল্র উন্নয়নমূ ্ক
কমদেকান্ড প�দোল্াচনার জনযে সফর করলেন। এর ফল্,
কমদেসূবচগুব্র সু ফ্ সময় মলতা প্পঁলে প্দওয়া সু বনবচিত হলছে।
এোড়াও, প্রশাসবনক িযেিস্ালক আরও মজিুত করলত এিং প্�
প্কানও প্রকলল্পর রূপায়লে �ালত বি্ম্ না ঘলট, তার জনযে বচফ
প্নাডা্ অবফসার বহসালি �ু গ্মসবচি প�দোলয়র একজন আবধকাবরক
বনলয়াগ করা হয়। প্নাডা্ অবফসার বহসালি ডাইলরটের পদম�দোদার
আবধকাবরকলক দাবয়ত্ব প্দওয়া হলছে। এই আবধকাবরকরা উন্নয়লন
আগ্রহী প্জ্াগুব্লত বিলশষ অগ্রাবধকার বদলয় প্রকল্পগুব্র কাজকমদে
খবতলয় প্দখার জনযে সফর করলেন।
উত্তর-পূ িাদে ঞ্চ্ উন্নয়ন মন্তক একমারে অঞ্চ্-বভবত্তক মন্তক,
�ার বনবদদেষ্ প্ভৌলগাব্ক এ্াকা রলয়লে। মন্তক প্কি্ উত্তর-পূ িদে
ভারলতর চাবহদা ও প্রলয়াজনীয়তার ওপর গুরুত্ব বদলয় থালক।
মন্তলকর জনযে িরাদেকৃত তহবি্ কখনই প্কলন্দ্রর কালে প্ফরৎ
�ায় না। এর ফল্, পবরকাঠালমার উন্নয়ন আরও দ্রুত হয় এিং
এই অঞ্চল্ নতুন পবরকাঠালমা প্রকল্প খালত িালজট সংস্ান ক্মশ
িৃ বদ্ পায়। ২০১৪ প্থলকই মন্তলকর জনযে িালজট িরাদে ক্মশ
িাড়ালনা হলছে। ২০১৯-২০’প্ত মন্তক প্রকডদে ১০০ শতাংশ অথদেই
খরচ কলরলে।
সরকার উত্তর-পূ লিদের মানু লষর জনযে প্রাপযে-সম্ান সু বনবচিত
কলরলে। উত্তর-পূ লিদের োরেোরেীলদর জনযে বদবলির জওহর্া্
প্নহরু বিশ্ববিদযো্লয় ২৭.৫০ প্কাবট টাকা িযেলয় প্হালটি্ গলড়
প্তা্া হলয়লে। এোড়াও, বদবলির বিারকালত ১১৬ প্কাবট টাকা িযেলয়
উত্তর-পূ িদে কনলভনশন প্সন্ার গলড় প্তা্া হলছে।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২১

প্রছেদ বনিন্ধ

পূ িদে ভারলতর উন্নয়ন

নেল্প, সংস্ৃ নত, খােযে ও পয্বটি
েন্তরযে
উত্তর-পরূ ্ব
২০২০’র
সূচিা

কৃনি ও রিি

উত্তর-পরূ বা্ ঞ্চকল কৃচ কবাকজর চরকবাক সহবা তবার
জ যু সরকবার একবাচ ক উকদযুবা হ ককরক

উত্তর-পূশর্ব িাফর
াি
দক জবা রবা
িবাক র স সবার
টবাক বা হক উত্তরপরূ বা্ ঞ্চকল

কৃচ উ বা কে্সূচির সিূ বা
হক ক এরং রবা ক বা রবা
বাহবাচট
রতলবা
চরেবা র র কক
বারস
দবা চকউই
যুবা যু
বা্ চ ক কৃচ জ সবাে র
পচররহ
হক ক

দেশের প্রথম সম্প�ূ ্ব বির পদ্নতশত কৃনি কাশির রািযে
প্রবা
হবাজবার হ র কৃচ
প চতকত কৃচ কবাকজর উপক
চসচকে দক র প্র ে স ূ ্
কৃচ কবাকজর রবাজযু হক

১০০০

জচের সু বা
বা ককর তু কল
জর প চতকত
উক ক

দকানট
ররাদে

- সবা বার রবাকজকট
সবাে পচ েরক চরক ককর
েচহলবা িবা রবা বা কে্ তবাকদর
কলকেক কদর কলযুবাক ররবা

n

n

n

২২

্ বিশন অগ্থাবনক ভ্যাি ু ক্চন
উত্তর-পদি্ষ
ক্েদভিপদিদন্টর পক্ ক্থদক ২০২০’র অদ্ািদর
অরুোচি প্রদেদশর বজদরা উপত্যকায় উৎপাবেত
বকউই েিটিদক অগ্থাবনক কৃবরজ পদে্যর বেীকৃবত
ক্েওয়া হদয়দে
িাঁশ চাদরর ৩৫ শতাংশ এিাকাই উত্তর-পি্ষ্ াঞ্চদির
রাজ্যগুবিদত। সরকার ভারতীয় অরে্য আইন ১৯২৭
ৃ
সংদশাধন কদর িাঁশদক িদক্র
পবরিদত্ষ রাস প্রজাবতর
ৃ
উবভিে বহসাদি বেীকবত বেদয়দে
জাতীয় িাঁশ বিশদনর আওতায় সরকার ২০২০’র
ক্সদটেম্বদর ৯টি রাদজ্য ২২টি িাম্ব ু ক্াটিার চাি ু কদরদে
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উত্তরপকূ র্ ্ চতক
উ
প ট্
প্রসবাকর একচট তু
চত প্র
দ চরকদ
প ট্ ককদর জ যু বা
প ট্ স কক্ সকিত তবা
রবা বাকত একবাচ ক
কে্সূচি

েলবা
উ সর
ক বাজক
উত্তর-পকূ র্র
রবাজযু চলকক
সহবা তবা

অিিযে পয্বটি দকশন্দ্রর উন্নয়ি কম্বসূনচর আওতায় দেশে এ ্রশির ১৭নট
পয্বটি দকশন্দ্রর মশ্যে কানিরাঙ্াশকও নচননিত করা �শয়শে

উত্তর-পূ িাদে ঞ্চল্ দ্রুত, সাবিদেক ও সু স্ায়ী অথদেননবতক বিকালশর
পলথ বিবভন্ন িাধা-বিপবত্ত বচবনিত করলত ২০১৮’র প্ফব্রুয়াবরলত
নীবত প্ফারাম গঠন করা হয়। এবটই বে্ নীবত আলয়ালগর গবঠত
প্দলশর প্রথম আঞ্চব্ক প্ফারাম। এই প্ফারালমর প্�ৌথভালি
সভাপবতত্ব কলরন নীবত আলয়ালগর ভাইস প্চয়ারমযোন এিং উত্তরপূ িাদে ঞ্চ্ উন্নয়ন মন্তী। উত্তর-পূ িাদে ঞ্চ্ীয় পবরষদ (এনইবস) এই
প্ফারালমর সবচিা্য় বহসালি কাজ করলে। প্ফারালম উত্তর-পূ লিদের
সমস্ত রালজযের প্রবতবনবধ রলয়লেন। সংবশ্লষ্ প্কন্দ্রীয় মন্তক ও
দপ্তরগুব্র প্রবতবনবধরাও প্ফারালম আলেন। এোড়াও, আইআইবট
গুয়াহাবট, আইআইএম বশ্ং, এনইআরআইএসবট, আরআইএস
এিং আরএফআরআই – এর মলতা অগ্রেী প্রবতষ্ানগুব্র বিলশষজ্
ও প্রবতবনবধরা প্ফারালম রলয়লেন।

উত্তর-পূব্ভ চপাদলকপািদতি হক্য় উঠক্ে
অরুোচ্ প্রলদশ, আসাম, মবেপুর, প্মঘা্য়, বমলজারাম,
নাগা্যোন্ড, বসবকম এিং বরেপুরা প্কি্ ভারলতর উত্তর-পূ িাদে ঞ্চ্ীয়
রাজযেই নয়, িরং প্দলশর অগ্রগবতর চাব্কাশবতি। পবচিমিলগের
সলগে এক তাব্কায় সাবম্ কলর এই রাজযেগুব্ প্দলশর অনযোনযে
অংলশর মলতাই অগ্রগবতর পলথ এবগলয় চল্লে। উত্তর-পূ লিদের এই
৮বট রালজযের আরও একবট কারলে বিলশষ গুরুত্ব রলয়লে, তা হ্
– দবষ্ে-পূ িদে এবশয়া ও প্সখানকার বিশা্ িাজালর প্পঁেলনার
প্রলিশবিার। এই রাজযেগুব্র সলগে িাং্ালদশ, ভুটান, মায়ানমার,
প্নপা্ ও চীলনর আ্জদোবতক সীমা্ রলয়লে।
২০১৪’র পর ‘অযোটে ইটি’ নীবতর ফল্ দবষ্ে-পূ িদে এবশয়ার
প্দশগুব্র সলগে ভারলতর প্�াগাল�াগ িৃ বদ্ প্পলয়লে। এই অঞ্চল্
দ্রুতগবতলত উন্নয়লনর ফল্ মায়ানমালরর সলগে ভারলতর িাবেবজযেক

উত্তর-পর্রর্ূ বা্ ঞ্চল
উত্তর-প
চিরবাবািচর
চির
চরত
ত এরং
র
ু ঃসবা
দুদঃসবা
ঃসবাহচস
হচসক
চসক
ৃত
ইককবাটটযুু যুচর
ইককবা
যুচরজ
চরজক
জককের
ের প্রক
প্রকত
এলবাক
এলবা
কবাবা

প ট্
সং ৃ চত ে ক
চট প্রকক র জ যু
কবাচট টবাকবা
ে ু র ককরক

চতকহযুর
চ দ ্ রহ ককর এে
প ট্
কর কর জ চপ্র হক
উ ক এ প ট্ করবা ৃচতকস
পু রক বা িবা রবা বা চল ুকর দ বার
পবা বাপবাচ এ রক র প ট্ ক
সরবাসচর ু হক

েরবা এ উত্তর-পরূ বা্ ঞ্চলকক বারকতর উ ক র বা বাপক র
কবাচহ কত প্রকর বার চহসবাকর ক তু লকত কবাজ করচ
তবাজ
একরবার রকলচ কল উত্তর-পরূ বা্ ঞ্চল বারকতর বা তবার
প্রকর বার
-প্র বা ে কর েবাদ

প্্নলদলনর পবরমাে ২০১৪’র তু্নায় ববিগুলেরও প্িবশ
প্িলড়লে। পবরকাঠালমা প্ষ্লরে অগ্রগবতর ফল্ আসাম এখন
আত্বনভদের ভারলতর গুরুত্বপূ েদে চাব্কাশবতি হলয় উঠলে।
রালজযের বিবভন্ন গ্রালম প্িশ কলয়ক িের ধলর প্রায় ১১ হাজার
বকল্াবমটার সড়ক বনবমদেত হলয়বে্। ভুলপন হাজাবরকা প্সতু
িা িবগবি্ প্সতু অথিা সরাইঘাট প্সতু – �াই প্হাক না
প্কন, এগুব্ সিই রালজযের প্�াগাল�াগ িযেিস্ার উন্নবতলত
সাহা�যে কলরলে। এ ধরলনর প্সতু বনমদোলের ফল্ স্ানীয়
মানু লষর �াতায়ালত সু বিধা হলয়লে এিং বশল্প সংস্ার
অগ্রগবতলত অনু কূ্ পবরলিশ গলড় উলঠলে। উত্তর-পূ লিদের
রাজযেগুব্ এখন বজি পদ্বতলত কৃবষ কালজর অনযেতম
প্কন্দ্র হলয় উঠলে। প্সই সলগে সাংস্ৃ বতক স্াতন্ত অটুট প্রলখ
প�দেটলনও উন্নবত করলে।
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী িল্লেন, আধুবনক প্রবক্য়াকরে
ইউবনটগুব্র সু ল�াগ-সু বিধা আরও প্িবশ কলর আবদিাসী
মানু ষ, �াঁরা িনজ সম্দ সংগ্রহ কলর থালকন, তাঁলদর
কালে প্পঁলে বদলত হলি। এোড়াও, িাঁশ ও বজি পদ্বতলত
উৎপাবদত কৃবষজ সামগ্রীর জনযে ক্াটিার িা তা্ুক গলড়
তু্লত হলি। সমগ্র উত্তর-পূ িদে বজি পদ্বতলত কৃবষ কালজর
গুরুত্বপূ েদে প্কন্দ্র হলয় উঠলত পালর। এই অঞ্চ্বট িহু দশক
ধলর বপবেলয় বে্। এখন ‘পূ লিদোদয়’ কমদেসূবচর মাধযেলম
অগ্রগবতর পলথ �ারো শুরু কলরলে। এই অঞ্চল্র রাজযেগুব্র
সলগে সহল�াবগতায় সরকালরর বিবভন্ন প্রলচষ্ার ফল্ সমগ্র
অঞ্চ্বট ধীলর ধীলর আত্বনভদের হলয় উঠলে। এই অঞ্চল্র
বহত প্গৌরি পুনরুদ্ার নতুন ভারলতর কালেও প্প্ররোদায়ক
হলয় উঠলত পালর।
সংসলদ প্রধানমন্তীর পুলরা ভাষে
প্শানার জনযে এই বকউআর প্কাড
দু বট স্যোন করুন

মনন্তসভার নসদ্ান্ত

আত্মক্নভ্ষর ভাররের লরক্যে
ধরীরর ধরীরর অগ্রসর
নরনভএফনসএে-দক সরকানর সা�াশযযের ফশে
উত্তর-পরূ া্ব ঞ্চশে অগ্েনত ও নরকাে ত্বরানবিত �শর

নসদ্ান্ত

ক
েচ স বার
্ চতক চর
সং বা কচেচট
পু
যুবাচল
বাচট্লবাইজবাস্
ককপ্বাকর
চলচেকট
চরচ এ চসএল - ক তবার
ইউচর বা উ পবাদ ইউচ কটর কবাজকে্ বা বাচরক
রবা কত
কবাচট টবাকবা সহবা তবার প্র বার ে ু র
ককরক

সু নর্া

:

:

l েন্ত্রাংশ, তিদ্্যবতন সািগ্ী, সরজিাি ও অন্যান্য সহায়ক
েন্ত্রপাবত সংগ্হ কদর এই সার উৎপােন কারখানায়
্
বোভাবিক কাজকি্ষ িজায় রাখদত ন্যনতি
ক্িরািবতর
উদে্যাগ গ্হে করা হদি। ক্িরািবতর কাদজ খরচ ধরা
ু
হদয়দে আনিাবনক
১০০ ক্কাটি িাকা
l বিবভএেবসএি – এর চাি ু ইউবনদির সংখ্যা ২টি।
্ বিবভএেবসএি কারখানা চত্বদর নািরপ-II
্
নািরদপ
্
ু
এিং নািরপ-III ইউবনি চাি রদয়দে
l বিবভএেবসএি-ক্ক ১০০ ক্কাটি িাকার সাহাদে্যর েদি
িাবর্ষক ইউবরয়া উৎপােন ক্িতা ক্িদড় হদি ৩.৯ িক্
ৃ ক্পদি সিগ্ উত্তরক্িট্ক িন। উৎপােন পবরিাে িবদ্ধ
পি্ষ্ াঞ্চদি বিদশর কদর আসাদি চা বশল্প ও কৃবর কাদজ
ু
ইউবরয়ার সিয়িদতা ক্োগান সবনবচিত
হদি
l এই সার উৎপােন কারখানায় িত্ষ িাদন স্ায়ী প্রায় ৫৮০
জন কিমীর স্ায়ী-বভবত্তদত কাজ অি্যাহত থাকদি এিং
ু
অস্ায়ীভাদি আরও ১,৫০০ জন কাদজর সদোগ
পাদিন
l এই কারখানার উৎপােন অি্যাহত থাকদি ২৮,০০০
িানরু প্রত্যক্ভাদি িাভিান হদিন
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ি্�ক্তবত্ি

ভুলপন হাজাবরকা

আসাশমর অতধুলনীি দসৌন্দয্ষ ও সংস্ৃক্তর প্রক্তফলন ঘশেে তার চা, িস্ত
িিস্তক্শপে,
স্তক্শপে,
স্তক্শপে
ক্শপে,
ক্ল োড়াও
ে
তাঁতক্শপে, দরশম ও অনযোনযে অশনক ক্কেধু র মধযে ক্েশি। এগুক্ল
আসাশমর পক্রচি আরও একটি কারশণ অতযেন্ত সধু ক্বক্েত,
ত, বহুম
বহুমখী
বহুমধু
ধু খ
খীী প্রক্তভার
প্রক্ত
প্র
ক্তভার
ক্তভার
ও তাঁর সঙ্
সঙ্ীশত
ীশতরর মাধ
ীশত
মাধধুধু য্ষযে
অক্ধকারী ভধুশপন িারাক্রকার রনযে। প্রিাশণর পশরও
সঙ্ীশতর
এখনও অগক্ণত সঙ্ীত-দপ্রমীশক উ্ধুদ্ধ কশর….

ভু

প্পন হাজাবরকা জমেগ্রহে কলরন আসালমর সাবদয়ায়।
তাঁর বপতা নী্াকা্ এিং মাতা শাব্বপ্রয়া
হাজাবরকা। ১০ িের িয়লস প্রথম গান প্রকডদে
করার মধযে বদলয়ই তাঁর সহজাত দষ্তার পবরচয় পাওয়া
�ায়। মারে ১৩ িের িয়লসই বতবন প্রথম গান ব্লখবেল্ন।
প্িনারস বহন্দু বিশ্ববিদযো্য় প্থলক বতবন রা্রেবিজ্ালন স্াতক
ও স্াতলকাত্তর বডবগ্র অজদেন কলরন। এরপর বতবন মাস
কমুযেবনলকশলন বপএইচবড বডবগ্র অজদেলনর জনযে বনউইয়লকদে
ক্বম্য়া বিশ্ববিদযো্লয় পড়াশুলনার জনযে �ান। প্সখালন
পড়াশুলনার সময় প্রিাদ প্রতীম কন্ঠবশল্পী ও নাগবরক
অবধকার সু রষ্া কমদেী প্ রিসলনর আদলশদের প্রবত বতবন
উবিু দ্ হন। রিসলনর ‘ও্ড মযোন বরভার’ প্থলক অনু প্রাবেত
হলয় ভুলপন হাজাবরকা ‘বিস্তীেদে পালরালর’ গানবট রচনা
কলরন। এই গালনর বহবন্দ সংস্রে ‘ও গগো প্িলহবত প্হা
বকউ’ রচনা কলরন গু্জার। বসলনমার মাধযেলম বশষ্ামূ ্ক
প্কৌশ্ ও আদলশদের বিবভন্ন বদক বনলয় অধযেয়লনর জনযে বতবন
মাবকদেন �ু তিরাল্রের বশকালগা বিশ্ববিদযো্য় প্থলক ব্সল্
প্ফল্াবশপ পান।
হাজাবরকা বেল্ন একাধালর কবি, সু রকার, কন্ঠবশল্পী,
অবভলনতা, সাংিাবদক, প্্খক এিং চ্বচ্চরে প্রল�াজক।
বনলজলক �া�াির বহসালি প্ঘাষো কলর হাজাবরকা আসালমর
প্্াক ঐবতহযেলক বিশ্ব চরাচলর েবড়লয় বদলয়বেল্ন, �ার
প্রবতফ্ন ঘলট তাঁর অসংখযে গালনর মধযে বদলয়।
হাজাবরকার সহজাত ষ্মতা প্কি্ অসবময়া ভাষার
মলধযেই সীবমত বে্ না। বতবন িাং্া ও বহবন্দলতও অসংখযে
গান ব্লখবেল্ন। িহু বহবন্দ বসলনমার জনযে বতবন সু রকার
বহসালি কাজ করল্ও তাঁর স্মরেীয় সু র সৃ বষ্র পবরচয় প্মল্
‘রুদাব্’ েবিলত। পুরস্ার জয়ী ‘বদ্ হুম হুম কলর’ গানবট
এখনও িহু প্শ্রাতার হৃদলয় স্শদে কলর। তাঁর রবচত গান
ও সগেীত আসালম ভুলপন্দ্র সগেীত বহসালি পবরবচত। বতবন
একাধালর িহু অসবময়া েবি ‘এরা িাতার সু র, শকু্্া,
প্রবতধ্বন, মন প্রজাপবত প্রভৃবতলত গীবতকার ও সু রকার
বহসালি কাজ কলরলেন। এমনবক, িহু েবি প্রল�াজনা ও
২৪
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িন্ম : ৮ দসশটেবের, ১৯২৬ মৃতুযে : ৫ িশভবের,
বনলদদেশনাও কলরলেন। জনবপ্রয় কলয়কবট বহবন্দ েবি, প্�খালন
বতবন তাঁর বশল্পকলমদের বনদশদেন প্রলখবেল্ন, প্সগুব্র মলধযে
রলয়লে – রুদাব্, একপ্, দবমদেয়া, দমন, সাজ, পাবপহা,
গজগাবমনী প্রভৃবত। বতবন সামাবজক সলচতনতার জনযেও
একাবধক গান রচনা এিং সু র সংল�াগ কলরবেল্ন।

১৯৭৫ সাশে �ািানরকা চাশমে্রী দমমসার
েনরশত সুর সংশযািশির িিযে দশ্রষ্ঠ
সুরকাশরর িাত্রীয় পুরস্ার পাি। ১৯৯২
সাশে তাঁশক োোসাশ�র ফােশক এরং ২০১৯
সাশে ভারতরত্ন সম্াশি ভূনিত করা �য়।
এরকম একবট গান হ’্ ‘প্দা্া প্দা্া’। বতবন ১
হাজালররও প্িবশ গান ব্লখবেল্ন এিং সাবহবতযেক বহসালি
তাঁর ১৫বট িই রলয়লে। দু’দশলকরও প্িবশ সময় ধলর
বতবন আমার প্রবতধ্বন এিং প্রবতধ্বন নালম দুবট মাবসক
পবরেকা সম্াদনা কলরলেন। রিহ্মপুলরের কবি বহসালি
পবরবচত ভুলপন হাজাবরকা এমন এক সগেীলতর মাধু�যেদে
বতবর কলরবেল্ন, �া এখনও প্শ্রাতালদর মলন বচর্ন হলয়
রলয়লে। তাঁর অসামানযে অিদালনর স্ীকৃবত-স্রূপ সরকার
আসালম প্দলশর িৃ হত্তম সড়ক প্সতুবটর নামকরে কলরলে
ভুলপন হাজাবরকা প্সতু।

্াদালখ প্সনা প্রতযোহার

বনরাপত্তা

আ�ালের এক ইডচি িড�ও কাউলক ডনলে ভেলরা না :
প্রডেরক্া �ন্তী রািনাথ ডসং

রারে কখনও অনযি কিঙ্ির ্শ্ম ্বরিখল কঙ্রশ্ন। শ্কন্তু েব্ভিাই শ্নঙ্্র েীমান্ত েু রক্া েু শ্নশ্চিে কঙ্রঙ্ে এবং শ্নরাপতিার ্নযি েব
রকম পিঙ্ক্প শ্নঙ্য়ঙ্ে। রারঙ্ের এই প্রঙ্িষ্ার েঙ্লই িীর্ভ ন’মাে মু ঙ্খামু শ্খ িাঁশ্েঙ্য় রাকার পর রারে ও িীন পযিাংগং হ্রঙ্ির উতির
ও িশ্ক্ি শ্িক করঙ্ক কেনা প্রেযিাহাঙ্রর শ্বষঙ্য় েহমঙ্ে কপৌঁঙ্েঙ্ে। প্রশ্েরক্া মন্তী ২০২১ োঙ্লর ১১ কেব্রুয়াশ্র েংেঙ্ি এ শ্বষঙ্য়
বক্তবযি রাঙ্খন

২

০২০’র প্ম মাস প্থলক দীঘদে ন’মাস মুলখামুবখ দাঁবড়লয়
থাকার পর পযোংগং হ্রলদর উত্তর ও দবষ্ে বদক প্থলক
ভারত ও চীন প্সনা প্রতযোহালরর বিষলয় সহমলত
প্পঁলেলে। উভয় পলষ্র বসবনয়র কমান্ডর প�দোলয় ৯ িার
বিঠক হলয়লে। একইসলগে, এই অচ্ািস্ার সমাধালন
দু’প্দশ কূটননবতক প�দোলয় আ্াপ-আল্াচনা চাব্লয় প্গলে।
প্রবতরষ্া মন্তী রাজনাথ বসং িল্লেন, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র
প্মাদীর বনলদদেশ অনু �ায়ী, ভারলতর রেলকৌশ্ ও প্রয়াস
পবরচাব্ত হলয়লে। প্রধানমন্তী সু স্ষ্ভালি িল্বেল্ন,
ভারলতর প্থলক এক ইবঞ্চ জবম প্কউ বনলত পারলি না।
বতবন আশ্বস্ত কলর িল্বেল্ন, এই চুবতির ফল্ ভারলতর
হারালনার বকেু প্নই।

বনম্নব্বখত বিষয়গুব্লত সহমলত প্পঁেলনা প্গলে :
l উভয় পক্ই প্যাংগং হ্দের উত্তর ও েবক্ে বেক ক্থদক ক্সনা
প্রত্যাহাদরর বিরদয় সহিদত ক্পৌঁদেদে
l উভয় পক্ই পে্ষায়রেদি, সিন্বদয়র বভবত্তদত এিং পারস্পবরক
সত্যতা োচাইদয়র িাধ্যদি অগ্িতমী ক্সনারাঁটিগুবি ক্েদড়
আসদি
l হ্দের উত্তর বেক ক্থদক পি্ষ্ বেদক বেগোর ৮ পে্ষন্ চীদনর
ক্সনা জওয়ানরা থাকদি
l ভারতীয় ক্সনা জওয়ানরা বেগোর ৩-এর কাদে স্ায়ী রাঁটি
ধানবসং থাপা ক্পাদটি িহাি থাকদিন
l হ্দের উত্তর ও েবক্ে বেদক ২০২০ সাদির এবপ্রদির পর
গদড় ক্তািা ক্ে ক্কানও ধরদনর কািাদিা সবরদয় ক্েিা হদি
এিং সিগ্ এিাকাদক পি্ষ্ ািস্ায় বেবরদয় আনা হদি

ু সর করবা
চট েূল চর
হক ক
প্রচতর বা ে রকলক ি বা স বারবাচহ র একতর বা
িযুবাকলক র বা েবাকবাচরলবা ককরক বারত স বারবাচহ
বারত স বারবা সকদক র িযুবাকলক র েবাকবাচরলবা সবাহস
ু সর
র র দচ ক ক
বারত চট
পূ ্ চর
ককর এক ক
সর হক ক উ প ই প্রকৃত চ
র বা েক িলকর এরং তবাকক স বা জবা বাকর কবা প ই
একতর বা বাকর বা বাচরক পচরচ চত পচররত্ক র ি বা করকর
বা এরং উ প ই দু দক র েক যু সে িু চ
রবা বাপ বা
স ূ ্ েক িলকর
লবাপ- কলবাি বার জ যু

চ্রীি অনর্ভাশর ভারত্রীয় ভূ খশডির ৪৩ �ািার রে্ব
নকশোনমটাশরর দরনে এোকা নিশিশের েখশে দরশখশে
প্রচতর বা ে রকলক
র সং বাকতর সে
ককই
ি বারত ূ ক লবাদবাক প্রবা
হবাজবার র ্ চককলবাচেটবার
এলবাকবা
র বাকর চ কজকদর দ কল রক ক
যুচদকক
পবাচক বা
র বাকর পবাচক বা
চ কৃত কবা কর বারত
ূ ক র
র ্ চককলবাচেটবার এলবাকবা ি কক চদক রক ক
এর কল ি
র বাকর বারত ূ ক র
র ্
চককলবাচেটবাকরর রচ এলবাকবা দ ল ককর রক ক এে চক
ূ ক র প্রবা
বািল প্রকদক
বারত
র ্
চককলবাচেটবার এলবাকবা ি চ কজকদর রকল দবাচর ককরক
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৫

পরবকাঠামো

অযোলরা ইবন্ডয়া

রারেীয় শ্বমান বাশ্হনী োর ক্মো ক্রমি বাশ্েঙ্য় িঙ্লঙ্ে। এই ক্মো প্রিি্ভঙ্নর ্নযি শ্বিবাশ্ষ্ভক শ্বমান এবং উোন
শ্বষয়ক প্রিি্ভনীর আঙ্য়া্ন করা হয়। কঙ্য়ক বের ধঙ্র এটি এশ্িয়ার বৃ হতিম এবং শ্বঙ্শ্বর শ্বিেীয় বৃ হতিম োমশ্রক �ু দ্ধ
শ্বমাঙ্নর প্রিি্ভনী হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ে। প্রিি্ভনীর রেঙ্য়ািি পব্ভ ২০২১ – এর ৩-৫ কেব্রুয়াশ্র কবগোলু রুঙ্ে অনু শ্ঠিে হয়। এই
প্রিি্ভনীর মধযি শ্িঙ্য় েমগ্র শ্বশ্ব রারঙ্ের েম্ভাবনাঙ্ক প্রেযিক্ কঙ্রঙ্ে

প্র

থম অযোলরা ইবন্ডয়া প্রদশদেনী ১৯৯৬ সাল্
প্িগো্ুরুর ইলয়্াহাঙ্কা বিমানঘাঁবটলত আলয়াবজত
হয়। তখন প্থলক এই প্রদশদেনী িেলর দু’িার কলর
আলয়াবজত হলয় আসলে। ধীলর ধীলর এবট আ্জদোবতক
মলঞ্চ স্ীকৃবত প্পলয়লে। অিশযে, এ িের প্রদশদেনী বিলশষ
তাৎপ�দেপূেদে হলয় ওলঠ। কারে, বিলদবশ সংস্াগুব্ �ারা
তালদর প্র�ু বতির বনদশদেন প্পশ কলরলে, তারা এিং
বিলদবশ সংস্াগুব্র ভারতীয় সহল�াগী অংশীদাররাও
এিার প্রদশদেনীলত অংশ বনলয়লে। ২০২১ সাল্ অযোলরা
ইবন্ডয়া প্রদশদেনীর রজত জয়্ীলত সমগ্র বিশ্ব ভারলতর
সষ্মতা ও সম্ািনার পাশাপাবশ আত্বনভদের ভারলতর
বনদশদেন প্রতযেষ্ কলরলে। এ িের অযোলরা ইবন্ডয়া
প্রদশদেনীর মূ ্ ভািনা বে্ বনরাপত্তা ও বস্বতশী্তার
জনযে মহাকাশ শবতিলক কালজ ্াগালনা। অযোলরা ইবন্ডয়া
প্রদশদেনীর সময় প্রবতরষ্া মন্তী রাজনাথ বসং িল্ন,
“১২১বট সমল�াতাপরে, ১৯বট প্র�ু বতি হস্তা্র, ৪বট
প্ষ্লরে ভারতলক প্র�ু বতিগত পূ েদে অবধকার, মহাকাশ
২৬

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

প্ষ্লরের সলগে �ু তি ১৮বট বনদশদেলনর উলবিাধন এিং
৩২বট গুরুত্বপূ েদে প্ঘাষোর মধযে বদলয় এিালরর প্রদশদেনীর
িযোপক সাফল্যের প্রবতফ্ন ঘলটলে”।

প্রদতরষেপা উৎপপাদন কষেক্রে ভপারত আত্মদনভ্ভরতপার
লক্ষেল্ অগ্রসর হক্চ্ছ
ভারত বিলশ্বর অনযেতম িৃ হৎ অস্ত্রশস্ত্র আমদাবনকারক
প্দশ। টিকলহাম ইন্ারনযোশনা্ বপস বরসাচদে
ইসেবটবটউলটর প্রবতলিদন অনু �ায়ী ভারত ২০১২ প্থলক
২০১৮ প�দে্ সমলয় সিলচলয় প্িবশ অস্ত্রশস্ত্র আমদাবন
কলরলে। সারা বিলশ্বর বিবভন্ন প্দশ এই সময় প্�
পবরমাে অস্ত্রশস্ত্র আমদাবন কলরলে, তার ১৩ শতাংশই
এলসলে ভারলত। অিশযে, ভবিষযেৎ চাবহদার বিষয়বট
বিলিচনায় প্রলখ সরকার এখন প্রবতরষ্া উৎপাদন
প্ষ্লরে ভারতলক আত্বনভদের কলর প্তা্ার ওপর গুরুত্ব
বদলছে।

�যোে’দক ৮৩নট দতিস যুদ্নরমাি সরররাশ�র ররাত
অযোলরা ইবন্ডয়া ২০২১-এর
উলবিাধনী অনু ষ্ালন বহন্দুস্তান
অযোলরালনাবটক্স ব্বমলটড (হযো্)প্ক ৮৩বট হাল্া ওজনবিবশষ্
প্তজস �ু দ্ বিমান সরিারলহর
িরাত প্দওয়া হলয়লে। এই �ু দ্
বিমানগুব্র মলধযে ৭৩বট হাল্া
ওজলনর প্তজস এমলক-১এ
প্শ্রেীর �ু দ্ বিমান এিং ১০বট
প্তজস এমলক-১ প্শ্রেীর প্রবশষ্ে
�ু দ্ বিমান রলয়লে। হযো্লক এই
�ু দ্ বিমানগুব্ সরিরালহর জনযে
৪৮ হাজার প্কাবট টাকা িরাত
প্দওয়া হলয়লে, �া আজ প�দে্
প্কানও প্দশীয় সংস্ালক প্দওয়া
সিদোবধক িরাত। অযোলরা ইবন্ডয়া
প্রদশদেনীলত
অংশগ্রহেকারী
এমএসএমই-গুব্ ২০৩ প্কাবট
টাকার িরাত প্পলয়লে।

অযোশরা ইনডিয়া ২০২১ : নরশশ্বর প্রথম ‘�াইনব্রি’ নরমাি প্রেে্বি্রী
অযোলরা ইবন্ডয়া ২০২১ প্রথম ‘হাইবরিড’ বিমান প্রদশদেনী হলয় উলঠলে। এতবদন
প�দে্ প্কি্ �ারা প্রদশদেনীলত অংশগ্রহে করলতা, তারাই বনলজলদর সষ্মতা
প্রদশদেলনর সু ল�াগ প্পলতন। বকন্তু, এিার অলনলক ভাচুদেযেয়া্ পদ্বতলত প্রদশদেনীলত
অংশ বনলয়লে। প্কাবভড-১৯ বনলষধাজ্ার দরুে িহু মানু ষ প্রদশদেনীলত আসার
সু ল�াগ পানবন। তাই, তাঁলদর কালে ভাচুদেযেয়া্ পদ্বতলত অংশগ্রহে সু বিধা কলর
বদলয়লে। সারা বিশ্ব প্থলক কমপলষ্ ৩৩৮বট বিলদবশ সংস্া ভাচুদেযেয়াব্ এই
প্রদশদেনীলত অংশ প্নয়।

দমক ইি ইনডিয়া উশেযোশের আরও প্রসার

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীর আত্বনভদের ভারত গঠলনর আহ্ালন অনু প্রাবেত হলয়
এই প্রদশদেনীলত মহাকাশ প্ষ্লরে ভারলতর সিদোধুবনক প্র�ু বতির প্রলয়াগ এিং
সষ্মতার একাবধক নমুনা প্রদবশদেত হলয়লে। দশদেকরা হযোল্র হাল্া ওজনবিবশষ্
প্রবশষ্ে �ু দ্ বিমালনর বনপুেযে, অযোডভাসে হক্ এমলক ১৩২ এিং বসবভ্ ডু২২৮ প্শ্রেীর বিমালনর কমদেষ্মতা প্রতযেষ্ কলরলেন। এোড়াও, প্রদশদেনীর অগে
বহসালি রিাহ্মস প্ষ্পোস্ত্র, সু লখাই এসইউ-৩০ এমলকআই �ু দ্ বিমান, আধুবনক
হাল্া ওজলনর ধ্রুি প্হব্কটোর, হাল্া ওজলনর অনযোনযে প্হব্কটোর এিং
একাবধক উলদেশযেসাধক প্হব্কটোর প্রদবশদেত হয়।

তানমেিািু
প্রনতরষো নেল্প কনরির :
ি বাই কবাক বাকটবার
হবাসুর সবাকলে এরং
চত চিরবাপ কক চিচ ত
করবা হক ক

এই কনরিরগুনের গুরুত্ব :
ভারত প্কি্ প্রবতরষ্া সরজিাম ও অস্ত্রশলস্ত্রর উৎপাদন
িাড়ালত অগ্রাবধকার বদলছে না, প্সই সলগে প্রবতরষ্া সামগ্রীর
রপ্তাবন করলতও আগ্রহী। এর ফল্, বিশ্ব িাজালর এক উপ�ু তি
সরিরাহ-শৃ ঙ্খ্ গলড় উঠলি। এমনবক, এই কবরডরগুব্
প্দশীয় প্রবতরষ্া সামগ্রী উৎপাদলন পবরপূ রক হলয় উঠলি
এিং আমদাবন বনভদেরশী্তা কবমলয় রপ্তাবন িাড়ালত সাহা�যে
করলি।

উত্তর প্রশেে

প্রনতরষো নেল্প কনরির :
চ ত প্রচতর বা চ
কচর করর
চহসবাকর
লক কবা পু র বাচস
বা চল
চি কূটকক চিচ ত করবা
হক ক এ চল
রু ক ল
ঞ্চকলর
ু্

নক প্রতযোো রশয়শে?

ভারত ২০২৫ সাল্র মলধযে প্দশীয় প্রবতরষ্া সামগ্রীর
উৎপাদন ২৫ বিব্য়ন মাবকদেন ড্ার করার পবরকল্পনা
কলরলে। এই ্ষ্যে পূ রলে প্রবতরষ্া বশল্প কবরডর দুবট
গুরুত্বপূ েদে ভূবমকা পা্ন করলি এিং প্রবতরষ্া সামগ্রীর
উৎপাদন িাড়ালি। ভবিষযেলত প্দশীয় অস্ত্রশলস্ত্রর প�দোপ্ত
সংখযোয় উৎপাদন ও রপ্তাবনর উভয় উলদেশযেই পূ রে
হলি।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৭

পবরলিশ

িনযেপ্রাে সু রষ্া

রন্প্রাণ রক্া
ু ক্া
ভারলের সর
এক খড়্গক্বক্শষ্ট গন্াশরর সংখযো ক্বংশ
শতশক প্রাি ক্বলধু ক্তির প্রাশন্ত দপৌঁশে
ক্গশিক্েল। বনযে পক্রশবশশ দকবল
২০০টি গন্ার রীক্বত ক্েল। অবশযে,
সরকাশরর সমশিাপশযাগী পেশক্ষপ
এবং উপযধু তি সংরক্ষশণর ফশল দেশশ
গন্াশরর সংখযো ধীশর ধীশর দবশড়শে।
বত্ষ মাশন এ দশ্রণীর গন্াশরর ৭৫
শতাংশই ভারশতর বনযে পক্রশবশশ
সধু রক্ক্ষত রশিশে। এোড়াও, দলপার্ষ,
ক্সংি, বাঘও অনযোনযে বনযেপ্রাণীর
সংখযো ভারশত ক্রমশ বাড়শে।
২৮

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

ি

নযেপ্রােীর প্রবত সম্ান প্রদশদেন ভারতীয় সংস্ৃ বত ও
মূ ্যেলিালধর এক অবিলছেদযে অগে। পবরলিশ, বজনগত
সংরষ্ে, সামাবজক, অথদেননবতক, বিজ্াবনক, বশষ্ামূ ্ক,
সাংস্ৃ বতক, পশুলপ্রমীলদর বিলনাদন প্রভৃবত প্ষ্লরে প্দশ
িনযেপ্রােীর গুরুত্বপূ েদে অিদালনর কথা স্ীকার কলর। অিশযে,
বিবভন্ন কারলে িহু প্রজাবতর িনযেপ্রােীর বি্ুবপ্তর আশঙ্কা রলয়লে।
সরকার প্রলয়াজনীয় পদলষ্প গ্রহে কলরলে এিং বি্ুপ্তপ্রায়
এ ধরলনর িনযেপ্রােীর সংরষ্ে ও সু রষ্ায় একাবধক উলদযোগ
গ্রহে কলরলে। কমপলষ্ ২২বট প্রজাবতর িনযেপ্রােীলক সংরষ্ে
কমদেসূবচর তাব্কায় অ্ভুদেতি করা হলয়লে। ভারলত প্্পাডদে,
বসংহ, িালঘর সংখযোয় ্ষ্যেেীয় অগ্রগবত হলয়লে। সংরষ্লের
উপ�ু তি িযেিস্ার ফল্ই এই সাফ্যে পাওয়া প্গলে।
প্তসরা মাচদে বিশ্ব িনযেপ্রাে বদিস উদ�াপন উপ্লষ্ আসু ন
আমরা প্দবখ ভারলত িনযেপ্রাে সংরষ্ে ও সু রষ্ায় কতটা
অগ্রগবত হলয়লে।

দেপাশি্বর সংখযো ৬০ েতাংে রৃ নদ্

দেপাি্ব

দমাট সংখযো

১২,৮৫২

২০২০’র নিশসবের
পয্বন্ত

নসং�
l ২০১৫ ক্থদক ২৭ শতাংশ ক্িদড় ২৮.৮৭
শতাংশ হদয়দে

l বসংদহর প্রাকৃবতক আিাস এিাকা

২০১৫’ক্ত ২২ হাজার িগ্থ বকদিাবিিার
ক্থদক ৩৬ শতাংশ ক্িদড় ২০২০’ক্ত ৩০
হাজার িগ্থ বকদিাবিিার হদয়দে

l সরকার ২০১৮’ক্ত এশীয় প্রজাবতর
্ শরু
ু কদর
বসংদহর সংরক্দে কি্ষসবচ

দমাট সংখযো

৬৭৪

২০২০’র সম্রীষো
অিু যায়্রী

ু
৭,৯১০
l ২০১৪ সাদি সংখ্যা বেি আনিাবনক

l িধ্যপ্রদেশ, কে্থািক ও িহারাদ্রে ক্িপাদে্ষ র সংখ্যা
ক্রকে্ষ ক্িদড় হদয়দে েথারেদি – ৩,৪২১; ১,৭৮৩
এিং ১,৬৯০

রার

রাশরর সংখযোয় ৩৩
েতাংে রৃ নদ্

ু
ভারদত িাদরর সংখ্যা
l ২০১৮’র গেনা অনোয়ী
ক্িদড় ২,৯৬৭ হদয়দে

l িধ্যপ্রদেদশ িাদরর সংখ্যা সি্ষাবধক ৫২৬টি
ক্িদড়দে, কে্থািদক ক্িদড়দে ৫২৪টি এিং ততৃ ীয়
স্াদন থাকা উত্তরাখদন্ড ক্িদড় হদয়দে ৪২২

ু
২০২২-এর
l ক্সন্ট বপিাস্ষিাগ্থ ক্রারো অনোয়ী

ৃ করার
আদগই ভারত িাদরর সংখ্যা ব্গুে িবদ্ধ
্ কদরদে
ক্ক্দত্র তার অগেীকার পরে

ৃ
l ২০১৮’ক্ত ি্যাঘ্র গেনায় ভারত বিদবের িহত্তি

চরক েবাট রবাক র
তবাং এ
প্রজবাচতর চসংকহর
তবাং এরং েবাট
লপবাক ্র
তবাং ই বারকত রক ক
র এটবাই বারকতর জর রচিক যুর উ ল
প্রচত ল
কহতু র বাল প্রজবাচতর এই
র যুপ্রবা রবা বাদযু- ৃ কলর পকরর চদকক
রক ক এরং একদর সং যুবা
েবা ত রৃ চ র
কবার হ ল ু কূল র যু পচরকর

-প্রকাে িাভশেকর,

পচরকর র

জলরবা ু পচররত্ ে

ক্যাদিরা ্্যাপ ি্যিহার কদর নতনতু বগদনস ক্রকে্ষ
কদরদেচ

l ভারদত এখন িন্য পবরদিদশ জীবিত ক্িাি িাদরর
সংখ্যা্র ৭০ শতাংশই রদয়দে

মািু ি ও রিযেপ্রা�্রীর সংরাত দমাকানরো

জবাত র যুপ্রবা প ক্ দর বা কচেচট
-এর জবা ু বাচর েবা ু
র যুপ্রবা র েক যু সং বাত এ বাক বার ক একচট পরবাে ্ সবারবা দক কবা ক
্ র
করবার জ যু ুকেবাদ ককর েবা ু র যুপ্রবা র েক যু সং বাতপূ ্ পচরচ চত
েবাকবাচরলবা রবাজযু ক বাচসত ঞ্চল চলর কবাক এই পরবাে ্ একচট
পূ ্ হবাচত বার

২২নট সঙ্কটগ্স্ত নরেুপ্তপ্রায় রিযেপ্রা�্রী সংরষে�
কম্বসূনচর অন্তভু ্বতি

সঙ্কটগ্রস্ত বি্ুপ্তপ্রায় িনযেপ্রােীর সু রষ্ায় সরকার
একবট সংরষ্েমূ ্ক কমদেসূবচ গ্রহে কলরলে। ২০২১
সাল্র জানু য়াবরলত মা�াবর আকালরর িনযে প্িড়া্
কযোরাক্’প্ক সঙ্কটগ্রস্ত বি্ুপ্তপ্রায় িনযেপ্রােীর তাব্কায়
অ্ভুদেতি করা হলয়লে। এর ফল্, সংরষ্েমূ ্ক
কমদেসূবচর আওতায় িনযেপ্রােীর সংখযো প্িলড় ২২।

সঙ্কটগ্রস্ত বি্ুপ্তপ্রায় িনযেপ্রােীর মলধযে রলয়লে তুষার বচতা, প্ফ্াবরকান সহ ইবন্ডয়ান িাটিাডদে, শুশুক,
হাগেু্, নী্বগবর থর, সামুবদ্রক কছেপ, এবডি্ প্নটি
সু ইফটল্ট, এশীয় প্রজাবতর িনযে মবহষ, বনলকাির
প্মগালপাড, মবেপুর প্রিা-অযোলন্্াডদে বডয়ার, শকুন,
মা্ািার বসলভট, এক খড়্গবিবশষ্ গন্ডার, এশীয়
প্রজাবতর বসংহ, স্য়াম্ বডয়ার, নদদোন বরভার প্টরাবপন,
প্মঘ্া বচতা, বতবম, প্রড পান্ডা প্রভৃবত।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৯

পবরলিশ

িনযেপ্রাে সু রষ্া

সরকার সংরনষেত এোকাগুনের সুেষে পনরচােিায় রেমতানেকা
বতনর করশর এরং দসরা কাশির িিযে স্ব্রীকৃনত দেশর
২০২১ প্থলক পবরলিশ, িন ও জ্িায়ু পবরিতদেন মন্তক
১০বট প্সরা জাতীয় উদযোন, ৫বট উপকূ্ ও সামুবদ্রক পাকদে
এিং ৫বট প্সরা বচবড়য়াখানার ক্মতাব্কা বতবর কলর
তালদর পুরস্ৃ ত করলি। মন্তক ইবতমলধযেই ১৪৬বট জাতীয়
উদযোন ও িনযেপ্রাে অভয়ারলেযের প্ষ্লরে সু দষ্ পবরচা্নায়
মাপকাবঠ বনধদোরে সংক্া্ পদ্বত জাবর কলরলে।

সংরনষেত এোকার পনরন্ রৃনদ্

প্দলশ িনাঞ্চল্র পবরবধ ্ষ্যেেীয়ভালি িৃ বদ্ প্পলয়লে।
সংরবষ্ত এ্াকার সীমানাও িৃ বদ্ প্পলয়লে। ২০১৪’প্ত
সংরবষ্ত এ্াকার সংখযো বে্ ৬৯২। ২০১৯ সাল্ এই
সংখযো প্িলড় ৮৬০ হলয়লে। কমুযেবনবট বরজালভদের সংখযো
২০১৪’র ৪৩ প্থলক প্িলড় ২০১৯-এ ১০০ হলয়লে।

রিযেপ্রা�্রী সুরষোয় আরও উশেযোে
ভারত্রীয় েডিার সংরষে� পনরকল্পিা ২০২০ : িতদেমান

গন্ডালরর সংখযো িাড়ালনার জনযে একাবধক প্রয়াস গ্রহে করা
হলয়লে। এই পবরকল্পনার মাধযেলম গন্ডালরর িাসস্ালনর
এ্াকা অনু �ায়ী সংখযোর-বভবত্তলত সমানু পাবতক হার
িজায় রাখার ওপর গুরুত্ব প্দওয়া হলছে। িতদেমালন এক
খড়্গবিবশষ্ গন্ডালরর ৭৫ শতাংশই আসাম, উত্তরাখন্ড
ও পবচিমিলগের িনযে পবরলিলশ বিচরে কলর।
দপ্রাশিক্ট িেনফি : নদনদী ও সামুবদ্রক ড্বফলনর
সংরষ্ে ও সু রষ্ায় ২০২০’প্ত এই কমদেসূবচ প্ঘাষো
করা হয়। সরকার নদনদীর ড্বফনলক জাতীয় জ্জ
প্রােী বহসালি প্ঘাষো কলরলে। নদীর ড্বফলনর ওপর
পবরচাব্ত এক সমীষ্া অনু �ায়ী, গগো ও রিহ্মপুলরের মূ ্
প্রিালহ ড্বফলনর সংখযো বস্বতশী্ রলয়লে িল্ জানা
প্গলে। অিশযে, নদনদীগুব্র শাখা-উপশাখায় ড্বফলনর
সংখযো কলমলে। নদী ড্বফন সংরষ্ে কমদেপবরকল্পনার
আওতায় গগোনদীর ড্বফলনর গুরুত্বপূ েদে প্রাকৃবতক
িাসস্ান বহসালি গগো নদীলক সংরবষ্ত আিাস এ্াকা
বহসালি প্ঘাষো করা হলয়লে।
িাত্রীয় কছিপ সংরষে� পনরকল্পিা : ভারলত
সামুবদ্রক কছেপ সংরষ্লে সরকার ২০২১ সাল্র
জানু য়াবরলত এই পবরকল্পনার কথা প্ঘাষো কলর। এই
কমদেপবরকল্পনার উলদেশযে হ’্ সামুবদ্রক কছেলপর জনযে
এক স্াস্যেকর সামুবদ্রক অনু কূ্ পবরলিশ গলড় প্তা্া,
�ালত সমববিত ও অংশীদাবরলত্বর বভবত্তলত জ্জ এই
প্রােীবটর সংরষ্ে হয় ও সংখযো িাড়ালনা �ায়।
তুিার নচতা সংরষে� পনরকল্পিা : ভারলত তুষার বচতা
ও তার প্রাকৃবতক িাসস্ান সংরষ্ে করা হলয় আসলে।
সরকার তুষার বচতার প্রাকৃবতক িাসস্ান অটুট রাখলত
একাবধক পবরকল্পনা গ্রহে কলরলে। তুষার বচতা ও তার
িাসস্ালনর সু রষ্ার ফল্ বহমা্য় প্থলক সৃ ষ্ গুরুত্বপূ েদে
নদনদীগুব্র প্রিাহ সু বনবচিত হলয়লে। সরকার তুষার
বচতালক উচ্চ বহমা্য় এ্াকায় এক বিলশষ সংরবষ্ত
৩০
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প্রাবে বহসালি প্ঘাষো কলরলে।
�ানত সংরষে� : ২০১৭’র গেনা অনু �ায়ী, ভারলত
এশীয় প্রজাবতর হাবতর সংখযো সিদোবধক ২৯,৯৬৪।
এশীয় প্রজাবতর ৬০ শতাংলশর প্িবশ হাবত ভারলত
প্রাকৃবতক পবরলিলশ সু রবষ্ত। এোড়াও, প্দলশ িন্দী
দশায় থাকা হাবতর সংখযো প্রায় ২,৭০০। ভারত সরকার
ভারতীয় হাবতলক জাতীয় ঐবতহযেিাহী পশু বহসালি
প্ঘাষো কলরলে।
েকুি সংরষে� কম্বপনরকল্পিা ২০২০-২৫ : ভারলত
িনযে পবরলিলশ ৯বট প্রজাবতর শকুন রলয়লে। অিশযে,
৩বট প্রজাবত – প্হায়াইট িযোকড্, প্লেন্ডার বি্ড এিং
্ং বি্ড শকুলনর সংখযো ্ষ্েীয়ভালি হ্রাস প্পলয়লে।
২০২০ সাল্ বিশ্ব িনযেপ্রাে সংরষ্ে সংগঠন
আইইউবসএন – এই ৩বট প্রজাবতর শকুনলক অতযে্
সঙ্কটগ্রস্ত বি্ুপ্তপ্রায় বহসালি প্ঘাষো কলর। ভারলতর
নতুন এই কমদেপবরকল্পনা শকুলনর সংখযো িাড়ালত ও
তালদর সংরষ্লে সাহা�যে করলি।

কলরানার বিরুলদ্ ্ড়াই

স্াস্যে

ভ্াকডসন ম�ত্ী : ডরশ্বলক ভারলের
িীরনোয়ী উপহার

কনেৃত্ব ও বন্ুঙ্ত্বর প্রকৃে পরীক্া হয় কঠিন েমঙ্য়। রারে কঙ্রানা রাইরাে মহামারীর কমাকাশ্বলা ককবল
িক্োর েঙ্গেই কঙ্রশ্ন, বরং রারঙ্েই তেশ্র কঙ্রানা টিকা েরবরাহ কঙ্র ২০টিরও কবশ্ি কিিঙ্ক োহা�যি
কঙ্রঙ্ে

ক

প্রানা মহামারী শুরুর সময় প্রায় সিদেরেই
এরকম একটা উলবিগ বে্ প্�, �বদ ভারত
দষ্তার সলগে এই মহামারীর প্মাকাবি্া
করলত না পালর, তা হল্ প্কি্ ভারলতর কালেই
নয়, িরং সমগ্র মানি জাবতর পলষ্ই তা জবট্ সঙ্কট
হলয় দাঁড়ালি। মৃতুযের সংখযো হলি অতীত। কালরারই
ধারো বে্ না প্�, অজানা এক শত্রু বক ষ্বত করলত
পালর! এমনবক, কারও কালেই সংক্মে প্রবতলরাধ
এিং প্দলশর নাগবরকলদর সু রষ্ার জনযে বনবদদেষ্ প্কানও
প্প্রালটাক্ িা বিবধও বে্ না। বকন্তু, কড়া বসদ্া্,
(পবরসংখযোন ২০২০’র
োওয়াই
নভ,
কোই
নভ
১৮ প্ফব্রুয়াবর প�দে্)
�থা�থ বচ্াভািনা এিং প্রস্তুবতর ফল্ ভারত সাফল্যের
দকানট িমু িা
সলগে মহামারী প্মাকাবি্ায় সষ্ম হলয়লে। আজ ভারত ১,০১,৮৮,০০৭
পর্রীষো
বিলশ্ব ১০০বটরও প্িবশ প্দলশর কালে আশার আল্া দমাট নটকাকর�
প্দখালত প্পলরলে।
৯৭.৩০%
১,৩৯,৫৪২ ১,০৬,৬৭,৭৪১
সু
স্তার �ার
আরোশন্তর
সংখযো
সু
স্
তার
সংখযো
সম্প্রবত রাজযেসভায় প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী িল্লেন,
আজ কলরানা বিলশ্বর সলগে সম্কদে িজায় রাখার প্ষ্লরে
মৃতুযে �ার (১.৪২%) দমাট মৃতুযে – ১,৫৬,১১১
ভারতলক এক নতুন মারো বদলয়লে। প্রাথবমকভালি
�খন জানাই �ায়বন, প্কান ওষু ধ িা বটকা এই
নটকাকর� সম্পনক্বত
মহামারীর বিরুলদ্ ্ড়াই চা্ালি, তখন সমগ্র বিলশ্বর
তশথযের িিযে আশরােযে দসতু অযোপ
নজর পলড় ভারতীয় ওষু ধপলরের ওপর। ভারত বিলশ্বর
স্াস্যে প্ষ্লরে আলরাগযে প্সতু অযোপ বিলশ্ব সিলচলয় প্িবশ ডাউনল্াড
কালে ঔষধা্য় হলয় উলঠলে। প্কি্ ভারত প্থলকই
করা হলয়লে। প্কা-উইন অযোপ প্ডটালিলসর সলগে এই অযোপবটর
মহামারীর সময় ১৫০বট প্দলশ ওষু ধপরে সরিরাহ করা
প্�াগসূ
প্�া
প্�
�াগসূ
গসূ রে স্াবপত
গসরে
স্াবপ
স্াবপ
াবপত
ত হলয়লে।
হহলয়ল
লয়ল এই প্�াগসূ রে স্াবপত হওয়ার
হলয়লে। তাই, আমরা মানিজাবতর সু রষ্ায় খুি প্িবশ
ফল্
ফল্ অযে
অযোপ িযেিহারকারীরা এখন প্থলক চ্বত
বপবেলয় প্নই। প্কি্ তাই নয়, সারা বিশ্ব গলিদের সলগে
বটকাকরে
অবভ�ান সম্লকদে বিবভন্ন
বট
বটকাকর
স্ীকার করলে প্�, বিশ্বিাসী ভারতীয় বটকা প্পলয়লে।
তথযে
তথ জানলত পারলিন। এোড়াও,

২০.৯৪

ভারশত নরশশ্বর রৃ�ত্তম নটকাকর� অনভযাি

ভারলত প্�ভালি কলরানায় আক্াল্র ঘটনা দ্রুত
হালর কমলে, তা প্দলখ এটা ি্া প্�লতই পালর প্�, প্দশ
খুি শীঘ্রই মহামারীলক বপেলন প্ফল্ এবগলয় �ালি।
িতদেমালন বিলশ্বর িৃ হত্তম বটকাকরে কমদেসূবচ ভারলত
চ্লে। ২০২১ সাল্র ১৯ প্ফব্রুয়াবর প�দে্ প্কাবভড১৯ এর বিরুলদ্ ্ড়াইলয় ১ প্কাবট মানু লষর বটকাকরে
হলয়লে। ভারলত প্রবত ১০ ্লষ্ সু স্ষ্ভালি কলরানায়
আক্াল্র হার ১০৪, �া বিলশ্ব অনযেতম সিদেবনম্ন। জাতীয়
স্তলর সু স্তার হার প্িলড় ৯৭.২৬ শতাংশ হলয়লে, �া
বিলশ্ব অনযেতম সিদোবধক।

িযেিাহারকারীরা এই অযোলপর মাধযেলম
বটকাকরলের
বট
শংসাপরে প্পলয় �ালিন।

নরশশ্বর কাশে রন্ধুদত্বর �াত রানেশয় দেওয়া

প্নপা্, িাং্ালদশ, ভুটান, মা্বিীপ, প্সলশ্স,
মায়ানমার ও মবরশালসর পর ভারলত বতবর বটকা
িািদোলডাজ ও প্ডাবমবনকালত পাঠালনা হলয়লে। এোড়াও,
ভারলতর এই বটকা রিাবজ্, প্সৌবদ আরি, দবষ্ে
আবরিকা ও মরল্ালতও সরিরাহ করা হলয়লে। এখনও
প�দে্ ২০বটরও প্িবশ প্দশ ২.২৯ প্কাবটরও প্িবশ
কলরানা বটকা প্পলয়লে।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩১
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িালজট ২০২১-২২

এক

সস্থ
ভারতের
ু

েশষেযে

প্রকৃে অঙ্র্ভই
েু স্থ-েবল নাগশ্রক
কিঙ্ির কাঙ্ে েম্ি।
োই, েব্ভোধারঙ্ির
েু স্াস্থযি ব্ায় রাখা আরও
কবশ্ি গুরুত্বপূ ি্ভ হঙ্য় ওঙ্ঠ, �খন
েমগ্র শ্বশ্ব মহামারীর শ্বরুঙ্দ্ধ লোই
করঙ্ে। এই শ্বষয়গুশ্লঙ্ক শ্বঙ্বিনায়
করঙ্খই ২০২১-২২ োধারি বাঙ্্ট
ককবল দূরদৃশ্ষ্েম্ন্ন ও েু দূরপ্রোরী নয়,
বরং এঙ্ে স্াস্থযি কক্ঙ্রের ওপর েঙ্ব্ভাচ্চ
অগ্রাশ্ধকার কিওয়া হঙ্য়ঙ্ে

মা

নু লষর স্াস্যে প্ষ্লরে বিবনলয়ালগর জনযে প্রলয়াজন
হয় �থা�থ পবরকল্পানা এিং সরকালরর দৃ ঢ়
মলনাভাি। ২০২১-২২ সাধারে িালজট এমন
একবট িালজট, প্�খালন বিগত িালজটগুব্র তু্নায়
স্াস্যে ও প্রাগী ক্যোে প্ষ্লরে িরালদের পবরমাে ্ষ্যেেীয়
হালর িৃ বদ্ প্পলয়লে। এিালরর িালজলট স্াস্যে ও প্রাগী
ক্যোে প্ষ্রেলক ৬বট প্মৌব্ক স্তলম্র অনযেতম একবট
িল্ স্ীকার করা হলয়লে। ২০২১-২২ এর িালজলট
স্াস্যে প্ষ্লরে িরালদের পবরমাে ২০২০-২১ এ িরাদে
৯৪,৪৫২ প্কাবট টাকা প্থলক প্িলড় ২,২৩,৮৪৬ প্কাবট
টাকা হলয়লে।
৩২
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স্াস্যে ও প্রাগী ক্যোে প্ষ্লরে িালজট িরালদে এই
বিপু্ িৃ বদ্ স্াস্যে প্ষ্লরে িযেয় িরাদে িৃ বদ্র
ক্মিধদেমান প্রিেতালকই প্রবতফব্ত কলর। ২০১৪
প্থলকই প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীর প্নতৃলত্ব একাবধক
নাগবরক-প্কবন্দ্রক উলদযোলগর সূ চনা হলয়লে। আর
এ প্থলকই স্াস্যে ও প্রাগী ক্যোে প্ষ্লরে সরকালরর
দূ রদৃ বষ্ ও অগেীকালরর প্রমাে প্মল্। িালজট িরালদে
িৃ বদ্, অবভনি উলদযোগ, স্াস্যে গলিষো ও স্াস্যে পবরলষিা
িযেিস্া সু দৃঢ়করলের ফল্ ভারত শীঘ্রই জনস্াস্যে প্ষ্লরে
বিলশ্বর অগ্রেী প্দশ হলয় উলঠ অনযোনযে প্দলশর কালে
দৃ ষ্া্ স্াপন করলি।

এই কম্বসূনচর প্র্াি বরনেষ্যে:

িতু িত্ব নক?

সদযে প্ঘাবষত প্কন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ প্রধানমন্তী আত্বনভদের
সু স্ ভারত প্�াজনার জনযে ে’িেলর িরালদের পবরমাে
৬৪,১৮০ প্কাবট টাকা। এই কমদেসূবচর ফল্ প্রাইমারী,
প্সলকন্ডারী এিং টাবসদেয়াবর বচবকৎসা পবরকাঠালমা মজিুত
হলি, স্াস্যে পবরলষিা িযেিস্া আরও সু দৃঢ় হলি, নতুন
ধরলনর প্রাগ-িযোবধ বনেদেয় ও তার প্রবতকালরর জনযে
উপ�ু তি প্রবতষ্ান গলড় উঠলি। সলিদোপবর, জাতীয় স্াস্যে
বমশন আরও সু বিনযেস্ত হলি। প্রধানমন্তী আত্বনভদের সু স্
ভারত প্�াজনার ফল্ ভারলতর জনস্াস্যে পবরকাঠালমা
প্ষ্লরে অভািনীয় অগ্রগবত হলি। প্দলশর ৫বট অঞ্চল্
নযোশনা্ প্সন্ার ফর বডবজজ কলন্টা্ প্রবতষ্ান গলড়
প্তা্া হলি এিং ২০বট প্মলট্া পব্টান স্াস্যে নজরদাবর
ইউবনট স্াপন করা হলি। সমস্ত সরকাবর বচবকৎসা
পরীষ্াগালরর সলগে আ্ঃসংল�াগ গলড় তু্লত রাজযে
ও প্কন্দ্রশাবসত অঞ্চল্ স্াস্যে সংক্া্ সু সংিদ্ তথযে
প্রকৃত
২০১৯-২০
(ককোটি িোকোয়)

মন্ত্রক/দপ্তর

বোজেি বরোদ্দ
২০২০-২১
(ককোটি িোকোয়)

১৭,৭৭৮বট গ্রামীে এিং ১১,০২৪বট শহরাঞ্চ্ীয় স্াস্যে ও
প্রাগী ক্যোে প্কন্দ্রলক সাহা�যে প্দওয়া
সমস্ত প্জ্ায় সু সংিদ্ সরকাবর বচবকৎসা পরীষ্াগার
স্াপন এিং ১১বট রালজযে ৩,৩৮২বট ব্লকস্তরীয় সরকাবর
স্াস্যে প্কন্দ্র গলড় প্তা্া
৬০২বট প্জ্ায় বক্বটকা্ প্কয়ার হসবপটা্ ব্লক গলড়
প্তা্া এিং ১২বট প্কন্দ্রীয় প্রবতষ্ান স্াপন
নযোশনা্ প্সন্ার ফর বডবজজ কলন্টা্ প্রবতষ্ালনর আরও
মালনান্নয়ন

সম্ব্ত প্পাটদো্বটর িযেিহার শুরু করা হলি। এোড়াও,
১৭বট নতুন সরকাবর স্াস্যে ইউবনট চা্ু করা হলি।

বোজেি বরোদ্দ
২০২১-২২
(ককোটি িোকোয়)

স্বোস্থ্য ও পটরবোর কল্যোণ দপ্তর

৬২,৩৯৭

৬৫,০১২

৭১,২৬৯

স্বোস্থ্য গজবষণো দপ্তর

১,৯৩৪

২,১০০

২,৬৬৩

আয়ু ষ মন্ত্রক

১,৭৮৪

২,১২২

২,৯৭০

ককোটিড সম্পটকিত টবজেষ সংস্থ্োন
টিকোকরণ

৩৫,০০০

পোনীয় েল্ ও স্বোস্থ্যটবধোন দপ্তর

১৮,২৬৪

২১,৫১৮

৬০,০৩০

পু টি

১,৮৮০

৩,৭০০

২,৭০০

পোনীয় েল্ ও স্বোস্থ্যটবধোন খোজত অর্ি

৩৬,০২২

কটমেজনর অনু দোন
স্বোস্থ্য কেজে অর্ি কটমেজনর অনু দোন
কমোি

১৩,১৯২
৮৬,২৫৯

৯৪,৪৫২

২,২৩,৮৪৬

কবা দক র েজরু ত
ে
বা যু রযুর বা ক
ক এক সু দৃ প্রবাইেবার সকক বার টবাচস্ বার বা যু
পচরকবা বাকেবার পর এর সক সেবা বাকর প্রক বাজ
সু -চরসু চ ্
বা যু ক জরদবাচরর জ যু
ু চ ক প্রচত বাক র এ রক র প্রচত বাক র সক কর বা
উ েূলক প্রচত বা চলর বা সূ ক তু লকত হকর
বাকত বা যু সং বা
চত কে্পচরক বা সু ু বাকর
পচরিবাল বার জ যু সর্বা ু চ ক ু সন্ধা র সু ক বা -সু চর বা
পবা বা বা

স্বাস্যে মন্ত্রী, িাঃ �ি্বর্্বি

ভারত এরং দকানভি-১৯ দমাকানরোয়
পেশষেপ

কলরানা ভাইরালসর বিরুলদ্ ্ড়াইলয় এিং প্কাবভড১৯ বটকা উদ্ািলনর বদক প্থলক ভারত দৃ ঢ়তার সলগে
বনলজলক বিলশ্বর অগ্রেী প্দশ বহসালি প্রবতবষ্ত কলরলে।
১৫ প্ফব্রুয়াবর প�দে্ ভারলত প্মাট ২০.৬৭ প্কাবট নমুনা
পরীষ্া হলয়লে। এর মলধযে ১.০৯ প্কাবট মানু ষ প্কাবভড১৯ এ আক্া্ হলয়লেন এিং ১.০৬ প্কাবট মানু ষ সু স্
হলয়লেন। প্কাবভড-১৯ সংক্া্ বচবকৎসা সরজিাম
উৎপাদলন ভারত এখন আত্বনভদের হলয় উলঠ এই সমস্ত
সামগ্রী রপ্তাবনও করলে।
কলরানা ভাইরাস বটকার জনযে ৩৫ হাজার প্কাবট টাকা:
৩৫ হাজার প্কাবট টাকার িালজট সংস্ান কলর প্কাবভড১৯ এর বিরুলদ্ প্দলশর ্ড়াই আরও প্জারদার
হলয়লে। ভারলতর প্নতৃত্বদালনর ষ্মতা উৎপাদলনর
প্ষ্লরে সষ্মতা এিং দ্রুততার সলগে বটকাকরলের মধযে
বদলয় প্রবতফব্ত হলছে। প্ফব্রুয়াবর মাস প�দে্ ১৫.৮৭
্ষ্ সু ফ্লভাগীর বটকাকরে হলয়লে।
আরও ২০বট বটকা উদ্ািলনর পলথ :
ভারলত আরও ১৮-২০বট বটকার উদ্ািন বনলয় বনর্র
কাজ চ্লে। এই বটকাগুব্ প্�াগযেতা প্রমালের বিবভন্ন
প�দোলয় রলয়লে। কলয়কবট বটকা বপ্র-বক্বনকা্ ট্ায়াল্
রলয়লে। অনযে কলয়কবট বটকার বক্বনকা্ ট্ায়া্ শুরুর
পলথ। ইবতমলধযেই কলয়কবট বটকার প্রথম পলিদের,
কলয়কবট ববিতীয় পলিদের এিং অনযে কলয়কবটর তৃতীয়
পলিদের ট্ায়া্ প্শষ হলয়লে। আগামী কলয়ক মালসই
কলয়কবট বটকা সরকালরর কালে এলস �ালি। এমনবক,
ভারত িহু প্দশলক বটকা রপ্তাবনও করলে।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৩

অবিস্মরেীয়

মহারাজা সু লহ্লদি

ভারত তার বীর সন্ানদের
য�াগ্য সম্ান দেদছে

রারে �খন স্াধীনোর ৭৫েম বঙ্ষ্ভ
পিাপ্ভি করঙ্ে িঙ্লঙ্ে, েখন েরকার
এটা উপলশ্ধি কঙ্র ক�, �াঁরা স্াধীনোর
্নযি অোমানযি অবিান করঙ্খশ্েঙ্লন,
োঁঙ্ির স্মরি করাও েমান োৎপ�্ভপূি।্ভ
এরকমই এক অোমানযি বযিশ্ক্তত্ব হঙ্লন
মহারা্া েু ঙ্হলঙ্িব। প্রধানমন্তী ২০২১
োঙ্লর ১৬ কেব্রুয়াশ্র উতির প্রঙ্িঙ্ির
বাহারাইি ক্লায় মহারা্া েু ঙ্হলঙ্িব
স্মৃশ্েঙ্েৌধ এবং শ্িঙ্তিৌরা হ্রঙ্ির
উন্নয়নমূ লক কাঙ্্র শ্িলানযিাে কঙ্র
কিিবােীর েঙ্গে োঁঙ্ক স্মরি কঙ্রন।

বারত ক র সুর বা েহবারবাজবা
সুকহলকদকরর রদবা উকপ বা
করবা হক ক
র তরবাই এরং
পূর্বাঞ্চকলর লবাক বা বার েবা যুকে
েবা ু ক র েক েহবারবাজবা সুকহলকদর
জর
ককক
র যু
পবা যুপু কক তবাকক উকপ বা করবা
হক ক
প্র্ািমন্ত্রী িশরন্দ্র দমাে্রী

প্রধানমন্তীর পুলরা ভাষে প্শানার জনযে
বকউআর প্কাডবট স্যোন করুন

৩৪

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

প্�

প্কানও প্দশ ও সংস্ৃ বতর জনযে �াঁরা জমেভূবমর প্রবত
বনলজলদর বিসজদেন বদলয়লেন, তাঁলদর সক্লক স্মরে
করা অতযে্ গুরুত্বপূ ে।দে এরকমই একজন ভারতমাতার
স্ান মহারাজা সু লহ্লদিলক স্মরে কলর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী
িল্লেন, ভারত �খন স্াধীনতার ৭৫তম িলষদে পদাপদেে করলত
চল্লে, তখন মহারাজা সু লহ্দলির মলতা িযেবতিলত্বর অিদান অতযে্
তাৎপ�দেপূেদে হলয় ওলঠ। শ্রািবস্তর রাজা বেল্ন মহারাজা সু লহ্লদি
ব�বন তাঁর সাহবসকতার জনযে পবরবচত বেল্ন। একাদশ শতাদেীলত
এক ্ড়াইলয় বতবন গজবনর মাহমুলদর আত্ীয় গাজী বসয়দ সা্র
মাসু দলক হতযো কলরবেল্ন। প্রধানমন্তী আরও িল্লেন, ভারত ও
ভারতীয়ত্ব অষ্ুণ্ন রাখার জনযে �াঁরা সিবকেু বিসজদেন বদলয়বেল্ন,
তাঁলদর ইবতহালসর পাতায় প্�াগযে সম্ান প্দওয়া হয়বন। তাই,
ইবতহাস রচবয়তালদর বিারা ভারতীয় ইবতহালসর সৃ বষ্কতদোলদর প্রবত
এই অবনয়ম ও অবিচার সংলশাধন করার উলদযোগ বনলয়লে এই
সরকার।
২০২১ সাল্র ১৬ প্ফব্রুয়াবর মহারাজা সু লহ্লদলির িাবষদেকীলত
প্রধানমন্তী িাহারাইচ প্জ্ায় তাঁর স্মৃবতলসৌধ এিং বচলত্তৌর হ্রলদর
উন্নয়নমূ ্ক কাজকলমদের বশ্ানযোস কলর তাঁলক স্মরে কলরন।

স্া

রারে �খন স্াধীনোর ৭৫েম বঙ্ষ্ভ পিাপ্ভি করঙ্ে
িঙ্লঙ্ে, েখন কিঙ্ির স্াধীনো েংগ্রাঙ্ম অনযিেম
মাইলেলক ‘কিৌশ্রঙ্িৌরা’ রটনার িেবঙ্ষ্ভর েূ িনা
হঙ্ছে। স্থানীয় শ্িল্পকলা, েংস্ৃশ্ে ও আত্মশ্নর্ভ রোর
েঙ্গে �ু ক্ত শ্বশ্রন্ন শ্বষয়ঙ্ক িেবষ্ভ উি�াপন
অনু ঠিাঙ্ন �ু ক্ত করার কিষ্া হঙ্য়ঙ্ে। স্াধীনো
েংগ্রামীঙ্ির প্রশ্ে এটাই হঙ্ব প্রকৃে শ্রদ্ধা

ধীনতার ্লষ্যে ভারলতর ্ড়াইলয় গেঅংশগ্রহে বে্
অনযেতম িড় হাবতয়ার। ভারলতর স্াধীনতা সংগ্রালম
এমন অসংখযে ঘটনা রলয়লে, প্�গুব্ গুরুত্বপূ েদে ভূবমকা
পা্ন কলরবে্। এরকমই একবট তাৎপ�দেপূেদে ঘটনা ঘলটবে্
১৯২১ সাল্র ৪ প্ফব্রুয়াবর প্চৌবরলচৌরায়। শতিষদে আলগ এই
ঘটনায় ক্ুদ্ জনতা প্সবদন বরিবটশ শাসকলদর একবট থানা
পুবড়লয় বদলয়বে্। এই ঘটনা প্দলশর স্াধীনতা সংগ্রালম
এক নতুন বদশা বস্র কলরবে্। প্সবদলনর প্চৌবরলচৌরায়
ঐবতহাবসক এই ঘটনালক এখন �থাল�াগযে গুরুত্ব প্দওয়া
হলছে। ২০২১ সাল্র ৪ প্ফব্রুয়াবর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী
‘প্চৌবরলচৌরা’ শতিষদে উদ�াপন অনু ষ্ালনর সূ চনা কলরন। এই
উপ্লষ্ বতবন একবট ডাকবটবকটও প্রকাশ কলরন।
সমলিত শবতির ফল্ই প্সবদন দাসলত্বর প্শক্ প্ভলগে
প্ফ্া সম্ি হলয়বে্। আর আজ এই একই সমলিত শবতি
আত্বনভদের ভারত অবভ�ালনর বভবত্ত। প্রধানমন্তী িল্লেন,
“আমালদর দৃ ঢ় সংকল্প বনলত হলি প্�, প্দলশর একতা এিং
প্দলশর প্রবত সম্ানই আমালদর কালে সিদোবধক গুরুত্বপূ েদে।
এই মানবসকতালক সম্্ কলরই আমালদর প্রলতযেক প্দশিাসীর
সলগে এবগলয় চ্লত হলি”।

এই উপ্লষ্ বতবন মহারাজা সু লহ্লদি নামাবঙ্কত
প্মবডলক্ কল্জ ভিলনর উলবিাধন কলরন। প্রধানমন্তী
মহারাজা সু লহ্লদিলক একজন সংলিদনশী্ ও
প্রগবতিাদী শাসক বহসালি স্মরে কলর িল্ন, প্মবডলক্
কল্জ স্াপন এিং স্াস্যে পবরলষিা সু ল�াগ-সু বিধার
সম্প্রসারলের ফল্ স্ানীয় মানু লষর জীিন�াপন আরও
সহজ হলি। মহারাজা সু লহ্লদলির স্মৃবতলসৌধ আগামী
প্রজমেলক অনু প্রাবেত করার পাশাপাবশ, প�দেটলনর প্রসার
ঘটালি। আর এটাই হলি রাজার প্রবত প্রকৃত শ্রদ্া।

প্র্ািমন্ত্রীর ভািশ�র গুরুত্বপ�ূ ্ব নকেু অংে
l শতির্ষ আদগ ক্চৌবরদচৌরায় একটি থানায় অবনি সংদোগ

ক্কানও সাধারে রিনা নয়। অবনি সংদোদগর িদধ্য বেি
ু
এক বিদশর িাত্ষ া। ক্কিি পবিশ
থানাই জ্াবিদয় ক্েওয়া
ু
হয়বন, সাধারে িানদরর
হৃেদয়র আগুন এই রিনার িধ্য
বেদয় প্রকাবশত হদয়বেি

l ভারদতর বোধীনতা সংগ্াদি ক্চৌবরদচৌরার এক বিদশর
গুরুত্ব রদয়দে। এিনবক, বোধীনতা সংগ্াদির ইবতহাদস
এিাও অত্যন্ বিরি, ক্েখাদন একটি রিনার জন্য ১৯ জন
বিপ্লিীদক োঁবস ক্েওয়া হদয়বেি

l ২০২১ সাদির ৪ ক্েব্র ুয়াবর ক্থদক এক িের ক্চৌবরদচৌরার
রিনা উেোপন করা হদি

l আিরা একইসদগে িািা রারিোস ও িহািানা িেন ক্িাহন
িািি্যদক শ্রদ্ধা জানাদিা এিং প্রায় ১৫০ জন বোধীনতা
ু করদত তাঁদের
সংগ্ািীদক োঁবসর কিি ক্থদক িক্ত
প্রদচষ্টার কথা স্মরে করদিা

তু দত বিগত ৬ িের ধদর
l কৃরকদের আত্মবনভ্ষ র কদর তি
ধারািাবহকভাদি ক্চষ্টা চািাদনা হদচ্

প্রধানমন্তী �থাথদেই িল্লেন ইবতহাস, আস্া ও
আধযোবত্কতার সলগে �ু তি এই স্মৃবতলসৌধ গলড় প্তা্ার
উলদেশযে হ’্ প�দেটলনর প্রসার ঘটালনা।
প্রধানমন্তী আরও িল্ন, ভারলতর ইবতহাস প্কি্
ঔপবনলিবশক শবতি িা এ ধরলনর মানবসকতা অি্ম্ন
কলর প্্খা হয়বন। ভারলতর ইবতহাস সাধারে মানু লষর
সবক্য় অংশগ্রহলের মধযে বদলয় ্াব্ত-পাব্ত হলয়লে
এিং এই ইবতহাস এক প্রজমে প্থলক আলরক প্রজমে
িহন কলর চল্লে।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৫

বিলশষ প্রবতলিদন

এনবডএমএ

্ষ
ক্বপর
য়
দথশক রষো ও উদ্াশরর িিযে
ভাররের উশেযোে
ভারশতর অননযে দভৌগক্লক,
রলবািধু ও আথ্ষ -সামাক্রক
পক্রক্থিক্তর কারশণ বনযো,
খরা, ঘূ ক্ণ্ষঝড়, সধু নাক্ম,
ভূক্মকম্প, শিরাঞ্চশল
বনযো, ভূক্মধ্বস, িড়পা বান,
োবানশলর মশতা ক্বক্ভন্ন
ক্বপয্ষ ি ঘশে থাশক। এই
সমি ভারশতর ক্বপয্ষ ি
দমাকাক্বলার সশব্ষ াচ্চ সংথিা
রাতীি ক্বপয্ষ ি বযেবথিাপনা
কতৃ্ষপক্ষ (এনক্রএমএ)
উদ্ধারকাশর এক্গশি
আশস। বেশরর পর বের
ধশর ভারত, প্রমাণ কশরশে
দয শুধধু মারে ক্ষক্তপূ রণ ও
রোণকাশরর মশধযে ক্বপয্ষ ি
বযেবথিাপনা সীমাবদ্ধ দনই
৩৬

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

বন

রাপদ ও বিপ�দেয় প্রবতলরাধী ভারত গলড় তু্লত জাতীয় বিপ�দেয়
িযেিস্াপনা কতৃদেপষ্ (এনবডএমএ) সবক্য়ভালি কাজ কলর।
প্রাকৃবতক বিপ�দেয় অথিা মনু ষযেসৃ ষ্ বিপ�দেয় বকংিা কলরানা ভাইরাস
মহামাবর – সি প্ষ্লরেই এনবডএমএ সামলনর সাবরলত দাঁবড়লয় ্ড়াই কলর।
বিপ�দেয় িযেিস্াপনার সলিদোচ্চ সংস্া বহলসলি এনবডএমএ, বিবভন্ন
নীবত, পবরকল্পনা ও নীবত বনলদদেবশকা বতবর কলর। �ালত বিপ�দেলয়র সময়
সমলয়াপল�াগী এিং দষ্ভালি পবরবস্বতর প্মাকাবি্া করা �ায়। “প্রস্তুবত,
প্রভাি হ্রাস করা এিং �থা�থ িযেিস্া প্নওয়া” এই তল্বের ওপর বভবত্ত কলর
এই সংস্া উলদযোগ গ্রহে কলর। সরকার, প্রাকৃবতক অথিা মনু ষযেসৃ ষ্ বিপ�দেলয়র
প্মাকাবি্ায় ষ্য়ষ্বত কমালত একবট জাতীয় িযেিস্াপনা গ্রহে কলরলে,
এর ফল্ সমস্ত সরকারী সংস্া, অসরকারী প্রবতষ্ান এিং জনসাধারে
একল�ালগ অংশগ্রহে কলর পবরবস্বতর প্মাকাবি্া করলত পালর। বিবভন্ন

ভারত কতটা িুনঁ কপূ�্ব ?

এিনিএমএ ও কশরািা ভাইরাস

প্দলশ প্মাট ৩৬বট রাজযে ও
প্কন্দ্রশাবসত অঞ্চল্র মলধযে ২৭বটই
বিপ�দেয় প্রিে। প্মাট ভূখলন্ডর
৫৮.৬ শতাংশ মা�াবর প্থলক
ভারী ভূবমকম্ প্রিে; ১২ শতাংশ
ভূখলন্ড িনযো হওয়ার �ুঁবক প্িবশ
এিং নদীর মাধযেলম ভূবমষ্য় হয়।
উপকূ্িতদেী
এ্াকার ৫,৭০০
বকল্াবমটার ঘূ বেদে�ড় ও সু নাবম
প্রিে। পািদেতযে অঞ্চল্ ভূবমধ্স ও
তুষার ধ্লসর �ুঁবক রলয়লে। এর
সলগে অবতবরতিভালি শহরাঞ্চল্
িনযো, অবনিকান্ড, বশল্প সংস্ায়
দুঘদেটনা সহ রাসায়বনক, বজি ও
প্তজব্রিয় পদালথদের ফল্ মনু ষযে সৃ ষ্
বিবভন্ন বিপ�দেলয়র �ুঁবক রলয়লে।
অপবরকবল্পত নগরায়ন, �ুঁবক�ু তি
এ্াকায় বনমদোে কাজ সহ অনযোনযে
নানা কারলে বিপ�দেলয়র �ুঁবক আলরা
প্িলড়লে।

এনবডএমএ আইলনর সাহাল�যে
ভারত, কলরানা ভাইরাস মহামাবরর
বিরুলদ্ এই ্ড়াই ্লড়লে।
প্দশজুলড় ২০২০র ২৪প্শ মাচদে
জাতীয় ্কডাউন প্ঘাষোর আলগই
বিবভন্ন ও রাজযে ও প্কন্দ্রশাবসত
অঞ্চল্ বিপ�দেয় িযেিস্াপনা আইন
কা�দেকর হলয়বে্। এই আইনবট
্ষ্ ্ষ্ মানু লষর প্রাে িাঁবচলয়লে
এিং প্দশলক িড় সঙ্কট প্থলক রষ্া কলরলে। ্কডাউলনর বসদ্াল্র
ফল্ ভারলত মহামাবর েবড়লয় পড়ার গবত হ্রাস প্পলয়লে, �ার ফল্
১৪ প্থলক ২৯ ্ষ্ মানু লষর মলধযে সংক্মে এিং ৩৭ প্থলক ৭৮
হাজার মৃতুযে এড়ালনা প্গলে।

আপো নমত্ : প্রকৃত রন্ধু

সরকার ২০১৫ সাল্ “আপদা বমরে”–র
সূচনা কলর। বিপ�দেলয়র সময় এর গুরুত্ব
প্িা�া �ায়। এই প্রকল্পবটলক পাই্ট প্রকলল্পর
প্থলক এখন জন আলন্দা্লনর রূপ প্দওয়া
হলছে। বিপ�দেয় িযেিস্াপনা ও �ুবঁ ক কমালনা
এর মূ্ ্ষ্যে। প্স্ছোলসিকরা ২০১৯ সাল্
ঘূবেদে�ড় ফবের সমলয় ওবডশায় গুরুত্বপূেদে
ভূবমকা পা্ন কলরবেল্ন; উত্তর প্রলদলশর
প্গারখপুর প্জ্ায় ২০২০র ২০প্শ আগটি
প্নৌকাডুবির ঘটনায় ১৩৫ জলনর জীিন রষ্া করা হলয়লে; উত্তরাখলন্ডর
হবরবিালর ২০১৮ – ১৯ সাল্ কাওয়াড় �ারোর সময় গগো নদীলত ডুলি �াওয়ার
পর ১২৫ জনলক উদ্ার করা হলয়লে। মবহ্া প্স্ছোলসিকলদর “আপদা
সাথী” বহলসলি উললিখ করা হয়।

ধরলের বিপ�দেয় এড়ালত প্র�ু বতিবভবত্তক িযেিস্া গ্রহে
করা হয়। �ালত বনরাপদ ও বিপ�দেয় প্রবতলরাধী উদযেমী
ভারত গড়া �ায়।

নকভাশর রেশরর পর রের নরপয্বয় প্রনতশরাশ্
উশেযোশের পনররত্বি রটাশিা �শয়শে

ভারলত, বিপ�দেয় িযেিস্াপনালক প্রথলম কৃবষ দপ্তলরর
কাজ িল্ ভািা হলতা। কারে প্সই সমলয় বিপ�দেলয়র
বিষয়বট প্কি্মারে িনযো ও খরার মলধযেই সীমািদ্

বে্। গুজরালটর মুখযেমন্তী থাকার সময় নলরন্দ্র প্মাদী,
এই িযেিস্ার িাস্তলিাবচত পবরিতদেন বনলয় আলসন।
২০০১ সাল্ গুজরালট ভয়ািহ ভূবমকম্ হলয়বে্।
সরকার, এই বিপ�দেলয়র প্মাকাবি্ার জনযে প্রস্তুত
বে্ না। মুখযেমন্তী বহলসলি রাল্য় দাবয়ত্ব গ্রহে করার
পর নলরন্দ্র প্মাদীর সমলয় নানাপবরিতদেন আনা হয়।
প্রাথবমকভালি প্� পবরিতদেনগুব্ বতবন কলরবেল্ন, তার
মলধযে ২০০৩ সাল্ গুজরাট রাজযে বিপ�দেয় িযেিস্াপনা
আইন প্রেয়ন করা বে্ উললিখল�াগযে। প্দলশ প্সই প্রথম
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৭

বিলশষ প্রবতলিদন

এনবডএমএ

এর এচপ্রল
ে েবাকস প্ররল চূ ্
চ চ বার
ক পক চ ল
কবাচট েবা ু চত হ চক েৃ কতর
সং যুবা দ ককর কর প বা চ
সবাকল রবাকজযু এ রক র করকচট
কেপ
চূ ্ ক কেপক
েবা ু
প্রবা হবাচচরক
রক চ কল
ককরবা বা
একই বাকর
র
বাইরবাস েহবােবাচরর
জু েবাকস চ বা পচ েরক
েক
যু
র জু েবাকস
চূ ্ উ ু
ক পক চ ল
পচ ে তকট
চূ ্
রহবা বা দ করর পূর্বা বাস বাকবা
ক পক চ ল তবার কল
এ চ এেএ ত কবাজ
ককর এরং
েৃ কতর সং যুবা দ ককর
প্রবা হবাচ র পচরেবা দ ককর ক
ক চ ক প বা
প িবা চ
চ

এনক্িএম জরীবন
রক্া কররর
কর
করররে
ররে :
ররে

সবাকল বারত
েহবাসবা করর উত্তর ংক
চূ ্
তযু সচ
চ ল
সবাকলর পর কক একতবা রচ চূ ্ হ
চ এই সেক
চট চ িবাপ চট ূ ্
হক ক সই সে কতৃ ্প হবাজবার হবাজবার
েবা ু কক চ রবাপদ বাক সচরক
বার
কল েৃ কতর সং যুবা
র েক যু
চ ল

করবালবা
সবাকল চতচর রৃ চ
রৃ চ এরং ূ চে কসর
লক
ল র রচ েবা ু
এই ট বা েৃ কতর সং
চ ল

পবাত
কল
চত
যুবা

হক ক
চট জলবার
হক চ কল
এর েক যু

রেশরর পর রের
আর�াওয়ার পূর্বাভাস
দেওয়ার দষেশত্
ভারত, যশথষ্ উন্ননত
কশরশে। এখি নিখুঁত
ও সমশয়ানচত আোম
সতক্ব রাত্বা দরাি�া
করা �য়। নরশেি কশর
রনূ �্বিশের দরাি�াগুনে
নিখুঁত �য়

সবাকলর
জবা ু বার কত চসন্ধু কদর উপ দ
ু কতবাল একচট র ূ চে কসর কবারক
র
হক বা এর কল একচট
কৃ চ ে দ তচর হ
কদর কক হ পবা
রবাক র
বা দ বা দ এ চ এেএ একচট
চরক
দল
ককর এই দল
দ কক একচট বাল কবাটবা র স
চরপ ্ এ বাক বা ক

দিপাশে ২০১৪র এনপ্রশে ন�মােয় সংেগ্ন এোকায় দয ভূ নমকম্প �শয়নেে, এিনিএমএ ভারত দথশক ত্া� ও উদ্ার কাি
পনরচােিা কশর। নরশেিজ্ঞ েে পনরনস্নতর নেশক িির দরশখনেে এরং সর রকশমর কানরেনর স�ায়তা নেশয়নেে
এই আইলনর িল্ বিপ�দেয় বয়িস্াপনালক কৃবষ দপ্তর
প্থলক প্ির কলর আনা হয়। এই বিভাগলক সরাসবর
স্রা্রে মন্তলকরআওতায় বনলয় আসা হয়। এই আইন,
প্কলন্দ্রর জনযে পবরকল্পনা বতবরলত সাহা�যে কলর, সমগ্র
প্দলশ বিপ�দেয় িযেিস্াপনা আইন বতবর করা হয়। ২০০৫
সাল্ এনবডএমএ বতবরর জনযেআইন প্রেয়ন করা হয়।
আইন অনু �ায়ী প্রধানমন্তী, এই সংস্ার শীলষদে থালকন।
রাজযেস্তলর বিপ�দেয় িযেিস্াপনা কতৃদেপলষ্র প্নতৃত্ব প্দন
সংবশ্লষ্ রালজযের মুখযেমন্তী। ভারলত বিপ�দেয় িযেিস্াপনার
প্মাকাবি্ায় এই ভালি একবট সিদোগেীন ও সু সংহত
উলদযোগ িাস্তিাবয়ত করাহয়।
নলরন্দ্র প্মাদী ২০১৪ সাল্ প্রধানমন্তী হওয়ার পর,
বিপ�দেয় িযেিস্াপনায় সংস্ার বনলয় আলসন। এনবডএমএ
–প্ক শবতিশা্ী করার জনযে বিবভন্ন পদলষ্প গ্রহে করা
হয়। বনবিড় প্রবশষ্ে ও সলচতনতার পাশাপাবশ ২০১৫
সাল্ জাতীয় বিপ�দেয় প্হল্প ্াইন ১০৭৮ চা্ু করা হয়।
এনবডএমএ, ২০১৫ সা্ প�দে্ বিপ�দেয় িযেিস্াপনার
৩৮
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জনযে ১৮বট বিবভন্ন ধরলের জাতীয় বিপ�দেয় িযেিস্াপনার
নীবত – বনলদদেবশকা বতবর কলর। এর মলধযে ৫বট নীবত –
বনলদদেবশকা ২০১৪ – ১৫ সাল্ই করা হলয়বে্।
২০১৬ সাল্র ১্া জুন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী,
জাতীয় বিপ�দেয় িযেিস্াপনা পবরকল্পনা (এনবডএমবপ)
বতবর কলরন। বিপ�দেয় িযেিস্াপনার জনযে প্দলশ এবটই
প্রথম জাতীয় স্তলর পবরকল্পনা। এবট বে্ বিলশ্ব প্রথম
জাতীয় পবরকল্পনা, �া ২০১৫ – ২০৩০ সময়কাল্
বিপ�দেয় সংক্া্ �ুঁবক হ্রালসর প্সনডাই প্রিমওয়ালকদের সলগে
সা�ু জযে প্রলখ করা হলয়লে। ভারত, এই প্রিমওয়ালকদের
স্াষ্রকারী অংশীদার। ২০১৯ সাল্ এই পবরকল্পনার
সংস্ার করা হয়। প্রধানমন্তীর পবরকল্পনায় বডআরআর
–এর উপর ১০বট বিষয় এখালন �ু তি করা হয়।
এনবডএমএ, ২০১৯এবিপ�দেলয়র �ুঁবক হ্রালসর জনযে
জাতীয় স্তলর বিবভন্ন সমসযোর প্মাকাবি্ায় একবট নীবত
– বনলদদেবশকা প্রকাশ কলর। ভারতই বিলশ্ব প্রথম প্দশ,
প্� এই ধরলের উলদযোগ বনলয়লে।

উত্তরাখশডির চাশমানেশত তু িারধ্বস

ক্নহে ৫১, ক্নর�াঁজ ১৫৩

দকশন্দ্রর দিওয়া পেশষেপ

৭

ই প্ফব্রুয়ারী সকা্ ১০টার সময় ঋবষ গগো নদীর উজান
এ্াকায় একবট তুষারধ্স হলয়বে্। উত্তরাখলন্ডর
চালমাব্ প্জ্ার অ্কানন্দার নদীর এই উপনদীলত
এর ফল্ জ্স্তর হঠাৎ কলর প্িলড় �ায়। এই ঘটনার পর
প্থলক প্কন্দ্র এিং রাজযে সরকার পবরবস্বতর বদলক কড়া নজর
রাখলত শুরু কলর।
উপগ্রহ প্থলক প্রাপ্ত তথযে অনু সালর ৫,৬০০ বমটার উচ্চতায়
প্� বহমিাহ প্থলক ঋবষগগো নদীর উৎপবত্ত, প্সখালন ১৪ িগদে
বকল্াবমটার এ্াকায় ভূবমধ্লসর কারলে তুষারধ্স হলয়বে্।
এর ফল্ ঋবষগগো নদীলত হড়পা িান হয়। প্স কারলে ১৩.২
প্মগাওয়াট ষ্মতা সম্ন্ন একবট প্োট জ্বিদুযেৎ প্রকল্প
ধ্ংস হলয় �ায়। এই হড়পা িালনর কারলে তলপািলন প্ধৌব্
গগো নদীর উপর বনমদেীয়মাে ৫২০ প্মগাওয়াট ষ্মতা সম্ন্ন
এনবটবপবস–র জ্বিদুযেৎ প্রকল্পবটও ষ্বতগ্রস্ হলয়লে।
আটলক পড়া মানু ষলদর উদ্ালরর জনয় বিবভন্ন সংস্া কাজ
শুরু কলর। প্কন্দ্র, সংবশ্লষ্ সংস্াগুব্লক সমবিয় িজায় প্রলখ
কালজর বনলদদেশ প্দয়। রাজযে প্রশাসনলকও সি রকলমর
সহায়তার আশ্বাস প্দওয়া হলয়লে। ১৫ই প্ফব্রুয়ারী প�দে্
৫১বট প্দহ উদ্ার হলয়লে এিং ১৫৩ জন বনলখাঁজ বেল্ন।
রোে কাজ পুলরাদলম চ্লে। রোে ও উদ্ার কালজর জনযে
প্কন্দ্রীয় স্রা্রেমন্তী অবমত শাহ, উত্তরাখন্ড সরকারলক সি
রকলমর সহায়তার আশ্বাস বদলয়লেন।

l প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ ক্িােী ২৪ রন্টা
পবরবস্বতর ওপর নজর ক্রদখবেদিন
ু বিকরেদোগ্য
l ক্কন্দীয় বিদ্্যৎ ও পনন্ষ
জ্ািানী েপ্তদরর বোধীন োবয়ত্বপ্রাপ্ত
প্রবতিন্ত্রী রাজ কুিার বসং, রিনাস্ি
পবরেশ্থন কদর ত্রাে ও উদ্ধার কাদজ
তোরবক কদরন
l আইটিবিবপ একটি কদন্টািরুি ততবর
কদর। ত্রাে ও উদ্ধার কাদজর জন্য ৪৫০
জন কিমীদক সি ধরদের প্রদয়াজনীয়
েন্ত্রপাবত ক্েওয়া হয়
l ত্রাে ও উদ্ধার কাদজ এনবেআরএে –এর
৫টি েিদক কাদজ িাগাদনা হয়
l ইবজিবনয়ার িাস্কদোদস্ষর একটি েি সহ
ভারতীয় ক্সনািাবহনীর ৮টি েি উদ্ধার
ু
কাদজ অংশ ক্নয়। ২টি অ্যাম্বদিন্স
সহ
বচবকৎসকদের একটি েিদকও রিনাস্দি
ু
পািাদনা হয়। ক্নৌিাবহনীর েিতু বরদের
একটি েি রিনাস্দি ক্পৌঁোয়
l ভারতীয় বিিান িাবহনীর ৫টি ক্হবিকটোর
উদ্ধার কাদজ অংশ ক্নয়। ক্োশীিদি একটি
কদন্টািরুি ক্খািা হয়। সশস্ত সীিা িদির
একটি েি এিং বেআরবেও-র তরতু ারপাত
বনদয় পে্ষদিক্েকারী েি এসএএসই –ক্ক
রিনাস্দি পািাদনা হয়
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৯

ইবতিাচক উলদযোগ

অ

পবরিতদেনশী্ ভারত

অরুনািল প্রঙ্িঙ্ির োওয়াং ক্লার হাঙ্ে তেশ্র কাগ্ কমানপা বা “মন শুগু”
শ্বলু শ্প্র শ্িঙ্ক এঙ্গাশ্ছেল। প্রধানমন্তী নঙ্রন্দ্র কমািী োঁর কবোর অনু ঠিান, মন শ্ক বাে
–এ এই কাগঙ্্র শ্বষঙ্য় উঙ্লেখ করার পর ১০০০ বেঙ্রর প্রািীন ঐশ্েহযি আবারও
পু নরুজ্ীশ্বে হঙ্য়ঙ্ে

রুনাচ্ প্রলদলশর তাওয়াং প্জ্ার সু ন্দর পািদেতযে
এ্াকায় প্মানপা উপজাবতর িাস। প্মানপারা
হালত বতবর কাগজ “মন শুগু” িানালত দষ্। শুগু
প্শং গুল্ম গালের িাক্ প্থলক প্রাচীন কাল্+ কাগজ বতবর
করা হত। এখালন গাে কাটার প্রলয়াজন প্নই। তাওয়াংএ
প্রলতযেক িাবড়লত এই কাগজ বদলয় বতবর নানান সামগ্রী প্দখা
প্�ত। বকন্তু গত ১০০ িেলর কাগজ বতবরর এই বশল্পবট
ক্মশ অি্ুবপ্তর বদলক এলগাবছে্।
“স্ানীয় মানু লষরা শুগু প্শং গালের িাক্ প্থলক এই কাগজ
বতবর কলরন। এর জনযে গাে কাটলত হয় না, এোড়াও প্কালনা
রাসায়বনক পদাথদে িযেিহার করলতও হয় না। তাই এই কাগজ
পবরলিলশর জনযে বনরাপদ ও স্ালস্যের জনযেও”– প্রধানমন্তী
নলরন্দ্র প্মাদী �খন মন বক িাত অনু ষ্ালন হালত বতবর কাগজ
প্মানপার সম্লকদে িল্বেল্ন, তখন এই বশলল্পর কথা
মানু লষর কালে প্পঁলেবে্।

দমািপা সম্পশক্ব নকেু তথযে

ু হয়
l ১০০০ িের আদগ ক্িানপা কাগজ ততবর শরু
ু এই
l এই কাগদজর ওজন ক্নই, প্রাকৃবতক তন্ তু েক্ত

কাগজ শক্তদপাক্ত হওয়ায় বিবভন্ বশল্পকি্ষ করা
োয়
ু
l িসেৃ এই কাগদজ বিখদতও সবিদধ
l ক্িৌদ্ধবিবপ, পবঁ ু থপত্র ক্িখার পাশাপাবশ
প্রাথ্থনার পতাকা ততবরদতও এই কাগজ ি্যিহৃত
হয়
তু ান, িায়ানিার এিং জাপাদনর িদতা
l বতব্বত, ভি
ু
িহ তু ক্েদশ এই কাগজ রপ্তাবন হত। বকন্ তু প্রেবক্তর
উন্য়দনর কারদে গত ১০০ িের ধদর এটি
ু
ু
বিিবপ্তর
পদথ চদি োবচ্ি, ো পনরুদ্ধার
করা
সম্ভি হদয়দে
৪০

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

দকনভআইনস –র মা্যেশম দমািপার অিোইশি নরনরে

প্রধানমন্তী এই কাগলজর বিষলয় জানালনার পর হালত
বতবর কাগজ প্মানপার চাবহদা দ্রুত প্িলড় �ায়।
খাবদ ও গ্রালমালদযোগ কবমশন (প্কবভআইবস) তার
প্পাটদো্ www.khadiindia.gov.in–এর মাধযেলম
কাগজ বিবক্ শুরু কলর। প্রথম বদলনই ১০০ পাতা
প্মানপা কাগজ বিবক্ হলয়লে। এক একবট পাতার
দাম ৫০ টাকা। প্মানপা কাগজ শুধুমারে
পবরলিশলক রষ্াই কলর না, স্ানীয়
বশল্পীলদর জনযে প্রাজগালরর
নতুন রাস্তাও খুল্
বদলয়লে।

বমবডয়া কেদোর

নশরন্দ দমােী

@narendramodi

প্রবতরষ্া প্ষ্লরে আত্বনভদেরতার পলথ আমালদর
সফলরর একবট বিলশষ বদন। অজু দেন প্মন িযোলট্
টযোঙ্ক (এমলক-১এ) প্সনািাবহনীর হালত তুল্
প্দওয়া হ্। তাবম্নাড়ুলত বতবর এই টযোঙ্ক
আমালদর সীমা্লক রষ্া করলি। এক �্ক
ভারলতর একতা দশদেন।

নীক্তন গড়কক্র

@nitin_gadkari

উদ্ািলনর মাধযেলম িযেয় সাশ্রলয়র অগে বহলসলি
আমালদর উলদযোগ অিযোহত। আকবরক, োঁট, প্ফল্
প্দওয়া টুকলরা প্থলক উৎপন্ন ইস্াত জাতীয় সড়ক
বনমদোলের কালজ িযেিহার করা হলছে। তলি, প্সই
ইস্ালতর গুেমান �াচাইও করা হলছে।

রারনাথ ক্সং

@rajnathsingh

ভারলতর বিলদশ মন্তী @Dr.SJaishankar
প্কাবভড পরিতদেী বিলশ্ব কুটনীবতর বিষলয় একবট
অ্দৃ বষ্মূ ্ক বনিন্ধ @Newsweek–এ
ব্লখলেন।
তাঁর প্্খায় ভবিষযেৎ পৃ বথিী িহু – প্মরু ,িহুত্বিাদ
এিং ভারসামযে�ু তি হওয়ার বিষয়বট উললিখ আলে।
ভারত এই পবরিতদেলন সাহা�যে করলি। আপনারাও
এই বনিন্ধবট পড়ুন

র.এস.রিশঙ্কর

@Dr.SJaishankar

জাপালনর সলগে দৃ ঢ় সহল�াবগতার ফল্ বিলশষ
কলর আসালমর উন্নয়লনর কালজ পাথদেকযে নজলর
আসলে।
অযোটে ইটি নীবতর মধযে বদলয় আমালদর পূ িদে এিং
উত্তরপূ লিদের রাজযেগুব্র সম্লদর িযেিহালরর উপর
বিলশষ গুরুত্ব প্দওয়া হলছে।

অক্মত শাি

@AmitShah

ভারলতর বিলদশ মন্তী @Dr.SJaishankar
প্কাবভড পরিতদেী বিলশ্ব কুটনীবতর বিষলয় একবট
অ্দৃ বষ্মূ ্ক বনিন্ধ @Newsweek–এ
ব্লখলেন।
তাঁর প্্খায় ভবিষযেৎ পৃ বথিী িহু – প্মরু ,িহুত্বিাদ
এিং ভারসামযে�ু তি হওয়ার বিষয়বট উললিখ আলে।
ভারত এই পবরিতদেলন সাহা�যে করলি। আপনারাও
এই বনিন্ধবট পড়ুন

@Dr.JitendraSingh

র. ক্রশতন্দ ক্সং
#NewNortheast

উত্তর পূ িদোঞ্চ্ #COVID19 মহামাবরর বিরুলদ্
্ড়াইলয় প্কলন্দ্রর প্থলক প্রচু র তহবি্ প্পলয়লে।
প্কন্দ্রীয় মন্তী @Dr.JitendraSingh
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নাট্য ঞ্জলী

েহবা চ ররবা র চদ
কক তবাচেল বা ু র চিদ রকে চদক র বাটযুবা ল ৃ তযু উ সর প্রচত র র
ুচ ত হ
র করর প্রবাি চিদবা রে টরবাজ েচ কর ক বাচজত এই উ সর ৃ কতযুর
দরতবা েহবাজবা চতক ৃ তযু চ
টরবাজ দরকক উ স ্ করবা হ
বারকতর সেৃ ৃ তযু ল র
সক
যুবাচ কতবার েলরন্ধ এই উ সকর প্রচত চলত সবারবা চরক র চর যুবাত ৃ তযু চ কদর সক
দক র চরচ প্রবাক র চ রবা এই উ সকর ং হ ককর
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