বর্ষ ১ সংখ্যা ১৮

তেউ ইতডিয়রা

১৬-৩১ মযার্ষ , ২০২১

সমযারযার

বিনামূ ল্যে বিতরলের জনযে

দেশের প্রতিতি প্ররাশতে ও দ�রাণরায় তিতিন্ন ধরশের দেলেরা তিতর �ররা হশয় থরাশ�। িরাই তিশ্ব
দেলেরা িরাজরাশর অংতেেরাতরত্ব িরাডরাশি িরারিীয় দেলেরা তেশপের প্রিূি সম্রািেরা রশয়শে।
সর�রাতর উশেযরাশের ফশল িরারি দেলেরা উৎপরােশে প্রস্তুি

सससससस-ससस

মন–বি–িাত ২.০

পি্ব ২১: ২৪ শেব্রুয়াবর, ২০২১

আত্মনির্ভর রারতের জি্য
নিজ্াি, উদ্ািি গুরুত্বপূর্ভ
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রীে মন কি বাত-এ আত্মকনর্ভ ে রােত গঠরনে কবষয়টি প্রাধান্য মেরয়রে। কতকন উদ্াবন ও জল
সংেক্ষরেে জন্য সাধােে মানু রষে প্রকত আহ্ান জাকনরয়রেন। তাঁে রাষরে উরলেখর�াগ্য িরয়িটি অংশ
জল মশহৌষধ : মাঘ মাতের েতগে িদ-িদী, হ্রদ

ও জতের অি্যাি্য উৎতের েম্পর্ভ রতেতে। রারতে
এমি করাি নদি কিই কেনদি করাি িা করাি প্াততে
জেতর নিতে উৎেতির আতোজি হে িা। আমাতদর
রাতে জে জীিি, আস্া এিং উন্নেতির ক্ােধারা।
এিের রুম্ভ কমো হনরদ্াতর আতোজি হতছে। োই
আমরা নর আমাতদর আশপাতশর জতের উৎেগুনে
পনরষ্ার পনরছেন্ন এিং িৃ নটির জে ধতর রাখার জি্য
১০০ নদি ি্যাপী এর অনরোতির েূচিা ররতে পানর
িা ? এই ধারিাতর োমতি করতখই রতের নদতির
মতধ্য জেশনতি মন্ত্রর ‘িৃ নটির জে ধতর রাখার’ জি্য
জেশনতি অনরোি শুরু ররতে চতেতে

সতে রতিেরাস জয়তেী : মাঘী পূনর্ভমাে েতে রনিদােজীর

জন্মিান্্ভরী উদোপি ররা হতি। আজতরর নদতিও
েতে রনিদােজীর জ্াি ও িারী আমাতদর নদশা কদখাে

তস তি রমে স্মরশণ : জােীে নিজ্াি নদিে (২৮

কেব্রুোনর) মহাি নিজ্ািী ডঃ নে নর রমতির ‘রমি
প্রাি’ আনিস্ার নহতেতি উৎের্ভ ররা হতে থাতর।
আমরা কেমি নিতবের অি্যাি্য নিজ্ািীতদর েম্পতর্ভ
জানি, কেমিই আমাতদর রারেীে নিজ্ািীতদর
েম্পতর্ভও জািতে হতি।

উদ্রািে : ‘আত্মনির্ভর রারে’ অনরোতি নিজ্াতির

িড় অিদাি রতেতে। ‘পরীক্ারার কথতর রূ পৃষ্ঠ’ পে্ভতে
মন্ত্রতর োমতি করতখ আমাতদর এনরতে কেতে হতি।
হােদ্ািাতদর নচতেো করঙ্কট করনডিজী নরটানমি নড
েমৃ দ্ধ নিতশ্ প্জানের রম ও চাে উদ্ািি রতরতেি।
চেনে মাতেই নেনি কজতিরার নিবে কমধাস্বত্ব েংরঠতির
রাে কথতর এই উদ্ািতির ি্যাপাতর কপতটন্ট কপতেতেি।
এরই রাতি গুজরাতটর পটি কজোর রামরাজরাই

কচৌধু রী েজতিডাঁটার িীজ উদ্ািি রতরতেি।

আত্মতেি্ভর িরারি : আত্মনির্ভর রারে আক্নরর

অতথ্ভ এর জােীে কচেিা। আমরা েখি রারতে তেনর
েু দ্ধনিমাি কেজে, রারতে তেনর ট্যাঙ্ক, রারতে তেনর
কক্পরাস্ত্র, নিতবের উন্নে কদতশ রারতে তেনর কমত্া
ক্তির রামরা এিং রারতে তেনর রতরািা রাইরাে
নটরা নিতবের িহু কদতশ কপঁতে নদনছে েখি ো কদতখ
আমাতদর আরও কিনশ রি্ভতিাধ হে। আমাতদরতর
রারতের এই করৌরি িস্ত্রনশল্প, রারুনশল্প, তিদু ্যনেি
োমনরি, কমািাইে কোি ও অি্যাি্য কক্তরে আরও
েম্প্রোনরে ররতে হতি। আত্মনির্ভর রারতের মন্ত্র
কদতশর রিাতম রিাতম কপঁতে োতছে

পরীক্রা দসেরােী : রতরািা রাইরাতের েমে আনম

নরেুটা েমে কির রতর নিতে এক্াম ওোনরের রিত্থ
িেু ি নরেু মন্ত্র েংতোজি রতরনে। িতরন্দ্র কমাদী
অ্যাতপ এধরতির নরেু মন্ত্র কদওো হতেতে। ো োরেোরেীতদর পরীক্া রীনে রাটাতে োহাে্য ররতি

�শররােরা িরাইররাশসর তিরুশধে লডরাইশয় দ�রাে
তেতথলিরা েয় : অথ্ভিত্্ভর কশ্েম মাে হে মাচ্ভ।

কেরাতি কদতশ অথ্ভনিনের রম্ভরান্ড আরও নিনিড়
হতছে, এরইরাতি আমাতদর ি্যিোেী ও নশতল্পাতদ্যারী
িন্ধুকদর রাজরম্ভ কিতড় চতেতে। োই রতরািা
রাইরাতের নিরুতদ্ধ েড়াইতে আমাতদর েু রক্া রিচ
েঘু ররা চেতি িা
মন বি িাত শ�ানার জনযে এই বিউআর শিাড স্যোন িরুন

বনউ ইবন্ডয়া

সম্াদি

জয়দীপ ভাটনাগর,
মধুখযে মহাবনলদ্ব�ি, বপআইবি, নতধুন বদবলি

উপলদষ্া সম্াদি
বিলনাদ িধুমার
সল্াষ িধুমার

প্রচ্ছদ

রিীন্দ্র িধুমার �ম্বা

প্রিা�না ও মধুদ্রে

সলতযেন্দ্র প্রিা�,
মধুখযে-মহাবনলদ্ব�ি, বিওবস
িধুযেলরা অে আউটবরচ অযোন্ড িবমউবনলি�ন

মধুদ্রে
বভিা শপ্রস প্রাইলভট ব্বমলটড
বস - ৬৬/৩ , ওখ্া বপএইচ -২,
নতধুন বদবলি - ১১০০২০

পবরলি�ি
িধুযেলরা অে আউটবরচ অযোন্ড িবমউবনলি�ন,
ববিতীয় ত্, সূ চনা ভিন, নতধুন বদবলি ১১০০০৩
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সম্পাদকীয়

» পৃ ষ্া ০২

ডপাকবপাক্স

» পৃ ষ্া ০৩

সমপাচপার সংক্ষেপ

» পৃ ষ্া ০৪-০৫

ব্যক্তিত্ব

» পৃ ষ্া ০৬

আন্তর্পাক্িক
খুক্ি ক্দবস
ওক্িক্ি, সসপাি্যপাল ক্মক্ডয়পা,
নীক্ি-ক্নক্দ্ক্িকপা

» পৃ ষ্া ০৭

» পৃ ষ্া ০৮-০৯

প্রচ্ছদ ক্নবন্ধ

» পৃ ষ্া ১০-২৫

নীক্ি আক্য়পাগ

» পৃ ষ্া ২৬

মক্্রিসভপার ক্সদ্পান্ত

» পৃ ষ্া ২৭

ক্পএমক্রক্কওয়পাই-এর
এক বছর

» পৃ ষ্া ২৮-২৯

বপাক্রি প্রস্পাব রূপপায়ণ
আন্তর্পাক্িক অরণ্য
ও রল ক্দবস

» পৃ ষ্া ৩০-৩১

» পৃ ষ্া ৩২-৩৩

ক্িষেপা

» পৃ ষ্া ৩৪-৩৫

সব্রনীন ক্িকপাকরণ

» পৃ ষ্া ৩৬-৩৭

কক্রপানপার ক্বরুক্দ্ লডপাই

» পৃ ষ্া ৩৮

ক্বশ্বভপারিী, আইআইক্ি
খডগপুক্র প্রধপানম্রিী

ইক্িবপাচক প্রয়পাস

» পৃ ষ্া ৩৯

» পৃ ষ্া ৪০

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১

সাদর নমস্ার!
এিবট শখ্না ব�শুর িালে সীমাহীন আনন্দ বনলয় আলস। এমনবি এই শখ্না শোট্ট ব�শুর
অপবরেত মলন বচরিা্ীন োপ শরলখ যায়। তাই শখ্নার সলগে জব়িত বিবভন্ন স্ৃবত সারাজীিন
ধলর ব�শুলি উবিধু দ্ধ িলর। ভারলত স্ানীয় শখ্নার এি সমৃদ্ধ ঐবতহযে রলয়লে। বিন্তু িাল্র বনয়লম
ভারতীয় িাজার বিলদ�ী শখ্নার িনযোয় শেলয় শগলে। বিলবে শখ্নার িৃ হত্তম গ্াহি হওয়া সলবেও
ভারলতর বিবে শখ্না িাজালর অংব�দাবরবে শিি্ ০.৫ �তাং�। এরিম পবরবস্বতলত সরিার
এিাবধি পদলষেপ গ্হে িলর ভারতীয় শখ্না ব�লপের পধুনরুজ্ীিলনর শচষ্া চা্ালচ্ছ।
ভারতীয় শখ্নার মাধযেলম সরিার ব�শুলদর িালে ভারতীয় সংস্ৃ বত ও সভযেতার পবরচয়
ঘটালত চাইলে। সরিালরর ্ষেযে হ্ শখ্না ব�লপে আস্া পধুনরায় বেবরলয় বনলয় ব�শুলদর িালে
ষেবতিারি রাসায়বনি মধুক্ত শখ্না শপঁলে শদওয়া। এই প্রয়াস না শিি্ ভারতীয় অর্বিযেিস্ার
সধু স্ালস্যের প্রসার ঘটালি, শসই সলগে ষেবতিারি শখ্না শরলি ব�শুলদর রষো িরলি। বনউ ইবন্ডয়া
সমাচালরর এই সংখযোয় প্রচ্ছদ িাবহনীলত ভারতীয় শখ্না ব�পেলি আত্মবনভ্বর িলর তধু্লত
সরিালরর িম্বপবরিপেনার িরা উললিখ িরা হলয়লে।
এর পা�াপাব� পবরিিার এই সংখযোয় িলরানা পরিত্বী সমলয় বিদযো্লয় ব�শুলদর উপবস্বত
সংক্া্ প্রবতলিদন প্রিা� িরা হলয়লে। এো়িাও বিবভন্ন উন্নয়নমূ ্ি প্রিপে, শযগুব্ ্ষে ্ষে
মানধু লষর মধুলখ হাবস েধুবটলয়লে, শস সম্লি্বও এই সংখযোয় আল্াচনা িরা হলয়লে। ‘আত্মবনভ্বর
ভারত’ অবভযালনর শষেলরি এই উলদযোগ শ�ষ নয়, িরং সূ চনা মারি। এিারলেই এই অবভযান জাতীয়
শচতনার অগে হলয় উঠলে।
আপনারা এিই আলিগ ও আস্া বনলয় আপনালদর মতামত জানালত রািধুন ...
বঠিানা : িধুযেলরা অে আউটবরচ অযোন্ড িবমউবনলি�ন, ববিতীয় ত্, সূ চনা ভিন, নতধুন বদবলি –
১১০০০৩
ই-শম্ – response-nis@pib.gov.in-এ

জয়দীপ ভাটনাগর

২

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

ডপাকবপাক্স
এই পবরিিার বিষয়িস্তুর পবরবধ সম্প্রসারলে ঐিাব্ি প্রলচষ্া
আমালি অবভভূ ত িলরলে। সবচরি বিিরেী, েন্ট িযেিহালর
বিচষেেতা এিং েবিগুব্ প্রলতযেি গ্াহলির িালেই পবরিিার
শ�ষতম পৃষ্াবট পয্ব্ সমান আগ্হ অটধুট শরলখলে।
আপনালদর আ্বরি প্রলচষ্া অিযোহত রািধুি
ধনযেিাদ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচালরর মত এিবট অতযে্ উপলযাগী
পবরিিা প্রিাল�র জনযে অবভনন্দন। পবরিিার
শেব্রুয়াবর মালসর সংখযোবট আবম অন্াইলন পল়িবে।
পবরিিার বিবভন্ন বিষয়িস্তু পল়ি আবম অবভভূ ত।
অতযে্ সংলষেলপ ও সর্ ভাষায় প্রবতবট বিষলয়র
বিিরে শদওয়া হলয়লে।
অনধু গ্হ িলর আমালি জানান বিভালি আবম এই
পবরিিার পধুরালনা সংস্রেগুব্ শপলত পাবর। আমার
ই-শম্ আইবড-শত পবরিিার ইংলরবজ ও বহবন্দ
সংস্রে বনয়বমত পাঠালনার অনধু লরাধ জানাই।
জাবগ্বত পালন্ড
এম.িম., এ্এ্বি, এবসএস।
্লষ্ণৌ

csjagritipandey@gmail.com

ডিডিটাল ক্াললন্ার
িরারি সর�রাশরর তিতজিরাল
�যরাশলডিরার ও িরাইতরশি তিতিন্ন
�ম্ভসূতি, অেু ষ্রাে এিং সর�রাতর
প্র�রােেরা সম্পত�্ভি সি্ভশেষ িশথযর
পরােরাপরাতে সর�রাতর েুতির িরাতল�রা ও
তিতিন্ন গুরুত্বপূণ্ভ তিতথর �থরা উশলেে
রশয়শে।
এই �যরাশলডিরার গুেল দলে দ্রার ও আইওএস লেযরািফম্ভ দথশ�
িরাউেশলরাি �ররা দেশি পরাশর
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/

রুতধুরাজ মহাব্
বডপাট্বলমন্ট অে িবম্উটার সালয়ন্স অযোন্ড
ইবজিবনয়াবরং
ইবন্ডয়া ইন্সবটবটউট অে শটিন্বজ, বদবলি
‘Ruturaj Mohanty mcs18’ <Ruturaj.
Mohanty.
Mcs18@cse.iitd.ac.in>;

সিার প্ররলম এরিম এিবট অসাধারে পবরিিা প্রিাল�র জনযে
আমার অবভনন্দন গ্হে িরুন। পবরিিা আসল্ নতধুন ভারত
গঠলন ভারত সরিালরর উলদযোগগুব্র প্রবতে্ন। আবম পবরিিার
১৬-২৮শ� শেব্রুয়াবর, ২০২১ সংখযোবট অন্াইলন পল়িবে। এই
পবরিিার মধুবদ্রত সংস্রলের িাবষ্বি গ্াহি হলত আবম আগ্হী।
এই পবরিিার জনযে আমার শুলভচ্ছা।
অভয় িা্ ঝা
ইলম্ আইবড – avypur@gmail.com

এই পবরিিার অগ্গবতর যারিাপলর আমালি সাবম্ িরার জনযে
অসংখযে ধনযেিাদ। মাননীয় প্রধানমন্তী ও তাঁর মবন্তপবরষলদর
সদসযেরা দৃ ষ্া্মূ ্ি বনষ্া ও সহন�ী্তার পবরচয় বদলয় বিগত
িলয়ি িেলর অসাধারে িাজ িলরলেন। ৩৭০ ধারা রদ, শনাট
িাবত্ এিং বজএসবট-র মত পদলষেপ সরিালরর দৃ ঢ় সংিপে ও
অবগেিারলিই প্রবতেব্ত িলর।
সতযেপ্রিা� পট্টনালয়ি
পাঞ্ালগাবেয়া, শমারাদা
ময়ূ রভজি
Pattnayaksp80@gmail.com
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সংিাদ সংলষেলপ

রা

ভপারক্ি ক্বক্শ্বর ব ৃহত্তম ক্রিক্কি সটেক্ডয়পাম

ষ্ট্রপবত রামনার শিাবিন্দ ২০২১-এর ২৪
শেব্রুয়াবর গুজরালটর আলমদািালদ বিলবের
িৃ হত্তম বক্লিট শটেবডয়াম উলবিাধন িলরন।
এই শটেবডয়ামবট পবরলি� িান্ি ক্ী়িাগেন এিং
পবরলি� িান্ি পবরিাঠালমা বহলসলি স্ীিৃবত শপলয়লে।
আলগ এই শটেবডয়ামবট শমালতরা নালম পবরবচত বে্।
এখন নামিরে হলয়লে নলরন্দ্র শমাদী বক্লিট শটেবডয়াম
নালম। এই ক্ী়িাগেলন ১.৩২ ্ষে দ�্বি িলস শখ্া
শদখলত পারলিন। বিবেমালনর বিবভন্ন সধু লযাগ-সধু বিধা
এই শটেবডয়ালম রলয়লে। ৬৩ এির জায়গা বনলয় শিান
স্তম্ভ ো়িাই ৮০০ শিাবট টািা খরলচ এই শটেবডয়ামবট
বনম্বাে িরা হলয়লে। শটেবডয়াম আল্াবিতিরলের জনযে
রলয়লে এ্ইবড িাবত। এর েল্ শিান শখল্ায়াল়ির
োয়া বক্লিট বপলচর ওপর প়িলি না। এমনবি, ৪০৫০ �তাং� বিদধুযেৎ সাশ্রয় হলি। বিলবের িৃ হত্তম এই
বক্লিট শটেবডয়ামবট সদ্বার িলিভ ভাই পযোলট্ শ্াট্বস
িমললেলসের অগে। সদ্বার পযোলট্ শ্াট্বস িমললেলসে

স�পাগ ক্দবক্সর রন্য প্রক্িষেণ কম্সক্ূ চ
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০১৫ শরলি প্রবতিের ২১শ� জধুন বদনবট
আ্জ্বাবতি শযাগ বদিস বহলসলি উদযাবপত
হলয় আসলে। শদল� ও বিলদল� শযাগাভযোলসর
গ্হেলযাগযেতা আরও িা়িালত আয়ধু ষমন্তি এিাবধি
গুরুবেপূ ে্ব পদলষেপ বনলয়লে। এরিমই এিবট পদলষেপ
হ্ িমন শযাগা শপ্রালটাি্ সংক্া্ প্রব�ষেে িম্বসূবচ
প্রনয়ে। শযাগ বিল�ষজ্ঞলদর বনলয় গবঠত এিবট দ্
এই প্রব�ষেে িম্বসূবচ প্রস্তুত িলরলে। প্রব�ষেে িম্বসূবচ
এমন ভালি ততবর িরা হলয়লে, যালত
তদবহি, মানবসি, আলিগ প্রিেতা
ও আধযোবত্মি সধু স্ালস্যের সধু বিনযোস
ঘটালনা যায়। শযালগর জ্ঞান এিং
শযাগ চচ্বার আরও প্রসালর মন্তি
িমন শযাগ শপ্রালটাি্ �ীষ্বি
অন্াইন প্রব�ষেে ব�বির আলয়াজন িলর আসলে। গত
শেব্রুয়াবর মাস শরলি ইংলরবজ ও বহবন্দ ভাষায় এই
িম্বসূবচ শুরু হলয়লে। প্রব�ষেে িম্বসূবচ শুরু হয় প্রবত
মালসর প্ররমবদন সিা্ ৭টায়। এই িম্বসূবচ আগামী
জধুন মাস পয্ব্ চ্লি।
৪
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অ্ত পলষে ২০বট শটেবডয়াম গল়ি শতা্া হলি।
প্রবতবট শটেবডয়ালমর নামিরে হলি আ্জ্বাবতি স্তলর
শদ�লি গবি্বত িরার শিান শখল্ায়াল়ির নালম। ২৩৩
এির জায়গার ওপর গল়ি উঠলত চ্া সদ্বার পযোলট্
শ্াট্বস িমললেসে শদল�র িৃ হত্তম শখ্াধূ ্ার প্রােলিন্দ্র
হলয় উঠলত চল্লে।

ভূ -আঞ্চক্লক িক্্্যর রন্য সরকপার আরও উদপার
নীক্ি-ক্নক্দ্ক্িকপার ক্পা স�পাষণপা সরকপাক্রর

স

রিার ভূ-আঞ্ব্ি তলরযের জনযে আরও উদার
নীবত-বনলদ্বব�িার িরা শঘাষো িলরলে। এধরলনর
তরযে ভূপৃলষ্র বিবভন্ন তিব�ষ্ িা বিষয় সম্বি্বত
বিিরেী শদওয়ার জনযে িযেিহার িরা হয়। ভূ-আঞ্ব্ি
তলরযের শষেলরি সদযে শঘাবষত এই বি-বনয়ন্তে িযেিস্া ভারতীয়
সংস্াগুব্র িালে আ�ীি্বাদ হলয় উঠলি। এর েল্, ভারতীয়
সংস্াগুব্লি ভূ-আঞ্ব্ি তরযে ও পবরলষিা আদান-প্রদালনর
শষেলরি আগাম অনধু লমাদন, বনয়ন্তেমূ ্ি ো়িপরি িা ্াইলসন্স
সংগ্লহর প্রলয়াজন প়িলি না। ভারতীয় মহািা� গলিষো
সংস্া িা ইসলরার মত প্রবতষ্ানগুব্ ভূ-আঞ্ব্ি তরযে িালজ
্াগালনার শষেলরি উপিৃত হলি। অি�যে আইন ি্িৎিারী
সংস্াগুব্র সংগৃহীত ভূ-আঞ্ব্ি তরযে অনযেলিান পষেলি
সরিরাহ িরা হলি না। ভারতীয় সংস্াগুব্ এখন শরলি
শিানরিম িাধা-বনলষধ ো়িাই তিজ্ঞাবনি, অর্বননবতি ও
উন্নয়নমূ ্ি িাজিলম্বর শষেলরি ভূ-আঞ্ব্ি তরযে িযেিহার
িরলত পারলি। সরিালরর এই বসদ্ধাল্র েল্ শদল� এি
্ষে শিাবট টািার ভূ-আঞ্ব্ি তরযে শ্নলদন িযেিস্া গল়ি
উঠলি।

ভপারিীয় অ্্নীক্ি পুনরুদ্পাক্রর পক্্; ক্রক্ডক্প-র হপারও ইক্িবপাচক

২

০২০-২১-এর তৃতীয় তরিমাবসলি ভারতীয় অর্বিযেিস্ায় ০.৪ �তাং� অগ্গবত
শদখা শগলে। প্ররম তরিমাবসলি িলরানা ভাইরাস মহামারী এিং শদ�জধুল়ি
্িডাউলনর দরুন অর্বনীবত ২৩.৯ �তাং� হ্াস শপলয়বে্। ববিতীয় তরিমাবসি
িা জধু্াই-শসলটেম্বর পয্ব্ সমলয় ভারলতর বজবডবপ দাঁব়িলয়লে ৭.৫ �তাংল�। শমাট
অভযে্রীে উৎপাদন িা বজবডবপ যখন পরপর দধুবট তরিমাবসলি হ্াস শপলয় রালি,
তখন শসই পবরবস্বতলি অর্বনীবতর ভাষায় মন্দা ি্া হয়। বনউ ইবন্ডয়া সমাচার
পবরিিার ১৬-৩১ বডলসম্বর সংখযোয় মধুখযে-অর্বননবতি উপলদষ্া শি বভ সধু ব্ামবেয়াম এি
সাষোৎিালর িল্বেল্ন, তৃতীয় তরিমাবসলি অর্বিযেিস্া ইবতিাচি ভালি পধুনরুদ্ধালরর
পলর বেলর আসলি। তৃতীয় তরিমাবসলির পবরসংখযোন অনধু যায়ী বজবডবপ-শত ০.৪
�তাং� অগ্গবত শদখা শগলে। পবরসংখযোলন আরও শদখা শগলে িৃবষ শষেলরি বজবডবপ
হার ৩.৯ �তাং� শিল়িলে; উৎপাদন শষেলরি শিল়িলে ১.৬ �তাং� এিং বনম্বাে শষেলরি
ওই হার শিল়িলে ৬.২ �তাং�।

সুফলক্ভপাগীরপা এখন ইএসআইক্স
নক্্ভুতি ক্নকিবি্ী স�ক্কপান হপাসপপািপাল
স্ক্ক ক্চক্কৎসপা পক্রক্ষবপা ক্নক্ি পপাক্রন

বন্যপ্রপাণী সুরষেপা কক্রক্ডপার ব্যবস্পা সহ ভপারক্ির
প্র্ম মহপাসডক

ই

এসআইবস সধু ে্লভাগীলদর আরও ভা্
বচবিৎসা পবরলষিা প্রদালন সরিালরর প্রয়াস
অিযোহত রলয়লে। এখন সধু ে্লভাগীরা
তালদর িাব়ির ১০ বিল্াবমটাবর িযোসালধ্বর মলধযে
যবদ শিান ইএসআইবস হাসপাতা্ িা বচবিৎসা
শিন্দ্র না রালি
তাহল্ ইএসআইবস
নবরভধুক্ত বনিটিত্বী
শযলিান হাসপাতা্
শরলিই বচবিৎসা
পবরলষিা
গ্হে
িরলত পারলিন।
নতধুন নতধুন এ্ািায় ইএসআইবস িম্বসূবচ
সম্প্রসারলের েল্ এিং সধু ে্লভাগীর সংখযো
ক্মাগত িৃ বদ্ধ পাওয়ার শপ্রবষেলতই এই বসদ্ধা্
শনওয়া হলয়লে। তাই বচবিৎসা পবরলষিা গ্হলের
জনযে সধু ে্লভাগীলদর শিান ইএসআইবস
বচবিৎসা শিন্দ্র শরলি আগাম অনধু মবত শনওয়ার
প্রলয়াজন প়িলি না। সধু ে্লভাগীলদর নবরভধুক্ত
শযলিান বনিটিত্বী হাসপাতাল্ ইএসআই
ই-পাহচান িাড্ব/শহলর পা�িধুি সহ সরিাবর শয
শিান সবচরি পবরচয়পরি সলগে রাখল্ই পবরলষিা
পাওয়া যালি। হাসপাতাল্র িবহবি্বভালগ নগদ
ো়িাই বচবিৎসা পরাম�্ব বনলত পারলিন।

এ

ই প্ররম ভারত এিবট স্তন্ত িনযেপ্রােী সধু রষোর িবরলডার
িযেিস্া সহ জাতীয় মহাস়িি শপলত চল্লে। বদবলি�াহরানপধুর-শদরাদধুন অর্বননবতি িবরলডার বনম্বালের িাজ
চ্লে। এবট শদল�র প্ররম এধরলনর িবরলডার হলয় উঠলত চল্লে।
এই অর্বননবতি িবরলডালর ১২ বিল্াবমটার দীঘ্ব িনযেপ্রােীর সধু রষোয়
সধু বনবদ্বষ্ যাতায়াত িযেিস্া গল়ি শতা্া হলচ্ছ। ১৩ হাজার শিাবট টািার
বিবনমলয় গল়ি উঠলত চ্া এই মহাস়িিবট বদবলি ও শদরাদধুলনর মলধযে
দূ রবে ২৩৫ বিল্াবমটার শরলি ২১০ বিল্াবমটার পয্ব্ হ্াস িরলি।
শসই সলগে যাতায়ালতর শষেলরি িত্বমান সময় সাল়ি েয় ঘন্টা শরলি িলম
আ়িাই ঘন্টা দাঁ়িালি। িবরলডারবট এমন ভালি বনম্বাে িরা হলচ্ছ,
শযখালন যানিাহলনর গবতলিগ রািলি ঘন্টায় ১০০ বিল্াবমটার।
এো়িাও িবরলডালরর প্রবত ২৫-৩০ বিল্াবমটার িযেিধালন বিল�ষ
সধু লযাগ-সধু বিধা রািলে। এই অর্বননবতি িবরলডারবট বনম্বালের জনযে
সমগ্ মহাস়িিবটলি চারবট শশ্রেীলত ভাগ িরা হলয়লে। িাঘপত,
�াহরানপধুর প্রভৃবত �হলরর মধযেবদলয় এই মহাস়িিবট যালি। এই
মহাস়িলির চতধুর্ব অং�বট এিবট সংরবষেত অরলেযের মধযেবদলয়
অবতক্ম িরলি। তাই এখালন িনযেপ্রােী সধু রষোয় িবরলডালরর
িযেিস্া রািলে। চ্বত মাচ্ব মালসর মলধযেই এই মহাস়িি বনম্বালের
িরাত শদওয়ার ্ষেযে বস্র হলয়লে।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৫

িযেবক্তবে

সানাই বাদক

ওস্তাদ বিসবিল্তাহ খতান

ওস্তাদ বিসবিল্তাহ খতান যখন সতানতাই িতাজতান তখন বতবন
সু িধু র ধ্ববনতত দর্শ ক-শ্তাততাতদর িন্ত্রিুগ্ধ কতরন। সঙ্গীততর
এই িতাদ্যযন্ত্রটির প্রবত ততাঁর এত ভতালিতাসতা বিল শয বতবন
প্রতায়রই সতানতাইতক ‘শিগি’ িতা পত্গী িতল উতল্খ করততন।
এিনবক আজও সতানতাই ও বিসবিল্তাহ খতান এতক অপতরর
সিতার্শক ...

সা

নাই �ব্দবট িা এই িাদযেযলন্তর ধ্ববন আমালদর
এিজলনর িরা মলনিবরলয় শদয় এিং বনঃসলন্দলহ
বতবন ওস্তাদ বমসবমলিাহ খান। বতবন প্রায় এিি
প্রলচষ্ায় সগেীত িাদযেযন্ত সানাইলি জনবপ্রয়তার ব�খলর শপঁলে
বদলয়বেল্ন। ভারতীয় �াস্তীয় সগেীলতর মূ ্ ধারায় বতবন এই
যন্তবটলি সাবম্ িলরবেল্ন। এর আলগ অি�যে সানাই নামি
িাদযেযন্তবট শিি্ অনধু ষ্ালনর শষেলরিই িযেিহার হত। ওস্তাদ
বিসবমলিাহ খান সানাইলি বিবে সগেীতলপ্রমীলদর শদারলগা়িায়
শপঁলে বদলয়বেল্ন। সারা বিলবে তাঁর অনধু গামীরা েব়িলয়
রািল্ও বতবন শিনারস, এখন িারােসী-শত রািলত পেন্দ
িরলতন। বিহালরর দধুমরাঁও-শত এি সগেীত পবরিালর তাঁর
জন্ম হয়। শস সময় তাঁর নাম বে্ আবমরুদ্ীন খান। বতবন
বেল্ন পয়গম্বর খান ও বমত্থলনর ববিতীয় স্ান। তাঁর িািা
বেল্ন দধুমরাঁও-এর মহারাজা শি�ি প্রসাদ বসং-এর রাজসভার
এি সগেীতবি�ারদ। শোট্ট আবমরুদ্ীন খালনর যখন িয়স ৬,
তখন শস উত্তরপ্রলদল�র িারােসীলত চল্ আলস। শসই সময়
তাঁর মামা আব্িি� বেল্ন বিবেনার মবন্দলরর সানাই িাদি।
সানাইলয়র প্রবত শোট্ট আবমরুদ্ীলনর অনধু রাগ ্ষেযে িলর তাঁর
মামা িি� তাঁলি তালদর দল্ বনলয় শযলতন।
এরপর, শোট্ট আবমরুদ্ীন ্াগাতার সানাই বনলয় অনধু �ী্ন
চাব্লয় শযলত রালি। খধুি অপে সমলয় শস সানাই িাদি বহলসলি
দষে হলয় ওলঠ। এভালিই ধীলর ধীলর শস সানাই িাদি বহলসলি
অগ্গবত িরলত রালি এিং শয সমস্ত ‘রাগ’-শি সনাইলয়র
সধু রধ্ববনর িাইলর িল্ মলন িরা হত, শসগুব্ বতবন খধুি
সহলজই রপ্ত িলরন।
িারােসীর প্রবত উস্তাদ বিসবমলিাহ খালনর ভা্িাসা এত
বনবি়ি বে্ শয, বতবন সারাজীিন এখালনই শরলি যান। বতবন
প্রায়�ই ি্লতন িা�ীর মত �হর হয় না। এই �হলর সানাইলয়
সধু দষে হলয় ওঠার শষেলরি তাঁর যা বিেধু প্রলয়াজন – গগো নদীলত
স্ান, নমালজর জনযে মসবজদ এিং অনধু �ী্লনর জনযে িা্াজী
মবন্দর সিবিেধু ই শপলয়বেল্ন। বিব�ষ্ এই সানাই িাদি বেল্ন
৬

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

জন্ম : ২১ মরাি,্ভ ১৯১৬ মৃিুয : ২১ অেরা্, ২০০৬
সাম্প্রদাবয়ি সম্প্রীবত িা ‘গগো জামধুবন শতহজাি’-এর এি
উজ্জ্ব্ দৃ ষ্া্। আসল্ িারােসী সাম্প্রদাবয়ি সম্প্রীবতর
জনযেই সধু বিবদত। বতবন তাঁর সমস্ত সাে্যে শযণৌরভালি আলিাহ্,
শদিী সরস্তী ও ভগিাত বিবেনারলি অপ্বে িলরবেল্ন।
িহুিার তাঁলি বিরাট অলকের অর্ব বদলয় বিলদল� রািার
প্রস্তাি শদওয়া হলয়বে্। বিন্তু বতবন প্রলতযেিিারই বতবন
তা নালিাজ িলর বদলয় িল্ন, িারােসীলতই তাঁর িাব়ি।
এিিার তাঁলি ি্া হলয়বে্, িারােসীর আদল্ এিবট
�হর তাঁলি িাবনলয় শদওয়া হলি। এিালরও বতবন শসই
প্রস্তাি নালিাজ িলর বদলয় িল্ন, ‘এিবট েবি িা আদ্
িখনই প্রিৃত হলত পালর না। িারােসী শসখালনই, শযখালন
গগো প্রিাবহত হয়। আবম ভগিান িা্াজী মবন্দর ো়িা আর
শিারায় সানাই িাজালত পাবর। আবম আমার িাব়িলতই
রািলিা, অনযে শিারায় নয় ভারলতই রািলিা।’
১৯৩৭-এ ি্িাতায় সি্বভারতীয় সগেীত সলমে্লন তাঁর
অনধু ষ্ান িম্বজীিলন ি়ি পবরিত্বন বনলয় আলস। এরপর
তাঁলি আর বেলর তািালত হয়বন। ১৯৪৭-এ ভারলতর
স্াধীনতার প্রাক্াল্ ্া্লিলিায় সানাই িাজালনার বির্
সমোন ওস্তাদ বিসবমলিাহ খান শপলয়বেল্ন।
২০০৬-এ যখন বতবন প্রয়াত হন, তাঁর িযেবক্তগত িাদযেযন্ত
সানাইবট তাঁর সলগে �াবয়ত িরা হয়। শদল�র সলি্বাচ্চ চারবট
অসামবরি পধুরস্ার - পদ্মশ্রী (১৯৬১), পদ্মভূষে (১৯৬৮),
পদ্মবিভূষে (১৯৮০) এিং ভারতরত্ন (২০০১) সমোলন বতবন
ভূবষত হলয়লেন।

২০ মাচ্ব, ২০২১

আতেজ্ভরাতি�
েুতে তেিস
২০ মরাি,্ভ ২০২১

হরাতসশি
িররা লক্ লক্
মু ে

আ্জ্বাবতি খধুব� বদিস

মূল িরািেরা:

েরাতে থরা�ুে
সি�্ভ হে
েয়রালুিরা দেেরাে

আপনতার িু তখ হতাবস রতাকতল জগীিন অতনক সহজ হতয় ওতে।
ে। আর িতনর এই আনন্দ শযতকতান িতাধতা-বিপবতি দূর
করতত সতাহতায্য কতর। আন্তজ্শতাবতক খু বর বদিতস এই বিষয়টিতকই স্গীকৃবত শদওয়তা হয়। অির্য খু বর উদযতাপতনর
শষেতরে শকিল একটি বদন যতরষ্ট নয়। জগীিতনর প্রবতটি িু হূত্শ শয শকউ উপতভতাগ করতত পতাতরন। ততাই আন্তজ্শতাবতক
খু বর বদিস উদযতাপতনর বদনটিতত সু স্তায়গী উন্নয়ন, দতাবরদ্র দূরগীকরণ এিং সকতলর জন্য আনন্দ ও কল্যতাণ সু বনবচিত
করতত সতাবি্শ ক, সতািঞ্জস্যপূ ণ্শ এিং ভতারসতাি্য যু ক্ত আবর্শ ক অগ্রগবতর ওপর অগ্রতাবধকতার শদওয়তা হয়।

জল জীিে তমেে

জে জীিি নমশতির আওোে
করিে ১৭ মাতে ৩.৫৩ করানট
রিামীর পনরিাতর রতের জে কপঁতেতে

তপএম উজ্জ্বলরা
৮.৩ করানট মনহোতর কধাঁো মু তি
রান্নাঘতরর েু নিধা নদতে নিিামূতে্য
র্যাে েংতোর কদওো হতেতে

জশেৌষতধ

নিদু ্যৎ োশ্রে ও পনরতিতশর েু রক্াে
৩৬.৭১ করানট এেইনড িানে নিেরর
ররা হতেতে, িান্্ভর োশ্রতের
পনরমার ১৮ হাজার করানট টারা

আয়ু ষ্রাে িরারি

তপএম স্বতেতধ

রতরািার েমে আনথ্ভর েু নিধা নদতে
২.৭৬ করানটর কিনশ রাস্তার হরারতর
এখিও পে্ভতে ২.০৭১ করানট টারা ঋর
েহােো কদওো হতেতে

িান্্ভর ৩৩০ টারার নিনিমতে েু েতর ও
পুিি্ভনিরররতোর্য ২ েক্ টারার জীিি
িীমার েু নিধা। এখিও পে্ভতে ৯.৮৮ করানট
মািু ্ এই রম্ভেনূ চতে েুতি হতেতেি

উজরালরা

৭০০নট কজোে ৬,৬০০নট
প্ধািমন্ত্রী জতিৌ্নধ করতন্দ্রর
মাধ্যতম েু েতর গুররেমাতির
ও্ু ধ দনরদ্ মািু ত্র জীিতি
পনরিে্ভি আিতে

স্বাস্্যরর জীিি-োপতির জি্য ৫০
করানটর কিনশ মািু ্তর ৫ েক্ টারা পে্ভতে
নিখরচাে নচনরৎো পনরত্িা কদওো হতি।
এখিও পে্ভতে ১.৬৩ করানটর কিনশ মািু ্
এই নচনরৎো পনরত্িার েু নিধা নিতেতেি

তপএম জীিে দজযরাতি
িীমরা দেরাজেরা

তপএম আিরাস

তপএম ত�ষরাণ
নপএম নর্ার েম্ািনিনধ
রম্ভেনূ চতে ১১.৬৪ করানট
পনরিার উপরৃে হতেতেি।
এখিও পে্ভতে ১.১৩ েক্
করানট টারা রৃ্তরর
অ্যারাউতন্ট জমা ররা
হতেতে

নিতজর মানেরািাধীি িানড়র স্বপ্ন
এখি পরূ র হতেতে। এখিও পে্ভতে
নপএম আিাে কোজিার মাধ্যতম
১.৬৮ করানট মািু ্ োতদর নিজস্ব
িানড় কপতেতেি

উডরাে

স্বল্প খরতচ নিমাি েেতরর স্বপ্ন
এখি িাস্তি হতেতে। ৫৩ েতক্র
কিনশ মািু ্ করিে আড়াই হাজার
টারাে নিমাতি েের রতরতেি

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৭

ওবটবট, শসাসযো্ বমবডয়া নীবত-বনলদ্বব�িা

স�া�্াল ডিডিয়ার ওপর
ডিয়ন্ত্রলে িতুি ডিডি,
অেু ষ্রাশের দক্শরে ওতিতি
লেযরািফম্ভগুতলর েরায়িধেিরা

বিবজটতাল ইবডিয়তা কি্শসূবি সতাধতারণ িতানুতষর ষেিততায়ন
ঘটিতয়তি। শিতািতাইল শ�তান ও ইন্তারতনট পবরতষিতার ি্যতাপক
সম্প্রসতারতণর �তল ভতারতত একতাবধক শসতাস্যতাল বিবিয়তা
প্্যতাট�তি্শর অপ্রত্যতাবরত বিস্তার ঘতটতি। অির্য, শসতাস্যতাল
বিবিয়তা, বনউজ শপতাট্শতাল এিং ওভতার-দ্য-টপ (ওটিটি)
প্্যতাট�ি্শগুবলর শষেতরে বনয়ন্ত্রণ কতাতয়ি করতার দতাবি দগীঘ্শ
বদতনর। এই দতাবিগুবলতক প্রতাধতান্য বদতয় সরকতার নতুন নগীবতবনতদ্শ বরকতা জতাবর কতরতি

ভা

রলত এিাবধি শসাসযো্
বমবডয়া লেযোটেম্ব রলয়লে।
সাধারে মানধু ষ এই শসাসযো্
বমবডয়া িযেিহার িরলেন। এর েল্,
শসাসযো্ বমবডয়া সাধারে মানধু লষর
জীিলনর এি অতযে্ তাৎপয্বপূে্ব অগে
হলয় উলঠলে। শদল� শসাসযো্ বমবডয়ার
িযোপি সম্প্রসারলের েল্ সাধারে
মানধু ষ তাঁলদর সৃ জন�ী্তা প্রদ�্বলনর
মঞ্ শপলয়লেন, শয শিানও বিষলয় জিাি
চাইলেন, তরযোবভজ্ঞ হলয় উলঠ অিালধ
বনলজলদর দৃ বষ্ভগেী সিল্র সলগে ভাগ
িলর বনলচ্ছন। এমনবি, সরিার ও
প্র�াসবনি িযেিস্ার ত্রুবট-বিচধুযেবতর শষেলরি
সমাল্াচনা িরলেন। সরিার প্রলতযেি
ভারতীয়র সমাল্াচনা ও বভন্ন দৃ বষ্ভগেীলি
স্ীিার িলর বনলয় তাঁলদর সমোন জানায়।
অি�যে, বডবজটা্ বমবডয়া িযেিহালরর
সলগে িযেিহারিারীলদর অবধিার িজায়
রাখার পা�াপাব�, ক্মিধ্বমান স্চ্ছতা
ও দায়িদ্ধতার বদিগুব্ও উলবিলগর
িারে হলয় উঠলে। শসাসযো্ বমবডয়ার
িযোপি প্রসার এিবদলি শযমন সাধারে
মানধু লষর ষেমতায়ন ঘবটলয়লে, অনযেবদলি
এমন বিেধু জবট্ উলবিগ ও এ সম্বি্বত
সংলিদন�ী্ বিষয় জব়িলয় রলয়লে, যা
সাম্প্রবতি িেরগুব্লত িলয়ি গুে িৃ বদ্ধ
শপলয়লে।
৮

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

৫৩
৪৪.৮

করানট রারতে
কহাোটস্ অ্যাপ
ি্যিহাররারীর
েংখ্যা
করানট রারতে
ইউনটউি
ি্যিহাররারীর
েংখ্যা

২১

১.৭৫
৪১

করানট রারতে
টু ্যইটার
ি্যিহাররারীর
েংখ্যা

করানট রারতে
কেেিু র
ি্যিহাররারীর
েংখ্যা

করানট রারতে ইন্সটারিাম
ি্যিহাররারীর েংখ্যা

দসরাসযরাল তমতিয়রার দক্শরে েীতি-তেশে্ভতে�রা

ু (ইন্ারক্িক্িয়াক্র গাইিলাইনস্ অ্যান্ড ক্িক্িটাল ক্িক্িয়া এক্থক্স
l সরকার তথ্য প্রযক্তি
ককাি) রুলস্, ২০২১ কায্যকর করররে

l নতনু এই ক্িক্ি সািারণ কসাস্যাল ক্িক্িয়া ি্যিহারকারীরের আরও ক্ষিতা কেরি
l কসাস্যাল ক্িক্িয়া প্্যাটফি্যগুক্লরত প্রাপ্ত অভাি-অক্ভরযারগর প্রাক্প্ত স্ীকার এিং দ্ ুত
l
l

l
l

ু রত হরি
ক্নষ্পক্তির িন্য অক্ভরযাগ ক্নষ্পক্তি ি্যিস্া গরে তল
কসাস্যাল ক্িক্িয়া প্্যাটফি্যগুক্ল এ িররনর অক্ভরযাগ ক্নষ্পক্তিরত অক্ভরযাগ ক্নরসন
আক্িকাক্রক ক্নরয়াগ কররি এিং আক্িকাক্ররকর নাি ও কযাগারযাগ সম্বক্লত ক্িিরণী
সকরলর সরগে ভাগ করর কনরি।
প্্যাটফি্যগুক্লরক িাক্সক-ক্ভক্তিরত প্রাপ্ত অক্ভরযাগ সম্পক্ক্য ত একটট প্রক্তরিেন প্রকাশ
কররত হরি এিং প্রাপ্ত অক্ভরযারগর ি্যাপারর ক্ক পেরক্ষপ কনওয়া হরয়রে, তা িানারত
ু সম্পরক্য অক্ভরযাগ এরসরে, তা দ্ ুত প্্যাটফি্য কথরক সক্ররয়
হরি। কসই সরগে, কয অনষ্ান
কফলরত হরি।
ু অপরাি সম্পক্ক্য ত ক্িষয়টটর উৎস কসাস্যাল
ভাররতর সাি্যরভৌিত্ব ও অখন্ডতার সরগে যতি
ক্িক্িয়া প্্যাটফি্যগুক্লরক খরঁ ু ি কির কররত হরি এিং অপরািীরের কিপরক্ষ ৫ িেররর
কারািন্ীর ি্যাপারর সতক্য করর ক্েরত হরি।
কসাস্যাল ক্িক্িয়া প্্যাটফি্যগুক্লরক অক্ভরযাগ পাওয়ার ২৪ ঘন্ার িরি্য আপক্তিকর
ু সক্ররয় কফলরত হরি।
অনষ্ান

তিতজিরাল তমতিয়রা, ওতিতি লেযরািফশম্ভর জেয আরও েিু ে তিষয় ত� ত�
ূ
l সরকার ওটটটট প্্যাটফি্যগুক্লর িন্য ক্নয়ন্ত্রণিলক
ি্যিস্া চাল ু কররি

l এখনও পয্যন্ত ওটটটট প্্যাটফি্যগুক্লর িন্য ককানও
ূ ি্যিস্া কনই
ক্নয়ন্ত্রণিলক

l ক্িক্িটাল ক্িক্িয়ায় সংিাে সম্প্রচারকরের কপ্রস কাউক্সিল
অফ ইক্ন্ডয়ার সাংিাক্েকতা সম্পক্ক্য ত আচরণক্িক্ি এিং
ককিল কটক্লক্ভশন কনটওয়াক্য স ্ করগুরলশন আইরনর
ু সম্প্রচার ক্িক্ি কিরন চলরত হরি
আওতায় অনষ্ান
l অনলাইন ক্নউি, ওটটটট প্্যাটফি্য এিং ক্িক্িটাল
ক্িক্িয়ার িন্য নীক্ত িান্যতাক্িক্ি প্রণয়ন করা হরয়রে

দ�শেরা ও ত�িরাশি েিু ে এই তিতধ প্রণয়ে
�ররা হশয়তেল:
ু
ককাট্য স্তঃপ্ররণাক্েত এক ক্পটটশরনর িাি্যরি
l ২০১৮ সারল সক্প্রি

ু
ূ
পয্যরিক্ষণ কররক্েল কয, অনষ্ান
সম্প্রচারিলক
প্্যাটফি্য ও
অন্যান্য অ্যাপ কথরক চাইল্ড পরণণাগ্াক্ফ, িষ্যণ, গণিষ্যরণর েক্ি
ও ক্ভক্িও সক্ররয় কফলরত সরকার প্ররয়ািনীয় নীক্ত-ক্নরে্য ক্শকা
প্রণয়ন কররত পারর

ু
ু িন্ত্রকরক
ককাট্য ইরলক্ট্রক্নক্স ও তথ্য প্রযক্তি
l ২০১৯ সারল সক্প্রি

ক্নরে্য শ ক্েরয় িরল এ সংক্ান্ত নতনু আইন ক্িজ্াক্পত করার িন্য
ু ষ্ট সিয়সীিার ি্যাপারর আোলতরক িানারত
সক্নক্ে্য

ু
সম্প্রচাররর কক্ষররে
l ওটটটট প্্যাটফি্যগুক্লরক অনষ্ান

l ২০২০’কত রাি্যসভার ক্িরশষ কক্িটট কসাস্যাল ক্িক্িয়ায় কযৌনতা

l ওটটটট প্্যাটফি্যগুক্লর িন্য ঐ ক্িক্ির আওতায় ক্িক্ভন্ন

ু
l ইরলক্ট্রক্নক্স ও তথ্য প্রযক্তি

৫টট িয়স-ক্ভক্তিক করেণী ক্িভাগ কররত হরি – ইউ
(ইউক্নভাস্যাল), ইউ/এ ৭+, ইউ/এ ১৩+, ইউ/এ ১৬+ এিং
এ (অ্যািাল্ট)। একই সরগে, প্্যাটফি্যগুক্লরক ইউ/এ ১৩+
ু
িা তার কিক্শ িয়রসর অনষ্ারনর
কক্ষররে অক্ভভািরকর
সম্মক্তর ক্িষয়টটরকও ক্িরিচনায় রাখরত হরি

স্রর স্ক্নয়ন্ত্রণ সহ ক্রেস্রীয় একটট অক্ভরযাগ ক্নষ্পক্তি
ি্যিস্া গরে কতালা হরয়রে

ু
ককাট্য , হাইরকারট্য র অিসরপ্রাপ্ত ক্িচারপক্ত িা
l সক্প্রি

ক্নররপক্ষ ককানও ক্িক্শষ্ট ি্যক্তির কনতরৃ ত্ব সম্প্রচার
ৃ
সংস্াগুক্লর এক িা একাক্িক স্ক্নয়ন্ত্রক কত্য পক্ষ
থাকরত
পারর

ে
l তথ্য ও সম্প্রচার িন্ত্রক একটট নিরোরী ি্যিস্া গরে
ু রি
তল

শসাসযো্ বমবডয়া লেযোটেম্বগুব্লত ভধুলয়া খির এিং এ
ধরলনর খিলরর সম্প্রচালরর প্রিেতা শিল়িলে। শসাসযো্
বমবডয়ার িযোপি অপিযেিহালরর দরুে গত িলয়ি িেলর
প্রিৃত েবি ও অনধু ষ্ালনর বিিৃবত ঘলটলে। তাই, ক্মিধ্বমান
এই প্রিেতা এিজন িযেবক্তর আত্মময্বাদার শষেলরি শিি্
বিপদই নয়, িরং সম্ূ েভ
্ব ালি অননবতি। িধুরুবচির ভাষার
িহু্ িযেিহার, অিমাননাির ও অশ্ী্ অনধু ষ্ান ধম্বীয়
ভািালিলগর প্রবত অসমোলনর মলতা ঘটনা শসাসযো্ বমবডয়া
লেযোটেম্বগুব্লত শিল়িলে। এই শপ্রবষেলত বিবভন্ন সমলয়
এিাবধি মহল্র পষে শরলি, এমনবি সংসদ ও সংসদীয়
িবমবট, বিচার-বিভাগ এিং নাগবরি সমালজর পষে শরলিও

ু
প্রেশণন সহ ক্শশরের
ওপর সরি্যাপক্র সািাক্িক কক্ষররে এর
উরবেগিনক কুপ্রভাি সম্পরক্য সিীক্ষা ক্ররপাট্য কপশ করর। কক্িটট
ু সম্প্রচাররর কক্ষররে প্রথি
তার ক্ররপারট্য কযৌনতা সম্পক্ক্য ত অনষ্ান
সম্প্রচারক ক্চক্
সম্প্রচারকরক
ক্চক্নিত করার প্রস্
প্রস্াি কেয়

িন্ত্রক ২০১৮’র ক্িরসম্বরর খসো
আইন প্রস্ ুত করর িনসািাররণর
িতািত িানরত চায়। এই
কপ্রক্ক্ষরত িন্ত্রক খসো আইরনর
পরক্ষ ১৭১টট এিং ক্িপরক্ষ ৮০টট
িতািত পায়। প্রাপ্ত িতািতগুক্ল
ু
ু ঙ্ভারি
ু
পঙ্ান
প
ক্িরলেষণ করর
একটট আন্তঃিন্ত্রক বিঠরকর পর
আইন চেূ ান্ত করা হয়

উলবিগ প্রিা� িরা হলয়লে।
২০২১ সাল্র ২৫ শেব্রুয়াবর সরিার শসাসযো্ বমবডয়া
লেযোটেম্ব – শেসিধুি, টধুযেইটার সহ শনটবলিসে, অযোমাজন
এিং হটটোলরর মলতা ওবটবট লেযোটেম্বগুব্র জনযে নতধুন
নীবত-বনলদ্বব�িা জাবরর িরা শঘাষো িলর। এই নীবতবনলদ্বব�িায় ওবটবট লেযোটেম্বগুব্র জনযে স্বনয়ন্তেমূ ্ি
িযেিস্ার পা�াপাব� এি উপযধু ক্ত অবভলযাগ বনষ্পবত্ত িযেিস্া
গল়ি শতা্ার ওপর গুরুবে শদওয়া হলয়লে। নতধুন এই
আইলন সাধারে মানধু লষর যািতীয় উলবিগ দূ র িরার
পা�াপাব�, শয শিানও ভ্া্ ধারো বনরসলনর শচষ্া িরা
হলয়লে।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৯
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আত্মবনভ্বর শখ্না ব�পে

তিশ্ব িরাজরাশর
মখলনা এিই সরগে মখলাে সগে্রী এবং মশখাে মাধ্যম। কশশুে মরন
মখলনা এি কিেিাল্রীন োে মেরখ �ায়, �া তারি মানকসি কদি মেরি
এবং জ্ারনে কদি মেরি সমৃ দ্ধ িরে। ঐকতহ্য ও সংস্ৃকত সম্পরি্ভ
জানাে মক্ষররেও মখলনা কশশুরদে িারে এি গুরুত্বেূ ে্ভ মাধ্যম। আকে্ভি
কদি মেরি মখলনা িম্ভসংস্ান সৃ কটিে উৎস। �খন অকরনব ও আধু কনি
মখলনাে বাজারেে প্রসাে ঘটরে, মসই সময় ৭ লক্ষ মিাটি টািাে কবশ্ব
মখলনা বাজারে রােরতে অংশ মিবল ০.৫ শতাংশ। তাই, সেিাে
২০২৪ সা
সারলে
রলে মরধ্য
মরধ্য মখলনা
মখ েপ্াকনে
েপ্াকনে
েপ্
প্াকনে েকেমা
েকে
মাে বাকিরয়
মাে
বা
েকেমাে
২,৮০০ মিাটি
টা
টাি
িা িো
িা
িে
াে েকেিল্পনা
াে
েকেি িরেরে।
িরের
িরে
রেরে।
রে। রােত
রাে
রা
ােেত
ত ধ্রী
ধ্রীররেে ধ্রী
ধ্রীরে মখলনা কশরল্প এি
টািা
িোে
আত্মকনর্ভ
আত্মকন
কনর্ভ ে মদশ
মদশ হরয়
হরয় উঠ
আত্মকনর্ভ
উঠরত িরলরে ……..
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আনম কখেিা িািাতে রাতোিানে। কখেিা
িািাতিার এই রারুরাে্ভ আনম রাজস্াি ও
রেরাো কথতর নশতখনে। আমাতদর তেনর
কখেিা অে্যতে প্শংনেে হতেতে।
স্ািীে কখোিার প্নে োধারর
মািু ত্র ধাররাে িড় পনরিে্ভি
এতেতে এিং িাজাতর এর রাতো
পনররাম পাওো োতছে। ঝাড়খতন্ডর
রাঁনচ কথতর এই অনরজ্োর রথা রার
রতর নিতেি কশারা রুমারী। কখেিা
িািাতিার প্নে োঁর অরৃনরেম টাি এখি
আতের উৎে হতে উতঠতে। কখেিার
িাজার রাতোই – ো কদতখ কশারা এখি
কেনেিা, প্নেরা ও অি্যাি্যতদর কখেিা
িািাতিার প্নশক্র নদতছেি। এখি এতদর
তেনর কখেিা মানর্ভি েু তিরাষ্ট্র ও
কিদারে্যাতন্ড রপ্ানি ররা হতছে। রারেীে
কখেিা ধীতর ধীতর আতেজ্ভানের স্বীরৃনে
পাতছে।

নে নর রাজু রাতঠর তেনর কখেিা িানিতে থাতরি।
োঁর িানড় নিশাখাপত্তিতমর এনটতরাপাক্াে।
এনটতরাপাক্াে কখেিা তেনরর ইনেহাে রতের
শোব্ী পু রতিা। এর েমে এখািরার কখেিা োরা
নিতবে েু িাম অজ্ভি রতরনেে। রতের শোব্ী
প্াচীি এখািরার কখেিার তিনশটি্যই হ’ে
এগুনে িানর্ভশ ররা এিং কখেিার প্াতেগুনে
ধারাতো িে। প্াতেগুনে করাোরার হওোে
নশশুতদর আহে হওোর েম্ভািিা রতম।
এমিনর, এ ধরতির কখেিাে করািও
রাোেনির পদাথ্ভ ি্যিহার ররা হে িা।
মৃ েপ্াে এই কখেিা নশতল্পর পু িরুজ্ীিতি
রাজু োঁর রিাতমর েহ-নশল্পীতদর েতগে এর িেু ি
অনরোি শুরু রতরতেি। এতদর তেনর রাতঠর
কখেিাগুনে ইনেমতধ্যই নজওরিানেরাে ইনন্ডতরশি
করনজন্রি েংস্ার পক্ কথতর নজওরিানেরাে
আইতডনন্টতরশি িা স্বেন্ত্র করৌতরানের পনরনচনে
কপতেতে। রাজু র এই আতেনরর প্োতের েতে
শোব্ী প্াচীর কখেিা তেনরর ঐনেতহ্য করিে
পু িরুজ্ীিি হেনি, িরং ১৫০নটরও কিনশ
পনরিাতরর রাতে রুনজ-করাজরাতরর উৎে হতে
উতঠতে।

প্ধািমন্ত্রী িতরন্দ্র কমাদীর আত্মনির্ভর রারে রঠতির মন্ত্রতর অিু েরর রতর আমরা কখেিা তেনরর নেদ্ধাতে নিতেনে। অি্যথাে ো
নিতদশ কথতর আমদানি ররতে হ’ে। েরডাউতির েমে নিনিড় নিতলে্তরর পর আমরা গুজরাতটর রাজতরাতট কখেিা উৎপাদতির রাজ
শুরু রতরনে। আমাতদর উতদেশ্য হ’ে আমদানি-নির্ভরো রনমতে কখেিা নশতল্প রারেতর স্বনির্ভর রতর কোো। অনদনে টতেজ প্াইতরট
নেনমতটতডর কজিাতরে ম্যাতিজার নহমাংশু করারা এরথা জানিতেতেি। কখেিা তেনরর এই েংস্ানটর উতদেশ্যই হ’ে ১০০ শোংশ স্বতদশী
কখেিা তেনর ররা। েংস্ানট িে্ভমাতি ১৬০ ররতমরও কিনশ কখেিা উৎপাদি ররতে। এর েতে, আমদানিরৃে কখেিার
েতগে েমাি প্নেতোনরোে অিেীর্ভ হতেতে। োঁতদর প্োে েম্পতর্ভ েংস্ার রর্ভধার শ্রী করারা িতেতেি,
িেু ি প্েু নতিতর রাতজ োনরতে োঁরা ১০০ শোংশ স্বতদশী কখেিা উৎপাদি ররতেি। আমাতদর উতদেশ্যই
হ’ে রারতে কখেিার চানহদা পূরর রতর আমদানি-নির্ভরশীেো রমাতিা। এখি আমরা নশক্ামূের
কখো উদ্ািতির েতক্্য রাজ ররনে। েরডাউতির পর করিে নেি মাতের মতধ্যই আমরা েিররম
পনররল্পিা রতর অরিের হতেনে। োই, আমরা েরতেই েনদ েমতিেরাতি প্োেী হই, ো হতে
আরও িড় পনরিে্ভি নিতে আেতে পারতিা। েংস্ানট ইনেমতধ্যই ১.১৫ করানট টারা ঋর
েহােো নিতেতে এিং েঙ্কটতর েু তোতর পনররে ররার রাজ ররতে। েংস্ার েৃ েীে উৎপাদি করন্দ্রনট
চােু হতেতে এিং কেখাতি কখেিা উৎপাদি চেতে। এই রারখািাে নরতমাট্ভ রতট্াে কখেিা রানড় প্রৃ নে
উৎপাদি ররা হতছে। এই েমস্ত কখেিার দাম আমদানিরৃে কখেিার েু েিাে রম।
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শখ

্না ততবরর এই প্রলচষ্াগুব্ বনতা্ই
গপে নয়, িরং শদল� শখ্না ব�পে শষেলরির
ক্মপবরিত্বন�ী্ েবিলিই তধুল্ ধরলে।
অবভনি িযোনাজ্বী যখন বদবলির জনবপ্রয় শখ্না িাজার
ঝালন্দওয়া্ালন বগলয়বেল্ন, তখন বতবন এই পবরিত্বন
্ষেযে িলরবেল্ন। বতবন িল্বেল্ন, এই িাজালর আলগ
শিি্ আমদাবনিৃত শখ্নাই পাওয়া শযত। অি�যে,
গতিার বতবন যখন িাজালর এলসবেল্ন, তখন শদল�
ততবর বিবভন্ন ধরলনর শখ্না তাঁর নজলর পল়িবে্।
শিি্ শখ্না উৎপাদিরাই নন, শক্তারাও স্লদ�ী
শখ্নায় বনলজলদর মাবনলয় বনলয়লেন। আর এটাই হ’্
পবরিবত্বত পবরবস্বতর প্রিৃত দৃ ষ্া্। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র
শমাদী শখ্না ততবরলত শদ�লি আত্মবনভ্বর িলর তধু্লত
২০২০’শত পবরিত্বলনর িীজ িপে িলরবেল্ন। শসই
িেলরর অগাটে মালস শিতার অনধু ষ্ান ‘মন বি িাত’ – এ
প্রধানমন্তী ‘শভািা্ ের শ্ািা্’ টলয়জ – এর িরা
উললিখ িলরবেল্ন। বতবন িল্বেল্ন, আপবন এিরা
শুলন আশ্চয্ব হলিন শয, বিবে শখ্না ব�লপের িাজার ৭ ্ষে
শিাবট টািা। বিন্তু, বিরাট এই িাজালর ভারলতর অং�
অতযে্ নগেযে। এখন আমালদর প্রলয়াজন শদল�র শসই
ঐবতহযে, পরম্রা ও তিবচরিযেলি তধুল্ ধরা। তাই, বিবে
িাজালর ভারলতর সামানযেতম এই অং�ীদাবরবেলি বি শমলন
শনওয়া যায়? না, শিালনাভালিই নয়। এমনবি, আপনারও
এিরা শুলন ভাল্া ্াগলি না। এই শপ্রবষেলত প্রধানমন্তী
ভারতীয় শখ্না িাজালর সি্বসাধারলের অং�গ্হলে
আরও অগ্াবধিার বদলয়লেন। এতবদন ভারতীয় িাজার
বিলদব� শখ্নায় শেলয় বগলয়বে্। ভারতীয় পরম্রাগত
শখ্না এিপ্রিার িাজার শরলি অদৃ �যে হলয় যায়। সমগ্
বিবে যখন িলরানা ভাইরাস মহামারীর বিরুলদ্ধ ়্িাই
চা্ালচ্ছ, ভারত তখন শদবখলয় বদলয়লে সকেটলি বিভালি
সধু লযালগ পবরেত িরলত হয়। বঠি এরিম পবরবস্বতলত
হালত ততবর স্ানীয় শখ্না প্রচালরর আল্ায় উলঠ আলস।
এখন ভারত তার পরম্রাগত জ্ঞান ও বিচষেেতা বদলয়
শখ্না িাজালর িতৃবে
্ব িালয়লম প্রস্তুত।

‘শভািা্ ের শ্ািা্’ মন্ত স্ানীয় শখ্নার প্রবত
শক্তা-বিলক্তালদর ধারোই পালটে বদলয়লে। পষো্লর,
স্ানীয় পরম্রাগত শখ্নার চাবহদা শিল়িলে। এমনবি,
শটরালিাটা, বিলট্ নাট, িাঠ, িাঁ� ও িচ্ছলপর শখা্
বদলয় ততবর শখ্নার চাবহদা িা়িলে। পবরিত্বলনর এই
আিহাওয়া শিি্ হালত ততবর শখ্নার শষেলরিই প্রভাি
শেল্বন, িরং সমগ্ শখ্না ব�পেলিই পালটে বদলয়লে।
ভারলত িহু দষে ব�পেী রলয়লেন, যাঁরা শখ্না ততবরলত
অতযে্ পারদ�্বী। গুজরালটর রাজলিাট, িে্বাটলি
১২
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রামনগলরর চান্নাপাটনা, অন্ধ্রপ্রলদল� িৃষ্া শজ্ার
শিান্ডাপবলি, তাবম্নাডধুর রাজিাভধুর, আসালমর ধধুিব়ি
এিং উত্তর প্রলদল�র িারােসী শখ্না ব�লপের তা্ধুি
হলয় উঠলে।
শখ্না ব�লপে ভারতলি আত্মবনভ্বর িলর তধু্লত
সরিালরর আ্বরিতা তার উলদযোগগুব্র মলধযেই
প্রবতেব্ত হয়। শখ্না ব�লপের পধুনরুজ্ীিন ও
সম্প্রসারলে ১৫বট মন্তি ও দপ্তর হাত বমব্লয়লে।
ভারতীয় শখ্না ব�পেলি আত্মবনভ্বর িলর তধু্লত এটা
শিি্ সূ চনা মারি। তা হল্, আলগর সরিারগুব্ বি
বিেধু ই িলরবন? তাই, যবদ তারা বিেধু িাজ িরলতা,
তা হল্ তার পবরোম বি? আর, নতধুন এই আবগেি
পবরিত্বলনর িারেই িা বি?

আরক্কর দষেিপা ও অগ্রগক্ির সপছক্ন
রক্য়ক্ছ সম ৃদ্ প্রপাচীন সভ্যিপার প্রভপাব

এিবট শদল�র শখ্না শসই শদল�র সংস্ৃ বত ও
জীিনন�্ীর প্রবতে্ন ঘটায়। শখ্নার সলগে ভারলতর
সম্ি্ব শসই হরপ্া সভযেতা শরলি। খননিালয্বর সময়
এই সভযেতার বনদ�্বন বহসালি শখ্না পাওয়া বগলয়লে
এিং বিবভন্ন ধরলনর শখ্নার বনদ�্বন বমল্লে।

প্রধরােমন্তী িশলশেে, আত্মতেি্ভর
িরারশির পরােরাপরাতে, সময়
এশসশে িরারিীয় দেলেরার প্রতি
আরও দিতে সওয়রা
সওয়রাল �ররা
�ররা
�র
ররার

লক্ষ্মীচাঁদ, ডিিয় সিহরা’সক স্বডির্ভর হলয় উঠলত সেলিা �াহায্ করলে
নদনলির েক্ষীচাঁদ কখেিা তেনরতে োঁর িািা-মাতের প্োেতর
এনরতে নিতে চতেতেি। রঘু িীর িরতরর কজ কজ রতোিীর
িানেন্া ৫৫ িের িেেী েক্ষীচাঁদ হাতে তেনর কখেিা রানড়
িানিতে থাতরি। এই কখেিা ের-ের িাতম জিনপ্ে। আমার
িািা-মা রে ৪৩ িের ধতর এ ধরতির কখেিা তেনর রতর
আেতেি। আনমও োঁতদর এতরিাতর করাড়া কথতরই োহাে্য
রতর আেনে। নরন্তু, েররাতরর অরিানধরার কেরাতি এই
কখেিা নশতল্পর প্নে নিিদ্ধ হতেতে, োর েতে আমাতদর মতো
কখেিা উৎপাদররা নিনচিেরাতিই োরিাি হতিি িতে মতেি্য
রতরতেি েক্ষীচাঁদ। কদখতে অে্যতে োধারর হতেও নশশুতদর
রাতে এই কখেিা অে্যতে আর্্ভরীে। েতি, কখেিা রানড়
ের-ের তেনর ররা কমাতটও েহজ িে। এ ধরতির
কখেিা রানড় তেনর ররার জি্য ৪০ জি মািু ত্র
প্তোজি হে। এতদর েরতের
আতেনরর প্তচটিাতেই কখেিা রানড়
আর্্ভরীে রূপ পাে। রাচু ্ভ্যোে
নমনডোতমর মাধ্যতম এখি োরা
নিতবের রাতে কখেিা নশল্পীতদর
তিপু র্য প্দনশ্ভে হতছে।

ইতছে থারতেই উপাে হে। এই আপ্িার্যতর েে্য প্নেপন্ন রতর
নহমাচে প্তদতশর রাঙড়ার নিজে কমহরা মৃ েপ্াে কখেিা তেনর
নশতল্পর পু িরুজ্ীিি ঘটাতছেি। িাঁতশর উপাদাি নদতে কখেিা
িানিতে কমহরা করিে স্বনির্ভর হতে ওতঠিনি, িরং অি্যতদরতরও
স্বনিেু নতি কপশাে োহাে্য ররতেি। িাঁশ অে্যতে েহজের্য। োই,
িাঁতশর তেনর কখেিা কথতর উপাজ্ভিও হে রাতো। এখিও পে্ভতে
আনম ১৫০ জিতর প্নশক্র নদতেনে িতে জানিতেতেি কমহরা।

িত্বমান সমলয়ও সম্লদর অভাি এিবট ব�শুলি শখ্না
ও আনন্দ শরলি দূ লর রাখলত পালর না। আর এই িারলেই
অন্িা্ ধলর প্রবতবট পবরিালরর িালে শখ্না অবিলচ্ছদযে
অগে হলয় উলঠলে। ধনী িা দবরদ্র পবরিালরর আবর্বি অিস্া
শযমনই শহাি না শিন, শখ্না ব�শুলদর জীিলনর অগে হলয়
উলঠলে। িািা-মা তার স্ানলদর দামী িা স্পেদামী শখ্না
বদলয় রালিন, তাঁলদর উপাজ্বন শিব� িা িম যাই শহাি না
শিন, সারা ভারত জধুল়ি শখ্না জীিন ও ঐবতলহযের গুরুবেপূ ে্ব
অগে। এমনবি, আজও শখ্না ো়িা ব�শুলদর আনন্দ-উৎসি
অসম্ূ ে্ব শরলি যায়। দবষেে ভারলত ‘শিামো্া শিা্ধুভধু’ িা
‘শখ্না প্রদ�্বনী’শত বিবভন্ন ধরলনর শখ্না প্রদব�্বত হয়
দল�রার বদন। বিবভন্ন বিষয়িস্তুলি বভবত্ত িলর শখ্নার
প্রদ�্বন হয়। মাবট ও িাঠ বদলয় গ্ামীে ব�পেীরা তাঁলদর
ব�পেিলম্বর বনদ�্বন এই প্রদ�্বনীলত জনসমলষে তধুল্ ধলরন।
উজ্জ্ব্ রঙ বদলয় পধুতধু্গুব্ সাজালনা হয়।

রলয়লে আরও ২০বট পরম্রাগত শখ্না ব�লপের ক্াটোর।
ভারতীয় শখ্নার ইবতহাস ৫ হাজার িেলররও শিব�
পধুরলনা। আর এ শরলিই প্রমাবেত হয় শয, শখ্না উৎপাদন
ব�পে িতটা সধু সংগবঠত।

টয় অযোলসাবসলয়�ন অে ইবন্ডয়ার শটিবনিযো্ িবমবটর
আহ্ায়ি মনধু গুপ্তা িল্লেন, ভারত বিলবের এিমারি শদ�,
শযখালন স্তন্ত শভণৌলগাব্ি পবরবচবতসম্ন্ন ঐবতহযেিাহী
শখ্নার ১২বট ক্াটোর িা তা্ধুি রলয়লে। এর পা�াপাব�,

ভারলতর ভািধারার সলগে তিবচলরিযের মলধযে এিতার
মূ ্যেলিাধ বনবহত রলয়লে। তাই, ভারলতর শখ্নাগুব্র
মলধযেও ঐবতলহযের তিবচরিযে ্ষেযে িরা যায়। উত্তর শহাি
িা দবষেে অরিা উত্তর-পূ ি,্ব শযখান শরলিই শখ্না ততবর

িরারিীয় দেলেরার ইতিহরাস ৫
হরাজরার িেশররও দিতে পুরশেরা।
এ সশ্বেও তিশ্ব িরাজরাশর িরারিীয়
দেলেরার অংে অিযতে েেণয
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প্রচ্ছদ বনিন্

আত্মবনভ্বর শখ্না ব�পে

২০০৯-১০ োতে এরনট অেররানর েংরঠি
কেন্টার ের োতেন্স অ্যান্ড এিরােরিতমন্টএর এরনট প্নেতিদি এতেনেে। এই
প্নেতিদতি কদখা করতে রারতে নিতদশ কথতর
আমদানিরৃে কখেিাে থ্যাতেটে িামর এরনট
নি্াতি রাোেনির রতেতে।

২০১৯ োতে করাোনেনট রাউনন্সে অে
ইনন্ডো নদনলি এিনেআর িাজাতর পাওো
১২১ ধরতির কখেিার ওপর পরীক্ানিরীক্া চাোে।

৪১.৩%

এই প্নেতিদি অিুোতর রাোেনিরনট নশশুতদর
কখেিাে ি্যিহৃে প্ানটিরতর কমাোতেম ররার
জি্য ি্যিহৃে হে, নরন্তু নশশুরা, নিতশ্ রতর
নেি িেতরর রম িেেী নশশুতদর জি্য এই
রাোেনির অে্যতে নিপজ্ির।

ে্যাতম্পে কমরানির্যাে পরীক্া
অিুত্তীর্ভ

৩.৩%

আতমনররা ও ইউতরাতপ এই রাোেনিরতর
নিন্দ্ধ ররা হতেতে। নশশুরা েখি এই
কখেিাগুনে মুতখ কদে েখি থ্যাতেটে-এর েতে
োতদর প্জিিেন্ত্র, েুেেুে ও হারতর দু িে্ভ
ররার পাশাপানশ বোেরতটির করারও হতে পাতর।

ে্যাতম্পে থ্যাতেট রাোেনির
পরীক্াে অিুত্তীর্ভ

১২.৪%

এর আতর ২০০৭-এ আতমনররার নিখ্যাে
করাম্পানি ম্যাতটে ইিরতপ্ভাতরতটডও নচতি তেনর
৮ েক্ কখেিা নেনরতে নদতেনেে, রারর
কেগুনেতে প্তোজতির েু েিাে কিনশ নেো
ি্যিহার ররা হতেনেে - ো িাচ্াতদর কখেিার
জি্য নিপজ্ির।

ে্যাতম্পে কমরানির্যাে এিং থ্যাতেট
রাোেনির পরীক্াে অিুত্তীর্ভ

৭.৪%

ে্যাতম্পে জ্বেিশীেো পরীক্াে
অিুত্তীর্ভ

এই দু নট খির েখি অতির েংিাদমাধ্যতম
গুরুত্ব নদতে োপা হে, নরন্তু েররানর স্ততর
েেটা েের্ভো কিওো উনচৎ নেে েেটা কিওো
হেনি।
এই প্নেতিদিগুনেতে কদখা করতে কে এই
কখেিাগুনে নশশুতদর হৃদেন্ত্র ও চামড়ারও ক্নে
ররতে পাতর। ওই কখেিাগুনের মতধ্য মারে
৩৩% েমস্ত পরীক্াে উত্তীর্ভ হতেতে।

২.৫%

ে্যাতম্পে কমরানির্যাে এিং
জ্বেিশীেো পরীক্াে অিুত্তীর্ভ

এই কখেিাগুনে নিতে িাচ্ারা আহে
হতে পাতর। োোড়া রারী ধােু র রারতর
োতদর নিনরন্ন চম্ভতরার হতে পাতর।

শহাি না শিন, তালত স্ানীয় ঐবতলহযের সধু ্ষ্ প্রবতে্ন
ঘলট।

নিুন আকপাঙ্কপার ডপানপা

এখন শখ্নাগুব্র এই সমৃদ্ধ পরম্রা ও ভারতীয়
শগণৌরিলি এিবট মঞ্ প্রদালনর ্লষেযে শিন্দ্রীয় সরিার
নানা পদলষেপ বনলয়লে। ভারতীয় শখ্নাগুব্ নতধুন
উদ্ািলনর পা�াপাব� শদ�জ সংস্ৃ বতর সলগে যধু ক্ত
শখ্না ব�পেলি আত্মবনভ্বর িলর তধুল্ বিভালি বিলবের
১৪
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রারী ধােু এিং থ্যাতেট-এর পনরমার
অতির কিনশ থারাে কেগুনের মতধ্য
অনধরাংশ কখেিাই নিরাপত্তা
েংক্াতে মাপরানঠতে অিুত্তীর্ভ হে।

পরীক্ার েোেতে কখেিাগুনেতে
নিপজ্ির রাোেনিতরর েন্াি
নমতেতে।

িাজালর এবগলয় বনলয় যাওয়া যালি; শসই ্লষেযে প্ররলম
এি মাস ধলর ‘টয়িারন’-এর আলয়াজন িরা হলয়বে্।
আর এখন ২৭ শেব্রুয়াবর শরলি ২ মাচ্ব পয্ব্ শদল�র
ইবতহালস প্ররমিার ‘শখ্না শম্া’ আলয়াজন িরা
হলয়লে। এই শম্ার সাে্যে সম্লি্ব তখনই শিাঝা যালি
যখন শসখালন শদখা শগলে শয িানপধুলরর শখ্না ব�পে
শহাি বিংিা রাজস্ালনর রালজ�মন্দ-এর মাবটর শখ্না
বনম্বােিারী রাজন্দ্র িধুলমারলদর উপবস্বত অরিা িযেিহার

ডিশ্ব - সেলিা িািালর
রারলতর অিদাি

৮৫%

কখেিা নিতবের িাজাতর নচি
কথতর োে। নদ্েীে স্াতি
রতেতে ইউতরাপীে
ইউনিেতির কদশগুনে

৭

লক্ দ�রাতি িরা�রার

কখেিা িাজার রতেতে োরা
পনৃ থিীতে। ২০২৫ োে িারাদ
এই িাজার ৯ েক্ করানট
টারাে
কপঁতে
টা
টার
রে
রা
া কপঁ
াে
কপত
ঁতঁতে
তে োও
েোওোর
াওোর
াওে
োর
েম্ভািিা
েম্ভািিা রতেতে
ররততে
তেত
েতে
তে

রারতে এর িেতর ৩,৫০০ কথতর ৪,৫০০
করানট টারার কখেিা নিনক্ হে। এর
মতধ্য মারে ১৫% স্বতদশী কখেিা, িানর
েি নিতদশ কথতর আমদানি ররা হে।
নিতবে কখেিা নশতল্প কে করাম্পানিগুনে
অরিরী রূ নমরা পােি রতর কেগুনের
মতধ্য কেতরা, ম্যাতটে অি্যেম। এগুনের
মতধ্য অতির র’নটর রারখািা রতেতে
নচতি।
নিবে িাজার প্নে িের ৫% এিং
রারেীে িাজার প্নে িের ১০-১৫%
হাতর িৃনদ্ধর েম্ভািিা রতেতে। এই
কপ্নক্তে কখেিা নশল্প গুরুত্বপরূ ্ভ রূ নমরা
পােি ররতে পাতর।

িরা দ্রিযেসমূ হলি পধুনি্বযেিহালরর মাধযেলম এর ওপর চাম়িার
আচ্ছাদন ও নতধুন রং বদলয় ইলন্দালরর শখ্না ‘আত্মবনভ্বর
ভারত’ এিং ‘শভািা্ ের শ্ািা্’ এিং উলদযোগলি
তধুল্ ধলর। ভারলতর জনযে এটা অতযে্ গুরুবেপূ ে্ব িারে
আমালদর বিলদব� শখ্নার সলগে শমািাবি্া িরলত হলি
আর আমালদর সংস্ৃ বতলিও িাঁচালত হলি। এই ‘শখ্না
শম্া’র প্রবত ব�পেপবত ও িাবরগরলদর উৎসাহ শদলখ এলি
দধু’বদন িা়িালত হলয়লে।

০.৫%

নিবে কখেিা িাজাতর রারতের
অংশীদানরত্ব রতেতে, অথ্ভাৎ
প্াে ৪৫ করানট টারা

দ�ন্দীয় সর�রার এই
তিশ্ব িরাজরাশর ২০২৪
সরাশলর মশধয েূযেিম
২,৮০০ দ�রাতি িরা�রার
অংেীেরাতরত্ব তেধ্ভরাতরি
�শরশে

সুস্ ক্িশুর রন্য প্রক্য়পারন স্বক্দিী সখলনপা

শখ্না হ্ ব�শুর প্ররম িন্ধু। এগুব্ শরলি িাচ্চারা
শুধধুই আনন্দ পায় না, এগুব্ তালদর অলনি বিেধু শ�খায়ও।
এটা আমরা সিাই জাবন। যবদও বিলদব� শখ্নার িনযোয়
ভারতীয় শখ্না িাজার হাবরলয়লে। এই আমদাবন িরা
অস্াস্যেির শখ্নাগুব্র পবরিলত্ব ভারতীয় শখ্না ব�পে
ব�শুর জনযে স্াস্যেির শখ্না উৎপাদন িরলত পালর।
প্রায় ৬৭% আমদাবন িরা শখ্না শিায়াব্বট িাউবন্স্
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৫

প্রচ্ছদ বনিন্

আত্মবনভ্বর শখ্না ব�পে

উত্তরপ্রশেে

িরাররাণসী পরারম্পতর� দেলেরার জেয তিেযরাি। সরাহরাররােপু র
এিং দরেিরার েয়িরা আতেজ্ভরাতি� মরােেণ্ড দমশে দেলেরা
উৎপরােশের জেয প্রস্তুি
িরারাররা
ররাণস
ণসী
সী

দদরেিরা
দরে
রেিিরা
িরার েয়
েয়ি
েয়িরা
য়িিরা
িরা

সরারাহরা
হরাররা
ররােপ
েপুপর
পু র

অন্ধ্রপ্রশেে

এতিশ�রাপ্প�রা এিং দ�রাডিরাপতলের �রাষ্তেতম্ভি
পু িুলগুতল রেরাম িরারশির উজ্জ্বল তেেে্ভে
এতিশ�রা
এ
এত
ততিিশ
িশ�
শ�রা
�রাপ্প
প্প�রা
�রা

দ�রা
দ�
�রাডিরা
�রা
ডিরাপত
পতলে
তলে

ইশ্রাশর ১,০০০ এ�র জতম তিতনিি �ররা হশয়শে;
দিরাপরাল সতন্ন�িিি্ভী হওয়রায় িু েতের তেপেীররা অশে�
লরািিরাে হশিে
ইশ্রার
ই

তসতকি ঘরাস তেশয় তিতর �ররা দেলেরাগুতলর তিশেষ
স্বরািন্ত রশয়শে

দ�ন্দেরাতসি অঞ্চল লরােরাশের দেলেরা ক্রা্রাশর তেতম্ভি
স্রােীয় দেলেরা তিশ্ব পতরিয় েশড িু লশি প্রস্তুি

পরািে

এেরািৎ�রাল পে্ভতে পে্ভিে েতেিয তহশসশি তিেযরাি
তহমরািল প্রশেশের দেলেরাগুতলও এেে তিশশ্বর িরাজরাশর
রপ্রাতে �ররা হশি
তসমলরা

১৬
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সরােরপুু র

দিশলঙ্রােরা

৪০০ িের পু রশেরা ঐতিহযসম্পন্ন েরম �রাশে তিতর
পশুপক্ী দেলেরার জেয তেম্ভল তিেযরাি
জেয
জেয

পুেুশিরী

এেরাে�রার পতরশিে-িরান্ধি �রােরা-মরাতিশি তিতর
তিেযরাি দেলেরাগুতল তিশশ্ব সু েরাম অজ্ভশের জেয প্রস্তুি
জেয

লরােরাে

তহমরািল প্রশেে

িুু েতে

িযিসরার জেয তিেযরাি সমৃ ধে গুজররাি এেে দেলেরা
তেম্ভরাশণর দক্শরেও হরাশি পতরণি হওয়রার জেয প্রস্তুি

তসতকি
তসত
তস
সতকি
সত
তকি

লরােরাে

দিরারাপরাল

গুজররাি

�শিরা
�শি
�শ
শিিরা
িরাপরা
পরা

তিহরার

েরারারি
রিরা
রিরা
িরাঙ্রা
ঙ্রা

মধযপ্রশেে

তরেপুররা

িরাঁশের তিতর দেলেরার জেয তিেযরাি
জেয
জেয

ররাজস্রাে

লরাক্রা তেশয় তিতর ররাজস্রাতে পু িুল তিেযরাি। এগুতলর
উৎপরােে িৃ তধেশি দজরার দেওয়রা হশয়শে
তিশত্তরারেড

উেয়পুু র

সরাংস্কৃতি�িরাশি সমৃ ধে েরােরালযরাডি এেে দেলেরা
উৎপরােশে েিু ে েপে দলেরার জেয প্রস্তুি

�রােপুু িতল েের

ঝরাডেণ্ড

এই ররাশজযর �রাে ও �রােরামরাতির তিতর পু িুল তিশশ্বর
েজর �রাডরার জেয প্রস্তুি
ধরােিরাে

দ�রল

দ�রশলর িরাতণতজয� ররাজধরােী এে্ভরা�ুলরাম এেে দেলেরা
তেম্ভরাণ তেশপের হরাি তহশসশি পতরতিি হশয় উেশি
এে্ভরা�ু লরাম

েরােরালযরাডি

�ণ্ভরাি�

িরান্নরাপরািেরায় িরারশির প্রথম িয় ক্রা্রার েশড উশেশে।
এেরাশে উৎপন্ন পু িুলগুতল প্রতসধে
ত�েহরাল

িরান্নরাপরািেরা

ওতডেরা

ময়ূরিঞ্ তপিল এিং অেযরােয ধরািুর হস্ততেশপের
জেয তিেযরাি। এতিশ� এেে িয় হরাি তহশসশি
েশড দিরালরা হশছে
ময়ূূরিঞ্

মহরাররাষ্ট্র

তসত�ম
৬০ িের পু রশেরা
হরাশি তিতর সফি
িয় এেে তিশশ্বর
েজর �রাডশি
প্রস্তুি

আসরাম

েরােরালযরাডি

সরাওয়রাতেওয়রাতড

তসন্ধু েু শে্ভর
সরাওয়রাতেিরাতডশি তেতম্ভি
�রাশের দেলেরা প্রতসধে।
এেরাশে েশড ওেরা েিু ে
িয় ক্রা্রাশরর মরাধযশম
�ম্ভসংস্রাে িৃ তধের
সম্রািেরা

িরাতমলেরাডু
দিতি তিয়রার
উৎপরােশের হরাি হশয়
উশেশে। িয় ক্রা্রাশরর
মরাধযশম আতেজ্ভরাতি�
িরাজরাশর েিু ে পতরিয়
েশড উেশি

থরাঞ্রািু র

মরাথরা েরাডরা পু িুশলর
জেয প্রতসধে
থরাঞ্রািুর পু িুল
তেশুশের পরােরাপরাতে
িয়স্কররাও েুি
পে্ �শরে
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৭
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সকন্দ্মীয় �রকালরর উলদ্াগ
নডপাট্ভতমন্ট ের কপ্াতমাশি অে ইন্ডান্রি অ্যান্ড
ইন্টারিাে ক্ড এিং িানরজ্য মন্ত্রতরর েথ্য অিুোতর,
রারতে ৪০০নট অনেক্ুদ্, ক্ুদ্ ও মাঝানর কখেিা
নশতল্পাতদ্যার রতেতে। কেগুনের মতধ্য ৭৫% হে অনেক্ুদ্
আর ২২% ক্ুদ্ ও মাঝানর। শুধু ৩% হে িড়
রারখািা।
করন্দ্রীে েররার নদ্মুখী উতদ্যার নিতছে। প্থমনট হে
স্ািীে কখেিা নশল্পতর উন্নে ররা, আর নদ্েীেনট
কেগুনে োতে েনঠর িাজার পাে ো েুনিনচিে ররতে
রারেীে িাজাতর আমদানি ররা নিতদনশ কখেিার েতগে
প্নেতোনরোর আিহ রতড় কোো। কেজি্য ২৭ কেব্রুোনর
কথতর ৪ মাচ্ভ কদতশ প্থম ‘কখেিা কমো’র েচূ িা ররা
হতেতে।
নশশুতদর জি্য কখেিা িাজারজাে ররতে ‘দ্য িু্যতরা
অে ইনন্ডোি টি্যান্ডাড্ভে’ (িু্যতরা অে োনট্ভনেতরশি)
িাধ্যোমূের ররা হতেতে োতে উৎপানদে কখেিা
কথতর নশশুতদর স্বাতস্্যর করািও ক্নে িা হে। েতি,
রারতে তেনর হস্তনশল্প নিনম্ভে এিং নজআই কখেিাগুনের
কক্তরে এই শংোেি প্নক্ো প্তোজ্য িে।
রারেীে িাজাতর নিতদনশ কখেিার আমদানি শুল্ক
িাড়াতিা হতেতে োতে রারেীে কখেিা নশল্পতর উজ্ীনিে
ররা োে।
অে ইবন্ডয়া (বিউবসআই)-র বনরীষোয় অনধু ত্তীে্ব হলয়লে।
তাো়িা ভারতীয় িাজালর আমদাবন িরা ৮৫% শখ্না
আমালদর প্রবতলি�ী শদ�গুব্ শরলি আসলে। প্রবতলিদন
অনধু সালর, ৪৫% সেট টয় রযোল্ট বিষবক্য়ার িারলে
অনধু ত্তীে্ব হলয়লে, িারে, এই রযোল্ট শরলি ব�শুলদর
িযোন্সার হলত পালর। শসই প্রবতলিদলন আরও ি্া হলয়লে
শয আমদাবন িরা শখ্নায় আলস্ববনি এিং বসসার
মলতা টবসেি ভারী ধাতধু রলয়লে। এই শপ্রবষেলত ভারতীয়
ঐবতহযে�া্ী পধুতধুল্র পধুনরুজ্ীিন শুধধু শদল�র সংস্ৃ বত
সংরষেলের জনযে নয়, ব�শুলদর সধু স্াস্যে এিং পবরলি�
রষোয় অতযে্ গুরুবেপূ ে্ব।

ক্বশ্ব বপারপাক্র ঝড িুলক্ি প্রস্তুি ভপারিীয় সখলনপা
বিবে িাজালর শখ্না ব�লপের িাজার প্রায় ৭ ্ষে শিাবট
১৮
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টািা। এলত ভারলতর অং�ীদাবরবে মারি ০.৫%। ২০২৫
সাল্র মলধযে এই িাজার প্রায় ৯.৫ ্ষে শিাবট টািায়
শপঁেলনার সম্ভািনা রলয়লে। ভারলত শখ্নার চাবহদার
৮৫% আমদাবন িরলত হয়। শদ�ীয় শখ্নার অিদান
মারি ১৫%। এই অিদান শদল�র ১৪ িেলরর িম িয়সী
ব�শুলদর শমাট সংখযোর অনধু পালত এি-তৃতীয়াং�। এই
পবরসংখযোন স্ানীয় উৎপাদিলদর জনযে শুধধু চযোল্লজির
বিষয়ই নয়, তাঁলদর জনযে এিবট ি়ি সধু লযাগও। ভারতীয়
শখ্না বনম্বােিারীলদর বিলবের িাজালর ২,৮০০ শিাবট
টািার অং�ীদাবরবে অজ্বন িরার সম্ভািনা রলয়লে।
আত্মবনভ্বর ভারলতর ভািনা এিং ‘শভািা্ ের শ্ািা্’
মন্ত ভারতীয় শখ্নার বিবেজলয়র শষেলরি গুরুবেপূ ে্ব ভূবমিা
পা্ন িরলত পালর।

সর�রার এই েয়তি দেলেরাশ�
গুরুত্ব তেশছে

এমে দেলেরা
দেগুতলশি
িরারশির ইতিহরাস
এিং সংস্কৃতির
প্রতিফলে থরাশ�

দপেরা সম্পত�্ভি
দেলেরা

তেক্রা এিং
তিেযরালয় সহরায়�
দেলেরা

পতরশিশের জেয
তেররাপে দেলেরা

সরামরাতজ�
এিং মরােতি�
মূলযশিরাধসম্পন্ন
দেলেরা

তেিযরাঙ্ তেশুশের
উপশেরােী দেলেরা

পু রশেরা এিং পরারম্পতর�
িরারিীয় দেলেরাগুতলশ�
েিু েিরাশি েিু ে িরািেরা
তেশয় তিতর �ররা

তফিশেস এিং
তিতিন্ন দেলরা
সম্পত�্ভি দেলেরা

এমে দেলেরা
েরা িরাচ্রাশের
সৃতটিেীলিরা িরাডরায়
এিং েু ততিেু তি
িরািেরা-তিতেরা �রশি
দেেরায়

সদক্ি প্র্ম সখলনপা সমলপা আর িয়কপা্ন
ভারলতর শখ্না ব�লপের পধুনরুত্থান বিবভন্ন িারলে
অতযে্ গুরুবেপূ ে্ব। শখ্নাগুব্র গুরুবে অনধু ধািন িলর
এই প্ররমিার সরিার এই পবরবস্বত উন্নত িরার
উলদযোগ বনলয়লে। সরিার শি� বিেধু বিলেিী পদলষেপ
বনলয়লে, এর মলধযে রলয়লে ব�পেী এিং ব�লপোলদযোগগুব্র
জনযে তালদর প্রবতভা ও ি্া প্রদ�্বলনর জনযে মঞ্ গল়ি
শতা্া। ভারতলি শখ্নার এিবট আ্জ্বাবতি হাি
বহলসলি গল়ি শতা্ার ্লষেযে এিবট শখ্না শম্ার
আলয়াজন িরা হলয়লে। এখালন শখ্না-সংবশ্ষ্
সি্লি এি মলঞ্ আনা হলয়লে। শক্তা, বিলক্তা,
োরি, ব�ষেি এিং শখ্নার নি�া ততবর িরা মানধু লষরা

এই এিবট মলঞ্ এলস সধু দূরপ্রসারী পার্বরি সম্ি্ব
ততবর িলরন আর এই ব�লপের সাবি্বি উন্নয়লনর জনযে
আ্াপ আল্াচনা িলরন। বিবেিাজালর শপঁেলনার জনযে
বনলজলদর প্রস্তুত িরলত এই শখ্না শম্া সহায়ি
ভূবমিা পা্ন িরলি। ২৭ শেব্রুয়াবর শরলি ৪ মাচ্ব পয্ব্
ভারলতর এই প্ররম শখ্না শম্ায় ১,২০০-রও শিব�
প্রদ�্বি অং�গ্হে িলরলেন। শুরুলত এই শখ্না শম্া
২ মাচ্ব পয্ব্ বনধ্বাবরত বে্, বিন্তু শম্ার জনবপ্রয়তা
শদলখ এবটলি আরও দধু’বদন িা়িালনা হলয়লে। ২০২১
সাল্র ৫ জানধু য়াবর শরলি ২৫ শেব্রুয়াবর পয্ব্ সরিার
আিার টয়িারন-এর আলয়াজন িলর।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৯
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এ�তি দেলেরা তেশুশের অেতে েুতে এশেে দেয়।
িরারিীয় ক্ীডরা এিং দেলেরার তিশেষত্ব হল
দসগুতলশি জ্রাে থরাশ�, তিজ্রােও থরাশ�, মশেরারঞ্ে
থরাশ�, সশঙ্ মশেরাতিজ্রােও থরাশ�।
প্রধরােমন্তী েশরন্দ দমরােী

এই টয়িারন-এর মূ ্ উলদ্�যে বে্ ভারতীয়
মূ ্যেলিাধসম্ন্ন, সৃ বষ্�ী্ শখ্নার উদ্ািন যা ব�শুলদর
মলধযে ইবতিাচি চবররি এিং ভাল্া মূ ্যেলিাধ গল়ি শতাল্।
১২ ্লষেরও শিব� যধু িি-যধু িতী, ব�ষেি এিং বিল�ষজ্ঞ
এই টয়িারন-এ বনলজলদর নাম বনিন্ীিৃত িলরন। ৭
হাজালররও শিব� নতধুন ভািনা বনলয় আল্াচনা হয়।
আত্মবনভ্বর হলয় ওঠার পলর এিবট বিরাট উলিম্ফন রূলপ
এলি গ্হে িলর শিন্দ্রীয় সরিালরর ব�ষো মন্তি, নারী
ও ব�শু উন্নয়ন মন্তি, িস্ত মন্তি, িাবেজযে ও ব�পে মন্তি,
অবতষেধুদ্র, ষেধুদ্র ও মাঝাবর ব�পে মন্তি, তরযে ও সম্প্রচার
মন্তি এিং অ্ ইবন্ডয়া িাউবন্স্ ের শটিবনিযো্
এডধুলি�ন বমব্তভালি টয়িারন, ২০২১-এর আলয়াজন
িলর।
এই বিল�ষ ধরলনর হযোিারলন স্ধু্ ও িল্লজর োরি
ও ব�ষেিলদর সলগে নি�া বিল�ষজ্ঞ, পধুতধু্ বিল�ষজ্ঞ
এিং টোট্ব-আপগুব্র সমাহার আর বভ়ি শরলি উলঠ আসা
ভািনাগুব্ ভারতীয় মূ ্যেলিাধ, সংস্ৃ বত, শ্ািিাবহনী এিং
শ্াি নায়ি-নাবয়িালদর পধুতধু্ বনলয় নতধুন নতধুন পধুতধু্ ও
২০
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শখ্া উদ্ািলনর সধু লযাগ শপলয়লে।
এই শম্ায় প্ররমিালরর মলতা সম্ভািযে সমস্ত িয়লসর
মানধু ষলদর আনন্দ প্রদানিারী এিং ব�ষোদানিারী
পধুতধু্ বনম্বালের সম্ভািনা গল়ি উলঠলে। এই শম্ায়
মজা, বিজ্ঞান, আধধুবনি ও স্ানীয় ব�ষোমূ ্ি শখ্নার
পা�াপাব� তিদধুযেবতন শখ্নাও শদখা শগলে। শুধধু তিবচরিযে
সৃ বষ্ িরার জনযে নয়, এই শখ্নাগুব্ শযন বিবে িাজালর
বিিপে পধুতধুল্র শজাগান বদলত পালর তা সধু বনবশ্চত িরার
্লষেযে যরাযর ‘শব্নটেবম্বং’ িরা হলয়লে। বিভালি এই
শখ্নাগুব্লি সহলজ শখ্া যায় এিং আনন্দও পাওয়া
যায়, তা সধু বনবশ্চত িরলত বিল�ষজ্ঞলদর পরাম�্বও শনওয়া
হলয়লে। শখ্ার মাধযেলম শ�খালি উৎসাহ শজাগালত শি�
বিেধু অবধলি�লনরও আলয়াজন িরা হলয়লে। এলত
বিবনলয়াগিারী, আমদাবনিারী, স্ানীয় ব�পেপবত এিং ষেধুদ্র,
অবতষেধুদ্র ও মাঝাবর ব�লপোলদযোগগুব্লি অং�ীদার িলর
শতা্া হলয়লে। ১ হাজালররও শিব� ভারতীয় শিাম্াবন
এলত অং�গ্হে িলরলে। তারা বিলবের সামলন ভারলতর
শখ্না ততবরর প্রাচীন শমধালি তধুল্ ধলরন।

सससस ससस

এেি ডিডিটাল সগলিও আত্মডির্ভর রারতলক গুরুত্ব প্রদাি

আ

পনালদর হয়লতা মলন আলে এিিার
‘পরীষো শপ চচ্বা’ অনধু ষ্ালন এি মা তাঁর
শেল্র অন্াইন শগলমর প্রবত শঝাঁি
বনলয় প্রধানমন্তী নলরন্দ্র শমাদীলি প্রশ্ন িলরবেল্ন,
‘পািবজওয়া্া আিার বি?’ উত্তলর প্রধানমন্তী
িল্বেল্ন, ‘এটা সমসযোও আিার সমাধানও।
আমরা ব�শুলদর প্রযধু বক্ত শরলি দূ লর রাখলত পাবর না,
শসজনযে ব�শুলদর শলে-শটে�ন শরলি শলে-বেলডের বদলি
বনলয় শগল্ ভাল্া হলি’। ভারলত বডবজটা্ শগলমর
িাজার আর ব�শুলদর শসবদলি শঝাঁিলি শিাঝালনার
এটা সি শরলি ভাল্া উদাহরে। বিন্তু সমসযো হ্
ভারলত এখন শয অন্াইন এিং ভাচধুযে্ব য়া্ বরলয়ব্বটর
শগমগুব্ শখ্া হয় তার ৯৮ শরলি ৯৯ �তাং�ই
বিলদব� শখ্া। িলরানা সকেটিাল্ বডবজটা্ শগলমর
িাজারও শিল়িলে। এলষেলরি শিন্দ্রীয় সরিার ভারতীয়
শখ্না ব�লপের পা�াপাব�, বডবজটা্ শগলমর শষেলরিও
ভারতলি আত্মবনভ্বর িলর তধু্লত এিং বিবে িাজালর
উপবস্বত িা়িালনার িাজ িরলে। ২০২০-র শেব্রুয়াবর
মালস শসজনযে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র শমাদীর উলদযোলগ
এিবট িবমউবনবট গল়ি শতা্া হলয়লে। এলষেলরি
অলনি বিল�ষজ্ঞলদর বনলয় ততবর এই িবমবটলত ডঃ
পরাগ মনবিির, ডঃ উন্নত �ম্বা, পকেজ সপি্, ডঃ
আরবত প্রিা� এিং অবভ দালসর মলতা িযেবক্তবেরা
রলয়লেন।
এই িবমবটর সদসযে ডঃ পরালগর মলত, ‘এ ধরলনর
নতধুন বডবজটা্ শগলমর মাধযেলম ভারলতর ইবতহাস
এিং সংস্ৃ বতলি জানার সধু লযাগ হলি, আর এখন
িযোবন্ড ক্যো� সাগার মলতা বডবজটা্ শগম বিলবের
িাজালর জায়গা িলর বনলত সষেম হলি’।
এিইভালি, সরিালরর গ্হে িরা পদলষেপগুব্লি
সমলয়র চাবহদা বহলসলি িে্বনা িলর অনযে সদসযে ডঃ
উন্নত পবডিত িল্ন, ‘এলষেলরি অলনি দ্রুতগবতলত
িাজ িরার প্রলয়াজন রলয়লে’। বতবন আরও িল্ন,
‘শযভালি আমরা বিবভন্ন উদ্ািলনর মাধযেলম নানা শষেলরি
আত্মবনভ্বর হওয়ার িরা ি্বে, এিইভালি আমালদর
বডবজটা্ শগমলিও সমান গুরুবে বদলত হলি’।

এর �ী প্রশয়রাজে?

রারতের নডনজটাে করম িাজাতরর এর ঝের
কমাট ি্যিহাররারী

২৬.৩৬
করানট

কমাট আে

৮১.৭৮
করানট

তিেতি সম্রািেরাশ� সর�রার গুরুত্ব তেশছে ...

l কপৌরাক্ণক কথা-ক্নভ্য র কগি : ভাররত কয ক্িক্িটাল কগিগুক্ল কখলা

হক্ছিল কসগুক্লরত কিক্শরভাগই িারািাক্র এিং িরনারঞ্জন ক্েল। এগুক্ল
কথরক িাচ্ারের ক্শক্ষনীয় ক্কেু কনই, িরং এগুক্ল কখলার ফরল িাচ্ারা
চঞ্চল ও আত্মরকক্্রিক হরয় ওরঠ। ভাররতর িরতা কেরশ পঞ্চতন্ত্র এিং নানা
কপৌরাক্ণক কথার েীঘ্য ইক্তহাস ররয়রে। এগুক্লর ক্ভক্তিরত যক্ে কগি বতক্র
করা হয়, তাহরল িাচ্ারা কখলার আনরন্র পাশাপাক্শ নতনু ক্কেু ক্শখরতও
পাররি।

l বনক্তক ক্শক্ষা-ক্ভক্তিক কগি : ভাররতর িরতা কেরশ সভ্যতা ও সংস্ৃক্তর

ু
একটট ঐক্তহ্য ররয়রে। কসিন্য ক্শশরের
িন্য এিন ক্িক্িটাল কগি
ূ
বতক্র কররত হরি, কযগুক্লর িাি্যরি তারের বনক্তক িল্যরিারির
ক্িকাশ
ু করা হরয়রে।
ঘরট। আরিক্রকা এিং ইউররারপ এ িররনর কগি শরু
ু
কসখানকার ৫০০-রও কিক্শ ক্িে্যালরয় একটট ক্িক্িটাল কগরির সরগে যতি
অ্যাসাইনরিন্ িাচ্ারের কেওয়া হয়। এটট একটট িীিনশশলী কশখারনার
কগক্িং প্্যাটফি্য।

ু
ু
ক্ররয়ক্লটট কগি : ভাচ্য ্যয়াল
ক্ররয়ক্লটট কগরির পারে ক্হরসরি
l ভাচ্য ্যয়াল

যক্ে ক্িরিকানন্, িীর সাভারকার ক্কংিা ক্শিািীর িীিন এিং তাঁরের
কািগুক্লরক তরু ল িরা হয় তাহরল িাচ্ারা তাঁরের সম্পরক্য অরনক ক্কেু
িানরত ও ক্শখরত পাররি।

তিেতি ত�িরাশি শুরু হশি ?

ু সংক্লেষ্ট সকরলর েক্ষতা
l ভাররত সফটওয়্যার ও কগক্িং ইন্ডাট্রির সরগে যতি
ৃ
িক্ধির
ক্েরক কিার ক্েরত হরি।

ু
ক্ররয়ক্লটট কগরির পাশাপাক্শ কসগুক্লর িন্য
l ক্িক্িটাল এিং ভাচ্য ্যয়াল

ইনক্কউরিশরনর উরে্যাগ এিং অন্যান্য প্ররয়ািনীয় সাহারয্যর িাি্যরি
স্াট্য -আপগুক্লর উন্নয়ন।

ু
এরফক্টস,
l আইআইটট িরম্বর সাহারয্য ক্িক্িটাল কগি, ক্ভস্যয়াল
অ্যাক্নরিশন এিং কক্িক্স-এর উদ্ািরনর িন্য একটট ন্যাশনাল কসন্ার
ফর এরক্সরলসি চাল ু করা হরয়রে।

l ক্িক্িটাল কগক্িং ইন্ডাট্রির িন্য পক্রকাঠারিা গরে কতালা।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২১

প্রচ্ছদ বনিন্

আত্মবনভ্বর শখ্না ব�পে

�াত দশক িলর উলপক্ার ডশকার ডেল আিালদর সেলিা
ডশল্প, আ�ুি এলক আত্মডির্ভর কলর তুডল
২৭ মেব্রুয়াকে মেরি শুরু হওয়া মদরশে প্রেম মখলনা মমলাে উর্াধন িোে সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী রােত্রীয়
মখলনাে সরগে �ু ক্ত দ্রীঘ্ভ সাংস্ৃকতি েকেিয় উরলেখ িরে স্ান্রীয় মখলনা কশরল্পারদ্যাগরি আত্মকনর্ভ ে িরে মতালাে
আহ্ান জানান। তাঁে বক্তরব্যে কিেু অংশ কনম্নরূে :
l এই প্রথি কখলনা কিলা শিু ইু একটট িাক্ণক্ি্যক িা অথণশনক্তক
ূ নয়, এই কি্যসক্চ
ূ কেরশর শতাব্ী প্রাচীন কখলা ও উল্ারসর
কি্যসক্চ
সংস্ৃক্তরক শক্তিশালী করর কতালার লরক্ষ্য একটট পয্যায়।
ৃ
ু
সম্পক্য ততটাই পররনা,
যতটা
l কখলনার সরগে ভাররত সটষ্টশীলতার
ূ
আিারের এই ভখরডের ইক্তহাস। ক্সন্ু সভ্যতা, িরহরঞ্জাোররা এিং
হরপ্ার সিরয়র কখলনা ক্নরয় কগাটা ক্িরবে গরিষণা হরয়রে। আি
কয োিা কখলা ক্িরবে খিু কলাকক্প্রয়, তা আরগ ‘চতরু গে’ অথিা
ূ ভাররত কখলা হরতা।
‘চাদুরাগো’ ররপ
ু
িানাই, এিন
l আক্ি কেরশর কখলনা ক্নি্যানকারীরের অনররাি
কখলনা িানান যা পক্ররিশ এিং িানক্সক ক্িকারশর িন্য ভারলা
ু ্যিহার
হয়। এিন ক্িক্নস ি্যিহার করুন কযগুক্লরক আিরা পনি্য
কররত পাক্র।

l নতনু িাতীয় ক্শক্ষানীক্তরত ক্ীো-ক্ভক্তিক এিং গক্তক্িক্ি-ক্ভক্তিক
ু
ক্শক্ষারক সাক্িল করা হরয়রে। এর ফরল িাচ্ারের যক্তি-তরক্য
র
ক্ষিতা িােরি।
ু
আরে।
l কখলনার কক্ষররে ভাররতর ঐক্তহ্যও আরে আিার প্রযক্তিও
ভাররতর কারে ভািনাও আরে আর কসগুক্লরক িাস্িাক্য়ত করার
প্রক্তভাও আরে। আিরা ক্িবেরক পক্ররিশ-িান্ি কখলনার ক্েরক
ক্ফক্ররয় আনরত পাক্র।র

l ক্িগত সাত েশরক ভারতীয় কাক্রগররের, ভারতীয় ঐক্তহ্যরক
অরনক উরপক্ষা করা হরয়রে, যার পক্রণাি হল ভাররতর িািার
ু করর পক্রিার পয্যন্ত ক্িরেক্শ কখলনায় ভরর কগরে।
কথরক শরু

সখলনপা ক্নক্য় ‘সরেনটেক্ম্ং’ অক্ধক্বিন

শখ্নার মাধযেলম ব�শুলদর উচ্চািাঙ্কা ডানা শমল্।
মলনারজিন ো়িাও শখ্না ব�শুলদর মনলি গল়ি শতাল্,
তালদর ইচ্ছা�বক্ত গল়ি শতাল্। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী
শখ্না বনলয় রিীন্দ্রনার ঠািধুলরর ভািনা তধুল্ ধলর
িল্ন, গুরুলদি রিীন্দ্রনার ঠািধুর িল্লেন, শশ্রষ্ শখ্না
সিসময়ই অসম্ূ ে।্ব শখ্নাগুব্ ব�শুরা এিসলগে শখ্ল্
তলিই সম্ূ ে্ব হয়। গুরুলদি আরও িল্লেন শয তাঁর
২২
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l ভারতীয় ক্শশ ু ক্নরির কেরশর িীররের কথরক, আিারের
নায়করের কথরক কিক্শ করর িাইররর কেরশর তারকারের
সম্পরক্য কথা িরল। এই িন্যায় আিারের স্ানীয় িাক্ণরি্যর
ৃ
িিিতু শঙ্লরকও
কভরে কফরলরে। র
l এই লরক্ষ্য কেশ কিশ ক্কেু গুরুত্বপণণূ ক্সধিান্ত ক্নরয়রে। গত িের
কথরক কখলনার উৎকষ্য পরীক্ষা অক্নিায্য করা হরয়রে।
আিোক্নকৃত কখলনারক প্ররত্যক পয্যারয় পরীক্ষা করার
ু কেওয়া হরয়রে।
অনিক্ত
l কখলনা ক্শল্পরক ২৪টট প্রিান কক্ষররের অন্যতি িয্যাো কেওয়া
হরয়রে। ন্যাশনাল টয় অ্যাকশন প্্যানও বতক্র করা হরয়রে।
এরত ১৫টট িন্ত্রক ও ক্িভাগরক সাক্িল করা হরয়রে যারত এই
ক্শরল্পারে্যাগ প্রক্তস্পিধী হরয় ওরঠ। কেশ কখলনার কক্ষররে
আত্মক্নভ্য র হয় আর ভাররতর কখলনা ক্িরবে িনক্প্রয় হয়।
প্রধানমন্তীর পধুলরা ভাষে
শ�ানার জনযে বিউআর
শিাডবট স্যোন িরুন

ত��লি বতবন িাব়ির নানা বজবনলসর সলগে িপেনা বমব�লয়
বনলজর শখ্না িানালতন। এিবদন তাঁর িন্ধুরা এিবট ি়ি
এিং সধু ন্দর বিলদব� শখ্না আলন। এখন সিার নজর
ওই শখ্নার বদলি চল্ যায়। গুরুলদলির এই ভািনাই
আমালদর ভারতীয় শখ্নার সপলষে দাঁ়িালনার বভবত্ত গল়ি
শতাল্।
প্রধানমন্তী শজার বদলয় িল্ন, শখ্না এমন হওয়া উবচৎ
শযগুব্র উপবস্বত ত��িলি হাবস ও আনলন্দ প্রস্ধু বটত

পতিতস

রারতে ঐনেহ্যশােী ক্ীড়ার ঐবেে্ভ রতেতে। আমাতদর
কদতশ কখো নিেরই মতিারঞ্জি িে, এগুনে নশশুতদর
মািনের ও শারীনরর রঠতির রাতজ োতর। এররম
এরনট মািনের রঠি িৃ নদ্ধর কখো হে ‘পনচনে’।
োনমেিাড়ুতে এই কখোনটর িাম ‘পালিাগেু নে’। রর্ভাটতর
এর িাম ‘আনে গুনে মাতি’। আর অন্ধ্রপ্তদতশ এতর
িো হে ‘রামি গুতেেু ’। এই কখোে এরনট কিাতড্ভর
ওপর অতির ের রাটা থাতর। কখতোোড়তদর হাতে
থাতর নরেু িু নড় নরংিা িীজ। রনথে আতে, এই
কখোনট দনক্র রারে কথতর োরা পৃনথিীতে েনড়তেতে।

িরলি। শখ্না পবরলি�-িান্িও হওয়া উবচৎ। নতধুন
জাতীয় ব�ষোনীবতলত ব�শুলদর জীিলন শখ্নার প্রভালির
বিবভন্ন বদিলি উললিখলযাগযে গুরুবে শদওয়া হলয়লে। শখ্লত
শখ্লত শ�খা, শখ্না িানালনা শ�খা, শখ্না িারখানায়
শি়িালত বনলয় যাওয়া – এইসি বিেধু লি পাঠযেক্লমর অং�
িলর শতা্া হলয়লে। এর উলদ্�যে হ্ ব�শুলদরলি ভারলতর
উন্নত শখ্না পরম্রার সলগে পবরবচত িরালনা।

ঐক্িহ্য ও আধুক্নকিপার সমপাক্বি

ভারত নিীন প্রজলন্মর িালে শ্ািিরাগুব্লি
অযোবনলম�লনর মাধযেলম শপঁলে বদলচ্ছ ঐবতহযে ও প্রযধু বক্তর
সমালি� ঘবটলয়। এর েল্, ব�ষো আনলন্দর বিষয়
হওয়ার পা�াপাব� ব�শুলদর ভারলতর উন্নত ঐবতহযে ও
সংস্ৃ বত িধুঝলত সাহাযযে িলর। ভারতীয় িাজার বিলদব�
শখ্নায় শেলয় শগলে। এই আমদাবন িরা শখ্নাগুব্
মজাদার হলত পালর, বিন্তু এগুব্ শরলি ব�ষোর শতমন
বিেধু শনই। প্রধানমন্তী িল্ন, ভারলত ঐবতহযে�া্ী ক্ী়িার
উন্নত পরম্রা রলয়লে। “উদাহরেস্রূপ, আপনারা হয়লতা
‘পবচবস’ নামি শখ্াবটর িরা শুলনলেন। এই শখ্াবট
তাবম্না়িধুলত ‘পালিাগেধুব্’ নালম শখ্া হয়, িে্বাটলি ‘আব্

অন্ধ্রপ্রশেশের এতিশ�রাপ্পরা�রা দেলেরা

অন্ধ্রপ্তদতশর নিশাখাপত্তিতম োক্ার আছোদি
কদওো রাতঠর কখেিা ‘এনটতরাপ্ারা’ অে্যতে
জিনপ্ে। ৪০০ িেতররও কিনশ ইনেহাে েম্পন্ন এই
কখেিা তেনরর নশল্পতর ‘োক্ানপদাথােু ’ও িো হে।
এই রাতঠর কখেিাগুনে কদখতে খুি েু ন্র, রাোেনির
মু তি এিং কটরেই। এগুনে রারেীে ও নিতদতশর
িাজাতর জিনপ্ে। ‘এনটতরাপ্ারা’ কখেিাগুনে
নজওরিানের্যাে ইনন্ডতরশি করনজন্রি (নজআইআর)
কথতর ২০১৭ োতে নজওরিানের্যাে ইনন্ডতরশি িা
নজআই ট্যার কপতেতে।
গুব্ মালন’ ি্া হয়, আর অন্ধ্রপ্রলদল� এর নাম ‘ভামন
গু্্ধু’। এই শখ্াবটলত এিবট শিালড্বর ওপর অলনি েি
িাটা রালি যালত শখল্ায়া়িরা হালত নধু ব়ি বিংিা িীজ বনলয়
শখল্ন। িবরত আলে, এই শখ্াবট দবষেে ভারত শরলি
দবষেে-পূ ি্ব এব�য়া হলয় বিলবের সি্বরি শপঁলেলে …। আজ
প্রলতযেি ব�শু সাপ-্ধুলডা শখ্া জালন। বিন্তু আপনারা বি
জালনন শয এটাও এিটা ঐবতহযে�া্ী ভারতীয় শখ্া যার
নাম ‘শমাষে পতম’ অরিা ‘পরম্দম’। … িাব়ির দাদধুবদবদমা এিং িয়স্লদর প্রবত আমার অনধু লরাধ আপনারা
যবদ এই শখ্াগুব্ নিীন প্রজলন্মর হালত তধুল্ না শদন,
তাহল্ িারা শদলি? এখন অন্াইন প়িাল�ানার িরা
আসলে, তার সলগে ভারসামযে ততবর িরলত, অন্াইন
শখ্ার শরলি মধুবক্ত পাওয়ার জনযে আমালদর এটা িরলতই
হলি। আমালদর নিীন প্রজলন্মর জনযে, আমালদর টোট্বআপ-এর জনযেও এটা এিটা নতধুন সধু লযাগ, আর �বক্ত�া্ী
সধু লযাগ।” প্রধানমন্তী তাঁর ‘মন বি িাত’ অনধু ষ্ালন িল্ন,
এখন শিন্দ্রীয় সরিালরর উলদযোলগ প্রাচীন ঐবতহযেলি
আধধুবনি প্রযধু বক্তর সলগে জধুল়ি নতধুন রূপ শদওয়া হলচ্ছ।
রাজস্ান ও গুজরালট পধুতধু্ শখ্ার সময় ধম্বীয় গপে ি্া
হয় আর অযোবনলম�লনর সময় ব�শুলদর ভারতীয় সংস্ৃ বত
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৩

প্রচ্ছদ বনিন্

আত্মবনভ্বর শখ্না ব�পে

পতচিমিশঙ্র �ৃষ্ণেেশরর
মরাতির পুিুল

পনচিমিতগের িদীো কজোর রৃষ্ণিরর মানটর পু েুতের
জি্য নিখ্যাে। এখািরার মানটর তেনর পু েুে এিং
অি্যাি্য কখেিা োর েু ন্র আরার ও আর্্ভর
িরশার জি্য প্নেদ্ধ। এই কখেিাগুনে তেনর ররার
জি্য এখািরার ঘূনর্ভ িদীর নরিারাে পাওো নিতশ্
ধরতির মানট ি্যিহার ররা হে। নিতবের েমস্ত কখেিা
েংরিহােতে এই রৃষ্ণিরতরর মানটর কখেিা অিশ্যই
পাওো োে।

সম্লি্ব পবরচয় িরালনা হয়।

ক্নরপাপত্তপা এবং আত্মক্নভ্রিপার রন্য উক্দ্যপাগ
ভারলত ভারতীয় শখ্না ততবর হলি, ্ষে ্ষে
মানধু ষ িাজ পালি, শগাটা ব�ষো িযেিস্ায় ভারতীয়
শখ্নার গুরুবেপূ ে্ব স্ান গল়ি উঠলি। ব�শুলদর শোট্ট
িয়লস বভন্ন বভন্ন শষেলরি দষেতা উন্নয়লন শখ্নার
গুরুবেপূ ে্ব অিদান রলয়লে।
িলরানা ভাইরাস অবতমারীর সময় ব�শুরা যখন
িাব়িলত িন্দী বে্, তখন শখ্নার ভূবমিা আরও
গুরুবেপূ ে্ব হলয় উলঠলে। এই সমলয় প্রধানমন্তী নলরন্দ্র
শমাদী গান্ীনগলরর ব�শু বিবেবিদযো্লয়, মবহ্া ও
ব�শু উন্নয়ন মন্তি, ব�ষো মন্তি এিং অবতষেধুদ্র,
ষেধুদ্র ও মাঝাবর ব�লপোলদযোগ মন্তলির সলগে বমব্ত
আ্াপ-আল্াচনার মাধযেলম ব�শুলদর জনযে ভারলত
বিভালি এিবট ি়ি পধুতধু্ উৎপাদলনর হাি গল়ি
শতা্া যায়, এ বিষলয় বিস্তাবরত উলদযোগ বনলয়লেন।
শদল�র বিবভন্ন অংল� শসই অঞ্ল্র তিবচলরিযের সলগে
২৪

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

িরাররাণসীর �রাশের পুিুল

উত্তরপ্তদতশর িারারেীর রাতঠর পু েুে নিখ্যাে।
এই দারুনশল্প নিতবে িারারেীতর এরনট আোদা
পনরচে নদতেতে। নজআই ট্যার পাওোর পর
িারারেীর রাতঠর পু েুতের ি্যিো অতিরগুর িৃনদ্ধ
কপতেতে। শহতরর রাশ্ীনররঞ্জ, কখাজওো এোরাে
এই কখেিার পু েুে িািাতিা হে। নিতদতশও এই
পু েুতের খুি িাম।

সামজিসযে শরলখ শখ্নার ক্াটোর গল়ি শতা্ার শচষ্া
িরা হলচ্ছ। ভারলত বিপধু্ সংখযেি ব�শু রলয়লে,
এিবট সমৃদ্ধ শখ্না সংস্ৃ বত রলয়লে আর নানা
তিবচরিযেময় শখ্নাও রলয়লে। এই সমস্ত বিষয়গুব্
ভারলতর সপলষে রািার পলরও বিবে শখ্না
িাজালর ভারলতর এত সামানযে অিদান রািালি
শমলন শনওয়া যায় না। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী
তাঁর ‘শভািা্ ের শ্ািা্’ দ�্বনলি িাস্তিাবয়ত
িরলত আত্মবনভ্বর পধুতধু্ ব�লপের িরাও িল্লেন।
এলষেলরি উলদযোগ বনলত বগলয় প্ররম পদলষেপ
বহলসলি বতবন নীবত সংস্ালরর মাধযেলম িাজবটলি
সহজ িলর শতা্ার শচষ্া িলরলেন।
১০০ িের আলগ অসহলযাগ আলন্দা্ন শুরু
িরার সময় মহাত্মা গান্ী শদ�িাসীর আত্মসমোন
এিং �বক্ত িৃ বদ্ধর বদলি নজর বদলয়বেল্ন। এখন
শখ্না ব�পেলি আত্মবনভ্বর হলয় উঠলত তার বনজস্
�বক্তলি অনধু ভি িরলত হলি।

িরান্নরাপরািেরা : �ণ্ভরািশ�র প্ররায় ৩০০
িের পুরশেরা দেলেরা ঐতিহয

থরাঞ্রািুর : মরাথরা দেশড েরািরা পুিুল

চান্নাপাটিা কখেিার ইনেহাে ৩০০ িের
পু রতিা। রনথে আতে, নটপু েু েোতির
শােিরাতে োক্া আছোনদে এই কখেিা
নশশুতদর মতধ্য অে্যতে জিনপ্ে নেে। েখি
কথতর এখি পে্ভতে কদশ-নিতদতশ এই কখেিার
জিনপ্েো ক্মিধ্ভমাি।

কটরাতরাটাে তেনর থাঞ্জারু তরর মাথা কিতড় িাচা পু েুে
েম্পতর্ভ োনমে োনহতে্য অতির উতলিখ রতেতে। এই
পু েুেগুনের মাথা শরীতরর েু েিাে িড় হে।
পু েুেনটতর েুতঁ েই মাথা িড়তে শুরু রতর। এগুনে
শুধু নশশুতদর মতধ্য জিনপ্ে িে, িড়রাও এগুনেতর
খুি রাতোিাতে। এই পু েুেগুনে নজআই ট্যার
কপতেতে।

িলরানা ভাইরাস বিবে মহামারীর সময় যখন
অলনি পেযে আমদাবনর ওপর বনলষধাজ্ঞা বে্, শসই
সধু লযালগ রাঁবচর মলনাজ িধুমার ভারতীয় শখ্না
উৎপাদন িাব়িলয় শসগুব্ িাজালর েব়িলয় বদলয়
সমসযোলি সধু লযালগ পবরিবত্বত িলরলেন। বতবন
সেট টলয়লজর উৎপাদন িৃ বদ্ধর মাধযেলম অলনলির
িম্বসংস্ানও িলরলেন। বতবন িল্ন, “যখন িাইলর
শরলি শখ্না আসা িন্ হলয়বে্, শসই সধু লযালগ
আবম শটবড শিয়ার উৎপাদন িাব়িলয়বে, েল্ বিেধু
িাবরগলরর িম্বসংস্ান হলয়লে আর শভািা্ ের
শ্ািাল্র িাত্বা শরলি আবম শপ্ররো বনলয় এলষেলরি
নিীন প্রজলন্মর জনযে অলনি সধু লযাগ ততবর িরলত
শচলয়বে।” যখন স্াট্ব শোন এিং িবম্উটার
ভারতীয় িবম্উটার শগমগুব্লি জনবপ্রয় িলর
তধু্লে, শসই সময় শখ্না শম্া এিং টয়িারনএর ে্স্রূপ অলনি টোট্ব-আপ, োরি শরলি শুরু
িলর ব�ষেি এিং বডজাইনার শখ্না শষেরিলি
আত্মবনভ্বর িলর শতা্ার শষেলরি গুরুবেপূ ে্ব অিদান
রাখলত শুরু িলরলেন। এই শোট অিদানগুব্

িথয ও সম্প্রিরার মন্ত� (আইঅযরাডিতি)
আইআইতি িশবের সশঙ্ সহশেরাতেিরায়
দসন্রার অফ এশসেশলন্স ইে দেতমং,
অযরাতেশমেে স্রাপে �রশি
ভারতীয় শখ্না ব�পেলি আত্মবনভ্বর িলর শতা্ার
শষেলরি গুরুবেপূ ে্ব ভূবমিা পা্ন িরলি। ‘খ্নার
জনযে দ্িদ্ধ হওয়া এিং সিল্ বমল্ শখ্না ততবর
িরা’ – এই শ্াগান সহ সরিাবর উলদযোগ শখ্না
ব�পেলি নতধুন পবরচয় এিং উচ্চতা প্রদালন সহায়ি
হলয়লে। ভারত এখন আ্জ্বাবতি শখ্না িাজালর
ভারতীয় শখ্না বনলয় ঝ়ি তধু্লত প্রস্তুত। নতধুন
ভারত এিবট নতধুন প্রতযেয় বনলয় এবগলয় চল্লে।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৫

শদ�

নীবত আলয়াগ

ভা

েততিেরালী েু তিররাষ্ট্রীয় �রােরাশমরায়
েিু ে উন্নয়শের সুশেরাে

রত িলরানার সকেটিাল্
যধু ক্তরাষ্ট্রীয়
িাঠালমালি
�বক্ত�া্ী
িলর
এই
বিবেিযোপী মহামারীর বিরুলদ্ধ সে্
প্রবতলরাধ গল়ি তধুল্লে। এই
়্িাই জাবর শরলখ শদ� উন্নয়লনর
পলর বনর্র এবগলয় চল্লে।
এই পয্বালয় ২০ শেব্রুয়াবর, ২০২১
তাবরলখ নীবত আলয়ালগর গভবন্বং
িাউবন্সল্র ষষ্ তিঠিবট প্রধানমন্তী
নলরন্দ্র শমাদীর সভাপবতলবে সম্ন্ন
হলয়লে। এলত িৃবষ, পবরিাঠালমা,
মানিসম্দ উন্নয়ন, তৃেমূ ্স্তলর
বিবভন্ন পবরলষিা প্রদান, স্াস্যে এিং
পধুবষ্র মলতা বিষয়গুব্ বনলয় দীঘ্ব
আ্াপ-আল্াচনা হলয়লে। এই
তিঠলি প্রধানমন্তী শদল�র উন্নয়নলি
গুরুবে বদলয় বিল�ষ উললিখ িলরলেন
জন ধন অযোিাউন্ট, বটিািরে,
উজ্জ্ব্া শযাজনা, শ�ণৌচা্য় এিং
পািা িাব়ি ততবর িরার সােল্যের
েল্ দবরদ্রলদর স�বক্তিরে, জ্
জীিন বম�নলি এবগলয় বনলয় বগলয়
পধুবষ্ সধু বনবশ্চতিরে এিং গ্ালম গ্ালম
ইন্টারলনট সংলযাগ স্াপলনর জনযে
ভারতলনট বস্লমর মাধযেলম শয িাজ
চ্লে, শসগুব্ সমান গবতলত চাব্লয়
শযলত হলি।

গভক্ন্ং কপাউক্সিল কী?

নীবত আলয়ালগর গভবন্বং িাউবন্স্
এিবট আ্ঃআঞ্ব্ি, বিভাগীয়
এিং যধু ক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়। এলত
প্রধানমন্তী, রাজযেগুব্র মধুখযেমন্তী এিং
শিন্দ্র�াবসত অঞ্্গুব্র শ্েলটনযোন্ট
গভন্বররা অং�গ্হে িলরন। এর ষষ্
তিঠলির তিব�ষ্যে হ্ এলত প্ররমিার
জমেধু -িাশ্ীর শিন্দ্র�াবসত প্রলদ�
রূলপ অং�গ্হে িলরলে আর ্াদাখ
প্ররমিালরর মলতা অং�গ্হলের
সধু লযাগ শপলয়লে।
২৬

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

কে করািও কদতশর উন্ননের নরনত্ত হে, করন্দ্র এিং রাজ্য েররারগুনেতর
নমতেনমতশ রাজ ররতে হতি এিং নিনচিে েতক্্য এনরতে কেতে হতি।
এই রািিা নিতে করন্দ্রীে েররার েু তিরাষ্ট্রীে রাঠাতমাতর োথ্ভর রতর
কোোর জি্য রাতজ্য রাতজ্য কজোস্তর পে্ভতে প্নেতোনরোমূের উন্নেতির
আিহ তেনর রতর নিরাশতর উৎোহ জু নরতেতে। আমরা রতরািা
মহামারীর েমে কদতখনে নররাতি রাজ্যগুনে করন্দ্রীে েররাতরর েতগে
নমতেনমতশ রাজ রতরতে। কেজি্য করাটা কদশ রতরািার নিরুতদ্ধ েড়াইতে
েেে হতেতে এিং নিতবে রারতের এরনট েু ন্র েনি রতড় উতঠতে।
প্রধরােমন্তী েশরন্দ দমরােী

প্রধরােমন্তীর িরাষশণর ত�েু গুরুত্বপূণ্ভ অংে :
l কেরশর কিসরকাক্র কক্ষরে উন্নয়ন যারোয় আরও কিক্শ উৎসাহ ক্নরয় এক্গরয় আসরে।
আিারের এই উৎসাহরক সম্মান িানারত হরি এিং এরক আত্মক্নভ্য র ভারত অক্ভযারন
ু
ততটাই সরযাগ
ক্েরত হরি।
l আত্মক্নভ্য র ভারত অক্ভযারনর িাি্যরি ভারত শিু ু ক্নরির প্ররয়ািন সািরনর িন্য
উৎপােন কররি না, ক্িরবের প্ররয়ািনও কিটারি। কসিন্য এই উৎপােন হরত হরি
ক্িবেিারনর।
l কক্রিীয় সরকার ও রাি্য সরকারগুক্লর িরি্য নীক্তগত পক্রকাঠারিা এিং
সহরযাক্গতা অত্যন্ত গুরুত্বপণণূ । সিদ্ু তটিতধী রাি্যগুক্ল এর একটট উৎকৃষ্ট
ু
উোহরণ। নীল অথণনীক্তরত রপ্তাক্নর অসীি সরযাগ
ররয়রে।
ু করররে। কেরশ উৎপােন
l সরকার ক্িক্ভন্ন কক্ষররের িন্য ক্পএলআই কযািনা শরু
ৃ
ু
কক্ষররের িক্ধির িন্য এটট একটট অসািারণ সরযাগ।

মবন্তসভার বসদ্ধা্

িরারি তিশশ্বর দিতল�ম-ইশলক্ট্রতে� হরাি হশয় উেশি
আইটি হার্ভওয়্যাে, মটকলিম ও ঔষকধ মক্ষররেে োশাোকশ কশশুরদে স্াে্ভ েক্ষায় মিন্দ্র্রীয় সেিারেে কিেু
কসদ্ধান্ত রােতরি এিটি ম্যানু ে্যািিাকেং হাব হরয় উঠরত সাহা�্য িেরব
তসধেরাতে : আইনট হাড্ভওে্যাতরর জি্য উৎপাদি-নরনত্তর
উৎোহ রাো (নপএেআই) প্রল্প মঞ্জু র ররা হতেতে।

l এই প্রকল্প ভারতরক ৫০ হািার ককাটট টাকার কটক্লকি
পণ্যসািগ্ী আিোক্ন হ্াস কররত সাহায্য কররি।

সু তিধরা

ূ সংরযািন ও আগািী পাঁচ
l উৎপােন এিং ক্িিি্যিান িল্য
ৃ
িেরর প্রায় ২.৪৪ লক্ষ ককাটট টাকার ক্ি উৎপােন িক্ধির
িাি্যরি ক্িবে িািাররর প্রক্তরযাক্গতায় এক্গরয় যারি আর
কেরশ রপ্তাক্ন প্রায় ২ লক্ষ ককাটট টাকা িােরি।

:
l এই প্রকরল্পর িাি্যরি আইটট হাি্য ওয়্যার উৎপােরনর কক্ষররে
ৃ আন্তি্য াক্তক সংস্া এিং ১০টট িাতীয় স্ররর
পাঁচটট িহৎ
করেষ্ সংস্া ল্যাপটপ, ট্যািরলট, অল-ইন-ওয়ান ক্পক্স
এিং সাভ্য ার উৎপােরন লাভিান হরি।
ূ শঙ্রলর
ৃ
সরগে সংহক্তর িাি্যরি
l ভারত আন্তি্য াক্তক িল্য
ু
ইরলক্ট্রক্নক ক্সরস্ি ক্িিাইন এিং ি্যানফ্যাকচাক্রং-এর
কক্ষররে একটট িে আন্তি্য াক্তক হাি হরয় উঠরি।
ু
l প্রস্াক্িত এই প্রকরল্পর িন্য আগািী চার িেরর আনিাক্নক
৭,৩৫০ ককাটট টাকা খরচ হরি। এই চার িেরর এই প্রকরল্পর
িাি্যরি বিি ককাম্পাক্নগুক্লর ভাররত উৎপাক্েত পরণ্যর
ক্িক্ক্ িােরল ৪% কথরক ১% উৎসাহ ভাতা পারি।

তসধেরাতে : কটনেরম এিং কিটওোনর্ভং
পর্য উৎপাদতির কক্তরে উৎপাদিনরনত্তর উৎোহ রাো (নপএেআই)
প্রল্প মঞ্জু র ররা হতেতে।

সু তিধরা

:

l পাঁচ িেরররও কিক্শ সিয় িরর ১২,১৯৫
ককাটট টাকা খররচর ফরল কটক্লকিসংক্লেষ্ট উৎপােন সংস্াগুক্ল ২ লক্ষ
ৃ কররত
ককাটট টাকার উৎপােন িক্ধি
পাররি।

l ভারত আন্তি্য াক্তক ককাম্পাক্নগুক্লর
কাে কথরক িে পক্রিাণ ক্িক্নরয়াগ
আকষ্যণ করার িন্য সাক্ি্যক ক্ষিতা
িাোরি।
l এই প্রকরল্পর িাি্যরি উেীয়িান কেশীয়
ককাম্পাক্নগুক্ল রপ্তাক্ন িািারর িে
ভক্ূ িকা পালন কররত পাররি।
l এই প্রকল্প ‘কিি ইন ইক্ন্ডয়া’ কটক্লকি
এিং
কনটওয়াক্ক্য ং
পণ্যগুক্লর
রপ্তাক্নরক উৎসাহ কিাগারি।

l এই প্রকরল্পর িাি্যরি ৩ হািার ককাটট টাকারও কিক্শ
ু
ক্িক্নরয়াগ আসরি, আর ৪০ হািার িানরষর
প্রত্যক্ষ ও
অপ্রত্যক্ষ কি্যসংস্ান হরি।

তসধেরাতে : ঔ্নধ উৎপাদি কক্তরে নপএেআই প্রল্প মঞ্জু র
ররা হতেতে।

সু তিধরা

:

l এই প্রকল্পটট ২০২০-২১ কথরক ২০২৮-২৯ পয্যন্ত সিরয়র
ূ
িরি্য উচ্ িল্যসম্পন্ন
সরঞ্জাি িা পণ্য কেরশর িরি্যই
উৎপােরন উৎসাহ কিাগারি এিং রপ্তাক্ন কক্ষররেও
ূ সংরযািন িাোরি।
িল্য
l ২০২২-২৩ কথরক ২০২৭-২৮-এর িরি্য - এই েয়
িেরর কিাট ক্িিি্যিান ক্িক্ক্ ২ লক্ষ ৯৪ হািার
ককাটট টাকা এিং কিাট ক্িিি্যিান রপ্তাক্ন ১ লক্ষ
৯৬ হািার ককাটট টাকা ক্নি্যাক্রত করা হরয়রে।
l এই প্রকরল্পর িাি্যরি ২০ হািার প্রত্যক্ষ এিং ৮০
হািার অপ্রত্যক্ষ কি্যসংস্ারনর প্রত্যাশা ররয়রে।

তসধেরাতে : অপ্াপ্িেস্তদর নিচার প্নক্ো
(নশশুতদর েত্ন ও েু রক্া) আইি, ২০১৫ েংতশাধি
মঞ্জু র ররা হতেতে।

সু তিধরা

:

l

ু
এটট ক্শশ ু সরক্ষার
ক্িক্ভন্ন পেরক্ষপরক
শক্তিশালী কররি।

l

এটট
কিলাশাসক
এিং
অক্তক্রতি
কিলাশাসকরক অ্যািপশন অি্য ার িাক্র কররত ও
ক্িক্ভন্ন িািলার দ্ ুত ক্নষ্পক্তির কক্ষররে সাহায্য কররি।

l

ু
ু
এই আইন অনযায়ী
কিলাশাসকরের ক্শশরের
ু
পক্ষ ক্নণণরয়র অক্িকার সক্নক্চিত
কররি।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৭

সাহালযযের হাত

বপএমবজলিওয়াই –এর িষ্বপূবত্ব

কতন সপ্াহ লিরাউন মঘাষোে ৪৮ ঘন্াে মরধ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী, প্রধানমন্ত্রী গে্রীব িল্যাে
ম�াজনারি গে্রীব মানু রষে সাহায়তা ও তারদে জ্রীবন কনব্ভারহে কবষয়টিরি সবরিরয় গুরুত্ব কদরলন...

্

িডাউলনর সময় গরীি মানধু লষর সামলন
সিলচলয় ি়ি চযোল্জি বে্ তালদর জীিন
– জীবিিা। ্া্ধু মাবঝ, মলনাজ মাবঝ এিং
সধু ন্দর মাবঝ বিহার সদর এ্ািার এই সি মানধু ষলদর
অিস্ার শিালনা তোৎ বে্ না। প্রধানমন্তী ্িডাউন
শঘাষোর পলরই প্রধানমন্তী গরীি িলয়াে শযাজনাবট
শঘাষো িলরন। বসিান্দারপধুর গ্ালম শুরু হয় জন
শ�ণৌচা্য় বনম্বাে। শসখালন ্া্ধু বে্ শ্রবমি এিং
মলনাজ বে্ বমস্তী। সধু ন্দর, রং-এর িাজ িরলতন।
এরা সিল্ই শরাজগার িরলত শুরু িলরন এিং
পবরিারলি সাহাযযে িরলত পারলেন। ্া্ধু জানাল্ন,
যখন তারা িাব়ির িাোিাবে িাজ পালচ্ছ তখন তারা
শিন িাব়ি শেল়ি অলনি দূ লর জীবিিা বনি্বাহ িরলত
যালি। যখন শসখালন অলনি শিব� সংখযোয় িালজর
সধু লযাগ আলে, সরিার শসখালন আলরা শিব� সহায়তা
শদওয়ার শচষ্া িলরলে। বিনামূ ল্যে প্রবতবট পবরিারলি
২৮

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

প্রলয়াজন অনধু যায়ী খাদযে �সযে বদলয়লে। ঝা়িখন্ড
রালজযের বগবরবডর রাম�কের ঠািধুর িা মধযেপ্রলদল�র
অনধু প্ধুলরর অবনতা, এমন প্রায় ৮০ শিাবট মানধু ষ যারা
্িডাউলনর সময় এই খাদযে �সযে শপলয়লেন।
২০২০র ২৪শ� মাচ্ব শরলি শিাবভড – ১৯ শমািাবি্ায়
শয বতন সপ্তাহ িযোপী সম্ূ ে্ব ্িডাউলন ভারতিষ্ব স্তব্ধ
হলয় বগলয়বে্। যার েল্ শিউ শিারাও িালজ শযাগ
বদলত পালরন বন। শসই বিপয্বস্ত পবরবস্বতলত যারা বদন
এলন বদন খান িা িৃ দ্ধ, বভন্ন ভালি সষেম, এই সি
মানধু ষলদরই জীিন বনি্বাহ িবঠন হলয় পল়িবে্।
বিন্তু ্িডাউন শঘাষোর ২ বদন পলরই ২৬শ� মাচ্ব
২০২০ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী, প্রধানমন্তী গরীি
ি্যোে শযাজনায় ২.৭৬ ্ষে শিাবট টািার সহায়তা
প্রিপে শঘাষো িলরন। যার মূ ্ উলদ্�যে বে্ গরীি
মানধু ষলদর রষো িরা এিং িলরানার বিরুলদ্ধ যধু লদ্ধ
তালদর বদলি সহায়তার হাত িাব়িলয় শদওয়া।

তপএমতজশ�ওয়রাই–এর সরাফলয ও েৃ টিরাতে

l ি্যয় িরাদ্দ ২.৭৬ লক্ষ ককাটট টাকা
ূ খাে্য শস্য ক্িতরণ
l ৮০ ককাটট িনসািারণরক ক্িনািরল্য
ূ রান্নার গ্যাস প্রোন
l ৮ ককাটট পক্রিাররক ক্িনািরল্য
l ৪২ ককাটট কৃষক পক্রিার িক্হলা, প্রিীণ, গরীি এিং
ু
অসহায় িানষরের
সরাসক্র নগে অথণ সাহায্য

প্রধরােমন্তী েরীি �লযরাণ পযরাশ�শজ শুধু মরারে েরােয সহরায়িরাই
েয়, িরার সশঙ্ আশররা ত�েু েু তি হশয়শে দেমে :
সরকারী হাসপাতাল ও কহলথ ককয়ার কসন্ারগুক্লরত
ু ২২ লক্ষ স্াস্্যকিধী যারা ককাক্ভি – ১৯ এর ক্িরুরধি
যতি
লোই কররক্েরলন, তারের প্ররত্যরকর িন্য ৫০ লক্ষ
ু করা হরয়রে সাফাইকিধী,
টাকা স্াস্্য িীিা, যার অন্তভ্য তি
ু কিধীরাও।
প্যারারিক্িরকল কিধী ও পরীক্ষাগারর যতি

বপএম গরীি ি্যোে অন্ন শযাজনা এই শযাজনার

উলদ্�যেই বে্ গরীি মানধু ষলদর িালে খাদযে �সযে
িন্টন িলর
তালদর রষো িরা। প্ররলম এই
প্রিপেবট ২০২০র জধুন পয্ব্ শনওয়া হল্ও পলর
সরিার শসই সময়সীমা আলরা িাব়িলয় ২০২০র
নলভম্বর পয্ব্ চা্ধু রালখ। এই ৮০ শিাবট নাগবরি
শদল�র শমাট জনসংখযোর দধুই তৃতীয়াং�, যালদর
ূ লল্যে
বিনামূ
বিনামল্যে
বিনাম
্যে খাদযে
খাদযে �সযে
�সযে
�স
সযে শদওয়া হহলয়লে।
২০২০র
এবপ্র্ শরলি জধুলনর
মলধযে
মলধ
মলধ
লধযেযেই প্রায়
প্রা ৫.৪৩
্ষে শমবরিিটন
শমব
শমবরি
ডা্
১৮.৮ শিাবট
উপলভাক্তার
উপ
িালে
ি
িন্টন
িরা
ি হলয়লে।
এই প্রিলপের অধীলন প্রধানমন্তী গরীি ি্যোে
অন্ন শযাজনায় যালত আলরা অবতবরক্ত ৫ শিবজ িলর
খাদযে �সযে বিনামূ ল্যে প্রবতবট মানধু ষ শপলত পালরন।
শসই শষেলরি গেিন্টন িযেিস্ার মাধযেলম েব়িলয়
শদওয়া হয়। এই অবতবরক্ত খাদযে �সযে জাতীয় খাদযে
খাদযে বনরাপত্তা আইলন ি্া হলয়লে। এই প্রিপেবট
২০২০র নলভম্বর পয্ব্ চা্ধু বে্। ২০০ ্ষে
শমবরিিটলনরও শিব� খাদযে �সযে িন্টলন ৭৫,০০০
শিাবট টািা িরাদ্ িরা হলয়লে।

িৃষিলদর সধু বিধা : ২০২০র বডলসম্বর পয্ব্ বপএম

বিষাে শযাজনায় বতনবট ধালপ ২০০০ শিাবট টািার ঋে
প্রায় ৯ শিাবট িৃষলির িালে শপঁলে শগলে।
গরীিলদর সহায়তা : প্রধানমন্তী জন ধন শযাজনায় ২০.৬০
শিাবটরও শিব� মবহ্া অযোিাউন্ট শহাডোরলদর ৫০০ টািা
িলর অর্ব সাহাযযে ৩ মাস ধলর শদওয়া হলয়লে। এর জনযে
প্ররম ধালপ ১০,৩২৫ শিাবট টািা, ববিতীয় ধালপ ১০,৩১৫
শিাবট টািা এিং তৃতীয় ধালপ ১০,৩১২ শিাবট টািা
িরাদ্ িরা হলয়লে। শিন্দ্র, শদল�র প্রিীে নাগবরি, বিধিা
এিং বভন্ন ভালি সষেম এমন ২.৮১ শিাবট নাগবরিলদর
এই প্রবতিূ্ পবরবস্বতলত মারাবপেধু ৫০০ টািা িলর অর্ব
সাহাযযে বদলয়লে। যার জনযে খরচ হলয়লে ২,৮১৪.৫ শিাবট
টািা। এো়িাও বনম্বাে ব�লপে যধু ক্ত িম্বীলদর ৪,৯৮৭.১৮
শিাবট টািা আবর্বি সাহাযযে িািদ শদওয়া হলয়লে।

বপএম গরীি ি্যোে শযাজনায় ৮.৫ শিাবট গরীি
পবরিারলি বিনামূ ্যে রান্নার গযোস বসব্ন্ডার বিতরে :

২০২০র এবপ্র্ শরলি শম -এর মলধযে শদল�র ৮.৫২ শিাবট
পবরিারলি প্রধানমন্তী উজ্জ্ব্া শযাজনায় গযোস বসব্ন্ডার
শদওয়া হলয়লে। ২০২০র জধুন – জধু্াইলয় ১.০৫ শিাবট
পবরিারলি প্রধানমন্তী উজ্জ্ব্া শযাজনায় বিনামূ ল্যে গযোস
বসব্ন্ডার প্রদালনর জনযে অবতবরক্ত ৩.২৭ শিাবট িরাদ্
হলয়লে।

সংগবঠত শষেলরি িম শিতলন িাজ িলরন এমনলদর
জনযে সহায়তা : শয সি উপাজ্বনিারী মাবসি ১৫,০০০

টািার বনলচ শরাজগার িলরন িা এমন িযেিসায়ী যালদর
১০০ জলনর িম িম্বী িাজ িলরন, শসখালন শরাজগার
হারালনার ভয় বে্। শসলষেলরি সরিার, পবরিপেনা
শনয়, ওই সি মানধু ষলদর, তালদর ২৪ �তাং� িলর
মাবসি শিতলনর অর্ব ২০২০র জধুন পয্ব্ তালদর বপএে
অযোিাউলন্ট শদওয়া হলি। সরিার, ২৪ �তাং� ইবপএে
অর্ব সাহাযযে ০.৪৩ শিাবট িম্বীলদর বদলয়লে। যার জনযে
খরচ হলয়লে ২৪৭৬ শিাবট টািা। ২০২০র মালচ্বর এই
সধু বিধা শদওয়া হলয়লে ৩৪.১৯ ্ষে িম্বীলি যার জনযে
৫১৪.৬ শিাবট টািা িরাদ্ িরা হলয়লে। এবপ্রল্ ৩২.৮৭
্ষে িম্বীলি এই সাহাযযে বদলত খরচ হলয়লে ৫০০.৮
শিাবট টািা। শম মালস ৩২.৬৮ ্ষে িম্বচারীলি এই
সহায়তা বদলত খরচ হলয়লে ৪৮২.৬ শিাবট টািা। জধুন
মালস ৩২.২১ ্ষে িম্বচারীলদর জনযে ৪৯১.৫ শিাবট ও
জধু্াইলয় ৩০.০১ ্ষে িম্বচারীলদর জনযে ৪৬১.৯ শিাবট
এিং অগাটে মালস ১.৭৭ ্ষে িম্বচারীলদর জনযে ২৪.৭৪
শিাবট টািা সহায়তা শদওয়া হলয়লে।

ইবপএেও সদসযেলদর অলেরৎলযাগযে অবগ্ম ৭৫ �তাং�
িা ৩ মালসর নূ যেনতম মজধুরী শদওয়া হলয়লে : শদল�র

৩৬.০৫ ্ষে ইবপএেও িম্বচারী সরাসবর ্ভযোং� পাওয়া
িা শ�াধ িরলত হলি না এমন অবগ্ম অর্ব ইবপএেও
অযোিাউলন্টর মাধযেলম শপলয়লেন। যার জনযে িযেয় হলয়লে
৯,৫৪৩ শিাবট টািা।
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৯

অর্বনীবত

িালজট রূপায়ে

িরোনা মহামাকেে েেবততী সমরয় মদরশে প্রেম সাধােে বারজরট সেিাে, অগ্াকধিারেে রূেরেখা কিকনিত
িরেরে। �াে েরল মদরশে মানু ষ এই বারজরট তারদে ইকতবািি মরনারাব ব্যক্ত িরেরে। মদরশে শ্রীষ্ভ স্ান্রীয়
মনতৃত্ব বারজরটে সাে্ভি রূোয়রে সরিটি। �াে স্পটি উরদেশ্য হল বারজট শুধু এিটি আনু ষ্াকনি কবষয় নয়, �াে
প্ররাব মদরশে প্রাকন্তি স্তরেে মানু রষে িারেও মেৌঁরোয়...

ভা

রলতর সংসদীয় গেতলন্তর ইবতহালস
এই প্ররম সাধারে িালজটলি সলি্বাচ্চ
স্তলর রূপায়ে িরলত শদল�র �ীষ্ব
স্ানীয় শনতৃবে সলচষ্। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী
প্রবতবট শষেলরির সলগে িরা িল্ তালদর আবেস্ত
িলরলেন, শয সরিালরর এই িালজলটর মূ ্
উলদ্�যেই হ্ এলিিালর তৃেমূ ্ স্তর পয্ব্
শপঁেলনা। যার অনযেতম িারে হ্, সরিার এিং
প্রবতবট উৎপাদন শষেরি শদল�র উন্নয়লন তালদর
ভূবমিা পা্ন িরলে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী
ওলয়বিনালরর মাধযেলম িালজলটর সি্বাত্মি রূপায়লে
িরা িল্লেন। এিবদলি বতবন বি্গ্ীিরে
ও সম্দ নগদীিরে প্রসগে বনলয় আল্াচনা
িলরলেন, অনযেবদলি বতবন িালজটলি স্াস্থয়,
পবরিাঠালমা ও প্রবতরষো খালত সবক্য়ভালি
৩০

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

িালজ ্াগালনার িরা িল্লেন। প্রধানমন্তী
শিণৌ�্গত বদি শরলি গুরুবেপূ ে্ব নয়, এরিম
রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্াগুব্লি শিসরিারীিরে িরার িরা
িল্ন। িারে িযেিসা িরা সরিালরর িাজ নয়,
বতবন িল্ন, সরিার শদল�র সমগ্ অর্বননবতি
শষেলরির মাধযেলম আধধুবনিীিরে ও নগদীিরে
জনযে িাজ িরলে।
শ্ািসালন চ্া রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্া গুব্ প্রসলগে
বতবন িল্ন, এই ধরলের সংস্াগুব্ িরদাতালদর
টািায় চল্, যা শদল�র অর্বনীবতর ওপর অলনি
শিাঝা ততবর িলর। বতবন িযোখযো বদলয় িল্ন,
সরিার, শয শষেলরি সম্দ নগদীিরে িরলত
চাইলে, শসই শষেরিবটলি শিসরিারী সাহাযযে
বনলয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্ালি �বক্ত�া্ী িরার এিবট
রূপলরখা ততবর িলরলে।

সর�রার ত�িরাশি উৎপরােে িহতিল েশডশে :

বত্ভ মান সেিাে নূ ্যনতম সেিাে ও সরব্ভাচ্চ স্তরেে শাসন েকেিালনা ন্রীকত অনু সেে
িরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী বরলরেন, মদরশে প্ররূত ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত
সম্পকতি সেিারেে হারত েরয়রে। মসগুকল মখয়াল মেরখ সেিাে জাত্রীয় সম্পকতিগুকলে
নগদ্রীিেরেে এিটি তাকলিা প্রস্তুত িরেরে। মসই েিম ১০০টি সম্পরদে তাকলিায়
েরয়রে মতল, গ্যাস, বন্দে, কবমান বন্দে এবং শকক্ত মক্ষরেগুকল। এইগুকলরত ২.৫ লক্ষ
মিাটি টািা কবকনরয়ারগে সম্াবনা েরয়রে।
আতথ্ভ� পতরশষিরা দক্শরে সতক্য় িরাশজি রূপরায়শণ
প্রধরােমন্তীর িতিিয :
l আিারের সিরচরয় আগ্াক্িকার হল আিানতকারী এিং
ক্িক্নরয়াগকারী-উভরয়র কারেই আস্া ও স্ছিতা িিায়
রাখা
ৃ
ৃ
পক্রস্ার। এই েটষ্টভক্গে
l আক্থণক কক্ষররে সরকাররর েটষ্টভক্গে
কথরকই এিাররর িারিট বতক্র হরয়রে
l সািারণ উপাি্য নকারীর ক্নরাপতিা এিং সরকাররর সাহায্য
ু
গরীি িানরষর
কারে কপৌঁরে কেওয়ার কক্ষররে যারত ককারনা
ফাঁক না থারক এিং পক্রকাঠারিা কক্ষররে ক্িক্নরয়াগ
আিারের সিরচরয় কিক্শ গুরুত্ব কেওয়া হরছি।
l কৃষক, অক্তক্ষু দ্, ক্ষু দ্ ও িাঝাক্র ক্শল্প এিং নতনু
ূ
সচনাকারীরের
িাি্যরি আত্মক্নভ্য র ভারত গোর স্প্ন
িাস্িাক্য়ত হরি ।

প্রধরােমন্তী দিসর�রারী দক্রেগুতলশ� �ৃ তষ উন্নয়ে ও
েশিষণরা দক্শরে অংেরেহশণর আহ্রাে জরাতেশয়শেে :

l একক্িংশ শতাব্ীরত ভাররত কৃক্ষ উৎপােন িাোরত
এক ফসল কতালার পর অন্য ফসল ফলারনা, খাে্য
প্রক্ক্য়াকরণ কক্ষররে বিপ্ক্িক ও গুণিান সম্পন্ন পক্রিত্য ন
ঘটারত হরি
l খাে্য প্রক্ক্য়াকরণ কক্ষররে কেরশর কৃক্ষ কক্ষরে পণ্যরক ক্িবে
িািারর ক্নরয় কযরত হরি
l সরকার, প্রাণী পালন, দুগ্ধ উৎপােন এিং িৎস
উৎপােরনর লক্ষ্যিারোয় কপৌঁরোরত ১৬.৫০ লক্ষ ককাটট
টাকার কৃক্ষ ঋণ ক্েরছি

প্রতিরক্রা সরঞ্রাম দক্শরে তি�রাে

িরারশির স্বরাস্য িযিস্রা তিশশ্বর আস্রা অজ্ভে �শরশে
�শররােরা মহরামরাতরর সময় িরারি, এর দমরা�রাতিলরায় দে
সতক্য়িরা দেতেশয়শে িরার ফশল সরাররা তিশশ্বর �রাশে এশেশের
স্বরাস্য িযিস্রার িতলষ্ তিরে ফুশি উশেশে। সরাররা তিশশ্বই স্বরাস্য
দক্শরে িরারি, দেৌরি ও আস্রা অজ্ভে �শরশে। শুধুমরারে
তিত�ৎস�ররাই েে, িরারশি তিতর ঔষধ ও তি�রাও এ� েিু ে
�শর আস্রা অজ্ভে �শরশে।

প্রধরােমন্তী স্বরাস্য দক্শরে এিরাশরর িরাশজি িররাশদের সতক্য়িরার �থরা
উশলেে �শরে
ৃ
ূ
লক
অথণ িরাদ্দ করররে
l ২০২১ – ২২ অথণ িরষ্য কেরশর স্াস্্য কক্ষররে েষ্টান্তি
সরকার। যা প্রিাণ করর নাগক্রকরের উন্নত স্াস্্য পক্ররষিা কেওয়ার কক্ষররে
ু
সরকার প্রক্তরেক্তিধি
l আিারের স্াস্্য কক্ষররে যন্ত্রপাক্ত, ঔষি, কভন্ন্রলটর কথরক ভ্যাক্ক্সন িা টটকা
এই সি কক্ষররে বিজ্াক্নক গরিষণা, উন্নত পক্রকাঠারিা এিং ক্চক্কৎসক,
িহািাক্র ক্িরশষজ্, প্রক্তটট কক্ষররেই নির ক্েরত হরি
l প্রিানিন্ত্রী িরলন, সরকারী স্াস্্য পরীক্ষাগারগুক্লরতও কিসরকারী
ক্িক্নরয়াগকারীরা এক্গরয় এরল ক্পক্পক্প িরিরল একটট কনটওয়াক্য গরে
কতালা সম্ভি। এরক্ষররে ক্পএি-িয় ন্যাশনাল ক্িক্িটাল কহলথ ক্িশন এিং
নাগক্রকরের স্াস্্য সম্পক্ক্য ত তথ্য ক্িক্িটাল পধিক্তরত রাখার কািটটও এই
িরিরল করা সম্ভি

সু স্ িরারি েেশের দক্শরে আমররা িরারতি উশলেেশেরােয পতর�পেেরা তেশয়
�রাজ �রতে : করার প্নেতরাধ এিং েু স্ো িৃনদ্ধতে রম খরতচ রাে্ভরনর

নচনরৎো দনরদ্ কথতর দনরদ্ের মািু ্তদর এিং স্বাস্্য পনররাঠাতমার
গুররে ও েংখ্যারে িৃনদ্ধ ররতে হতি। স্বাস্্য কক্তরে েুতি েি্ভস্ততরর রম্ভীতদর
েংরল্প নিতে এই রাজ ররতে হতি, োতে েমস্ত েি ররম িাধা নঠর
েমতে আমরা রানটতে উঠতে পানর

রারেি্্ভ কেই কদশ োর অেীতে
প্নেরক্া েরঞ্জাম উৎপাদতির অনরজ্ো
রতেতে। িে্ভমাতি রারে প্নেরক্া
কক্তরে দক্ো ও উৎপাদিশীেো িাড়াতে
উতদ্যারী। রারে প্নেরক্া কক্তরে
প্তোজিীে ১০০নট গুরুত্বপরূ ্ভ েরঞ্জাতমর
োনেরা তেনর রতরতে। স্ািীে নশতল্পর
োহাে্য নিতে এই েমস্ত েরঞ্জামগুনে তেনর ররা েম্ভি। প্ধািমন্ত্রী
িতেি, এরটা েমে নেে েখি রারেীে েুদ্ধ নিমাি কেজেতর িন্
রতর কদওোর রািিা ররা হতেনেে। নরন্তু েররার, িু ঝতে পাতর
এর তিজ্ানির ও রানররনর কক্তরের েম্ভািিা েতথটিই। আর এখি
কেজে েতরৌরতি আরাতশ উড়তে। রতের েপ্াহ আতর কেজে
নিমাি তেনরর জি্য ৪৮,০০০ করানট টারার িরাে এতেতে ।

প্রতিরক্রা দক্শরে এিরাশরর িরাশজশি উশলেেশেরােয িযয় িররাদে
প্রসশঙ্ প্রধরােমন্তীর িতিিয
l ২০১৪ সাল কথরক স্ছিতার সরগে ও প্রত্যাশা ক্নরয় প্রক্তরক্ষা
কক্ষররে িাক্ণক্ি্যক ক্েকটটরত আিরা এক্গরয় চরলক্ে
ু রপ্তাক্ন িক্ধি,
ৃ ক্িরেশী ক্িক্নরয়ারগ
l লাইরসসি রাি িন্, ক্নয়ন্ত্রনিতি,
উোরীকরণ এিন ক্িষয়গুক্লরত েঢ়ৃ পেরক্ষপ কনওয়া হরয়রে
ু
ক্েরক তাকারলই প্রক্তরক্ষা
l ভাররতর কসনা িাক্হনী ও যিকরের
কক্ষররে আত্মক্নভ্য রতা পক্রলক্ক্ষত হয়
l প্রিানিন্ত্রী, কিসরকারী কক্ষরেরকও এই প্রক্তরক্ষা সরঞ্জাি
পক্রকল্পনা ও উৎপােন কক্ষররে এক্গরয় আসার িন্য আহ্ান িানান
l ক্তক্ন িরলন, অক্তক্ষু দ্, ক্ষু দ্ ও িাঝাক্র ক্শল্প কেরশর উৎপােন
কক্ষররের কিরুেন্ড। এই কক্ষরেরক িত্য িান সিরয় তারের স্ািীনভারি
অগ্সর হওয়ার পরথ উৎসাক্হত কররত ক্িক্ভন্ন সংস্ার করা
হরয়ে

প্রধানমন্তী ভাষলের পধুলরা অং�বট
শ�ানার জনযে এই বিউআর
শিাডবট স্যোন িরুন
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Special
Report
বিল�ষ প্রবতলিদন

আ্জ্বাবতি অরেযে ও জ্ বদিস

ভতারত পবরবিশ রক্তায় প্রবতশ্রুবতিদ্ধ
এিটা সময় �খন েৃ কেব্রী জু রিই জলবায়ু েকেবত্ভ রনে প্ররাব অনু রুত হরয়রে, কবশ্ব উষ্ায়রেে িােরে খো,
বন্যা, দাবানল,বৃ কটি ও তুষােোরতে িকেরে বদল, এই সব কিেু েই সাক্ষ্রী। কিন্তু রােত এিমারে মদশ, ম�
এই কবশ্ব উষ্ায়রেে মক্ষররে স্চ্ছতাে সরগে মসই িাজ িরে িরলরে। �া ২০১৫য় ে্যাকেস িুকক্তরি
২ করগ্্রী তােমারো িমারনাে জন্য স্াক্ষে িরেকেল সিল মদশ। আমো ২১মশ মাি্ভ
আন্তজ্ভাকতি অেে্য কদবস এবং ২২মশ মাি্ভ আন্তজ্ভাকতি জল কদবস োলন
িকে। আমারদে রাবরত হরব আমো কিরারব সেিারেে এই
েকেরবশ েক্ষাে িারজ সাহা�্য িেরত
োকে...

স

নাতন ভারতিষ্ব ভািনা বচ্ায় সি সময়ই
প্রিৃবতলি তালদর তদনবন্দন জীিলনর অগে
বহলসলি মলন িলর এলসলে। সারা বিলবে
ভারতিষ্ব এিমারি শদ�, শযখালন জ্, তালদর
ধম্বাচারলের অগে। রাজা অল�াি শরলি শুরু িলর মহাত্মা
গান্ী ভারতীয় আদ�্ব জ্ সংরষেলে উপর সি সময়ই
গুরুবে বদলয় এলসলে। ২০২১ এর ২৩শ� শেব্রুয়ারী
রাষ্ট্রসংলঘর বনরাপত্তা পবরষলদর জ্িায়ধু পবরিত্বন
সংক্া্ বিপদও আ্জ্বাবতি �াব্ এিং বনরাপত্তা
�ীষ্বি বিতলি্ব প্রবতবনবধবে িরার শষেলরি ভারলতর
পবরলি� মন্তী প্রিা� জাভল়িির যজধু্বরলিলদর শরলি
এিবট শশ্াি উললিখ িলর শদখান, ভারত পবরলি�
রষোয় প্রবতশ্রুবতিদ্ধ।
৩২

বতবন িল্ন,

ওঁ সদ্যৌ িপাক্ন্তক্ি্ররষেঁ িপাক্ন্তিঃ, প ৃথ্ী িপাক্ন্তরপাপিঃ
িপাক্ন্তক্রপাষধয়িঃ িপাক্ন্তিঃ। নসপক্িয়িঃ িপাক্ন্তক্ব্ক্শ্ব দক্ব্পািঃ
িপাক্ন্তক্ব্হ্ন িপাক্ন্তিঃ, ক্স্বষঁ িপাক্ন্তিঃ, িপাক্ন্তরব্ িপাক্ন্তিঃ, সপা মপা
িপাক্ন্তরক্বরধ।।

Role and Mandate of the Ministry
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যার অর্ব হ্, আিা� শরলি �াব্র ধারা ঝল়ি প়িধুি এই
viiবিলবের সি্বরিই। �াব্র ধারা সারা পৃবরিীর িধুলি জল্,
িলনণৌষধীলত, িনভূবম ও ্তাগুলমের উপর। �াব্র ধারা ঝল়ি
প়িধুি এই ভূিলন। �াব্ হ্ বিলবের আবদম শসই উপাদান যা
সি্ মানধু লষর এিং জীিলনর এিমারি িামনা।
বিবে স্াস্যে সংস্া (হু) –র শদওয়া এি বরলপালট্ব ি্া হলয়লে,
প্রবত িের ৩৮ ্ষে মানধু লষর মৃতধুযে হয় িায়ধু দূষলের িারলে।
বিবভন্ন স্ান শরলি সমীষোয় শদখা যালচ্ছ শয পৃবরিী শরলি

জলবায়ু সংক্ান্ত ে্যাকেস িুকক্তে ৫ বেে েূ কত্ভ উেলরক্ষ্য প্রিাকশত কেরোরট্ভ মদখা �ারচ্ছ ম�, রােত,
২০২১এ জলবায়ু েকেবত্ভ ন মমািাকবলাে প্রেম ১০টি মদরশে মরধ্য এিটি। রােত ২০১৪য় ৩১তম স্ারন
কেল, �া ২০২১এ রােত, দশম স্ারন উরঠ এরসরে। কিন্তু এই সােল্য এরসরে সঠিি েকেিল্পনা এবং বষ্ভ
ব্যাে্রী ধাোবাকহি িম্ভসূি্রীে মাধ্যরম �াে মরধ্য কদরয় কবগত িাে বেরে ১৩ হাজাে কিরলাকমটাে এলািায়
বনসৃ জন িো হরয়রে।
২০১৯এর ইতডিয়রাে ফশর্ সরাশি্ভর তরশপরাশি্ভ দেেরা েরাশছে প্রতি ২ িের অতের
িে্ভ ত�শলরাতমিরার িেিূ তম তিতর হশয়শে, েরা দমরাি
িরারশির
িূ -প্ররা�ৃতি� এলরা�রার ২৪.৫৬ েিরাংে।

৮,০৭,২৭৬

ু নায় িত্য িান সিরয় কেরশ িনভক্ূ ির আয়তন কিরে োঁক্েরয়রে
l ২০১৭ সারলর সরগে তল
৫,১৮৮ িগণ ক্করলাক্িটার (০.৬৫ শতাংশ)

l কেরশর কিাট িনভক্ূ ির আয়তন ৭,১২,২৪৯ িগণ ক্করলাক্িটার, যা ভাররতর কিাট ভ-ূ
প্রাকৃক্তক এলাকার ২১.৬৭ শতাংশ
l কেরশর িরি্য কণণাটক রারি্য িনভক্ূ ির পক্রিাণ সিরচরয় কিক্শ ১,০২৫ িগণ ক্করলাক্িটার।
অন্ধ্রপ্ররেরশ (৯৯০ ক্করলাক্িটার), ককরালা (৮২৩ ক্করলাক্িটার), িম্ম ু-কাশ্ীর (৩৭১
ক্করলাক্িটার) ও ক্হিাচল প্ররেশ (৩৩৪ ক্করলাক্িটার)
l উজ্জ্বলা কযািনায় এ পয্যন্ত ৮ ককাটট পক্রিারর এলক্পক্ি কেওয়ার িাি্যরি ক্চরাচক্রত
খক্নি কতরলর িাি্যরি জ্ালানীর দূষণ কিারনা কগরে
ূ করা
l পক্ররিশ দূষণ কিাকাক্িলায় ২০১৯ –এ এই প্রথি িাতীয় স্ছিিায় ু প্রকল্প সচনা
ূ লক্ষ্য হল িাতারস ক্ষক্তকারক কয ভাসিান িক্লকণা,
ূ
হরয়রে। যার িল
যা িত্য িারন ২.৫
ু করর ১০ ক্পএি পয্যন্ত ররয়রে, যা ২০২৪এ ৩০ শতাংশ িােরি
ক্পএি কথরক শরু

l িায় ু দূষণ কিারত ভারত কস্ি – ৪ এর পর িত্য িারন ভারত কস্ি – ৬ স্্যান্ডাি্য চাল ু করা
হরয়রে। ি্যাটাক্র চাক্লত গাক্ে চাল ু করা নতনু পক্রকল্পনা কনওয়া হরয়রে
l উজ্জ্বলা কযািনা, স্ছি ভারত ও নিািী গরগে এই প্রকল্পগুক্ল পক্ররিশ রক্ষার পাশাপাক্শ
িলদূষণ ও সংরক্ষরণ ক্িরশষ গুরুত্বপণণূ । নিািী গরগে প্রকরল্প প্রায় ৩০৫টট পক্রকল্পনার
ু
অনরিােন
কেওয়া হরয়রে। গগোয় ক্নকাশী নালার সংরযািন ক্নক্ষধি করা হরয়রে
l িনাঞ্চরল িাস্ ুতরন্ত্রর ভারসাি্য রক্ষায় িন্যপ্রাণী সংরক্ষরণ পক্রকল্পনায় ক্িরশষ গুরুত্ব
ু িলরক প্াটস্ক িতি
ু রাখরত ও িলি প্রাণীর সংরক্ষরণ ি্যিস্া
কেওয়া হরয়রে। সিরদ্র
কনওয়া হরয়রে। কযিন কছিপ প্রকল্প এিং িলক্ফন প্রকল্প কনওয়া হরয়রে

িনভূবমর সংখযো িমলে। শুবিলয় যালচ্ছ জ্া�য়গুব্।
নদীগুব্ তালদর গবতপর পবরিত্বন িরার িারলে িনযোর
মলতা প্রািৃবতি বিপয্বয় ঘটলে। এই সকেলটর সমাধান
খধুঁজলত ২০১৫য় ১৯৬বট শদ� পযোবরলস বমব্ত হয়।
উন্নত ও উন্নয়ন�ী্ শদ�গুব্র এই জ্িায়ধু পবরিত্বন
শমািাবি্ায় উলদযোগী হওয়াই বে্ যার মূ ্ উলদ্�যে ,

l ভারত, িনভক্ূ ি সংরক্ষরণর িন্য
ু িীকরণরযাগ্য
পনন্য
শক্তির
ি্যিহারর প্রভািশালী পেরক্ষপ
ক্নরয়রে

ু করার
l কেরশর ৩১টট নেীরক যতি
ক্িস্াক্রত কায্যকরী পক্রকল্পনা
কনওয়া হরয়রে
l ক্িগত ৬ িের িরর সরকার,
িল এিং িন সংরক্ষরণর িন্য
এই সিস্ উরে্যাগ গুক্ল গ্হণ
করররে। পক্ররিশ রক্ষার কক্ষররে
প্রক্তটট নাগক্ররকর োক্য়রত্বর
ক্িষয়টট আররা স্পষ্ট হরয়রে,
ু
যখন িািাল্াপরি
সিদ্ু
বসকরত প্রিানিন্ত্রী নরর্রি কিােী
প্ক্গং (সিদ্ু তরট পরে থাকা
প্াটস্ক ও আিি্য না পক্রস্ার
করা) কেরখ ক্তক্ন কেশিাসীর
কারে এই িাত্য াই ক্েরয়রেন, যারত
সকরলই এইভারি প্রকৃক্তরক
রক্ষা কররত এক্গরয় আরসন

যালত বিবেিযোপী এই সকেট এিলযালগ শমািাবি্া িরা
যায়। বিন্তু ৫ িের পর যখন এর বরলপাট্ব প্রিাব�ত
হ্, তখন শদখা যালচ্ছ শয, শিি্মারি ভারত, এিমারি
রাষ্ট্র শয ্লষেযে শপঁেলত শপলরলে। পবরলি� রষোয় শযলহতধু
সরিারী ভালিও বিবভন্ন উলদযোগ শনওয়া হলয়লে, সাধারে
মানধু ষও এর জনযে তালদর ভূবমিা পা্ন িরলে।
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স্ধু্ আিালরা খধুল্লে

বি

হালরর পাটনায় ্িডাউলনর সময় িলরানা
ভাইরালস িারলে ঘরিবন্দ রািার পর, শদরাদধুলনর
ইবন্ডয়ান পািব্ি স্ধুল্র োরিী শজযোবত তার
আিাবসি শহালটেল্ বেলর এলসলে। স্ধুল্ এলস শজযোবত
জাবনলয়লে : "িাব়িলত অলনিবদন রািার পর,আবম িধুঝলত
পারবে স্ধু্ এিং িন্ধু-িান্িরা আমালদর জীিলন িতটা
প্রলয়াজনীয়। িলরানা ভাইরালসর সময়িাল্ সিবিেধু ই
বনবদ্বষ্ গবন্ডর মলধযে বে্ আর শ্খাপ়িাও অন্াইন
হলতা। এখন আিালরা পধুলরালনা বদন বেলর এলসলে শসটা
িধুঝলত পারবে।"
স্ধু্গুব্ শখা্ার পর, োরি-োরিীলদর সধু রষোর জনযে
যরাযর িযেিস্া শনওয়া হলচ্ছ। শজযোবত এিং অনযোনযে
োরি-োরিীরা শেব্রুয়ারী মালস স্ধুল্ আসার সময় তালদর
শিাবভড-১৯ এর শনলগবটভ বরলপাট্ব শদখালত হলয়লে।
বরলপাট্ব শনলগবটভ রািা সলত্ত্বও স্ধু্গুব্ আিালরা বনবশ্চত
হওয়ার জনযে শিাবভড-১৯ এর পরীষো িবরলয়লে। োরিোরিীলদর এি সপ্তাহ শিায়ালরন্টাইলন রাখা হয় এিং
শসই সময় তালদর সিরিলমর সধু লযাগ সধু বিলধ বনবশ্চত
৩৪
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িরা হলয়লে।
প্রারবমিভালি োরি-োরিীলদর িালে
ধু
অলনি বিেধু ই নতন িল্ মলন হলয়লে, বিন্তু তারা আলস্ত
আলস্ত শিাবভড-১৯ এর বনয়মাি্ী শমলন চ্ার বিষলয়
পবরবচত হলয়লে।নাগা্যোন্ড-এর িজ্রদীপলনর এিই
অবভজ্ঞতা হলয়লে। এগালরা মাস িাব়িলত আটলি রািার
পর আিালরা িাইলর এলস তার ভাল্া ্াগলে। বহমাচ্
প্রলদল�র �াদধু্ব্ জাবনলয়লে, দীঘ্বষেে ব্রিলনর বদলি
তাবিলয় রািলত তার িড্ড এি শঘলয় ্াগলতা এখন
স্ধুল্ েধুটি্ শখ্লত শপলর তার ভাল্া ্াগলে।
এই গপে শুধধুমারি আিাবসি স্ধু্ গুল্ার োরি-োরিীলদরই
নয়, অনযোনযে স্ধুল্ও এিই ঘটনা ঘলটলে। গাবজয়ািালদর
আয়ধু ষ শিবডয়া জাবনলয়লে, আিালরা স্ধুল্ এলস তার
দারুন ্াগলে। বব্জ বিহালরর িা্ ভারতী পািব্ি
স্ধুল্র এিাদ� শশ্রেীর োরি আয়ধু ষ জাবনলয়লে বনয়বমত
ক্াস শুরু হওয়ায় শস খধুব�। " এগালরা মাস পলর স্ধুল্
এলস আমার দারুন ্াগলে।অন্াইন ক্াস িরার সময়,
আমরা অলনি বিেধু বমস িরতাম। এখন আবম আিালরা
িন্ধুিান্িলদর সলগে এিং ব�ষেি-ব�বষেিালদর সাহচলয্ব

l ক্শক্ষািন্ত্রক কেরশর ৪২ লক্ষ প্রাথক্িক স্ুরলর ক্শক্ষকক্শক্ক্ষকা ও প্রিান ক্শক্ষক - প্রিান ক্শক্ক্ষকারের িন্য
ৃ
ূ "ক্নষ্া" শরু
ু করররে।
অনলাইরন েক্ষতা িক্ধির
কি্যসক্চ
ু হওয়ার সরগে সরগেই ক্শক্ষক-ক্শক্ক্ষকারা যারত
l লকিাউন শরু
অনলাইরন ক্াস ক্নরত পাররন তার িন্য ক্সক্িএসই , কক্রিীয়
ক্িে্যালয় ও িওহর নরিােয় ক্িে্যালয় ক্িরশষ উরে্যাগ
ক্নরয়ক্েল।

l োরে-োরেীরা যারত অনলাইরন ক্শখরত পারর তার িন্য
কেশ িুরে ক্সক্িএসই ৪ লক্ষ ৮০হািার, কক্রিীয় ক্িে্যালয়
১৫,৮৫৫ িন এিং িওহর নরিােয় ক্িে্যালয় ৯,০৮৫িন
ক্শক্ষক-ক্শক্ক্ষকারক প্রক্শক্ষণ ক্েরয়রে।
ু
িন্য ক্সক্িএসই, ক্ফট
l োরেোরেীরের শারীক্রক সস্তার
ু
ইক্ন্ডয়া িভরিরন্র
সরগে অনলাইরন ক্িক্ভন্ন শারীক্রক ি্যায়াি
কশখারনার ি্যিস্া করররে।

l ক্সক্িএসই িত্য িান ক্শক্ষািষ্য কথরক নিি করেণীরত
শারীরক্িে্যা প্রক্শক্ষণ এিং কক্রিীয় ক্িে্যালয়গুক্লরত
অনলাইরনর িাি্যরি ক্ফট থাকা ও কযাগাসরনর প্রক্শক্ষরণর
ি্যিস্া করররে।এর ফরল োরে-োরেীরা শারীক্রকভারি ক্ফট
ু
থাকার প্ররয়ািনীয়তা িঝরত
পাররি।

আলস্ত পারবে। এর েল্ শ্খাপ়িার পা�াপাব� অনযোনযে
িালজও সধু বিলধ হলচ্ছ। আবম এগুল্া খধুি বমস িলরবে।
" িলরানা ভাইরাস মহামারী ব�শুলদর উপর সিলরলি
শিব� প্রভাি শেল্লে। এখন সরিালরর অনধু মবত
পাওয়ার পর, স্ধু্গুব্ শিাবভড-১৯ এর যরাযর বনয়ম
শমলন শখা্া হলয়লে, এর েল্ স্াভাবিি জীিন শযমন
বেলর এলসলে, শযসি ব�শুরা দীঘ্ববদন ঘলর আটলি বে্
তালদর মলধযে নতধুন উৎসাহ উদ্ীপনার সঞ্ার হলয়লে।
্িডাউলনর সময় এিং ্িডাউলনর পলর এগালরা মাস
শিালনা স্ধু্ হয়বন বিন্তু শ্খাপ়িার ওপর এর জনযে শিালনা

l ককাক্ভি-১৯ এর কাররণ এিং অন্যান্য সিরয়ও োরেোরেী, ক্শক্ষক-ক্শক্ক্ষকা এিং তারের পক্রিাররর সেস্যরের
িনস্াক্্বিকভারি সাহায্য করার িন্য িন্ত্রক "িনেপণন"
ূ
ূ
ূ
কি্যসক্চর
সচনা
করররে। িলত
োরে-োরেীরের িানক্সক
স্াস্্য ভারলা রাখার িন্য এই উরে্যাগ কনওয়া হরয়রে।
ু তার
l যথাযথ সরঞ্জাি ও কটক্ল কযাগারযাগ ি্যিস্ার অপ্রতল
কাররণ ক্িক্িট্যাল ক্িভািন আটকারত িন্ত্রক ক্প এি ই
-ক্িে্যা উরে্যাগ গ্হণ করররে।

l স্য়ংপ্রভা টটক্ভ চ্যারনরলর িাি্যরি েীক্ষা অনলাইরন
কপাট্য ারলর ক্িক্ভন্ন ক্িষয় োরে-োরেীরা পারছিন। কিতাররও
ু প্রচাক্রত হরি।
এই ক্নরয় অনষ্ান
ূ অনষ্ান
ু ৩৪টট চ্যারনরল সম্প্রচাক্রত
l উচ্িারনর ক্শক্ষািলক
হরছি।

l ক্প এি ই-ক্িে্যা প্রকরল্পর আওতায় েীক্ষা, স্য়ংপ্রভা,
কক্িউক্নটট করক্িও, ক্শক্ষা িাণীর িরতা ক্িক্ভন্ন িাি্যরি
ূ অনষ্ান
ু প্রচার করা হরছি।
ক্শক্ষািলক
l ক্হক্ন্, ইংররক্ি, উদু্য এিং সংস্ৃত ভাষায় ক্সআইইটট ু বতরী করররে।
এনক্সইআরটট ২০০০ কিতার অনষ্ান

প্রভাি পল়িবন। ব�ষোিলষ্ব যালত শিালনা প্রভাি না পলর
তার জনযে যরাযর িযেিস্া শনওয়া হলয়বে্। বডবজটযো্
পদ্ধবতলত ক্াস শনওয়া হলয়লে, ঘলরর মলধযে শরলিও
শ্খাপ়িা চল্লে। বপএম ই-বিদযো িম্বসূবচ সরিার শুরু
িলরলে, এর েল্ বডবজটযো্ পদ্ধবতলত ব�ষোদান ও
োরি-োরিী এিং ব�ষেি-ব�বষেিালদর তিদধুযেবতন প্রবক্য়ার
সম্লি্ব ধারো শদওয়ার সধু বিলধ হলয়লে। শযসি অঞ্ল্
বডবজটযো্ পবরলষিার সমসযো আলে, শসখালন বডবটএইচ
এর মাধযেলম পাঠদান হলয়লে।
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সাি্বজনীন বটিািরে

র�াগকক দূক� �াখা� লডাই

ভা

রলতর মলতা উন্নয়ন�ী্ রালষ্ট্র ব�শুলদর
সধু স্ভালি শিঁলচ রািার জনযে বটিািরে
এিবট অতযে্ িযেয়সাশ্রয়ী পদলষেপ। বিন্তু
বনরষেরতা,যরাযর প্রচালরর অভাি, সামাবজি ববিধা
ও শভণৌলগাব্ি ভালি দধুগ্বম এ্ািার জনযে অলনলিই
তাঁলদর ব�শুলদর বটিা বদলত ববিধালিাধ িলরন। এই
সমসযোর সমাধালন সরিার বিবভন্ন উলদযোগ গ্হে
িলরলে এিং এর শরলিই বম�ন ইন্দ্রধনধু ষ িম্বসূবচ
হালত শনওয়া হলয়লে। আসালমর ধধুিব়িলত নয়ন
ইটভাটার বদনমজধুররা এিবদলনর শরালজর টািা
না পাওয়ার জনযে তাঁলদর ব�শুলদর বটিা খাওয়ালত
বনলয় শযলতন না। বিবভন্ন উলদযোগ সলত্ত্বও িািা-মারা ব�শুলদর বটিালিলন্দ্র বনলয় যাবচ্ছল্ন না। তাই
স্াস্দপ্তলরর আবধিাবরিরা বসদ্ধা্ বনল্ন িািামা-শদর িালজর জায়গায় তাঁরা িাচ্চালদর বটিা
৩৬
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শদলিন. এই উলদযোলগ ৩০বট ব�শুলি বটিা শদওয়া
হয়।আসালমর বচরাগ, মবরগাঁও এিং ্বখমপধুলরও
এিই েবি, বম�ন ইন্দ্রধনধু লষর মাধযেলম এই পবরবস্বত
িদল্লে। ্বখমপধুলর বিল�ষ উলদযোলগর মাধযেলম
বটিািরে হলয়লে।
সরিার বটিািরলের গুরুবে শিাঝালত এিং
মানধু লষর মলধযে ভয় দূ র িরলত বনর্সভালি িাজ
িলর চল্লে। এই উলদযোলগর অগে বহলসলি শষাল্াই
মাচ্ব জাতীয় বটিািরে বদিস পাব্ত হয়। ঐবদন
শদল� প্ররম শপাব্ও বটিা খাওয়ালনা শুরু হওয়ায়
বদনবটর বিল�ষ গুরুবে আলে। পা্স শপাব্ও
িম্বসূবচর বনবি়ি প্রচার চা্ালনায় শদ� শরলি
শপাব্ও দূ র হলয়লে, পাঁচ িের পয্ব্ সি ব�শুলিই
দধু শোঁটা িলর বটিা খাওয়ালনা হলয়লে।

েি্ভজিীি নটরাররর রম্ভেূনচ নেি
দশর ধতর পনরচােিা ররা েত্বেও
২০১৪ োে পে্ভতে এর িের িেেী
নশশুতদর মতধ্য মারে ৬৫ শোংশ নশশু
নটরা কপতো। অথ্ভাৎ প্াে ৮৯ েক্
নশশু নটরা কপতো িা। তশশতির
নিনরন্ন অেু খ ও প্নেিন্রোর প্ধাি রাররগুনের
মতধ্য অি্যেম হতো নশশুতদর নটরা িা কদওো অথিা
আংনশর নটরা কদওো। নটরাররতরর রম্ভেূনচতর
েেেরাতি িাস্তিােতির জি্য েররার নিনরন্ন করৌশে
নিতেে। নমশি ইন্দ্রধিু ্ এররম এরনট রম্ভেূনচ।

২০১৪ োতের নডতেম্বতর নিনদ্ভটি মাতে
নিতশ্ নটরাররর রম্ভেূনচর মধ্য নদতে
আতরা কিনশ নশশুতর এই রম্ভেূনচর
মাধ্যতম নটরা কদওোর উতদ্যার শুরু
হে। েি্ভজিীি নটরাররর রম্ভেূনচতে
দু -িের পে্ভতে প্নেনট নশশু এিং রর্ভিেী
মনহোরা োতে নটরা পাি কেনট নিনচিে ররা হতছে।
নমশি ইন্দ্রধিু ত্র প্থম দু নট পে্ভাতে নটরাররর ৬.৭
শোংশ িৃ নদ্ধ কপতেতে। ২০২১ এর ২৩কশ কেব্রুোনর
পে্ভতে এই প্রতল্প ৩ করানট ৭৬ েক্ নশশুর নটরাররর
হতেতে।

সপাব্রনীন ক্িকপাকরণ কম্সক্ূ চ ইউআইক্প-র আওিপায় নিুন ক্িকপা
(ইউআইক্ব)
বনউলমালনািক্া্ বনউলমাবনয়ার জনযে ব�শুলদর মৃতধুযের হার িমালত

l ক্িপরথক্রয়া এিং বশশরি যক্ষার িরতা
ক্িক্ভন্ন কঠঠন অসখু কথরক রক্ষা করার িন্য,
ু করা হয়, যা আসরল একটট
ইউআইক্প শরু
সি্যিনীন টটকাকরণ উরে্যাগ।

২০১৭ সাল্ বনউলমালনািক্া্ িনজধুলগট বটিা শদওয়া শুরু হয়।
শদল� ততরী এই বটিা িত্বমালন ৫বট রালজযে শদওয়া হলচ্ছ। ২০২১২২ অর্বিলষ্বর িালজলট শদ� জধুল়ি এই বটিা শদওয়ার উলদযোগ শনওয়া
হলয়লে। যালত,

l িাতীয় গ্ািীণ স্াস্্য ক্িশরনর অগে ক্হরসরি
ইউআইক্প একটট ি্যয়সারেয়ী িনস্ারস্্যর
ু
প্রয়াস। ৫ িেররর কি িয়সী ক্শশরের
িতৃ ্যু র
ূ
হার কিারত এই টটকাকরণ কি্যসক্চ হারত
কনওয়া হরয়রে।

৫০,০০০
তেশুমৃ িুয

প্রায় ২.৬৭ ককাটট নিিাতক এিং

২.৯ ককাটট গভ্য িতী িক্হলারক দ্ ুত
টটকাকররণর উরে্যাগ কনওয়া হরয়রে,
যারত তারা ইউআইক্প-এর িাি্যরি
িাক্ষ্যক টটকা পান।

l িাতীয় স্র এিং আঞ্চক্লক স্রর ১২ িররণর
করাগ ররয়রে, কযগুরলা টটকার িাি্যরি
প্রক্তররাি করা যায়, এই সি করাগ প্রক্তররাি
করার িন্য টটকা কেওয়া হরছি।
l ৯টট অসখু প্রক্তররারির িন্য িাতীয় স্রর
টটকাকরণ : ক্িপরথক্রয়া, পারটক্ু সস, টটরটনাস,
কপাক্লও, হাি, রুরিলা, বশশরি ক্িক্ভন্ন িররনর
যক্ষা, কহপাটাইটটস ক্ি, ি্যাক্ননিাইটটস,
কহরিাক্ফলাস, ইনফ্ুরয়ঞ্জা টাইপ ক্ি কথরক সষ্টৃ
ক্নউরিাক্নয়া।

িেশর

আি�রাশেরা েরায়।

্য ূ করার উরে্যারগর অগে ক্হরসরি ২০১৫-র নরভম্বরর
l ক্িবেিুরে কপাক্লও ক্নিল
ু হয়। টটওক্পক্ভ
ইউআইক্প-কত ইনঅ্যাঠক্টরভরটি-কপাক্লও টটকা কেওয়া শরু
ু
কথরক ক্িওক্পক্ভ-কত অিস্ার পক্রিত্য রনর ঝক্ঁ ক কিারনা এর উরদ্দশ্য।

l করাটা ভাইরাস িায়ক্রয়ার িন্য িতৃ ্যু হার কিারত ২০১৬-র িারচ্য করাটা
ু হয়।
ভাইরাস টটকা কেওয়া শরু
্য ূ কররত ২০১৭ সারল ক্িরিলস
l রুরিলারক ক্নয়ন্ত্ররণর িন্য এিং হাি ক্নিল
ু
রুরিলা কেওয়া শরু হয়।

l ইউআইক্প-কত টটটট টটকার পক্রিরত্য টটরটনাস ও প্রাপ্তিয়স্রের ক্িপরথক্রয়া
ু হয়, যারত প্রাপ্তিয়স্রের ক্িপরথক্রয়া প্রক্তররারির ক্ষিতা
টটকা কেওয়া শরু
িাোরনা যায়।

তিশশ্ব তেশুশের েি তি�রা দেওয়রা হয় িরার ৬০ েিরাংেই িরারশি
তিরী হয়, জীিেেরায়ী তি�রার তিষশয় এই িথয স�ল
িরারিিরাসীশ� েতি্ভি �রশি। ’’
– প্রধরােমন্তী েশরন্দ দমরােী
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৭

Nation
স্াস্যে

িলরানার বিরুলদ্ধ ়্িাই

দ�রাতিশির তি�রা : এখন জনসাধা�কে� রনওয়া� পালা

কবশ্ব স্াস্্য সংস্া, িরোনাে কবরুরদ্ধ লিাইরয় রােরতে রূকমিারি সব মেরি গুরুত্বেূ ে্ভ বরল কবরবিনা িরে।
প্রেম ে�্ভারয় সামরনে সাকেে ম�াদ্ধারদে টিিািেরেে েে েয়লা মাি্ভ মেরি সাধােে মানু ষরি টিিা মদওয়া শুরু
হরয়রে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী টিিা কনরয়রেন এবং জনসাধােরেে উরদেরশ এি বাত্ভ ায় বরলরেন....

তিশ্বরাশসর তি�রা

সা

রা বিবে শিাবভলডর বিরুলদ্ধ ভারলতর
়্িাইলয়র প্র�ংসা িরলে। এই ়্িাই এখন
বনে্বায়ি স্তলর শপঁলেলে। ১৬ই জানধু য়ারী
শরলি িলরানা ভাইরাস বটিািরলের প্ররম পয্বায় শুরু
হলয়লে। ১ ্ষে ৪৩ হাজার সামলনর সাবরর শযাদ্ধালি
বটিা শদওয়া হলয়লে। এর পর যালদর িয়স ৬০ এর
শিব� এিং ৪৫ শরলি ৫৯ িের িয়সী জবট্ অসধু লখ
শভাগা মানধু ষলদর পয়্া মাচ্ব শরলি বটিািরে শুরু
হলয়লে। ববিতীয় পয্বালয়র বটিািরলে প্রধানমন্তী বনলজ
বটিা বনলয়লেন। শদ�জধুল়ি প্রায় ১২ হাজার সরিারী
হাসপাতাল্ বটিািরে চ্লে। সম সংখযেি শিসরিারী
হাসপাতাল্ বটিািরলের অনধু মবত শদওয়া হলয়লে।
এলষেলরি বটিার দাম ধায্ব হলয়লে ২৫০ টািা। ইবতমলধযে
অরুোচ্প্রলদ� িলরানা ভাইরাস মধুক্ত হলয়লে। ২৮
শ� শেব্রুয়ারী পয্ব্ শস রালজযে ১৬,৮৩৬ জন ভাইরালস
আক্া্ হন। পয়্া মাচ্ব সি সংক্বমত আলরাগযে ্াভ
িলরলেন। রালজযে ৫৬ জন সংক্মলের েল্ মারা
শগলেন।

দ�রাতিি – ১৯ িশল েরায় তে, িরাই দ�রাশেরা র�ম তেতথলয েয়
রারতে দু নট নটরা কদওো হতছে – কেরাম ইিনটিনটউট অে
ইনন্ডোর করানরনশল্ড ও রারে িাতোতটতরর করার্যানক্ি। রাতরা
রাতরা মতি এই নটরার নি্তে েতন্হ রতেতে। নরন্তু প্ধািমন্ত্রী
নটরা নিতে এরনট িনজর রতড়তেি এিং মািু ত্র দ্ত্বের অিোি
ঘনটতেতেি। নেনি পেো মাচ্ভ েরাতে এইমে -এ োি। পু ডুতচনর
কথতর আো নেটিার নপ. নিতরদা, প্ধািমন্ত্রীতর নটরা কদি।
প্ধািমন্ত্রীর েতগে েখি আোতমর ঐনেহ্যশােী “রামো” নেে।
এইমে –এ আমার করানরড – ১৯ নটরার প্থম কডাজনট নিোম।
আমাতদর নচনরৎের ও রতি্ররা নিবেজু তড় করানরড – ১৯ এর
নিরুতদ্ধ েড়াইতর শনতিশােী ররার জি্য দ্রুেোর েতগে কেরাতি
রাজ রতরতেি, ো স্মররীে হতে থারতি। োঁরা করানরড নটরা
পাওোর কোর্য োঁতদর উতদেতশ নটরা কিওোর জি্য আতিদি
ররনে। এরেতগে আমরা েরতে নমতে রারেতর করানরড মু তি
ররতিা !

প্রধরােমন্তী েশরন্দ দমরােী

৩৮

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

২১,৯৯,৪০,৭৪২

১,৮০,০৫,৫০৩

কমাট নটরা কপতেতেি

১,৭৬,৩১৯
কমাট েংক্নমে

িমু িা পরীক্া হতেতে

১,০৮,৩৯,৮৯৪
কমাট করানরড মু তি

মৃিুযর হরার : ১.৪১ %
িযরাতসেে তমরেী

৯৭.০১%
কচৌঠা মাচ্ভ পে্ভতে
প্াপ্ েথ্য

ভারত, ৪৮বট শদ�লি ৪ শিাবট ৬১ ্ষে িলরানা ভাইরালসর বটিার
শডাজ পাবঠলয়লে। বিবে স্াস্যে সংস্া িল্লে, অনযে শদ�গুব্র ভারলতর
িালে শ�খার আলে

“র্যানক্ি তমরেী”–র আওোে কেেরা মাচ্ভ পে্ভতে ৪৮নট কদশতর
৪ করানট ৬১ েক্ ৬৬ হাজার নটরা েরিরাহ ররা হতেতে। এর
মতধ্য ৭১.২৫ েক্ নটরা উপহার নহতেতি কদওো হতেতে

নিবে স্বাস্্য েংস্ার প্ধাি কটত্াে আধািম কঘতরেইেুে করানরড
োতম্যর নি্তে রারতের অগেীরাতরর প্শংো রতরতেি। নেনি
আশা প্রাশ রতরি, অি্যাি্য কদশগুনেও রারতের পদাঙ্ক
অিুেরর ররতি

বিবেভারতী, আইআইবট খড়্গপধুলর প্রধানমন্তী

শদ�

প্রধরােমন্তী “তিেতি মন্ত” তেশয়শেে :

বি

বেভারতী বিবে
বিদযো্য় ও
খড়্গপধুলরর
আইআইবটলত সমািত্বন
অনধু ষ্ালন প্রধানমন্তী
নলরন্দ্র শমাদী িক্তিযে
শরলখলেন। জাবত প্ররম
- এই ধারোবটর মাধযেলম
আত্মপ্রতযেয়, বনঃস্ার্বভালি
তালদর ষেমতা উপ্বদ্ধ
িলর োরি – োরিীলদর
এবগলয় শযলত হলি। শয
শিালনা বসদ্ধা্ শনওয়ার
সময় োরি – োরিীলদর
শদ� প্ররম ধারো বনলয়
বিবভন্ন সমসযোর সমাধান
িরলত হলি। আত্মবনভ্বর
ভারত অবভযালন জাতীয়
ব�ষোনীবতলি এিবট
মাই্ ে্ি িল্ বতবন
অবভবহত িলরলেন। এই
সমািত্বলন ২৫২৫ জন
োরি – োরিীলি বডগ্ী
শদওয়া হলয়লে।
প্রধানমন্তীর পধুলরা ভাষে
শুনলত চাইল্ এই বিউআর
শিাডবট স্যোন িরুন

তিশ্বিরারিীর সমরািি্ভশে প্রধরােমন্তীর িরাষশণর
গুরুত্বপণূ ্ভ অংে
ু
িাংলার কথরক অনপ্রাক্ণত
হরয় এক ভারত, করেষ্ ভারত
িন্ত্র গ্হণ করা হরয়রে।
কেশ ২০৪৭ সারল যখন
স্ািীনতার শতিাক্ষ্যকী
উেযাপন কররি, ক্িবেভারতীর
২৫টট উরল্খরযাগ্য সাফল্য
কসই সিয় অক্ি্য ত হরি। এটট
একটট গুরুত্বপণণূ নক্থ

এিের িারিরট
আগািী ৫ িেররর
গরিষণার িন্য

৫০,০০০ ককাটট

টাকা ি্যয় িরাদ্দ করা
হরয়রে, যা িাতীয়
গরিষণা ফাউরন্ডশরনর
িাি্যরি ি্যয় করা হরি

l একক্িংশ শতাব্ীরত ভারত জ্ান
ক্ভক্তিক অথণনীক্ত গরে কতালার পরথ
এক্গরয় চরলরে। ক্িবেভারতী ভাররতর
জ্ান সম্প্রসাক্রত কররত গুরুত্বপণণূ
ভক্ূ িকা পালন করর এিং ক্িরবের
প্রক্তটট প্রারন্ত তার পক্রক্চক্তরক েক্েরয়
কেয়
l এই প্রথি নতনু িাতীয় ক্শক্ষানীক্ত
ক্লগে সিন্বয় তহক্িরলর সংস্ান
কররখরে
l োরে – োরেীরের গ্ািিাসী, হস্ক্শল্পী
ু রত
ও কৃষকরের আত্মক্নভ্য র করর তল
হরি; তারের উৎপাক্েত পণ্য িে
িািারর ক্নরয় কযরত একটট ি্যিস্াপনা
ু রত হরি
গরে তল

আইআইতি েড়্গপশু র প্রধরােমন্তীর িরাষশণর
গুরুত্বপণূ ্ভ অংে
কক্রি, িানক্চরে ও ভক্ূ ি
সংক্ান্ত তথ্যাক্ের
উপর কথরক ক্নয়ন্ত্রণ
প্রত্যাহার করর
ক্নরয়রে। এর ফরল কেশ
নতনু তরুণ উরে্যাগী
ও ক্িক্নরয়াগকারীরের
নতনু স্ািীনতা ক্েরয়রে

ভারত এিের স্ািীনতার

৭৫তি িাক্ষ্যকী উেযাপন
কররি। আক্ি এিের
ু
আইআইটট খড়গপররর
৭৫টট িে উদ্ািন ও
সিস্যার সিািানরক এক
িায়গায় রাখার িন্য
একটট প্রকাশনার প্রস্াি
ক্েক্ছি

l আপনারা স্াতক হওয়ার পর নতনু িীিন
ু কররত চরলরেন। ক্কন্ত ু আপনারাই
শরু
স্াট্য আপ সংস্ার িাি্যরি কেরশর লক্ষ
ু
লক্ষ িানরষর
িীিনযারোয় পক্রিত্য ন
আনরিন
l ইক্ঞ্জক্নয়ার ক্হরসরি ক্িক্ভন্ন ক্িক্নরসর
উদ্ািন করার অন্তক্ন্যক্হত শক্তি
আপনারের িরি্য ররয়রে
ু
ু
ু
আিক্নক
ক্নি্যাণ প্রযক্তি
l তথ্য প্রযক্তি,
ও ককাক্ভি – ১৯ এর ক্িষরয় আইআইটট
খড়গপরু উরল্খরযাগ্য ভক্ূ িকা কররখরে

l প্রিানিন্ত্রী ক্রসাচ্য কফরলা স্ীি গরিষণার
ু
কারি নতনু সরযাগ
এরন ক্েরছি
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৯

ইবতিাচি উলদযোগ

পবরিত্বন�ী্ ভারত

সু কুিতারিবত িতনর সি্শ তাঙ্গীন বিকতাতর শখলনতা সতাহতায্য কতর। শখলনতা িতানবসক িতাপ দূর
করতত সতাহতায্য কতর। সরকতার, শখলনতা ততবরর বরল্পতক আন্তজ্শতাবতক িতাতনর কতর শততালতার
উতদ্যতাগ বনতয়তি। এই প্রবরিয়তায় িতারে – িতারেগীতদর যু ক্ত হওয়তার িধ্য বদতয় শখলনতা ততবর
নতুন িতারেতা পতায়
কক্রপানপা ভপাইরপাক্সর ক্বষক্য় সক্চিনিপার রন্য
সকন্দীয় ক্বদ্যপালক্য়র ছপাত্র – ছপাত্রীক্দর সুন্দর
সপাপ ও ক্সক্ডঁর অনন্য একক্ি সখলপা
সখলনপা তিক্র

প্র

শতযেি োরি িা োরিী তার বনলজর মলতা িলর ভালি।
নতধুন বদবলির পধুলরালনা শজএনইউ িযোম্ালসর শিন্দ্রীয়
বিদযো্লয়র োরি – োরিীরা ভারলতর প্ররম শখ্না
শম্ায় তালদর প্রবতভা প্রিাল�র সধু লযাগ শপলয়বে্। এই
শম্ায় োরি – োরিীরা বিবভন্ন ধরলের শখ্না ততবর িলরলে।
এর সাহালযযে তারা িবঠন বিষয় সহলজই িধুঝলত শপলরলে।
শখ্না ততবরর সলগে যধু ক্ত এি োরি জাবনলয়লে, শখ্ার সাহালযযে
শ�খার মধযে বদলয় আমরা ভারতীয় ঐবহতযে ও সংস্ৃ বত সম্লি্ব
জানলত শপলরবে। পধুলরা বিষয়বট শুধধু মজারই বে্ না, এখান
শরলি আমরা অলনি বিেধু শজলনওবে। িলয়িজন োরি – োরিী
বরলমাট িলট্া্ পবরচাব্ত শখ্নাও ততবর িলরলে। তারা
িল্লে :“এই সি চার চািার বরলমাট িলট্া্ পবরচাব্ত
শখ্না ততবরর সময় পদার্ব বিদযোর বিবভন্ন বনয়ম প্রলয়াগ
িরা হলয়লে। সধু দীপ িাজলপয়ী নালম এিবট োরি জাবনলয়লে
বিদযো্লয়র পবরলিল�র জনযে শস শুধধু বনলজই আনন্দ উপলভাগ
িলর বন, স্ধুল্র পবরলি�বটলিও সি োরি – োরিীরা আনন্দঘন
িলর তধুল্বে্। সধু দীপ জাবনলয়লে, “শিন্দ্রীয় মন্তলির জাতীয়
ব�ষোনীবত এবট প্ররম অধযোয়। আবম মলন িবর োরি – োরিীরা
এখন খধুি দ্রুত নতধুন নতধুন পন্ায় নানা বজবনস ব�খলি।”এই
শখ্না শম্া নতধুন আ�ার সঞ্ার িলরলে এিং ব�ষো্ালভর
নতধুন যধু লগর সূ চনা হলয়লে।
৪০

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার

সৃ

জন�ী্ মন সাধারে বজবনসলি
বিবভন্ন ভালি পবরচাব্ত িলর।
িলরানা ভাইরালসর সংক্মে শরলি
রষো পাওয়ার বিষলয় সলচতনতা িা়িালত
মধযেপ্রলদল�র ইলন্দালরর সমীর িধুমারএিটধু
অনযেভালি শভলিলেন। তাঁর সৃ জন�ী্তায়
সাপ ও বসব়িঁর শখ্ালি বতবন নতধুন
মারিা বদলয়লেন। এখালন সালপর িদল্
শখল্ায়া়িরা িলরানা ভাইরাস শরলি বনলজলি
িাঁচালত সবক্য় হয়। তার এই নতধুন শখ্ার
জনযে সমীর ভারলতর প্ররম শখ্না শম্ায়
অং�গ্হলের সধু লযাগ পান। আর প্ররম বদন
শরলিই তার শখ্না জনবপ্রয়তার �ীলষ্ব
শপঁোয়। সমীর জাবনলয়লেন, এই শখ্াবটর
মাধযেলম িলরানা ভাইরাস শরলি িাঁচলত
শেসমাস্, সযোবনটাইজার ও �ারীবরি দূ রবে
িজায় রাখার প্রলয়াজনীয়তার িরা সিাইলি
জানালনা হলয়লে। সমীর, ্�্ব না িলর
শরেসনার, বনউলমবটি শরিবনং বিট ততবর
িলরলেন। যার েল্ ইবজিবনয়াবরং পাঠরত
োরি – োরিীরা উপিৃত হলিন।

বমবডয়া িে্বার

নতরন্দ্র শিতাদগী

@narendramodi

বপএসএ্বভ – বস৫১ /অযোমালজাবনয়া – ১
বম�লনর প্ররম সম্ূ ে্ব িাবেবজযেি উৎলষেপলনর
সােল্যে এনএসআইএ্ ও @isro–শি
অবভনন্দন। শদল� মহািা� শষেলরির সংস্ালরর
এি নতধুন যধু লগর সূ চনা হ্। চারবট শোট িৃবরিম
উপগ্হ সহ ১৮বট উপগ্লহর উৎলষেপে আমালদর
যধু ি সম্প্রদালয়র উৎসাহ ও উদ্ািলনর প্রতীি।

নগীবতন গড়কবর

@nitin_gadkari

#WorldCivilDefenceDay উপ্লষেযে শয
শিালনা দধু ঘ্বটনায় ও বিপয্বলয় হাত শরলি বিভালি
নাগবরিলদর রষো িরা যালি শসবিষলয় সলচতনতা
গল়ি শতা্া প্রলয়াজন। এর জনযে প্রবতলরাধ ও
িযেবক্তগত সধু রষোর িযেিস্া বনবশ্চত িরলত হলি।

রতাজনতার বসং

@rajnathsingh

অবিত রতাহ

@AmitShah

িা্ালিাট বিমান আক্মলের িষ্বপূবত্বলত ভারতীয়
বিমান িাবহনীর অদমযে সাহস ও শ�ণৌয্বযেলি আবম
িধুবে্ব� জানাই।
িা্ালিাট বিমান আক্মলের সাে্যে জবগেিালদর
বিরুলদ্ধ ভারলতর দৃ ঢ় পদলষেপ গ্হলের
প্রবতে্ন। যারা ভারতলি বনরাপদ ও সধু রবষেত
রাখলেন, স�স্ত িাবহনীর শসই সি সদসযেলদর জনযে
আমরা গবি্বত। @IAF_MCC

সি শসা�যো্ বমবডয়ার মঞ্লিই ভারতীয় আইন
শমলন চ্লত হলি। আজ শয নতধুন বনয়মগুব্
শঘাবষত হলয়লে, তার মধযে বদলয় শসা�যো্ বমবডয়া
িযেিহারিারীরা আলরা ষেমতা অজ্বন িরলিন।
প্রাবতষ্াবনি অবভলযালগর বনষ্পবত্ত এর মধযে বদলয়
বনবশ্চত হলচ্ছ। আবম @narendramodi বজ ও
@rsprasad বজ শি ধনযেিাদ জানাই।
#ResponsibleFreedom

ি. রতির শপতাখবরয়তাল বনরতাঙ্ক

স্ৃবত শজি ইরতানগী

@Dr.RPNishank

theindiatoyfair.in –এর মাধযেলম ভারতীয়
শখ্নার জগৎ সম্লি্ব জান্াম। ১০০০ জন
অং�গ্হেিারী এই শম্ায় তালদর পেযে সম্ভার
বনলয় এলসলেন।
#AtmaNirbhar! #TheIndiaToyFair
#Vocal4LocalToys

@smritiirani

১১বট অং�ীদার রাজযে, ৬০বট ক্াটোর, ১০০
জলনর শিব� িক্তা ও বিল�ষজ্ঞ, ১০০০ এর শিব�
সংস্া, ৩০০০০ এর শিব� শখ্না উৎপাদি
সংস্া, ২১ ্ষে অং�গ্হেিারী ব�শু, ব�ষেি –
ব�বষেিা, অবভভািি – অবভভাবিিা এিং অনযোনযে
শটেিলহাডোররা শম্ায় অং� বনলয়লেন।
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প্রশিয� তেশু সরাপ-তসতডর দেলরা জরাশে । ত�ন্তু জরাশেে ত� এতি
আসশল এ�তি ঐতিহযেরালী িরারিীে দেলরা। এই দেলরা ‘দমরাক্
পরািম’ িরা ‘পরম পরােম’ েরাশম পতরতিি।
- প্রধরােমন্তী েশরন্দ দমরােী
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