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নিউ ইন্ডিয়া

১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১

সমাচার

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিরাপদ নারী

সুরক্ষিত রাষ্ট্র
নতু ন ভারতের নারীদের সুরক্ষার পাশাপাশি তাঁদের ন্যায়বিচার ও সমতার
সুয�োগ এখন দেশের সমৃদ্ধির ভিত্তি হয়ে উঠছে

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১
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মন কি বাত ২.০

পর্ব-২৯, ২৪ অক্টোবর, ২০২১

“টিকাকরণে ১০০ ক�োটি ড�োজ
সম্পূর্ণহওয়ার পরে ভারত নতু ন
উদ্যম ও শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে"
টিকাকরণে ভারতের ১০০ ক�োটি ড�োজের মাইলফলক অতিক্রম করার ঘটনা যে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে
থাকবে, তা প্রত্যাশিত ছিল। এই অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী ‘সকলের প্রয়াস’এর সরকারি উদ্যোগের উপর আল�োকপাত করেছেন যা ভারতকে দ্রুত গতিতে টিকাদান অভিযান চালাতে
সক্ষম করেছে। যে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরা সাধারণ মানুষকে টিকা দিতে দুরম্গ এলাকায় গিয়েছিলেন, তিনি
সেইসকল স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিরসা মুন্ডাকে স্মরণ করার সময় তিনি তরুণদের স্বাধীনতা
সংগ্রামে আদিবাসীদের অবদান সম্পর্কে জানার আহ্বান জানান। তিনি পরিচ্ছন্নতা অভিযানে স্বেচ্ছাসেবকদের
কথা উল্লেখ করেন এবং জাতীয় নিরাপত্তায় নারীদের অবদানের প্রশংসা করেন। সারাংশ:
টিকা: টিকাকরণে ১০০ ক�োটি ড�োজ সম্পূর্ণহওয়ার পরে, দেশ আজ নতু ন উদ্যমে, শক্তিতে এগিয়ে চলেছে। আমাদের
টিকা কর্মসচি
ূ র সাফল্য ভারতের শক্তি এবং ‘সকলের প্রয়াস’ মন্ত্রের কার্যকারিতার প্রমাণ।
ঐতিহ্যগত ওষুধের জন্য একটি গ্লোবাল হাব: ঐতিহ্যগত ওষুধের জন্য উন্নত পরিকাঠাম�ো প্রদানের জন্য ভারত
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত সমস্যা সমাধানে ভারত গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করছে। য�োগ এবং আয়ুষকে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতে ঐতিহ্যগত ওষুধের
জন্য একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র স্থাপন করবে।
অটল বাজপেয়ীকে স্মরণ: অটল বিহারী বাজপেয়ী রাষ্ট্রসংঘে হিন্দিতে ভাষণ দিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। তিনি
বলেছিলেন- “এখানে আমি দেশের শক্তি ও গুরুত্ব নিয়ে ভাবছি না। সাধারণ মানুষের মর্যাদা ও অগ্রগতি আমার কাছে
অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে, আমাদের সাফল্য এবং ব্যর্থতা পরিমাপ করার একমাত্র মাপকাঠি হল আমরা সমগ্র
মানব সমাজের প্রতিটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুর ন্যায়বিচার এবং মর্যাদা নিশ্চিত করার চেষ্টা করি কি না।" তাঁর এই
কথাগুল�ো আজও আমাদের পথ দেখায়।
সবল নারী: হংসা মেহতা এবং লক্ষ্মী মেননের মত�ো মহিলারা রাষ্ট্রসংঘে লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের ধারণার
প্রবর্তন করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে বিজয়া লক্ষ্মী পণ্ডিত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হন।
গত কয়েক বছরে নারী পুলিশ সদস্যের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৪ সালে তাঁদের সংখ্যা ছিল ১.০৫ লক্ষের কাছাকাছি,
২০২০ সালে তা বেড়ে ২.১৫ লক্ষ হয়েছে। অনেক মহিলা সবচেয়ে কঠিন কমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং শীঘ্রই
তাঁরা আমাদের ক�োবরা ব্যাটালিয়নের অংশ হবেন।
নতু ন ড্রোন নীতি: ভারতের নতু ন ড্রোন প্রযুক্তির সাহায্যে ক�োভিড-১৯ টিকা এবং কৃষি পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।
গণপরিবহনের উদ্দেশ্যে ড্রোন ব্যবহারের জন্য কাজ করছে ভারত। এটি জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান এবং
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রধান পরিকাঠাম�ো প্রকল্পগুলির উপর নজর রাখতেও সহায়তা করবে। নতু ন
ড্রোন নীতির পর, বিদেশি এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীরা অনেক ড্রোন স্টার্ট-আপে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ইউনিট
স্থাপন করছেন।
অমৃত মহ�োৎসবের নতু ন উদ্যোগ: সঙ্গীত, শিল্প এবং গানের মাধ্যমে ভারতকে অমৃত মহ�োৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত
করতে সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী ৩১ অক্টোবর থেকে তিনটি প্রতিয�োগিতা শুরু হতে চলেছে৷ দেশাত্মব�োধক গান,
রঙ্গোলি এবং শিল্পকলাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দেশাত্মব�োধক গান লেখার জাতীয় প্রতিয�োগিতা শুরু হল।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১

কিউআর ক�োড স্ক্যান করে ‘মন কি বাত’ শুনুন।

ভিতরের পাতায়

নিউ ইন্ডিয়া

সমাচার

বর্ষ২ , খণ্ড ১০

সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল
নারীদের ক্ষমতায়ন

১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১

সম্পাদক

জয়দীপ ভাটনগর,

মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুর�ো,
নতু ন দিল্লি

বরিষ্ঠ পরামর্শসম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শসম্পাদক
বিভ�োর শর্মা

সহায়ক পরামর্শসম্পাদক
চন্দন কুমার চ�ৌধুরী

প্রচ্ছদ
নিবন্ধ

সরকার মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য তিন তালাক প্রথা
বাতিল-সহ একাধিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণপদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
					
পৃষ্ঠা ১০-১৯

ভাষা সম্পাদক

মহিলাদের ক্ষমতায়নে ব্যাপক
পরিবর্তন সাধনকারী

সুমিত কুমার (ইংরেজি),
অনিল প্যাটেল (গুজরাতি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু ),
শ�োণিত কুমার গ�োস্বামী (অসমিয়া),
বিনয়া পি এস (মালায়লম),
প�ৌলমী রক্ষিত (বাংলা),
হরিহর পাণ্ডা (ওড়িয়া )

বরিষ্ঠ পরিকল্পক

শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

কুপ্রথার অবসান করে জ্যোতিবা
ফুলে নারী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের
সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসেন
			
| পৃষ্ঠা ৬-৭

উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর সফর

পরিকল্পক

দিব্যা তল�োয়ার,
অভয় গুপ্ত

মহা নির্দেশক, বিওসি
ব্যুর�ো অফ আউটরিচ এবং
কমিউনিকেশন

ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াই

অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩

response-nis@pib.gov.in

পৃষ্ঠা ৩০-৩৩

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

মুদ্রণ-

রুম নম্বর- ২৭৮, ব্যুর�ো অফ আউটরিচ

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে উজ্জীবিত করতে সাতটি
অস্ত্র কারখানা
পৃষ্ঠা ৮-৯
অংশীদারিত্বের ৩০ বছর পূর্ণহলে
ভারত 'আসিয়ান-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ
পৃষ্ঠা ২৫
ইয়ার' উদযাপন করবে

সত্যেন্দ্র প্রকাশ,

য�োগায�োগের ঠিকানা এবং ই-মেল

প্রতিরক্ষা খাতে স্ব-নির্ভরতা

১৮ তম ইন্দো-আসিয়ান শীর ্ষসম্মেলন

প্রকাশিত ও মুদ্রিত

আরাবল্লী প্রিন্টার্সঅ্যান্ড পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড, ডব্লিউ-৩০, ওখলা
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ-২ ,নয়া দিল্লি১১০০২০

| পৃষ্ঠা ৪-৫

সংবাদ সংক্ষেপ

নয়টি মেডিক্যাল কলেজ
উদ্বোধনের ফলে পূর্বাঞ্চল
উত্তরপ্রদেশের মেডিক্যাল হাব
হয়ে উঠবে এবং আন্তর্জাতিক
বিমানবন্দর কুশীনগর এই
অঞ্চলটিকে আন্তর্জাতিক পর্যটন
মানচিত্রে তু লে ধরবে।
| পৃষ্ঠা ২৬-২৭

জম্মু ও কাশ্মীরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত
পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫
শাহ’র সফর

প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা

বাড়ি প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রদের
ক্ষমতায়ন
পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করবে ‘গতিশক্তি’

পৃষ্ঠা ৩৯

৬৭তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার
পৃষ্ঠা ৪০

সংবিধান প্রণয়নে মহিলাদের ভূমিকা

RNI No. : DELBEN/2020/78825

সপ্তম সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে এবারের অমৃত মহ�োৎসবের
ধারাবাহিক সিরিজে সংবিধান প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ
 | পৃষ্ঠা ২০-২৪
ভূ মিকা পালনকারী নারীদের জীবনকথা।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১
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সম্পাদকের কলমে
সাদর নমস্কার,

"নারী- তিনি শক্তি, তিনি আধার, তিনি ভারতের নারী, কম বা বেশি
নয়, তিনি সকলের সমান অধিকারে বিশ্বাসী।"
নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া যে ক�োন�ো সমাজের অগ্রগতি অসম্পূর্ণ। উদীয়মান নতু ন ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা
শুধুমাত্র নারী উন্নয়নের ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা নারীদের নেতৃত্বে উন্নয়নের কথা বলে।
খেলাধুলা হ�োক বা মহাকাশ বিজ্ঞান, সব ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের নারীরা পারদর্শী। আইএমএফ
রিপ�োর্টে বলা হয়েছে যে, ভারতের জিডিপি ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে যদি সমস্ত কাজে নারীদের
অংশ তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে সমান স্তরে প�ৌঁছায়। কিন্তু কর্মশক্তিতে এই সমতা অর্জনের জন্য
নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় সরকার এইসকল বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি
করে তিন তালাকের মত�ো কুপ্রথা র�োধ-সহ অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বহু দূরদর্শী নীতির ফলে,
সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য শুধু নয়, পরিবারের মধ্যেও দ্রুত কমছে। ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের
বেশিরভাগ প্রকল্পের সুবিধাভ�োগীরা এখন মহিলা, এবং মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন সরকারী নীতিপরিকল্পনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।
মহিলাদের তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে, রাষ্ট্রসংঘ প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর নারীদের
বিরুদ্ধে হিংসা দূরীকরণের আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে এবারের
প্রচ্ছদ নিবন্ধটি নারী-কেন্দ্রিক, যেখানে মহিলাদের নতু ন সুয�োগ প্রদান, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার
মত বিষয়গুলির উপর জ�োর দেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি, সমাজে মহিলাদের সুরক্ষা
নিশ্চিত করতে ‘সকলের প্রয়াস’ নতু ন ভারতের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে।
এই চিন্তাভাবনা নিয়ে, ভারত নতু ন উদ্যম এবং শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে, ১০০ ক�োটি টিককাকরণের
মাইলফলক অর্জন করেছে। ক�োভিড থেকে সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য টিকাদানের
অভূ তপূর্বগতি দেশের প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে নিরাপদ করেছে। ভারতের নারী শক্তিও এই
মাইলফলক অর্জনে অগ্রণী ভূ মিকা পালন করেছে। এমনকি ভারতের কন্যারা শিক্ষাক্ষেত্রে অবিস্মরণীয়
অবদান রেখেছেন, আমাদের ব্যক্তিত্ব বিভাগে মহাত্মা জ্যোতিবা রাও ফুলেকে স্মরণ করা হয়েছে, তিনি
মেয়েদের শিক্ষার জন্য অগ্রণী ভূ মিকা পালন করেছিলেন। এছাড়াও, এই সংস্করণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী
আবাস য�োজনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানুন যা মহিলাদের বাসস্থানের পাশাপাশি মালিকানার
অধিকারও প্রদান করছে। প্রতিরক্ষা খাতে স্বনির্ভরতা এবং সংবিধান প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা
পালনকারী নারীদের জীবনী এই সংস্করণের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।
ধন্যবাদান্তে

ঠিকানা: রুম নম্বর-২৭৮, ব্যুর�ো অফ আউটরিচ অ্যান্ড
কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in
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(জয়দীপ ভাটনগর )

ডাকবাক্স
আমি ইমেলের মাধ্যমে নিউ ইন্ডিয়া
সমাচারের অক্টোবর সংস্করণ পেয়েছি যা
আমাকে ভারতের একাধিক উন্নয়ন সম্পর্কে
অবহিত করেছে। এই বিষয়গুলি সামাজিক
মাধ্যম এবং কাগজে পাওয়া যায় না। প্রায়
১০০ ক�োটি দেশবাসীর টিকাকরণের জন্য
সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের জন্য আমি
সত্যিই গর্বিত। এই পত্রিকাটি বিভিন্ন বিষয়ে
বহুল তথ্য প্রদান করে। এই পত্রিকাটি পড়তে
খুব ভাল লাগে।
perialwar.bhaskaran@gmail.com

বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি
নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য এটি
অন্যতম সেরা পত্রিকা। যখনই আমি
ই-মেল মারফৎ এই পত্রিকাটি পাই
তখনই আমি অত্যন্ত আনন্দিত ব�োধ
করি। আমার পরিবারের প্রত্যেকেই
এই পত্রিকাটি পড়েন এবং এমনকি
আমার বন্ধুদের কাছেও এই পত্রিকাটি
পাঠাই যাতে তাঁরা দেশের সর্বাত্মক
উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারে।
পাবনি গয়াল
paavnigoyal04@gmail.com

আপনার মতামত জানান
য�োগায�োগের ঠিকানা এবং ই-মেল
রুম নম্বর- ২৭৮, ব্যুর�ো অফ আউটরিচ
অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩

response-nis@pib.gov.in

আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য
প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং নিউ ইন্ডিয়া সমাচার
পত্রিকাটি আমি নিয়মিত দেখি। এই পত্রিকা
থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমার প্রস্তুতিতে সাহায্য
করে। এটি সমস্ত সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে
তথ্য পাওয়ার জন্য একটি একক মঞ্চ।
পত্রিকার নিবন্ধগুলি খুবই জরুরি এবং
সহজেই ব�োধগম্য।
জে পালানিভেই
jpalanivel102@gmail.com
আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার
নিয়মিত পাঠক যা ভারত সরকারের
পরিকল্পনা এবং প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত
তথ্য সরবরাহ করে। আমি আপনাকে
অনুর�োধ করব প্রকল্পগুলির একটি তালিকা
এবং ২০১৪ সালের পরে ম�োদী সরকারের
দ্বারা চালু হওয়া সাধারণ মানুষের সুবিধার
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের
বিবরণও অন্তর্ভুক্ত করতে।
রবি কুম্বলত
ravi.kumbalat@gmail.com
আমি এই পত্রিকাটি পড়তে পছন্দ করি।
এটি আমাকে সরকারের সমস্ত স্কিমগুলি
সম্পর্কে অবহিত করে। মহান স্বাধীনতা
সংগ্রামীদের কথা জেনে আমাদের গ�ৌরবময়
ঐতিহ্য নিয়ে গর্বব�োধ করতে পারি। সেই
অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ
বৃথা যাবে না।
সুনীল চিলওয়াল
iamchilwal@gmail.com
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সংবাদ সংক্ষেপ

পরিবহনের অভাবে এখন আর কৃষিজ পণ্য পথে নষ্ট
হবে না, কৃষি উদ্যান ২.০ -এর সূচনা
২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে
কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ক্ষেত্রের সংস্কার শুরু করেছে, এটি
পরিকাঠাম�ো থেকে পরিবহণ পর্যন্ত সকল বিষয়ের উপরে
বিশেষ মন�োয�োগ দিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন কৃষকদের
ক্ষেত থেকে বাজার পর্যন্ত পণ্য পরিবহনে অনেক সমস্যার
সম্খ
মু ীন হতে হয়েছিল, কিন্তু
কিষাণ রেল চালু হওয়ার
মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান
হয়েছে, তারপরে গত বছরের
সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকার
কৃষি উদ্যান য�োজনা শুরু
করেছিল। এটি ছিল বিমানের মাধ্যমে সঠিক সময়ে প্রত্যন্ত
অঞ্চলে কৃষি পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা। এখন এটিকে আরও
এগিয়ে নিয়ে কৃষি উদ্যান য�োজনা ২.০ শুরু হয়েছে। কৃষি
উদ্যান প্রকল্পে, যেখানে ম�োট শুল্কের মধ্যে কৃষি পণ্যের ভাগ
৫০ শতাংশের বেশি, সেখানে এয়ার কার্গো অপারেটরদের
জন্য নির্বাচিত ভারতীয় বিমানবন্দরগুলিতে পার্কিং চার্জ

ইউপিএসসি: অনগ্রসর শ্রেণী-ইডব্লিউএস
প্রার্থীদের জন্য ট�োল-ফ্রি হেল্পলাইন

ই

উনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন তফসিলি
জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি),
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং অর্থনৈতিকভাবে
দুর্বল যারা তাঁদের সরকারি চাকরির স্বপ্নপূরণের
জন্য একটি বিশেষ সুবিধা চালু করেছে। এই
পড়ুয়াদের সাহায্য করার জন্য ইউপিএসসি একটি
ট�োল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। ট�োল-ফ্রি
নম্বরটি হল ১৮০০১১৮৭১১, যার সাহায্যে প্রার্থীরা
আবেদন প্রক্রিয়ায় যেক�োন�ো সাহায্য পেতে
পারেন। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি,
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল
বিভাগ এবং দিব্যাঙ্গ পড়ুয়া, যারা ইউপিএসসি
পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে ক�োনও অসুবিধার
সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁরা এই হেল্পলাইন থেকে সাহায্য
নিতে পারেন। দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে
পালিত অমৃত মহ�োৎসবের অধীনে এটি চালু করা
হয়েছে।
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এবং 'টার্মিনাল নেভিগেশন ল্যান্ডিং' চার্জ ইত্যাদি থেকে
ছাড় দেওয়া হয়েছে। এখন কৃষি উদ্যান ২.০-এ, কৃষি পণ্যের
অংশ ম�োট ওজনের ৫০ শতাংশের কম হলেও নির্বাচিত
বিমানবন্দরগুলিতে বিমানবন্দরের ভাড়া সম্পূর্ণ মকুব করা
হবে। এতে পরিবহন খরচ আরও কমবে। বেসামরিক বিমান
পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার মতে, কৃষি উদ্যান
২.০-এ সারা দেশ জুড়ে ৫৩টি বিমানবন্দর থাকবে, যেখানে
উত্তর-পূর্ব এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার উপর গুরুত্ব
দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের অধীনে আটটি অভ্যন্তরীণ এবং
আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক রুটও চালু করা হবে। এতে বেবি
কর্ন পরিবহনের জন্য অমৃতসর-দুবাই থেকে ফ্লাইট চালু
করা হবে। এছাড়াও, সিকিম থেকে লিচু , দারভাঙ্গা জৈব খাদ্য
পণ্য পরিবহনের জন্য সারা দেশে ফ্লাইট চালু করা হবে।
চেন্নাই, বিশাখাপত্তনম এবং কলকাতা থেকে পূর্ব এশিয়ার
দেশগুলিতে সামুদ্রিক খাবার পাঠান�োর জন্য ফ্লাইট শুরু
হবে। ডাল, ফল এবং সবজি পরিবহনের জন্য গুয়াহাটি
থেকে হংকং পর্যন্ত ব্যবসায়িক ফ্লাইটও চালু করা হবে।

২ মাসে ই-শ্রম প�োর্টালে ৪ ক�োটিরও বেশি
কর্মীর নিবন্ধন, যার মধ্যে ৫০% মহিলা

অ

সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য শুরু হওয়া
ই-শ্রম প�োর্টালে মাত্র ২ মাসে চার ক�োটিরও
বেশি ব্যক্তি নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে প্রায় ৫০.০২%
সুবিধাভ�োগী নারী এবং ৪৯.৯৮% পুরুষ। তথ্য অনুসারে,
ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ
রাজ্যগুলি সর্বাধিক সংখ্যক নিবন্ধন-সহ এই উদ্যোগের
শীর্ষে রয়েছে। অনুমান অনুযায়ী, ভারতে অসংগঠিত
ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ৩৮ ক�োটিরও বেশি। সঠিক
তথ্যের অভাবে এই মানুষেরা এতদিন
কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক সুরক্ষা
প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।
এই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির
লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমবার ২৬ আগস্ট ই-শ্রম
প�োর্টাল চালু করেছিল। অনলাইন নিবন্ধনের জন্য,
কর্মীরা ই-শ্রমের ম�োবাইল অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট
ব্যবহার করতে পারেন। ই-শ্রম প�োর্টালে নিবন্ধিত ক�োনও
কর্মী যদি দুর্ঘটনার শিকার হন, তবে তিনি মৃত্যু বা স্থায়ী
অক্ষমতার জন্য দুই লক্ষ টাকা এবং আংশিক অক্ষমতার
জন্য এক লক্ষ টাকা পেতে পারেন।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার একটি নতু ন যাত্রা; ৩৩টি ক�োম্পানি
প্রথমবার ইউনিকর্নহয়েছে, ১০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে

গ

ত সাত বছরে দ্রুত উন্নয়নের পথ তৈরি করেছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক
ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর ওয়ার্ ল্ড , স্ব-নির্ভর ভারত, ল�োকাল ফর ভ�োকাল
উদ্যোগ। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ক্যাম্পেনও অন্তর্ভুক্ত
রয়েছে যা কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে
চালু হয়েছিল। প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন
অনুসারে, দেশীয় স্টার্টআপ ক�োম্পানিগুলি ২০২১ সালের তৃতীয় ফিস্কালে
৩৪৭টি দেশীয় চুক্তির মাধ্যমে রেকর্ড ১০.৯ বিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ
করেছে৷ এটি যে ক�োনও ত্রৈমাসিকে সংগৃহীত বৃহত্তম তহবিল। শুধু তাই
নয়, ভারত থেকে ৩৩টি স্টার্টআপ এবছর ইউনিকর্নক্লাবে য�োগ দিয়েছে।
ইউনিকর্নক্লাবে অন্তর্ভুক্ত স্টার্টআপগুলির মূল্য এক বিলিয়ন ডলার। ১০০
বিলিয়ন ডলার মূল্যের স্টার্টআপগুলিকে হেক্টোকর্ন বলা হয়। বর্তমানে
দেশে ম�োট ৬৬টি স্টার্টআপ ক�োম্পানি কাজ করছে, যেগুলি ইউনিকর্নের
মর্যাদা পেয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ৩.৩ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

রিয়েল এস্টেট থেকে স্বাস্থ্য, জম্মু ও
কাশ্মীরের ৭টি খাতে বিনিয়োগ করবে দুবাই
২০২০-২০২১ সালে ৮১ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিদেশি
প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারত বিদেশি বিনিয়োগের
ক্ষেত্রে একটি নতু ন রেকর্ড স্থাপন করেছে। এখন
জম্মু ও কাশ্মীরে বিদেশি বিনিয়োগের একটি নতু ন পর্ব
শুরু হয়েছে। দুবাই সরকার জম্মু ও কাশ্মীরে বিনিয়োগ
করতে আগ্রহী। রিয়েল এস্টেট, শিল্প পার্ক, আইটি
টাওয়ার, বেসরকারি
হাসপাতালের মত�ো
উন্নয়নমূলক প্রকল্পের
জন্য দুবাই সরকারের
সঙ্গে মউ (এমওইউ)
স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফলে
আগামী দিনে বিশ্বের
ব ি নিয়োগ ক া র ী র া
জম্মু ও কাশ্মীরে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবেন।
৩৭০ ধারা বাতিলের পর এই অঞ্চলে এটি প্রথম বিদেশি
বিনিয়োগ। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গ�োয়েলের মতে,
“ভারত যে একটি বৈশ্বিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে এই
সমঝ�োতা স্মারকটি তার চিহ্ন স্বরূপ, এবং সেখানে জম্মু ও
কাশ্মীরেরও গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা রয়েছে।“

YEAR

2011-14
2015
2018
2019
2020
2021

NUMBER OF
UNICORNS

1
4
8
9
10
33*

৫০০০ কিল�োমিটার পাল্লার অগ্নি-৫
মিসাইল সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে

রেঞ্জের ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে অগ্নি-৫’কে
ব্যালিস্টিক
দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র বলা হয়।

২৭ অক্টোবর তার সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল।
এই ক্ষেপণাস্ত্রটি পাঁচ হাজার কিল�োমিটার দূরের
লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এই ক্ষেপণাস্ত্র
পরীক্ষার ফলে বিশ্বের অনেক দেশই এর লক্ষ্যবস্তুতে
চলে এসেছে। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)
ওড়িশার আবদুল কালাম দ্বীপ
থেকে রাতে প্রথমবার এই
ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা
করেছে। এটি অগ্নি-৫-এর
অষ্টম সফল পরীক্ষা। এর ফলে ভারত বিশ্বের পঞ্চম
দেশ হিসেবে এমন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম
হল। বর্তমানে শুধুমাত্র আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স ও
চিনের কাছে এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। অগ্নি-৫
লম্বায় ১৭.৫ মিটার লম্বা যার ব্যাস দুই মিটার অর্থাৎ
৬.৭ ফুট। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি এক সেকেন্ডে ৮.১৬
কিল�োমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এটি একসঙ্গে
দেড় টন পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম।
অর্থাৎ মাত্র ২০ মিনিটে এটি পাঁচ হাজার কিল�োমিটার
দূরত্ব অতিক্রম করে শত্রুকে ধ্বংস করতে সক্ষম।
সড়কপথে এটি যে ক�োন�ো স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১

5

ব্যক্তিত্ব জ্যোতিরাও গ�োবিন্দরাও ফুলে

নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে
সমাজের বহু কুপ্রথার
অবসান করেছিলেন

বিশ্বের ইতিহাস এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে এক শ্রেণীর মানুষ
অন্যদের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, শ�োষণ করেছে।
কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও রাজা রামম�োহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর, পেরিয়ার, বাবাসাহেব আম্বেদকরের মত�ো বহু সমাজ
সংস্কারক ক�োটি ক�োটি বঞ্চিত মানুষের আশার 
আল�ো হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমাজের কুপ্রথা 
সুর করতে তাঁরা ব্রতী ছিলেন। তাঁরা প্রকৃত অর্থে 
সামাজিক সংস্কারের আল�োকবর্তিকা ছিলেন। এই
মহান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জ্যোতিরাও
যিনি কেবল অস্পৃশ্যতা এবং বাল্যবিবাহের কুপ্রথার 
বিরুদ্ধেই লড়াই করেননি বরং ভারতে নারী শিক্ষার 
জনকও হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এমন এক সময়ে 
নারী শিক্ষার পক্ষে কথা বলেন যখন তা সমাজে 
নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হত।

প্রা

জন্ম: ১১ এপ্রিল, ১৮২৭ মৃত্যু: ২৮ নভেম্বর, ১৮৯০

য় ১৫০ বছরের  পুরন�ো  একটি ঘটনা। ব্রিটিশ
রাজপুত্র এবং রানি ভিক্টোরিয়ার নাতিকে  স্বাগত 
জানাতে  পুনায়  একটি অনুষ্ঠানের  আয়োজন  করা 
হয়েছিল। অনুষ্ঠানে  বহু প্রভাবশালী এবং বিত্তবান  মানুষ
উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকে তাঁদের  সম্পদ প্রদরনে 
্শ ব্যস্ত
করছিল। এই আড়ম্বরপূর ্ণ  অনুষ্ঠানে  কৃষকের  প�োশাকে 
একজন  উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাষণে তিনি  ব্রিটিশ
রাজপুত্রকে বলেছিলেন – “যারা হিরে-মুক্তো খচিত প�োশাক
পরেন তাঁরা  আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন না  কারণ 
তাঁদের  জীবনে  রুটির চেয়ে  অর ্থ বেশি  গুরুত্বপূর।্ণ আপনি 
এবং রানি যদি সত্যিই ভারতীয় প্রজাদের অবস্থা জানতে চান,
তাহলে  আশেপাশের  গ্রাম এবং শহরগুলিতে  যান যেখানে 
পৃ ্য  বলে বিবেচিত 
সেইসব ল�োকেরা  বাস করেন, যারা  অস্শ
হন, যাঁদের  সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ। তাঁদের  কাছ থেকে 
জল বা খাবার গ্রহণ এমনকি তাঁদের কাছাকাছি দাঁড়ান�োকেও
অপবিত্র বলে বিবেচিত করা হয়। আমি আপনাকে এই বার্তাটি
রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে প�ৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুর�োধ করছি 
এবং এই দরিদ্র মানুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।“
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ওই বক্তা ছিলেন  জ্যোতিরাও গ�োবিন্দ
রাও ফুলে যিনি  সুবিধাবঞ্চিত  ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের 
জন্য দীর্ঘদিন ব্রিটিশ শাসন এবং দেশের অন্যান্য প্রভাবশালী
ব্যক্তিদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। জ্যোতিবা ১৮২৭ সালের 
১১ এপ্রিল পুনায় এক ‘গজরা’(মাথায় লাগান�োর ফুল) নির্মাতা 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি দীর্ঘদিন ধরে বাগানের 
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মহান সমাজ সংস্কারক,
চিন্তাবিদ, দারনিক
্শ
এবং
লেখক মহাত্মা জ্যোতিবা
ফুলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।
তিনি সারা জীবন নারী
শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।
সামাজিক সংস্কারের
প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আগামী
প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত
করবে।
- নরেন্দ্র ম�োদী,
প্রধানমন্ত্রী

কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই তাঁর নামের সঙ্গে ‘ফুল’
যুক্ত হয়েছে। একদিকে সেই সময় দেশে ব্রিটিশ শাসনের
বির�োধিতা জ�োরদার হচ্ছিল, অন্যদিকে দেশে অস্পৃশ্যতা ও
বাল্যবিবাহের মত�ো সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে মানুষ সরব
হচ্ছিলেন। জ্যোতিবাও প্রথম দিকে অনেক সমস্যার সম্খ
মু ীন
হয়েছিলেন। জ্যোতিবা যখন মারাঠিতে পড়াশুনা শুরু
করেন তখন তাঁর বাবাকে অনেকে বলেছিলেন যে- ছেলেকে
পড়াশ�োনা করিয়ে ক�োন লাভ হবে না। তাই তাঁর বাবা তাঁকে
স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেন। কিন্তু জ্যোতিবা পড়াশ�োনার প্রতি
খুব আগ্রহী ছিলেন তাই তিনি ২১ বছর বয়সে ইংরেজিতে
সপ্তম শ্রেণীর পড়াশ�োনা শেষ করেন। ১৮৪০ সালে সাবিত্রী
বাইকে বিয়ে করেন। সাবিত্রী বাইয়ের সঙ্গে তিনি ১৮৪৮ সালে
পুনায় মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় খ�োলেন। বলা হয় এটি
ছিল দেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় যা একজন ভারতীয়ের
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক�োন�ো শিক্ষক পড়াতে রাজি না
হলে, জ্যোতিবা প্রথমে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে পড়ান, তারপর
সাবিত্রী অন্য মেয়েদের পড়াতে শুরু করেন। একজন নারী
শিক্ষক হয়ে কীভাবে ধর্মও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে
পারে, সেই নিয়ে তখন সমাজে ত�োলপাড় হয়েছিল।
জ্যোতিবা ও সাবিত্রীকে বাড়ি পর্যন্ত প�ৌঁছে দিতে হয়েছিল।
জনর�োষ ও আর্থিক অনটনের কারণে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে
যায়। কিন্তু দুজনেই হাল ছাড়েননি। এর পরে ১৮৪৯ সালে
জুনা গঞ্জ পেঠ এবং ১৮৫১ সালে বুধওয়ার পেঠ এলাকায়
আরও দুটি স্কুল খ�োলা হয়। জ্যোতিবা এবং সাবিত্রীর
অনুপ্রেরণাকে সঙ্গী করে শীঘ্রই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত
মহিলাদের জন্য আরও ১৮টি বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করা
হয়েছিল। সতীদাহ ও বাল্যবিবাহের ঘ�োর বির�োধী, জ্যোতিবা
বিধবাবিবাহেরও সমর্থক ছিলেন। তিনি পুনায় একটি
বিধবা আশ্রম গঠন করেন। সাবিত্রী তার দায়িত্বভার গ্রহণ
করেছিলেন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জ্যোতিবার বির�োধিতাকে
স্বীকৃতি দিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা ১৮৭২ সালে প্রথমবার ভারতে
‘নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট’ প্রয়োগ করে ১৪ বছরের কম বয়সি
মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ করে। ১৮৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর
জ্যোতিবা ফুলে সত্যশ�োধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল নারী ও অনগ্রসর বর্ণের মানুষের
ন্যায়বিচার প্রদান করা। জ্যোতিবা ফুলে ছিলেন সমাজের
প্রধান সভাপতি এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে ছিলেন মহিলা
বিভাগের প্রধান। তিনি ১৮৭৬ সালে যখন পুনা প�ৌরসভার
সদস্য নির্বাচিত হন, তখন ভাইসরয় লর্ড লিটনকে স্বাগত
জানান�োর জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে অর্থব্যয় করেছিল ৩৬
জন সদস্যের মধ্যে একমাত্র তিনি এর বির�োধিতা করেছিলেন।
জনসচেতনতার উদ্দেশ্যেতিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা
করেছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল ‘গুলামগিরি’,
‘তৃতীয় রতন’, 'ছত্রপতি শিবাজি', 'রাজে ভ�োঁসলে ক�ো পাকদা',

জ্যোতিবা তাঁর সময়ের তু লনায় অনেক
এগিয়ে ছিলেন। প্রায় ১৫০ বছর আগে
গৃহীত জ্যোতিবা ফুলের উদ্যোগের
মধ্যে ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ এর
মূল ধারণা নিহিত রয়েছে। তিনি বিশ্বাস
করতেন যে সমাজের প্রতিটি অশুভ
বিষয়ের জন্য দায়ী নিরক্ষরতা।
'কিসান কা ক�োরা' এবং 'অস্পৃশ্যদের কৈফিয়ৎ'। ১৮৯০
সালের ২৮ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।
জ্যোতিবা এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি তাঁর
সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। প্রায় ১৫০ বছর
আগে গৃহীত জ্যোতিবা ফুলের উদ্যোগের মধ্যে ‘বেটি
বাঁচাও, বেটি পড়াও’ এর মূল ধারণা নিহিত রয়েছে। তিনি
বিশ্বাস করতেন যে সমাজের প্রতিটি অশুভ বিষয়ের
জন্য দায়ী নিরক্ষরতা। তিনি ছিলেন একজন মহান
চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং বিপ্লবী। তিনি সর্বদা
নারী এবং দরিদ্রদের জীবন আল�োকময় করতে লড়াই
করেছিলেন, যা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অসম্ভব কঠিন
কাজ ছিল।
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রাষ্ট্র

প্রতিরক্ষায় স্ব-নির্ভরতা

প্রতিরক্ষা খাতে

ভারতের স্ব-নির্ভরতা অভিযানকে
উৎসাহিত করবে সাতটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি
দেশের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলি স্বাধীনতার পরে দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়েছিল
কিন্তু অমৃত মহ�োৎসব বছরে তাদের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এটি দেশকে প্রতিরক্ষা খাতে স্বনির্ভর করবে এবং সেনাবাহিনীর অস্ত্রের চাহিদা
পূরণ করবে। ফলে আগামিদিনে ভারত প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের একটি প্রধান
রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে আবির্ভূত হবে।

ভা

রতের অস্ত্র কারখানাগুলির দীর্ঘ দুই
শতাব্দীরও বেশি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে
যা একসময় বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী
প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়
ভারতের অস্ত্র কারখানাগুলির শক্তি সম্পর্কে অবহিত
হয় সারা বিশ্ব। তখন উন্নতমানের সম্পদ এবং দক্ষতা
ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর দীর্ঘসময় ধরে কারখানাগুলির
আধুনিকীকরণ হয়নি। ফলস্বরূপ, ভারত প্রতিরক্ষা
ক্ষেত্রে সরঞ্জামের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল
হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক
সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর নজর দিচ্ছে, সেনাবাহিনীর জন্য
অস্ত্র ও গ�োলাবারুদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দশেরা
উপলক্ষ্যে সাতটি নতু ন প্রতিরক্ষা সংস্থা দেশকে উৎসর ্গ
করেছেন যা সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী এবং আধুনিক
করবে।
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মজবুত ভবিষ্যৎ গড়ে তু লতে ভারত
নতু ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আমাদের ‘মেক
ইন ইন্ডিয়া’ মন্ত্র স্বনির্ভর ভারত গঠনের
সংকল্পকে শক্তিশালী করছে। আত্মনির্ভর
অভিযানের অধীনে, আমাদের লক্ষ্য হল
ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক শক্তি
হিসাবে গড়ে ত�োলা। এই সাতটি নতু ন
প্রতিরক্ষা সংস্থা ভারতের সামরিক শক্তির
কেন্দ্র হয়ে উঠবে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে
কিউআর ক�োড স্ক্যান
করুন।

প্রতিরক্ষা খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ
স্বনির্ভর ভারত অভিযানের অধীনে, আমাদের লক্ষ্য
হল ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক শক্তিতে পরিণত
করা এবং আধুনিক সামরিক শিল্প গড়ে ত�োলা। গত
সাত বছরে, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র মন্ত্রকে সঙ্গী করে
এগিয়ে চলেছে দেশ। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কার
সাধন এবং সিঙ্গেল-উইন্ডো সিস্টেমকে অগ্রাধিকার
দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন নীতি সংস্কারের ফলে, গত পাঁচ
বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি ৩২৫ শতাংশের বেশি
বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালের ১৬ জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তা হল অর্ডন্যান্স
ফ্যাক্টরিগুলি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ। এর অধীনে
অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ব�োর্ড বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং সাতটি
নতু ন প্রতিরক্ষা উদ্যোগ তৈরির অনুম�োদন দেওয়া হয়েছিল। এটি
নিশ্চিত করা হয়েছিল যে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলিকে কর্পোরেট
সংস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়ায়, এর অংশীদারি এবং কর্মচারীদের স্বার্থ
সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে
মন্ত্রীদের একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল এই কাজের পুর�ো প্রক্রিয়াটির উপর
নজর রাখবেন। এই সাতটি সংস্থা ভারতকে প্রতিরক্ষা পণ্য আমদানির
উপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সামগ্রী
তৈরিতে উৎসাহিত করবে, রপ্তানি বাড়াতেও অগ্রণী ভূ মিকা পালন করবে।
এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, সরকার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ব�োর্ডের ৬৫,০০০
ক�োটি টাকার চুক্তিগুলি এই সংস্থাগুলিকে হস্তান্তর করেছে। এর আগে,
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এমন ১০০টিরও বেশি ক�ৌশলগত সরঞ্জামের একটি তালিকা
প্রকাশ করেছিল যা আগামী দিনে আর আমদানি করা হবে না।

প্রতিরক্ষা উৎপাদন রপ্তানি
থেকে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা

১১০০০ ২৮০০০
আনুমানিক

ক�োটি রাজস্ব (২০২০-২১)

ক�োটি রাজস্ব (২০২৪-২৫)

মন্ত্রীদের দল নজর রাখবে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে মন্ত্রীদের একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত
দল এই কাজের পুর�ো প্রক্রিয়াটির উপর নজর রাখবেন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন,
কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী এন কিরেন রিজিজু , কেন্দ্রীয় পরিবেশ,
বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রী ভূ পেন্দ্র যাদব,
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।

এক নজরে রাষ্ট্রীয়
মালিকানাধীন সাতটি সংস্থা

দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করতে
সরকার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ব�োর্ডকে সরকারি বিভাগ থেকে
সাত শতাংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেট ক�োম্পানিতে
রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদক্ষেপটি কার্যকরী
স্বায়ত্তশাসন এবং দক্ষতা নিশ্চিত করবে, উন্নতির সম্ভাবনা
এবং উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করবে।
তালিকাভুক্ত সাতটি নতু ন প্রতিরক্ষা সংস্থার মধ্যে রয়েছে
মিউনিশন ইন্ডিয়া লিমিটেড (এমআইএল); আর্মার্ড
ভেহিকল কর্পোরেশন লিমিটেড (আভনি); অ্যাডভান্সড
ওয়েপনস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড (এডব্লিউই
ইন্ডিয়া); ট্রু প কমফ�োর্টস লিমিটেড (টিসিএল); যন্ত্র ইন্ডিয়া
লিমিটেড (ওয়াইইএল); ইন্ডিয়া অপটেল লিমিটেড
(আইওএল) এবং গ্লাইডার্সইন্ডিয়া লিমিটেড (জিআইএল)।

দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সাতটি প্রতিরক্ষা
উদ্যোগের অধীনে ৪১টি কারখানার ব্যাপক সংস্কার
করা হয়েছে এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং
নতু ন চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করা
হয়েছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
নারী ক্ষমতায়ন

প্রগতিশীল
রাষ্ট্রের প্রতীক

নারী

ক্ষমতায়ন

10 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১

কর্মশক্তিতে মহিলাদের অংশ পুরুষদের সমান হলে ভারতের
জিডিপি ২৭% এবং বৃদ্ধির হার ১.৫% বৃদ্ধি পাবে। এই ভাবনাকে
সঙ্গী করে কেন্দ্রীয় সরকার গত কয়েক বছরে মহিলাদের সুরক্ষাকে
সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তিন তালাক, হিংসা এবং মহিলাদের
বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে কঠ�োর আইন প্রণয়ন করেছে।
সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের লক্ষ্য হল মহিলাদের সমান সুয�োগ
প্রদান করা যাতে দেশের উন্নয়নে নারীরা গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন
করতে পারেন। নারীরা যাতে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন,
তার জন্য রাষ্ট্রসংঘ প্রতি বছর ২৫ নভেম্বরকে দিনটিকে নারীদের
বিরুদ্ধে হিংসা দূরীকরণের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালন করে।
এই পটভূ মিতে, নতু ন ভারতে মহিলাদের সুরক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন
প্রচেষ্টাগুলি সম্পর্কে আসুন আমরা কিছু তথ্য জেনে নিই।

এ

ই ঘটনাটি দেশের আর্থিক রাজধানী মুম্বাইয়ের। ২০১৯ সালের ৩০ নভেম্বর, জান্নাত
বেগম প্যাটেলের স্বামী হ�োয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়ে তাঁকে তিন তালাক তালাক
দেন। জান্নাত তখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। পণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে শ্বশুরবাড়ির
ল�োকজন তাঁকে উত্ত্যক্ত করছিল। উত্তরাখণ্ডের জাসপুরেও একইরকম একটি ঘটনা
ঘটে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে, মুমতাজ নামে এক মহিলাকে তিন তালাক দেওয়া হয়েছিল।
পণের দাবি পূরণ না হওয়ায় মুমতাজের স্বামী তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।
২০১৯ সালের আগে আপনি তিন তালাকের এরকম বহু ঘটনার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন।
ইন্দোরের শাহ বান�োর ঘটনা অন্যতম চর্চিত বিষয়। কিন্তু সময় বদলেছে, জান্নাত এবং মুমতাজ
তাঁদের স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে নতু ন তিন তালাক আইনে মামলা করেছেন। ২০১৯
সালের ১ আগস্ট এই ঐতিহাসিক আইন কার্যকর হওয়ার পরেই, জান্নাত দেশের প্রথম মহিলা
যিনি ২ আগস্ট তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই স্বামীদের
গ্রেফতার করা হয়েছে। শাহ বান�োর কাছে ন্যায়বিচার অধরা ছিল কিন্তু এখন মুসলিম নারীরা
তাঁদের অধিকার পাচ্ছেন। এই আইনটি কার্যকর হওয়ার মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিন তালাকের
ঘটনা ৮০-৮২% হ্রাস পেয়েছে, পরিসংখ্যান থেকে এই আইনের গুরুত্ব অনুমান করা যায়।
এই আইন মুসলিম নারীদের আত্মসম্মান ও নিরাপত্তার অনুভূতি প্রদান করে। ২০১৯ সালে
আইনটি কার্যকর হওয়ার আগে, উত্তরপ্রদেশে ৬৩ হাজারের বেশি তিন তালাক মামলা নথিভুক্ত
হয়েছিল, আইনটি কার্যকর হওয়ার পরে মাত্র ২২১টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। বিহারে মাত্র
৪৯টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। আইনটি পাশ হওয়ার আগে বিহারে তিন তালাকের সংখ্যা ছিল
৩৮,৬১৭টি।
গত কয়েক বছরে গৃহীত আইনি উদ্যোগের কারণে কিশ�োরী, তরুণী, মহিলা বা বৃদ্ধা , প্রত্যেকে
নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, ধৈর্যধরে তাঁরা একাধিক সামাজিক নিষেধাজ্ঞার
বিরুদ্ধে লড়াই করতে সমর্থহয়েছেন। নারীদের প্রতি হিংসা ক্ষেত্রে আইনি বিধান কঠ�োর এবং
দ্রুত করা হয়েছে যে, ধর্ষণের মত�ো ঘটনায় ন্যায়বিচার পেতে নির্যাতিতাদের আর দীর্ঘ সময়
অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। ক�োন�ো ক�োন�ো ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও বিচার হচ্ছে। জয়পুরের
একটি পকস�ো আদালত সম্প্রতি ১০ বছরের নাবালিকা ধর্ষণের মামলায় মাত্র নয়দিনের মধ্যে
মামলার রায় দিয়েছে। সরকার কেবলমাত্র সমাজের জঘন্য অপরাধগুলি অবসানে লড়াই
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১
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২০১৪ সালে, মহিলা পুলিশ
কর্মীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ
পাঁচ হাজার, ২০২০ সাল নাগাদ
এই সংখ্যা ২ লক্ষ ১৩ হাজারে
প�ৌঁছেছে৷
করেনি, মহিলাদের প্রতি হিংসার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয়
সরকার দ্বারা গৃহীত কঠ�োর পদক্ষেপগুলির ফলে
নারী নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে৷ নারীকেন্দ্রিক উন্নয়নের
রূপকল্প নিয়ে সরকার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য
নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা হ�োক বা
খেলাধুলা, প্রতিরক্ষা হ�োক বা উদ্যোক্তা, দেশের
মেয়েরা আজ সব ক্ষেত্রে সকল প্রতিকূলতা দূর করে
এগিয়ে চলেছেন। নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের রূপকল্প
নিয়ে সরকার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিরন্তর
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে কর্মশক্তিতে ভারতের
মহিলাদের যদি পুরুষদের সমান অংশ অবদান থাকে
তাহলে দেশের জিডিপি ২৭% বৃদ্ধি পেতে পারে। যদি
৫০ শতাংশ দক্ষ মহিলা কর্মী বাহিনীতে য�োগ দেন,
তাহলে প্রবৃদ্ধির হার বছরে ১.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে
৯ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।
কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিয়ত মহিলাদের জন্য সমান
সুয�োগ এবং নিরাপদ কর্ম পরিবেশ প্রদানের জন্য
নতু ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এই অক্লান্ত পরিশ্রমের
ফলে আজ ন্যায়বিচারের আশায় আদালতে যাওয়ার
পথ সহজ হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে
রাজপথে নেতৃত্ব দেওয়া হ�োক বা অত্যাধুনিক
যুদ্ধবিমান রাফালে ওড়ান�ো হ�োক বা শত্রুদের
বিরুদ্ধে সম্খ
মু সমরে যাওয়া বা ক্রীড়া জগতে দেশের
হয়ে পদক লাভ করা বা দেশকে অর্থনৈতিক শক্তি
দেওয়ার জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের সুয�োগ গড়ে
ত�োলা, মহিলারা আজ আর শুধু পুরুষদের সঙ্গে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছেই না, বরং গণ্ডি অতিক্রম
করে এগিয়ে চলেছেন। মহিলারা প্রমাণ করেছেন যে
সমান সুয�োগ পেলে তাঁরাও এক সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল
দেশ গঠন করতে পারেন। তাঁদের পরিচয় আজ আর
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সমৃদ্ধশালী ভারতের
জন্য শীর ্ষঅগ্রাধিকার
হল নারী নিরাপত্তা
এক দেশ, এক জরুরি
নম্বর ১১২ চালু হয়েছে: এটি
৩৫টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলে শুরু হয়েছে।

সমাধান

প্রাথমিক সমাধান: ২০২১ সালের
ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১১ ক�োটিরও
বেশি ‘ডিস্ট্রেস কলে’র নিষ্পত্তি করা
হয়েছে, প্রায় এক মিলিয়ন অ্যাপ
ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৪৭% মহিলা।

ডিএনএ বিশ্লেষণ ইউনিট:

ম�োট ১৯০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে ২০টি রাজ্য/
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ডিএনএ বিশ্লেষণ ইউনিট
স্থাপন এবং আপগ্রেড করার অনুম�োদন।

ওয়ান স্টপ সেন্টার:

বেসরকারি, সরকারি, পরিবার, সম্প্রদায় বা
কর্মক্ষেত্রে হিংসার শিকার নারীদের সাহায্য
করার জন্য সারা দেশে ৭০১টি ‘ওয়ান-স্টপ
সেন্টার’ কাজ করছে, যার মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত
তিন লক্ষেরও বেশি নারী সাহায্য পেয়েছেন।

TALAQ
TALAQ
TALAQ

মুসলিম মহিলা
বিবাহের অধিকার সুরক্ষা আইন
২০১৯, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর
থেকে কার্যকরী হয়েছে। মুসলিম
মহিলাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা
নিশ্চিত করা হয়েছে।

কঠ�োর আইনি
বিধান:
নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ কমান�োর
লক্ষ্যে ধর্ষণের অপরাধীদের জন্য
মৃত্যুদণ্ড-সহ কঠ�োর শাস্তির বিধান
রেখে ফ�ৌজদারি আইন (সংশ�োধনী)
আইন ২০১৮ পাস।

ফার্স্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত

য�ৌন অপরাধ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত বিচারের
জন্য ১০২৩টি ফার্স্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত
স্থাপন করা হয়েছে। এমনকি ক�োভিড
মহামারি চলাকালীন সময়ে, ধর্ষণ এবং পকস�ো
সম্পর্কিত ৪৯ হাজারেরও বেশি মুলতু বি
মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

শি-বক্স

য�ৌন হয়রানির মামলা প্রতিবেদন এবং
পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৭ সালে একটি
অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছিল।

আত্মরক্ষামূলক উদ্যোগ

সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীনে, সরকারি স্কুলে
৬-১২ শ্রেণির ছাত্রীদের আত্মরক্ষার ক�ৌশল
শেখান�ো হচ্ছে।

অলিম্পিক্সে মহিলা
ক্রীড়াবিদদের কৃতিত্ব
২০০৮ সালে মাত্র ২৫ জন অংশগ্রহণ
করেছিলেন, ২০১২ সালে তা কমে হয়
২৩।
২০১৬ সালে এই সংখ্যা ৫৪ হলেও
২০২০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫৭।

একটি অচল এবং ও মধ্যযুগীয়
প্রথার অবসন হল! সংসদ তিন
তালাক বাতিল করেছে এবং মুসলিম
মহিলাদের বিরুদ্ধে দীর ্ঘদিন ধরে চলে
আসা ঐতিহাসিক ভুল সংশ�োধন
করেছে। লিঙ্গ সমতার জন্য এই
জয় অত্যন্ত আনন্দের এবং সমাজে
লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি পাবে। ভারত আজ
উৎফুল্ল। তিন তালাকের মত কুপ্রথার
ফলে বহু মুসলিম মহিলাদের জীবন
দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, এটি তাঁদের
অপরিসীম সাহসিকতাকে কুর্নিশ
জানান�োর একটি উপলক্ষ্য। তিন
তালাক প্রথা অবসানের মাধ্যমে
মহিলাদের ক্ষমতায়ন জ�োরদার হবে
এবং মহিলারা সমাজে তাঁদের প্রাপ্য
মর্যাদা পাবেন।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী (ল�োকসভা
কর্ ক
তৃ তিন তালাকের আইন পাসের
বিষয়ে)

শুধু গৃহকর্ত্রীর ভূ মিকায় সীমাবদ্ধ নেই।

মহিলাদের স্বপ্ন সফল হচ্ছে
স্বাধীনতার বহু বছর পরও মহিলাদের কাছে বহু স্বপ্ন
পূরণ অধরা ছিল। অনেক করক্ষেত্রে
্ম
তাঁদের প্রবেশে
নিষেধাজ্ঞা ছিল। এখন, সেই সব ক্ষেত্রে মহিলারা
প্রবেশাধিকার পেয়েছেন এবং তাঁদের জন্য করক্ষেত্রের
্ম
নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হচ্ছে যাতে তাঁরা যে ক�োনও
সময় কাজ করতে পারেন। ভারত বিশ্বের সেই সমস্ত
দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, যেখানে মহিলারা সম্পূর্ণ
বেতন-সহ ২৬ সপ্তাহ মাতৃত্বকালীন ছুটি পান। একজন
মহিলা যদি সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি পান, তাহলে
তিনি তাঁর সদ্যজাত সন্তানের যথ�োপযুক্ত যত্ন এবং
অধিকার রক্ষা করতে পারেন। শুধু তাই নয়, গত কয়েক
বছরে কন্যাসন্তানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১

13

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
নারী ক্ষমতায়ন

দেশের অনেক তরুণী
কঠিনতম প্রশিক্ষণের পর
ক�োবরা ব্যাটালিয়নের অংশ
হতে চলেছে৷

পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ৭০০ টিরও বেশি জেলায়
ওয়ান-স্টপ সেন্টার চলছে, যেখানে মহিলাদের চিকিৎসা,
পুলিশি সুরক্ষা, মানসিক-সামাজিক পরামর্শ, আইনি সহায়তা
এবং অস্থায়ী আশ্রয় প্রদান করা হয়। নারীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘটিত
অপরাধের দ্রুত বিচারের জন্য সারা দেশে ৬৫০টিরও বেশি
ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠন করা হয়েছে। ধর্ষণের মত�ো নৃশংস
অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। জটিল গর্ভাবস্থা
সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা দূর করতে ‘মেডিক্যাল টার্মিনেশন
অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট’ সংশ�োধন করা হয়েছে। নিরাপদ এবং
আইনি গর্ভপাত জীবনের ঝু ঁ কিও কমিয়েছে এবং তাঁরা হয়রানি
থেকে মুক্ত হয়েছেন। শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে আইনও
কঠ�োর করা হয়েছে। কয়েক দশক ধরে মুসলিম মহিলারা
তিন তালাকের বিরুদ্ধে আইনের দাবি জানিয়েছিলেন। তিন
তালাকের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মুসলিম নারীদের
অধিকার দেওয়া হয়েছে। হজের সময় মুসলিম মহিলাদের
সঙ্গে পুরুষদের (সঙ্গী বা অভিভাবক অর্থাৎ স্বামী, ভাই এবং
বাবা) যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করার কাজটিও কেন্দ্রীয়
সরকারের প্রগতিশীল চিন্তার উদাহরণ।
তিন তালাক আইন লিঙ্গ সমতাকে আরও জ�োরদার করে

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে
মহিলাদের সাফল্য:
ভারতীয়
ন�ৌবাহিনীতে
মহিলা
পাইলটদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত স্কোয়াড্রনে এখন
তিন জন নারী পাইলট রয়েছে।
ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে
স্থায়ী কমিশনের জন্য নারীদের
অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার
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সরকারের কাজ শুধুমাত্র শাসনকার্য পরিচালনা করা নয়,
সরকার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষারও প্রতিনিধিত্ব
করে। এমন পরিস্থিতিতে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত প্রয়�োজন।
২০১৯ সালের ৩০ জুলাই ভারতীয় গণতন্ত্রে এক ঐতিহাসিক
দিন ছিল, সেদিন সংসদে তালাক-ই-বিদাত নিষিদ্ধ করার আইন
পাস হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারীর দীর্ঘদিনের আশা পূরণ
হয়। ১৯৮৫ সালে শাহ বান�ো মামলা প্রথমবার সারা দেশ এই
তিন তালাক বিষয়ে আল�োড়ন তু লেছিল,কিন্তু পরবর্তীতে চূ ড়ান্ত
রায়ের সময় প্রতিশ্রুতির অভাবের কারণে তা পূর্ণহয়নি। কিন্তু
৩৩ বছর পর নতু ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মুসলিম মহিলারা
সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার ফিরে পেয়েছেন। প্রশ্নও ওঠে
যে নারীদের সুরক্ষায় আগে কেন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়নি? সর্বোপরি, কী কারণে ১৯৮৬ সালে শাহ বান�ো মামলায়
সুপ্রিম ক�োর্টের রায়দানের পরেও তা গ্রহণ না করে সংসদের
মাধ্যমে আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছিল? আমরা যদি
এদেশে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে পারি, ভ্রূণহত্যা বন্ধে আইন
করতে পারি, বাল্যবিবাহের র�োধ করতে পারি,পণপ্রথার বিরুদ্ধে
একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি, তাহলে তিন তালাকের
বিরুদ্ধে কেন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল না? তিন তালাক প্রথা
বিল�োপ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন, "এই সিদ্ধান্ত
নির্বাচনে সুবিধা পাওয়ার জন্য গৃহীত হয়নি। আমি দলের জন্য
নয় দেশের ভবিষ্যতের জন্য সরকার চালাচ্ছি। তিন তালাক
আইন হিন্দু-মুসলিম বিষয়ে নয়, বরং তা নারীদের সম্মানের

মহিলাদের স্বাস্থ্য
বিষয়ে প্রচার
অপুষ্টির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী পুষ্টি অভিযান চালান�ো হচ্ছে। গত চার
বছরে ১১,০০০ ক�োটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও,
মিশন ইন্দ্রধনুষ এবং মাতৃত্ব বন্দনার মত�ো প্রকল্পগুলির মাধ্যমে
মহিলাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

গত চার বছরে

১১,০০০

পুষ্টি ২.০ এখন উন্নত
মানের পুষ্টির জন্য
চালু করা হয়েছে।

ক�োটি টাকারও বেশি
বরাদ্দ করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা
য�োজনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর
মাতৃত্ব নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অন্তঃসত্ত্বা
মহিলাদের সহায়তা

পাঁচ হাজার টাকা (তিন কিস্তিতে)
প্রণ�োদনা হিসাবে অন্তঃসত্ত্বা ও
স্তন্যদানকারী মায়েদের ব্যাংক
অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠান�ো হচ্ছে।
২০২১ সালের জানুয়ারিতে ১.৮৩
ক�োটি গর্ভবতী মহিলা এই প্রকল্পের
সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন।

নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে ত�োলা
n

n

n

n

n

n

স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার অধীনে
নারী শক্তি একটি উদাহরণ
স্থাপন করছে।
	প্রায় অর্ধেক স্টার্টআপে মহিলা
উদ্যোক্তা রয়েছেন, রাজ্য এবং
কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলগুলিতে
কমপক্ষে এক জন করে মহিলা
পরিচালক রয়েছেন।
‘স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিমে’র
মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের
বিষয়ে প্রচার করা হচ্ছে।
এতে ৯০ হাজারের বেশি
মহিলাদের জন্য ২০ হাজার
ক�োটি টাকার বেশি ঋণ
অনুম�োদন করা হয়েছে।
এই প্রকল্পের আওতায় ঋণের
৮৩%
নারী
উদ্যোক্তাদের
দেওয়া হয়েছে।
‘মার্জিন মানি’ ২৫% থেকে
কমিয়ে ১৫% ট্যাক্স ক্রেডিট
প্রাপ্যতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিষয়। তিন তালাক এমনকি মুসলিম দেশেও স্বীকৃত
নয়। পাকিস্তানেও আইনগত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ, পণপ্রথার মত
বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, এটা
কি হিন্দুদের বিরুদ্ধে ছিল? সেরকম তিন তালাকও
লিঙ্গ সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়। ভারত
সকলের সমান অধিকারে বিশ্বাসী।"
প্রকৃতপক্ষে, "তিন তালাক" বা "তালাক-ই-বিদাত"
ইসলামের দৃষ্টিক�োণ থেকে সাংবিধানিকভাবে
সঠিক বা অনুম�োদিত ছিল না। তবুও দেশে মুসলিম
নারীদের উপর নির্যাতনের অবৈধ, অসাংবিধানিক,
অ-মুসলিম কুপ্রথা "রাজনৈতিক পৃষ্ঠপ�োষকতায়"
বিকাশ লাভ করেছিল।
‘তিন তালাক’ প্রথার বিরুদ্ধে ১৯৮৬ সালেই আইন
প্রণয়ন হয়ে যেত, সেই সময় সুপ্রিম ক�োর্ট শাহ বান�ো
মামলায় একটি দিকপরিবর্তনকারী রায় দিয়েছিলেন।
যদিও ভারত সংবিধান দ্বারা শাসিত হয়, ক�োন শরিয়ত
বা ধর্মীয় আইন বা আদেশ দ্বারা নয়। এর আগেও
দেশে সতীদাহ, বাল্যবিবাহের মত�ো সামাজিক
কুপ্রথা দূর করতে আইন করা হয়েছে। তিন তালাক
আইনের সঙ্গে ধর্মের ক�োনও সম্পর্ক ছিল না, নারীর
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প্রচ্ছদ নিবন্ধ
নারী ক্ষমতায়ন

পাকিস্তান, মিশর, সিরিয়া, ইরাক,
মালয়েশিয়ার মত�ো অনেক
ইসলামিক দেশও কয়েক বছর
আগে তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ
করেছে।
বিরুদ্ধে সংঘটিত অনাচার, অত্যাচার, সামাজিক কুফল
এবং লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটাতে এই আইনটি পাশ
করা হয়েছিল। তিন তালাকের মত কুপ্রথার শিকার
হচ্ছিলেন মহিলারা। এটি মুসলিম নারীদের সাংবিধানিক
অধিকার রক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এমন বহু ঘটনা
ছিল যেখানে তিন তালাক ম�ৌখিকভাবে চিঠি, ফ�োন কল
এবং হ�োয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল যা
ক�োনও দেশের ক�োনও সংবেদনশীল সরকারের কাছেই
গ্রহণয�োগ্য নয়। বিশ্বের বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ
বহুকাল আগেই ‘তিন তালাক’কে অবৈধ ও অ-ইসলামিক
ঘ�োষণা করে বাতিল করে দিয়েছিল।
মিশর হল বিশ্বের প্রথম মুসলিম দেশ যা ১৯২৯ সালে
"তিন তালাক" বাতিল করেছিল, এবং একে বেআইনি
এবং শাস্তিয�োগ্য অপরাধ হিসাবে মান্যতা দিয়েছিল।
সুদান ১৯২৯ সালে তিন তালাক নিষিদ্ধ করে। ১৯৫৬
সালে পাকিস্তান, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ, ১৯৫৯ সালে
ইরাক, ১৯৫৩ সালে সিরিয়া, ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়া
এই প্রথা নিষিদ্ধ করেছিল। এ ছাড়া সাইপ্রাস, জর্ডন,
আলজেরিয়া, ইরান, ব্রুনেই, মরক্কো, কাতার, সংযুক্ত
আরব আমিরসাহীর মত�ো ইসলামিক দেশগুল�ো তিন
তালাক বাতিল করেছে। উপযুক্ত এবং কঠ�োর আইনগত
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের মুসলিম
নারীদের এই কুপ্রথার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে প্রায়
৭০ বছর লেগে গিয়েছে।
ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে ১ আগস্ট ঐতিহাসিক
হয়ে থাকবে। এখন এই দিনটি ‘মুসলিম নারী অধিকার
দিবস’ হিসাবে গণ্য করা হয়। "তিন তালাক" প্রথার
অবসান করতে ভারতীয় সংসদ ২০১৯ সালের ১ আগস্ট
বিল অনুম�োদন করেছিল। এটি দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা
এবং বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের কাছে সবচেয়ে
কাঙ্ক্ষিত জয় ছিল, যা তাঁদের জন্য সাংবিধানিক-
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তিন তালাক:
বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা হ্রাস
চিত্র: ১৯৮৫-২০১৯ ২০১৯-২০
উত্তরপ্রদেশ

৬৩,৪০০ ২৮১
হরিয়ানা
২৯,২০১

২৬

রাজস্থান
৩৩,১১২

৮৩

মধ্যপ্রদেশ
২২,৮০১

৩২

মহারাষ্ট্র
৩৯,২০০

১০২

তেলঙ্গানা-অন্ধ্র

৪১,৩৮২ ২০৩
কেরল
২৩,২৩৩ ১৯
অসম

১৯,০০৮ ১৭
পশ্চিমবঙ্গ

৫১,৮০০ ২০১
বিহার

২১,২০০ ২৬

পরিবার, জাতপাত এবং তু ষ্টি- এই তিনটি বিষয়
দেশের ক্ষতি করেছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর নেতৃ ত্বে তিন তালাকের বিরুদ্ধে আইন
প্রণয়নের পর, দেশে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের
পরিবেশ ফিরে আসছে। রাজা রামম�োহন রায়,
বীর সাভারকর, মহাত্মা গান্ধী, ডঃ ভীম রাও
আম্বেদকরের মত সমাজসেবীরা এই সমাজের
অগ্রগতির জন্য, কুপ্রথা অবসানে তাঁদের
জীবৎকালে একাধিক বিষয়ে অবিস্মরণীয়
ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখন থেকে
দেশের সমাজ সংস্কারকদের নাম উচ্চারিত
হলে সেই তালিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
নামও অন্তর্ভুক্ত করা হবে৷
অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন তালাকের অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেন নারীরা
শাহ বান�ো থেকে শায়রা বান�ো
মামলা- একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তন

সমস্যার সমাধান করতে পারলে তা মানুষকে
আত্মনির্ভরতার অনুভূতি দেয়। প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর
এই চিন্তাভাবনাই তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্তের

ভিত্তি।

শাহ বান�ো

তিনি বলেন, “আমরা সমস্যার সমাধান খুঁজি ,
তাই আলাদা আলাদা ভাবে চিন্তা করলে হবে

না। সাধুবাদ পাওয়ার জন্য কাজ করলে দেশের
স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ হবে না। আমাদের
সমস্যাগুলিকে শিকড় থেকে নির্মূল করার চেষ্টা
করতে হবে।" সামগ্রিক দৃষ্টিক�োণ থেকে নেওয়া
পদক্ষেপের ফলে আজ মুসলিম মহিলারা তিন
তালাকের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিন

বিষয়

তিন তালাকের
পর ভরণপ�োষণ

তালাক-ই-বিদাত

বিষয়টি সুপ্রিম
ক�োর্টে উঠেছিল
রায়দান
রায়

১৯৮১

২০১৬

১৯৮৫

২০১৭

তালাকের ভয়ে মুসলিম মহিলারা তটস্থ থাকতেন।
দেশের মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সর্বদা একটি ভয়
ছিল যে তাঁরা যে ক�োনও সময় তিন তালাকের
শিকার হতে পারেন। নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি
তাঁদের জীবনকে কঠিন করে তু লেছিল। তিন

শায়রা বান�ো

শীর ্ষনেতৃ ত্বের ভূমিকা

তিন তালাকেও
তিন তালাক 		
নারীরা
অসাংবিধানিক
ভরণপ�োষণ
পাওয়ার অধিকারী

আইন প্রণয়নের মুসলিম নারীদের
মাধ্যমে সিদ্ধান্ত	 সাহায্য করতে
প্রত্যাহার করা হয় নতু ন আইন প্রণয়ন

তালাকের অবসানের পথ মসৃণ ছিল না, কিন্তু
ম�োদী সরকারের এই প্রথা অবসানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
ছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন,
“সময়ের সঙ্গে সমাজের সংস্কার না হলে, তা হয়ে
যায় ন�োংরা পুকুরের মত�ো আর সময়ের সঙ্গে
পরিবর্তিত সমাজ গঙ্গার মত শুদ্ধ হয়ে যায়।"

ম�ৌলিক-গণতান্ত্রিক অধিকার প্রাপ্তির দিন ছিল।

মহিলাদের নিরাপত্তা জ�োরদার করা হচ্ছে

ভারতীয় গণতন্ত্র ও সংসদীয় ইতিহাসে এই দিনটি
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতবর্ষেএকটা সময় ছিল যখন
সুপ্রিম ক�োর্টের বৈধ রায়কে অকার্যকর করে মুসলিম
নারীদের তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বাধীন সরকার
“তিন তালাক" বিষয়ে সুপ্রিম ক�োর্টের সিদ্ধান্ত কার্যকর
করতে একটি আইন প্রণয়নের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ
গ্রহণ করেছে। ২০১৭ সালের ১৮ মে সুপ্রিম ক�োর্ট তিন
তালাককে অসাংবিধানিক ঘ�োষণা করে। এর পরে, কেন্দ্রীয়
সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করে, এবং পরবর্তী সময়ে
সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও, এই আইনটি ২০১৯ সালের
জুলাই-আগস্টে সংসদে পাস হয়েছিল এবং রাষ্ট্রপতির
অনুম�োদনের সঙ্গে সঙ্গে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে
কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়েছিল।

যে সমাজে নারীদের সম্মান করা হয়, সেই সমাজের
উন্নতি হয়। নারীরা শিক্ষিত হলে তাঁরা তাঁদের অধিকার
সম্পর্কে সচেতন হন এবং নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে,
যা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে আসে। এই প্রেক্ষাপটে, গত
কয়েক বছরে, মহিলাদের সুরক্ষা থেকে স্বনির্ভরতা পর্যন্ত ,
কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ
করেছে, ফলে মহিলারা আজ পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ
মিলিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল
নারী নির্যাতনের জন্য কঠ�োর শাস্তির বিধান করা হ�োক।
এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় দণ্ডবিধিতে প্রয়োজনীয়
পরিবর্তন সাধন করেছে। ১২ বছরের কম বয়সি নাবালিকা
ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং
আগে ১৬ বছরের কম বয়সি নাবালিকা ধর্ষণের ক্ষেত্রে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১
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নারী ক্ষমতায়ন

মহিলাদের নিরাপত্তার কথা মাথায়
রেখে এই প্রথমবার ট্যাক্সিতে
জিপিএস এবং প্যানিক ব�োতামের
মত�ো ব্যবস্থা করা হয়েছে৷
শাস্তি ছিল মাত্র ১০ বছর, যা এখন বাড়িয়ে ২০ বছর
করা হয়েছে। নারীদের দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য
দুই মাসের মধ্যে তদন্ত ও বিচার শেষ করার বিধান রাখা
হয়েছে যাতে আক্রমণকারীরা নির্যাতিতদের পরিবার ও
সাক্ষীদের ভয় দেখাতে না পারে।
হিংসার শিকার নারীদের জন্য সর্বজনীন হেল্পলাইন
(১৮১) চালু করা হয়েছিল, মহানগর এবং শহরাঞ্চলে
সরকারি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের
নিরাপত্তার জন্য ‘শি-বক্স’ তৈরি করা হয়েছিল। গার্হস্থ্য
হিংসার মত�ো মামলা চালান�োর জন্য ‘ওয়ান-স্টপ
সেন্টার’ স্থাপন করা হয়েছে। দেশে ফাস্ট ট্র্যাক ক�োর্ট ,
মহিলা হেল্প ডেস্ক এবং হিম্মত অ্যাপ নির্ভয়া তহবিল
দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা পুলিশ এবং মহিলাদের মধ্যে
সেতু হিসাবে কাজ করে। নাবালিকা ও নারী পাচার র�োধ
করার জন্য সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। এই
বিল নিশ্চিত করে যে এই ধরনের মামলাগুলি অবিলম্বে
ট্র্যাক করা যাবে এবং দ্রুত ন্যায়বিচার করা যাবে।
বিলের অধীনে জ�োরপূর্বক শ্রম, পতিতাবৃ ত্তি, য�ৌন
শ�োষণ, জ�োরপূর্বক বিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে শাস্তির
বিধান রয়েছে। শুধু আইনি সুরক্ষাই নয়, কেন্দ্রীয়
সরকার মহিলাদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য মিশন
ম�োডে কাজ করছে, তা সে বাড়ি বাড়ি শ�ৌচাগার নির্মাণ
হ�োক বা প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার অধীনে সম্পত্তির
মালিকানা মহিলাদের হাতে তু লে দেওয়া। মুদ্রা ঋণ
য�োজনায় ৭০ শতাংশ সুবিধাভ�োগী নারী। উজ্জ্বলা
স্কিমের অধীনে বিনামূল্যে এলপিজি গ্যাস সংয�োগের
মত�ো উদ্যোগ মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।
জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা নয় এমন ক�োন পুরুষকে
বিয়ে করলে উক্ত রাজ্যের মহিলা এবং তাঁদের সন্তানরা
পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। কিন্তু
৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা বাতিল হওয়ার পর এই অঞ্চলের
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নারী ক্ষমতায়নের
জন্য প্রচেষ্টা

ক�োভিডের সময়ে
মহিলাদের বিশেষ সহায়তা
প্রদান করা হয়েছিল।

২০২০ সালের এপ্রিল-জুন মাসের
মধ্যে ২০ ক�োটি মহিলার অ্যাকাউন্টে
৩০ হাজার ক�োটি টাকারও বেশি অর্থ
পাঠান�ো হয়েছিল।

১৪

ক�োটি রিফিল সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে
বিনামূল্যে, পিএম গরীব কল্যাণ
য�োজনার অধীনে।
মহিলাদের স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীগুলিকে
জামানত-বিহীন ঋণ দেওয়ার সীমা
১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে

২০

লক্ষ
টাকা।

“নারী তু মি নারায়ণী”
ত�োমার মধ্যে ক্ষমতা আছে, তু মি দেশের শক্তি।
ত�োমাকে ছাড়া সবই অসম্পূর্ণমনে হয়।
বাড়ি, বিদ্যুৎ, শ�ৌচাগার, জল, এলপিজি
ত�োমাকে ক্ষমতাশালী করেছে।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি , দক্ষতা ও সাহস ত�োমার
উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে।
খেলাধুলার মাঠ হ�োক বা যুদ্ধক্ষেত্র বা বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তির বিষয় হ�োক,
তু মি যেখানেই সুয�োগ পেয়েছ�ো সেখানেই
দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছ�ো।
তু মি অতু লনীয়, সর্বদা অগ্রণী, নারী তু মি
নারায়ণী।
তু মি এখন স্বাধীনতা এবং সুয�োগ-সুবিধা পেয়ে
আর্থিকভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছ�ো।
দেশ স্বনির্ভর হবে, প্রতিটি স্বপ্ন পূরণ হবে যখন
নারীরা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে।
ত�োমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ত�োমার সুখের
চাবিকাঠি।
তু মি শুধু সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চল�ো, সফলতা
পাবেই।
স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, সম্মান, ক্ষমতা সবই
ত�োমার।
তু মি সেই আত্মবিশ্বাসী নারী, তু মি নারায়ণী।

প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার
আওতায় মহিলাদের নামে
য�ৌথভাবে বাড়ি দেওয়ার উদ্যোগ
গ্রহণ করা হয়েছে৷
মহিলারা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার পেয়েছেন।
এনআরআই পাত্রদের বিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে
স্ত্রীদের পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রেও আইনটি কঠ�োর
করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের নারী-কেন্দ্রিক উদ্যোগ থেকে
এখন সামাজিক উপলব্ধির সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে।
মহিলাদের সমান সুয�োগ দেওয়ার জন্য, কেন্দ্রীয়
সরকার সারদা আইন- ১৯৭৮ সংশ�োধন করার জন্য
একটি টাস্ক ফ�োর্স গঠন করেছে। এই টাস্ক ফ�োর্সের
প্রধান দায়িত্ব হবে বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ
করা। বর্তমানে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮
বছর। হিংসার শিকার নারীদের ত্রাণ প্রদানের জন্য,
সরকার সম্প্রতি ‘মেডিক্যাল টার্মিনেশন প্রেগন্যান্সি
অ্যাক্ট’ অনুম�োদন করেছে, যেখানে গর্ভপাতের
সময়সীমা ২০ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৪ সপ্তাহ করা
হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমাও ১২ থেকে
২৬ সপ্তাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সামাজিক নিষেধাজ্ঞার
চ�োখরাঙানি উপেক্ষা করে, প্রথমবার একজন
প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে মহিলাদের জন্য সহজে
এবং সস্তায় স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্রাপ্যতার গুরুত্ব
উল্লেখ করেছেন।
নিঃসন্দেহে আজকের নারীরা স্বাধীন, আর্থিকভাবে
ক্ষমতাশালী, সংকল্পে অটল, নিরাপত্তা ব�োধের
অধিকারী। তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানভাবে তাঁদের
শক্তি, য�োগ্যতা এবং দক্ষতা প্রদানে সক্ষম। সমাজের
তথাকথিত চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসেছে। বহুকাল
ধরে একটি মেয়ে বা মহিলাকে নিকৃষ্ট মনে করা হত,
তাঁদের একজন পরিপূর্ণ সামজিক মানুষ হিসাবেও
গণ্য করা হত না। কিন্তু এখন সময় এসেছে বদলের।
এমতাবস্থায় সমাজেরও দায়িত্ব হল অঙ্গীকার করা
যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত
হিংসা ও অপরাধের অবসান করব।
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সপ্তম সংবিধান দিবস

ভারতীয় সংবিধান
রচনায়
মহিলাদের অবদান

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১

স্বাধীন এবং প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে ভারত। সেই দীর্ঘ
যাত্রাপথে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণদিন রয়েছে যা মাইলফলক হিসাবে চিরকাল
স্মরণ করা হবে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এমনই একটি দিন, যখন ভারতকে
সার্বভ�ৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘ�োষণা করা হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক
যাত্রার আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণদিন ছিল, কিন্তু তা বিস্মৃতির আড়ালে
ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেরকম একটি দিন হল ২৬ নভেম্বর। ২ বছর ১১ মাস ১৮
দিনের কঠ�োর পরিশ্রমের পর ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর আমাদের সংবিধান
গৃহীত হয়েছিল। ২৬ জানুয়ারির প্রকৃত তাৎপর্যনিহিত রয়েছে ২৬ নভেম্বরের
মধ্যে। ২০১৫ সালে এই ঐতিহাসিক দিনটির গুরুত্ব স্বীকৃত পেয়েছিল, যখন
প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর সরকার ২৬ নভেম্বর তারিখে সংবিধান দিবস
উদযাপন শুরু করে। এই সংখ্যার অমৃত মহ�োৎসব ধারাবাহিকে, আমরা ভারতের
গণপরিষদের কিছু গুরুত্বপূর্ণমহিলাদের জীবনকথা জানব, যাঁদের অক্লান্ত
পরিশ্রমে ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়েছিল।

প্র

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৫ সালের ২৬ নভেম্বর
ল�োকসভায় তাঁর ভাষণে সংবিধানের গুরুত্বের কথা
তু লে ধরে মন্তব্য করেছিলেন, “সরকারের একমাত্র ধর্ম
হল 'ভারত প্রথম', একমাত্র ধর্মগ্রন্থ (পবিত্র গ্রন্থ) হল সংবিধান।
সংবিধান দিয়ে দেশ চলবে এবং একমাত্র সংবিধান দিয়েই চলবে।
নিজস্ব মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করেই ভারত গড়ে উঠেছে। হাজার
হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা অভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যেই ভারত
একাধিক সংকট, সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে।”
সংবিধান দিবস উদযাপন ২৬ জানুয়ারির গুরুত্ব হ্রাস করে না,
বরং বর্তমান প্রজন্মও দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হন এবং
ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক নতু ন ভারত গড়ে তু লতে উৎসাহিত
করেন। নরেন্দ্র ম�োদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই দিনটি উদযাপন
শুরু করেছিলেন, এমন নয়, এর আগে তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী
থাকাকালীন ২০০৯ সাল থেকে সংবিধান দিবস উদযাপন শুরু
করেছিলেন। যাইহ�োক, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হন তখন সরকার
ভীমরাও আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংবিধান
দিবস উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যখন ভারতীয় সংবিধান
প্রণয়ন করা হচ্ছিল, তখন বিশ্বের বহু দেশে নারীদের ম�ৌলিক
অধিকার পর্যন্ত ছিল না, কিন্তু ভারতের গণপরিষদে ১৫ জন
নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যাদেরকে স্বাধীন ভারতের জন্য
সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল। স্বাধীনতার
অমৃত মহ�োৎসবের এই সংস্করণটি ভারতের সংবিধানের খসড়া
প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালনকারী সেই সকল মহিলাদের
অভিবাদন জানায়।

ভারতীয়
সংবিধান প্রণয়নে
অবদানকারী ১৫
জন মহিলা:
আম্মু স্বামীনাথন

দক্ষিণানি ভেলায়ুধন
বেগম আয়াজ রসুল
দুর্গাবাই দেশমুখ
হংস জীবরাজ মেহতা
কমলা চ�ৌধুরী
লীলা রায়
মালতী চ�ৌধুরী
পূর্ণিমা ব্যানার্জি
রাজকুমারী অমৃত ক�ৌর
রেণুকা রায়
সর�োজিনী নাইড়ু

সুচেতা কৃপালানি
বিজয়া লক্ষ্মী পণ্ডিত
অ্যানি মাসকারেন
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ভারত@৭৫ স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব

অমৃত ক�ৌর: কাপুরথালার রাজকুমারী
দিল্লি এমস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
জন্ম- ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯, মৃত্যু- ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

কা

পুরথালার রাজা হরনাম সিংয়ের কন্যা রাজকুমারী
অমৃত ক�ৌর অক্সফ�োর্ড থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের
পর ১৯১৮ সালে ভারতে ফিরে আসার পর রাজনীতিতে
য�োগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথমদিকে তাঁর বাবা-মা
মেয়ের রাজনীতিতে য�োগদানে রাজি ছিলেন না , কিন্তু শেষ
পর্যন্ত তাঁরা রাজি হন। কিছুদিন পর তিনি ভারতের জাতীয়
আন্দোলনে য�োগদান করেন। তিনি ১৬ বছর ধরে মহাত্মা
গান্ধীর সচিব ছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম
ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সমর্থক
টাইম্স ম্যাগাজিন
হওয়ায় তিনি ‘লবণ আন্দোলন’
গত শতাব্দীর
এবং 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে’
বিশ্বের ১০০ জন
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন
ক্ষমতাশালী
এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন। ১৮৮৯
সালের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ মহিলাদের তালিকায়
করেছিলেন অমৃত ক�ৌর। দেশে
রাজকুমারী অমৃত
প্রচলিত কুপ্রথা নির্মূল করতে তিনি
ক�ৌরকে অন্তর্ভুক্ত
লড়াই করেছিলেন। তিনি শিশুদের
করেছে।
ৃ ল করার লক্ষ্যে
শক্তিশালী ও সুশঙ্খ
স্কুলে পাঠ্যক্রম হিসাবে খেলাধুলা চালু করার উপর জ�োর
দেন এবং পরে ভারতের জাতীয় ক্রীড়া ক্লাব স্থাপনে সাহায্য
করেন। তিনি পর্দাপ্রথা, বাল্য বিবাহ এবং দেবদাসী প্রথার
মত কুপ্রথারও বির�োধী ছিলেন। ভারতের সংবিধান প্রণয়নের
জন্য যখন গণপরিষদ গঠিত হয়, তখন রাজকুমারী অমৃত
ক�ৌর সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করেছিলেন।
ভারতের স্বাধীনতার পর, তিনি দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন
এবং ১০ বছর ওই পদে আসীন ছিলেন। এই সময়কালে,
তিনি নিউজিল্যান্ড, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বহু দেশ
থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে নতু ন দিল্লিতে ‘অল ইন্ডিয়া
ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস’ (AIIMS) প্রতিষ্ঠার
জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালান। এমস-এর নার্সরা যাতে ছুটি
কাটাতে পারেন তার জন্য তিনি সিমলায় তাঁর পৈতৃক
বাড়িটিও দান করেছিলেন।
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আম্মু সাংবিধানিক পরিষদে মহিলাদের
অধিকারের কথা তু লে ধরেছিলেন
জন্ম- ২২ এপ্রিল ১৮৯৪, মৃত্যু- ৪ জুলাই ১৯৭৮

আ

ম্মু স্বামীনাথন ১৯৪৬ সালে গণপরিষদে নির্বাচিত
হন এবং ভারতীয় সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের
সঙ্গে জড়িত মহিলার মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি
গণপরিষদের প্রতিটি সভায় য�োগদান করতেন এবং প্রতিটি
বিতর্কে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি নারীর
অধিকার, লিঙ্গ সমতা এবং ন্যায়বিচারের সপক্ষে ছিলেন।
মহিলাদের জন্য সমান আইনি অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে
ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন,
তিনি তাঁর পরিপূরক ছিলেন।
আম্মু স্বামীনাথন
সাংবিধানিক পরিষদের প্রস্তাব
নিয়ে আল�োচনার সময় আম্মু
ছিলেন নারীর
স্বামীনাথন মন্তব্য করেছিলেন
অধিকার,
যে "বাইরের দেশের ল�োকেরা
সমতা এবং
বলছে যে ভারত তার
ন্যায়বিচারের এক মহিলাদের সমান অধিকার
দেয়নি। এখন আমরা বলতে
বলিষ্ঠ সমর্থক।
পারি যে ভারতীয় জনগণ
নিজেরাই যখন সংবিধান
প্রণয়ন করেছেন, তখন দেশের সকল নাগরিকদের
সমান অধিকার দিয়েছে।” ১৮৯৪ সালের ২২ এপ্রিল
কেরালার পালঘাটে জন্মগ্রহণকারী আম্মু ভারতের
স্বাধীনতা আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণঅবদান রেখেছিলেন।
তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মহাত্মা গান্ধীর
অনুসারী ছিলেন এবং ভারতকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে
মুক্ত করার লড়াইয়ে সর্বদা অগ্রণী ছিলেন। তিনি ১৯৫২
সালে ল�োকসভায় নির্বাচিত হন এবং দুই বছর পরে
রাজ্যসভার সদস্য হন। যদিও তিনি কখনও স্কুলে যাননি,
কিন্তু নারী শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। একারণে
তিনি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির প্রচেষ্টা করেছিলেন।
তিনি ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস (১৯৬০-৬৫) এবং
সেন্সর ব�োর্ডেরও প্রধান ছিলেন। ১৯৭৮ সালের ৪ জুলাই
তাঁর মৃত্যু হয়।

লীলা রায় গণপরিষদে গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা পালন করেছিলেন
জন্ম- ২ অক্টোবর ১৯০০, মৃত্যু- ১১ জুন ১৯৭০

লীকরেছিলেন। তিনি ছিলেন নারী অধিকারের এক

লা রায় মহিলাদের রাজনীতিতে য�োগ দিতে অনুপ্রাণিত

বিশিষ্ট সমর্থক। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন
সাহসী সৈনিক, লীলা রায় ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর
অসমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সুভাষ
চন্দ্র বসুর একজন ঘনিষ্ঠ সহয�োগী ছিলেন। শৈশব থেকেই
মেধাবী লীলা ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ
ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি চাইতেন নারীরাও যেন
দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে
লীলা রায় ১৯৩১
অংশগ্রহণ করেন। তিনি
সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন
সালে 'জয়শ্রী'
এবং ব�োমা তৈরির বিষয়েও
নামে একটি পত্রিকা
জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।
প্রকাশ করেছিলেন
আইন অমান্য আন্দোলনে
তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের
যেটি শুধুমাত্র
কারণে ব্রিটিশরা তাঁকে ছয় মহিলারা সম্পাদনা ও
বছরের জন্য কারারুদ্ধ
করেছিল। তিনি ছিলেন পরিচালনা করতেন।
বাংলার প্রথম মহিলা যিনি
গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং নারী ক্ষমতায়নে
অগ্রণী ভূ মিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দেশ ভাগের
প্রতিবাদে তিনি গণপরিষদ পরিত্যাগ করেন। পরে, তিনি
সামাজিক কাজ এবং নারী শিক্ষার অধিকারে নিজেকে
নিমগ্ন করেন এবং ঢাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
করেন। তিনি মেয়েদের দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত
করেন এবং তাঁদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা
করেছিলেন। এটি লক্ষণীয় যে তিনি আত্মরক্ষার জন্য
মেয়েদের মার্শাল আর্ট শেখার প্রয়োজনীয়তার উপরেও
জ�োর দিয়েছিলেন এবং মহিলাদের জন্য অনেক স্কুল
এবং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লীলা রায় সারা
জীবন সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে
নিয়োজিত করেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কমলা চ�ৌধুরী
বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন
জন্ম- ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮, মৃত্যু- ১৫ অক্টোবর ১৯৭০

য

খনই স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলা লেখকদের
ভূ মিকার কথা বলা হয়, তখন নারীবাদী লেখিকা
ও রাজনৈতিক কর্মী কমলা চ�ৌধুরীর কথা অবশ্যই
বলতে হয়। তিনি ১৯০৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
লখনউয়ের এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে কমলা চ�ৌধুরী সমস্ত বিশিষ্ট
সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মহিলাদের
প্রতি নিপীড়নের ছবি তাঁর
প্রতিটি লেখায় প্রতিফলিত
নারীবাদী লেখিকা হয়েছে এবং তিনি সর্বদা
কমলা চ�ৌধুরী
মহিলাদের
অধিকারের
জন্য লড়াই করতেন।
সক্রিয়ভাবে
নারীর জীবনমান উন্নয়নে
স্বাধীনতা সংগ্রামে সামাজিক-রাজনৈতিক ও
অংশগ্রহণ
সাংস্কৃতিক পর্যায়ে গুরুতর
প্রচেষ্টা চালান�োর পাশাপাশি
করেছিলেন
তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামেও
সক্রিয়ভাবে
অংশগ্রহণ
করেছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী ছিলেন
এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ
নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য মহাত্মা
গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে
তিনি নারীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চরকা কমিটি গঠন
করেছিলেন। তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিরও
সদস্য ছিলেন। সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদে
সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ১৫ জন মহিলার একজন
ছিলেন কমলা চ�ৌধুরী, তিনি সারা জীবন সাহিত্য ও
রাজনীতির মাধ্যমে মহিলাদের উন্নতির চেষ্টায় রত
ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি উত্তরপ্রদেশের হাপুর
থেকে সংসদে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭০ সালের ১৫
অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
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ভারত@৭৫ স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব

মালতি চ�ৌধুরী: মহাত্মা গান্ধী এই স্বাধীনতা
সংগ্রামীকে 'তু ফানি' বলে ডাকতেন
জন্ম- ২৬ জুলাই ১৯০৪, মৃত্যু- ১৫ মার্চ ১৯৯৮

আন্দোলন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের
স্বাধীনতা
একজন সক্রিয় সদস্য, মালতি চ�ৌধুরী শুধুমাত্র

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ
করেননি, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী-সহ সুবিধাবঞ্চিত সকল
মানব সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সারা জীবন সংগ্রাম
করেছেন। ১৯০৪ সালের ২৬ জুলাই তাঁর জন্ম হয়।
মালতী ১৯২১ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে পড়াশ�োনার
জন্য শান্তিনিকেতনে যান এবং
যেখানে তিনি বিশ্বভারতীতে
মালতি
ভর্তি হন। মহাত্মা গান্ধীর
চ�ৌধুরীর জন্ম আহ্বানে মালতী চ�ৌধুরী
লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ
পূর্ববাংলায়,
করেছিলেন।
তিনি
তাঁর
যা বর্তমান
স্বামী নবকৃষ্ণ চ�ৌধুরীর সঙ্গে
কারারুদ্ধ যান। তাঁর স্বামী
বাংলাদেশে।
পরবর্তীকালে
উড়িষ্যার
(বর্তমানে ওড়িশা) মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণ
এবং কর্মকাণ্ডের জন্য গান্ধীজি তাঁকে ‘তু ফানি’
ডাকনাম দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আদর
করে মিনু বলে ডাকতেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের
সময় তাকে বেশ কয়েকবার জেলে যেতে হয়েছিল।
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে য�োগদানের পর, তিনি
কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক কর্ম সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।
এছাড়াও, তিনি উড়িষ্যার অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নতির
জন্য বাজিরাও ছাত্রাবাসও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
মালতি ১৯৪৬ সালে গণপরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ
সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পরেও তিনি
সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন
এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জারি
করা জরুরি অবস্থার তীব্র বির�োধিতা করেছিলেন।
১৯৯৮ সালের ১৫মার্চ ৯৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।
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গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী ২০১০ সালে সংবিধানের ৬০ বছর পূর্তি
উপলক্ষে একটি হাতিতে সংবিধানের প্রতিলিপি
নিয়ে মিছিলে হেঁ টেছিলেন।

সংবিধান দিবসকে বিশেষ স্বীকৃতি
দিতে আন্দোলন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী একাধিকবার সংবিধানের
গুরুত্বের ওপর জ�োর দিয়েছেন এবং নাগরিক
ও প্রশাসকদের তাঁদের অধিকারের পাশাপাশি
কর্তব্যের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
সংবিধানের গুরুত্ব নিয়ে তাঁর ভাষণের নির্বাচিত অংশ
তু লে ধরা হল�োসংবিধানের মর্ম ব�োঝার চেষ্টা করুন -নাগরিক,
শাসন ও সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের সবচেয়ে বড় উৎস
হল আমাদের সংবিধান।
সংবিধানের সর্বাঙ্গীণতা- আমাদের সংবিধানের
বৈশিষ্ট্য হল সকলের জন্য সমতা এবং সকলের প্রতি
সংবেদনশীলতা। দরিদ্র হ�োক বা দলিত, অনগ্রসর হ�োক
বা বঞ্চিত, আদিবাসী হ�োক বা নারী, সকলের ম�ৌলিক
অধিকার রক্ষা করে।
কর্তব্যের প্রেরণা- মানুষের সঙ্গে য�োগায�োগের সময়
আমাদের কর্তব্য ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের
সংবিধান শুরু হয় "আমরা ভারতের মানুষ "- এই বাক্য
দিয়ে। আমরা অর্থাৎ ভারতের জনগণই এর প্রধান
শক্তি। আমি যাই হই, তা সমাজের জন্য, দেশের জন্য।
এই কর্তব্যব�োধই আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

১৮তম ইন্দো-আসিয়ান সম্মেলন

আন্তর্জাতিক

অংশীদারিত্বের ৩০ বছর পূর্ণকরার পর ভারত
'আসিয়ান-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ ইয়ার' উদযাপন করবে
ভারত সর্বদাই ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবাধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উন্মুক্ত সামুদ্রিক
বাণিজ্য ব্যবস্থার গড়ে ত�োলার পক্ষে ছিল, সে কারণে সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
‘অ্যাক্ট ইস্ট নীতি’র অধীনে ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে
অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ১৮তম ইন্দো-আসিয়ান শীর্ষসম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন
যে আসিয়ানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৬তম পূর্বএশিয়া
শীর্ষসম্মেলনে তিনি বহুপাক্ষিকতা, নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আইন এবং
সার্বভ�ৌমত্ব এবং সমস্ত দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিষয়ে আল�োচনা করেছিলেন।

সা

ম্প্রতিক সময়ে ভারত এবং আসিয়ান
অন্তর্ভুক্ত
দেশগুলি
ইন্দো-প্রশান্ত
মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভূ -ক�ৌশলগত স্থিতিশীলতার
লক্ষ্যে অর্জনের জন্য একজ�োট হয়েছে। ‘অ্যাক্ট
ইস্ট পলিসি’ নিয়ে ভারত ক্রমাগত আসিয়ান
দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করেছে। ৭০০
মিলিয়নেরও বেশি জনসংখ্যা এবং ২৫০ লক্ষ
ক�োটি টাকার বেশি জিডিপি সহ দক্ষিণ-পূর্ব
এশিয়ার দশটি সদস্য দেশের একটি সংগঠন
হল আসিয়ান। এটি কেবলমাত্র ভারতের জন্যই
গুরুত্বপূর্ণ নয়, সংগঠনের সূচনা থেকে ভারতের
জন্য ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভূ ক�ৌশলগত সুবিধার জন্য গুরুত্বপূর্ণহয়ে উঠেছে।
২০২২ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ
করবে, ভারত-আসিয়ান সম্পর্কও ৩০ বছর পূর্ণ
হবে। ২৮ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত আসিয়ান
দেশগুলির শীর্ষসম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
এটিকে ভারত-আসিয়ান বন্ধুত্বের বছর হিসাবে
উদযাপন করার ঘ�োষণা করেছিলেন। তাঁর ভাষণে
প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ইতিহাস সাক্ষী আছে ভারত ও
আসিয়ান দেশগুলির মধ্যে হাজার বছরের দীর্ঘ
সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের মূল্যব�োধ, ঐতিহ্য, ভাষা,
গ্রন্থ, স্থাপত্য, সংস্কৃতি, খাদ্য ও পানীয় সবকিছুর
মধ্যে মিল দেখা যায়। সেজন্য আসিয়ানের ঐক্য
ভারতের অগ্রাধিকার।" ২৭ অক্টোবর পূর্বএশিয়ার
শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার এক দিন আগে
প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, “ভারত সবসময় একটি
স্বাধীন, উন্মুক্ত এবং অন্তর্ভুক্ত ইন্দো-প্রশান্ত
মহাসাগরীয় অঞ্চলে আসিয়ান কেন্দ্রিকতার
নীতিকে অগ্রাধিকার দিতে পছন্দ করে।“

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতও আসিয়ান
দেশগুলির সভা আয়োজন করেছিল

আসিয়ান হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দশটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের একটি
সংগঠন। ১৯৬৭ সালে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন,
সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড এই সংগঠনটির সূচনা করেছিল।
পরবর্তীকালে ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার এবং ভিয়েতনাম
সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারত
এবং আসিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গিও একইরকম। শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে
উভয়ই এই অঞ্চলে উন্মুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক
উন্নয়নের ধারণার বিষয়ে একমত। ‘লুক ইস্ট নীতি’র অধীনে, ভারত
আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী ২০১৭ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি
হিসাবে আসিয়ান দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
এর সঙ্গে ভারত ২০১৯ সালে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদ্যোগ
চালু করার মাধ্যমে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতু ন মাইলফলক
স্থাপন করেছে। আসিয়ান হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি দেশের
একটি সংগঠন, পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন হল প্রশান্ত মহাসাগরীয়
অঞ্চলের বিশিষ্ট নেতাদের নেতৃত্বে একটি ফ�োরাম। এতে ভারত,
চিন, জাপান, দক্ষিণ ক�োরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া ছাড়াও দশটি আসিয়ান সদস্য দেশ রয়েছে।
২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এটি পূর্ব এশিয়ার ক�ৌশলগত ও
ভূ -রাজনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করে চলেছে।
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রাষ্ট্র

উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন

উত্তরপ্রদেশে উড়ান এবং
স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জ�োড়া উপহার

জনসংখ্যার দিক থেকে উত্তরপ্রদেশ দেশের বৃহত্তম রাজ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তাই এই রাজ্যকে
অগ্রাধিকারের শীর্ষেরেখেছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের জন্য
একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এই উদ্যোগগুলির অংশ হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশে একটি
নতু ন 'রানওয়ে' হস্তান্তর করেন, ব�ৌদ্ধ পর্যটন সার্কিটের একটি গুরুত্বপূর্ণঅংশ হিসাবে ২০ অক্টোবর
তিনি কুশীনগরে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উদ্বোধন করেন। পাঁচ দিন পরে, তিনি সিদ্ধার্থনগর
থেকে নয়টি মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন করেন। তিনি সমগ্র দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োকে
শক্তিশালী করার জন্য ৬৪০০০০ ক�োটি টাকার আযষ্
়ু মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো মিশনের সূচনা
কয়েছিলেন বারানসী থেকে।

যে

ক�োন�ো দেশের উন্নয়নের মূল উপাদান হল উন্নত
স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং আধুনিক অবকাঠাম�ো।
ক�োভিডের মত মহামারি চলাকালীন সময়েও
কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি
পূরণ করেছে। ১০৭ লক্ষ ক�োটি টাকার গতিশক্তি জাতীয়
মহাপরিকল্পনা দিয়ে দেশের পরিকাঠাম�োতে উন্নয়নের চেষ্টা
হ�োক বা স্বাস্থ্য খাতে ১৩৭% বাজেট বৃদ্ধির মাধ্যমে সমগ্র
স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োতে একটি নমুনা পরিবর্তন আনা হ�োক!
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “স্বাধীনতার পরে ২০১৪ সাল পর্যন্ত
দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে প্রায় ৯০ হাজার আসন
ছিল। গত সাত বছরে, আমরা ৬০ হাজারের বেশি আসন
বৃদ্ধি করেছি। আমি চাই দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে
মেডিক্যাল কলেজ হ�োক।
স্বাস্থ্য সুবিধার ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল স্বয়ংসম্পূর্ণ
হবে
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স্বাধীনতার ৭০ বছরে দেশে যতজন
চিকিৎসক হয়েছেন, আগামী ১০-১২
বছরে দেশ তার চেয়ে বেশি চিকিৎসক
পাবে। উত্তরপ্রদেশে যে গতিতে
নতু ন মেডিক্যাল কলেজের সূচনা
হচ্ছে তাতে মেডিক্যাল আসন এবং
চিকিৎসকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন
দরিদ্র অভিভাবকদের সন্তানরাও
চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখবে এবং
তা পূরণও হবে।“
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

পাঁচ হাজারের বেশি চিকিৎসক এবং প্যারামেডিক্যাল
স্টাফদের জন্য কর্মসংস্থানের সুয�োগ থাকবে
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বারাণসীতে আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত
য�োজনা উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রীর
ভাষণ শুনতে কিউআর ক�োডটি স্ক্যান
করুন।

নয়টি মেডিক্যাল কলেজে ২৫০০টি
শয্যার প্রাপ্যতা

বামিত্র
মহর্ষিবিশ্
মেডিক্যাল
কলেজ

২৮টি জেলা নিয়ে গঠিত উত্তরপ্রদেশের
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণঅংশ হওয়া সত্ত্বেও,
উন্নয়নের দিক থেকে রাজ্যের পূর্বাঞ্চল
অঞ্চল বেশ পিছিয়ে রয়েছে। সিদ্ধার্থনগরে
মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন করে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, “বিশ্বাস,
আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে
উত্তরপ্রদেশ এবং পূর্বাঞ্চলের নিজস্ব
ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্য সমৃদ্ধ
উত্তরপ্রদেশের পথ আরও মসৃণ করবে।
পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পূর্বাঞ্চল
দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল, এখন সেই অঞ্চলই
পূর্বভারতের চিকিৎসা কেন্দ্র হয়ে উঠবে।
আগামিদিনে এই ভূ মি বহু চিকিৎসক
তৈরি করবে যারা দেশের সুস্থতার খেয়াল
রাখবেন। পূর্ববর্তী সরকারের কারণে
পূর্বাঞ্চলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছিল,
এনসেফালাইটিসের কারণে মর্মান্তিক
মৃত্যুর কারণে খবরের শির�োনাম হয়েছিল,
আজ সেই পূর্বাঞ্চল পূর্ব ভারতে স্বাস্থ্য
ব্যবস্থায় নতু ন দিশা আনতে চলেছে।”
প্রধানমন্ত্রী আত্মা নির্ভার স্বাস্থ্য ভারত:
স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো পরিবর্তনের সূচনা
২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ
বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী নির্মলা
সীতারামন প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য
ভারত প্রকল্প ঘ�োষণা করেছিলেন। এই
প্রকল্পটির একমাত্র উদ্দেশ্য হল দেশের
স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠাম�োকে শক্তিশালী করা।
পাঁচ বছরের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর
উন্নতিতে ৬৪,১৮০ ক�োটি টাকা ব্যয় করা
হবে। ২৫ অক্টোবর বারাণসী থেকে এই
প্রকল্পটি উদ্বোধন করার সময়, প্রধানমন্ত্রী
বলেছিলেন, “স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ সময়
ধরে, স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর উন্নয়নের
দিকটি অবহেলিত ছিল। আমাদের দেশে
দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা
প্রাপ্যতার মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। এই
প্রকল্পটি দেশের স্বাস্থ্যসেবায় ত্রুটিগুলির
সমাধান করবে। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে
এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যাতে আমরা

ভবিষ্যতে যে ক�োনও মহামারী ম�োকাবেলা করতে সক্ষম হই। প্রকল্পটির
লক্ষ্য হল দেশের গ্রাম থেকে ব্লক, জেলা, আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে
গুরুত্বপূর্ণস্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করা। এই মিশনের তিনটি
প্রধান দিক রয়েছে। প্রথমটি র�োগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য সুবিধা
তৈরির সঙ্গে সম্পর্কিত। ডায়াগনস্টিক সিস্টেমের অধীনে, স্বাস্থ্য ও
সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে বিনামূল্যে র�োগ শনাক্তকরণ হবে। সময়মত�ো
র�োগ নির্ণয় হলে মানুষের প্রাণের ঝু ঁ কি কমে। ৬০০ টিরও বেশি জেলায়
গুরুতর অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য ৩৫ হাজারের বেশি নতু ন শয্যা
প্রস্তুত করা হবে। বাকি ১২৫টি জেলায় রেফারেল সুবিধা দেওয়া হবে।
দ্বিতীয় বিষয়টি র�োগ নির্ণয়ের জন্য নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই
মিশনের আওতায় র�োগ নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
গড়ে ত�োলা হবে। ৭৩০টি জেলায় সমন্বিত জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার স্থাপন
করা হবে। তৃতীয় বিষয়টি হল মহামারি সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের
সম্প্রসারণ ও ক্ষমতায়ন। এর অধীনে, দেশের প্রতিটি অংশে চিকিৎসা
থেকে সমাল�োচনামূলক গবেষণা পর্যন্ত একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা গঠন
করা হবে।”
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রাষ্ট্র

উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন

৬০২টি জেলায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হবে
n

n

n

১০ টি রাজ্যে ১৭,৭৮৮টি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা
কেন্দ্রের জন্য সহায়তা। সমস্ত রাজ্যে ১১,০২৪ টি
শহুরে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপন।
	দেশের সমস্ত জেলায় সমন্বিত জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার
স্থাপন এবং ১১টি রাজ্যের ৩৩৮২টি ব্লকে বিশেষ
নজর-সহ জনস্বাস্থ্য ইউনিট গঠন। দেশের ৬০২টি
জেলা এবং দেশের ১২টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে
ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট স্থাপন।
জাতীয় র�োগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের (NCDC) পাঁচটি
আঞ্চলিক শাখা এবং ২০টি মেট্রোপলিটন স্বাস্থ্য

বারাণসী ৫২০০
ক�োটি টাকার
প্রকল্প পেয়েছে

n

স্বচ্ছ
ভারত
অভিযান, য�োগব্যায়াম,
অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং
শিশুদের সময়মত যত্ন এবং
চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে
র�োগ প্রতির�োধ এবং যত্ন
বিষয়ে প্রচার করা।

আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য
ভারত য�োজনার
উপকারিতা
আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত
য�োজনার লক্ষ্য হল ব্লক,
জেলা, আঞ্চলিক এবং জাতীয়
স্তরে তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক
র�োগ নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে
ত�োলা। এই সমস্ত এলাকায়
পরীক্ষাগারের নেটওয়ার্ক স্থাপন
করা হবে। র�োগের প্রাথমিক
শনাক্তকরণ, পরীক্ষা, প্রতির�োধ
এবং র�োগের বিস্তার র�োধের
জন্য স্বাস্থ্য ইউনিটগুলিকে
শক্তিশালী করা হবে। এটি
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির সুপারিশ
অনুসারে ২০২৫ সালের মধ্যে
জনস্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপি’র ১.১৫%
থেকে বৃদ্ধি করে ১.৫% করার
লক্ষ্য নিয়েছে।

নজরদারি শাখাকে শক্তিশালী করা। জনস্বাস্থ্য
পরীক্ষাগারগুলিকে সংযুক্ত করতে সকল রাজ্য/
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সমন্বিত স্বাস্থ্য তথ্য প�োর্টালের
সম্প্রসারণ। ১৭টি নতু ন জনস্বাস্থ্য ইউনিট চালু করা
এবং ৩২টি বিমানবন্দর, ১১টি সমুদ্রবন্দর এবং
সাতটি ভূ -সীমায় অবস্থিত ৩৩টি বিদ্যমান জনস্বাস্থ্য
শাখাকে শক্তিশালী করা।
১৫টি স্বাস্থ্য এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার এবং দুটি
ম�োবাইল হাসপাতাল স্থাপন। ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট
ফর ওয়ান হেলথ’-এর প্রতিষ্ঠা।

মিশন ইন্দ্রধনুশ দেশের
আদিবাসী ও দুরম্গ অঞ্চলে
সম্প্রসারিত করা।

৬০২টি
জেলায়
ক্রিটিক্যাল
কেয়ার
ইউনিট

সুস্থ
ভারতের
জন্য চার
দফা ক�ৌশল

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত
মানুষদের সাশ্রয়ী মূল্যের
এবং কার্যকর চিকিৎসা
পরিষেবা প্রদান।

স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো এবং
স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের
গুণমান উন্নত করা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী যখন আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত অভিযান
শুরু করেছিলেন, তখন তিনি বারাণসীতে ৫২০০ ক�োটি টাকার
প্রকল্প অনুম�োদন করেছিলেন। পরিকাঠাম�ো, পর্যটন, কৃষি সংক্রান্ত
প্রায় ২৮টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্প প্রয়াগরাজ, লখনউ
এবং বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায় সমৃদ্ধি আনবে।
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উত্তরপ্রদেশে নয়টি মেডিক্যাল
কলেজের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর
ভাষণ শুনতে কিউআর ক�োডটি
স্ক্যান করুন।

ব�ৌদ্ধ সার্কিট:
স্বপ্নের উড়ানের যাত্রা শুরু হল

দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত উত্তরপ্রদেশ এখন দেশ ও বিশ্বে নতু ন পরিচয় গড়ে তু লছে।
কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকার রাজ্যের হৃত গ�ৌরব পুনরুদ্ধার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে রেকর্ড সময়ের মধ্যে ব�ৌদ্ধ সার্কিটের অধীনে কুশীনগর
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু করা হয়েছে।

ভ

বিষ্যতের কথা মাথায় রেখে পরিকাঠাম�ো নির্মাণই এখন
দেশের অন্যতম অগ্রাধিকার। উন্নয়ন নিশ্চিত করার
জন্য দেশের প্রতিটি অংশকে আধুনিক এবং মাল্টিমডাল
সংয�োগের সাথে সংযুক্ত করার সংকল্প নিয়ে পিএম গতিশক্তি প্রকল্পের
সূচনা করা হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে দেশের উন্নয়ন যাত্রায় বিমান
ক্ষেত্র বিশেষ স্থান লাভ করেছে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশে মাত্র ৭৪টি
বিমানবন্দর থাকলেও গত সাত বছরে ৬২টি নতু ন বিমানবন্দর চালু
করা হয়েছে। টিয়ার-৩ শহরে বসবাসকারী সাধারণ মানুষরাও এখন
উড়ান স্কিমের সাহায্যে কম খরচে দেশে এবং বিদেশে যাত্রা করতে
পারবেন।
ভারত সরকারের এই উদ্যোগের ফলে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ
উপকৃত হয়েছে। উড়ান স্কিমের অধীনে ইতিমধ্যেই আগ্রা, হিন্দন,
কানপুর , বরেলি এবং প্রয়াগরাজ বিমানবন্দরগুলি চালু হয়েছে।
কয়েক মাসের মধ্যে, আলিগড়, চিত্রকূট, ম�োরাদাবাদ, মযর
়ূ পুর এবং
শ্রাবস্তীতে আরও পাঁচটি বিমানবন্দর চালু হবে, যা রাজ্যের প্রতিটি
স্থানের মধ্যে য�োগায�োগ গড়ে তু লবে।
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিশ্বমানের রাস্তা, রেল ও বিমান সংয�োগের
মাধ্যমে ব�ৌদ্ধ সার্কিটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছে।
এরই অংশ হিসাবে ২৫০০ বছর আগে গ�ৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণ প্রাপ্ত
কুশীনগরের পবিত্র ভূ মিতে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ
করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও
দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ার ব�ৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ও পর্যটকরা সরাসরি কুশীনগরে
যেতে পারবেন। এর আগে, সরাসরি আন্তর্জাতিক সংয�োগের অভাবে
আগে ব�ৌদ্ধ অনুসারীদের বিভিন্ন পথ ঘুরে কুশীনগরে প�ৌঁছাতে হত�ো।
এখন পর্যটকরা কুশীনগরের মহাপরিনির্বাণ মন্দিরের পাশাপাশি
সারনাথ, শ্রাবস্তী, সানকিসা এবং লুম্বিনির মত�ো গুরুত্বপূর্ণ ব�ৌদ্ধ
তীর্থস্থানগুলিকে সহজে ভ্রমণ করতে পারবেন৷
উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে বিভিন্ন
প্রকল্পের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর
ভাষণ শুনতে কিউআর
ক�োডগুলি স্ক্যান করুন।
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৩৬০০ বরমিটার
্গ
জুড়ে অবস্থিত কুশীনগর
বিমানবন্দরের নতু ন টার্মিনাল ভবনের কাজ
রেকর্ড সময় পাঁচ মাসে শেষ করা হয়েছে।
এই টার্মিনালটিতে একসঙ্গে ৩০০ জন যাত্রী
সামলান�োর ক্ষমতা রয়েছে। এই বিমানবন্দরের
রানওয়ে এয়ারবাস-৩২১, ব�োয়িং-৭৩৭ এবং
অন্যান্য ধরনের বিমান পরিচালনা করতে সক্ষম।
কুশীনগর বিমানবন্দরের উন্নয়নের ফলে শুধু
পর্যটন ও আতিথেয়তা ক্ষেত্রই লাভবান হবে
না, পার্শ্ববর্তী জেলার দুই ক�োটিরও বেশি মানুষ
আকাশপথে য�োগায�োগের সুয�োগ পাবেন।
এখানে বিনিয়োগ বাড়বে এবং অর্থনৈতিক
কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করবে, কর্মসংস্থান ও
ব্যবসার সুয�োগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি দেশীয় পণ্য
রপ্তানিও সম্ভব হবে।
কুশীনগর বিমানবন্দরটি ২৮ নং জাতীয় সড়ক
থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরে এবং নিকটতম রেলওয়ে
স্টেশন পাদরাউনা থেকে ১৮ কিমি দূরে অবস্থিত।
মাল্টিম�োডাল সংয�োগ এই অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নে
সাহায্য করবে। মন্ত্রিসভার অনুম�োদনের এক
বছরের মধ্যে এটি উদ্বোধন করা হয়েছে। দক্ষিণ
এশিয়ার দেশগুল�োর সঙ্গে এই বিমানবন্দরের
সরাসরি বিমান য�োগায�োগ থাকবে।
লুম্বিনী, সারনাথ এবং গয়াতে তীর্থস্থান সহ ব�ৌদ্ধ
সার্কিটের বিকাশ।
অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা
বৃদ্ধি।
স্থানীয় উদ্যানজাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহিত
করা হবে।
সরকারি মেডিক্যাল কলেজ-সহ ১২টি প্রকল্পের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
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ক�োভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই

বিশ্বের বহ
ৃ ত্তম, দ্রুততম এবং
বিনামূল্যে টিকাকরণ অভিযান

বাংলায় ‘শম্বুকগতি’ বলে একটা কথা আছে। অর্থাৎ অতি ধীরে ক�োন কাজ করা। একটা সময় ছিল যখন
এই প্রবাদটি সরকারি কর্মকাণ্ডের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ক�োভিডের মত�ো অতিমারির মধ্যে
ভারতের টিকা দেওয়ার গতি এই প্রবাদটির অর্থবদলে দিয়েছে। যেখানে একটি টিকা প্রস্তুত করতে
৯-১০ বছর সময় লাগত, সেখানে ভারত মাত্র নয় মাসে দুটি দেশীয় টিকার বিকাশ করেছে, এবং এখন
ভারত ১০০ ক�োটি ড�োজ সম্পূর্ণকরে রেকর্ড গড়েছে। এই পরিবর্তনের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল
'আত্মবিশ্বাস' যা যে ক�োনও বিষয়ে সাফল্য অর্জনের মূল মন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে ভারত এই
আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে, ফলে দেশ আজ সকল সমস্যা সমাধানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

कृतम् मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहितः।

এ

ই বিষয়টিকে ভারতের প্রেক্ষাপটে দেখলে ব�োঝা
যায়, একদিকে আমাদের দেশ দায়িত্ব পালন করেছে,
অন্যদিকে দারুণ সাফল্যও অর্জন করেছে। ২২
অক্টোবর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী এই কথাগুলি দিয়ে বক্তব্য শুরু করেছিলেন
এবং ভারতে যখন প্রথমবার ক�োভিড-১৯ আঘাত হেনেছিল
তখন থেকে ভারতের ১০০ ক�োটি টিকা দেওয়ার সাফল্য,
পুর�ো যাত্রাপথের কাহিনি তিনি শুনিয়েছেন। তিনি বলেন:
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“আজকে অনেকেই ভারতের টিকাদান কর্মসূচিকে
বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তু লনা করছেন। ভারত
যে গতিতে এক বিলিয়নের গন্ডি পেরিয়েছে তাও
প্রশংসিত হচ্ছে। যাইহ�োক, এই বিশ্লেষণে একটি
জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে এবং তা হল আমরা ক�োথা থেকে
শুরু করেছিলাম?”
১০০ ক�োটি টিকাকরণ সম্পূর্ণহওয়ার
বিষয়ে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর
ভাষণ শুনতে কিউআর ক�োড স্ক্যান
করুন।

শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মহামারির
বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ
হিসাবে সারা বিশ্ব ভারতের
টিকাদানের গতির প্রশংসা করেছে।
টিকা গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়ে উন্নত দেশগুল�োর
কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা ছিল। টিকার
বিষয়ে ভারত এতদিন এই দেশগুলির উপরে নির্ভরশীল
ছিল। অতএব, ১০০ বছরের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মহামারি
যখন শুরু হল, অনেকেই ভারত নিয়ে প্রশ্ন তু লেছিল।
ভারত কি এই অতিমারি বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে?
অন্য দেশ থেকে এত টিকা কেনার টাকা ক�োথা থেকে
পাবে ভারত? ভারত কবে টিকা পাবে? ভারতের মানুষ
টিকা পাবে নাকি পাবে না? মহামারি প্রতির�োধে ভারত কি
যথেষ্ট সংখ্যক মানুষকে টিকা দিতে পারবে? বেশ কয়েকটি
প্রশ্ন ছিল, কিন্তু ২১ অক্টোবর ভারত খুব অল্প সময়ের মধ্যে
১০০ ক�োটি টিকাকরণ সম্পূর্ণকরে এই সকল প্রশ্নের উত্তর
দিয়েছে। নাগরিকদের জন্য ১০০ ক�োটি টিকার ড�োজ
এবং তাও বিনামূল্যে! ১০০ ক�োটি টিকা শুধুমাত্র একটি
সংখ্যা নয়। এটা দেশের সম্ভাবনার প্রতিফলন; এটা দেশের
ইতিহাসের একটি নতু ন অধ্যায়। এই সেই নতু ন ভারতের
যা জানে কীভাবে কঠিন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয় এবং তা
অর্জন করতে হয়। এটি সেই নতু ন ভারতের চিত্র যা তার
সংকল্পগুলি পূরণের জন্য কঠ�োর প্রচেষ্টা করে। ১০০ ক�োটি
টিকাকরণের ফলে বিশ্ব এখন ভারতকে কর�োনা ক্ষেত্রে
অনেক বেশি নিরাপদ বলে মনে করবে। ফার্মাসিউটিক্যাল
হাব হিসাবে ভারতের গ্রহণয�োগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। আজ সারা
বিশ্ব ভারতের শক্তি দেখছে এবং অনুভব করছে।
প্রতিদিন টিকাদানের গড় হিসাবে ভারত ইউর�োপীয়
ইউনিয়ন, আরব লীগ, ন্যাট�ো, জি-৭ এবং আসিয়ান
থেকে অনেক এগিয়ে। যদিও ভারত কয়েকবার একদিনে
১০ মিলিয়নেরও বেশি টিকাদান করেছে, সেখানে উন্নত
দেশগুলি এই লক্ষ্য অর্জন করতে আরও অনেক দিন সময়
নিয়েছে। এই মাইলফলক অর্জন করতে জাপানের আট
দিন, যুক্তরাষ্ট্রের ১১ দিন, জার্মানির ৪৫ দিন, ইসরায়েলের
১০৪ দিন এবং নিউজিল্যান্ডের ১২৪ দিন সময় লেগেছে।
অপরদিকে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ
এবং হরিয়ানার মত�ো রাজ্যগুলিতে দৈনিক গড় টিকাকরণ
বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে বেশি ছিল। অতএব, এটা

টিকা প্রস্তুতকারীদের
প্রধান ভূমিকা
টিকাকরণে ভারতের এই সাফল্যের প্রধান
অংশীদার হলেন টিকা নির্মাতারা। তাঁদের
সাহায্য ছাড়া ভারত এই লক্ষ্য অর্জন
করতে পারত না। তাঁদের গুরুত্বের কথা
মাথায় রেখে, প্রধানমন্ত্রী ২৩ অক্টোবর
তাঁর বাসভবনে সাতজন ক�োভিড টিকা
নির্মাতার সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি
বলেছিলেন: "আমাদের টিকাকরণের
সাফল্যের পরে সমগ্র বিশ্ব ভারতের দিকে
তাকিয়ে আছে।" ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ
ম�োকাবিলায় একসঙ্গে কাজ করার জন্যও
তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের সিরাম
ইনস্টিটিউটের সিইও আদার পুনাওয়ালা
বলেছেন, “ক�োভিড-১৯ টিকাকরণে ভারত
যে ১০০ ক�োটির মাইলফলক অর্জন
করেছে। এ এক অভাবনীয় সাফল্য।
প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি ও নির্দেশনার ফলে
আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি।
নির্মাতারা সরকারের সঙ্গে একয�োগে কাজ
করেছে, তাই আমরা ১০০ক�োটি টিকাকরণ
সম্পূর্ণকরতে সক্ষম হয়েছি।”
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২০২১ সালের ২১ অক্টোবর দিনটি
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই
সাফল্যের অধিকারী ভারত, ভারতের
প্রতিটি নাগরিক। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে
ভারতের এই অভূ তপূর্বজয় আগামী
দিনে বিশ্ব মঞ্চে ভারতের সম্ভাবনার
প্রতীক হিসাবে দেখা দিয়েছে।
আমাদের বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক,
স্বাস্থ্যকর্মী সর্বোপরি ১৩০ ক�োটি
ভারতবাসীর প্রচেষ্টার ফলে আমরা
এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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ক�োন অত্যুক্তি হবে না যে ভারত টিকাকরণের ক্ষেত্রে
বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে।
ভারত স্বাস্থ্যকর্মী, বিজ্ঞানীদের অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টার
কাছে ঋণী
সমগ্র বিশ্ব চমকে গিয়েছিল যখন বিহারের মত�ো একটি
রাজ্যের বন্যা দুরত্গ এলাকায় টিকাকরণ নিশ্চিত করতে
কর্মীরা ন�ৌকা নিয়ে প�ৌঁছে গিয়েছিলেন। একইভাবে,
ভারত সব ধরনের গুজবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, রুক্ষ
পাহাড়ি এলাকা এবং দুরম্গ আদিবাসী অঞ্চলে প�ৌঁছান�োর
প্রতিবন্ধকতা জয় করে দ্রুততম টিকা অভিযান চালিয়ে
গিয়েছে। ভ�ৌগ�োলিক অবস্থানের জন্য বৈচিত্র্যময় এই
দেশে সফল এবং বিশ্বের বৃহত্তম টিকা অভিযানের ভিত্তি
হয়ে উঠেছে জনগণের অংশগ্রহণ । বিজ্ঞানী, সামনের
সারির কর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং
উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার জন্য ভারত তাঁদের কাছে ঋণী। ১০০
ূ প্রধানমন্ত্রী
ক�োটি ড�োজ সম্পূর্ণহওয়ার ঐতিহাসিক মুহর্তে
ম�োদী দিল্লির রাম মন�োহর ল�োহিয়া হাসপাতালে উপস্থিত
ছিলেন। সেখানে তিনি চিকিৎসক, বিজ্ঞানীদের অভাবনীয়
অবদানের প্রশংসা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
তিনি ‘'মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের সময় বেশ কয়েকজন
স্বাস্থ্যকর্মীদের গল্পও ভাগ করে নিয়েছিলেন। উত্তরাখণ্ডের
বাগেশ্বর জেলার চানি ক�োরালি কেন্দ্রে এএনএম কর্মী
হিসাবে কর্মরত পুনম নটিয়াল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
আলাপচারিতার সময় একাধিক প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ
করেছেন। তিনি বলেন, “মাঝে মাঝে বৃষ্টির কারণে রাস্তা বন্ধ
হয়ে যেত। টিকা দেওয়ার জন্য কয়েকবার নদী পার হতে
হয়েছে। আমরা নিচু জমিতে প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ কিমি
হাঁটতাম। এই অসুবিধা সত্ত্বেও, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম
যে একজন ব্যক্তিও বাদ যাবেন না। মানুষের কাছে গিয়ে
তাঁদের টিকা দেওয়া উচিত। এর জন্য অনেককে রাজি
করাতে হয়েছিল, কিন্তু আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণ
করতে পেরেছি।” পুনমের মত�ো সাহসী কর্মীদের কারণেই
উত্তরাখণ্ড ক�োভিড টিকাকরণে প্রথম ড�োজ পরিচালনার
১০০% লক্ষ্য অর্জনকারী প্রথম রাজ্য হিসাবে আবির্ভূত
হয়েছিল।
টিকাদান কর্মসূচির প্রতিবন্ধকতাগুলি উল্লেখ করে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী একটি বিশেষ নিবন্ধ লিখেছেন:
“আজ অবধি, মাত্র কয়েকটি দেশ নিজস্ব টিকা প্রস্তুত
করেছে। ১৮০ টিরও বেশি দেশ ওই নির্দিষ্ট সংখ্যক দেশের
সীমিত উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল এবং কয়েক ডজন
দেশ এখনও টিকা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে, এমনকি
ভারত ১০০ ক�োটি ড�োজ অতিক্রম করেছে! এখানেই

বিশ্বনেতারা ভারতের প্রশংসা
করেছেন

ভারতের ঐতিহাসিক টিকাকরণ অভিযানের সাফল্যের
পর মলদ্বীপ থেকে শ্রীলঙ্কা, আমেরিকা থেকে ইসরায়েল
বিশ্বের একাধিক দেশ ভারতকে অভিনন্দন জানিয়েছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম
গ্যাব্রিয়েসুস বলেছেন, “ভারত তার দেশের দুর্বল
জনগ�োষ্ঠীকে ভাইরাস থেকে রক্ষা করে ‘ভ্যাকসিন
ইক্যুইটি’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।" ভারতের সফল
টিকা অভিযানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীকে
অভিনন্দন জানিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি
বেনেট বলেছেন: "এই জীবন রক্ষাকারী টিকাগুলি
আমাদের কর�োনা মহামারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে
সাহায্য করবে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, "এটি ভারতের
সম্মিলিত প্রচেষ্টার জয়। এটি কর�োনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ে
মহান ভূ মিকা পালন করেছে।"

২৪৪দিন পর আক্রান্তের সংখ্যা
সবচেয়ে কম
ক�োভিডে আক্রান্ত নতু ন কর�োনা পজিটিভ ১২ ,৫১৪টি
কেস ১ নভেম্বর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। কর�োনা র�োগীদের
সুস্থ হওয়ার হার ৯৮.২০ শতাংশে প�ৌঁছেছে। অপরদিকে
১ নভেম্বর পর্যন্ত ম�োট টিকাকরণের সংখ্যা ১০৬ ক�োটির
মাইলফলক অতিক্রম করেছে। ভারতে ম�োট সক্রিয়
কেসের সংখ্যা ১,৫৮,৮১৭ যা গত ২৪৮ দিনের মধ্যে
সর্বনিম্ন। একই সময়ে, এখন পর্যন্ত ৬০.৯২ ক�োটিরও
বেশি (৬০,৯২ ,০১,২৯৪) নমুনা ক�োভিডের জন্য পরীক্ষা
করা হয়েছে।

ভারতের টিকাকরণের
সংখ্যা
বর্তমানে, ভারতে
ক�োভিড থেকে সেরে
ওঠার হার ৯৮.২০%।

গন্ডি
১০৬.৩১ ক�োটির
অতিক্রম করেছে
সক্রিয় মামলাগুলি দেশের ম�োট
পসিটিভ কেসগুলির মধ্যে সক্রিয়
র�োগী ০.৪৬%, যা ২০২০ সালের মার্চ
থেকে এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন।

টিকা
দেওয়া
সামনের
৪৫-৫৯ ৬০ বছরের
১৮-৪৪
হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী সারির কর্মী বছর বয়সি বছর বয়সি ঊর্ধ্ বে
প্রথম ড�োজ ১.০৩ ক�োটি ১.৮৩ ক�োটি ৪১.৮৯ ক�োটি ১৭.৪৯ ক�োটি ১০.৯৭ ক�োটি
দ্বিতীয় ড�োজ ৯২.২৪ লক্ষ ১.৫৯ ক�োটি ১৪.২৪ ক�োটি ৯.৬৪ ক�োটি ৬.৬৭ ক�োটি
তথ্য- ২০২১ সালের ১ নভেম্বর পর্যন্ত

টিকাদানে স্ব-নির্ভর হওয়ার পরে,
এখন ভারত বিশ্বের বৃহত্তম টিকা
প্রস্তুতকারক হিসাবে নতু ন ভূমিকা
গ্রহণ করতে চলেছে।
ভারতীয় বিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তাদের কৃতিত্ব। তাঁদের
প্রতিভা এবং কঠ�োর পরিশ্রমের কারণেই ভারত টিকার
ক্ষেত্রে আজ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। ভারতের
মত বিশাল দেশে শুধু টিকা উৎপাদনই যথেষ্ট নয়,
অবিচ্ছিন্ন টিকা সরবরাহ এবং প্রদানের উপর নজর
দিতে হয়। প্রতিবন্ধকতাগুলি ব�োঝার জন্য, টিকার
একটি শিশি কল্পনা করুন। পুনে বা হায়দ্রাবাদের
প্ল্যান্ট থেকে শিশিটি যেক�োন�ো রাজ্যের একটি কেন্দ্রে
পাঠান�ো হয়, যেখান থেকে এটি জেলা হাবে যায়।
সেখান থেকে এটি একটি টিকাদান কেন্দ্রে প�ৌঁছায়।
এটি ফ্লাইট এবং ট্রেনের মাধ্যমে প�ৌঁছায়। এই পুর�ো
যাত্রার সময়, তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায়
রাখতে হয় যা কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।
এর জন্য এক লক্ষের বেশি ক�োল্ড-চেন যন্ত্রপাতি
ব্যবহার করা হয়েছে। রাজ্যগুলিকে টিকা বিতরণের
সময়সূচীর অগ্রিম ন�োটিশ দেওয়া হয়েছিল যাতে
তারা টিকা অভিযান আরও ভালভাবে পরিকল্পনা
করতে পারে এবং পূর্ব-নির্ধারিত দিনে তাঁদের কাছে
টিকা প�ৌঁছে যায়। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এটি এক
অভূ তপূর্বপ্রচেষ্টা।
এই সমস্ত প্রচেষ্টা ‘ক�োউইনে’র মত শক্তিশালী
প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মের সাহায্য পেয়েছিল। এটি নিশ্চিত
করেছে যে টিককাকরণ অভিযান ন্যায়সঙ্গত,
পরিমাপয�োগ্য, অনুসরণয�োগ্য এবং স্বচ্ছ ছিল। এটি
নিশ্চিত করেছে যে একজন দরিদ্র শ্রমিক তাঁর গ্রামে
প্রথম ড�োজ এবং প্রয়োজনীয় সময়ের ব্যবধানের
পরে সে যেখানে কাজ করে সেই শহরে একই টিকার
দ্বিতীয় ড�োজ নিতে পারে।"
আজ ভারত টিকাকরণে যে নতু ন রেকর্ড স্থাপন
করেছে, তার কারণ হল গত সাত বছরে দেশের স্বাস্থ্য
পরিকাঠাম�োকে শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় সরকারের
ক্রমাগত প্রচেষ্টা। এখন ভারত এই ধরনের মহামারি
ম�োকাবেলায় একটি আধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো
গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে কাজ করছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১
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রাষ্ট্র

নতু ন কাশ্মীর

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
৩৭০ ধারা বিলুপ্তির মাধ্যমে কাশ্মীর উপত্যকায় উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্যের
জন্য কাশ্মীরকে পৃথিবীর স্বর হিসাবে
্গ
অভিহিত করা হয়। গত ৩১ বছর ধরে প্রতিবেশী দেশের
ঘৃণ্য উদ্দেশ্য এবং চক্রান্তের কারণে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এখন সেই
কাশ্মীরেই বিকাশের নতু ন ধারার সূচনা হয়েছে। কাশ্মীর সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিক
উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেছেন। সন্ত্রাসী হামলায় শহিদ পুলিশ কর্মীদের পরিবার পরিদর্শন বা
বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদ অবসানে তাঁর দৃঢ় অভিপ্রায়ের
ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বুলেটপ্রুফ গ্লাসটি সরিয়ে বলেছিলেন ‘আমি
উপত্যকার যুবকদের সাথে বন্ধু ত্ব করতে এসেছি’।
বুলেটপ্রুফ কাচের ঢাল পাওয়ার পর
অমিত শাহ বললেন- মানুষের ভয়
দূর করা উচিত

শ্রীনগরে একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার
আগে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুলেটপ্রুফ কাঁচের
ঢালটি সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে
তিনি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরেন না বা ক�োনও
নিরাপত্তা নেই। এভাবেই আমি ত�োমার সামনে
দাঁড়িয়ে আছি। উপত্যকার মানুষেরও উচিত
তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা। আপনি ভারত
সরকার এবং আমাদের উপর আস্থা রাখেন। তাঁর
ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি
পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলবেন না, উপত্যকার
মানুষ ও যুবকদের সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি
উপত্যকার যুবকদের সঙ্গে বন্ধু ত্ব করবেন

দে

শের তরুণরাই যে ক�োনও ক্ষেত্রে ইতিবাচক
পরিবর্তন আনতে পারেন। জম্মু ও কাশ্মীরের
জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশের বয়স ৩৫
বছরের নিচে। সেক্ষেত্রে সহজেই অনুমেয় যে আগামী
দিনে কাশ্মীরের অগ্রগতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা
গ্রহণ করবেন সেই রাজ্যের তরুণরা। আগে কাশ্মীর
থেকে পাথর নিক্ষেপ এবং হিংসার ঘটনাগুলি খবরের
শির�োনামে থাকত কিন্তু আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায় উন্নয়ন, শিক্ষা
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এবং কর্মসংস্থানের কথা বলছে। এই কারণেই স্বরাষ্ট্র
ও সহয�োগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর চার দিনের জম্মু
ও কাশ্মীর সফরে বলেছিলেন, “এখন যতই চেষ্টা করা
হ�োক না কেন, পরিবর্তনের এই হাওয়া কেউ প্রতির�োধ
করতে পারবে না।" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ
কাশ্মীরের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার
জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকদের রাজ্যের শান্তি ও উন্নয়নের
দূত হিসাবে গড়ে তু লতে বদ্ধ পরিকর। এখন আর কেউ
কাশ্মীরের শান্তি নষ্ট করতে পারবে না।

উন্নতিসাধনে
সাহায্য

সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি একটাই বার্তাপরিবর্তনের হাওয়া কেউ থামাতে পারবে না
n

n

n

n

n

n

n

গ্রামবাসীদের অবস্থা খতিয়ে দেখতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জম্মু সীমান্তের শেষ
গ্রাম মকওয়ালে গিয়েছিলেন । এছাড়াও বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে
দেখা করেন এবং তাঁদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান। সকলের সুখ ও
সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে তিনি জম্র
মু গুরুদ্বারা দিগিয়ানা আশ্রমে
গিয়েছিলেন।

n

পঞ্চায়েত সহকারি অ্যাকাউন্টদের নিয়োগ পত্র, চতু র্থশ্রেণীতে নিয়োগিত
ব্যক্তিদের নিয়�োগপত্র, প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি এবং তেজস্বনী য�োজনার
সুবিধাভ�োগীদের অনুম�োদনপত্র এবং ওটিএফডি’-র জন্য ৫০০টি
অধিকার শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।
	তিনি জম্মুতে একটি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলির
উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। জম্মুতে নতু ন আইআইটি
ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেন। ২১০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই
ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুয�োগ-সহ হস্টেল, জিম,
ইনড�োর গেমের মত�ো সমস্ত সুবিধা রয়েছে।
	তিনি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ নিরাপত্তারক্ষীদের
পরিবার এবং সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত সাধারণ পরিবারগুলির সঙ্গে
দেখা করেছেন। শ্রীনগর থেকে শারজাহ আন্তর্জাতিক উড়ানের উদ্বোধন
করেছেন।
শ্রীনগরে সশস্ত্র বাহিনী, কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী, পুলিশ এবং নিরাপত্তা
সংস্থাগুলির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনি একটি পর্যাল�োচনা
বৈঠক করেছেন। শহীদ জম্মু এবং কাশ্মীরের পুলিশ জওয়ান পারভেজ
আহমেদ দারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
	তিনি শ্রীনগরে যুব ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
উপত্যকায় শান্তি পুনরুদ্ধার এবং সহাবস্থানকে উৎসাহিত করতে সুফি
সাধকদের সঙ্গেও বিস্তারিত আল�োচনা করেন।
	সিআরপিএফ ক্যাম্পে তিনি রাত কাটিয়েছিলেন এবং জওয়ানদের
উদ্দেশে ভাষণ দেন। এছাড়াও, পুলওয়ামার বর্বর�োচিত সন্ত্রাসবাদী হামলায়
শহীদ হওয়া বীর সৈন্যদের উদ্দেশে স্থাপিত পুলওয়ামা শহীদ স্মৃতিস�ৌধ
পরিদর্শন করেন এবং বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার চায় কাশ্মীরের যুবকরা হাতে বই তু লে
নিক, পাথর নয়, অস্ত্র নয়। দেশের বাকি সকল রাজ্যের
পড়ুয়াদের মত এখানকার শিক্ষার্থীরাও আধুনিক শিক্ষা
ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করুক। শিক্ষাই মানুষ এবং সমাজ
জীবনে পরিবর্তন আনে। এই রাজ্যের যুবকরাও উন্নতির
অগ্রদূত হয়ে উঠুক এবং তাঁদের জীবনকে সমৃদ্ধশালী
করে তু লুক।
৩৭০ ধারা বাতিল করার পর, কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু ও
কাশ্মীরের জনগণকে তাঁদের ন্যায্য এবং প্রাপ্য অধিকার

n

n

n

n

n

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে
জম্মু ও কাশ্মীরে ১২,০০০ ক�োটি
টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। ২০২২
সালের মধ্যে ৫১ হাজার ক�োটি টাকা
বিনিয়োগের আশা করা হচ্ছে।
শ্রীনগরে শীঘ্রই মেট্রো শুরু হতে
চলেছে এবং ৭০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে
জম্মু বিমানবন্দরের সংস্কার করা
হবে।
শ্রীনগরে ১১৫ ক�োটি টাকা ব্যয়ে
৫০০ শয্যার হাসপাতালের কাজ
সম্পন্ন হয়েছে, হান্দওয়ারা
মেডিক্যাল কলেজের শিল্যানাস
এবং ৪০০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা
নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে।
২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১
সালের মার্চ পর্যন্ত , ১.৩১ লক্ষ পর্যটক
জম্মু ও কাশ্মীর পরিদর্শন করেছেন,
যা স্বাধীনতার পর থেকে সর্বোচ্চ
সংখ্যা।
নতু ন হেলিকপ্টার নীতির আওতায়
জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিটি জেলায়
হেলিপ্যাড গঠন করে প্রতিটি
জেলাকে সংযুক্ত করার কাজও শুরু
হয়েছে।
শ্রীনগর-শারজাহ সরাসরি বিমান
য�োগায�োগ পর্যটনক্ষেত্রকে প্রসারিত
করবে। এই উদ্যোগ ১১ বছর পর
শ্রীনগর বিমানবন্দরকে আবার
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বীকৃতি
ফিরে পেতে সাহায্য করবে।

ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরকে
দ্রুত অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে অন্যায়ের অবসান
হয়েছে। এখন জম্মু ও কাশ্মীর উভয়ের বিকাশযাত্রা দ্রুত
হয়েছে। এখন সংবিধান অনুযায়ী জনগণ তাঁদের অধিকার
ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। আজ, জম্মু
ও কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী উন্নয়নের এক
নতু ন যুগের সূচনা করেছেন এবং সেখানকার মানুষদের
জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা তাঁর অগ্রাধিকারে
পরিণত হয়েছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১
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রাষ্ট্র

প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা

বাড়ি প্রদানের মাধ্যমে

দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন

নিজস্ব গৃহ মানুষকে আত্মবিশ্বাস, এক নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশ্বাস য�োগায়। নিজের বাড়ি থাকলে
অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমে, নিজের পরিচয় গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণহওয়ার মধ্যে
দরিদ্রদের ঘর দেওয়ার প্রচেষ্টাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে দরিদ্রদের কাছে
এটিই হবে অমৃত মহ�োৎসবের সবচেয়ে বড় উপহার। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা শুরু
হয়েছিল। তিন ক�োটিরও বেশি পাকা বাড়ি তৈরির ফলে আজ প্রতিটি দেশবাসীর মাথার উপরে ছাদের
স্বপ্ন সত্যি হয়েছে।

আ

গ্রার বিমলেশ আগে ভগ্ন কাঁচা বাড়িতে
থাকতেন। কিন্তু এখন তিনি প্রধানমন্ত্রী
আবাস য�োজনার অধীনে নতু ন পাকা
বাড়ি পেয়েছেন। বিমলেশ বলেন, “আগে যখন আত্মীয়রা
বাড়িতে আসতেন, আমার খুব লজ্জা করত। কখন�ো পাকা
বাড়ি হবে তা স্বপ্ন ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা
আমার নিজস্ব বাড়ির স্বপ্ন পূরণ করেছে।“ উত্তরপ্রদেশের
ললিতপুরের বাসিন্দা ববিতার গল্পও বিমলেশের মত�োই।
বৃষ্টির হলে বাড়ির ছাদ থেকে জল পড়ত, এমনকি খাবার
রান্না করাও মুশকিল হত�ো এবং প�োকামাকড়ের মধ্যে থাকা
কঠিন ছিল। তবে প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার আওতায়
বাড়ি পাওয়ার আমার সেই দুঃসময়ের ইতি হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার সুবিধাভ�োগীদের মধ্যে
রয়েছেনজম্মুর বুয়া দিত্তা, কানপুরের রামজানকি পাল
এবং ওড়িশার বালাঙ্গিরের ৮০ বছর বয়সী শশী বারিকও।
শশী বলেন, “আমরা এখন পাকা বাড়িতে থাকি। আমাদের
মত�ো দরিদ্র পরিবারকে পাকা ঘর তৈরিতে সাহায্য করার
জন্য সরকারকে ধন্যবাদ। এখন আমরা নিজেদের বাড়ির
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আমার বন্ধু রা, যারা বস্তিতে
থাকতেন এবং তাঁদের পাকা ঘর
ছিল না, এখন এমন তিন ক�োটি
পরিবার রয়েছে যারা লাখপতি
হওয়ার সুয�োগ পেয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার
আওতায় দেশে প্রায় তিন ক�োটি
বাড়ি তৈরি হয়েছে, আপনি
তাঁদের খরচ সম্পর্কে অনুমান
করতে পারেন। এই ব্যক্তিরা
লাখপতি হয়ে গিয়েছেন।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

এক ঝলকে স্কিমটি সম্পর্কে জানুন
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n

প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা-গ্রামীণ (PMAY-G) মানে
সরকার নিজেই দরিদ্রদের কাছে প�ৌঁছেছে।
সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং জাতি শুমারি ২০১১ অনুযায়ী,
গৃহহীন এবং যারা কাঁচা দেওয়াল বা কাঁচা ছাদযুক্ত এক বা
দুইটি ঘরের বাড়িতে বসবাস করেন তাঁরা পিএমএওয়াইজি- এর অধীনে অগ্রাধিকার অনুযায়ী সুবিধা পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা-শহর শহুরে মধ্যবিত্তের
স্বপ্নপূরণ করেছে

এই স্কিমটি ২০১৫ সালের ২৫ জুন চালু করা
হয়েছিল, যা চারটি অংশে বিভক্ত

01

	বাড়ি নির্মাণের জন্য সমতলে ১.২০ লক্ষ এবং পাহাড়ি
অঞ্চলে ১.৩০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা।
আবেদন ও সহায়তার সময় বাড়ির ছবির জিও-ট্যাগিং করা
হবে। অনুম�োদনের সাত দিনের মধ্যে বাড়ি নির্মাণের প্রথম
কিস্তি আসবে। ১২ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে
হবে।

02
03
04

সুবিধাভ�োগী নির্বাচন থেকে শুরু করে বাড়ি নির্মাণ
এবং সুবিধাভ�োগীকে বাড়ি দেওয়ার পুর�ো প্রক্রিয়াটি
বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ।
আগে গরীবরা সরকারকে তাড়া করত, এখন সরকার
নিজেই গরীবদের কাছে প�ৌঁছে যাচ্ছে।

ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডি
স্কিমের জন্য কীভাবে
আবেদন করবেন:

১.১৪

ইন সিটু রি-ডেভেলপমেন্ট
(আইএসএসআর): এতে কেন্দ্রীয় সরকার
প্রতি পরিবারকে এক লক্ষ টাকা সাহায্য
করে। বেসরকারি সহায়তায় বস্তিবাসীদের
পুনর্বাসন।
দুর্বল বিভাগের জন্য ক্রেডিট লিঙ্ক ভর্তুকিসহ সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন।
পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে গৃহ।
গৃহ নির্মাণে ভর্তুকি বৃদ্ধি।

য�োগ্য ব্যক্তিরা কমন সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে আধারের প্রতিলিপি, ফট�ো এবং ২৫
টাকা জমা করে বা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://pmaymis.gov.in/-এ লগ ইন
করে আবেদন করতে পারেন। আধার নম্বর এবং নাম পূরণ করার মাধ্যমে, শুধুমাত্র
য�োগ্যতাই জানা যাবে না, যে পৃষ্ঠাটি খুলবে আপনি সেখানে আপনার সম্পূর্ণতথ্য
দিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

পরিসংখ্যাই প্রমাণ
ক�োটি বাড়ি মঞ্জুর
করা হয়েছে।

বাড়ি
৮৮.৬৪ লক্ষ
নির্মীয়মাণ।

১১৩১৭৯

বাড়ি
৫১.৮ লক্ষ
সম্পূর্ণহয়েছে।

ক�োটি টাকা
৭.৫২ লক্ষ
বিনিয়�োগ।
ক�োটি টাকা কেন্দ্রীয় সহায়তা।
প্রাপ্ত তথ্য ২৯ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত

মালিক।"
দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল
কিন্তু প্রতি ১০-১৫ বছর অন্তর শুধু নতু ন আশ্বাস দেওয়া
হত, প্রকল্পের নাম বদল করা হত। ফলস্বরূপ, স্বচ্ছতার
অভাব এবং অতিরিক্ত নিয়ম আর�োপের কারণে এই

প্রকল্পগুলির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাচ্ছিল না। ২০১৪
সালে ‘কনট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল’- তার
প্রতিবেদনে এই পরিকল্পনাগুলি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ
করে। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং বস্তির
মধ্যে, সমাজের একটি বড় অংশ জীবনের অন্যতম
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২১
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য�োগ্যতার মানদণ্ড:

n

n

n

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বিভাগ:
যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় তিন
লক্ষ টাকা পর্যন্ত। বাড়ির আয়তন
৩০ বরমিটার।
্গ

কম আয় গ�োষ্ঠী: যে পরিবারের
বার্ষিক আয় ৩-৬ লক্ষ টাকা। মধ্য
আয়ের গ্রুপ: ব্যক্তি যাদের বার্ষিক
আয় ১২ লক্ষ টাকার কম। তাঁরা
২.৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট
লিঙ্ক ভর্তুকি পেতে পারেন।
মধ্যম আয়ের গ্রুপ ২: যে সকল

ব্যক্তি যাদের বার্ষিক আয় ১৮ লক্ষ
টাকার কম। তাঁরা ২.৩৫ লক্ষ টাকার
ক্রেডিট লিঙ্ক ভর্তুকি পেতে পারে।

n

জল, নর্দমা, এবং শ�ৌচাগার-সহ ৩০
বরমিটার
্গ
পর্যন্ত ঘর। আপনি যদি কম
আয় গ�োষ্ঠী এবং অর্থনৈতিকভাবে
দুর্বল বিভাগের অন্তরত্গ হন, তাহলে
১ লক্ষ থেকে ২.৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
সুদের পরিমাণে ভর্তুকি পাওয়া
যায়। সেক্ষেত্রে বাড়ির পুনর্নির্মাণের
জন্য ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা
পাওয়া যাবে।

২০৮৯১৩৮৭ ২২০১০১.২৩ ১৬২০২১৯৪
২৭২৭১১৩৩
ক�োটি গৃহ মঞ্জু র

ক�োটি টাকার
কেন্দ্রীয় সহায়তা

গৃহ নির্মাণ
সম্পূর্ণ

টি গৃহ নির্মাণের লক্ষ্য

২২০০৭৭৯৯
রেজিস্টার্ড

প্রাপ্ত তথ্য ২৯ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত

সাশ্রয়ী মূল্যের রেন্টাল হাউজিং
স্কিমের (ARHS) সূচনাপ্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা- শহর-এর অধীনে
একটি সাশ্রয়ী ভাড়ার প্রকল্পও শুরু হয়েছে।
এতে পিপিপি মডেলে বেসরকারি সহয�োগীদের
দ্বারা নির্মিত বাড়িতে বা সরকারি খালি বাড়িতে
৩০ বরমিটারের
্গ
এক বেডরুমের সেটআপ, ১০
বরমিটার
্গ
পর্যন্ত ডরমেটরি এবং ৬০ বরমিটার
্গ
পর্যন্ত এলআইজি দুই বেডরুমের সেট-আপ
দেওয়া হবে। ২০২২ সালের মার্চ থেকে পরিযায়ী
শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছে এই ধরনের ভাড়া
বাড়ি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় বাজার সমীক্ষার ভিত্তিতে , শহরের
স্থানীয় সংস্থা এবং অপারেটর বা প্রতিষ্ঠানগুলি
নিজেরাই ভাড়া নির্ধারণ করবে।

সকলের প্রয়াসের সঙ্গে সকলের সাথে- সকলের বিকাশ- সকলের
বিশ্বাসের একটি অনন্য উদাহরণ
n

n

n

n

n

গৃহ শুধুমাত্র কেবল দেওয়াল এবং ছাদ নিয়ে তৈরি হয়না।
বিভিন্ন সুয�োগ-সুবিধা প্রয়�োজন হয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস
য�োজনাকে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত
করেছে। যেমন, ঘর তখনই সম্পূর্ণহবে যখন তাতে শ�ৌচাগার
নির্মাণ করা হবে। এজন্য পরিচ্ছন্নতা মিশনের আওতায় অর্থ
পাওয়া যায়।
এমএনআরইজিএ-এর অধীনে অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য
৯০/৯৫ শ্রম দিবসের বিধান রয়েছে। এর পরিমাণ প্রায়
১৮,০০০ টাকা।

নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রস্তুত করা

বিধবা, অবিবাহিত এবং স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন মহিলাদের
ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী’র নামে য�ৌথভাবে বাড়ি হস্তান্তর করা হয়।
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা-গ্রামীণ-এর অধীনে, ২০২১
সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ম�োট আবাসনের ৬৮ শতাংশ একক
বা য�ৌথভাবে গ্রামীণ মহিলাদের নামে অনুম�োদিত হয়েছে।

	দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি ও উজালা য�োজনার অধীনে
বিদ্যুৎ সংয�োগ, উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে গ্যাস সিলিন্ডার
সুবিধা এবং জলজীবন মিশনের মাধ্যমে জলের জন্য কলের
সংয�োগ দেওয়া হবে।
এই প্রকল্পের ম�োট খরচ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য
সরকারগুলির মধ্যে ৬০:৪০ অনুপাতে ভাগ করা হয়, উত্তরপূর্ব এবং হিমালয় রাজ্যগুলির জন্য এই পরিমাণ ৯০:১০
অনুপাতে ভাগ করা হয়।
উন্নত মানের গৃহ নির্মাণের জন্য সারা ভারতে রাজমিস্ত্রিদের
প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ম�ৌলিক প্রয়োজন ‘ঘর’ পেতে আগ্রহী ছিল।
২০১৫ সালের ২৫ জুন , প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা
সম্পূর্ণ নতু ন রূপে চালু করা। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী আবাস
য�োজনা শহরে চালু করা হয়েছিল এবং পরে গ্রামাঞ্চলকে
শুরু হয়েছিল। ২০২২ সালের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় প্রায়
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২.৯৫ ক�োটি বাড়ি এবং শহরাঞ্চলে প্রায় ১.১২ ক�োটি বাড়ি
নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অল্প সময়ের
মধ্যে লক্ষ্য অর্জন কঠিন ছিল, তবে ভারত সেই লক্ষ্য
পূরণে বদ্ধ পরিকর। আজকের ভারত জনগণকে দেওয়া
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেই।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

গতিশক্তি উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করবে
কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করে। এই সত্য আরও একবার প্রমাণ
হল; প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১৩ অক্টোবর পিএম-গতিশক্তি চালু করার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
এটিকে অনুম�োদন দেয় এবং ২১ অক্টোবর এটির বাস্তবায়নের পথও প্রশস্ত করে। সরকারের
অভিপ্রায় হল দেশের উন্নয়নের গতিপথ দ্রুত পাল্টে দেওয়া। এই প্রকল্পটি সূচনার মাধ্যমে
সরকারের সেই মন�োভাবের প্রতিফলন ধরা পড়ে। মাল্টি-ম�োডাল সংয�োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী
গতিশক্তি সামগ্রিক সুশাসন নিশ্চিত করবে যার কেন্দ্রে রয়েছেন ভারতের নাগরিক, ভারতের
শিল্প, ভারতের নির্মাতারা এবং ভারতের কৃষকেরা।
সিদ্ধান্ত: অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা
কমিটি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয়
মহাপরিকল্পনা (এনএমপি) অনুম�োদন করেছে
যা এর দ্রুত বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করেছে।

প্রান্ত পর্যন্ত য�োগায�োগের সমস্যাগুলি সমাধান করার
জন্য প্রকল্পগুলির আরও সামগ্রিক এবং সমন্বিত
পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন।
n

n

n

n

n

n

n

n

প্রভাব: প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর মাল্টিম�োডাল সংয�োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয়
মহাপরিকল্পনা চালু করেছিলেন। এটি চালু করার এক
সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিসভা অনুম�োদন দেয় যা এটির
বাস্তবায়নের পথ দ্রুত করে।
এটি নেক্সটজেন ইনফ্রাকে দ্রুত গতি দেবে। প্রধানমন্ত্রী
গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনা ত্রি-স্তরীয় ব্যবস্থায়
নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

এটি লজিস্টিক খরচ হ্রাস করবে। এটি উপভ�োক্তা,
কৃষক, যুবকদের পাশাপাশি ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের
জন্য আরও অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করবে।
এই প্রকল্প অনুম�োদনের মাধ্যমে, প্রধানমন্ত্রী
গতিশক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে যার ফলে
দেশে পরিকাঠাম�ো উন্নয়নে একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত
পরিকল্পনা কাঠাম�ো তৈরি হবে।
সিদ্ধান্ত: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং
পেনশনভ�োগীদের জন্য সুখবর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ
ভাতার অতিরিক্ত কিস্তি এবং পেনশনভ�োগীদের
জন্য মহার্ঘভাতা প্রদানের অনুম�োদন দিয়েছে, যা
১/৭/২০২১ তারিখ থেকে কার্যকরী।

	যথাযথ পরিকাঠাম�োর সাহায্যে সমস্ত প্রকল্পকে
একীভূ ত এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করবে।
এটি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে,
দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক সুবিধার প্রচার করবে।
১৮টি মন্ত্রকের সচিবগণ একটি মাল্টিম�োডাল
নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা দল গঠন করবেন। ত্রি-স্তরীয়
ব্যবস্থায় পিএম গতিশক্তি এনএমপি নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
শীর্ষে থাকবেন ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বে সচিবদের
একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল (EGoS)।
	পিএম গতিশক্তি এনএমপি’র লক্ষ্য হল বিভাগীয়
দূরত্বের অবসান, মাল্টি-ম�োডাল সংয�োগ এবং শেষ

n

n

প্রভাব:
কেন্দ্রীয়
সরকারি
কর্মচারীদের
জন্য মহার্ঘভাতার অতিরিক্ত কিস্তি এবং
পেনশনভ�োগীদের জন্য মহার্ঘভাতা প্রদান।
তাঁদের জন্য মহার্ঘ ভাতা মূল বেতনের ২৮%
থেকে বৃদ্ধি করে ৩১% করা হয়েছে। অতিরিক্ত
কিস্তি ২০২১ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকরী
হবে। ৪৭.১৪ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী এবং
৬৮.৬২ লক্ষ পেনশনভ�োগী উপকৃত হবেন।
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৬৭ তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

দাদাসাহেব ফালকে
পুরস্কারে সম্মানিত
করা হল রজনীকান্তকে

র
পুরস্কার পাওয়ার প
দাদাসাহেব ফালকে
করেন
রণ
স্ম
কে
ও ড্রাইভার
বন্ধু
র
াঁ
ত
ান্ত
ক
নী
রজ
ভারতীয়
ইয়া নাইডু যখন দক্ষিণ
উপরাষ্ট্রপতি এম . ভেঙ্কা
শ্রদ্ধেয় অভিনেতা
জন সুপরিচিত এবং
চলচ্চিত্র শিল্পের এক
পুরস্কার তু লে দেন,
দাদাসাহেব ফালকে
রজনীকান্তের হাতে
ঁ সম্মান
তাকে
ঁ
ত সকলে উঠে দাড়িয়ে
ধন্যবাদ
তখন সেখানে উপস্থি
জন্য তিনি ভক্তদের
ঁ যাবতীয় কৃতিত্বের
রিচিত
প
সু
ং
জানান। তার
ঁ পরামর্শদাতা এব
তিনি তার
জানান। এই পুরস্কার
্গ রেছেন।
ন্দ্রকে উৎসর ক
চলচ্চিত্র নির্মাতা বালচ

উপরাষ্ট্রপতি শ্রী এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ২০২১ সালের
২৫ অক্টোবর, সম্মানীয় দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার-সহ ২০১৯ সালের জন্য
৬৭তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করেছেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের
জুরি ২০১৯ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ২০২১ সালের
২২ মার্চ ঘ�োষণা করেছিলেন।
সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন
মন�োজ বাজপেয়ী এবং ধনুশ
অভিনেতা মন�োজ বাজপেয়ী 'ভ�োঁসলে'
ছবিতে তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের জন্য
সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান। তিনি
অভিনেতা ধনুশের সঙ্গে য�ৌথভাবে এই
সম্মান ভাগ করে নিয়েছেন। রজনীকান্তের
জামাই এবং অভিনেতা ধনুশ ‘অসুরন’ ছবির
জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান।

বি. প্রাক- হিন্দি ছবি ‘কেশরি’তে
‘তেরি মিট্টি’ গানটির জন্য বি. প্রাক
সেরা প্লেব্যাক পুরুষ গায়ক এবং
শিবানী রবীন্দ্র ‘বরদ�ো’ গানের জন্য
সেরা প্লেব্যাক মহিলা গায়কের পুরস্কার
পান।
সেরা চলচ্চিত্র- হিন্দিতে সুশান্ত সিং
রাজপুত অভিনীত ‘ছিছ�োরে’, তামিলে
‘অসুরন’ এবং মারাঠিতে ‘বরদ�ো’ সেরা
চলচ্চিত্রের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে।
বিজয় সেতু পতি- তামিল ছবি
'সুপার ডিলাক্স'-এর জন্য সেরা পার্শ্ব
অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন বিজয়
সেতু পতি।
পল্লবী য�োশি- 'তাসখন্দ ফাইলস'
ছবিতে অভিনয়ের জন্য পল্লবী য�োশি
শ্রেষ্ঠ পার্শ্বঅভিনেত্রীর পুরস্কার পান।
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সেরা অভিনেত্রীর
পুরস্কার পেলেন কঙ্গনা
মণিকর্ণিকা- দ্য কুইন অফ
ঝাঁসি এবং ‘পাঙ্গা’ ছবিতে
অনবদ্য অভিনয়ের জন্য
সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার
জিতেছেন কঙ্গনা রানাউত।
কঙ্গনা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয়
শাড়ি পরে জাতীয় পুরস্কার
নিতে মঞ্চে ওঠেন। এটি তাঁর
চতু র্থজাতীয় পুরস্কার।

মিডিয়া কর্নার
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উত্তম লক্ষ্য, অত্যুত্তম সাফল্য
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ক�োটি

100
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ক�োটি

টিকাকরণে

১০০ ক�োটি
ভারতের যাত্রা
ইতিহাস রচনা করেছে ভারত

টিকাকরণে ১০০ ক�োটি ড�োজ শুধুমাত্র একটি সংখ্যা
নয়। এটি দেশের শক্তির প্রতিফলন, ইতিহাসের নতু ন
অধ্যায়ের সূচনা। এটি নতু ন ভারতের প্রতিমূর্তি যা
কঠিন লক্ষ্য অর্জন করতে আগ্রহী। এটি সেই নতু ন
ভারতের চিত্র, যা তার সংকল্প পূর্ণনা হওয়া পর্যন্ত
একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।
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