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সমাচার

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
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বিকাশ এবং ঐতিহ্যকে
সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছে ভারত

অমৃত মহ�োৎসবের মাধ্যমে ভারত স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর উদযাপন করে, দেশকে
‘স�োনালি ভারতে’ পরিণত করার পথে অগ্রসর হয়েছে। আমাদের ঐতিহ্য এবং
উন্নয়নের মিলিত শক্তি বিশ্বের কাছে নতু ন আশা হিসাবে আবির্ ভূত হয়েছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২

জাতীয় পতাকার
রূপকারের কাছে সমগ্র
দেশবাসী কৃতজ্ঞ

পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া
ভারতের জাতীয় পতাকা- ত্রিবর্ণরঞ্জিত। জাতীয় পতাকা ভারতের গ�ৌরব, পতাকার নকশায়
তিনটি রং ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ১৩০ ক�োটিরও বেশি ভারতীয়দের সাহস, বীরত্ব, গর্ব,
আকাঙ্ক্ষা এবং বিশুদ্ধতার প্রতীক। প্রাথমিকভাবে জাতীয় পতাকার রূপ এমন ছিল না।
সময়ে সময়ে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া জাতীয় পতাকার রূপকার
ছিলেন। ১৮৭৬ সালের ২ আগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার মছলিপত্তনমের কাছে একটি
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়াকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় পতাকা তৈরির দায়িত্ব
দিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি পতাকার নকশা প্রস্তুত করেন। ১৯৩১ সালে এটির মধ্যে কিছু
পরিবর্তন করা হয়েছিল। ভারতের জাতীয় পতাকাটি ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই গৃহীত হয়েছিল।

ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বিকাশ যাত্রা
১৯৩১

১৯১৬

১৯০৬

১৯২১

১৯০৭

১৯৪৭

বীর ও দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভূমি হল
অন্ধ্রপ্রদেশ। এটি কান্নেগান্তি হনুমন্তু, কান্দুকুরি বীরেসলিঙ্গম
পানতু লু এবং প�োট্টি শ্রীরামুলুর মত�ো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের
দেশ। দেশের জাতীয় পতাকা প্রস্তুতকারী পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া
সেই ভূমিরই সন্তান ছিলেন।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২

নিউ ইন্ডিয়া

ভিতরের পাতায়

সমাচার
বর্ষ-৩, খণ্ড-৩

অমৃত মহ�োৎসব থেকে স�োনালি ভারতের পথে যাত্রা

১-১৫ আগস্ট, ২০২২

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
অখিলেশ কুমার

ভাষা সম্পাদক

সুমিত কুমার (ইংরেজি),

জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংরেজি),

প্রচ্ছদ
নিবন্ধ

ূ তে
ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর উদযাপন করছে। এই ঐতিহাসিক মুহর্
আসুন আমরা জেনে নিই কীভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী সংকল্প এবং
জনগণের অংশগ্রহণকে দেশের বিকাশযাত্রার সঙ্গী করেছেন। ১৬-৩৬

অনিল প্যাটেল (গুজরাতি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু ),

প�ৌলমী রক্ষিত (বাংলা),
হরিহর পাণ্ডা (ওড়িয়া)

অতীতের সঙ্গে
ভবিষ্যতের মেলবন্ধন

সংবাদ সংক্ষেপ			

৪-৫

জাতির জনক তাঁকে ‘জাতীয় কবি’ বলতেন

বরিষ্ঠ পরিকল্পক

শ্যাম কুমার তিওয়ারি,

ব্যক্তিত্ব বিভাগে মৈথিলী শরণ গুপ্তের জীবনী পড়ুন। ৬-৭

রবীন্দ্র কুমার শর্মা

বিকাশের নতু ন ভ�োর

পরিকল্পক

৮-১১

জম্মু এবং কাশ্মীর : পরিবর্তনের তিন বছর।

দিব্যা তল�োয়ার,
অভয় গুপ্ত

বর্তমান প্রজন্মকে দেশের
ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়
করিয়ে দেওয়ার দুর্দান্ত
উপায় হল প্রধানমন্ত্রী
সংগ্রহালয়। ৩৮-৪২

এখন তের�োটি ভাষায়
উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

আমার বন্ধু !
শিনজ�ো আবে...

@NISPIBIndia - এই টু ইটার
হ্যান্ডেলটি অনুসরণ করুন।

দেওঘর বিমানবন্দর-সহ ঝাড়খন্ডে একাধিক নতু ন প্রকল্প। ১২-১৩

সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনে হাব হয়ে উঠবে
গুজরাত
গান্ধীনগরে ডিজিটাল ইন্ডিয়া সপ্তাহ উদযাপন।

১৪-১৫

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত
পরিকাঠাম�ো, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উপর জ�োর।

৩৭

প্রান্তিকদের উন্নয়নের পথ- অন্তর্ভুক্তি
অরুণ জেটলি স্মারক সভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ।

৪৫-৪৬

বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ে

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের আর্কাইভ
সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx

নমঃ শিবায়

জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী
পদ্ম বিভূ ষণ শিনজ�ো আবের
অকাল প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রীর
শ�োকবার্তা। ৫১-৫২

বুন্দেলখণ্ডের বিকাশযাত্রায় নয়া গতি।

৪৭-৪৮

দক্ষতা থেকে কর্মসংস্থান
প্রধানমন্ত্রী দক্ষ য�োজনার পাঁচ বছর।

প্রকাশিত ও মুদ্রিত: সত্যেন্দ্র প্রকাশ, মহা নির্দেশক, সেন্ট্রাল ব্যুর�ো অফ কমিউনিকেশন

৪৯-৫০

মুদ্রণ: আরাবল্লী প্রিন্টার্সঅ্যান্ড পাবলিশার্সপ্রাইভেট লিমিটেড, ডব্লিউ-৩০, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ-২ ,নয়া দিল্লি- ১১০০২০
য�োগায�োগের ঠিকানা এবং ই-মেল রুম নম্বর: ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুর�ো অফ কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২
নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩ ইমেল: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের কলমে
অভিনন্দন,
“उत्सवेन रहित इस्मात् निर्मा ताम् निष्फलम् भवेत्'' মানে, উদযাপন ছাড়া ক�োন�ো প্রচেষ্টা,
ক�োন�ো সংকল্প সফল হয় না। সংকল্প যখন উৎসবের রূপ গ্রহণ করে, তখন তাতে লক্ষক�োটি সংকল্প যুক্ত হয়, ক�োটি ক�োটি মানুষের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়। আজাদি কা অমৃত
মহ�োৎসব ‘জন ভাগীদারী’ অর্থাৎ ‘সকলের প্রচেষ্টা’র কথা প্রচার করে। এই চেতনাকে সঙ্গী
করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ভারতের উন্নয়ন যাত্রাকে তরান্বিত করার এবং স�োনালি ভারত
গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষকে অমৃত মহ�োৎসব হিসাবে
আখ্যায়িত করেছেন।
ভারত সরকার স্বাধীনতার ৭৫বছরকে একটি অনন্য প্রতীক করে তু লেছে, যেখানে
ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য নতু ন উদ্যোগ, কর্মসূচি এবং
প্রতিয�োগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে আগামী ২৫ বছরে অর্থাৎ ২০৪৭ সালে যখন ভারত
শতবর্ষ উদযাপন করবে, তা যেন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হয়ে উঠতে পারে। আগামী
২৫ বছরে ভারতের বিকাশযাত্রা সম্পূর্ণ করতে, দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রকে উন্নত করতে
একাধিক পরিকল্পনা, উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২৫ বছর অমৃত কাল নাম দিয়ে
অমৃতযাত্রা শুরু করা হয়েছে। এই যাত্রায়, ভারত, তার সম্ভাবনা, আত্মনির্ভরতার নতু ন মান
স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর। আজকের উন্নয়ন যাত্রা আগামী দিনের নতু ন ভারতের সমৃদ্ধ ও
গ�ৌরবময় উত্তরাধিকার হয়ে উঠছে।
এই ১৫ আগস্টে, আমরা অমৃত মহ�োৎসবের ৭৫ সপ্তাহ পূর্ণকরছি। এই শুভক্ষণে ভারত
কীভাবে স্বাধীনতার এই উৎসবকে অমৃত সংকল্পের সময় হিসাবে সবার অংশগ্রহণকে
সুনিশ্চিত করেছে- তাই আমাদের প্রচ্ছদ নিবন্ধের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।
এই সংস্করণে জাতীয় কবি ও সাহিত্যিক মৈথিলী শরণ গুপ্ত এবং প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের
গল্প পড়ু ন। এর সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ নং ধারা বাতিলের পর রাজ্যের বিকাশ, ঝাড়খণ্ডে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর সফর, বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী দক্ষ য�োজনা
বিষয়েও পড়ু ন।
আসুন উদযাপন করি- স্বাধীনতা, ঐক্য, উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের ৭৫ বছর।

এখন তের�োটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার পড়তে ক্লিক করুন
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(জয়দীপ ভাটনগর )

ডাকবাক্স
আমি নিয়মিত নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি
ৃ ল এবং চমৎকার নিবন্ধগুলি পড়ার
পড়ি। সুশঙ্খ
মাধ্যমে আমরা আমাদের লেখার দক্ষতায় শান
দিতে পারি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,
ঐতিহাসিক এবং বৈদেশিক সম্পর্কের বিভিন্ন
মাত্রার উপর বর্তমান বিষয় জ্ঞান উপলব্ধ।
হনবন্ত সিং রাঠ�োর
hanwantsinghrathore0@gmail.com

বিশ্বের বৃহত্তম যুব জনসংখ্যার দেশ
ভারত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর দৃঢ় নেতৃত্ব, পরিকল্পনা এবং
দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে আমাদের
দেশ এক নতু ন দিক নির্দেশনা পেয়েছে।
দেশের তরুণরা তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির
মাধ্যমে নিজেদের জন্য উন্নয়ন
ও অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করেছে।
‘স্কিল ইন্ডিয়া মিশনে’র সাত বছর
পূর্ণহওয়ার উপলক্ষ্যে, ‘নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার’ পত্রিকায় এই বিষয়টি প্রচ্ছদ
নিবন্ধ হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।
সম্পাদকীয় দল মিশনের অগ্রগতি খুব
সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। মন্ত্রিসভা
দ্বারা প্রতিরক্ষা খাতে নিয়োগের নতু ন
পথ, অমৃত মহ�োৎসব, ক�োভিডের
বিরুদ্ধে লড়াই এবং প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর
বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এই সংখ্যায়
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার জন্য আমি
সমগ্র সম্পাদকীয়কে দলকে অভিনন্দন
জানাই।
চ�ৌধুরী শক্তি সিং অ্যাডভ�োকেট
shaktisinghadv@gmail.com

প্রথমবার নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা
পড়ার সুয�োগ পেলাম। পত্রিকার
নিবন্ধগুলির উপস্থাপনাও চমৎকার।
পুর�ো সংখ্যায় একটি নিবন্ধও বিষয়বস্তুর
বাইরে নয়। পত্রিকার সম্পাদনার মানও
খুব ভাল�ো। আমি নিশ্চিত এই পত্রিকা
আগামিদিনে আরও প্রশংসা পাবে।
পত্রিকার এই মান বজায় রাখুন।
বিনয় ঠাট্টে বিনয়।
thattey@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার ১-১৫
জুলাই সংখ্যাটি পড়লাম। এই পত্রিকার
প্রতিটি নিবন্ধই দুর্দান্ত, এবং আমি পুর�ো
পত্রিকাটি পড়ার চেষ্টা করি। পত্রিকার
এই সংখ্যায় দক্ষতা উন্নয়নের উপর
জ�োর দেওয়া হয়েছে, প্রচ্ছদ নিবদ্ধটি
আমার খুব পছন্দ হয়েছে। সেই সঙ্গে
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব বিভাগে
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাহিনি আমাদের
অনুপ্রেরণা য�োগায়।
সুরভী স্নেহা
snehasurabhi5@gmail.com

অনুসরণ করুন @NISPIBIndia
য�োগায�োগের ঠিকানা: রুম নম্বর ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুর�ো অফ কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩
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স

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের খেলনা

প্রধানমন্ত্রীর আবেদন
ফলপ্রসূ হয়েছে।
ভারতীয় খেলনার
রফতানি ৬১% বৃদ্ধি
পেয়েছে

ময়টা ছিল ২০২০ সালের আগস্ট, সেই
সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তার
‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে জনগণের উদ্দেশে
বলেছিলেন, “সারা বিশ্বে খেলনা শিল্পের
মূল্য প্রায় সাত লক্ষ ক�োটি টাকা, এবং এতে
ভারতীয়দের অবদান খুব কম। যে দেশে এত
বিপুল বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির মেলবন্ধন
রয়েছে, এত তরুণতরুণী রয়েছে, সেখানে
আমাদের দেশের অবদান এত কম হবে কেন।
এটা ভাল শ�োনাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রের উন্নতির
জন্য আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।“
প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদনে খেলনা খাতে ভারত
স্বনির্ভরতার নতু ন গল্প অধ্যায় রচনা করল।
দেশের প্রথম খেলনা মেলা হল ‘টয়ক্যাথন’।
এখানে
১০০%
বিদেশি
বিনিয়োগের
অনুমতি, খেলনা ক্লাস্টার, বিদেশী খেলনা
আমদানিতে বাধ্যতামূলক শংসাপত্র, ভারতীয়
খেলনাগুলিতে উদ্ভাবন, ডিজিটাল গেম
সেক্টরে নতু ন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ২০১৮১৯ সালে ভারতে ৩৭১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের
খেলনা আমদানি করা হয়েছিল, কিন্তু ২০২১২২ সালে এই সংখ্যা ৭০% কমে ১১০ মিলিয়নে
নেমে এসেছে। ২০১৮-১৯ সালে বিদেশের
বাজারে ভারতীয় খেলনা রফতানি ছিল ২০২
মিলিয়ন; ২০২১-২২ সালে তা ৬১% বৃদ্ধি পেয়ে
৩২৬ ডলার মিলিয়নে প�ৌঁছেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জাতীয় নিরাপত্তাকে শক্তিশালী
করে, ৭৫টি এআই-সক্ষম পণ্য চালু করা হয়েছে

বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রতিরক্ষা পণ্য ভবিষ্যতের
কৃযুত্রিমদ্ধে গুরুত্বপূ
র্ণহবে। এটি মাথায় রেখে, প্রতিরক্ষা

খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রচারের জন্য একটি
ক�ৌশল বিকাশের জন্য ২০১৮ সালে ‘এআই টাস্ক ফ�োর্স’
গঠন করা হয়েছিল। প্রতিরক্ষা খাতে স্বনির্ভরতার জন্য
ভারতে পণ্য উৎপাদনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া
হয়েছিল, এবং তারপরে উদ্ভাবনের প্রচারের জন্য
স্টার্টআপ এবং বিদেশি বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত করা
হয়েছিল। এর ফলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা পণ্যের রফতানি
যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক
সরঞ্জামের চাহিদাও পূরণ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ
বছরে প্রতিরক্ষা পণ্য রফতানি তের�ো হাজার ক�োটি
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টাকার সর্বোচ্চ অঙ্ক অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে
বেসরকারি খাতের অবদান রয়েছে ৭০%, বাকি ৩০%
অবদান সরকারি খাতের। ১১ জুলাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী
রাজনাথ সিং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সজ্জিত ৭৫টি পণ্য
বা প্রযুক্তি চালু করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয়/
মানবহীন/র�োব�োটিক্স সিস্টেমে এআই প্ল্যাটফর্ম
অট�োমেশন, ব্লক চেইন-ভিত্তিক অট�োমেশন, কমান্ড,
কন্ট্রোল, য�োগায�োগ, কম্পিউটার এবং বুদ্ধিমত্তা,
নজরদারি এবং তথ্যসংক্রান্ত অভিযান, সাইবার
নিরাপত্তা, মানব আচরণ বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা,
প্রাণঘাতী স্বায়ত্তশাসিত অস্ত্র ব্যবস্থা, লজিস্টিক এবং
সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট প্রোডাক্টস এবং সিস্টেম।
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নতু ন সংসদ ভবনে উন্মোচিত হল
জাতীয় প্রতীক অশ�োক স্তম্ভ

ভা

রত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, এবং সংসদ সেই গণতন্ত্রের
মন্দির। তবে প্রায় ১০০ বছর আগে নির্মিত এই সংসদ
ভবনের বেশ কিছু সংস্কারের পরও ক্রমবর্ধমান চাহিদার
আল�োকে আর ক�োন�ো উন্নতির অবকাশ ছিল না। তাই
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী নতু ন সংসদ ভবন এবং সেন্ট্রাল
ভিস্তা প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। একটি নতু ন এবং
স্বনির্ভর ভারতের ম�ৌলিক চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে এর নির্মাণ
শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১১ জুলাই ভারতের
জাতীয় প্রতীক অশ�োক স্তম্ভের উন্মোচন করেন, যা এই নতু ন
ভবনের শীর্ষেস্থাপন করা হয়েছে। এই জাতীয় প্রতীকটি ব্রোঞ্জ
ধাতু দ্বারা নির্মিত। ২১ ফুট লম্বা এই প্রতীকটির অজন ৯৫০০
কিল�োগ্রাম। নতু ন সংসদ ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হলে এই জাতীয়
প্রতীকটি ভারতের একতা, অখণ্ডতা এবং সার্বভ�ৌমত্ব রক্ষা
করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

মিষ্টি বিপ্লব: শীর ্ষদশ মধু উৎপাদনকারী
দেশের মধ্যে অন্যতম ভারত

নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে দেশের কৃষকদের আয়
প্রধানমন্ত্রী
বাড়াতে ঐতিহ্যবাহী কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য অনেক কৃষি

পণ্যের প্রচার করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হল মধু উৎপাদন।
এর ফলে কৃষকদের আয় শুধু বৃদ্ধি পায় এমন নয় বরং তাঁরা
বিদেশেও মধু রফতানি করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, মধু এবং
মধুজাত পণ্যগুলির আন্তর্জাতিক চাহিদা উল্লেখয�োগ্যভাবে বৃদ্ধি
পেয়েছে। প্রতি বছর দেশের প্রায় অর্ধেক উৎপাদন রফতানি
করা হয়। দেশে 'মিষ্টি বিপ্লব' প্রচারের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, মধু
রফতানি ২০১৩ সালে ১২৪ ক�োটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২২
সালে ৩০৯ ক�োটি টাকা হয়েছে। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে মধু
রফতানি ১৪৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত বিশ্বের নবম বৃহত্তম মধু
রফতানিকারক দেশ হয়ে উঠেছে।

স্টার্টআপ সারিতে প্রথম স্থানে রয়েছে গুজরাত ও কর্নাটক
‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’- এর মত�ো প্রচার
অভিযানগুলি কয়েক বছর আগে কল্পনাও করা যেত না,
তাই স্টার্টআপের মত�ো শব্দগুলি সাধারণ মানুষের অজানা
ছিল। একই সময়ে, ভারত গত আট বছরে বিশ্বের স্টার্টআপ
রাজধানী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ৭০,৮০৯টি স্টার্টআপ এবং
১০১টি ইউনিকর্ন নিয়ে ভারতে এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম
স্টার্টআপ পরিবেশ গড়ে উঠেছে। রাজ্যগুলিতে স্টার্টআপ
ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার জন্য ২০১৮ সালে তালিকা চালু
করা হয়েছিল। সম্প্রতি ২০২১ সালে স্টার্টআপের ক্ষেত্রে
সেরা ফল প্রদর্শনকারী রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির

তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তালিকার শীর্ষেরয়েছে গুজরাত ও
কর্ণাটক। ‘স্টার্টআপ ইন্ডিয়া’ ওয়েবসাইট অনুসারে, গুজরাতে
১৪,২০০টিরও বেশি স্টার্টআপ নিবন্ধিত রয়েছে, যা সমস্ত
স্টার্টআপের ৬.৭০%। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং উত্তর পূর্ব
রাজ্য বিভাগে শীর্ষেরয়েছে মেঘালয়। তালিকায় স্থান অর্জনের
ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সহয�োগিতা, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তাকে
উৎসাহিত করা, বাজারে প্রবেশাধিকার, আর্থিক সহায়তা এবং
পরামর্শদানের মত�ো বিষয়গুল�োকে বিবেচনা করা হয়েছে।
সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে ক্লিক করুন- https://www.pib.gov.
in/PressReleasePage.aspx এ উপলব্ধ? PRID=1839259।
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জাতির জনক তাঁকে ‘জাতীয় কবি’
বলে সম্বোধন করতেন

জন্ম- ৩ আগস্ট, ১৮৮৬। মৃত্যু- ১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৪
মৈথিলী শরণ গুপ্ত ... হিন্দি সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। আধুনিক হিন্দি সাহিত্য তথা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর
অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর রচনা সাধারণ মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল , তাঁদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের
বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নতু ন করে উদ্দীপিত করেছিল। লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয়তাবাদী
কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে ‘জাতীয় কবি’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

উ

ত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি জেলার চিরগাঁও শহর
আজ ক�োটি ক�োটি হিন্দি সাহিত্য প্রেমীদের
কাছে একটি তীর্থস্থানের চেয়ে কম নয়, কারণ
এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মৈথিলী শরণ গুপ্ত।
জাতীয় কবি মৈথিলী শরণ গুপ্ত ১৮৮৬ সালের ৩
আগস্ট এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেঠ রামচরণ
এবং ক�ৌশল্যা বাইয়ের তৃতীয় সন্তান ছিলেন। তাঁর
পিতা ছিলেন রামভক্ত এবং কাব্যপ্রেমী। বিদ্যালয়ে
পড়াশ�োনার তু লনায় খেলাধুলার প্রতি তাঁর বেশি ঝ�োঁক
ছিল। ফলে মৈথিলী শরণ গুপ্তের পড়াশ�োনা অসম্পূর্ণ
থেকে যায়। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের পরিবর্তে তিনি
বাড়িতেই এক প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে হিন্দি, সংস্কৃ ত,
ইংরেজি ও বাংলা ভাষার জ্ঞান লাভ করেন। তিনি
একবার বলেছিলেন, “আমি কেন পড়াশ�োনা করব?
আমি পড়ার জন্য জন্মাইনি। ল�োকে আমাকে পড়বে।”
শৈশবে যে কথাগুল�ো তিনি বলেছিলেন তা জীবনের
শেষভাগে সত্য হয়ে ওঠে।
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‘রসিকেন্দ্র’ থেকে মৈথিলি শরণ গুপ্তের যাত্রা
ব্রজভাষা হিন্দি সাহিত্যে, বিশেষত হিন্দি কাব্য সাহিত্যের
ধারায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সেই সময় খড়িব�োলির
নেতা পণ্ডিত মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী হিন্দি ভাষা নিয়ে
দেশজুড়ে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী
ঝাঁসি রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তিনি সেখানকার
নাগরীপ্রচারণী সভা থেকে প্রকাশিত সরস্বতী পত্রিকা
সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তখন যে ক�োনও
লেখকের জন্য তাঁর সাহিত্যকর্ম সরস্বতীতে প্রকাশিত
হওয়াটা অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ছিল। একদিন মৈথিলী শরণ
গুপ্ত সাহস করে মহাবীর প্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে যান,
সেখানে দুজনের মধ্যে আলাপ আল�োচনা হয়েছিল। শরণ
গুপ্ত বলেন- “আমার নাম মৈথিলী শরণ গুপ্ত, আমি কবিতা
লিখি এবং আমি চাই আপনি আমার কবিতা সরস্বতীতে
প্রকাশ করুন।“ এ বিষয়ে মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী বলেন“অনেকেই চান তাঁদের লেখা সরস্বতীতে প্রকাশিত হ�োক
কিন্তু সবাই সুয�োগ পায় না তারপর আপনি ব্রজভাষায়
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লেখেন। আমরা শুধু খড়িব�োলিতে নিবন্ধ প্রকাশ করি।“
এ বিষয়ে মৈথিলী শরণ বলেন – “প্রকাশকের আশ্বাস
পেলে খড়িব�োলিতে কবিতা লিখব, রসিকেন্দ্রের নামে
আমার রচনা পাঠাব।“ তিনি উত্তর পেয়েছিলেন- “যদি
এটি প্রকাশিত হওয়ার য�োগ্য হয় তবে অবশ্যই প্রকাশিত
হবে।“ তাঁকে আরও বলা হয়েছিল যে কবিতাটি যে ক�োনও
কলমের পরিবর্তে তাঁর আসল নামে পাঠাতে হবে। মহাবীর
প্রসাদ দ্বিবেদীর কথায় সেই প্রথমবার মৈথিলী শরণ গুপ্ত
খড়িব�োলিতে ‘হেমন্ত’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন।
মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী কিছু পরিবর্তনের পর সেই কবিতাটি
সরস্বতী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। হেমন্ত প্রকাশের
পর তাঁর সাহিত্যকর্মসরস্বতী পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত
হতে থাকে। হিন্দি ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য তিনি খুব
শীঘ্রই ‘দাদ্দা’ নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।
হিন্দি ভাষার প্রতি নিবেদিত ছিলেন ‘দাদ্দা’
১৯০৫ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে মৈথিলী শরণ গুপ্তের
কবিতা সরস্বতী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম
কাব্য, হেমন্ত থেকে জয়দ্রথ, ভারত-ভারতী এবং সাকেত
পর্যন্ত সমস্ত রচনা বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে
সরস্বতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১০ সালে ইন্ডিয়ান
প্রেস থেকে তাঁর অন্যতম লেখা 'রঙ মে ভাং' প্রকাশিত
হয়। ১৯২১ সালে, মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী সম্পাদক পদ
থেকে পদত্যাগ করেন, তারপর মৈথিলী শরণ গুপ্ত ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লেখালেখি শুরু করেন।
চিত্তোরের নাম শুনলেই আমাদের মনে ঝিলিক দিয়ে
ওঠে।
'রঙ মে ভাং' কবিতার পর ‘জয়দ্রথ-বধ’ প্রকাশিত
হয়। তিনি জয়দ্রথ-বধের মাধ্যমে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের
বিষয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
পাঠক ! প্রথমত, সর্বত্র 'জয় জানকি জীবন' বলুন।
পূর্বপুরুষের বিনয়ের শিক্ষার ধারা প্রবাহিত থাকুক। দুঃখ,
দুঃখ, যখনই আসে, ধৈর্যধরে সহ্য করুন। সফলতা আসবে
না কেন? কর্তব্যের পথে অটল থাকুন। অধিকার হারান�ো
এবং নীরবে মেনে নেওয়া- দুটি অপকর্ম। আপনার ভাইকে
অপকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়াও ধর্ম!
জয়দ্রথ-বধের পরে মৈথিলী শরণ গুপ্ত জনপ্রিয়তার
শীর্ষেপ�ৌঁছে যান, কিন্তু ১৯১৪ সালে ‘ভারত ভারতী’ তাঁকে
দেশের শীর্ষকবিদের মধ্যে স্থান করে দেয়। ভারতভারতীর
জনপ্রিয়তা এমন ছিল যে সমস্ত কপি তৎক্ষণাৎ বিক্রি
হয়ে যায় এবং দুই মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ
করতে হয়। ‘ভারত ভারতী’ প্রকাশিত হওয়ার পর মহাত্মা
গান্ধী তাঁকে ‘জাতীয় কবি’ হিসাবে আখ্যা দেন। জাতীয়
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আন্দোলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সকালের প্রার্থনায় ভারত
ভারতী গাওয়া হত�ো। গ্রামের নিরক্ষর ল�োকেরাও তা শুনে
মুখস্থ করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর অসহয�োগ আন্দোলনের
পর, যখন নাগপুরে ঝাণ্ডা সত্যাগ্রহ হয়েছিল, তখন সমস্ত
সত্যাগ্রহী মিছিলে ভারত ভারতী গান গেয়ে সত্যাগ্রহ
করতেন। ব্রিটিশ সরকার ভারত ভারতী নিষিদ্ধ করে এবং
সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করে। ভারত ভারতী এখনও সাহিত্য
জগতে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের এক ঐতিহাসিক দলিল
হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৯১৪ সালে, শকুন্তলা এবং দুই বছর পরে, কিষাণ নামে
একটি কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে তিনি ভারতীয়
কৃষকদের দুর্দ শার চিত্র ফুটিয়ে তু লেছিলেন। ১৯৩৩ সালে
তিনি ‘দ্বাপর’ এবং ‘সিদ্ধরাজে’র মত�ো কিংবদন্তি কাব্য
সংকলন রচনা করেন।
তাঁর রচনার মধ্যে প�ৌরাণিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
তাঁর বিভিন্ন কবিতায় রামায়ণ, মহাভারত এবং ব�ৌদ্ধ
গল্পের প্রসঙ্গ রয়েছে। তাঁর লিখিত বিখ্যাত বই ‘সাকেত’ এর
উল্লেখয�োগ্য চরিত্র হল লক্ষ্মণের স্ত্রী ঊর্মিলা। ‘যশ�োধারা’র
প্রধান চরিত্র হলেন গ�ৌতম বুদ্ধের স্ত্রী যশ�োধারা। জাতির
জনক মহাত্মা গান্ধী মৈথিলী শরণ গুপ্তকে জাতীয় কবি
উপাধিতে সম্মানিত করেন। সেই থেকে মৈথিলী শরণ গুপ্ত
জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৩৭ সালে তিনি ‘সাকেত’র
গ্রন্থের জন্য হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃ ত হন।
১৯৫৪ সালে তিনি পদ্মভূ ষণ সম্মানে ভূ ষিত হন।
কর�োনার মত�ো সংকটকালীন পরিস্থিতিতে যে সমস্ত
নতু ন সুয�োগ এসেছে, সে বিষয়ে রাজ্যসভায় ভাষণ
দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী মৈথিলী শরণ
গুপ্তকে উল্লেখ করে বলেছিলেন - "যখন আমি সুয�োগ
নিয়ে আল�োচনা করি তখন আমি মৈথিলী শরণ গুপ্তের
কবিতা আবৃত্তি করতে চাই। তিনি বলেছিলেন “সুয�োগ
আপনাদের সামনে রয়েছে, তবুও আপনি নীরব। আপনার
কাজের ক্ষেত্রটি বড়, মুহুর্তে এটি অমূল্য হয়ে উঠতে পারে,
ওহে ভারত, জেগে ওঠ�ো, চ�োখ খ�োল�ো। এটি মৈথিলী শরণ
গুপ্তের লেখা। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছে যদি এই সময়ে, যদি
একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁকে লিখতে হত, তিনি কী
লিখতেন - আমি কল্পনা করি যে তিনি লিখতেন- “সুয�োগ
আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে, আপনি আত্মবিশ্বাসে
পূর্ণ। প্রতিটি বাধা, প্রতিটি সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে দাও, হে
ভারত , স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে চল�ো।“
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২
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জম্মু- কাশ্মীর এবং লাদাখ

বিকাশের
নতু ন ভ�োর

তিন বছর আগে, ৫ আগস্ট
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
নেতৃত্বাধীন সরকার জম্মু ও
কাশ্মীর এবং লাদাখ থেকে ৩৭০
নং ধারা অপসারণ করেছিল। এর
ফলে ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর
ধারণা আরও জ�োরদার হয়েছিল।
উন্নয়নের দ�ৌড়ে পিছিয়ে থাকা
জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে
কয়েক দশকের ব্যবধান পূরণ
হয়েছিল। বিগত তিন বছরে, এই
অঞ্চলটি দেশের অন্যান্য অংশের
সঙ্গে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়েছে।
জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ
দেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলির মত�ো
উন্নয়নের স্রোতে সামিল হয়েছে।
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ম্মু ও কাশ্মীরে উন্নয়নের একটি নতু ন যুগ শুরু হয়েছে।
সেখানে অশান্তি হ্রাস পেয়েছে, ফলে বিকাশের পথও প্রশস্ত
হয়েছে। ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা বাতিল করার পরে,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন যে এই অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
পাবে, সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। তিন বছর আগে ৫ আগস্ট জম্মু ও
কাশ্মীর এবং লাদাখে উন্নয়নের জন্য ৩৭০ নং ধারা বাতিল করা হয়েছিল,
এক নতু ন ব্যবস্থার প্রচার করা হয়েছিল, প্রচুর কর্মসংস্থানের সুয�োগ
তৈরি হয়েছিল। জম্মু এবং কাশ্মীরে সাতটি নতু ন মেডিক্যাল কলেজ
এবং পাঁচটি নতু ন নার্সিং কলেজ অনুম�োদন করা হয়েছে। মেডিক্যালে
আসন সংখ্যা পাঁচশ�ো থেকে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।
জম্মু ও কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয়েছে,
যা শিল্পক্ষেত্রগুলিকে উপকৃত করার পাশাপাশি রাজস্ব বৃদ্ধি করবে।
কৃষির উন্নয়ন হলে এখানকার মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে, স্বাভাবিকভাবে
অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে। জম্মু ও কাশ্মীরে এক দেশ, এক রেশন কার্ড
স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে, অন্যদিকে উজ্জ্বলা, ডিবিটি, স�ৌভাগ্য এবং
অন্যান্য অনেক প্রকল্প জম্মু ও কাশ্মীরে ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৭০ নং ধারা থেকে মুক্তির তিন বছর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী পরিকল্পনা করেছেন,
২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয়
জল সরবরাহ করতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার
২০২২ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে এই লক্ষ্য
পূরণ করতে চলেছে। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের
একমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেখানে প্রত্যেক
ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত য�োজনার সুবিধা
পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা- শহরাঞ্চল
এবং গ্রামীণ-এর অধীনে নাগরিকদের পাকা বাড়ি
প্রদান করা হচ্ছে।
জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ নং ধারা বাতিলের
পর কী পরিবর্তন হয়েছে তা ব�োঝার জন্য, গত ৭০
বছরে উন্নয়নের গতি এবং মানুষের জীবনযাত্রার
মান দেখতে হবে। ৭০ বছরে, জম্মু ও কাশ্মীরের
প্রায় ২,২০,০০০টি পরিবার পাকা বাড়ি, শ�ৌচাগার,
বিদ্যুৎ এবং জলের মত�ো ম�ৌলিক সুবিধাগুলি থেকে
বঞ্চিত ছিলেন। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী ২-৩ বছরের মধ্যে সেখানকার মানুষদের
কাছে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় সুয�োগ-সুবিধা প�ৌঁছে
দিয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিটি গ্রামে গণতন্ত্র
প�ৌঁছেছে। পাহাড়ের মানুষ আগে সংরক্ষণের
সুবিধা পেতেন না, কিন্তু এখন পাচ্ছেন। জম্মুকাশ্মীরের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ প�ৌঁছেছে।
জম্মু ও কাশ্মীরের শিল্প বিকাশের পরিকল্পনা
এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে জম্মু ও
কাশ্মীরের সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বাত্মক উন্নয়ন হতে
পারে। কম উন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপন করলে
আরও বেশি সুয�োগ সুবিধা গড়ে ওঠে। জম্মু
ও কাশ্মীর এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়েছে,
যা পর্যাপ্ত জনশক্তির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে।
এছাড়াও, উর্দু এবং ড�োগরির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি এবং
ইংরেজিকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে,
যা প্রশাসনিক কাজকে আরও সহজ করবে। জম্মু
ও কাশ্মীরে তিন স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নির্বাচন
শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আজ সবাই তাঁদের
অধিকার প্রয়োগ করছে। এই নির্বাচনগুলি জম্মু ও
কাশ্মীরে উন্নয়নে এক নতু ন যুগের সূচনা করেছে।
জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতির
কারণে পর্যটকদের ভিড় বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটন
শিল্পে জ�োয়ার এসেছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং
লাদাখে সেই সকল স্থানগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে যা
শীর্ষ পর্যটন গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে। হিমালয়ের
১৩৭টি পর্বতশৃঙ্গ বিদেশি পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত
করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৫টি শৃঙ্গ জম্মু ও কাশ্মীর
এবং লাদাখের। লাদাখে ব�ৌদ্ধ অধ্যয়ন কেন্দ্র-
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আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অভূতপূর্বস্বচ্ছতা
সকল কাজের জন্য
ই-টেন্ডারিং বাধ্যতামূলক

জিও ট্যাগিং এবং ১০০%
সার্টিফিকেশন

জনগণের স্কিম, জনগণের অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতায়ন
প�োর্টাল রয়েছে যাতে যে ক�োনও নাগরিক যে ক�োনও চলমান
প্রকল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণতথ্য পেতে পারেন। বর্তমানে প্রায় ৩৯
হাজার প্রকল্প উপলব্ধ রয়েছে।

সুশাসনের নতু ন অধ্যায়:

৫০২৭৬টি

সুশাসন সূচকে জম্মু ও
কাশ্মীর দেশের জন্য মানদণ্ড
হয়ে উঠেছে।

প্রকল্প ২০২১-২২ সালে সম্পন্ন
হয়েছে, যেখানে ১২৩৬৭টি
প্রকল্প ২০১৯-২০ সালে সম্পন্ন
হয়েছে।

শক্তি ক্ষেত্রে বড় সাফল্য
এখনও পর্যন্ত

৩৫০০

মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদন,
যা আগামী তিন বছরে
দ্বিগুণ এবং পরবর্তী সাত
বছরে তিনগুণ করার
লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।
২০১৯-২০ সালে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম
সড়ক য�োজনার অধীনে ১৩২৫
কিল�োমিটার রাস্তা তৈরি করা
হয়েছিল, ২০২১-২২ সালে তা
বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৮৪ কিল�োমিটার
হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে,
প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত
করার জন্য ১২৫টি সেতু নির্মাণ
করা হবে।

২০১৯-২০ সালে ৮৪টি প্রকল্প
নার্বাড দ্বারা অনুম�োদিত
হয়েছিল, যেখানে ২০২১২২ সালে ৪০০টি প্রকল্প
অনুম�োদিত হয়েছিল। একক
উইন্ডো সুবিধা বিকাশের জন্য
২০০টিরও বেশি পরিষেবা
অনলাইনে গড়ে ত�োলা
হয়েছে।

কৃষি ও কৃষকের সমৃদ্ধি

n

n

জম্মু ও কাশ্মীর কৃষি থেকে মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে
রয়েছে। অন্যদিকে কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট খাতের ক্ষেত্রে জম্মু ও
কাশ্মীর দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে।
কাশ্মীরের জাফরান জিআই ট্যাগ পেয়েছে এবং উৎপাদন
বৃদ্ধির ফলে জাফরান চাষীদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে। কিষাণ
ক্রেডিট কার্ড, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ য�োজনার সুবিধার পরিধি
দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪২১৯টি পঞ্চায়েতে একটি ধান মাড়াই
যন্ত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য স্থানীয় কৃষি পণ্যের
বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হচ্ছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২
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স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের
সমৃদ্ধির লক্ষ্যে
৭১৭৭ ক�োটি টাকা ব্যয়ে দুটি নতু ন এমস, দশটি নতু ন
নার্সিং কলেজ, দুটি রাজ্য ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, সাতটি
নতু ন মেডিক্যাল কলেজ, পাঁচটি নার্সিং কলেজকে উন্নত
করা হচ্ছে এবং ২৭৪টি অন্যান্য প্রকল্প মূলধন ব্যয়ের
অধীনে রাখা হয়েছে।
জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য
অবকাঠাম�োর উন্নতির
জন্য ৮৮১ ক�োটি টাকা
ব্যয় করা হচ্ছে, ম�োট
১৪০টি প্রকল্পের মধ্যে
১৩২টি সম্পন্ন হয়েছে
এবং বাকিগুলি ২০২২-২৩
সালে শেষ হবে।

স্বাস্থ্য, আয়ুষে
বিনিয়োগের নীতি
অনুম�োদিত হয়েছে
এবং মাদকাসক্তি
মুক্ত করার নীতিও
অনুম�োদিত হয়েছে।

২০২০ সালে অক্সিজেন প্ল্যান্টের সংখ্যা ছিল ২৪টি যা এখন
বেড়ে হয়েছে ১৭৩। আগে ক্ষমতা ছিল ১৪৯১৬ লিটার প্রতি
মিনিট, এখন হয়েছে ১,৩৪,৯১৬ লিটার প্রতি মিনিট।
	ক�োভিডের কারণে মৃত্যুর জন্য ৪১৮টি পরিবারকে ‘পিএম
কেয়ার ফান্ড’ থেকে পেনশন এবং ৪১৪ জন শিশুর বৃত্তি
মঞ্জু র করা হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে চিত্তাকরক
্ষ
সাফল্য

৬০০
নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
হয়েছে সমগ্র শিক্ষার
অধীনে।

৫৯টি

কস্তুরবা গান্ধী
বিদ্যালয় এবং
২৩টি হস্টেল।

৩৮০০০

জন শিক্ষককে
নিয়মিত করা হয়েছে
জম্মু এবং কাশ্মীরে।

১২ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থীকে
প্রথমবার স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা
হয়েছে। বদলি-নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ
ও অনলাইন করা হয়েছে।
৪০০০ স্কু লে স�ৌর শক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩ সালের
মার্চের মধ্যে ৫০০টি স্কু লে অটল টিঙ্কারিং ল্যাব স্থাপন করা
হবে। আদিবাসী এলাকায় ছয়টি একলব্য মডেল আবাসিক
স্কুল এবং ২০০টি স্মার্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে।
রেকর্ড সময়ে আইআইটি-আইআইএম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
প্রথমবারের মত�ো ৫০টি নতু ন কলেজ চালু হয়েছে, যেখানে
এক বছরে ২৫ হাজার অতিরিক্ত আসন যুক্ত হয়েছে। নতু ন
জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

	ক�োভিডের কারণে যে পরিবার প্রধান উপার্জনকারীকে
হারিয়েছে তাঁদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রকল্প।

নারীদের জন্য সমান অধিকার ও সুয�োগ

n

n

n

n

৬০ হাজার স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর পাঁচ লক্ষেরও বেশি মহিলা সুবিধা
পেয়েছেন।

‘হসলা’ উদ্যোগ নারী উদ্যোক্তাদের স্বনির্ভর হওয়ার সুয�োগ দেয়।
প্রথম ব্যাচকে ১.৫৮ ক�োটি টাকা ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক সহায়তার প্রাপ্যতা, ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত
হওয়া, নীতি প্রণ�োদনা, মিশন ইয়ুথের অধীনে সহায়তা, ই-কমার্স
প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মত�ো সুয�োগ।
‘ডিজিপে সখী’, কৃষি সখী, পশু সখী, এবং উমেদ মহিলা হাটের
মত�ো উদ্যোগের মাধ্যমে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের সামনে
নতু ন সুয�োগ তৈরি হয়েছে।

সহ প্রথম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত
হচ্ছে। লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়ার
দীর্ঘদিনের দাবিও পূরণ হয়েছে এবং লাদাখেও উন্নতির পথ
প্রশস্ত হচ্ছে।
তিন বছর আগে ৫ আগস্ট, কেন্দ্রীয় সরকার একটি
খুব দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
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বিনিয়োগের জন্য
আকরণীয়
্ষ
কেন্দ্র

৫২০০০ ক�োটি টাকার
বিনিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে,
যা ২.৩৭ লক্ষ কর্মসংস্থানের
সুয�োগ তৈরি করবে। এর মধ্যে
রয়েছে কাশ্মীর বিভাগের জন্য
১৪৫০০ ক�োটি টাকা এবং জম্মু
বিভাগের প্রকল্পের জন্য ২১৬০০
ক�োটি টাকা।

ম�োদীর নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরে, বিশেষ করে উপত্যকায়
উন্নয়নের একটি নতু ন যুগ শুরু হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের
প্রভাব ২০২৪ সাল নাগাদ আরও ভাল�োভাবে দেখা যাবে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর হৃদয়ে কাশ্মীর বাস করে, তিনি যখনই কথা
বলেন, সমস্ত পরিকল্পনা ঠিকমত�ো বাস্তবায়িত হচ্ছে কি
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বিশেষ প্রতিবেদন

সকলের জন্য সমতা এবং
ন্যায়বিচার
n

তরুণদের জন্য নতু ন সুয�োগ
n

n

n

মুমকিন, তেজস্বনী, রাইজ টুগেদার, ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম তরুণদের
এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করছে। ‘আভসার’-এর মত�ো মঞ্চের সাহায্যে
কর্পোরেট জগতে কর্ম সংস্থানের উদ্যোগ। ১০০ জন প্রশাসনিক সেবা
প্রার্থীদের সুবিধা প্রদান।

n

গ্রামীণ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের কর্মসংস্থান ও
সুয�োগ তৈরি করে তাঁদের সবল করা হচ্ছে। য�োগ্য প্রার্থীরা যাতে নিয়োগ
পান তার জন্য স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে নিয়োগ অভিযান চলছে।
১৭ লক্ষের বেশি যুবক ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং ১.২৬ লক্ষ
যুবক প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। প্রতিটি জেলায় ইনড�োর স্পোর্টস কমপ্লেক্স,
প্রতিটি পঞ্চায়েতে খেলার মাঠ এবং স্টেডিয়াম-সহ আন্তর্জাতিক মানের
সুয�োগ-সুবিধা।

n

n

আমাদের জন্য ৫ আগস্টের সিদ্ধান্ত দৃঢ়। ঠিক তেমনই জম্মু ও
কাশ্মীর এবং লাদাখকে একটি নতু ন পথে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পও
অটু ট। ৫ আগস্ট, জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতের সমগ্র সংবিধান
কার্যকর হয়েছে, পুর�ো আইন কার্যকর হয়েছে এবং আমরা জম্মু
ও কাশ্মীর এবং লাদাখের ৭০ বছরের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড়
প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে সক্ষম হয়েছি।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

n

n

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

n

n
n

n

পঞ্চায়েতি রাজ আইন তিনটি স্তরেই কার্যকর করা হয়েছিল। ২০টি
জেলার জন্য জেলা পরিকল্পনা অনুম�োদিত হয়েছিল এবং বাজেট
দ্বিগুণ হয়ে ১২,৬০০ ক�োটি টাকা হয়েছে।
জনপ্রতিনিধি এবং তাঁদের পরিবারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকার বিমা।
সরকারি কাজকে সম্পূর্ণকাগজবিহীন করতে প্রচারণা শুরু হয়েছে।
১০০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ভারতনেটের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।
জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাসে এই প্রথমবার ১৫০ বছরের পুরন�ো দরবার
প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। দ্বি-বার্ষিক রাজধানী থাকার কারণে, সমস্ত
পণ্য ট্রাকে করে নিয়ে যেতে হয়, সেই কারণে সরকারের ব্যয় বেড়েছে।

না, তিনি সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সমস্ত প্রকল্পের সুফল
ভারতের বাকি রাজ্যগুলির মত�ো জম্মু ও কাশ্মীরের
মানুষরাও পাচ্ছেন কিনা তা জানতে চান।“ একই সময়ে
জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখও অতীতের শৃঙ্খল ম�োচনে
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ , যা তাদের বর্তমান অবস্থানকে শক্তিশালী
করছে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছে। আগে,

সংরক্ষণের বিধান পরিবর্তন করে
এর পরিধি প্রসারিত করা হয়েছিল।
পাহাড়ি অঞ্চলের ভাষাভাষীদের
জন্য ৪% এবং অর্থনৈতিকভাবে
দুর্বল অংশের জন্য ১০%।
অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীর জন্য
এর অন্তর্ভুক্তি ২% থেকে ৪% বৃদ্ধি
করা হয়েছিল। সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ
রেখার কাছে বসবাসকারী মানুষের
অন্তর্ভুক্তি ৩% থেকে ৪% বৃদ্ধি
পেয়েছে।
ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণে আয়ের
সীমা ৪.৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে
৮ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
জনসংখ্যা অনুযায়ী বিধানসভা
আসনে উপজাতি সংরক্ষণ।
এ পর্যন্ত ৫,৩৬,৪৩৩৬ জনকে
স্থায়ী বাসিন্দা শংসাপত্র প্রদান করা
হয়েছে।
দুটি
উপজাতীয়
জাদুঘর,
দুটি উপজাতীয় ভবন, ১৫টি
হস্টেলের উন্নয়ন, ৬০টি গ্রামে
অবকাঠাম�োগত উন্নয়নের উপর
জ�োর দেওয়া হয়েছে।

পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশ

আকাশপথে রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক
এসেছে। ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে
২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ৭৯ লক্ষেরও
বেশি পর্যটক জম্মু ও কাশ্মীর পরিদর্শন
করেছেন। শুধুমাত্র ২০২১ সালের
ডিসেম্বরেই, শ্রীনগর বিমানবন্দরে আগত
যাত্রীর সংখ্যা ৩.২৪ লক্ষ অতিক্রম করেছে।
৭৫টি নতু ন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ত�োলা
হচ্ছে। হাউসব�োট উৎসব, সুফি অনুষ্ঠান,
সাহিত্য ও অন্যান্য উৎসব আয়োজনের
মাধ্যমে পর্যটনের প্রচার করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদীরা পুলওয়ামায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং
এখন পুলওয়ামায় দুই হাজার ক�োটি টাকা ব্যয়ে এমস
তৈরি করা হচ্ছে। তরুণদের জন্য কলেজ বন্ধ ছিল, আজ
প্রায় ৯০০ক�োটি টাকা ব্যয়ে আইআইটি, নিফট্  গড়ে
উঠছে। এর পাশাপাশি এখানে দুটি এমস এবং মেডিক্যাল
কলেজও গঠন করা হচ্ছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২
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নমঃ শিবায়

শ্রাবণ মাস শুরু হওয়ার ঠিক আগে মহাদেবের শহর
দেওঘরে বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী। একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ডে ১৬০০০ ক�োটি
টাকার বেশি মূল্যের স্কিম চালু করা হয়েছে।
উচ্চগতির সংয�োগ কেবল
শহরগুলিকে সংযুক্ত করে না, এটি
শহরগুলির উন্নতিতেও গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করে। পূর্বেবিমান
পরিষেবার মত�ো দ্রুত পরিবহণ
পদ্ধতি কেবলমাত্র দেশের বড়
শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল;
যাইহ�োক, ‘উড়ান’ প্রকল্পটি ছ�োট এবং
মাঝারি শহরগুলিকে এই পরিষেবার
সঙ্গে যুক্ত করার জন্য চালু হয়েছিল।
য�োগায�োগ ও পরিকাঠাম�োর উন্নতি
হচ্ছে, সেই সকল পরিবর্তনের সাক্ষী
হয়ে উঠছে মহাদেবের শহর দেওঘর,
ভগবান বুদ্ধের শহর কুশীনগর।
12 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২

দে

ওঘর বাবা বৈদ্যনাথের শহর! বার�োটি জ্যোতির্ লিঙ্গের
মধ্যে অন্যতম হল এই বৈদ্যনাথ ধাম। এই তীর্থস্থান
পরিদর্শন করার পরে সকল তীর্থযাত্রী এই স্থানের
মাহাত্ম্য অনুভব করেন। ভারতের এই আধ্যাত্মিক কেন্দ্রটি এখন
সরাসরি বিমান পরিষেবার দ্বারা সংযুক্ত হল। গত ১২ জুলাই
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দেওঘর বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেন।
তিনিই দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি বাবা বৈদ্যনাথ ধাম মন্দিরে
গিয়ে প্রণাম করেছেন। তিনি ঝাড়খণ্ডে ১৬,৮০০ ক�োটি টাকার
প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও করেছিলেন।
পর্যটন মন্ত্রকের প্রসাদ প্রকল্পের অধীনে বাবা বৈদ্যনাথ ধামের
উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। দেওঘরের এই বিমানবন্দরটি
‘উড়ান’ প্রকল্পের অংশ হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যা দেশের
ছ�োট এবং মাঝারি আকারের শহরগুলির সঙ্গে সংয�োগ স্থাপন
করবে। ১২ জুলাই এই বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবাও শুরু
হয়। এটি ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় বিমানবন্দর। সংয�োগের পাশাপাশি,
বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত দেশের গুরুত্বপূর্ণ
স্থানে সুয�োগ-সুবিধা তৈরিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ মন�োয�োগ
দিয়েছে।

ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে প্রধানমন্ত্রীর সফর

ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় বিমানবন্দর হল দেওঘর। প্রধানমন্ত্রী
২০১৮ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

n

n

n

	প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র
ম�োদী
২০১৮ সালের ২৫ মে দেওঘর
বিমানবন্দরের উন্নয়নের ভিত্তি
স্থাপন করেছিলেন। এটি ভারতীয়
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪০১
ক�োটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে।
৬৫৭ একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত
দেওঘর বিমানবন্দর। এর মধ্যে
রয়েছে রানওয়ে। এটি ২৫০০
মিটার দীর্ঘ এবং ৪৫ মিটার চওড়া।
এই রানওয়ে এয়ারবাস এ৩২০
এবং ব�োয়িং৭৩৭ বিমান উভয়ই
পরিচালনা করতে পারে।
	প্রধানমন্ত্রী দেওঘরের এমস-এ ‘ইনপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট’ (আইপিডি)
এবং
অপারেশন
থিয়েটার

পরিষেবাগুলির সূচনা করেছেন।
দেওঘরের এমস তৈরি হওয়ার ফলে
এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমূল
পরিবর্তন আসবে।
n

n

n

	প্রধানমন্ত্রী দশ হাজার ক�োটি টাকার
বেশি মূল্যের একাধিক সড়ক
প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেছেন।
ওই অঞ্চলের উন্নতির জন্য ৩০০০
ক�োটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন জ্বালানি
অবকাঠাম�ো প্রকল্পের উদ্বোধন ও
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
	প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে দুটি রেল
প্রকল্প উৎসর্গকরেছেন— গ�োড্ডাহাঁসডিহা বিদ্যুতায়িত সেকশন এবং
গাড়োয়া-মহুরিয়া প্রকল্প।

সাধারণ নাগরিকরা বিমান ভ্রমণের সুবিধা পাচ্ছেন

n

n

উড়ান প্রকল্পের অধীনে গত পাঁচছয় বছরে বিমানবন্দর, হেলিপ�োর্ট
এবং জলের এয়ারড্রোমের মাধ্যমে
প্রায় ৭০টি নতু ন স্থান যুক্ত করা
হয়েছে।
আজ ৪০০টির বেশি নতু ন পথে
বিমান ভ্রমণের সুবিধা পাচ্ছেন

সাধারণ নাগরিকরা।

n

উড়ান প্রকল্পের অধীনে এখনও
পর্যন্ত এক ক�োটি যাত্রী কম খরচে
যাত্রা করেছেন। তাঁদের মধ্যে লক্ষ
লক্ষ মানুষ প্রথমবার বিমানবন্দর
দেখেছেন এবং প্রথমবার বিমানে
যাত্রা করেছেন।

বিমানবন্দরের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
বলেন, “বাবা বৈদ্যনাথের আশীর্বাদে আজ ১৬,০০০ ক�োটি
টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।“ গত আট বছরে, মহাসড়ক,
রেলপথ, আকাশপথ এবং জলপথের মাধ্যমে ঝাড়খণ্ডকে
সংযুক্ত করার জন্য সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

রাষ্ট্র

বিহার বিধানসভার শতবর ্ষ
উদযাপনে ভাষণ

প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি বিহার
বিধানসভা গিয়েছেন
ভারতের গণতন্ত্রের সবচেয়ে
সুন্দর দিকগুলির মধ্যে অন্যতম
হল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক। ১২
জুলাই বিহার বিধানসভার শতবর্ষ
উদযাপনের শেষে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী সেই বিষয়ে ভাষণ
দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম
প্রধানমন্ত্রী যিনি বিহার বিধানসভা
কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন।
সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “যখন
বিশ্বের বিভিন্ন অংশে গণতান্ত্রিক
অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা শুরু
হয়েছিল, তখন লিচ্ছবি সাম্রাজ্য
প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার শীর্ষে ছিল। যখন
বিশ্বের বড় সভ্যতাগুলি শিক্ষা এবং
সংস্কৃতির লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ
করছিল, তখন বৈশালী নগরী গণতন্ত্রের
জন্য বিখ্যাত ছিল।“
বিহার বিধানসভার শতবর্ষ উদযাপনে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর এই
কথাগুল�ো গণতন্ত্রের জন্য বিহারের
গুরুত্ব ব�োঝাতে যথেষ্ট। বিহার
গণতন্ত্রবির�োধী কিছু মেনে নেবে না।
স্বাধীনতার পরও বিহার তার অবস্থান
বজায় রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী বিধানসভার
শতবর্ষের স্মৃতিস্তম্ভও উৎসর্গ করেন।
এর পাশাপাশি তিনি বিধানসভার
অতিথিশালা ও একটি জাদুঘরের
ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। এই
জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারি বিহারের
গণতন্ত্রের
ইতিহাসের
পাশাপাশি
বর্তমান নাগরিক কাঠাম�োর বিবর্তন
প্রদর্শন করবে।

দেওঘর বিমানবন্দর এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলি
ঝাড়খণ্ডে শুরু হলেও, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক
অঞ্চল এই প্রকল্পগুলি থেকে সরাসরি উপকৃত হবে। বলা
যেতে পারে এই প্রকল্পগুলি পূর্বভারতের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত
করবে। আধুনিক সুয�োগ-সুবিধার ফলে আদিবাসী অধ্যুষিত
অঞ্চলেও ব্যাপক পরিবর্তন হতে চলেছে।
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সেমিকন্ডাক্টর চিপ
উৎপাদনের হাব হয়ে
উঠবে গুজরাত

ডি

ভারত বিশ্বকে দেখিয়েছে যে প্রযুক্তির কার্যকর
এবং সঠিক ব্যবহার মানব কল্যাণ সাধন করতে
পারে। ভারতের ফ্ল্যাগশিপ স্কিম ‘ডিজিটাল
ইন্ডিয়া’ সাধারণ মানুষের জীবনে আমূল
পরিবর্তন এনেছে। আট বছর আগে শুরু
হওয়া এই অভিযান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও
প্রসারিত হচ্ছে। এই কারণেই আজ বিশ্বের ৪০%
ডিজিটাল লেনদেন ভারতে হয়। ডিজিটাল
ইন্ডিয়া থেকে যে স্বচ্ছতা এসেছে তা দরিদ্র ও
মধ্যবিত্ত নাগরিকদের সরকারি ব্যবস্থার বিভিন্ন
দুর্নীতি থেকে মুক্তি দিয়েছে। এখন ভারত সেমি
কন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনের হাব হিসাবে গড়ে
ওঠার পথে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী ৪ জুলাই গান্ধীনগরে ডিজিটাল ইন্ডিয়া
সপ্তাহের উদ্বোধনের সঙ্গে ডিজিটাল ইন্ডিয়া
সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগের সূচনা করেন।
জিটাল লেনদেনের দ্রুত বৃদ্ধির কারণে আজ

এনেছে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে নতু ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

মাত্র ৮-১০ বছর আগের কথা যখন জন্ম শংসাপত্র, বিল

আজ সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষ ম�োবাইল

জমা দেওয়া, রেশন ত�োলা, স্কুল-কলেজে ভর্তি, ফলাফল

ফ�োনের মাধ্যমে এক ক্লিকে সহজে অর্থ লেনদেনের সুবিধা

এবং ব্যাঙ্কগুলির জন্যও মানুষকে লাইনে অপেক্ষা করতে

পাচ্ছেন। গুরচরণ সিং একজন ব্যবসায়ী। তিনি বলেন,

হত, কিন্তু এখন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কারণে মানুষ ঘরে বসেই

“আজ ব�োতামের যুগ। আজ প্রত্যেক গ্রাহক জিজ্ঞেস করেন,

অনলাইনে সকল কাজ সেরে নিতে পারছেন।

কিউআর ক�োড ক�োথায়? একই সময়ে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া

আজ, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য জীবন শংসাপত্রের মত�ো

অভিযানের অধীনে কমন সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি) সাধারণ

বিভিন্ন সুবিধা, সংরক্ষণ, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি ডিজিটাল হয়ে

মানুষের জীবনকে সহজতর করে তু লেছে। এটি স্থানীয়

সহজলভ্য, দ্রুত এবং সাশ্রয়ী হয়েছে।

পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছে।

গান্ধীনগরে ডিজিটাল ইন্ডিয়া সপ্তাহ ২০২২-এর উদ্বোধন

বিহারের মুজাফফরপুরের কমন সার্ভিস সেন্টারের অধিকর্তা

করতে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ডিজিটাল ভারতের

ঋষি রাজ বলেছেন, “এর কারণে মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে

গুরুত্ব তু লে ধরে বলেছিলেন পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে

এবং গ্রামাঞ্চলে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের গ্রামাঞ্চলের
ল�োকেরা আগে কাজের সন্ধানে বাইরে যেতেন। এখন তাঁরা

সঙ্গে যে দেশ আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে না, সময় তাকে
পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সময় ভারত

এখানেই কাজ করছেন। মানুষ এতে খুব খুশি।“ আসলে,

এর শিকার হয়েছিল। কিন্তু আজ আমরা গর্ব করে বলতে

ডিজিটাল ইন্ডিয়া মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন

পারি যে ভারত বিশ্বকে চতু র্থ শিল্প বিপ্লব- ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-এর
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সুরাতে প্রাকৃতিক চাষের
কর্মসূচি

ধরণী এবং গ�োমাতার
সেবা করার
পাশাপাশি প্রাকৃতিক
কৃষির সুয�োগ

গান্ধীনগরে বেশ কিছু উদ্যোগ শুরু হয়েছে
‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী’
ভারতীয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করার
উদ্যোগ। “ডিজিটাল ইন্ডিয়া
ভাষিণী“ চালু করা হয়েছিল,
যা ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক
ভাষায় ইন্টারনেট এবং
ডিজিটাল পরিষেবাগুলি সহজে
পেতে সাহায্য করবে।

চিপস টু স্টার্টআপ (সিটুএস)
প্রোগ্রাম
৩০টি প্রতিষ্ঠানের প্রথম
দল ঘ�োষণা করা হয়। এই
প্রোগ্রামের অধীনে, এই দলটিকে
সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরির ক্ষেত্রে
সাহায্য করা হবে।
ডিজিটাল ইন্ডিয়া
জেনেসিস
প্রধানমন্ত্রী 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া
জেনেসিস' (জেন-নেক্সট
সাপ�োর্ট ফর ইন�োভেটিভ
স্টার্টআপ) চালু করেছেন
- একটি জাতীয় ডিপ-টেক
স্টার্টআপ মঞ্চ।

ইন্ডিস্ট্যাক.গ্লোবাল প�োর্টাল
ইন্ডিস্ট্যাক.গ্লোবাল প�োর্টাল চালু
করা হয়েছে, যেখানে আধার,
ইউপিআই, ডিজিলকার, ক�োউইন,
সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস বা জেম,
দীক্ষা মঞ্চ, এবং আয়ুষ্মান ভারত
ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের সুবিধা
থাকবে।

'আমার স্কিম'

প্রধানমন্ত্রী ‘আমার স্কিম’ চালু করেছেন। এটি একটি পরিষেবা প্রাপ্যতা
মঞ্চ, যা সরকারি স্কিমগুলি পাওয়ার সুবিধা দেয়।

'মেরি পেহচান'-এর সূচনা

প্রধানমন্ত্রী ‘মেরি পেহচান’ বা ‘আমার পরিচয়’ চালু করেছেন। ন্যাশনাল
সিঙ্গেল সাইন-অন বা এনএসএসও হল একটি ব্যবহারকারী প্রমাণীকরণ
পরিষেবা।

প্রাকৃতিক চাষ আমাদের
কৃষকদের শুধু আর্থিকভাবে
সবল করে না বরং আমাদের
মাটি ও পরিবেশকেও রক্ষা
করে। ১০ জুলাই সুরাতে
প্রাকৃতিক কৃষি সম্মেলনে ভাষণ
দেওয়ার সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী কৃষকদের প্রাকৃতিক
চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করার আহ্বান
জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “প্রাকৃতিক
কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করা
মাতৃভূ মির সেবা করার মত�ো।"
প্রকৃতপক্ষে, ভারত একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। এখানে প্রকৃতি
এবং সংস্কৃতির পরস্পরের সঙ্গে
জড়িত। তাই প্রাকৃতিক চাষ
সম্পর্কিত জনগণের প্রচারণা
আগামী বছরগুলিতে খুব সফল
হবে। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন, “যখন
আপনি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ
করেন, আপনি মাতৃভূ মির সেবা
করেন, মাটির গুণমান, জমির
স্বাস্থ্য, এর উৎপাদনশীলতা রক্ষা
করেন। আপনি যখন প্রাকৃতিক
চাষে য�োগ দেন, তখন আপনি
সহজেই গ�োমাতার সেবা করার
সুয�োগ পাবেন।”

পথ দেখাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমি আনন্দিত যে আট

প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, আগামী তিন-চার বছরে বৈদ্যুতিক

বছর আগে শুরু হওয়া এই প্রচারাভিযান ধীরে ধীরে আরও

যন্ত্র এবং পণ্য উৎপাদন শিল্পকে ৩০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত

সম্প্রসারিত হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে দেশ দ্রুত

করার লক্ষ্যে কাজ করছে ভারত। ভারত এখন ‘চিপ গ্রহণকারী’

গতিতে ভবিষ্যত ভারত, আধুনিক ভারত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী

থেকে ‘চিপ উৎপাদনকারী’ হয়ে উঠতে চায়। সেমিকন্ডাক্টর

ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে, সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার

উৎপাদন বাড়াতে ভারতে বিনিয়োগ দ্রুত বাড়ছে।
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থেকে স�োনালি
ভারতের যাত্রা
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ভারত স্বাধীনতার ৭৫তম
বার্ষিকী উদযাপন করছে। এই
শুভক্ষণে সরকার, এক নতু ন
ভারতের সংকল্প উপলব্ধি করতে
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নতু ন উদ্যোগ এবং
কর্মসূচি তৈরি করে দেশের বর্তমান
এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে
রূপদান করতে প্রস্তুত। এর
লক্ষ্য হল দেশ যখন স্বাধীনতার
শততম বার্ষিকী উদযাপন করবে,
তখন যেন সকলের প্রচেষ্টায়
এক স্বনির্ভর ভারত গঠনের স্বপ্ন
পূরণ করা যায়। কিন্তু স্বাধীনতার
উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ভারত
আমাদের শেষ গন্তব্য নয়; বরং
এটা একটা পথ; এক নতু ন ভারত
গঠনের পথ..
আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী স্বাধীনতার
৭৫তম বর্ষপূর্তিতে দেশের প্রতিটি
পরিকল্পনা, অভিযানের সঙ্গে
জনগণের অংশগ্রহণ যুক্ত করে
দেশের বিকাশধারাকে ত্বরান্বিত
করেছেন। আমাদের সমৃদ্ধশালী
ইতিহাস, ঐতিহ্য নতু ন ভারতের
এক নতু ন পরিচয় স্থাপন করছে
এবং ‘সবকা প্রয়াস’- এই ভাবনাকে
সঙ্গী করে স�োনালি ভারতের ভিত্তি
স্থাপন করছে।

স্বা

ধীনতার অমৃত মহ�োৎসবের অংশ হিসাবে,
ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরের
ল�োখান্দি
গ্রামের মহিলারা পরিবেশ সুরক্ষা এবং
গ্রাম উন্নয়নের অনন্য উদাহরণ স্থাপন
করেছেন। বর্ষাকালে গ্রামের সরকারি পতিত জমিতে জল
জমে থাকত। তবে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে সেই জলও
দ্রুত শুকিয়ে যেত। ছয় মাসের কঠ�োর পরিশ্রমে, গ্রামের
৪১০ জন মহিলা জল সহেলী স্ব-সহায়ক গ�োষ্ঠী গঠন করেন
এবং এই অনুর্বর জমিতে একটি পুকুর খনন করেন। এতে
এখন বৃষ্টির জল জমা হচ্ছে। এতে মাছের পাশাপাশি হাঁসও
পালন করছেন তারা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আয়ের
৩০% গ্রামের উন্নয়নে ব্যয় হবে।
একইভাবে, হরিয়ানার যমুনানগরে ‘আজাদি কা অমৃত
মহ�োৎসবের’ অংশ হিসাবে শুরু হওয়ার দক্ষ কর্মসূচি
ইতিবাচক ফল প্রদান করতে শুরু করেছে। শিশুদের
পৃ করার উদ্যোগ এখন এগিয়ে চলেছে।
পড়াশ�োনায় সম্ক্ত
সরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এখন স্কু লের পাঠ্যক্রমের
অন্যান্য বই পড়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করছে, ঐতিহ্যগত শিক্ষার
ঊর্ধ্ বে গিয়ে তারা দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। সরকারি
স্কু লের শিক্ষাক্ষেত্র উন্নত করতে পঠন দক্ষতা কার্যক্রম
শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় থেকে অষ্টম
শ্রেণীর সমস্ত শিশুকে লাইব্রেরিতে প্রতিদিন একটি বই
পড়ার জন্য আধা ঘন্টা সময় দেওয়া হয়, তাঁরা শিক্ষকদের
নির্দেশনা অনুসারে বই পড়ে। কিছু শিশু কবিতা, কিছু শিশু
গল্প বা অন্যান্য বইয়ের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। আর শিশুরা
বই পড়ার পর সকালের প্রার্থনা সভায় তাদের গল্প শ�োনায়।
এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের লেখা ও পড়ার প্রতিভাও
উন্মোচিত হচ্ছে। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের কিরমাচ গ্রামে
অমৃত সর�োবর য�োজনা চালু হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১.২৬
ক�োটি টাকার অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। স্বাধীনতার অমৃত
মহ�োৎসবের সময় পুকুর পুনরুদ্ধার ও স�ৌন্দর্যায়নের জন্য
অমৃত সর�োবর প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এই অমৃত
সর�োবর য�োজনা কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল জল সংরক্ষণ, যা
নিঃসন্দেহে ভবিষ্যত প্রজন্মকে উপকৃত করবে। রাজস্থানের
জিপ ক্লাব অমৃত মহ�োৎসব সিরিজের অংশ হিসাবে "একক
ব্যবহার প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণ’ সমর্থন করার জন্য ১ জুলাই
অমর জওয়ান জ্যোতিতে একটি অঙ্গীকার অনুষ্ঠানের
আয়োজন করে। ১ জুলাই থেকে এই পণ্যগুলির উৎপাদন,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২

17

অমৃত

মহহোৎসবে

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

৫ সপ্তাহ
র৭

সেবা, উৎসর্গ, এবং সংকল্পের অমৃত
বিশ্বের বৃহত্তম এবং
দ্রুততম টিকাকরণ
অভিযান
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী একবার বলেছিলেন, “ভারতের নাগরিকরা
একবার কিছু করার সিদ্ধান্ত নিলে, তাঁরা সে কাজ সম্পূর্ণকরেন।“
আমাদের দেশ ক�োভিড টিকাকরণে ২০০ ক�োটির মাইলফলক অর্জন
করেছে। এই অসাধ্য সাধন করে দেশ শুধু প্রধানমন্ত্রীর আস্থা অর্জনই
করেনি, স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকীকেও স্মরণীয় করে তু লেছে। ‘বসুধৈব
কুটুম্বকমে’র দর্শন অনুসরণ করে ভারত ‘ভ্যাকসিন মৈত্রী’র অধীনে
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২৪ ক�োটি টিকার ড�োজ সরবরাহ করেছে।
বিশ্বের বৃহত্তম এবং দ্রুততম টিকা অভিযানের অধীনে একদিনে ২৫
ক�োটি টিকা দেওয়ার রেকর্ডও রয়েছে। ক�োউইন অ্যাপে ১১০ ক�োটি
মানুষ নিবন্ধন করেছেন, ফলে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল টিকাকরণ
অভিযান এখন এক নতু ন রেকর্ড গঠন করেছে। ১৮ বছরের বেশি
বয়সি জনসংখ্যার ৯৮% প্রথম ড�োজ পেয়েছেন, দ্বিতীয় ড�োজটি
১৮ বছরের বেশি বয়সিদের মধ্যে ৯০% পেয়েছেন। অন্যদিকে ১৬টি
রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১০০% প্রথম ড�োজ দেওয়া হয়েছে, ১১টি
রাজ্যে ১০০% দ্বিতীয় ড�োজ দেওয়া হয়েছে।

ভারত দেড়
বছরে ২০০
ক�োটি
টিকার
ড�োজ
দিয়েছে।
বিক্রয়, জমা করা এবং রফতানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক বর্জ্য দ্বারা সৃষ্ট দূষণ কমান�োর
জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একক-ব্যবহারের
প্লাস্টিক বলতে প্লাস্টিকের তৈরি এমন দ্রব্যগুলি ব�োঝায়
যা আমরা শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করতে পারি বা
একবার ব্যবহার করার পর ফেলে দিতে হয়। এই প্লাস্টিক
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৬.৫৫ ক�োটি কলের জলের সংয�োগ
২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত জল জীবন মিশনের
অধীনে ৬.৫৫ ক�োটি কলের সংয�োগ প্রদান করা
হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাসন প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার অধীনে ৩ ক�োটিরও
বেশি বাড়ি শহরাঞ্চল এবং গ্রামে অনুম�োদিত
হয়েছে।

১১.৫ ক�োটি শ�ৌচাগার

স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে ১১.৫ ক�োটি
শ�ৌচাগার নির্মিত হয়েছে।

স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া

তফশিলি জাতি এবং উপজাতির মানুষরা ৫৩০০
ক�োটি টাকার বেশি ঋণ পেয়েছেন।

১২.৮৯ ক�োটি

মানুষ পিএম জীবন জ্যোতি বিমা য�োজনা থেকে
উপকৃত হয়েছেন।

একলব্য আবাসিক স্কুল

২০১৪ সালের পূর্ববর্তী সময়ের তু লনায় পাঁচগুণ
বেশি একলব্য আবাসিক স্কুল অনুম�োদিত
হয়েছে।
প্রায়

৩৫

ক�োটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা
ব্যবসা প্রসারিত
করতে মুদ্রা
য�োজনার অধীনে
ঋণ পেয়েছেন।

পরিবেশের ক্ষতি করে। এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যাগের
পরিবর্তে সুতির ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসবকে এমন অগণিত
পরিবর্তনের আখ্যান এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা
আন্দোলনে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ
করেছিলেন, চরকা এবং লবণের মত�ো প্রতীকগুলি
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উড়ান প্রকল্পের অধীনে
কম খরচে বিমান
ভ্রমণের মাধ্যমে ১
ক�োটিরও বেশি মানুষ
উপকৃত হয়েছেন।
স্বীকৃত স্টার্ট আপের সংখ্যা
৭৩,০৭৯
২০২০ সালে ট�োকিও অলিম্পিক্সে
ভারত সর্বকালের সেরা ফল লাভ
করেছে, খেল�োয়াড়রা অলিম্পিক্সে
সাতটি পদক এবং প্যারালিম্পিক্সে
১৯টি পদক জিতেছেন।
২০২২ সালের মধ্যে সাতটি নতু ন
আইআইএম প্রতিষ্ঠিত হবে, ম�োট
সংখ্যা হবে ২০।
২২টি নতু ন এমস গড়ে উঠবে,
এমস-এর সংখ্যা শীঘ্রই তিনগুণ
হবে।
২০১৭-২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তিগত
স্টার্ট-আপের মাধ্যমে ২৩ লক্ষ
প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি
হয়েছে।
দেশে সাতটি নতু ন আইআইটি
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এখন দেশে ম�োট
আইআইটি হল ২৩।
৩২০টি নতু ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত
হয়েছে।
১০০০ খেল�ো ইন্ডিয়া কেন্দ্র স্থাপন
করা হচ্ছে।
উমাং অ্যাপের মাধ্যমে
২০,৫২২টিরও বেশি সরকারি
পরিষেবাগুলিতে প্রাপ্যতার সুয�োগ।
২০১৪ সালে পাঁচটি শহরে মেট্রো
ছিল, এখন (২০২২) ২৭টি শহরে
মেট্রো চলছে।
৪৩৭১টি শহরকে ওডিএফ ঘ�োষণা
করা হয়েছে।

আমরুত-এর অধীনে নগর উন্নয়নের
জন্য ৪২৬৮টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।
২০১৪ সাল থেকে ৩.২৬ লক্ষ
কিল�োমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করা
হয়েছে।
জাতীয় জলপথ আইন ২০১৬-এর
অধীনে ১১১টি জলপথকে জাতীয়
জলপথ হিসাবে ঘ�োষণা করা হয়েছে।
২০১৪ সাল থেকে সড়ক পরিবহন এবং
হাইওয়ের জন্য অর্থবরাদ্দ ৫০০%
বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৪ মাসে একজনও রেলযাত্রীর মৃত্যু
হয়নি।
হাইওয়ে নির্মাণের গতি প্রতিদিন ৩৭
কিমি হয়েছে।
৮৭২৭টির বেশি জনঔষধি কেন্দ্র।
মিশন ইন্দ্রধনুষের মাধ্যমে পাঁচ
ক�োটিরও বেশি মা ও শিশুদের টিকা
সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
প্রতিরক্ষা রপ্তানি ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
২২,৫০০ জন ভারতীয় নিরাপদে
ইউক্রেন থেকে দেশে ফিরেছেন।
লকডাউন চলাকালীন ২০ ক�োটি
মহিলার অ্যাকাউন্টে নগদ স্থানান্তর।
ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অধীনে ৪.৬৩ লক্ষ
কমন সার্ভিস সেন্টার কাজ করছে।
২২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন
বিশ্বের বৃহত্তম স�োলার পার্ক শুরু
হয়েছে রাজস্থানের ভাদলায়।
২১ ক�োটিরও বেশি স্যানিটারি প্যাড
এক টাকায় জন ঔষধি কেন্দ্রে উপলব্ধ
রয়েছে।

মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সাহায্য
করেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে অমৃত
মহ�োৎসব উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার,
এই সিদ্ধান্তটিও প্রতীক হয়ে উঠেছে, অমৃত যাত্রা থেকে
স�োনালি ভারত গঠনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ‘আজাদি
কা অমৃত মহ�োৎসব’ এখন ‘শক্তির অমৃত ’, ‘নতু ন চিন্তার

ভারত নেট-এর অধীনে,
সারা দেশে ৫.৬৭ লক্ষ
কিল�োমিটার ‘অপটিক্যাল
ফাইবার কেবল’ স্থাপন
করা হয়েছে।
পরিকাঠাম�োর
উন্নতির লক্ষ্যে পিএম
গতিশক্তির ১০০ লক্ষ
ক�োটি টাকা।
আয়ুষ্মান ভারত-এর অধীনে
১৭.৯ ক�োটি মানুষ স্বাস্থ্য কার্ড
পেয়েছেন। ২২ ক�োটিরও বেশি
ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিচয় পত্র
তৈরি করা হয়েছে।
৪৫.২১ ক�োটি জন
ধন অ্যাকাউন্ট খ�োলা
হয়েছে। ২৮.৬১ ক�োটি
মানুষ প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা
বিমা য�োজনার সঙ্গে
যুক্ত হয়েছেন।
পিএম কিষাণ য�োজনা
থেকে ১১.৭৮ ক�োটি কৃষক
উপকৃত হয়েছেন, ২৩
ক�োটি মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড
জারি করা হয়েছে।
স্বচ্ছ পরিবেশের জন্য,
ভারত ২০৭০ সালের
মধ্যে শূন্য কার্বন
নির্গমন অর্জনের
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
২০১৪ সাল থেকে স�ৌর
শক্তি স্থাপন করার ক্ষমতা
১৯০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
স�ৌর শক্তি স্থাপনের খরচ
প্রায় ৭০% হ্রাস পেয়েছে।

অমৃত ’, ‘নতু ন সংকল্পের অমৃত ’ এবং ‘স্বনির্ভরতার অমৃত ’
হয়ে উঠেছে। অমৃত মহ�োৎসব বছরে ভারত এক মহান
এবং গ�ৌরবময় দেশ গঠনের লক্ষ্যে উন্নয়ন যাত্রা শুরু
করেছে। এর লক্ষ্য হল অমৃত কালের উন্নয়ন যাত্রা যেন
আগামী দিনের ভারতের একটি সমৃদ্ধ এবং গ�ৌরবময়
উত্তরাধিকার হয়ে ওঠে।
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অমৃত বছরে নতু ন সংকল্প
নিয়ে এক নতু ন যাত্রার সূচনা
প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি
গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনাটি ১৬টি
মন্ত্রক এবং বিভাগকে প্রথমবার একসঙ্গে
সংযুক্ত করেছে। ক�োনও উন্নয়ন প্রকল্প
যাতে স্থগিত না হয়, কাজ সম্পূর্ণহতে বিলম্ব
না হয় এবং সরকারের মধ্যে আরও ভাল
সমন্বয়ের প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে এটি চালু করা
হয়েছিল। দেশের যেক�োন�ো স্থানে নির্মিত
প্রতিটি অবকাঠাম�ো প্রকল্প এর আওতায়
আসবে। এই প্রকল্পটি ২০২৪-২০২৫
সালের মধ্যে সরকারের বেশ কয়েকটি
উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ করবে।
এই মহাপরিকল্পনায় ১০০ লক্ষ ক�োটি
টাকারও বেশি মূল্যের জাতীয় পরিকাঠাম�ো
পাইপলাইন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অগ্নিপথ স্কিম
শক্তিশালী দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিষ্ঠ
সেনাবাহিনী। দেশের সেনাবাহিনীকে
যুব সমৃদ্ধ করে ত�োলার লক্ষ্যে ২০২২
সালের ১৬ জুন এই প্রকল্পটির ঘ�োষণা
করা হয়েছিল। ১৮% যুব জনসংখ্যার
দেশের সেনাবাহিনীকেও তরুণ হতে
হবে। স্কিম ঘ�োষণার পর প্রথম নিয়োগ
প্রক্রিয়ায় ৪৬,০০০ অগ্নিবীরকে চার
বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। ২৫%
অগ্নিবীরকে সেনাবাহিনীতে স্থায়ী
কমিশন দেওয়া হবে।

পিএম আয়ুষ্মান ভারত
স্বাস্থ্য অবকাঠাম�ো মিশন

সমবায়ের উন্নয়ন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী সমবায়গুলিকে উন্নয়নের একটি অপরিহার্য
অংশ করার লক্ষ্য নিয়ে দেশে প্রথমবার সহয�োগিতা মন্ত্রক গঠন করেন।
‘সহকারের সাহায্যে সমৃদ্ধি ’ মন্ত্রকে সঙ্গী করে গঠিত এই মন্ত্রক একটি
সত্যিকারের জনঅংশগ্রহণ-ভিত্তিক আন্দোলনকে সমর্থন করবে।

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশন

প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল মাধ্যমে পাওয়া যাবে।
২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া স্কিমটি সারা দেশে প্রয�োজ্য। এই
কার্ডে ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য থাকবে, একটি অনন্য ‘আইডি’র
মাধ্যমে সমস্ত তথ্য যে ক�োন স্থান থেকে ব্যবহার করা যাবে। প্রায় ২২ ক�োটি
স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছে।
২০২১ সালের ১২ মার্চ আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসব শুরু
হয়েছিল। ১৩০ ক�োটি দেশবাসী যখন স্বাধীনতার অমৃত
মহ�োৎসবে য�োগ দেন, তখন তাঁরা লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা
সংগ্রামীদের থেকে অনুপ্রেরণা পান, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ
লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। স্বাধীনতার এই
20 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২

দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে ব্লক স্তর
থেকে জেলা-রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে
উন্নত করার জন্য, এই প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর
বারাণসী থেকে সূচনা করেছিলেন। পাঁচ
বছরে এই প্রকল্পে ৬৪ হাজার ক�োটি টাকা
ব্যয় করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে,
উত্তরপ্রদেশের ৭৫টি জেলায় ক্রিটিক্যাল
কেয়ার ব্লক তৈরি করা হবে।

৭৫তম বার্ষিকী বর্তমান প্রজন্মের জন্য অমৃতের মত�ো।
এটি এমন একটি অমৃত হয়ে উঠেছে যে এটি মানুষকে
দেশের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। এই যাত্রার
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং
তাঁদের আত্মত্যাগের শক্তি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এ
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সৈনিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি
কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষথেকে
সৈনিক স্কুলগুলিতে মেয়েদের ভর্তি শুরু
করেছে। একইভাবে, ২০২১ সালের নভেম্বরে
এনডিএ পরীক্ষায় প্রথমবার মেয়েরাও
অংশগ্রহণ করেছিলেন, হরিয়ানার শানান
মহিলাদের ব্যাচে শীর্ষস্থানে ছিলেন।

পিএম প�োষণ স্কিম

এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ১১.২০ লক্ষ স্কু লের
১১.৮০ ক�োটি শিশু রয়েছে। ২০২১ সালের ২৯
সেপ্টেম্বর এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল, এই প্রকল্পের
অধীনে পুষ্টিকর সুরক্ষিত চাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য ১.৩০ লক্ষ ক�োটি
টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

নদী সংয�োগ প্রকল্প
নদীগুলির আন্তঃসংয�োগের মাধ্যমে
‘উদ্বৃত্ত ’ জল অববাহিকা থেকে
স্থানান্তরিত করা হয়। বন্যাপ্রবণ
এলাকা থেকে খরাপ্রবণ এলাকায়
বা যেখানে জলের 'ঘাটতি' আছে,
সেখানে জল স্থানান্তরিত করা হয়।
এর জন্য ৩০টি লিঙ্ক চিহ্নিত করা
হয়েছিল। এর অধীনে প্রথম প্রকল্প
কেন বেতওয়া লিঙ্কের বাস্তবায়নের
জন্য ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর
মন্ত্রিসভা বাজেট অনুম�োদন করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী স্বামিত্ব
য�োজনা

গ্রামাঞ্চলে যাদের জমির মালিকানার
ক�োন�ো প্রমাণ নেই, প্রধানমন্ত্রী
স্বামিত্ব য�োজনার অধীনে তাঁদের
মালিকানা কার্ড দেওয়া হচ্ছে।
২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল এই প্রকল্প
শুরু হয়েছে। ড্রোনের সাহায্যে
১.৩৫ লক্ষেরও বেশি গ্রামে জমি
জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩৬
লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি কার্ড বিতরণ
করা হয়েছে।

ন্যান�ো ইউরিয়ার বিকাশ

২০২১ সালের জুন মাসে ন্যান�ো ইউরিয়ার বিকাশের কাজ শুরু
হয়। ২০২২ সালের মে মাসে প্রথম প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছিল।
এটি প্রতিদিন ৫০০ মিলি লিটার ওজনের প্রায় ১.৫ লক্ষ ব�োতল
তৈরি করবে, ভবিষ্যতে এরকম আরও আটটি প্লান্ট স্থাপন করা
হবে। ইউরিয়ার জন্য বিদেশের উপর নির্ভরতা কমবে।

সবই সম্ভব হয়েছে জনগণের অংশগ্রহণে।
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব জনগণের অংশগ্রহণে
‘আত্মনির্ভরশীলতার আন্দোলন’ গড়ে তু লেছিল, ফলে
শিল্প, সংস্কৃতি, গান-বাজনার ক্ষেত্রেও প্রভাব পরিলক্ষিত
হয়েছে। ‘উদ্ভাবন’ চ্যালেঞ্জ হ�োক, জাতীয় সঙ্গীত হ�োক বা

বাঁধ সুরক্ষা আইন

দেশের বাঁধগুলির নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ
নিশ্চিত করা এবং রাজ্যগুলির মধ্যে
বির�োধের অবসান ঘটান�োর জন্য, কেন্দ্রীয়
সরকার বাঁধ সুরক্ষা আইন, ২০২১ প্রণয়ন
করেছে। এই আইনটি ২০২১ সালের ৩০
ডিসেম্বর থেকে সারা দেশে কার্যকর করা
হয়েছে। দেশে ৫৩৩৪টি বড় বাঁধ এবং
৪১১টি নির্মাণাধীন বাঁধ রয়েছে।

মিশন শক্তি

এটি নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি
সমন্বিত কর্মসূচি। নারীদের জীবনে স্থায়িত্বকে
প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুল�োকে বিবেচনা
করা হয়েছে এই মিশনে। এই স্কিমটি ‘সম্বল’
এবং ‘সক্ষম’ নামে দুটি উপ-স্কিম নিয়ে গঠিত।
২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত
এই প্রকল্পের জন্য ১৫,৭৬১ ক�োটি টাকা অর্থ
অনুম�োদিত হয়েছে।

পিএলআই

আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যের অধীনে
ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা এবং রফতানি
বৃদ্ধির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে উৎপাদন
খাতের তের�োটি প্রধান ক্ষেত্রের জন্য
পিএলআই প্রকল্প ঘ�োষণা করা হয়েছে। এর
জন্য ১.৯৭ লক্ষ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা
হয়েছে। এছাড়াও ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে
ড্রোন এবং ড্রোনের উপাদানগুলির জন্য
পিএলআই প্রকল্প অনুম�োদন করা হয়েছে।
এই চ�োদ্দটি সেক্টরে পিএলআইয়ে ৬০ লক্ষ
নতু ন কর্মসংস্থান তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।

ই-শ্রম প�োর্টাল

দেশে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি
করার জন্য ২০২১ সালের ২৬ আগস্ট এই প�োর্টালটি শুরু
হয়েছিল। আগে এমন ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার ছিল না। ২০২২
সালের ১৪ জুলাই পর্যন্ত , ২৭.৯৮ ক�োটি অসংগঠিত শ্রমিক
প�োর্টালে নিবন্ধন করেছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য রঙ্গোলি প্রতিয�োগিতা, শিশু
থেকে যুবক, নারী সর্বত্রই জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছিল
স্বতঃস্ফূর্ত। অমৃত মহ�োৎসব এবং অমৃত কালের প্রতি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি শুরু
থেকেই এই উৎসবের কাঠাম�ো প্রস্তুত করেছিলেন। ২০২২
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বহু
অজানা বীর
যারা দেশের জন্য
সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন,
তাঁরা প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত
হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা
আয়�োজিত অমৃত মহ�োৎসবে সেই
সকল অজানা, বিস্মৃত স্বাধীনতা
সংগ্রামীদের জীবন আখ্যান
তু লে ধরা হয়েছে।

৫ সপ্তাহ
র৭

কর্ম@৭৫
৭৫তম
বছরে বিশেষ
প্রচেষ্টা: স্বচ্ছ ভারত, সুস্থ
ভারত, আত্মনির্ভর ভারত, এক
ভারত- শ্রেষ্ঠ ভারত, এক দেশ-এক
রেশন কার্ড, এক কৃষি বাজার, সবকা
সাথ-সবকা বিকাশ-সবকা বিশ্বাস,
দক্ষতা উন্নয়ন, ডিজিটাল ভারত,
নতু ন জাতীয় শিক্ষানীতি, জিএসটিএর মত�ো উদ্যোগ গ্রহণ করা
হয়েছে।

অমৃত মহ�োৎসব
স্বাধীনতার অনন্য
অনুভূতি

সংকল্প @৭৫
নির্ধারিত
লক্ষ্য অর্জনের
প্রতিশ্রুতি। সেই লক্ষ্য
সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা।
উক্ত ক্ষেত্র সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের
আয়োজন করা। সকল সরকারি
প্রতিষ্ঠান ও অলাভজনক
সংস্থাগুলি অংশগ্রহণের মাধ্যমে
সাফল্যের পথের রূপরেখা
প্রস্তুত করা।

দুই বছরব্যাপী অমৃত মহ�োৎসব
স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকীর ৭৫ সপ্তাহ
আগে শুরু হয়েছিল। এই সময়কালের
মধ্যে ৫০ হাজারেরও বেশি অনুষ্ঠান হয়েছে।
১৫০টিরও বেশি দেশ এবং সমস্ত রাজ্যের
৫৫টি মন্ত্রক এবং বিভাগ এতে অংশ গ্রহণ
করেছে। পাঁচটি প্রতিপাদ্যের উপর
ভিত্তি করে অনুষ্ঠানগুলি
নারী,
বসুধৈব
যুব সমাজ, গ্রাম,
হয়েছিল।
কুটম্বকম,

পরিবেশ, অভিবাসী শ্রমিক,
প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতির মত�ো
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব বছরে
একটি গণ উদযাপনে রূপান্তরিত
করতে হবে যাতে অমৃত কালের
যাত্রা নতু ন প্রেরণা লাভ
করতে পারে।

সাফল্য @৭৫
সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় পতাকা উত�্তোলনের
সময় তিনি এই উৎসবকে সমগ্র দেশের সঙ্গে জুড়ে দেন।
এটি এমন একটি বড় উৎসবে পরিণত হওয়া উচিত যাতে
প্রতিটি নাগরিক ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস
এবং সবকা প্রয়াস’-এর মন্ত্র উপলব্ধি করার জন্য দেশকে
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে। স্বাধীনতার অমৃত
মহ�োৎসবে জনগণের অংশগ্রহণে সফল হয়ে ওঠে।
যখন অমৃত মহ�োৎসব উৎসব হয়ে ওঠে
ভারতীয় সংস্কৃতিতে বলা হয়, “উৎসভেন বিনা যস্মাত্
স্থপনাম নিশফলম ভবেত্ " যার অর্থ উদযাপন না হলে
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ু
জাতীয় নিরাপত্তা,
উদ্ভাবন, শান্তি, ঐক্য,
ভারতের ধারণা, উন্নয়ন,
পরিবেশের সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং
ন্যায়বিচারের মত�ো ধারণা এবং
বিষয় ভারতকে একত্রিত
করে।

ভাবনা @৭৫
ক�োন�ো প্রচেষ্টা, ক�োন�ো সংকল্প সফল হয় না। একটি
সংকল্প যখন উৎসবের রূপ গ্রহণ করে, তখন তা লক্ষ
ক�োটি মানুষের সংকল্প ও শক্তিকে একত্রিত করে। ১৩০
ক�োটি দেশবাসীকে একত্রিত ও সংযুক্ত করে স্বাধীনতার
অমৃত মহ�োৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে এই চেতনার
সূচনা হয়েছিল। এই উৎসবের মূল চেতনা হয়ে ওঠে
জনসাধারণের অংশগ্রহণ। স্বাধীনতার এই ৭৫তম বার্ষিকী
উদযাপনটি এমন একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে যেখানে
আজকের প্রজন্মও স্বাধীনতা সংগ্রাম, ত্যাগ এবং উৎসর্গের
চেতনা অনুভব করেছে। এটি একটি উৎসবে পরিণত
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আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসবের ভাবনার
পিছনে পরিকল্পনা এবং ক�ৌশল

স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব উদযাপনের লক্ষ্য সরকারি,
বেসরকারি ক্ষেত্র, এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল
শ্রেণীর মানুষকে সরকারের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে একত্রিত
করা। এবং যেক�োন�ো কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একসঙ্গে
কাজ করার মাধ্যমে ‘সবকা প্রয়াস’-এর চেতনা উপলব্ধি করা।
এর পরিকল্পনা ও ক�ৌশল প্রণয়নের সময় স্বাধীনতা সংগ্রাম,
সংস্কৃতি-আধ্যাত্মিকতা, পুষ্টি , খেলাধুলার ফিটনেস, পরিবেশ ও
সুস্থায়ী উন্নয়ন, সকলকে আইনি সহায়তা, প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠীর
কাছে সকল সুবিধা প�ৌঁছে দেওয়া, অবকাঠাম�োর উন্নয়ন,
সুশাসন, খাদ্য ও কৃষি, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মত�ো
বিষয়গুলির উপর নজর দেওয়া হয়েছে।

অমৃত মহ�োৎসব চলাকালীন কিছু বিশেষ ঘটনা
ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির
হল�োগ্রাম

আন্তর্জাতিক জাদুঘর
সম্মেলন।

উপভ�োক্তাদের ক্ষমতায়ন।

জাতীয় সংস্কৃতি উৎসব।

প্রধানমন্ত্রীকে প�োস্টকার্ড
পাঠিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

উমঙ্গ উদ্যান - মকর
সংক্রান্তি।

নবায়নয�োগ্য শক্তি।

ভারতম।

পুষ্টি মাস - পুষ্টি বাগান।

ধারা-বৈদিক গণিত।

উদ্ভাবন হ্যাকাথন।

লালকেল্লায় উদযাপন।

বিজ্ঞান সর্বত্র পূজ্যতে।

হয়েছে যেখানে সনাতন ভারতের গর্বের আভাস
রয়েছে ; আধুনিক ভারতের তেজও আছে ; আছে
আধ্যাত্মিকতার আল�ো; সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে
ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতিভা, গবেষণা এবং
সম্ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি।
এই অনুষ্ঠানের জাঁকজমক ও সাফল্যের
পরিমাপ করা যায় কয়েকটি বিষয় থেকে।
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব পালনের ৭৫
সপ্তাহে দেশে এবং বিদেশে ৫০ হাজারেরও
বেশি অনুষ্ঠান হয়েছে, ৫৫টি মন্ত্রক/বিভাগের
সম্মিলিত প্রচেষ্টা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। সমন্বিত
প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি মানুষকে আকৃষ্ট করেছে।
অমৃত মহ�োৎসবে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ৪টি অনুষ্ঠান
হয়। অমৃত উৎসবকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে
এগিয়ে যাওয়ার একটি নীলনকশা তৈরি করা
হয়েছিল।
এর মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম, ৭৫টি
ভাবনা, ৭৫টি সাফল্য, ৭৫টি কর্ম এবং ৭৫টি
সমাধান। স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসবের
সময় ভারতে ক�োভিডের দ্বিতীয় এবং তৃতীয়
তরঙ্গ মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। ছাত্ররা
প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিল, এই চিঠিগুলির
নাম দেওয়া হয়েছে ‘স্বতন্ত্র স্বর’। এই চিঠিগুলিতে
এমন সকল কবিতা আছে যা ব্রিটিশ সরকার
নিষিদ্ধ করেছিল। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা
সংগ্রামের স্মরণে বন্দে ভারত নৃত্য উৎসবের
আয়�োজন করা হয়েছিল। সেখানে বহু অনুষ্ঠান
হয়েছিল। জাতীয় সংগীতের অনুষ্ঠান হ�োক,
রঙ্গোলি অনুষ্ঠান হ�োক, স্বাধীনতা সংগ্রামের
অজানা বীরদের নিয়ে গবেষণা ও সংকলন
তৈরির অনুষ্ঠান হ�োক বা আমার গ্রাম, আমার
ঐতিহ্য অনুষ্ঠান, নাগরিকদের মনে নতু ন
শক্তির সঞ্চার করেছিল। এখন ১১-১৭ আগস্ট
পর্যন্ত ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ প্রচারাভিযান চলবে।
ডিজিটাল ডিস্ট্রিক্ট রিপ�োজিটরি এবং মেরা
গাঁও, মেরি ধর�োহরের মত�ো অনুষ্ঠানগুলিগুলি
জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।
স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে
ভবিষ্যত গঠন
ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস গ�ৌরব�োজ্জ্বল,
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স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে ৭৫ সংখ্যাটি
কীভাবে একটি প্রতীক হয়ে উঠল
n

n

n

উত্তরপ্রদেশে ২০২১ সালের ৫ অক্টোবর, শহরগুলির
উন্নয়ন সম্পর্কিত ৭৫টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা
হয়েছিল।
উত্তরপ্রদেশের ৭৫টি জেলায় ৭৫ হাজার সুবিধাভ�োগী
পাকা বাড়ি পেয়েছেন। ৭৫টি বৈদ্যুতিক বাস চালু হয়েছে।
ভারত সরকার ১৮ বছরের বেশি এবং ৬০ বছরের কম
বয়সি ব্যক্তিদের ৭৫ দিনের জন্য সরকারি হাসপাতালে
বিনামূল্যে ক�োভিড-১৯ এর সতর্কতা ড�োজ প্রদানের
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস

স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে, ১৪ আগস্ট দিনটিকে বিভাজন বিভীষিকা
স্মৃতি দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। দেশ
বিভাগের কারণে হিংসার শিকার হওয়া মানুষ , বাস্তুচ্যুত মানুষদের
প্রতি প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষ থেকে এটি সম্মানজনক শ্রদ্ধা।

৭৫টি বন্দে ভারত ট্রেন
অমৃত মহ�োৎসবের ৭৫ সপ্তাহে
৭৫টি বন্দে ভারত ট্রেন ৭৫
সপ্তাহের মধ্যে দেশের প্রতিটি
ক�োণকে সংযুক্ত করার কথা
ঘ�োষণা করা হয়েছিল।

৭৫ জন তরুণ লেখক
অমৃত উৎসবে স্বাধীনতা
সংগ্রামীদের বিষয়ে একটি
বই লেখার জন্য দেশের
৭৫ জন তরুণ লেখককে
নির্বাচিত করা হয়।
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একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে
দ্রুত বদল হচ্ছে। ভারতের জনগণ
এবং আমাদের যুবসমাজের
আশা-আকাঙ্ক্ষারও পরিবর্তন
হচ্ছে। ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক
ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত গতিতে
কাজ করতে হবে। আজ, যখন
আমরা আমাদের স্বাধীনতার
৭৫তম বছরে এক নতু ন ভারত
গঠনের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি,
এই প্রস্তাবগুলিকে এগিয়ে নিয়ে
যাওয়ার দায়িত্বও আমাদের সংসদ
এবং বিধানসভাগুলির উপর বর্তায়।
এজন্য সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে
দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে
হবে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ মানুষের
ব্যাপক অংশগ্রহণ করলেও, বহু নাম ইতিহাসের
পাতায় স্থান পায়নি। তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি
পাননি। এমতাবস্থায়, গান্ধীজির চরকা এবং লবণের
মত�ো প্রতীকগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে,
যাতে অমৃত মহ�োৎসব থেকে দেশের প্রতিটি
নাগরিক অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ
অনুষ্ঠান এবং মহাপুরুষদের জন্মবার্ষিকীকে
অমৃত মহ�োৎসবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যাতে
জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। মহাত্মা
গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা
আন্দোলনকে সংযুক্ত করে, দেশকে স্বচ্ছ করার
লক্ষ্য নিয়ে একটি গণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষের নামকরণ করা হয়েছে
অমৃত মহ�োৎসব এবং একটি বিশেষ কমিটি
গঠন করে এর আয়োজন করা হয়েছে। স্বাধীনতা
সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত অজ্ঞাত নায়কদের গল্প
লিখতে দেশের তরুণদের অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।
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বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ নভেম্বর
দিনটিকে আদিবাসী গ�ৌরব দিবস হিসাবে উদযাপন
করা শুরু হয়েছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর
১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছিল।
অমৃত মহ�োৎসব অনুষ্ঠানে রাজা সুহেলদেব এবং
রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের মত�ো অনেক মহাপুরুষের
অবদানকে স্মরণ করা হয়েছে। ভারত সরকারের
প্রয়াস হল ১৮৮৭ থেকে ১৯৪৭ সালের সংগ্রাম
পরবর্তী প্রজন্মের মনে পুনরুজ্জীবিত করা। তবেই
তাঁরা দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে
সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। আজকের
একটি শিশু যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস
সম্পর্কে জানে, সেই ভাবনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত
করে তবে সে তার সমগ্র জীবন ভারতের উন্নয়নে
নিবেদিত করবে। অমৃত মহ�োৎসব ভারতের নতু ন
প্রজন্মকে স্বাধীনতা এবং দেশের সাথে সংযুক্ত
করার একটি সুবর্ণসুয�োগ।
অমৃত মহ�োৎসবের আয়োজন আসলে একটি
পরিকল্পনা তৈরির ধাপ, গত ৭৫ বছরের অর্জন
এবং বর্তমানের সংকল্প একত্রিত করতে হবে
যাতে আগামী ২৫ বছর পর ভারত যখন স্বাধীনতা
লাভের শততম বর্ষ উদযাপন করবে, তখন যেন
সেই ভারত স�োনালি ভারত হয়ে ওঠে। দেখুন
আমরা ভারতকে ক�োথায় নিয়ে যেতে পারি এবং
বিশ্বে ভারতের স্থান কী হবে। ভারতের স্বাধীনতার
শতবর্ষে স�োনালি ভারত গড়ে ত�োলার জন্য
প্রচেষ্টার চেতনাকে অনুপ্রাণিত করার এবং উদ্বদ্ধ
ু
করার জন্য একটি দৃঢ় দিকনির্দেশনা হয়ে উঠছে
অমৃত মহ�োৎসব।
বর্তমানের
উন্নয়ন,
আগামীদিনের
উত্তরাধিকার
ভারতের ইতিহাস প্রায় কালের মত�োই প্রাচীন,
সূর্যের মত�ো উজ্জ্বল এবং আকাশের মত�ো বিশাল।
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমৃদ্ধি , বীরত্ব-আধ্যাত্মিকতা ও
শিল্পে সুশ�োভিত ভারত যখন ব্রিটিশ সরকার অধীনে
হয়েছিল, তখন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশকে
ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। জাতির জনক মহাত্মা
গান্ধী এক অনন্য সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন। বহু
লড়াই, প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের পরে ব্রিটিশরা

ভিশন ডকুমেন্ট
প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতীর
ছাত্রদের একটি ‘ভিশন ডকুমেন্ট’ তৈরি করতে
বলেছিলেন। ডকুমেন্টের বিষয়বস্তু হিসাবে বলা হয়েছিল,
২০৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার শততম বর্ষউদযাপন
করবে, তখন বিশ্বভারতীর ২৫টি বৃহত্তম লক্ষ্য কী হবে।

৭৫টি বড় উদ্ভাবন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি
আইআইটি খড়গপুরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা
বলেছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বিগত বছরগুলিতে
আইআইটি খড়গপুর থেকে উদ্ভূত ৭৫টি বড় উদ্ভাবন এবং
বড় সমাধানগুলি সংকলন করতে এবং সেগুলিকে দেশ ও
বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করার কথা বলেছিলেন।

ব্যাঙ্কগুলি ৭৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে
প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর বলেছিলেন যে
দেশের লক্ষ্য অর্জনে ভারতের ব্যাঙ্কিং সেক্টরকে আগের
চেয়ে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। আজাদি কা
অমৃত মহ�োৎসবে, প্রতিটি ব্যাঙ্কের শাখাগুলি ৭৫ বছরে
যে কাজ করেছে, সেই সমস্ত রেকর্ডকে পিছনে ফেলে,
তা দেড় গুণ, দুই গুণ কাজ করার লক্ষ্য স্থাপন করতে
অনুর�োধ করেন।

খেল�োয়াড়রা ৭৫টি স্কুলে যাবেন

অপুষ্টি ম�োকাবেলা করতে এবং শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর
এবং সুস্বাদু খাবার খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আল�োচনা
করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ট�োকিও অলিম্পিক এবং
প্যারালিম্পিক খেল�োয়াড়দের ২০২৩ সালের ১৫ আগস্টের
মধ্যে ৭৫টি স্কুল পরিদর্শন করার আবেদন করেছিলেন।
নীরজ চ�োপড়া স্কুল পরিদর্শন প্রচার শুরু করেছেন।
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৭৫টি গ্রাম দত্তক নিন
প্রধানমন্ত্রী ‘আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসবের’ জন্য সমস্ত
শিক্ষাবিদ, সমস্ত কৃষি বিজ্ঞানী, সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে তাদের লক্ষ্য
নির্ধারণ করতে বলেছেন। ৭৫টি গ্রামকে দত্তক নিয়ে তাদের
রূপান্তরে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলেন। ৭৫টি স্কু লেও এ ধরনের
প্রচারণা চালান�ো যেতে পারে। দেশের প্রতিটি জেলায় স্থানীয়
পর্যায়ে এ ধরনের একটি প্রচারণা চালান�ো যেতে পারে।

৭৫ বছর এবং মিডিয়া
সংসদ টিভির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমাদের
অতীতের গর্বএবং ভবিষ্যতের জন্য সংকল্প রয়েছে। এই দুই
ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমের বিশাল ভূ মিকা রয়েছে। গণমাধ্যমের
যখন ক�োন বিষয় উত্থাপন করা হয়, তখন তা দ্রুত মানুষের
কাছে প�ৌঁছে যায়, যেমন স্বচ্ছ ভারত অভিযান। আজাদি কা
অমৃত মহ�োৎসবে দেশবাসীর প্রচেষ্টাকে প্রচারের জন্য মিডিয়া
দুর্দান্ত কাজ করতে পারে। যেমন টিভি চ্যানেলগুল�ো স্বাধীনতা
সংগ্রামের ৭৫টি পর্বের পরিকল্পনা করতে পারে, তথ্যচিত্র
তৈরি করতে পারে। সংবাদপত্র অমৃত মহ�োৎসব সম্পর্কিত
বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করতে পারে। ডিজিটাল মিডিয়া যুবকদের
সরাসরি কুইজ প্রতিয�োগিতার মত�ো উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত
করতে পারে।

৭৫ বছর এবং রফতানি
বিদেশে ভারতীয় মিশনের প্রধান, ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে
অংশীদারিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে
আমাদের পণ্য রফতানি আরও বাড়াতে হবে এবং নতু ন পণ্যের
জন্য বাজার তৈরি করতে হবে। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে পাঁচটি
নতু ন রফতানি গন্তব্য য�োগ করার জন্য বিদেশের মিশনগুলিকে
কাজ করতে হবে।
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ভারত ছেড়ে গিয়েছেন। তারপর ল�ৌহমানব সর্দার
প্যাটেল ল�োহার মত�ো অখণ্ড ভারত গড়লেন।
আজ আমাদের দেশ প্রথম প্রচেষ্টায় সফলভাবে
মঙ্গল গ্রহে উপগ্রহ অবতরণ করিয়েছে। "মেক
ইন ইন্ডিয়া"- এই তিনটি শব্দ সর্বত্র দেশের চিত্র
তু লে ধরেছে। আজ, প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ রয়েছে,
দেশের মানুষের কাছে ম�োবাইল ফ�োন রয়েছে,
সকলের কাছে একটি ডিজিটাল পরিচয়পত্র
রয়েছে, প্রতিটি রান্নাঘর উনুনের ধ�োঁয়া থেকে
মুক্ত হয়েছে, এখন দেশের প্রতিটি রান্নাঘরে গ্যাস
সংয�োগ প�ৌঁছে গিয়েছে, প্রতিটি গৃহে শ�ৌচাগার
নির্মিত হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা এবং য�োগাসন নতু ন
ভারতের রীতিতে পরিণত হয়েছে।
বসুধৈব কুটুম্বকমের চেতনায়, ‘পুর�ো বিশ্ব
আমাদের পরিবার’ একটি চিন্তায় পরিণত হয়েছে।
ব্রিটিশরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে তারা চলে
যাওয়ার পরে, ভারত ভেঙে যাবে, কিন্তু সম্ভবত
তারা আশা করেনি যে এই ভারত একদিন বিশ্বের
বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে বিকাশ লাভ করবে। আজ,
ভারত বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির
দেশ হয়ে উঠেছে। আত্মনির্ভরতা শুধু একটি
শব্দবন্ধ নয়; এটি ১৩০ ক�োটি ভারতীয়ের মন্ত্র হয়ে
উঠেছে।
আজ থেকে ৮-১০ বছর আগে জন্মের
শংসাপত্র পেতে, বিল পরিশ�োধ করতে, রেশন
পেতে, তালিকাভুক্তি, ফলাফল ও শংসাপত্র পেতে
মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে অপেক্ষা করতে
হত। কিন্তু এখন সেই চিত্রের পরিবর্তন হয়েছে।
প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রা সহজ করতে
অনলাইনে সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশিরভাগ
সরকারি পরিষেবা এখন ডিজিটাল মাধ্যমে পাওয়া
যাচ্ছে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, জন্ম
শংসাপত্র, প্রবীণ নাগরিকদের জীবন শংসাপত্র।
ভারতে এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা ডিজিটাল
শাসন পরিকাঠাম�ো রয়েছে। জন ধন-ম�োবাইল
এবং আধার (জেম-ট্রিনিটি) থেকে দেশের দরিদ্র
ও মধ্যবিত্তরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন।
আজ ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-এর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা
বিকাশের উপরেও জ�োর দেওয়া হচ্ছে। আজ,
প্রায় ১০,০০০টি অটল টিঙ্কারিং ল্যাবগুলিতে ৭৫
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বিশ্বের কাছে একবিংশ শতাব্দী
ভারতের শতাব্দী। এটা আমরা
নিরন্তর শুনে আসছি। কিন্তু আমি
যদি ভারতের কথা বলি, আমি বলব
এই শতাব্দী ভারতের জন্য কর্তব্যের
শতাব্দী। আমাদের এই শতাব্দীতে,
আগামী ২৫ বছরের মধ্যে স�োনালি
ভারত গঠনের লক্ষ্যে প�ৌঁছতে হবে।
আমাদের কর্তব্য আমাদের এই লক্ষ্য
পূরণ করবে। তাই এই ২৫ বছর হল
দেশের জন্য কর্তব্যের পথ অনুসরণ
করার সময়। এই ২৫ বছর হল
নিজের দায়িত্বব�োধ পালনের সময়।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

৭৫টি নতু ন পণ্য যুক্ত করুন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী রাজ্যভিত্তিক প্রবাসী ভারতীয়দের
দল গঠন এবং সেই রাজ্যেগুলিতে উৎপাদিত পণ্য
রফতানি বিষয়ে ভার্চুয়াল শীর্ষসম্মেলন করার কথা
বলেছিলেন। এতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যে ওই রাজ্যের
শীর্ষপাঁচটি বা দশটি পণ্য যা বিশ্বের অন্তত ৭৫টি দেশে
রফতানি করা উচিত। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর আসুন
বিশ্বের সকল মানুষের কাছে প�ৌঁছান�োর নতু ন উপায়
অবলম্বন করি।

‘সখী বনে’ এবং ৭৫ ঘন্টা

লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী উদ্ভাবনের কাজ করছে।
নতু ন জাতীয় শিক্ষানীতিতেও প্রযুক্তিকে প্রাধান্য
দেওয়া হয়েছে। দেশে অটল ইনকিউবেশন
সেন্টারের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা
হচ্ছে। একইভাবে, পিএম গ্রামীণ ডিজিটাল
সাক্ষরতা অভিযান অর্থাৎ পিএম-দিশা দেশে
ডিজিটাল ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার জন্য
প্রচার চালাচ্ছে।
স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী সমাজের
অনন্য অবদান প্রতিটি ঘরে ঘরে প�ৌঁছে
দেওয়ার জন্য অমৃত মহ�োৎসবে অগণিত
প্রচেষ্টা চালান�ো হচ্ছে। স্বাধীনতার পর এই
প্রথমবার দেশে আদিবাসীদের গর্ব ও ঐতিহ্য
তু লে ধরতে আদিবাসী জাদুঘর স্থাপন করা
হচ্ছে। বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে
গত বছর থেকে ১৫ নভেম্বর দিনটিকে ‘জাতীয়
আদিবাসী গ�ৌরব দিবস’ হিসাবে উদযাপন করা

মহিলাদের সঙ্গে আলাপ আল�োচনার সময় প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন, “আপনি আপনার গ্রামে সিদ্ধান্ত
নিতে পারেন যে আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন
করছি, এই সময়ে আমরা বছরে অন্তত ৭৫ ঘন্টা গ্রামে
স্বচ্ছতার কাজ করব।“ এই ১৫ আগস্ট থেকে আগামী
বছরের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সখী মণ্ডলের সব ব�োনেরা
এই ধরনের সংকল্প নিতে পারেন। কেউ তাঁদের গ্রামে
জল সংরক্ষণের কাজ, কূপ মেরামত এবং পুকুরকে
পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন।
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খেলনার মাধ্যমে স্বাধীনতার গল্প
২০২১ সালের ২৪ জুন টয়ক্যাথনে ভাষণ দেওয়ার সময়
প্রধানমন্ত্রী অমৃত মহ�োৎসব উপলক্ষ্যে খেলাধুলা এবং খেলনার
ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের আহ্বান জানান। স্বাধীনতা আন্দোলনের গল্প,
বিপ্লবীদের সাহসিকতা, নেতৃত্বের ঘটনা খেলার আকারে প্রকাশ
করতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত ৭৫টি বিষয়

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন,
স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে শিক্ষার্থীদেরও দেশের স্বাধীনতা
সংগ্রামীদের সম্পর্কে জানা উচিত। এর জন্য একটি প্রচার
অভিযান শুরু হয়েছে এবং সকলকে এই অভিযানে য�োগ দিতে
হবে। পড়ুয়ারা তাদের রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত
৭৫টি ঘটনা খুজে
ঁ বের করুক, তা একজন ব্যক্তির সংগ্রামের
সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, একজন বিপ্লবীর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে
পারে। এই ঘটনাগুল�ো আপনার মাতৃভাষায় বিস্তারিত লিখুন। এ
ছাড়া হিন্দি-ইংরেজিতে লিখতে পারলেও ভাল�ো হবে।

৭৫টি জেলায় ৭৫টিরও বেশি জনঔষধি কেন্দ্র
স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশের অন্তত ৭৫টি জেলায়
৭৫টির বেশি জনঔষধি কেন্দ্র থাকবে।
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শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে
ভারতে যে বৈপ্লবিক এবং রূপান্তরমূলক
পরিবর্তনগুলি ঘটেছে তা বিশ্ব মঞ্চে
ভারতকে সামনের সারিতে প্রতিষ্ঠিত
করেছে। সকলের প্রচেষ্টার মন্ত্রে সকল
ক্ষেত্রে উন্নয়নের অনেক রেকর্ড সৃষ্টি
হয়েছে। এটি ইতিহাস, সংস্কৃতি সংরক্ষণের
ক্ষেত্রেও সফল হয়েছে। কিন্তু এটি একটি
মঞ্চ মাত্র, আমাদের দেশের গন্তব্য
নয়। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী স্বাধীনতার বছর থেকে স্বাধীনতার
শতবর্ষের ২৫ বছর সময়কালকে অমৃত
কাল হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত
নিয়েছিলেন এবং দেশের জনগণকে
অমৃত মহ�োৎসবের বছরেও সংকল্প
গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। স্বাধীন
ভারতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার
জন্য আমাদের কিছু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তও
গ্রহণ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে
সংসদ পর্যন্ত প্রতিটি সরকারি দফতরের
উচিত একটি লক্ষ্য নির্ধারণ এবং এমন
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে
যাবে। এটি হল সিদ্ধান্ত নেওয়ার বছর,
এবং আগামী ২৫ বছরের অমৃত কালে
সেই সিদ্ধান্তগুলি অনুসরণ করার সময়।
আগামী ২৫ বছরে ভারত দীর্ঘমেয়াদী
চিন্তাভাবনা করে যে সিদ্ধান্তগুলি
পূরণ করবে তা শতাব্দীর উত্তরাধিকার
হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন
যে আজকের ভারতের উন্নয়ন যাত্রা
আগামীকালের ভারতের জন্য একটি
গ�ৌরবময় এবং সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রেখে
যাবে।
সকলের প্রয়াস এবং স�োনালি
ভারতের যাত্রা
আজ, ভারত তথ্য প্রযুক্তি এবং
ডিজিটাল ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাফল্য
অর্জন করেছে। সব থেকে সস্তায়
ইন্টারনেট ডেটা প্রদান করা হচ্ছে,
বিশ্বব্যাপী সমস্ত ডিজিটাল লেনদেনের
৪০% ভারতের অধীনে। একুশ শতকের
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নতু ন ভারতে মানুষ যে গতিতে নতু ন প্রযুক্তি
গ্রহণ করছে তা যে কাউকে অবাক করে দিতে
পারে। গত কয়েক বছরে উন্নয়নের যাত্রা
ভারতকে এক নতু ন পরিচয় দিয়েছে। আজকের
ভারতের পরিচয় হল সময়মত কাজ করা। এই
সংকল্পকেই সঙ্গী করে এগিয়ে চলছে ভারত।
ভারত উন্নতি ও উন্নয়নের জন্য উদগ্রীব। ভারত
তার স্বপ্ন পূরণ করতে বদ্ধপরিকর। দৃঢ় সংকল্পের
সঙ্গে ভারত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং তা
বাস্তবায়িত করে চলেছে। ভারত আজ নিজের
শক্তিতে বিশ্বাস করে, নিজের উপর বিশ্বাস করে।
২০১৬ সালে ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ২০৩০
সালের মধ্যে, ম�োট বিদ্যুত উৎপাদন ক্ষমতার
৪০ শতাংশের উৎস হবে অজৈব জ্বালানি, কিন্তু
ভারত লক্ষ্যমাত্রার থেকে মাত্র আট বছর আগে
এটি অর্জন করেছে। পেট্রোলে ১০% ইথানল
মিশ্রণের লক্ষ্যও নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মাস
আগে পূরণ করা হয়েছিল। ভারতের চিকিৎসক,
স্বাস্থ্যকর্মী, বিজ্ঞানীরা একয�োগে ক�োভিডএর মত�ো অভূ তপূর্ব পরিস্থিতির ম�োকাবেলা
করেছেন। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং
গবেষণার ফলে ভারত আজ ক�োভিড-১৯
টিকাকরণে ২০০ ক�োটির মাইলফলক অতিক্রম
করেছে। ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ টিকা ভারতের
পাশাপাশি বিশ্বের বহু দেশে সরবরাহ করা
হয়েছে, যা ক�োভিড থেকে ক�োটি ক�োটি মানুষের
জীবন বাঁচিয়েছে। ক�োভিডের সময়ে, ভারত গত
দুই বছরে ৮০ ক�োটি দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে
রেশন প্রদান করেছে। আজ, ভারতে প্রতি মাসে
গড়ে পাঁচ হাজার পেটেন্ট ফাইল করা হয়।
আজ, ভারত প্রতি মাসে গড়ে পাঁচশ�োটিরও বেশি
আধুনিক রেলওয়ে ক�োচ তৈরি করছে। আজ,
ভারত গড়ে প্রতি মাসে ১৮ লক্ষ পরিবারকে ‘নল
সে জল প্রকল্পে’র সঙ্গে সংযুক্ত করছে।
‘স্টার্টআপ’ এই কথাটার সঙ্গে বেশিরভাগ
ভারতীয় অপরিচিত ছিলেন, কিন্তু স্টার্টআপইন্ডিয়া সেই ধারণার পরিবর্তন করেছে। যাইহ�োক,
সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ভারতে এখন
বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইক�োসিস্টেম
রয়েছে। এছাড়াও ভারতে গড়ে প্রতি দশ দিনে
একটি ইউনিকর্ন তৈরি হচ্ছে। ভারত বর্তমানে

৭৫ জন কিংবদন্তি- ৭৫টি স্থান
স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ৭৫ জন মহাপুরুষের
একটি তালিকা তৈরি করুন, তাঁদের মত�ো প�োশাক পরিধান
করুন, তাঁদের বানী বলুন , একটি প্রতিয�োগিতা করুন,
স্কু লে ভারতের মানচিত্রে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত
৭৫টি স্থান চিহ্নিত করুন, শিশুদের সেই সকল বিষয়ে প্রশ্ন
করুন। যেমন, বারদ�ৌলি ক�োথায় বল�ো? চম্পারণ ক�োথায়?

৭৫টি আইনি লড়াই

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত ৭৫টি আইনি
লড়াইয়ের ঘটনা খুজে
ঁ
বের করতে হবে। কারা আইনি
লড়াই লড়ছিলেন? কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের
বাঁচান�োর চেষ্টা করা হয়েছিল? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিচার
বিভাগের মন�োভাব কেমন ছিল? পড়ুয়ারা নাটক লিখতে
পারেন। চারুকলার ছাত্ররা এই সকল ঘটনা নিয়ে ছবি
আঁকতে পারেন, কবিতা ও গান লিখতে পারেন। এই
সব কাজ প্রথমে হাতে লিখে শুরু করুন। পরে এটিকে
ডিজিটাল রূপ দিতে হবে। এমন হওয়া উচিত যে প্রতিটি
স্কুল কলেজের এই প্রচেষ্টা সেই স্কুল-কলেজের ঐতিহ্য
হয়ে ওঠে। এটি একটি সম্পূর্ণধারণাগত ভিত্তি তৈরি
করবে। পরবর্তীতে, জেলাব্যাপী, রাজ্যব্যাপী এবং
দেশব্যাপী প্রতিয�োগিতারও আয়োজন করা যেতে পারে।
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৭৫টি অমৃত সর�োবর
‘আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসবে’র স্মরণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের
প্রতি কল্যাণের সংকল্প পূরণ করতে প্রতিটি জেলায় ৭৫টি
অমৃত সর�োবর তৈরি করা হচ্ছে। ছ�োট হ�োক বা বড় এই
অমৃত সর�োবর প্রতিটি জেলায় নির্মাণে সরকারের কাছ থেকে
‘এমএনআরইজিএ’ থেকে অর্থসাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসবে প্রতি জেলায় ৭৫টি অমৃত
সর�োবর নির্মাণ আগামী প্রজন্মের জন্য খুবই উপকারী হবে।
এতে আমাদের মাতৃভূ মি উপকৃত হবে। আমরা এত জল
ব্যবহার করেছি, খরচ করেছি, এখন সময় এসেছে সেই জল
সংরক্ষণের। প্রকৃতির খেয়াল রাখা আমাদের কর্তব্য। আর
এর ফলে প্রকৃতির জীবনে আসবে নতু ন শক্তি, আসবে নতু ন
চেতনা। এতে ক্ষুদ্র চাষিরা উপকৃত হবেন, মহিলারা উপকৃত
হবেন। পশু-পাখিদের জন্যও খুব সহায়ক হবে। অর্থাৎ
প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সর�োবর নির্মাণ মানবতার ক্ষেত্রে
উল্লেখয�োগ্য অবদান গ্রহণ করবে।

৭৫টি গ�োবর-ধন বায়ো সিএনজি প্লান্ট
আগামী দুই বছরে দেশের ৭৫টি বড় প�ৌরসভায় গ�োবরধন বায়ো-সিএনজি প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। এই
প্রচারাভিযান ভারতের শহরগুলিকে পরিচ্ছন্ন এবং দূষণমুক্ত
করার লক্ষ্যে সাহায্য করবে।
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স্বাধীনতা লাভের ১০০ বছরে যদি
আমাদের ভারতকে নতু ন উচ্চতায়
নিয়ে যেতে হয়, তবে তার জন্য
কঠ�োর পরিশ্রম করতে হবে… এবং
কঠ�োর পরিশ্রমের ক�োনও ক্ষুদ্র
উপায় নেই। স্বাধীনতার পর দেশে
আধিপত্য বিস্তারকারী রাজনৈতিক
দলগুল�ো অনেক ক্ষুদ্র উপায়
অবলম্বন করেছিল।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম�োবাইল ফ�োন নির্মাতা
হয়ে উঠেছে। ভারতের জৈবপ্রযুক্তি অর্থনীতি
আটগুণ প্রসারিত হয়ে ৬ লক্ষ ক�োটি টাকার
গণ্ডি অতিক্রম করেছে। প্রাকৃতিক চাষ
সারা বিশ্বে একটি আল�োচিত বিষয়, ভারত
এখানেও অগ্রণী ভূ মিকা পালন করেছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা ম�োকাবেলায়
বৈশ্বিক উদ্যোগে ভারতের অংশগ্রহণ
শুধুমাত্র নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ভারত
প্রাকৃতিক চাষের উপর মন�োনিবেশ করেছে,
প্রাকৃতিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। দেশে
বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
পরিবেশবান্ধব আচরণ ও জীবনযাত্রা সাধারণ
মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠছে। আজ,
ভারতের প্রতিটি গ্রাম খ�োলাস্থানে মলত্যাগ
মুক্ত হয়েছে ; প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবহারের
সুয�োগ রয়েছে ; প্রায় প্রতিটি গ্রাম সড়ক দ্বারা
সংযুক্ত ; ৯৯ শতাংশের বেশি রান্নাঘরে পরিষ্কার
রান্নার জ্বালানি রয়েছে ; এবং প্রতিটি পরিবারের
কমপক্ষে একজন সদস্যের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার
প্রাপ্যতা রয়েছে। প্রত্যেক দরিদ্র মানুষ পাঁচ
লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা
পাচ্ছেন।
অমৃত কালে নতু ন ভারতের লক্ষ্য তার
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন পূরণ করা। আসুন
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স্বাধীনতা সংগ্রাম: বিপ্লবীদের বিষয়ে তথ্য
নথিভুক্ত এবং ডিডিআর তৈরি করতে হবে
এটি আমাদের স্বাধীনতা
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অজ্ঞাত
বিপ্লবীদের স্মরণ করার এবং
তরুণদের সচেতন করার একটি
প্রয়াস। স্বাধীনতা আন্দোলনের
সময় বহু আত্মত্যাগ করা সত্ত্বেও
বহু বিপ্লবী আজকের প্রজন্মের
কাছে অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছেন।
স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা
পর�োক্ষ ভাবে যুক্ত ব্যক্তি ও স্থানের
গল্প খুজে
ঁ
ও নথিভুক্ত করার একটি
প্রচেষ্টা হল ডিজিটাল ডিস্ট্রিক্ট
রিপ�োজিটরি (ডিডিআর )।

৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে
‘হর ঘর তিরঙ্গা’

বন্দে ভারতম-নৃত্য উৎসব:

সংস্কৃতি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে এটি একটি বিশেষ প্রচেষ্টা। জাতীয় স্তরে
দুই মাসব্যাপী প্রতিয�োগিতায় ৪৮০ জন নৃত্যশিল্পীকে নির্বাচিত করা হয়েছিল,
যারা ২০২২ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আন্দোলনের উপর পডকাস্ট সিরিজ
এই পডকাস্ট সিরিজটি এমন ব্যক্তি এবং আন্দোলন
সম্পর্কে রচনা করা হবে, যারা ভারতের স্বাধীনতা
সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণঅবদান রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁদের
মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনিতে
প্রাপ্য স্থান পায়নি।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণহওয়ার
মাহেন্দ্রক্ষণে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মনে
দেশপ্রেম ও জাতীয়তাব�োধ জাগ্রত করতে
২০২২ সালের ১১ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট
পর্যন্ত ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযান চালান�ো
হবে। এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে প্রতিটি
মানুষ তার দেশপ্রেমের অনুভূতি প্রকাশ
করার সুয�োগ পাবে। সরকার ২০২১ সালের
৩০ ডিসেম্বর পলিয়েস্টার বা মেশিনের তৈরি
পতাকাকে অনুম�োদন করে ‘ফ্ল্যাগ ক�োড
অফ ইন্ডিয়া ২০০২’ সংশ�োধন করে।

স্বাধীন স্বর
ভারতবাসীর মনে দেশপ্রেমের ব�োধ জাগিয়ে ত�োলে,
ব্রিটিশ সরকার এমন গান ও কবিতা নিষিদ্ধ করেছিল।
এই ধরনের গান ও কবিতা পড়তে ক্লিক করুন- https://
amritmahotsav.nic.in/ swatantra-swar.htm।
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মেরা গাঁও, মেরি ধর�োহর
‘ন্যাশনাল মিশন অন কালচারাল ম্যাপিং’-এর একটি
অংশ হল মেরা গাঁও, মেরি ধর�োহর। এর লক্ষ্য হল
সারা দেশে সাংস্কৃতিক সম্পদ খুজে
ঁ বের করা এবং
রেকর্ড করা। এই উদ্যোগটি এর অধীনে ৬.৫ লক্ষ
গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের সাংস্কৃতিক ক�ৌশল/
ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারে সহায়তা করবে। এটি
স্থানীয় শিল্পী, তাঁদের দক্ষতা ও ঐতিহ্য রক্ষা করবে।
এর মূল লক্ষ্য প্রতিটি নির্বাচিত গ্রামের জন্য একটি
‘ভার্চুয়াল জাদুঘর’ গড়ে ত�োলা।

প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষ ‘ডিজিটাল প্রদীপ’এর
মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন
অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের
বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। দেশকে স্বাধীন
করার জন্য তাঁরা সর্বস্ব বলিদান দিয়েছিলেন।
‘আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসবের’ সময় সমগ্র দেশ
তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগকে অভিবাদন জানায়। এ
জন্য ‘ডিজিটাল প্রদীপের’ মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান�োর
ব্যবস্থা করা হয়েছে। কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে
এই ডিজিটাল প্রদীপ জ্বালান�ো হয়। এই মাধ্যমে প্রায়
২৭ লক্ষ মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

সর্বোচ্চ সংখ্যক জাতীয় পতাকা উত্তোলন
করার রেকর্ড
আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসবের অধীনে ২০২২
সালের ২৩ এপ্রিল বিহারের জগদীশপুরের দুলর
ু
ময়দানে বীর কুনওয়ার সিং বিজয়োৎসব কর্মসূচিতে
৭৮ হাজার ২২০টি জাতীয় পতাকা একসঙ্গে
উত্তোলন করে ভারত ‘গিনেস বুক অফ ওয়ার্ ল্ড
রেকর্ডে’ নাম নথিভুক্ত করেছে। আগের রেকর্ডটি
পাকিস্তানের নামে নিবন্ধিত হয়েছিল। ২০০৪ সালে
একসঙ্গে ৫৬ হাজার পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন
করা হয়েছিল।
আমরা সকলে মিলে নতু ন ভারত গড়ে তু লি। এমন ভারত
যেখানে দরিদ্র, কৃষক, শ্রমিক, অনগ্রসর এবং আদিবাসী
সকলের জন্য সমান সুয�োগ রয়েছে। গত আট বছরে
দেশও এই সংকল্প বাস্তবায়নে নীতিমালা প্রস্তুত করেছে
এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে। অমৃত কালের
ভারতের চিন্তাধারা হল অন্তর্ভুক্তিমূলক যা ক�োটি ক�োটি
মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে। ভারত আজ অভূ তপূর্ব
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আত্মনির্ভর ভারত-এর লক্ষ্য পূরণ হবে
ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করবে,
তখন আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্য পূরণ হবে। তার
জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। ভারত আবার
যখন স্বনির্ভর হয়ে উঠবে, তখন আমাদের দেশ সারা
বিশ্বকে নতু ন পথ দেখাবে। ভারতের অর্জনগুলি কেবল
আমাদের নয়, বিশ্বের মানুষের মধ্যেও আশার সঞ্চার করে।
স্বনির্ভরতায় ভরপুর আমাদের উন্নয়ন যাত্রা সারা বিশ্বের
উন্নয়ন যাত্রাকে গতিময় করতে চলেছে।

ভারত শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণহবে
স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণহলে ভারত শক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর
হয়ে উঠবে। বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি , গ্যাস-ভিত্তিক
অর্থনীতি, সারাদেশে সিএনজি এবং পিএনজির নেটওয়ার্ক
বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের আগে পেট্রোলে ২০%
ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে। ২০৩০
সালের মধ্যে নেট জির�ো কার্বন নির্গমনকারী হয়ে উঠতে
রেলওয়ের ১০০% বিদ্যুতায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা
হয়েছে। ভারত নবায়নয�োগ্য শক্তিতে ৪৫০ গিগাওয়াট লক্ষ্য
নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রা
সময়ের আগেই অর্জিত হয়েছে। একইভাবে, ভারত
আন্তর্জাতিক স�ৌর জ�োট স্থাপন করেছে, এক সূর্য, এক
গ্রিডের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। একইভাবে গ্রিন
হাইড্রোজেন ন্যাশনাল মিশনের অধীনে কাজও শুরু
হয়েছে।
সম্ভাবনায় পূর্ণ। একটি শক্তিশালী স্থিতিশীল-নির্ধারক
সরকারের নেতৃত্বে আমাদের দেশ নতু ন স্বপ্ন দেখছে, নতু ন
সংকল্প গ্রহণ করছে এবং সিদ্ধান্তগুল�োকে বাস্তবায়িত
করতে কঠ�োর পরিশ্রম করছে। এর নীতিগুলিও স্পষ্ট, এবং
আগামী ২৫ বছরের মধ্যে ভারতকে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে
হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর কথায়, “২০৪৭ সালে যখন
দেশের স্বাধীনতার শততম বর্ষউদযাপন করা হবে, তখন
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স�োমনাথ
মন্দির

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে
স�োমনাথ ট্রাস্ট স�োমনাথ
মন্দিরের সংস্কার করেছে।
এর মধ্যে রয়েছে একটি
প্রদর্শনী কেন্দ্র, সমুদ্র
দর্শন পথ এবং মা পার্বতী
মন্দির নির্মাণ।

মন্দির দর্শনের সুবিধা
বৃদ্ধি করতে বিমানবন্দর
স্থাপন করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
১২ জুলাই এর উদ্বোধন
করেছিলেন।

বাবা
বৈদ্যনাথ
ধাম,
দেওঘর

কেদারনাথ ধাম

“আজ, যখন আমরা দেশের অমৃত
সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন
আমাদের কর্তব্য ও শ্রমে যেন ক�োনও
কমতি না থাকে। আমাদের জাতীয়
ঐক্য আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
হওয়া উচিত।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
গ�োটা দেশ সেই স্বপ্ন পূরণ করবে, সেই লক্ষ্যে দেশকে
এগিয়ে নিয়ে যাবে যেখানে আমরা দেশকে নিয়ে যেতে
চাই। নতু ন সিদ্ধান্ত, নতু ন চিন্তাভাবনা ‘স্বনির্ভর ভারত’
গড়ে ত�োলার প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড় উপাদান হয়ে
উঠেছে। আশা করছি সেই সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের
স্বপ্ন পূরণ হবে; ভারতকে নতু ন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার
স্বপ্ন পূর্ণহবে।“

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কেদারনাথ ধামকে
পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এই সময়ে, কেদারনাথ
ধামের নিরাপত্তার জন্য, তিন স্তরের নিরাপত্তা
প্রাচীর, মন্দিরে সহজ প্রবেশাধিকার, আস্থা পথ,
মন্দাকিনী সেতু নির্মাণ, হেলিপ্যাড নির্মাণ-সহ
সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এবং অন্যান্য অনেক
কাজ চলছে।

চারধাম জাতীয় মহাসড়ক

নিরাপদে এবং সব ঋতু তে যাত্রা করার জন্য
জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্প শুরু হয়েছে। এটি
গঙ্গোত্রী, যমুন�োত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথকে
সংযুক্ত করবে। এই মহাসড়কটির মাধ্যমে ভক্তরা
সহজে তীর্থকরতে যেতে পারবেন।

মহাকাল করিড�োর, উজ্জয়িনী

উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরের সম্প্রসারণের
কাজ চলছে। এর জন্য আনুমানিক ৭৫০ ক�োটি
টাকা ব্যয় হবে। স�ৌন্দর্যায়নের ফলে মন্দির
চত্বরের আয়তনও প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পাবে।
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দেশে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বিকাশ, সংরক্ষণ এবং
পুনরুদ্ধারের কাজ করা হচ্ছে

অয�োধ্যায়
রাম মন্দির

৪৯২ বছরের দীর্ঘ
বিতর্কের পর অবশেষে
রাম জন্মভূ মিতে রাম
মন্দির নির্মাণ করা
হচ্ছে, যার ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেছিলেন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী।

কাশী বিশ্বনাথ করিড�োর
নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭
সাল পর্যন্ত মন্দিরের
চারপাশে খুব সরু রাস্তা
ছিল কিন্তু এখন ভক্তরা
খুব সহজে কাশী মন্দিরে
প্রবেশ করতে পারবেন।

কাশী
বিশ্বনাথ
করিড�োর

লক্ষ্য পরিপূর্ণকরার পরিকল্পনা
স্বাধীনতার সুবর্ণবছরে আমাদের পরিপূর্ণহতে হবে। এখানে পরিপূর্ণতার অর্থহল ১০০% গ্রামে রাস্তা থাকা, ১০০% পরিবারের
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা, ১০০% য�োগ্য সুবিধাভ�োগীদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকা, ১০০% য�োগ্য ল�োকের গ্যাস, বিদ্যুৎ সংয�োগ
থাকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে অমৃত কালের এই সময়টি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার জন্য নয়, বরং
জেগে থেকে সংকল্পগুলি পূরণ করার সময়। আগামী ২৫ বছর হবে কঠ�োর পরিশ্রমের, ত্যাগ ও তপস্যার ২৫ বছর। শত
বছরের দাসত্বে আমাদের সমাজ যা হারিয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য এই ২৫ বছরের সময়কাল। অতএব, এই আজাদী কা
অমৃত মহ�োৎসবে আমাদের মন�োয�োগ ভবিষ্যতের দিকে থাকা উচিত।

অবশ্যই, যখন একটি দেশের নাগরিকরা সকলের
প্রচেষ্টার চেতনায়, জন-অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয়
সংকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হয়, তখন তারা বিশ্বের বৃহৎ
শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিরও সমর্থন পেতে শুরু করে। আজ
বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশগুলি ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ
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মিলিয়ে চলতে চায়। নাগরিকদের দৃঢ় সংকল্প এবং শক্তিকে
সঙ্গী করে ভারত এখন অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।
জনগণের সংকল্প ও অংশগ্রহণে ভারতের প্রচেষ্টা এখন
গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছে।
নতু ন ভারত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নতু ন
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শ্রী মহাকালী মাতাজী মন্দির,
পাভাগড়
প্রায় ৫০০ বছর আগে বহিঃশত্রুদের আক্রমণে
মন্দিরের চূ ড়া এবং পতাকা ভেঙে গিয়েছিল।
পাভাগড় পাহাড়ে অবস্থিত এই মন্দিরের চূ ড়া
পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। সম্প্রতি মন্দিরের চূ ড়ায়
পতাকা উত্তোলনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
বলেন, “স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও পাঁচ শতাব্দী
আগে ধ্বংস হওয়া মহাকালী মন্দিরের ওপর
পতাকা উত্তোলন করা হয়নি। মন্দিরে উত্তোলিত
পতাকাটি কেবল আমাদের আধ্যাত্মিকতার
প্রতীক নয়, বরং আমাদের চিরন্তন বিশ্বাসের
প্রতীক।

১.৫ ক�োটি জাতীয় সঙ্গীতের ভিডিও
আপল�োড করা হয়েছে
আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসবের উদ্যোগের
অধীনে, ভারত সহ সারা বিশ্বে বসবাসকারী
১.৫ ক�োটি ভারতীয়, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে
আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসব ওয়েবসাইটে
এর ভিডিও আপল�োড করেছে। রঙ্গোলি তৈরি,
দেশাত্মব�োধক গান লেখার প্রতিয�োগিতায় অংশ
নিয়েছিলেন ৫.৫ লক্ষ মানুষ।

বিদেশে ৬ হাজারেরও বেশি অমৃত
মহ�োৎসব কর্মসূচি
বিদেশে ভারতীয় মিশনগুলি আজাদি কা অমৃত
মহ�োৎসবের অধীনে ছয় হাজারেরও বেশি
অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এতে প্রবাসী
ভারতীয় এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা
উপস্থিত ছিলেন।

৭৫টি ঐতিহাসিক স্থানে য�োগ
অষ্টম আন্তর্জাতিক য�োগ দিবসে দেশের ৭৫টি
ঐতিহাসিক স্থানে য�োগ প্রদর্শন করা হয়েছে।
আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসব বছরকে জনগণের
অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে এটি একটি
উদ্যোগ। মহীশূরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এবং
দেশের অন্যান্য স্থানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা য�োগ
প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। সাম্প্রতিক
দশকগুলিতে, দেশের নাগরিকরা তাঁদের কর্মের মাধ্যমে
বিশ্বের সামনে ভারতের এক শক্তিশালী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা
করেছে। ফলস্বরূপ, স্বাধীনতার অমৃত কাল, অর্থাৎ
আগামী ২৫ বছরে প্রত্যাশা বেড়েছে কারণ আজ প্রতিটি
ভারতীয় নাগরিক নিজেই তাঁর সাফল্যের গল্পের বাহক হয়ে
উঠেছেন।
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দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। সংগ্রামের এই যাত্রায়
আগস্ট মাসটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণগণআন্দোলন এই মাসেই সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলিকে ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তি বলা হয়।
আজ আমাদের দেশ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণকরছে, এই শুভক্ষণে এই তিনটি আন্দোলন এবং তাদের
প্রভাব সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন – করেঙ্গে
ইয়া মরেঙ্গে... ৮০ বছর পূর্ণহল
স্বাধীনতা আন্দোলনে ৮ আগস্ট দিনটির বিশেষ
তাৎপর্যরয়েছে। ১৯৪২ সালের ৮-৯ আগস্ট মধ্যরাতে,
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ’করেঙ্গে ইয়া
মরেঙ্গে’ এবং ‘ভারত ছাড়ো’ স্লোগান দিয়ে স্বাধীনতার
জন্য গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল। দেশের বর্তমান
নেতৃত্ব “করেঙ্গে অর কার কে রাহেঙ্গে” মন্ত্রকে
গণআন্দোলনের একটি শক্তিশালী য�োগসূত্রে পরিণত
করছে। ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’ এর সঙ্গে সঙ্গেই
ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি, তবে এর ফলাফল
ছিল সুদর
ূ প্রসারী। এই কারণেই এই আন্দোলনকে
'ভারতের স্বাধীনতার জন্য শেষ মহান প্রচেষ্টা' বলা হয়।
এটি ছিল সবচেয়ে তীব্র ও ব্যাপক গণআন্দোলন।

অসহয�োগ আন্দোলন

ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী
দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের
বিরুদ্ধে অসহয�োগিতার দাবি করেছিলেন। ১৯২০ সালের
১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলন শুরু করার সময়,
মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে স্কুল, কলেজ এবং আদালতে
যাবেন না বা কর দেবেন না। অসহয�োগ সঠিকভাবে
অনুসরণ করা হলে, ভারত এক বছরের মধ্যে স্বরাজ
অর্জন করবে। এই সমগ্র আন্দোলনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে
আন্দোলনে শুধুমাত্র অহিংস পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।
অসহয�োগ আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব লক্ষিত
হয়েছিল স্কুল, কলেজ ও আদালতে। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ
রেখেছিল। একটি সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯২১
সালে ৩৯৬ বার ধর্মঘট হয়েছিল যাতে ৬ লক্ষ শ্রমিক
অংশগ্রহণ করেছিলেন, ৭০ লক্ষ কর্মদিবস নষ্ট হয়েছিল।
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স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ ঘ�োষণার পর ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট স্বদেশী
আন্দোলন শুরু হয়। ভারতীয়রা বিদেশি পণ্য, সরকারি
পরিষেবা, স্কুল এবং আদালত বর্জন করে দেশীয় পণ্যের
প্রচার করার সংকল্প করেছিল। অর্থাৎ রাজনৈতিক
আন্দোলনের পাশাপাশি ব্রিটিশদের উপর অর্থনৈতিক
চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে। স্বদেশী
আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন
চন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রায়। এই তিনজন লাল-বালপাল নামেও পরিচিত ছিলেন।
এই আন্দোলনের ফলে ১৯০৫-০৮ সালে বিদেশি পণ্যের
আমদানি উল্লেখয�োগ্যভাবে হ্রাস পায়। এর ফলে দেশে
দেশীয় কাপড়ের মিল, সাবান কারখানা, ট্যানারি কারখানা,
ব্যাংক, বীমা ক�োম্পানি, দ�োকান ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এটি
ভারতীয় কুটির শিল্পকেও পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

স্বাস্থ্যের সতর্কতা ড�োজ-সহ অবকাঠাম�ো
এবং শিক্ষার উপর জ�োর দেওয়া
কেন্দ্রীয় সরকার পরিকাঠাম�ো, শিক্ষা এবং নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির অধীনে,
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি নতু ন রেললাইন তরঙ্গা হিল-আম্বাজি-আবু র�োড নির্মাণের অনুম�োদন দিয়েছে, জাতীয়
রেল ও পরিবহন প্রতিষ্ঠানকে একটি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।
১৫ জুলাই থেকে সকলের জন্য বিনামূল্যে বুস্টার ড�োজ চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তরাঙ্গা হিলআম্বাজি-আবু র�োড নতু ন রেললাইন নির্মাণ গুজরাত এবং রাজস্থানে পর্যটন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করবে, এর
পাশাপাশি পরিকাঠাম�োও মজবুত করবে।

সিদ্ধান্ত: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তরঙ্গা হিল-আম্বাজিআবু র�োড নতু ন রেল লাইনের অনুম�োদন
দিয়েছে।
n 	প্রভাব: এই ১১৬.৬৫ কিল�োমিটার দীর্ঘ রেললাইন
স্থানীয় গতিশীলতা, পণ্য পরিবহন, স্ব-কর্মসংস্থান,
পর্যটন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি
করবে। এই নতু ন রেললাইনটি চার বছরে তৈরি
হবে এবং এর জন্য ব্যয় হবে ২৭৯৮ ক�োটি টাকা।
এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজস্থান এবং গুজরাতের
বাসিন্দারা আরও ভাল রেল য�োগায�োগ ব্যবস্থার সঙ্গে
যুক্ত হবেন, আধ্যাত্মিক পর্যটন বৃদ্ধি পাবে। বিখ্যাত
তীর্থস্থান আম্বাজি ৫১টি শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম
প্রধান। এই প্রকল্পটি ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে শেষ
হবে। প্রকল্পটি নির্মাণের সময় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের
দৈনিক সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। তরঙ্গা
পাহাড়ে অজিতনাথ জৈন মন্দির (২৪টি পবিত্র জৈন
তীর্থঙ্করদের মধ্যে একটি) পরিদর্শনকারী ভক্তরাও
এর থেকে উপকৃত হবেন।
n সিদ্ধান্ত: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১৮ বছরের বেশি
বয়সি সমস্ত নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে
n

ক�োভিড টিকার বুস্টার ড�োজ চালু করার সিদ্ধান্ত
নিয়েছে।
n 	প্রভাব: অমৃত কালের অংশ হিসাবে, সরকার সিদ্ধান্ত
নিয়েছে যে ২০২২ সালের ১৫ জুলাই থেকে, পরবর্তী
৭৫ দিনের জন্য, দেশের ১৮ বছরের বেশি বয়সি
সকল নাগরিককে সরকারি টিকাকরণ কেন্দ্র থেকে
বিনামূল্যে ক�োভিড টিকার বুস্টার ড�োজ দেওয়া হবে।
কেন্দ্র এতদিন এই বুস্টার ড�োজ সামনের সারির কর্মী
এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে দিত। একটি
বুস্টার ড�োজ র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
n সিদ্ধান্ত: গুজরাতের ভাদ�োদরায় ন্যাশনাল রেল
অ্যান্ড ট্রান্সপ�োর্টেশন ইনস্টিটিউটকে ডিমড
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে
উন্নীত করার জন্য মন্ত্রিসভার অনুম�োদন।
n 	প্রভাব: কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেলে এই
বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা আরও বাড়বে। শিক্ষা,
প্রশিক্ষণ, দক্ষতা এবং পরিবহন ক্ষেত্রে গবেষণার
পাশাপাশি এখানে আরও নতু ন ক�োর্সশেখান�ো হবে,
যা থেকে শুধু গুজরাতের মানুষই নয়, সমগ্র দেশের
যুবকরাও উপকৃত হবেন।
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অতীত ও ভবিষ্যৎকে সংযুক্ত
করে প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়
প্রতিটি জাতির দায়িত্ব হল তার ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের
কাছে তা প�ৌঁছে দেওয়া। নতু ন ভারত তার ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করে
তু লতে অতীতের গ�ৌরবময় ইতিহাস, সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যের উপর জ�োর দিয়েছে।
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি হবে গ�ৌরবময় অতীত। গত আট বছরে, সরকার
শুধু ১০০টিরও বেশি সংগ্রহালয় নির্মাণ বা পুনর্গঠনই শুরু করেনি, এর মধ্যে
৫০টি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গকরা হয়েছে। ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী
সংগ্রহালয়ের উদ্বোধন খ�োলা হয়েছে, এটি অনুপ্রেরণা এবং জ্ঞান আহরণের
কেন্দ্র হয়ে উঠছে।
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ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী চলতি বছর ২৪ এপ্রিল তাঁর ‘মন
কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় সম্পর্কে তাঁর
মন�োভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, “আমি ৭৫ বছরে
ূ পেরিয়ে এসেছি। এই মুহর্
ূ র
অনেক গর্বের মুহর্ত
তে ঐতিহাসিক
ূ প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়েও
তাৎপর্য অতু লনীয়। এমন অনেক মুহর্ত
দেখা যায়। আজ আমাদের দেশ যে উচ্চতায় প�ৌঁছেছে, তার
পিছনে স্বাধীন ভারতের প্রতিটি সরকারেরই অবদান রয়েছে।
প্রতিটি সরকারের নেতৃত্বের অবদান, সময়ের সঙ্গে উন্নয়ন, প্রাক্তন
প্রধানমন্ত্রীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং সমস্যা ম�োকাবেলার দক্ষতাএই সকল বিষয়গুলি প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।
এই কাজে য�োগ্য সঙ্গত দিয়েছে প্রযুক্তি। এই সংগ্রহালয়ের মাধ্যমে
বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশের গ�ৌরবময় অতীতের সঙ্গে পরিচিত
হতে পারবে।“ দেশটির রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতিও সংগ্রহালয়টি
পরিদর্শন করেছেন। জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার পর প্রথম

এই প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়
আগামী দিনে আমাদের
অনুপ্রাণিত করবে। এই
সংগ্রহালয়টি আমাদের
মধ্যে ভারতের জন্য মহান
সংকল্প গ্রহণ করতে এবং
তা পালন করতে উৎসাহিত
করবে। এই সংগ্রহালয়টি
দেশের যুব সমাজের মধ্যে
কৃতিত্বের অনুভূতি জাগিয়ে
তু লবে যারা ভারতের
ভবিষ্যত গঠন করছে।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

দুই মাসে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ সংগ্রহালয়টি ভ্রমণ করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে আরও বলেছিলেন যে
প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ে এমন অনেক তথ্য রয়েছে যা বেশিরভাগ
মানুষেরই অজানা। ১৮ মে জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী
তরুণতরুণীদের বন্ধুদের সঙ্গে স্থানীয় জাদুঘর পরিদর্শন করতে
এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।
আমাদের তরুণ প্রজন্ম যখন অতীত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়,
তখন তাঁরা সত্যের উপলব্ধি করেন। এই আহ্বান বা প্রচেষ্টার কথা
ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ম�োদী। প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ে
বর্ণনামূলক রেকর্ড রয়েছে যে কীভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীরা
অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশের জন্য এক নতু ন পথ নির্মাণ
করেছেন এবং দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি নিশ্চিত করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী সর্বদা ভারতের অতীত, ঐতিহ্য এবং
বর্তমানের সত্য চিত্রায়নের গুরুত্বের উপর জ�োর দিয়েছেন। ফলে
ঐতিহ্য সংরক্ষণ, বিদেশ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য ফিরিয়ে আনা এবং
গ�ৌরবময় ঐতিহ্যকে বিশ্ব মঞ্চে উপস্থাপন করতে বর্তমান সরকার
একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে গড়ে ত�োলা
হচ্ছে সংগ্রহালয়। এই উদ্যোগেরই অংশ হল জালিয়ানওয়ালাবাগ
মেম�োরিয়াল, আম্বেদকর ন্যাশনাল মেম�োরিয়াল, নেতাজি সুভাষ
চন্দ্র ব�োস মেম�োরিয়াল, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিমিউজিয়াম, এবং
ট্রাইবাল ফ্রিডম ফাইটার মিউজিয়াম।
প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়টি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারতের
অগ্রগতি এবং এর বৈচিত্র্যের রূপটি তু লে ধরেছে। এই কারণেই
সংগ্রহালয়টি চালু হওয়ার প্রথম দুই মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতি
রামনাথ ক�োবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু পরিদর্শন
করে গিয়েছেন। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি দর্শনার্থী গিয়েছেন। এই
সংগ্রহালয়ে শুধুমাত্র আসল ছবি এবং ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে।
আপনারা যদি ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় পরিদর্শন না করে
থাকেন, তাহলে আপনার প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি ত�োলার
পরিকল্পনা করুন বা তাঁর সঙ্গে হাঁটার একটি ভিডিও রেকর্ড করুন।
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সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে
সজ্জিত
আন্তর্জাতিক মানের এই
সংগ্রহালয়টি নতু ন দিল্লির
তিনমূর্তি কমপ্লেক্সে অবস্থিত,
অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত
এবং এটি ভারতের অন্যতম
আধুনিক সংগ্রহালয়।
	প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়টি
১৫,৬০০ বর্গমিটারেরও
বেশি এলাকা জুড়ে অবস্থিত।
সংগ্রহালয়ের জন্য কিশ�োর মূর্তি
ভবনকে দুটি ব্লকে ভাগ করা
হয়েছে। এখানে ৪৩টি গ্যালারি
রয়েছে, প্রতিটিতে প্রাক্তন
প্রধানমন্ত্রীদের অবদানের
বিবরণ রয়েছে। আনুমানিক চার
হাজার মানুষের ভ্রমণের ব্যবস্থা
করা হচ্ছে।
	সংগ্রহালয়টি স্বাধীনতা পূর্ব
সময়ের প্রধান ঘটনাগুলিকে
চিত্রিত করে, যেমন আঠার�ো
শতকে দেশের সমৃদ্ধি এবং
এর পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের
শাসন। সংবিধান প্রণয়ন; এবং
পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু
থেকে ডঃ মনম�োহন সিং

এই অভিজ্ঞতাগুল�ো আপনি
প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ে পাবেন

এই সংগ্রহালয়টি উন্নত ডিজিটাল অবকাঠাম�ো এবং
অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই
সংগ্রহালয় থেকে আপনি এমন অনেক নতু ন তথ্য জানতে
পারেন, যা আপনাকে দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আরও
উৎসাহিত করবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি

এখানে আপনি ‘অগমেন্টেড
রিয়েলিটি’তে আপনার প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর
সঙ্গে ছবি ত�োলার সুয�োগ পাবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পায়চারি

এখানে আপনি অগমেন্টেড রিয়েলিটিতে
সংসদের সামনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাঁটার সুয�োগ
পাবেন, যার ভিডিও আপনিও তু লতে পারেন।
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ঐক্য প্রাচীর

বৈচিত্র্যের মধ্যে
ঐক্যই আমাদের
শক্তি। আমাদের
ঐক্য উদযাপন
করতে একতা
প্রাচীরের কাছে
দেশবাসীর সঙ্গে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
দাঁড়ান।

প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়

রাষ্ট্র

সংগ্রহালয়ে আপনি দীর্ঘ
সময় অতিবাহিত করবেন
আপনি আপনার শৈশবে
পিতামাতার সঙ্গে বা স্কুল থেকে
অবশ্যই জাদুঘরে গিয়েছেন। কিন্তু
অনেকের জাদুঘর পছন্দ হয় না।
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় ভিন্ন।
এখানে চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে তথ্য
উপস্থাপন করা হয়, ফলে জাদুঘর
পরিদর্শনকারী শিশু এবং তরুণরা
বিষয়টি উপভ�োগ করবে। আপনার
একঘেয়ে লাগবে না।
পর্যন্ত ১৪ জন প্রধানমন্ত্রীরা যে
সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন
হয়েছিলেন, তাঁরা যা যা সাফল্য
অর্জন করেছিলেন, তা তু লে
ধরা হয়েছে।
	সংগ্রহালয়ের ল�োগ�োতে ধর্মচক্র
ধরে ভারতীয় জনগণের
হাত চিত্রিত করা হয়েছে, যা
জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের
প্রতীক। সুস্থায়ী শক্তি সংরক্ষণ
পদ্ধতিতে সংগ্রহালয়টি নির্মাণ
করা হয়েছে। এর জন্য ক�োন
গাছ কাটা বা অপসারণ করা
হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী দ্বারা স্বাক্ষরিত চিঠি

'দ্য টাইম মেশিন'

আপনার নামে আপনার প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর
দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পেতে পারেন।

টাইম মেশিনের সাহায্যে ইতিহাস
পুনরুদ্ধার করুন।

ভবিষ্যতে ভারত

এখানে আপনি লালকেল্লা থেকে প্রদত্ত
স্মরণীয় ভাষণগুলি শুনতে পারেন।

একটি ভার্চুয়াল ‘হেলিকপ্টার পডে’ বসুন
এবং ১৮০ ডিগ্রি প্রজেকশনে দেশে নির্মিত
উচ্চতম সেতু , টানেল এবং স�োলার
পার্কগুলি দেখার সুয�োগ পান।

প্রধানমন্ত্রীর স্মরণীয় ভাষণ শুনুন
কিডস জ�োন

এখানে ইসর�ো-এর মিশন মঙ্গলযান এবং আরও
অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের সুয�োগ
পাবেন। একটি ডিজিটাল স্ক্রিনে আপনার
আঁকা চিত্রগুলি তৎক্ষণাৎ দেখতে পাবে।
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রাষ্ট্র

প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়

আপনি প্রধানমন্ত্রীদের সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে পারবেন
n

n

	প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে
সম্পর্কিত তথ্যের পাশাপাশি শাসনব্যবস্থা এবং সমস্যা
ম�োকাবেলা সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। তাঁদের জীবনের সঙ্গে
জড়িত বিশেষ বস্তুগুলিও এখানে স্থান পেয়েছে। এখানে কিছু
অংশ পড়ু ন...
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বিয়ের সময় তাঁর শ্বশুরবাড়ির থেকে
উপহার হিসাবে শুধুমাত্র একটি চরকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই
চরকাটি জাদুঘরে রাখা রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে তাঁর প�োস্ট
অফিসের পাসবুক। তাঁর জীবনের স্বল্প সঞ্চয়, সততা এবং
সরলতার দলিল সেই পাসবুকটি।

n

n

n

স্বাধীনতা আন্দোলনে য�োগদানের আগে ম�োরারজি দেশাই বহু
বছর গুজরাতে ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন।
চ�ৌধুরী চরণ সিং জমিদারি প্রথা বিল�োপ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
ছিলেন। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি নিয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ
বইও লিখেছেন যা জাদুঘরে রাখা আছে।
অনেকেই জানেন না যে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর কন্যাকুমারী
থেকে দিল্লি- এক পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন যা
"ভারত যাত্রা" নামে পরিচিত। ১৯৮৩ সালের ৬ জানুয়ারি
থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত , তিনি প্রায় ৪২৬০ কিল�োমিটার পথ
হেঁ টেছিলেন।

এছাড়াও এই সংগ্রহালয়গুলি পরিদর্শন করুন
n

n

n

n

n

n

ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম: কলকাতায় অবস্থিত এই জাদুঘরটি
১৮১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি শুধুমাত্র ভারতের
প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম নয়, এশিয়া মহাদেশের প্রাচীনতম
জাদুঘর। এই জাদুঘরে পুরাকীর্তি, অস্ত্র ও গহনা, জীবাশ্ম,
কঙ্কাল, পুরাতন সংরক্ষিত মৃতদেহ এবং মুঘল চিত্রকর্মের
বিরল সংগ্রহ রয়েছে।

n

n

অক্টোবর পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর প্রতি এই
জাতীয় স্মৃতিস�ৌধটি উৎসর্গকরেছেন।
n

করেছে।
n

বিপ্লবী ভারত গ্যালারি: কলকাতায় অবস্থিত এই
গ্যালারিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের
জীবন কাহিনি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত
করা হচ্ছে। এখানে ভারতের স্বাধীনতায় আজাদ হিন্দ

	ভিরাসাত-ই-খালসা- শিখ ধর্মের জাদুঘরটি পাঞ্জাবের
আনন্দপুর সাহেবে অবস্থিত। শিখ ধর্মের ইতিহাসের ৫০০
বছর এবং খালসার ৩০০ তম বার্ষিকী উদযাপনে জাদুঘরটি
তৈরি করা হয়েছিল। এটি দশম এবং শেষ গুরু, গ�োবিন্দ
সিং-এর ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
এশিয়ার মধ্যে এই জাদুঘরটিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক
দর্শক গিয়েছেন। এটি রেকর্ড স্থাপন করেছে।
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জালিয়ানওয়ালা বাগ স্মৃতিস�ৌধ: বর্তমান সরকার
কমপ্লেক্সের পুনর্নির্মাণ এবং স্মৃতি গ্যালারি উদ্বোধন

আরবিআই মনিটারি মিউজিয়াম, মুম্বই : এই জাদুঘরে
মুদ্রা ও টাকার বিকাশের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।
ষষ্ঠ শতকের মুদ্রা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের ‘ইমানি’ পর্যন্ত সবকিছুই বর্তমান।

ভারতীয় সিনেমার জাতীয় জাদুঘরটি মুম্বাইয়ের
গুলশান মহল ভবনে অবস্থিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
এই জাদুঘরটি ২০১৯ সালের ১৯ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে
উৎসর্গকরেছিলেন। জাদুঘরটি বিভিন্ন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের

‘ন্যাশনাল পুলিশ মেম�োরিয়াল’ নয়াদিল্লিতে
অবস্থিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৮ সালের ২১

ন্যাশনাল রেল মিউজিয়াম, নতু ন দিল্লি: এখানে
ভারতীয় রেলের ১৪০ বছরের ইতিহাস দেখার ও শেখার
সুয�োগ রয়েছে। এখানে ফেয়ারি কুইন, স্টিম ইঞ্জিন, কয়লা
চালিত গাড়ির মডেল, সেইসঙ্গে মহারাজার র�োলিং সেলুন
দেখতে পাবেন। জাদুঘরে বিশ্বের সবচেয়ে পুরান�ো একটানা
চলমান ট্রেন রয়েছে, যার ইঞ্জিন ১৮৫৫ সালে নির্মিত
হয়েছিল।

ঘুড়ি মিউজিয়াম: এটি আহমেদাবাদে অবস্থিত। এটি
দেশের প্রথম এবং একমাত্র ঘুড়ি জাদুঘর এবং বিশ্বের
দ্বিতীয়। ১৯৭৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি এই জাদুঘরের যাত্রা
শুরু হয়েছিল। শঙ্কর কেন্দ্র নামে পরিচিত এই জাদুঘরটি
২২ X১৬ ফুটের বৃহত্তম ঘুড়ি রয়েছে। ঘুড়ির ইতিহাস
সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পাশাপাশি এখানে সারা বিশ্বের বিরল
ঘুড়িগুলিও দর্শন করার সুয�োগ পাবেন।

ন্যাশনাল ওয়ার মেম�োরিয়াল নয়াদিল্লিতে অবস্থিত।
চূ ড়ান্ত আত্মত্যাগকারী সৈন্যদের স্মরণে এটি নির্মিত
হয়েছিল। অমর জওয়ান জ্যোতি এখন এখানে
প্রজ্জ্বলিত।

ফ�ৌজের অবদানকে তু লে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।
n

ভগবান বিরসা মুন্ডা আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী
সংগ্রহালয়, এটি ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত। গুজরাতের নর্মদা
জেলায় দেশের ‘জাতীয় আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী
সংগ্রহালয়’ তৈরি করা হচ্ছে, সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা
আন্দোলনে আদিবাসীদের অবদান ষ�োলটি গ্যালারির
মাধ্যমে তু লে ধরা হবে। এই জাদুঘরটি ‘স্ট্যাচু অফ
ইউনিটি’ থেকে প্রায় ছয় কিল�োমিটার দূরে অবস্থিত।
সংগ্রামের পাশাপাশি ভারতীয় বিন�োদন শিল্পের ইতিহাস
সম্পর্কে সার্বিক তথ্য প্রদান করে।

n

আহমেদাবাদের ক্যালিক�ো টেক্সটাইল মিউজিয়াম
ভারতের প�োশাকের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে। ১৯৪৯ সালে
এই জাদুঘরটি স্থাপিত হয়েছিল। জাদুঘরটি মুঘল যুগের
প�োশাকের প্রদর্শনীর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অংশে বস্ত্র
শিল্পের বিকাশের তথ্যও প্রদান করে।

শিক্ষা

রাষ্ট্র

নতু ন শিক্ষা, নতু ন নীতি, এবং
এক নতু ন ভারত গঠনের প্রস্তুতি
শিশুর সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র পুষ্টির উৎস হল মাতৃদুগ্ধ।
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনযাপনের জন্য খাদ্যের
মত�ো শিক্ষা একটি অপরিহার্যউপাদান। শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র
ডিগ্রি অর্জন করা নয়, এর লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশকে এগিয়ে
নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ গড়ে ত�োলা। নতু ন
জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাথমিক লক্ষ্য হল সেটাই। ২৯ জুলাই
এই শিক্ষানীতির দুই বছর পূর্ণহল। স্কুল শিক্ষা থেকে শুরু করে
দক্ষতা উন্নয়ন পর্যন্ত বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন সময়
এসেছে উচ্চশিক্ষার বিষয়ে ভাবনাচিন্তার। ৭-৯ জুলাই পর্যন্ত
দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের ৩০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বারাণসীতে
জড়ো হয়েছিলেন। আল�োচনার বিষয়বস্তু ছিল কীভাবে জাতীয়
শিক্ষানীতির লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। গত ৭ জুলাই
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।

ক�ো

নওদিনই আমাদের দেশে মেধা ও
প্রতিভার অভাব ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত,
ব্রিটিশ শাসনের সময় এমন শিক্ষা
ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল কেরানি তৈরি
করা। তৎকালীন ব্রিটিশদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের জন্য
একটি সেবক শ্রেণী তৈরি করা। স্বাধীনতার পর থেকে
কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক পরিবর্তন
বাকি আছে। ফলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি।
২০২০ সালে নতু ন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের
মাধ্যমে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। এই
নীতি শিক্ষাকে শুধুমাত্র চাকরি পাওয়ার মাধ্যম হিসাবে
ব্যবহার করার পরিবর্তে দেশের তরুণ তরুণীদের
তাঁদের ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করবে। ৭ জুলাই
অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগমে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী বলেছিলেন, “জাতীয় শিক্ষানীতির মূল ভিত্তি হল
শিক্ষাকে সংকীর্ণ মানসিকতার বৃত্ত থেকে মুক্ত করা
এবং একুশ শতকের আধুনিক ধারণার সঙ্গে এটিকে
একীভূ ত করা।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর ভাষণের ছয়টি মূল কথা
1. শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতির মূল ভিত্তি হল শিক্ষাকে
সংকীর্ণ চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করা এবং একবিংশ
শতাব্দীর জন্য সমসাময়িক ধারণার সাথে একীভূ ত
করা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু ডিগ্রিধারী
যুবকদেরই প্রস্তুত করা উচিত নয়, দেশকে এগিয়ে
নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদও তৈরি
করা উচিত। আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানদের
এই সিদ্ধান্তের নেতৃত্ব দিতে হবে।
2. ভারত এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলির
অন্যতম প্রধান। আমরা এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম
স্টার্টআপ ইক�োসিস্টেম। মহাকাশ প্রযুক্তির মত�ো
ক্ষেত্রগুলিতে, যেখানে সরকার সবকিছু করত, এখন
সেখানে বেসরকারি অংশীদারীত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
দেশের মেয়েদের জন্য এতদিন যে সব ক্ষেত্র বন্ধ
ছিল এখন সেখানে দেশের মেয়েরা নজির স্থাপন
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রাষ্ট্র

শিক্ষা

ঐশ্বরিক, অত্যাশ্চর্যএবং নতু ন কাশী
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী যখন ল�োকসভা নির্বাচনে লড়তে প্রথমবার
কাশীতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সেখানে গুজরাত উন্নয়নের
মডেলকে সঙ্গী করেছিলেন। যাইহ�োক, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম এবং
সংস্কৃতির শহর কাশীতে, তিনি ‘কাশী মডেল’ নামে পরিচিত একটি
নতু ন উন্নয়ন মডেল চালু করেছিলেন। দেশের শাসনভার গ্রহণ
করার পর যখনই প্রধানমন্ত্রী ম�োদী তাঁর সংসদীয় কেন্দ্রে গিয়েছেন,
মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করেছেন। ৭ জুলাই তিনি
আবার কাশীর উন্নতির জন্য ১৮০০ ক�োটি টাকা মূল্যের প্রকল্পের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
কাশী সমগ্র দেশের কাছে এমন একটি চিত্র তু লে ধরেছে যেখানে
ঐতিহ্য এবং উন্নয়ন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৭ জুলাই, প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী প্রায় ১৮০০ ক�োটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বলেছিলেন, “কাশীর আধুনিক অবকাঠাম�ো
গতিশীলতা বৃদ্ধি করছে। যখন শিক্ষা, দক্ষতা, পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা
এবং ব্যবসায় উৎসাহিত করা হয়, নতু ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলা হয়
এবং বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার পবিত্র স্থানের মহিমার সঙ্গে মিলিত
হয় তখন উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। যখন দরিদ্র মানুষরা আবাসন,
বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস এবং শ�ৌচাগারের মত�ো জীবনের ম�ৌলিক
চাহিদাগুলি পূরণ হয়, তখন মাঝি, তাঁতি , হস্তশিল্পী থেকে শুরু করে
ফেরিওয়ালা পর্যন্ত সকলে উন্নয়নের সুবিধা পান।“

১৮০০ ক�োটি টাকা মূল্যের প্রকল্প:

৫৯০ ক�োটি টাকার বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে।
এর মধ্যে রয়েছে বারাণসী স্মার্ট সিটি এবং আরবান
প্রকল্পের অধীনে গৃহীত বেশ কয়েকটি উদ্যোগ।

n

n

	বাবতপুর-কাপসেঠি-ভাদ�োহি সড়কে একটি সেতু র উপর
চার লেনের রাস্তা, সাতটি পিএমজিএসওয়াই সড়ক নির্মাণ
এবং ধারাস�ৌনা-সিন্ধুরা সড়ক প্রশস্তকরণ-সহ বেশ
কয়েকটি সড়ক প্রকল্পেরও উদ্বোধন করা হয়েছে।
পয়ঃনিষ্কাশন এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে
বেশ কয়েকটি প্রকল্পও চালু করা হয়েছিল।

n

n

	প্রধানমন্ত্রী ১২০০ ক�োটি টাকারও বেশি প্রকল্পের ভিত্তি
স্থাপন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সড়ক নির্মাণ
এবং প্রশস্তকরণ প্রকল্প। এসব প্রকল্প শহর ও গ্রামের
সড়কে যানজট কমাতে সাহায্য করবে।
এই অঞ্চলে পর্যটন শিল্পকে উন্নীত করার জন্য, প্রধানমন্ত্রী
উত্তরপ্রদেশ-দরিদ্র পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প সহ বিশ্বব্যাংকের
অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

n

n

	প্রধানমন্ত্রী সিগরা স্পোর্টস স্টেডিয়ামের পুনর্নির্মাণের
প্রথম ধাপের ভিত্তিও স্থাপন করেছেন।

'অক্ষয় পাত্র' রান্নাঘরের উপহার পেয়েছে বারানসী

বারাণসী সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী অক্ষয় পাত্র রান্নাঘরেরও উদ্বোধন
করেছেন। এটি দেশের ৬২তম অক্ষয় পত্র রান্নাঘর এবং উত্তর প্রদেশের চতু র্থ।
অক্ষয় পাত্র একটি অলাভজনক সংস্থা। এটি উত্তরপ্রদেশ-সহ দেশের বার�োটি
রাজ্যের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবার পরিবেশন করে। অক্ষয় পাত্র
ভারতের সরকারি স্কু লে মিড-ডে মিল কর্মসূচি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। প্রকল্পটি সরকারি-বেসরকারি সহয�োগিতায় কাজ করছে। এই
সংস্থাটি সারাদেশে ১৪৭০২টি বিদ্যালয়ের প্রায় ১৭ লক্ষ পড়ুয়ার খাবারের বন্দোবস্ত
করে। বারাণসীতে ৬২ তম অক্ষয় পাত্র রান্নাঘর কেন্দ্র খ�োলা হয়েছে। এই অক্ষয়
পাত্রের রান্নাঘরে এক লক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিল তৈরি করা হবে।

করছে।
3 . নতু ন শিক্ষানীতিতে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া
হয়েছে শিশুদের প্রতিভা এবং পছন্দ অনুযায়ী
প্রশিক্ষণের উপর। আমাদের তরুণদের হতে হবে
দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। শিক্ষানীতি এর ভিত্তি
তৈরি করছে।
4. নতু ন জাতীয় শিক্ষানীতির জন্য দেশের শিক্ষা
খাতে একটি বড় পরিকাঠাম�ো নিয়েও কাজ করা
হয়েছে। আজ দেশে বিপুল সংখ্যক নতু ন কলেজ
স্থাপন করা হয়েছে, নতু ন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে
44 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২

ত�োলা হয়েছে, নতু ন আইআইটি এবং আইআইএম
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।
5. জাতীয় শিক্ষানীতি এখন নিজের মাতৃভাষায়
পড়াশ�োনার অনুমতি দেয়। সংস্কৃতের মত�ো প্রাচীন
ভারতীয় ভাষাগুলিকেও পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে।
6.

আগামী বছরগুলিতে, ভারত একটি প্রধান
আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত
হতে পারে। প্রথমত, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে
আন্তর্জাতিক মান পূরণের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।
সেই লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অরুণ জেটলি স্মৃতি সভা

রাষ্ট্র

অন্তর্ভুক্তি: সমাজের প্রান্তিক
অংশের জন্য উন্নয়নের পথ

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারণা ভারতীয়
প্রেক্ষাপটে নতু ন নয়। আমরা যদি আমাদের
দেশের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি লক্ষ্য করি, তাহলে
একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, সেখানেও
সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার তাগিদ রয়েছে।
'সর্বেভবন্তু সুখিনঃ'-এর ভারতীয় দর্শনও একই
বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। ভারতে অতীতে
অর্থনৈতিক থেকে সামাজিক স্তরে অনেক
সংস্কার শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা পার্থক্য ছিল,
সেটা হল মন�োভাব। এর আগে, ভারতে বড়
ধরনের সংস্কার তখনই হয়েছিল যখন আগের
সরকারগুল�োকে সেই কাজগুলি সম্পূর্ণকরতে
বদ্ধ পরিকর ছিল। কিন্তু এখন সরকার জাতীয়
ও জনস্বার্থেসংস্কারকে সাফল্যের স�োপান
হিসাবে বিবেচনা করে। গত ৮ জুলাই প্রাক্তন
অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির স্মরণে আয়োজিত
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তাঁর ভাষণে অন্তর্ভুক্তিসহ উন্নয়নের উপর জ�োর দিয়েছিলেন।

অ

ন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি মানে উন্নয়ন যেখানে
সবার সমান সুয�োগ বর্তমান থাকবে। সরকারি
প্রকল্পের সুফল সমাজের প্রান্তিক স্তরের
মানুষের কাছে প�ৌঁছে গিয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের
উপর জ�োর দেওয়া হচ্ছে। দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে
জীবনযাপনের প্রতিটি ম�ৌলিক সুবিধা যেমন আবাসন,
খাদ্য, পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা পান, তা নিশ্চিত
করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের
জীবিকার বিভিন্ন উৎসের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। এই
সবের পাশাপাশি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য পরিবেশ
সুরক্ষার যত্ন নেওয়াও প্রয়োজন, কারণ পরিবেশের
ক্ষতিসাধন করে অগ্রগতি সম্ভব নয়, আর সেই অগ্রগতিকে
সুস্থায়ী বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নও বলা যায় না।
অন্তর্ভুক্তি ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং উন্নয়ন
ছাড়া অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। অমৃত কালের
সময় আমাদের দেশ যখন স্বাধীনতার শততম বর্ষেস�োনালি
ভারত গড়ে ত�োলার জন্য এক পথনির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে,
সেই প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ
হয়ে উঠেছে। অরুণ জেটলি স্মারক ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী
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অরুণ জেটলি স্মৃতি সভা

এইভাবে ভারত অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নের পথে এগিয়েছে
৪৫ ক�োটিরও বেশি জন
ধন অ্যাকাউন্ট
গত আট বছরে, ভারত ৪৫ ক�োটিরও বেশি জন
ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এই সংখ্যাটি
জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন, ইতালি এবং মেক্সিক�োর
ম�োট জনসংখ্যার সমান।

২০৯টি নতু ন মেডিক্যাল
কলেজ তৈরি করা হয়েছে
দেশের বিপুল জনসংখ্যা ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের
কারণে স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে দেশের
স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর উন্নতি হয়েছে। গত ৭-৮ বছরে
ভারতে প্রায় ২০৯ টি নতু ন মেডিক্যাল কলেজ নির্মিত
হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে আসন সংখ্যা দ্বিগুণ
হয়েছে।

৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে
চিকিৎসা সুবিধা
‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের অধীনে ৫০ ক�োটিরও বেশি মানুষ
প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা
পেয়েছেন। গত চার বছরে, ৩.৫ ক�োটিরও বেশি মানুষ এই
প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন। জনসংখ্যার
এই অংশটি দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

সারা দেশে ৩ ক�োটি পাকা
বাড়ি নির্মিত হয়েছে
গত আট বছরে, ভারত সরকার দরিদ্রদের মধ্যে তিন
ক�োটি পাকা বাড়ি প্রদান করেছে। বিশ্বের অনেক দেশের
জনসংখ্যাও এত নয়। পরিবহণের অভাবে যে খাদ্য শস্য
পচে যেত, কিষাণ রেল এবং কৃষি উদ্যানের মত�ো প্রকল্পের
মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য এখন এমন এলাকায় প�ৌঁছে যাচ্ছে
যা কৃষকরা অতীতে কল্পনাও করেনি।

নরেন্দ্র ম�োদী, “অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উন্নয়ন, উন্নয়নের
মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি”- এই প্রতিপাদ্যটি সামনে রেখে ভাষণ
দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের সংকল্প উপস্থাপন
করেন। তিনি বলেছিলেন, “গত আট বছরে ভারত যে
গতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য কাজ করেছে এবং
যে স্তরে কাজ করেছে তা বিশ্বের আর ক�োথাও দেখা
46 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২

গত আট বছরে ভারত নয় ক�োটিরও বেশি মহিলাকে
বিনামূল্যে গ্যাস সংয�োগ দিয়েছে। এই সংখ্যা দক্ষিণ আফ্রিকা,
অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর এবং নিউজিল্যান্ডের ম�োট জনসংখ্যার
চেয়ে বেশি।
‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযান’ প্রায় পাঁচ লক্ষ কমন সার্ভিস
সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্রদের কাছে
ইন্টারনেটের সুবিধা নিয়ে এসেছে। ভারতের ভিম-ইউপিআই
ক�োটি ক�োটি দরিদ্রকে ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধা প্রদান
করেছে।
	স্বনিধি প্রকল্প ফেরিওয়ালাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত
করেছে। জামানতের অভাবে সমাজের এই শ্রেণি অতীতে বহু
সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।
উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা ১০০ জেলাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা
হিসাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য জেলার সমকক্ষ করতে
প্রচারণা শুরু হয়েছে।
উড়ান স্কিমের অধীনে, অনেকগুলি এয়ারস্ট্রিপ পুনরুজ্জীবিত
করা হয়েছিল, এবং নতু ন বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছিল,
যা দূর-দূরান্তের টায়ার-২ এবং টায়ার-৩ শহরগুলিকে যুক্ত
করেছিল।
ভারতের নতু ন জাতীয় শিক্ষানীতি মাতৃভাষায় পড়াশ�োনার
ওপর জ�োর দিচ্ছে। যারা ইংরেজি জানেন না তাঁরা এখন
তাঁদের মাতৃভাষায় পড়ার সুয�োগ পাবেন।
জল জীবন মিশন দেশের প্রতিটি বাড়িতে কলের মাধ্যমে
জল সরবরাহ করছে। মাত্র তিন বছরে, এই মিশনটি ছয়
ক�োটিরও বেশি পরিবারকে জল সংয�োগের ব্যবস্থা করেছে।
এই অন্তর্ভুক্তি আজ সাধারণ মানুষের জীবনকে সহজ করে
তু লছে।
স্বামিত্ব য�োজনার মাধ্যমে দেশের গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘর ও
ভবনের মানচিত্র তৈরির কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত ভারতের
দেড় লক্ষ গ্রামে ড্রোনের সাহায্যে এই কাজ করা হয়েছে। ৮০
লক্ষের বেশি মানুষের সম্পত্তি কার্ড করা হয়েছে।
	সরকার জনগণের জীবনে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপকারী
এরকম ১৫০০ আইন বাতিল করেছে। সরকার ৩০,০০০
টিরও বেশি সম্মতি বাতিল করেছে, যা ব্যবসা করার পথ সহজ
করেছে, মানুষের জীবনযাত্রা বাধামুক্ত করেছে।

যায় না। আজকের ভারত সংস্কার সাধনে, পরিবর্তনে দৃঢ়
প্রত্যয়ী। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে স�োনালি ভারত গড়ে
ত�োলার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করছে। জনগণের চাহিদা,
কল্যাণের কথা মাথায় রেখে নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা
করা হচ্ছে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের সুবিধা,
অসুবিধা, কল্যাণ, ঐতিহ্যের কথা মাথায় রাখতে হবে।“

বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ে
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উন্নয়নের এক্সপ্রেসওয়েতে
আরেকটি নতু ন মাত্রা যুক্ত হল

একটি এক্সপ্রেসওয়ে শুধুমাত্র দুটি
স্থানের মধ্যে দূরত্ব কমায় না, সেই
অঞ্চলের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা
পালন করে। এই কারণেই একটি
এক্সপ্রেসওয়ে কেবলমাত্র যানবাহনের
গতিকে ত্বরান্বিত করে না, এটি
আশেপাশের এলাকার অর্থনৈতিক
উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করে। একসময়
বুন্দেলখণ্ড বলতে আমাদের ধু ধু
প্রান্তর, রুক্ষ ভূ মি, শুকন�ো মাঠের ছবি
মনে আসত। কিন্তু সেই বুন্দেলখণ্ডে
এখন বিকাশের যাত্রা শুরু হয়েছে।
কেন-বেতওয়া লিঙ্ক প্রকল্প হ�োক বা
বুন্দেলখণ্ডে এক্সপ্রেসওয়ে হ�োকবিকাশের যাত্রা শুরু হয়েছে। চলতি
বছর ১৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী বুন্দেলখণ্ডে এক্সপ্রেসওয়ের
উদ্বোধন করেছেন, এর ফলে
অর্থনৈতিক উন্নয়ন নতু ন প্রেরণা পাবে,
বুন্দেলখণ্ড দেশের উন্নয়নের সঙ্গে
তালে তাল মিলিয়ে চলবে।

ক

থিত আছে ভগবান শ্রী রাম বুন্দেলখণ্ডের মধ্য দিয়ে
গিয়েছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের ভূ মিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন
মহারাজ ছত্রশাল, রানি লক্ষ্মীবাইয়ের মত�ো বীর য�োদ্ধারা।
কবি পদ্মাকর, তু লসীদাস, মৈথিলী শরণ গুপ্ত, ডক্টর হরিসিংহ গ�ৌড়,
হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্ম হয়েছিল এই ভূ মিতেই। যদিও
দীর্ঘদিন ধরে বুন্দেলখণ্ড দেশে অনগ্রসরতার প্রতীক হিসাবে পরিচিত
ছিল।
যাইহ�োক, এই পরিচয় পরিবর্তন হচ্ছে, এবং এর প্রধান কৃতিত্ব
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর। সেচ প্রকল্প, ‘হর ঘর নল সে জল’, প্রতিরক্ষা
করিড�োর এবং কেন-বেতওয়া নদী সংয�োগ প্রকল্পের অনুম�োদনের
পর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ের সূচনা করেছে।
তিনি ১৬ জুলাই জালাউনের কাইথেরি গ্রামে এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন
করেছিলেন। চার লেনের হাইওয়ে চিত্রকূট (জাতীয় সরক-৩৫) বান্দা,
মাহ�োবা, হামিরপুর , জালাউন, আউরাইয়া এবং এতওয়াকে সংযুক্ত
করবে।
এতওয়া এক্সপ্রেসওয়েটি কুদ্রাইলের কাছে লখনউ-আগ্রা
এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই
এক্সপ্রেসওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ২০২০ সালের ২৯
ফেব্রুয়ারি। ২৮ মাসের রেকর্ড সময়ে এই এক্সপ্রেসওয়ের কাজ
সম্পন্ন হয়েছিল। এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
বলেন, “বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি হওয়ার ফলে চিত্রকূট থেকে
দিল্লির দূরত্ব ৩-৪ ঘণ্টা কমেছে। কিন্তু এর সুবিধা তার থেকে অনেক
বেশি। এই এক্সপ্রেসওয়ে কেবল যানবাহনের গতি বৃদ্ধি করবে না,
এটি সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের শিল্প প্রসারে অগ্রণী ভূ মিকা গ্রহণ করবে।
এই এক্সপ্রেসওয়ের দুই পাশে বহু শিল্প গড়ে উঠতে চলেছে। স্টোরেজ
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ৌ

এক্সপ্রে
সওয়ে

উত্তরপ্রদেশে এখন দেশের সবচেয়ে বেশি
এক্সপ্রেসওয়ে রয়েছে
লখন�ৌ

এতওয়া

খন্ড
বুন্দেল

পূর্বাঞ্চ
ল

য়ে
সও
প্রে
এক্স

গাজিপুর

য�োগায�োগ ব্যবস্থার
উন্নতির ফলে
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও হবে

চিত্রকূট

বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ে
আধুনিক সুয�োগ-সুবিধা
দিয়ে সজ্জিত

n

n

n

এক্সপ্রে
সওয়ে

এই এক্সপ্রেসওয়ের উভয় পাশে ১১০ মিটার চওড়া
পথ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে স�ৌর শক্তি পাওয়া
যাবে। এই এক্সপ্রেসওয়েতে প্রবেশ এবং প্রস্থানের জন্য
তের�োটি পয়েন্টে ইন্টারচেঞ্জ রয়েছে।

এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর ক�ৌশলগত পয়েন্টে চারটি
রেলওয়ে ওভারব্রিজ, ১৯টি উড়ালপুল এবং ২২৪টি
আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে। চারটি স্থানে পেট্রোল
স্টেশন ও জনসুবিধা কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। এর
পাশাপাশি এলাকাবাসীর জন্য সার্ভিস র�োড নির্মাণ করা
হয়েছে।
এক্সপ্রেসওয়ের চারপাশে নিবিড় বৃক্ষর�োপণ করা হবে,
পাশাপাশি বিনিয়োগ পার্ক এবং কারখানা স্থাপন করা
হবে। বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ে সমগ্র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য
এবং সমগ্র দেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করবে। এক্সপ্রেসওয়ে যাত্রীদের
নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চার লেনের বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ে
২৯৬ কিল�োমিটার বিস্তৃ ত। এটি নির্মাণে
প্রায় ১৪,৮৫০ ক�োটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২০ সালের
ফেব্রুয়ারিতে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।
n

n

এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ ২৮ মাসে সম্পন্ন হয়েছিল, প্রাথমিক
পর্যায়ে এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৬ মাস। বান্দা ও জালাউন জেলায়
শিল্প করিড�োর নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে।
অপারেটিং এক্সপ্রেসওয়ের ১২২৫ কিল�োমিটার
পূর্বাঞ্চলের চিত্র বদলে দিয়েছে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে। ৩৪১
কিল�োমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই মহাসড়ক রাজ্যের দীর্ঘতম
এক্সপ্রেসওয়ে। আগরা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ে, ৩০২
কিমি। যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে - ১৬৫ কিমি। দিল্লিমিরাট এক্সপ্রেসওয়ে- ৯৬ কিমি। নয়ডা-গ্রেটার নয়ডা
এক্সপ্রেসওয়ে- ২৫ কিমি।
নির্মাণাধীন এক্সপ্রেসওয়ে, ১৯৭৪ কিমি
গ�োরক্ষপুর লিংক এক্সপ্রেসওয়ে- ৯১ কিমি। গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে৫৯৪। লখনউ-কানপুর এক্সপ্রেসওয়ে- ৬৩ কিমি।
গাজিয়াবাদ-কানপুর এক্সপ্রেসওয়ে- ৩৮০ কিমি। গ�োরক্ষপুর
শিলিগুড়ি এক্সপ্রেসওয়ে- ৫১৯ কিমি। দিল্লি-সাহারানপুর
দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ে ২১০ কিমি। গাজীপুর-বালিয়া মাঞ্জিঘাট
এক্সপ্রেসওয়ে- ১১৭ কিমি।

পরিবহন ক্ষেত্রে মন�োভাব পরিবর্তন

একটা সময় ছিল যখন এটা বিশ্বাস করা হত যে শুধুমাত্র বড় শহরগুলিরই আধুনিক পরিবহন পরিষেবা পাওয়ার অধিকার আছে।
কিন্তু, গত আট বছরে সরকারের চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসেছে। উত্তরপ্রদেশ এর একটি প্রধান উদাহরণ। বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ে
চিত্রকূট, বান্দা, হামিরপুর , মাহ�োবা, জালাউন, আউরাইয়া এবং এতওয়াকে সংযুক্ত করেছে। অপরদিকে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে
লখনউকে বারাবাঁকি , আমেঠি, সুলতানপুর , অয�োধ্যা, আম্বেদকরনগর, আজমগড়, ম�ৌ এবং গাজিপুরের সঙ্গে সংযুক্ত করে।
নতু ন নির্মিত গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে দ্বারা মিরাট, হাপুর , বুলন্দশহর, আমর�োহা, বদাউন, শাহজাহানপুর , হারদ�োই, উন্নাও, রায়বেরেলি,
প্রতাপগড় এবং প্রয়াগরাজকে সংযুক্ত করা হবে।

সুবিধা এবং ক�োল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করা হবে এখানে।
বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ে এই এলাকায় কৃষিভিত্তিক
শিল্প স্থাপনে সাহায্য করবে। খামারের উৎপাদিত পণ্য
বাজারে পরিবহন করাও সহজ হবে। এটি বুন্দেলখণ্ডে
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তৈরি হওয়া প্রতিরক্ষা করিড�োরের ক্ষেত্রেও অনেক
সাহায্য করবে। এই এক্সপ্রেসওয়ে, বুন্দেলখণ্ডের প্রতিটি
অঞ্চলকে, প্রতিটি ক�োণকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করবে,
মানুষের স্ব-র�োজগারের বন্দোবস্ত করবে।

পিএম দক্ষ স্কিম

রাষ্ট্র

পিএম দক্ষ স্কিম

দক্ষতা থেকে কর্মসংস্থান
সাম্য একদিকে মূল্যব�োধ এবং আরেকদিকে এটি অধিকারও। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের একটি
বড় অংশ স্বাধীনতার পর থেকে সমতার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত
প্রকল্পের সুবিধা তাঁদের কাছে প�ৌঁছান�ো উচিৎ হলেও, তাঁরা সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ২০১৪ সালে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী যখন দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন অন্ত্যোদয়ের নীতি অনুসরণ করে,
প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছেও প�ৌঁছাতে শুরু করে। ২০২১ সালের
৭ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী দক্ষ য�োজনার সূচনা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল সমাজের অনগ্রসর শ্রেণী, তফসিলি
জাতি, তফশিলি উপজাতি এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল গ�োষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের
মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা। এই প্রকল্পটি পাঁচ বছরের মধ্যে ২.৭ লক্ষ যুবক-যুবতীকে দক্ষ করে তু লবে।

আ

জকে এই প্রতিয�োগিতার বিশ্বে একটা
বিষয়ের প্রতি গভীর মন�োয�োগ প্রয়োজন,
এবং তা হল দক্ষতা উন্নয়ন। দক্ষতা
উন্নয়নের পাশাপাশি যুব শিক্ষার প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে
স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন এবং নতু ন জাতীয় শিক্ষা
নীতি চালু করা হয়েছিল। যাইহ�োক, সমাজের এমন
একটি অংশ ছিল যাদের দক্ষতা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার
দেওয়া হয়নি। এই বিভাগের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বপ্ন
পূরণ করতে প্রধানমন্ত্রী দক্ষ য�োজনা চালু করা হয়েছে।
এই জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে চারটি বিভাগে ভাগ
করা হয়েছে।

প্রথম: ‘আপ-স্কিলিং’ বা দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ‘রি-স্কিলিংয়’
বা পুনঃদক্ষতার মাধ্যমে গ্রামীণ কারিগর, মেথর ইত্যাদি
পেশার মানুষদের আর্থিক ও ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রদান
করা। এ ছাড়া তাঁদের মৃৎশিল্প, তাঁত , ছুত�োর, গৃহস্থালির
কাজ ইত্যাদির প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ
কর্মসূচি ৩২-৮০ ঘণ্টার।
দ্বিতীয়: স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের অধীনে, দর্জি,
আসবাবপত্র তৈরি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মত�ো স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ২০০ ঘন্টা থেকে ৬০০ ঘন্টা এবং
ছয় মাস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
তৃ তীয় : উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে, তফসিলি
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রাষ্ট্র

পিএম দক্ষ স্কিম

প্রধানমন্ত্রী দক্ষ য�োজনার অধীনে গৃহীত উদ্যোগ
সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
প্রধানমন্ত্রী-দক্ষ প�োর্টাল এবং প্রধানমন্ত্রী-দক্ষ
ম�োবাইল অ্যাপ চালু করেছে। স্কিম সম্পর্কিত
সমস্ত তথ্য, আগ্রহী প্রার্থীরা pmdaksh.dosje.
gov.in- বা গুগল প্লে স্টোর থেকে ম�োবাইল
অ্যাপ ‘পিএম দক্ষ’ অ্যাাপ ডাউনল�োড করে
নিজেদের নিবন্ধন করতে পারেন।
আবেদনকারীকে ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে
হবে। তাঁর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে
হতে হবে।
আবেদনকারীকে একজন তফসিলি
উপজাতি, তফসিলি জাতি, অন্যান্য অনগ্রসর
শ্রেণী, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণী,
সাফাই কর্মচারি, যাযাবর, আধা যাযাবর
ইত্যাদি হতে হবে।

পিএম-দক্ষ প�োর্টাল: তথ্য এবং
পর্যবেক্ষণ উভয়ই একসাথে
পিএম দক্ষ প�োর্টালের মাধ্যমে তফসিলি জাতি, অনগ্রসর শ্রেণী
এবং সাফাই কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এক
জায়গায় উপলব্ধ করা হয়েছে।
এছাড়াও, যেক�োন সুবিধাভ�োগী এখন এক ক্লিকে তার কাছাকাছি
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন এবং দক্ষতা
প্রশিক্ষণের জন্য সহজেই তাঁর নাম নিবন্ধন করতে পারেন। ব্যক্তিগত
তথ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নথি আপল�োড করার সুবিধাও এখানে
উপলব্ধ রয়েছে।
প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে মুখ ও চ�োখ স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে
প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি রেকর্ড করার সুবিধা।
প্রশিক্ষণের সময়, ফট�ো এবং ভিডিও ক্লিপগুলি পর্যবেক্ষণের
সুবিধার্থেব্যবহার করা হয়।
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনে তিনটি

আবেদনকারী যদি অন্যান্য অনগ্রসর
শ্রেণীর হয়ে থাকেন, তাহলে আবেদনকারীর
পরিবারের বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকা বা তার
কম হতে হবে।

কর্পোরেশন এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। তিনটি কর্পোরেশন হল,

আবেদনকারী যদি অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর
শ্রেণি থেকে হয়, তাহলে আবেদনকারীর
পরিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে এক লক্ষ
টাকা বা তার কম।

প্রধানমন্ত্রী দক্ষ য�োজনার সুবিধা

এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে সুবিধাভ�োগীদের
ক�োন�ো ধরনের অর্থদিতে হবে না। এই স্কিমের
সুবিধা একবারই পাওয়া যাবে।
এটি প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদানসহ কর্মসংস্থান পেতে সহায়তা করে।

জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর যুবকদের দক্ষতা
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির সময়কাল হবে ৮০
থেকে ৯০ ঘন্টা বা ১০ থেকে ১৫ দিন।
চতু র্থ: একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির মাধ্যমে, যেসব ক্ষেত্রে
বাজারে ভাল�ো চাহিদা রয়েছে যেমন: উৎপাদন প্রযুক্তি,
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ, প�োশাক প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা খাত
ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির মেয়াদ
হবে ৫ মাস বা তার বেশি বা এক বছর (১০০০ ঘন্টা)।
প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের উপবৃত্তিও দেওয়া
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জাতীয় তফসিলি জাতি অর্থও উন্নয়ন নিগম, জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণী
অর্থও উন্নয়ন নিগম, এবং জাতীয় সাফাই কর্মচারী অর্থও উন্নয়ন
নিগম।

কারিগর: ব্যবসায় প্রশিক্ষণ পেয়ে তাঁর আরও
বেশি আয় করতে সক্ষম হবেন।
মহিলা: স্ব-কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা হবে। এটি
মহিলাদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে
পারে।
যুবকরা: দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগের
অধিক সম্ভাবনা রয়েছে এমন পেশাগুলিতে
দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। এর ফলে তাঁদের
ভাল কর্মলাভের সুয�োগ থাকবে।

হয়। যদি রিস্কিলিং এবং আপস্কিলিং ট্রেনিং প্রোগ্রামের
সময় প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতি ৮০% হয়, তাহলে এই
পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ প্রার্থীকে ২৫০০ টাকা দেওয়া হয়।
উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে, প্রশিক্ষণ প্রার্থীর
উপস্থিতি যদি কমপক্ষে ৮০% হয়, তাহলে প্রশিক্ষণ
প্রার্থীকে প্রতিদিন ১০০ টাকা দেওয়া হয়। তফসিলি
জাতির প্রশিক্ষণ প্রার্থীরা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী
প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের অধীনে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা
পান।

পদ্ম বিভূ ষণ শিনজ�ো আবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমার বন্ধু , শিনজ�ো আবে
জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজ�ো আবের অকাল মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী শ�োক প্রকাশ
করেছেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে বিশ্ব একজন তু খ�োড় রাজনীতিবিদ, একজন অসামান্য নেতা এবং
একজন দক্ষ প্রশাসককে হারাল�ো। জাপানের উন্নয়নে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গকরেছিলেন। ভারত
দেশের বেসামরিক পুরস্কার "পদ্মবিভূ ষণ"-এ সম্মানিত করেছিল শিনজ�ো আবেকে। শিনজ�ো আবের
প্রতি গভীর শ্রদ্ধা স্বরূপ ভারত সরকার তাঁর মৃত্যুর পরের দিন ৯ জুলাই জাতীয় শ�োক দিবস পালন
করে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর সঙ্গে শিনজ�ো আবের বন্ধুত্ব
শুরু হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছিল। তাঁর বন্ধু শিনজ�ো আবের মর্মান্তিক
প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী একটি আবেগঘন ব্লগ লিখেছেন।

শি

নজ�ো আবে - জাপানের একজন অন্যতম য�োগ্য
নেতা, বিশ্বস্তরে এক মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব
এবং ভারত-জাপান বন্ধুত্বের অন্যতম কারিগরআজ আর আমাদের মধ্যে নেই। জাপান ও বিশ্ব একজন
মহান স্বপ্নদ্রষ্টাকে হারাল�ো। এবং, আমি একজন প্রিয় বন্ধুকে
হারিয়েছি।
২০০৭ সালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জাপান
সফরের সময় আমি প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই

প্রথম সাক্ষাত থেকেই, আমাদের বন্ধুত্ব ছিল অটুট এবং
‘অফিসিয়াল প্রোট�োকলে’ বাইরেও আমাদের সম্পর্ক বজায়
ছিল।
কিয়োট�োর
ত�োজি
মন্দিরে
আমাদের
সফর,
শিনকানসেনে আমাদের ট্রেন ভ্রমণ, আমেদাবাদের
সবরমতি আশ্রমে আমাদের সফর, কাশীতে গঙ্গা আরতি,
ট�োকিওতে চা অনুষ্ঠান, আমাদের একসঙ্গে স্মরণীয়
মতবিনিময়ের তালিকা সত্যিই দীর্ঘ।
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শ্রদ্ধাঞ্জলি পদ্ম বিভূ ষণ শিনজ�ো আবে
এবং, মাউন্ট ফুজির পাদদেশে ইয়ামানাশিতে তাঁর
পারিবারিক বাসভবনে আমন্ত্রিত হওয়ার সম্মান আমার
স্মৃতিতে চিরকাল থাকবে।
এমনকি যখন তিনি ২০০৭ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত
জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না এবং সম্প্রতি ২০২০ সালের
পরেও, আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধন আগের মত�োই
অটুট ছিল।
আবে সানের সঙ্গে প্রতিটি বৈঠকই ভীষণভাবে বুদ্ধিদীপ্ত
ছিল। তিনি সর্বদা সুশাসন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিদেশ নীতি
এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে নতু ন ধারণা নিয়ে এসেছিলেন।
তাঁর পরামর্শ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল গুজরাতের
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। এবং, জাপানের সঙ্গে
গুজরাতের শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে ত�োলার ক্ষেত্রে
তাঁর সমর্থন সবসময় সহায়তা করেছিল।
পরবর্তীতে, ভারত ও জাপানের মধ্যে ক�ৌশলগত
সম্পর্কের অভূ তপূর্ব পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে
কাজ করতে পেরে আমি নিজেকে স�ৌভাগ্যবান বলে মনে
করছি। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে
শুরু করে আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আবে সানের
অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাছে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক
বিশ্বের জনগণের জন্য সবচেয়ে পরিণত সম্পর্কগুলির মধ্যে
অন্যতম ছিল। তিনি ভারতের সঙ্গে বেসামরিক পারমাণবিক
চুক্তি অনুসরণ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন - যা তার
দেশের জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল - এবং ভারতে উচ্চগতির
রেল চালুর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূ মিকা পালন করেছেন। স্বাধীন
ভারতের যাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকগুলির
মত�ো, তিনি সুনিশ্চিত করেছিলেন যে জাপান ভারতের
সকল উন্নতি কার্যেপাশে রয়েছে।
ভারত-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য
২০২১ সালে তাঁকে পদ্মবিভূ ষণ সম্মানে ভূ ষিত করা হয়েছিল।
পৃথিবীতে সংঘটিত জটিল এবং একাধিক পরিবর্তনের
বিষয়ে আবে সানের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, রাজনীতি, সমাজ,
অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি
অনেক বেশি দূরদর্শী ছিল। এমনকি প্রতিকূলতার সামনেও
স্পষ্ট এবং সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার মত�ো বিরল
গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর সুদর
ূ প্রসারী নীতিগুলি
- অ্যাবেন�োমিক্স - জাপানের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত
করেছে, তাঁর ভাবনা সেই দেশের জনগণের মধ্যে উদ্ভাবনী
শক্তি ও চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।
আমাদের কাছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার তাঁর দূরদর্শিতা,
তাঁর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা। তাঁর এই গুণের জন্য বিশ্ব সর্বদা
ঋণী থাকবে তাঁর কাছে। ২০০৭ সালে ভারতীয় সংসদে
তাঁর বক্তৃতায় শিনজ�ো আবে, সমসাময়িক রাজনৈতিক,
ক�ৌশলগত এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা হিসাবে ইন্দো-প্রশান্ত

52 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ আগস্ট, ২০২২

মহাসাগরীয় অঞ্চলের উত্থানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন
– এটি এমন একটি অঞ্চল যা এই শতাব্দীতে বিশ্বকে নতু ন
করে নির্দেশনা দেবে।
এবং, তিনি গভীর মূল্যব�োধের উপর ভিত্তি করে এর
স্থিতিশীল ও নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য
একটি কাঠাম�ো নির্মাণে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন
- সার্বভ�ৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা,
আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়মের আনুগত্য, আন্তর্জাতিক
শান্তির আচরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।
অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সমতা এবং সমৃদ্ধির
চেতনা আসে।
ক�োয়াড,
আসিয়ান-নেতৃত্বাধীন
ফ�োরাম,
ইন্দো
প্যাসিফিক
ওশেন
ইনিশিয়েটিভ,
ভারত-জাপান
ডেভেলপমেন্ট ক�োঅপারেশন ইন দ্য ইন্দো-প্যাসিফিক,
আফ্রিকা-সহ ক�োয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট
ইনফ্রাস্ট্রাকচার- এই সংগঠনগুলি তাঁর থেকে উপকৃত
হয়েছে। দেশে দ্বিধা এবং বিদেশে সংশয় কাটিয়ে উঠে,
তিনি ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল জুড়ে প্রতিরক্ষা, সংয�োগ,
অবকাঠাম�ো এবং স্থায়িত্ব-সহ জাপানের ক�ৌশলগত
অবস্থান মজবুত করেছিলেন। সেই কারণে এই অঞ্চলটির
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আরও আশাবাদী এবং বিশ্ব তার
ভবিষ্যত সম্পর্কে আরও আত্মবিশ্বাসী।
এই বছরের মে মাসে আমার জাপান সফরের সময়
আবে সানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুয�োগ হয়েছিল, সেই সময়
তিনি জাপান-ভারত অ্যাস�োসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব
গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্ব-উদ্যমী, মন�োজ্ঞ এবং অত্যন্ত
বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। ভারত-জাপান বন্ধুত্বকে কীভাবে
আরও মজবুত করা যায় সে বিষয়ে তাঁর উদ্ভাবনী ধারণা
ছিল। সেদিন যখন আমি তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলাম, তখন
আমি কল্পনাও করিনি যে এটা আমাদের শেষ দেখা হবে।
আমি সর্বদা তাঁর প্রজ্ঞা, ভাল�োবাসা এবং উদারতা, বন্ধুত্ব
এবং নির্দেশনার কাছে ঋণী থাকব। ত�োমার কথা খুব মনে
পড়বে শিনজ�ো!
আমরা ভারতবাসীরা শিনজ�োকে ভারতের কাছের ব্যক্তি
ভাবতাম, সেই কারণে তাঁর এই অকাল প্রয়াণে আমরা আরও
বেশি শ�োকাহত। তিনি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে সবচেয়ে
বেশি ভাল�োবাসতেন। তিনি বহু মানুষের জীবনে প্রেরণা
হয়ে উঠেছিলেন, আগামিদিনেও থাকবেন। তাঁর আয়ু কম
হতে পারে, কিন্তু তাঁর চেতনা মানুষের মধ্যে চিরকাল স্থায়ী
থাকবে।
আমি ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে এবং আমার
নিজের পক্ষ থেকে জাপানের জনগণের প্রতি, বিশেষ করে
মহাশয়া আকি আবে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক
সমবেদনা জানাচ্ছি। ওম শান্তি।

মিডিয়া কর্নার
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বিভাজন বিভীষিকা

স্মৃতি দিবস
১৪ আগস্ট

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে প্রিয়জন থেকে
বিচ্ছিন্ন হওয়া। প্রায় সাত দশক আগে আমাদের
দেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তখন বহু মানুষ
তাঁদের প্রিয়জনের থেকে আলাদা হয়ে যেতে
বাধ্য হয়েছিলেন, বহু মানুষ তাঁদের ভিটেমাটি
ত্যাগ করেছিলেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে
ভারত ও পাকিস্তানের, উভয় দিকের বহু মানুষ
হিংসার শিকার হয়েছিলেন, প্রাণ হারিয়েছিলেন
এবং লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁদের
সম্মানে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১৪ আগস্ট
দিনটিকে বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস হিসাবে
ঘ�োষণা করেছেন, যাতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম
বৈষম্য, শত্রুতা এবং অশুভ চিন্তা দূর করার জন্য
এই দিনটিকে স্মরণ করতে পারে।

Bengali

বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস’ আমাদেরকে সামাজিক বৈষম্য
ও অসঙ্গতি দূর করার পাশাপাশি ঐক্য, সামাজিক সম্প্রীতি
এবং মানবিক সংবেদনশীলতার মত�ো গুণগুলি শক্তিশালী করার
গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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