নিউ ইন্ডিয়া

১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২

সমাচার

বর ্ষ২ , খণ্ড ১৩

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

অমৃত বর ্ষ

স�োনালি ভবিষ্যতের

পথে যাত্রা
নতু ন বছরে নতু ন ভারত গড়ে
তু লতে অমৃতযাত্রার নতু ন সংকল্প

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২

সেনা দিবস
১৫ জানুয়ারি

ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারত
মাতার অহংকার এবং গ�ৌরব
ভারতের প্রতিটি নাগরিকের আমাদের সেনাবাহিনীর প্রতি অটুট আস্থা
এবং গর রয়েছে।
্ব
দেশের নিরাপত্তায় তাঁরা সরদা
্ব প্রস্তুত থাকেন। যে
ক�োন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষদের রক্ষা
করতে জওয়ানরা গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করেন।
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সম্পাদকের কলমে
সাদর নমস্কার,
সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।
২০২২ সালটি প্রতি বছরের মত�ো ক্যালেন্ডারে কেবল একটি প্রথাগত পরিবর্তন নয়। আমাদের
দেশের জন্য এই বছরটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এই বছরে দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম পূর্তি
উদযাপন করছে। স্বাধীনতার ৭৫তম বছরের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাগুলি যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক
শক্তির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠছিল তার পুনরুত্থাপন করা হচ্ছে, যেমন জাতির
জনক মহাত্মা গান্ধী লড়াইয়ের প্রতীক হিসাবে চরকা এবং লবণকে তু লে ধরেছিলেন। ২০৪৭ সালে
দেশকে এক অন্যতর উচ্চতায় প�ৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী স্বাধীনতার ৭৫
তম বছরে তার র�োডম্যাপ উপস্থাপন করেছেন।
উন্নয়নের মন্ত্রকে হাতিয়ার করে আমাদের দেশ অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সাফল্যের নতু ন নতু ন
মাইলফলক স্থাপন করেছে। তবে এই সফলতা অর্জনের পর কিন্তু আত্মতু ষ্ট হলে হবে না বরং
অমৃতযাত্রার সময় দেশের শুধু কয়েকটি অঞ্চলে নয়, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন
নিশ্চিত করতে আমাদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আত্মনির্ভর অভিযানকে গণআন্দোলনে
পরিণত করা হ�োক বা সমাজের শেষ প্রান্তের নাগরিকদের কাছে উন্নয়নযাত্রার সুবিধা প�ৌঁছে
দেওয়া হ�োক, ভবিষ্যতের একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে আমাদের দেশ
একান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন অমৃত কাল-এ, ভারতের লক্ষ্য হল গ্রাম ও শহরে সমান
উন্নয়ন আনার উপর জ�োর দিয়ে প্রতিটি বিভাগ এবং অঞ্চলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সর্বাত্মক
উন্নয়ন অর্জন করা। সব ক্ষেত্রেই দেশ দ্রুত উন্নতি করেছে। বিগত কয়েক বছরের প্রচেষ্টা প্রমাণ
করেছে যে একুশ শতকের ভারত মহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেগুলিকে বাস্তবে পরিণত করতে
সক্ষম। এই নববর্ষের বিশেষ সংস্করণের প্রচ্ছদ নিবন্ধ হল এই অমৃত যাত্রা। ২০৪৭ সালে অমৃত
যাত্রার পরিক্রমা শেষ হবে, তার আগে আমাদের এই আগামী ২৫ বছরের যাত্রাপথ এবং তার
লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
ব্যক্তিত্ব বিভাগে পরমবীর নায়েব সুবেদার বানা সিংয়ের বীরত্বের বৈশিষ্ট্যের গল্প, অমৃত
মহ�োৎসব বিভাগে আমাদের জাতীয় বীরদের অনুপ্রেরণাদায়ক জীবনী পড়ুন। এই সংস্করণের
অন্যান্য আকর্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, কাশী করিড�োর, এবং
দেরাদুন-দিল্লি এক্সপ্রেসওয়ের উন্নয়নমূলক প্রবন্ধগুলি। পূর্বাঞ্চল অগ্রগতির একটি নতু ন পর্যায়
অর্জন করেছে এবং ক�োভিড টিকাকরণ অভিযানের অধীনে দেশের য�োগ্য জনসংখ্যার ৫৫%
মানুষ টিকার উভয় ড�োজ পেয়েছেন, এই সংস্করণে সেই বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে।
ক�োভিড প্রোট�োকল অনুসরণ করুন এবং আমাদের কাছে আপনার পরামর্শপাঠান।
ধন্যবাদান্তে
ঠিকানা: রুম নম্বর-২৭৮, ব্যুর�ো অফ আউটরিচ অ্যান্ড
কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in
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১-১৫ নি

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার
মাধ্যমে আমি বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
জানতে পারি, সেই কারণে এই
ই-ম্যাগাজিনটির প্রতি কৃতজ্ঞতা
জানাই। এটি পাক্ষিক পত্রিকাটি
সমস্ত
সরকারি
স্কিম
এবং
সুবিধাগুলির ‘ওয়ান-স্টপ রেফারেন্স’
প্রদান করে। পত্রিকাটি থেকে
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু
অজানা নায়কদের জীবনী জানতে
পেরেছি।
বালা রাজেশ

পত্রিকাটিতে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা
ও স্কিমগুলির সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ নিবন্ধ
থাকে। ভারতের সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য, সংস্কৃতি,
শিল্প এবং কারুশিল্পের স্মৃতিকে তু লে ধরার
যে অসাধারণ প্রচেষ্টা, তার জন্য সকলকে
ধন্যবাদ জানাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে
লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যে সকল
স্বাধীনতা সংগ্রামী, তাঁদের জীবনকাহিনি
অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
নেতৃত্ব কঠিন পরিস্থিতিতে দেশ সমস্যা
সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে।
ডঃ কেসি শর্মা
kcsharma5496@gmail.com

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

response-nis@pib.gov.in

balarajesh33333@gmail.com
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার
মাধ্যমে আমি বিভিন্ন সরকারি নীতি
সম্পর্কিত তথ্য পাচ্ছি। এই পত্রিকাটি
সরকারি
প্রকল্পগুলির
বিষয়ে
মানুষকে সচেতন এবং অবহিত
করে তু লছে। পত্রিকাটির নভেম্বর
সংখ্যাটি সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। এটি
দেশে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রচারে
সরকারের ভূ মিকা তু লে ধরেছিল।
দীপ্তরাজ সরকার
diptaraj2010@gmail.com
এই পত্রিকাটি পড়ে আমি মুগ্ধ
হয়েছি। দেশে সুশাসন জ�োরদার
করার
উদ্যোগ
প্রশংসনীয়।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীকে সেই
জন্য ধন্যবাদ জানাই।
মনীশ কালিদাস নয়ি
ptcmanish@gmail.com
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ব্যক্তিত্ব

নায়েব সুবেদার বানা সিং

নায়েব সুবেদার বানা সিং:
সিয়াচেনের প্রতিকূল পরিস্থিতির
মধ্যেও ভারতীয় সেনার প�োস্ট
পুনরুদ্ধার করেছিলেন
জন্ম- ৬ জানুয়ারি ১৯৪৯

সিয়াচেনের মত ক�ৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণএলাকায় ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের বাহিনী
অনুপ্রবেশ করেছিল। পাকিস্তানিরা একটি গুরুত্বপূর্ণঅংশ দখল করেছিল, যাকে তারা "কয়েদ
প�োস্ট" নাম দিয়েছিল। ২১ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই দুর্গম প�োষ্টটি সারা বছর বরফের
চাদরে ঢাকা থাকত। এই প�োস্ট থেকে পাকিস্তানি সেনারা হিমবাহ এবং ভারতের প্রতিরক্ষা
প�োস্টগুলি স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিল।

ভা

রতীয় সেনাবাহিনীর জন্য এই প�োস্টটি উদ্ধার
করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প�োস্টটি
শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য একটি
দল গঠন করা হয়। এটা যেহেতু খুবই কঠিন কাজ ছিল তাই
নায়েব সুবেদার বানা সিং নিজেই মিশনের জন্য তার নাম
প্রস্তাব করেন। তিনি শুধু দলে য�োগ দেননি, পরবর্তীতে
তাঁর হাতে নেতৃত্বের ভারও তু লে দেওয়া হয়।
চরম আবহাওয়া এবং তীব্র তু ষার ঝড়, মাইনাস ৫০
ডিগ্রির নীচে তাপমাত্রা এবং অক্সিজেনের অভাবে
সিয়াচেনে বেঁচে থাকাই এক প্রকার মস্ত চ্যালেঞ্জ। এইরকম
পরিস্থিতিতে শূন্য দৃশ্যমানতার মধ্যে নায়েব সুবেদার বানা
সিং এবং তাঁর দলবল এক ঝু ঁ কিপূর্ণ পথে বরফের ৪৫৭
ঁ ু পথ অতিক্রম করেন।
মিটার উচ
তখন সকাল প্রায় পাঁচটা। বানা সিং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে
শেষ প�োস্টে প�ৌঁছেছিলেন।
বানা সিঙের নেতৃত্বে দলটি একটি দীর্ঘএবং সংকটপূর্ণ
পথ ব্যবহার করে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে কয়েদ প�োস্টের
কাছে এসেছিল। সেখানে তখন প্রবল তু ষারঝড় হচ্ছিল,
ফলে দৃশ্যমানতা একদম কম ছিল। ভারতীয় সৈন্যরা সেই
সুয�োগকে কাজে লাগিয়েছিল। চূ ড়ায় প�ৌঁছান�োর পর বানা
সিং দেখতে পান যে সেখানে একটি পাকিস্তানি বাঙ্কার
রয়েছে। তিনি বাঙ্কারে একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে দরজা বন্ধ করে
দেন, বাঙ্কারের ভিতরে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের মৃত্যু
হয়। উভয় পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, একইসঙ্গে ভারতীয়
সৈন্যরা বাঙ্কারের বাইরে কিছু পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা
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প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার দীপাবলিতে
নরেন্দ্র ম�োদী যখন সিয়াচেনে গিয়েছিলেন...
উত্তর মেরুতে ইগলুতে যেভাবে এস্কিম�োরা বসবাস
করেন, সেইভাবে সিয়াচেনে সেনাবাহিনীর ঘাঁটিগুলিতে
আমাদের সেনারা বাস করেন। চারিদিকে ধূধূ বরফের
প্রান্তর। ভারতীয় সৈন্যরা নির্জন এই সব তু ষার প্রান্তরে
পাহারা দেন। সাদা বরফাবৃত এই অঞ্চলের নাম
সিয়াচেন, যার অর্থ হল গ�োলাপের সমাহার। প্রধানমন্ত্রী
হওয়ার পর সিয়াচেনেই সেনাদের সঙ্গে প্রথম দীপাবলি
উদযাপন করেছিলেন নরেন্দ্র ম�োদী। অনুষ্ঠানে ম�োদী
বলেছিলেন, "যদি কেউ এই বরফ হিমবাহগুলি না দেখে,
তাহলে কেউ কল্পনা করতে পারবেন না যে যেখানে
জওয়ানরা কীভাবে মাইনাস ৩০-৪০ ডিগ্রিতে বাস
করেন। আমাদের সেনাবাহিনী, আমাদের জওয়ানরা,
তীব্র প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করেও
মাতৃভূ মিকে রক্ষা করতে সদা প্রস্তুত থাকেন।"

করে। কিছু পাকিস্তানি সৈন্য শিখর থেকে লাফ দেয়।
অবশেষে, বানা সিং সেখান থেকে শত্রুদের নির্মূল করেন
এবং প�োস্টটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে নিয়ে আসেন।
পরমবীর বানা সিংয়ের সেনাবাহিনীতে য�োগদানের
গল্পটিও মজার। বানা সিং ১৯৪৯ সালের ৬ জানুয়ারি জম্মু
ও কাশ্মীরের কাদিয়াল জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর
পিতা অমর সিং একজন কৃষক ছিলেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর
প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। কারণ তাঁর অনেক আত্মীয়ই
সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বানা
সিংও সেনাবাহিনীতে য�োগদান করুন।

ভারতের বীর সন্তান

এটি ১৯৭৭-৭৮ সালের কথা। এনডিএ-র লিখিত পরীক্ষায়
উত্তীর্ণহওয়ার পর এক যুবক ইন্টারভিউ দিতে ব্রিগেডিয়ারের
সামনে উপস্থিত হয়েছে। যুবকের ট্রেকিংয়ের খুব শখ ছিল।
সেই সাক্ষাৎকারে ব্রিগেডিয়ার জিজ্ঞেস করলেন- আপনাকে
যদি চার পাঁচ দিনের জন্য ট্রেকিংয়ে যেতে হয়, তবে সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণজিনিসটি বলুন , যা আপনি আপনার সঙ্গে রাখতে
চান। যুবকটি বলেছিলেন দেশলাই বাক্স। ব্রিগেডিয়ার তাঁকে
আরও কিছু জিনিস রাখার জন্য উত্তর বেছে নিতে বলছিলেন
কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। সেই যুবকটি
ছিলেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত, যিনি ভারতের প্রথম
চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ হয়েছিলেন। একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ
এবং তা যতক্ষণ না অর্জন হচ্ছে, তার প্রতি একনিষ্ঠ থাকা
তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। মায়ানমারে সীমান্ত
পেরিয়ে সন্ত্রাসীদের হত্যা করা হ�োক বা নিয়ন্ত্রণ রেখা জুড়ে
সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা বালাক�োট বিমান হামলার মাধ্যমে
সন্ত্রাসবাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হ�োক, প্রতিটি ক্ষেত্রেই
তিনি অকুত�োভয় ছিলেন। ভারতের সামরিক বাহিনীতে তাঁর
অবদান অবিস্মরণীয়।

এ

ই ঘটনাটি ১৯৯৩ সালের। বিপিন রাওয়াত ৫/১১ গ�োর্খা
রাইফেলসে মেজর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কাশ্মীরের
উরি এলাকায় টহল দেওয়ার সময় পাকিস্তান গুলিবর্ষণ
শুরু করে। বিপিন রাওয়াতেরও গুলি লাগে। একটি গুলি তাঁর
গ�োড়ালিতে এবং দ্বিতীয়টি ডান হাতে লেগেছিল। শ্রীনগর
হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাঁর হাত এবং গ�োড়ালির শুশ্রূষা
করেছিলেন, তবে রাওয়াত আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁকে হয়ত�ো
সিনিয়র কমান্ড ক�োর্সেয�োগদান করতে বাধা দেওয়া হতে পারে।
তিনি ক্রাচের সাহায্যে হাঁটা শুরু করেন এবং এক মাসের মধ্যে সুস্থ
হয়ে ওঠেন। ২০১৫ সালে, বিপিন রাওয়াত লেফটেন্যান্ট জেনারেল
পদে আসীন ছিলেন। তখন তিনি নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে অবস্থিত
৩ কর্পস সদর দফতরের দায়িত্বে ছিলেন। ২০১৫ সালের ৩
ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ন’টায়, বিপিন রাওয়াত, একজন কর্নেল
এবং দুই পাইলটের সঙ্গে একটি চিতা হেলিকপ্টারে চড়েছিলেন।
ডিমাপুর থেকে উড়ানের পর ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়, কয়েক
সেকেন্ডের মধ্যেই তা মাটিতে পড়ে যায়। হেলিকপ্টারে সকলেই
আহত হলেও সকলের প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল।
কিন্তু ৮ ডিসেম্বর আর শেষ রক্ষা হল না। তামিলনাড়ু র
কুন্নুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় দেশের প্রথম সিডিএস জেনারেল
বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত-সহ ১৪ জনের মৃত্যু
হয়েছে। জেনারেল রাওয়াতের অবদানের কথা স্মরণ করে,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১১ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের বলরামপুরে
আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, “ভারতের প্রথম চিফ
অফ ডিফেন্স স্টাফ, জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যু অত্যন্ত
দুর্ভাগ্যজনক, প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে তা অপরিসীম ক্ষতি।
দেশপ্রেমিক জেনারেল বিপিন রাওয়াত দেশের সেনাবাহিনীকে
স্বনির্ভর করার জন্য যে কঠ�োর পরিশ্রম করেছিলেন তার সাক্ষী
রয়েছে গ�োটা দেশ।"

সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত (১৯৫৮-২০২১)

যে সকল কাজের জন্য তিনি
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন
n

n

এই ঘটনাটি ২০১৫ সালের জুন মাসের। সন্ত্রাসবাদীরা
মণিপুরে আমাদের সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করেছিল।
১৮ জন জওয়ানের মৃত্যুতে সারা দেশে শ�োকের ছায়া নেমে
এসেছিল। প্রসঙ্গত, বিপিন রাওয়াত সেই সময়ে ২১ প্যারা
থার্ড কর্পসের কমান্ডার ছিলেন। তিনি বিশ্বকে দেখিয়ে
দিয়েছিলেন যখন ভারতের সৈন্যরা লক্ষ্য স্থির করে নেয়,
তখন প্রতিশ�োধের অর্থকী হতে পারে। এই ইউনিটের প্যারা
কমান্ডোরা সীমান্ত অতিক্রম করে মায়ানমারে অভিযান
চালিয়ে সন্ত্রাসবাদী গ�োষ্ঠীর ৬০ জনেরও বেশি সন্ত্রাসীকে
হত্যা করেছিলেন।
	তিনি তাঁর নিজস্ব ঢঙে পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত
জবাব দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর
ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ কমান্ডো ইউনিট পাকিস্তান
অধিকৃত কাশ্মীরে রাতারাতি অভিযান চালিয়েছিল।
অনেক সন্ত্রাসবাদীর পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনারাও
নিহত হয়েছিলেন। উরি ও সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলার
প্রতিক্রিয়ায় ভারত এই জবাব দিয়েছিল।
জেনারেল বিপিন রাওয়াত ছিলেন একজন
অতু লনীয় সৈনিক এবং একজন সত্যিকারের
দেশপ্রেমিক। তিনি সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণে
গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করেছিলেন।
ক�ৌশলগত বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনবদ্য ছিল।
তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শ�োকাহত। ভারত
চিরকাল তাঁর অবদান মনে রাখবে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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৩৩ মাস বনাম ৪৩ বছর

বারাণসীতে
নতু ন ভ�োর

কাশী-বিশ্বনাথ করিড�োরের উদ্বোধনে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর ভাষণ শুনতে
কিউআর ক�োড স্ক্যান করুন।

6 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২
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দেশ

দেশের পরিকাঠাম�োগত উন্নয়ন হ�োক বা সাংস্কৃতিক গ�ৌরবকে নতু ন ও আধুনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা, প্রতিটি
ক্ষেত্রেই সর্বাত্মক উন্নয়ন আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। কয়েক বছর ধরে স্থগিত প্রকল্পগুল�ো আবার চালু করা
হয়েছে, এর পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুল�োর পুনরুদ্ধারের জন্য নিরলস
প্রচেষ্টা চালান�ো হচ্ছে। সরকারের সেই সদিচ্ছার প্রকৃত উদাহরণ হল উত্তরপ্রদেশের দুটি প্রকল্প। প্রথমটি হল
সরযূ ক্যানাল জাতীয় প্রকল্প, ১৯৭৮ সালে যার ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৭
সালে। দ্বিতীয়টি হল- কাশী বিশ্বনাথ করিড�োর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন
২০১৯ সালের ৪ মার্চ। এবং এই প্রকল্পটি মাত্র ৩৩ মাস এবং চার দিনে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী ১১ ডিসেম্বর সরযূ ক্যানাল জাতীয় প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন, ১৩ ডিসেম্বর কাশী বিশ্বনাথ করিড�োর
উদ্বোধনের পর তা সমগ্র জাতির প্রতি উৎসর্গকরেছিলেন। এই প্রকল্পগুলি সূচনার মাধ্যমে তিনি একটি বার্তা
দিয়েছিলেন যে এখন প্রকল্পগুলি আর স্থগিত থাকবে না।

এ

কটা সময় ছিল যখন এটা বিশ্বাস করা হত যে
বারাণসীর পরিকাঠাম�ো উন্নত করা যাবে না। এবং এই
বিশ্বাসটি সম্পূর্ণরূপে যে ভুল ছিল তাও নয়, কারণ
বারাণসী অপরিকল্পিত নির্মাণ থেকে শুরু করে দখল পর্যন্ত
বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। সাধারণ কথায় বলা যেতে
পারে, এটি একটি ম�ৌচাকের মত ছিল, ফলে কেউ সহজে
বিরক্ত করতে চাইত না। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আশেপাশে
এত জবরদখল ছিল যে সেখান দিয়ে হাঁটাচলা করাও কঠিন
ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী কাশী বিশ্বনাথ করিড�োর
সূচনার মাধ্যমে বারাণসীর এই সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন।
১৩ ডিসেম্বর শুভ রেবতী নক্ষত্রে তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প কাশী
বিশ্বনাথ করিড�োর উদ্বোধন করার সময়, বারাণসীর প্রতি তাঁর
ভালবাসা অভিব্যক্তিতে ধরা পড়েছে। তিনি বলেন, “আমি
শাস্ত্রে শুনেছি, যখনই ক�োন�ো শুভ অনুষ্ঠান হয়, তখনই বাবার
সঙ্গে বারাণসীতে সব দৈবশক্তি উপস্থিত থাকে। আজ আমি
বাবার স্থানে এসে একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি। মনে হচ্ছে
আমাদের সমগ্র সচেতন মহাবিশ্ব এর সঙ্গে যুক্ত। যাইহ�োক,
একমাত্র বাবাই জানেন তার মায়ার বিস্তার। মানুষের চ�োখ
যতদূর যায়। বিশ্বনাথ ধাম যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ার
সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব সংযুক্ত। আজ স�োমবার, ভগবান শিবের প্রিয়
দিন। এই দশমী তিথি একটি নতু ন ইতিহাস রচনা করেছে।"

কাশী শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়,
এটি সৃষ্টির দ্যোতনা।
কাশী সেই- যেখানে জাগরণই জীবন!
কাশী সেই- যেখানে মৃত্যুও মঙ্গল!
কাশী সেই- যেখানে সত্য হল সংস্কৃতি!
কাশী সেই-যেখানে প্রেম হল ঐতিহ্য!
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী কাশীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কথা একাধিকবার
প্রকাশ করেছেন। এবারে স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব
বছরে উন্নয়ন যাত্রার জন্য তাঁর সংকল্প পুনর্যক্ত
্ব করেছেন।
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের কিছু অংশ...
আমাদের পুরাণে বলা আছে কাশীতে প্রবেশ করলেই সমস্ত
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ভগবান বিশ্বেশ্বরের আশীর্বাদ,
এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক শক্তি আমাদের অন্তরাত্মাকে
জাগ্রত করে।
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সনাতন ঐতিহ্যের উল্লেখ
বিশ্বনাথ ধামের এই সম্পূর্ণ নতু ন চত্বরটি কেবল একটি বিশাল
ভবন নয়, এটি আমাদের ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতির প্রতীকও
বটে! এটা আমাদের আধ্যাত্মিক আত্মার প্রতীক! এ যেন ভারতের
প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্যের প্রতীক! ভারতের শক্তি, গতিশীলতা।
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণের উপর জ�োর দেওয়া
হয়েছে
বিশ্বনাথ ধামের এই নতু ন কমপ্লেক্সটি কেবল একটি বিশাল
ভবন নয়, এটি আমাদের ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতির প্রতীক,
এটি আমাদের আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, এটি ভারতের ঐতিহ্যের
প্রতীক। আগে এখানে মন্দিরের আয়তন ছিল মাত্র তিন হাজার
বর্গফুট এখন তা প্রায় ৫ লক্ষ বর্গফুটে হয়েছে। এখন মন্দির ও
মন্দির চত্বরে ৫০ থেকে ৭৫ হাজার ভক্তের সমাগম হতে পারে।
অর্থাৎ প্রথমে মা গঙ্গার দর্শন-স্নান, সেখান থেকে সরাসরি
বিশ্বনাথধামে।

কর্মীদের সংবর্ধনা

আজ, আমি প্রত্যেক শ্রমিক ভাই-ব�োনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা
জানাতে চাই। তাঁরা কর�োনা মহামারির মত সংকটকালেও
কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁরা এই বিশাল
কমপ্লেক্সটি নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণকরেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী করিড�োর নির্মাণকারী কর্মীদের সঙ্গে
দেখা করতে গিয়েছিলেন। সবাই নতু ন ক্যাম্পাসের সিঁড়িতে বসে
ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সেখানে প�ৌঁছে প্রায় ১০ মিনিট ধরে পুষ্প
বর্ষণ করেছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে সিঁড়িতেই বসেছিলেন।
তিনি বিশ্বনাথ ধাম নির্মাণের বিষয়ে শ্রমিকদের থেকে তাঁদের
অভিজ্ঞতা জানতে চান। তারপরে তিনি সকলকে নিয়ে ছবি
ত�োলেন।
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তীর্থযাত্রীদের জন্য নতু ন সুবিধা

কাশী বিশ্বনাথের মন্দির এখন সরাসরি গঙ্গা নদীর সঙ্গে
যুক্ত। জলসেন ঘাট, মণিকর্ণিকা এবং ললিতা ঘাটে গঙ্গা
স্নান করে ভক্তরা সরাসরি বিশ্বনাথ ধামে প্রবেশ করতে
পারবেন।
n তীর্থকেন্দ্রে তিনটি যাত্রী সুবিধা কেন্দ্রে, ভক্তরা
বিশ্রাম এবং তাঁদের মালপত্র নিরাপদে রাখার
সুবিধা পাবেন৷
n 	শিল্প ও সংস্কৃতির শহর হিসাবে পরিচিত কাশীতে
শিল্পীদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে ত�োলা
হবে। দ্বিতল ভবনটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্যই
নির্দিষ্ট থাকবে।
n বিশ্বনাথ ধামে আসা ভক্তদের জন্য বৈদিক কেন্দ্র
একটি য�োগ ও ধ্যান কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
n আধ্যাত্মিক বই কেন্দ্রটি ধাম এলাকায় বাইরে থেকে
আগত ভক্তদের জন্য ধর্মীয় বইয়ের নতু ন কেন্দ্র
হবে।
n ভক্তদের জন্য বাবার ভ�োগশালাও স্থাপন করা
হয়েছে। এখানে ১৫০ জন ভক্ত একসঙ্গে বসে বাবা
বিশ্বনাথের প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন।
n 	সনাতন ধর্ম অনুযায়ী বলা যেতে পারে কাশীতে
ম�োক্ষলাভ হয়। বিশ্বনাথ ধামে তৈরি হয়েছে মুমুক্ষু
ভবন। এর থেকে মাত্র ১০০ ধাপ দূরেই রয়েছে
মহাশ্মশান মণিকর্ণিকা।
n বিশ্বনাথধামে
প্রবেশের জন্য চারটি বিশাল
প্রবেশদ্বার তৈরি করা হয়েছে। আগে রাস্তা সংকীর্ণ
ছিল।
n 	নিরাপত্তার জন্য উচ্চ প্রযুক্তির ‘কন্ট্রোল রুম’
করা হয়েছে। পুর�ো ধাম এলাকায় ক্যামেরা বসান�ো
হয়েছে।
n ধামে জরুরি চিকিৎসা সুবিধা থেকে অ্যাম্বুল্যান্স
পর্যন্ত, সকল ব্যবস্থা করা হবে।
n একটি জেলা-একটি পণ্য এবং হস্তশিল্পের পণ্যের
দ�োকান এবং ফুড ক�োর্টও স্থাপন করা হয়েছে।
n ধাম প্রাঙ্গণে মহাদেবের প্রিয় রুদ্রাক্ষের পাশাপাশি
বিল্বপত্র, পারিজাত গাছ, অশ�োক গাছ এবং বিভিন্ন
ধরনের ফুল গাছ লাগান�ো হচ্ছে।
n ধামে দিব্যাঙ্গ এবং বয়স্কদের চলাচলের জন্য
বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধামে রাম্প এবং
এসকেলেটরের মত অত্যাধুনিক সুবিধা থাকবে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ
আজকের ভারত তার হৃত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত
করছে। কাশীতে স্বয়ং মাতা অন্নপূর্ণা বাস করেন। আমি
খুশি যে কাশী থেকে চুরি হওয়া মা অন্নপূর্ণার মূর্তিটি এক
শতাব্দী অপেক্ষার পর এখন কাশীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত
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প্রায় ২৪৪ বছর পর কাশী বিশ্বনাথ
মন্দির পুনঃস্থাপন করা হল

n

n

n

n

১১৯৪ সাল থেকে ১৬৬৯ সাল পর্যন্ত কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরটি বেশ কয়েকবার
আক্রমণের শিকার হয়েছিল। ১৭৭৭ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে মহারানি
অহল্যাবাই হ�োলকার শ্রীকাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন।
এর পরে ২০১৯ সালের ৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৫৪ হাজার বর্গমিটার
এলাকা জুড়ে বিস্তৃ ত কাশী বিশ্বনাথ ধামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

	প্রাচীন মন্দিরের আদি রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে গড়ে ত�োলা হয়েছে ৫ লক্ষ ২৭ হাজার
বর্গফুটের বেশি আয়তনে। ৮০০ ক�োটিরও বেশি ব্যয়ে নির্মিত বিশ্বনাথ ধামের
ভক্তদের সুয�োগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
আগে বিশ্বনাথ মন্দির যাওয়ার রাস্তা সংকীর্ণছিল, যেখানে ভক্তদের ঠেলাঠেলি
করতে হত এখন ২ লক্ষ ভক্ত সেখানে দাঁড়িয়ে পুজ�ো করতে পারবেন।

করা সম্ভব হয়েছে।
একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি
কাশী বিশ্বনাথ ধামের উদ্বোধন ভারতকে একটি সিদ্ধান্তমূলক
দিকনির্দেশনা দেবে এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে
নিয়ে যাবে। এই কমপ্লেক্স আমাদের সামর্থ্যের, আমাদের

প্রকল্পের জন্য ৩০০টিরও
বেশি ভবন কেনা হয়েছে
শ্রীকাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আয়তন
আগে ছিল ৩,০০০ বর্গফুট। প্রায়
৪০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে মন্দিরের
চারপাশে ৩০০ টিরও বেশি ভবন
কেনা হয়েছে। পাঁচ লক্ষ বর্গফুটেরও
বেশি জমিতে ৪০০ ক�োটি টাকারও
বেশি ব্যয়ে কাশী বিশ্বনাথ ধামের
জন্য প্রাঙ্গণ তৈরি করা হয়েছিল।
২০১৮ সালে প্রকল্পের পথ প্রশস্ত
করার জন্য অধিগৃহীত ভবনগুলি
ভেঙে ফেলার সময়, ৪০টিরও
বেশি প্রাচীন মন্দির কংক্রিট এবং
প্লাস্টারের নীচে চাপা পড়েছিল।
বিশ্বনাথ ধাম প্রকল্পের অধীনে সেই
মন্দিরগুলির পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

কর্তব্যের সাক্ষী। চিন্তা ও সংকল্প থাকলে ক�োন কিছুই
অসম্ভব নয়।
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি আপনার কাছ থেকে তিনটি
সংকল্প চাই, আমাদের দেশের জন্য- স্বনির্ভর ভারতের জন্য
পরিচ্ছন্নতা, সৃষ্টি এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা।
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সরযূ ক্যানাল জাতীয় প্রকল্প
৪৩ বছর পর চালু হল

সরযূ ক্যানাল
জাতীয় প্রকল্পের
প্রধান খালগুল�ো

সরযূ লিংক খাল
- ৪৩ কিমি
সরযূ প্রধান খাল
– ৬৩ কিমি

রাপ্তি লিঙ্ক খাল
- ২১ কিমি
রাপ্তি প্রধান খাল
- ১২৫ কিমি

উ

ত্তরপ্রদেশে সরযূ ক্যানাল জাতীয় প্রকল্পের কাজ ১৯৭৮ সালে বাহরাইচপুর
থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিলম্বের কারণে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পের
কাজ মাত্র ৫২% পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছিল। এই ধরনের অনেকগুলি দীর্ঘমেয়াদী
প্রকল্পের কাজ যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তখন এই
প্রকল্পের বাকি ৪৮ শতাংশ কাজ মাত্র সাড়ে চার বছরে শেষ হয়েছিল। ১১ ডিসেম্বর
বলরামপুরে এটির উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী ম�োদী বলেন, “যখন এই প্রকল্পের কাজ
শুরু হয়েছিল, তখন এর খরচ ছিল ১০০ ক�োটি টাকার কম। প্রায় ১০ হাজার ক�োটি
টাকা খরচ করে আজ তা শেষ হয়েছে। বিগত সরকারগুল�োর অবহেলার খেসারত
এরই মধ্যে শতগুণ বেশি অর্থ দিয়েছে দেশ। যদি সরকারি টাকা হয়, তাহলে আমি
কেন পাত্তা দেব? এই চিন্তাই দেশের ভারসাম্যপূর্ণ ও সার্বিক উন্নয়নে সবচেয়ে বড়
বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই চিন্তাধারার কারণেই সরযূ খাল প্রকল্পও আটকে ছিল।"

৯টি জেলার ২৯ লক্ষের বেশি কৃষক উপকৃত হচ্ছেন
৬৬২৩ কিল�োমিটার খালের নেটওয়ার্ক
স্থাপন করা হয়েছে। এই সমস্ত
খালগুলিকে গ্রামের সাথে সংযুক্ত করা
হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের নয়টি জেলার
পাঁচটি নদীকে সংযুক্ত করেছে।
ঘাঘরা থেকে সরযূ , সরযূ থেকে রাপ্তি,
রাপ্তি থেকে বনগঙ্গা এবং বনগঙ্গা থেকে
র�োহিণী নদী সংযুক্ত ছিল। পাঁচটি নদীর
জল সেচের জন্য খালে ছেড়ে দেওয়া
হবে। এটি ২০১২ সালে একটি জাতীয়
প্রকল্প হিসাবে ঘ�োষণা করা হয়েছিল।
খালের প্রথম প্রান্তটি রয়েছে ঘাঘরা এবং
সরযূ নদীর উপর নির্মিত বাহরাইচের

সরযূ ব্যারেজের উপর।
	বাহরাইচ, সিদ্ধার্থনগর, বস্তি, সন্ত কবির
নগর, গ�োরক্ষপুর , শ্রাবস্তী, গ�োন্ডা,
বলরামপুর এবং মহারাজগঞ্জ এলাকার
৬২০০টি গ্রামের ২৯ লক্ষেরও বেশি
কৃষক এর সুবিধা পাবেন।
এই প্রকল্পটি ১৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে
সেচের সুবিধা দেবে। প্রকল্পের দৈর্ঘ্য
৩১৮ কিল�োমিটার, যেখানে সংয�োগ
রয়েছে ৬ হাজার ৫৯০ কিল�োমিটার।
নদীগুল�োকে আন্তঃসংয�োগ করলে
বন্যার মত�ো দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া
সম্ভব হবে।
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প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
শুনতে কিউআর
ক�োডটি স্ক্যান করুন।

পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে
বিশেষ নজর
২০ অক্টোবর- কুশীনগর
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু
হয়েছে। এটি ব�ৌদ্ধ সার্কিটের
সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে
নতু ন মাত্রা য�োগ করবে।
২৫ অক্টোবর– সিদ্ধার্থনগর
সহ নয়টি নতু ন মেডিক্যাল
কলেজের উদ্বোধন। এর
ফলে পূর্বাঞ্চলের মানুষকে
চিকিৎসার জন্য বেশি দূর
যেতে হবে না। প্রধানমন্ত্রী
আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত
য�োজনা প্রকল্প চালু হয়েছে৷
১৬
নভেম্বর–
পূর্বাঞ্চল
এক্সপ্রেসওয়ের
উদ্বোধন
হয়েছে।
উত্তরপ্রদেশের
দ্বিতীয় এক্সপ্রেসওয়ে নতু ন
কর্মসংস্থানের
সুয�োগ-সহ
অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি
করবে।
৭ ডিসেম্বর- গ�োরক্ষপুরে এমস
এবং সার কারখানা শুরু।
গুরুতর অসুস্থ মানুষরা এখন
সেখানেই চিকিৎসার সুয�োগ
পাবেন।
১১ ডিসেম্বর- সরযূ ক্যানাল
জাতীয়
প্রকল্প
উদ্বোধন
করা হয়েছে। নয়টি জেলার
২৯ লক্ষের বেশি কৃষক এর
সরাসরি সুবিধা পাবেন।
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উন্নয়নশীল পূরবাঞ্চল
্
বিকাশযাত্রায়
নতু ন মাত্রা অর্জন করছে
"আমরা প্রকল্পের সূচনাও করি, আমরা ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করি।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর এই
কথাগুল�ো বাস্তবে রূপান্তরিত হতে দেখছে দেশ। প্রধানমন্ত্রী ম�োদী গত ৭ ডিসেম্বর গ�োরক্ষপুরে
এমস, সার কারখানা এবং আইসিএমআর-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রের নতু ন ভবন-সহ তিনটি
প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালের ২২ জুলাই এই দুটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেছিলেন। এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পগুলির পরে সার প্ল্যান্ট এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর নতু ন
প্রকল্পগুলি পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে নতু ন মাত্রা য�োগ করেছে।

স্ব

নির্ভর ভারত প্রচারাভিযানে উত্তরপ্রদেশ অন্যতম
মুখ্য ভূ মিকা পালন করেছে। যে সমস্ত এলাকাগুলি
আগে রাজনৈতিক অবহেলার কারণে ম�ৌলিক
সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এখন কেন্দ্র ও রাজ্যের
সুসমন্বয়ের ফলে সেগুলি উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত
হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলে এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের ১৫ দিন পরে,
তিন দশক আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া সার কারখানা পুনরায়
চালু করা এবং এমস-এর মত�ো একটি হাসপাতাল নির্মাণ
এই এলাকার পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উন্নয়নের
গতি তরান্বিত করবে।
উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল একসময় অধিকাংশ সুয�োগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে বহু সমস্যার সম্মুখীন
হতে হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলের মানুষদের কাছে জাপানিজ
এনসেফালাইটিস বা মেনিনজাইটিস র�োগ ক�োন
অভিশাপের চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু নরেন্দ্র ম�োদী
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
শুনতে কিউআর
ক�োডটি স্ক্যান করুন।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার গড়ে ত�োলার
জন্য নতু ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতাকে একটি আন্দোলনে পরিণত করা হয়েছিল,
সাধারণ মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত-এর সাথে সংযুক্ত করা
হয়েছিল। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পাঁচ লক্ষ টাকা
পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেতে সক্ষম। বিশুদ্ধ
পানীয় জলের জন্য জল জীবন মিশন চালু করেছেন
এবং প্রতিটি বাড়িতে শ�ৌচাগার নির্মাণ করে পরিচ্ছন্নতা
নিশ্চিত করেছেন। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে
সংক্রামক র�োগের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান এবং ‘হর ঘর
দস্তক’ অভিযান চালান�ো হয়েছিল। অভিযানগুলি ফলপ্রসূ
হয়েছিল এবং পূর্বাঞ্চলের মত�ো অঞ্চলে জাপানি জ্বরের
মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ে, পূর্বাঞ্চলসহ সমগ্র পূর্ব উত্তরপ্রদেশে জাপানি জ্বরের সমস্যা
দূরীভূ ত হয়েছে। মৃত্যুর হার ৯৫% পর্যন্ত কমেছে।
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গ�োরক্ষপুর এমস্: স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার পথে যাত্রা
স্বাস্থ্য সুরক্ষা সর্বাগ্রে। স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর
বিকাশের জন্য ২০১৪ সাল থেকে দ্রুত এবং
অবিরাম কাজ করা হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে
দেশ এখন স্বনির্ভরতার পথে। দেশে নতু ন নতু ন
মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ করা হচ্ছে; বিশ্বমানের
চিকিৎসা ক�ৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। নতু ন
স্বাস্থ্যনীতি এবং ই-স্বাস্থ্যের মত�ো সুবিধা উপলব্ধ
করা হয়েছে। গত সাত বছরে ১৬টি নতু ন এমস
গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও, ফিট
ইন্ডিয়া, আন্তর্জাতিক য�োগ দিবস, আয়ুষ্মান
ভারত, ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের মত�ো প্রচার শুরু
হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ একাই দুটি এমস উপহার
পেয়েছে। আগে রাজ্যের মানুষকে চিকিৎসার
জন্য দিল্লির এমস যেতে হত। কিন্তু এখন
গ�োরক্ষপুর এমস-এ সাধারণ মানুষরা সেই সুবিধা
পাবেন। প্রতিবেশী দেশ নেপাল এবং বিহার ও
ঝাড়খন্ড রাজ্যের র�োগীদেরও সুবিধা হবে।

আইসিএমআর আঞ্চলিক
কেন্দ্র থেকে গবেষণা সহায়তা
n

n

নতু ন ভবনে অত্যাধুনিক সুবিধা। সংক্রামক
ও অসংক্রামক র�োগে গবেষণার ক্ষেত্রে
নতু ন দিগন্ত খুলে দেবে।
এই কেন্দ্রটি ওই অঞ্চলের অন্যান্য চিকিৎসা
প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করবে। এটি
জাপানি এনসেফালাইটিস, অ্যাকিউট
এনসেফালাইটিস সিনড্রোম ম�োকাবেলায়
সাহায্য করবে।

১১২ একর জমিতে ১০০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে
নির্মিত গ�োরক্ষপুর এমস-এ মানসম্পন্ন তৃতীয়
স্তরের স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে।
এই হাসপাতালে ৭৫০টি শয্যা, ১৮টি বিশেষজ্ঞ
বিভাগ, ১৭টি সুপার স্পেশালিটি বিভাগ এবং
১৪টি অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। আয়ুষ ব্লক,
মেডিক্যাল কলেজ এবং নার্সিং কলেজের নির্মাণ
হচ্ছে। এখানে সিটি স্ক্যান, এমআরআই ও
আলট্রাসাউন্ড-এর মত সুবিধার পাশাপাশি অনেক
গুরুতর র�োগের চিকিৎসা হবে।
মেডিক্যাল শিক্ষার অন্যান্য ২৫টি ক�োর্সছাড়াও
এতে এমবিবিএস ক�োর্সের জন্য ১২৫টি আসন
রয়েছে। এমস গঠনের ফলে সেখানকার যুবকদের
প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষ কর্মসংস্থানের সুয�োগ হবে।
শিল্পাঞ্চলও চাঙ্গা হবে।

যে ক�োন�ো দেশের উন্নতির জন্য দেশের সকল নাগরিকের
কাছে সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলির প্রাপ্যতা থাকা

প্রয়�োজনীয়। আমি বহু মানুষকে চিকিৎসার জন্য এক শহর
থেকে অন্য শহরে যেতে, তাঁদের জমি বন্ধক রেখে অন্যদের
কাছ থেকে ঋণ নিতে দেখেছি। দেশের প্রত্যেক দরিদ্র,
নিম্নবিত্ত, নিপীড়িত, শ�োষিত সুবিধাবঞ্চিত নাগরিক, তাঁরা
যে শ্রেণীরই হ�োক না কেন তাঁদের কাছে মানসম্মত চিকিৎসা

আইসিএমআর: আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে গবেষণার
প্রচার
ক�োভিড মহামারি প্রতিটি দেশকে স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো
শক্তিশালী করার লক্ষ্যকে একীভূ ত করেছে। স্বাস্থ্য
খাতে অনেক নতু ন ক্ষেত্র যুক্ত হচ্ছে। গ�োরক্ষপুরে
আইসিএমআর আঞ্চলিক মেডিক্যাল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন
তার অন্যতম উদাহরণ। অত্যাধুনিক সুবিধাসহ আঞ্চলিক
চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্রের নতু ন ভবনে ম্যালেরিয়া,
যক্ষ্মা, এইচআইভি, ক্যান্সার ও কুষ্ঠর�োগ বিষয়ে গবেষণা
চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতু ন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এই
ইনস্টিটিউটগুলি নতু ন এবং উদীয়মান সংক্রমণ, পুষ্টির
সমস্যার পাশাপাশি ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মত�ো
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গ�োরক্ষপুর এমস স্বাস্থ্য পরিষেবার
উন্নতি করবে

পরিষেবা প�ৌঁছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।“
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

র�োগ নিরাময়ে কাজ করবে। এই কেন্দ্রগুলিতে অত্যাধুনিক
প্যাথলজিকাল পরীক্ষার সুবিধা থাকবে, ফলে নমুনাগুলি
অন্যত্র পাঠাতে হবে না। স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিকে আরও
শক্তিশালী করার জন্য, গ�োরক্ষপুরের বাবা রাঘব দাস
মেডিক্যাল কলেজের আঞ্চলিক গবেষণা ইনস্টিটিউটে
নয়টি অত্যাধুনিক পরীক্ষাগারের উদ্বোধন করা হয়েছে,
যেখানে জাপানি জ্বর-সহ বিভিন্ন জীবাণু-ভাইরাল র�োগের
পরীক্ষা ও গবেষণা করা হবে। পরীক্ষার জন্য নমুনা বড়
শহরে পাঠাতে হবে না এবং অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করা
যাবে। এতে পূর্বাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।
মানুষ যাতে দ্রুত এর সুবিধা নিতে পারে সেজন্য রেকর্ড
গতিতে এই ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে।

উন্নয়নের নব অধ্যায়

গ�োরক্ষপুর
সার
কারখানা:

রাষ্ট্র

স্ব-নির্ভরশীল কৃষি
ব্যবস্থার প্রবর্তন

সরকার মাত্র পাঁচ বছরে পূর্বাঞ্চলের গ�োরক্ষপুর সার
কারখানাটিকে সংস্কার ও চালু করে এক নজির স্থাপন
করেছে। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কারখানাটি
বন্ধ ছিল। এটি ইউরিয়া খাতে দেশকে স্বনির্ভর করার
পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দশ ক�োটি ক্ষুদ্র
কৃষক উপকৃত হবে।
কৃষকরা দেশের গর।্ব সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডে কৃষি
উন্নয়ন এবং কৃষকদের কল্যাণ সরদা
্ব সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
পেয়েছে। কয়েক বছর ধরে, সরকার কৃষকদের অবস্থার
উন্নয়নে বহু উদ্যোগ নিয়েছে। বীজ, শস্য বীমা, বাজার
এবং সঞ্চয় মত�ো ক্ষেত্র সরকার অনেক কাজ করেছে।
উন্নত মানের বীজ, নিম ক�োটেড ইউরিয়া, মৃত্তিকা
স্বাস্থ্য কার্ড, ক্ষুদ্র সেচ, সার ভর্তুকি বৃদ্ধির মত�ো বিভিন্ন
পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষকদের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা
হয়েছে। কৃষকদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে দেশের
স্বনির্ভরতা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি মাথায় রেখে কেন্দ্রীয়
সরকার দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা সার কারখানাগুলির সংস্কার
ও সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে৷
এর অংশ হিসাবে ২০১৬ সালে পূর্বাঞ্চলের গ�োরক্ষপুর ,
বারাউনি এবং সিন্দ্রিতে তিনটি বন্ধ সার প্ল্যান্ট পুনরায়
চালু করার মত বৃহৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বন্ধ
কলকারখানার কারণে কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে বিপাকে
ছিলেন, বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন।
কলকারখানার কারণে চলমান অন্যান্য ব্যবসার হালও
সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল। ইউরিয়ার মজুদ ও কাল�োবাজারি
ছিল। চড়া দামে সার কেনার কারণে কৃষকরা আর্থিকভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। সার কারখানা পুনরায় চালু করার

দাবি জানিয়েছিলেন সেখানকার স্থানীয় জনগণ,
তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৬ সালে এই সার
কারখানার পুনরুজ্জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
করেছিলেন। এবার গ�োরক্ষপুরের মাটিতে সেই স্বপ্ন
পূরণ হল।

সার কারখানা উন্নয়নের
জ�োয়ার আনবে
পূর্বাঞ্চলের কৃষকদের আকাঙ্খা উপলব্ধি করে এবং
ইউরিয়ার চাহিদা-সরবরাহের ব্যবধান পূরণ করে
কৃষকরা রাসায়নিক সারের সহজলভ্যতা পাবে।
	প্রায় ৮৬০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কারখানাটি
ইউরিয়া উৎপাদনে ভারতে স্বনির্ভর হতে সাহায্য
করবে। কারখানায় একসঙ্গে ২০ হাজার মানুষের
জন্য নতু ন কর্মসংস্থানের সুয�োগ তৈরি হবে।
	দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে কর্মসংস্থানের
জন্য প্রস্তুত করা হবে। স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে
উৎসাহিত করা হবে। ইউরিয়া আমদানি কমলে
বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। পশ্চিম-মধ্য অঞ্চল
থেকে ইউরিয়ার কম পথ পরিবহনের ফলে রেল ও
সড়ক পরিকাঠাম�োর উপর চাপ হ্রাস পাবে।
৩০ টি প্ল্যান্ট পুনরায় চালু হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের
সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে।
প্রতিদিন

৩৮৫০
মেট্রিক টন ইউরিয়া
উৎপাদিত হবে।

২২০০

মেট্রিক টন তরল
অ্যাম�োনিয়া উৎপাদিত
হবে।
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নতু ন ভারতের
নতু ন সূর্যোদয়

অমৃত কালের সময় ২৫ বছর। কিন্তু
লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের
আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে
হবে না। আমাদের এখনই শুরু
করতে হবে। আমাদের এক মুহূর্তও
সময় নষ্ট করা যাবে না। এটাই
সঠিক সময়। আমাদের দেশকেও
বদলাতে হবে এবং নাগরিক
হিসেবে নিজেদেরকেও বদলাতে
হবে। পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে
আমাদের মানিয়ে নিতে হবে।
- নরেন্দ্র ম�োদী , প্রধানমন্ত্রী
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গত বছর ভারত স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব পর্বে(৭৫তম বছর )
প্রবেশ করেছিল, এই পটভূ মিতে নতু ন বছর ২০২২ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ
কারণ এর মাধ্যমে নতু ন ভারতের অমৃত যাত্রার একটি শক্তিশালী ভিত্তি
স্থাপিত হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত উন্নত এবং সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র

হিসাবে আবির্ভূত হতে বদ্ধপরিকর। নতু ন সংকল্প- নতু ন আশা- নতু ন
আকাঙ্ক্ষা- নতু ন মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠবে নতু ন ভারত। একদিকে
দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুল�োকে শক্তিশালী করা হয়েছে, অন্যদিকে
অপসংস্কৃতির অবসান হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর ভারত স্বামী
বিবেকানন্দের স্বপ্ন পূরণ করে ‘বিশ্ব গুরু’র আসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত
করতে চায়। আমাদের দেশ একটি নতু ন ভ�োরের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত
হয়েছে, আসুন ২০৪৭ সালের ভারতের রূপকল্প জেনে নিই।
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ভারতে প্রতি মিনিটে
বদ্ধির
গতিপথ
ৃ
স্থিতিস্থাপকতার কারণে
ভারত আজ অনেক রেকর্ড
স্থাপন করছে। দেশ দ্রুত
উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

৭.৭৪

৯টি

গাড়ি রপ্তানি।

১৯৭

জন মানুষ
কাজে যুক্ত
হচ্ছেন।

৫০টি

লক্ষ
ডলার মূল্যের
রপ্তানি পণ্য।

গাড়ি তৈরি
হচ্ছে।

৫২৭৫

ক�োভিড টিকার
ড�োজ দেওয়া
হচ্ছে।
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১.৭ লক্ষ
ডলার
এফডিআই
পাচ্ছে।

১৩০০

জন ইন্টারনেট
ব্যবহারকারী
যুক্ত হচ্ছেন।

৬০৯টি

ম�োবাইল ফ�োন
উৎপাদিত
হচ্ছে।

ন
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ভারতের প্রশংসনীয় রেকর্ড
এই প্রথমবার ভারতের লিঙ্গ
অনুপাত আশাপ্রদ, নারীদের
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে

১৪ জন
নথিভুক্ত হচ্ছেন
আয়ুষ্মান
ভারতের
অধীনে।

১০২০:১০০০
ভারতের অর্থনীতি ২০১৪ সালে দশম স্থানে ছিল,

৯.৫

৮০০

ক�োটি টাকার
জিডিপি
গঠন।

বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধির সঙ্গে ২০২১
সালে ভারত ষষ্ঠ স্থান উঠে এসেছে

অট�োম�োবাইল ক্ষেত্রে ২০১৪ সালে ভারত সপ্তম
স্থানে ছিল, ২০২১ সালে মেক্সিক�োকে ছাড়িয়ে ষষ্ঠ
স্থানে চলে এসেছে।
ভারত ভিয়েতনাম, ক�োরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে
পেছনে ফেলে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয়
স্মার্টফ�োন নির্মাতা হয়ে উঠেছে।
বিশ্বের সমস্ত রেটিং এজেন্সি ভারতের জিডিপির
জন্য প্রবৃদ্ধির অনুমান বৃদ্ধি করেছে।

ইউপিআইয়ে

১৫

ক�োটি টাকার
লেনদেন হচ্ছে।

২২০০টি
ম�োবাইল
ফ�োনের
সংয�োগ

উজ্জ্বলা, স্কিম এবং আয়ুষ্মান ভারত-এর মত�ো
উদ্যোগগুলি দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান�োন্নয়ন
করেছে।
বিশ্ব প্রদান সূচক ২০২১
অনুযায়ী ভারতের অবস্থান
১৪, ২০১৪ সালে ভারত
৬৯তম স্থানে ছিল।

চলতি অর্থবছরের শেষের
দিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৪০০
বিলিয়ন মার্কিন ডলার
অতিক্রম করবে বলে
আশা করা হচ্ছে।

কৃষি পণ্য রপ্তানির
ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের
শীর্ষদশটি দেশের মধ্যে
রয়েছে।

নতু ন ভারত সামাজিক
দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন।
ভারত এখন জলবায়ু পরিবর্তন
কর্মক্ষমতা সূচকে দশম স্থানে
রয়েছে, ২০১৪ সালে ভারত ৩০
নম্বর স্থানে ছিল।

ইস্পাত তালিকায় ২০১৪ সালে
ভারতের চতু র্থঅবস্থান থেকে
এখন দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

বিশ্বের স�ৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের
সংখ্যার নিরিখে, ২০১৪ সালে
ভারত দশম স্থানে ছিল, এখন
দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে।

বিশ্ব পর্যটন তালিকায়, ভারত
৩৪তম স্থানে উঠে এসেছে,
২০১৩ সালে তা ৬৫তম স্থানে
ছিল।

উদ্ভাবনী তালিকায় ২০১৪ সালে
ভারতের স্থান ছিল ৭৬, এখন তা
হয়েছে ৪৬।
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০১৪ থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত
যেসকল কৃতিত্ব অর্জন করেছে
তা দেশের অমৃত কালের যাত্রার
একটি শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে
উঠছে, যেখানে ভবিষ্যতের ভারত তার
উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই
অর্জনগুলি ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের
প্রতিফলন মাত্র তা আমাদের সিদ্ধান্তের
চূ ড়ান্ত রূপ নয়। বলা হয়েছে- উদযাপন
ছাড়া ক�োন�ো প্রচেষ্টা, ক�োন�ো সংকল্প সফল
হয় না। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত
করার ক্ষেত্রে তরুণরাই সবচেয়ে বড় ভূ মিকা
পালন করে। ভারত হল বিশ্বের সরকনিষ্ঠ
্ব
দেশ, যেখানে গড় বয়স ২৯ বছর এবং এই
যুবশক্তিই তার সবচেয়ে বড় শক্তি। যুব আদর্শ
স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতের ভবিষ্যৎ
নিয়ে কথা বলতেন, তখন তিনি মা ভারতীর
মহিমা উপলব্ধি করে বলতেন– যতদূর
সম্ভব অতীতের দিকে তাকাও। ইতিহাস
থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং
ভারতকে আগের চেয়ে উজ্জ্বলতর, বৃহত্তর,
উন্নততর রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তু লতে হবে।
স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী, কিন্তু তিনি স্বামী
বিবেকানন্দের আদর্শকে আত্তীকরণ করে
নতু ন ভারতের দিকনির্দেশনা গঠনের
উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বার্তা
ছিল- এখন দেশ অর্ধহৃদয়ে ধীরগতিতে
চলতে পারে না। তিনি বৃহৎ লক্ষ্য অর্জনের
জন্য চিন্তার পরিধিও বিস্তৃ ত করার উপর
জ�োর দিয়েছিলেন। সমগ্র দেশ ‘সংকল্পের
দ্বারা সিদ্ধিলাভে’র পথে চলায় তা সাধারণ
জনগণের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করেছে।
এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দেশকে সমৃদ্ধ
করতে যে সংকল্প যাত্রা শুরু করেছেন, তার
নাম দেওয়া হয়েছে অমৃত কাল।

শক্তির ক্ষেত্রে
আত্মনির্ভরশীলতা:

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীকে ২০১৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব
দ্বারা "চ্যাম্পিয়ন অফ আর্থ" পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল। যা বিশ্বের
সামনে ভারতের ক্রমবর্ধমান আদর্শবাদী নেতৃত্বের ভূ মিকা তু লে
ধরেছিল। ভারতের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে এবং আত্মনির্ভর
ভারত গড়তে শক্তির ভূ মিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে তেল ও
গ্যাস শিল্পে ‘ল�োকাল ফর ভ�োকাল’ চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নের জন্য
প্রচেষ্টা চালান�ো হচ্ছে।

অমৃত বর ্ষ

ভারত জ্বালানি আমদানির জন্য
বার্ষিক ১২ লক্ষ ক�োটি টাকারও
বেশি খরচ করে।
n
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ভারত তার ম�োট পেট্রোলিয়াম
এবং অন্যান্য জ্বালানি চাহিদার
প্রায় ৮৫% আমদানি করে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে চাহিদার অর্ধেক বিদেশি সরবরাহ
থেকে আসে। বিশ্ব জনসংখ্যায় ভারতের অবদান ১৬%,
সেখানে আমরা বর্তমানে বিশ্বের প্রাথমিক শক্তির মাত্র ৬%
ব্যবহার করছি। ভারত বিপুল জনসংখ্যার দেশ হওয়া সত্ত্বেও
কারন্ব নির্গমনে ভারত ৫% দায়ী।

সুবর্ণসময়
n

n

একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনের পথ
দেশের গর ্ব অক্ষয় হয় যখন দেশবাসীরা
ঐতিহ্যগুলি অনুসরণ করে চলে এবং
পরবর্তী প্রজন্মও সেই ঐতিহ্য, ইতিহাস,

অ-জীবাশ্ম উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনে
ভারত ৪০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
করেছে।

n

শক্তি সুরক্ষার জন্য আমাদের গবেষণা
প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা, সাশ্রয়ী এবং
গ্রহণয�োগ্যতার কাঠাম�োর অধীনে কাজ করবে, যার
লক্ষ্য একটি সাশ্রয়ী মূল্যে সমস্ত বিভাগ এবং সেক্টরে শক্তির
প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতি, সিএনজি, পিএনজির একটি
নেটওয়ার্ক, ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণ, বৈদ্যুতিক গাড়ির
প্রচার এবং ২০৩০ সালের মধ্যে নেট-শূন্য কারন্ব নির্গমনের
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
২০২৩ সালের মধ্যে ভারতীয় রেলপথগুলির ১০০%
বিদ্যুতায়ন করার লক্ষ্য।
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ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা

বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তিদের বার্ষিকী এবং বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি ভারতের উন্নয়ন
যাত্রার নতু ন প্রতীক হয়ে উঠছে
স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বাত্মক
অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আজ তাঁদেরকে অনেকেই
ভুলে গিয়েছেন। এই অজ্ঞাতনামা বীরদের স্মরণ করার
লক্ষ্যে অমৃত মহ�োৎসব উদযাপন শুরু হয়েছে।

সুবর সময়
্ণ

অমৃত বর্ষ
n

n

n

n

n

n

n

বিশেষ অনুষ্ঠান এবং মহাপুরুষদের জন্মবার্কীতে
ষি
জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে,
তাঁদেরকে যুক্ত করার মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

n

৭৫ বর্ষউদযাপন করছি। এই বছরটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ
কারণ ২০৪৭ সাল পর্যন্ত আগামী ২৫ বছরে ভারতের উচ্চ

মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্কীর
ষি
সাথে পরিচ্ছন্নতা
আন্দোলনকে যুক্ত করে, দেশকে স্বচ্ছ করার সংকল্প
নিয়ে একটি গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল।
স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিকে অমৃত মহ�োৎসবের
নামকরণ করা হয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন
অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন
করা হয়।
অজ্ঞাত নায়কদের বিষয়ে গল্প রচনার আহ্বান জানিয়ে
তরুণদের অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সংকল্পগুলি অর্জনের জন্য একটি
র�োডম্যাপ তৈরি করে।
n

রাজা সুহেলদেব, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের মত�ো মহান
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান স্মরণ করিয়ে দিতে
বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ
নয়, এর আগেও ভারত দাসত্বের শৃঙ্খল ম�োচন করেছে। সেই
সমস্ত মহাপুরুষদের অবদান তু লে ধরার প্রচেষ্টা চলছে।

n

	দেশের প্রতিটি প্রান্ত, প্রতিটি অংশের অবদান তু লে ধরতে
হবে। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা দীর্ঘসময় ধরে কঠ�োর

১৫ নভেম্বর বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্কী
ষি উপলক্ষ্যে সেই
দিনটিকে আদিবাসী গ�ৌরব দিবস হিসাবে ঘ�োষণা করা
হয়েছিল।
	নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্কী
ষি সারা
দেশে উদযাপন করা হয়েছিল।

১৯৪৭ সাল ছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর, ২০২২ সালে আমরা

পরিশ্রম করে চলেছেন। তাদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে দেশকে
যুক্ত করা হবে।
n

অমৃত কালের মধ্যে আবারও আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগ্রত
হচ্ছে দেশে। এই আধ্যাত্মিক চেতনা জাতির পুনর্গঠনের ভিত্তি
হিসাবে কাজ করছে।

সংস্কৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মত্যাগে নিজেকে
প্রস্তুত করে। এই চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী
ম�োদী স্বাধীনতার ৭৫ বছরকে এক মহাযজ্ঞে পরিণত
করেছেন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গ�ৌরবময়
গাথাগুলি সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করে
প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। মহাত্মা
গান্ধী যেভাবে চরকা ও লবণকে আন্দোলনের প্রতীক
বানিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে নতু ন ভারতে অতীতের
মহান ব্যক্তিত্বদের ইতিহাস ও উত্তরাধিকারকে
পুনরুজ্জীবিত করার উপর জ�োর দেওয়া হয়েছে।
মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্কীতে
ষি
ভারতকে

স্বনির্ভর ভারত গড়ে ত�োলার জন্য
তেল ও গ্যাস সেক্টরের ব্যবস্থাপনায়
স্থানীয়করণের পক্ষে প্রচার করা হচ্ছে।
পরিচ্ছন্ন করার আহ্বান বা বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী
উপলক্ষে আদিবাসী গ�ৌরব দিবস পালন করা বা
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্কী
ষি
স্মরণের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করা
হচ্ছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা
সংগ্রামের সুপরিচিত এবং অজানা বীর য�োদ্ধাদের
জীবন কাহিনী জনসাধারণের কাছে তু লে ধরা।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২
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স্বাস্থ্য
সমৃদ্ধির
পথে ভারত

প্রতিটি দরিদ্র ব্যক্তি যাতে উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা
পান, সরকার সেই দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে।
তাই ক�োভিডের এই সংকটের মধ্যেও কেন্দ্রীয়
সরকার এখন এমন একটি স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো
গড়ে ত�োলার কাজ করছে, যাতে ভবিষ্যতে যে
ক�োনও সময় এই ধরনের মহামারি ম�োকাবেলা
করা সম্ভব হয়।

অমৃত বর ্ষ
স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে সরকার
যে অগ্রাধিকার দিয়েছে
তার প্রমাণ হল স্বাস্থ্য
বাজেটে বরাদ্দ ১৩৭%
বৃদ্ধি। বাজেটে ২.৪০ লক্ষ
ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা
হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিচয়পত্র
স্বনির্ভর ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য
মিশন চালু হয়েছে। প্রতিটি
নাগরিকের জন্য ডিজিটাল স্বাস্থ্য
আইডি গঠিত হবে। এতে সম্পূর ্ণ
স্বাস্থ্য রেকর্ড থাকবে।
n

বিনামূল্যে টিকাকরণ
সর্বজনীন টিকাকরণ
কর্মসূচির অধীনে
প্রতির�োধয�োগ্য র�োগের
বিরুদ্ধে বিনামূল্যে টিকা
দেওয়া হচ্ছে।

ক�োভিড টিকাদানে
রেকর্ড
ক�োভিড টিকাদানে ভারত
বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে।
সরকার নাগরিকদের
সুরক্ষার জন্য সকলকে
টিকা প্রদান করছে।

স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করার জন্য, আয়ুষ্মান ভারত জন আর�োগ্য
য�োজনা (স্বাস্থ্য বিমা য�োজনা), আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র, জেনেরিক ওষুধের
জন্য প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি পরিকল্পনা, আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল
মিশন এবং প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো মিশন ইত্যাদির মত�ো
যুগান্তকারী প্রকল্পগুলি চালু করা হয়েছে।

এছাড়াও, দেশের প্রতিটি অংশ এবং প্রতিটি অংশের
অবদানকে তু লে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে।
দেশে আবার আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়েছে বলে
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অমৃত বর ্ষ

১.৫

সুবর্ণসময়

একটি বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিটি রাজ্যে
‘পেডিয়াট্রিক সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এবং ৭৩৬টি
জেলায় পেডিয়াট্রিক ইউনিট স্থাপন করা হবে।
সরকার 'ট�োটাল হেলথ' থিমের ওপর
জ�োর দিচ্ছে। সব নাগরিকের জন্য
ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্ড তৈরি করা হবে।

জেলায়
ক্রিটিক্যাল
কেয়ার ইউনিট
চালু করা হবে।

ক�োভিডের মত অভূ তপূর পরিস্থিতি
্ব
থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার
সংক্রামক র�োগ শনাক্তকরণ এবং
প্রতির�োধের জন্য একটি শক্তিশালী
চিকিৎসা কাঠাম�ো তৈরি করবে।
গ্রাম থেকে জেলা ও রাজ্যে সারা দেশে
একটি সম্পূর্ণস্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো তৈরি
করা হবে যাতে সকল মানুষ স্বাস্থ্য
ব্যবস্থার সমস্ত আধুনিক সুবিধা পান।
জাতীয় আয়ুষ মিশনে র�োগ
প্রতির�োধের উপর বিশেষ জ�োর
দেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষা ও
প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নতু ন আয়ুষ
হাসপাতাল তৈরি এবং চিকিৎসা
সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

সুবর্ণসময়
n

n

১০০

লক্ষ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে। এখনও
পর্যন্ত ৭৫০০০ টিরও বেশি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা
কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৬০২টি
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ক�োটি

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য দেশের সকল
নাগরিককে টিকা দেওয়া হবে।
	শিশুদের জন্য একটি নতু ন টিকা অনুম�োদিত
হতে চলেছে এবং শীঘ্রই তাদের টিকা দেওয়াও
শুরু হবে৷

করে। এটি নতু ন সংকল্পের সঙ্গে নতু ন যুগের সূচনা
করতে চায়।
২০২২ সাল স্বাধীন ভারতের ১০০ বছর পূর্তি

n

টিকার ড�োজ দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি
করেছে ভারত। বিশ্বের দ্রুততম
টিকাদান কর্মসূচির অধীনে
মাত্র নয়মাসে এই মাইলফলক
অর্জন করা হয়েছে।

ক�োউইন অ্যাপের মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল
টিকাকরণ অভিযান ৮৬ ক�োটি নিবন্ধনের সুবিধা
প্রদান করেছে।
২০২১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বে এক দিনে সর্বোচ্চ
২৫ মিলিয়ন টিকার ড�োজ দেওয়া হয়েছিল।
এ বছর ১৩৮ ক�োটিরও বেশি টিকার ড�োজ দেওয়া
হয়েছে। সম্পূর্ণটিকাদানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের
জন্যও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে।
	প্রাথমিক পর্যায়ে ৮৫ দিনে ১০০ মিলিয়ন ড�োজ
প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু এখন মাত্র ১৫ দিনে ১০০
মিলিয়ন ড�োজ দেওয়া সম্ভব।
ভারতে প্রথম ক�োভিড আক্রান্ত র�োগী শনাক্ত হওয়ার
১১ মাসের মধ্যে, দুটি ভারতীয় টিকা- ক�োভিশিল্ড
এবং ক�োভ্যাক্সিন অনুম�োদিত হয়েছিল।
	সাধারণ মানুষের কাছে ক�োভিড টিকার প্রাপ্যতা
নিশ্চিত করা হয়েছিল। টিকা সরবরাহের জন্য
প্রথমবার ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল।
আইসিএমআর টিকা সরবরাহের জন্য 'আই-ড্রোন'
চালু করেছে, বর্তমানে মণিপুর , নাগাল্যান্ড এবং
আন্দামান এবং নিক�োবর দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	সামগ্রিক প্রচারে, প�োস্ট অফিস, স্কুল,
অঙ্গনওয়াড়ির মাধ্যমে সামনের সারির
স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্য করা হয়েছিল।
টিকাদানের জন্য ড্রোনের ব্যবহার দেশের
অন্যান্য এলাকায়ও সম্প্রসারিত করা হবে যাতে
টিকাদান অভিযান আরও জ�োরদার করা যায়।
টিকাদান অভিযানেও নতু ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা
হচ্ছে।
জনসাধারণের অংশগ্রহণ অভিযান সফল
হয়েছে এবং ‘হর ঘর দস্তক’ কর্মসূচি টিকাদান
অভিযানকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে।

উদযাপনের জন্য নতু ন সংকল্প গ্রহণের ভিত্তিভূ মি
হয়ে উঠছে। এর উদ্দেশ্য হল দেশের নাগরিকদের
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা এবং এমন একটি ভারত গড়ে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২
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ভারতে ১৩৮ ক�োটিরও বেশি
টিকার ড�োজ দেওয়া হয়েছে যা
বিশ্বে সর্বোচ্চ।
ত�োলা যেখানে গ্রাম এবং শহর- সকলে
সমান সুবিধা পাবেন বা এমন একটি ভারত
যেখানে সরকার নাগরিকদের জীবনে
অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করে না।
এমন একটি ভারত নির্মাণ করা হবে যেখানে
বিশ্বের প্রতিটি আধুনিক পরিকাঠাম�ো মজুত
থাকবে।

ভ্যাকসিন মৈত্রী: বিশ্বের
কাছে ভারতের সঞ্জীবনী
অমৃত বর ্ষ
২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি
ভ্যাকসিন মৈত্রী উদ্যোগের
অধীনে অন্যান্য দেশে টিকার
ড�োজ উপলব্ধ করা শুরু
হয়েছিল।

ভারত নবনির্মাণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে
ভারতকে আত্মনির্ভর করার প্রচারাভিযান
হ�োক বা দরিদ্রদের খাদ্য ও কর্মসংস্থানের
ব্যবস্থা করা হ�োক, যুবশক্তিকে স্টার্ট-আপের
সঙ্গে যুক্ত করা হ�োক বা মধ্যবিত্ত, মহিলাসহ সমাজের প্রতিটি শ্রেণীকে উন্নয়নের
মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করা হ�োক, প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে
প্রতিটি বিষয়। নিয়তির উপর নির্ভরশীল
দেশটি এখন সার্বিক উন্নয়নের জন্য নতু ন
প্রযুক্তি গ্রহণ এবং পদ্ধতির আত্তীকরণ
করেছে। প্রশাসনিক সংস্কার, বিদ্যুৎ
সরবরাহ, রেল সংস্কার, দুর্নীতি দমন, করের
স্বচ্ছতা, জিএসটি, এক দেশ-এক কর, দক্ষ
ভারত, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া,
মহিলা কৃষকদের ক্ষমতায়ন বা শিক্ষা থেকে
প্রতিরক্ষা খাতে আমূল পরিবর্তন আনা এবং
কয়েক দশক ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলি
সম্পূর্ণকরা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির
সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে।
ক�োভিড মহামারি সমগ্র বিশ্ব তথা
আমাদের দেশে, জনসমাজে চরম সংকট
সৃষ্টি করেছিল। ভারতের অগ্রগতির পথে
বাধা হয়ে উঠেছিল কিন্তু ভারত অত্যন্ত
বিচক্ষণতার
সঙ্গে
সেই
পরিস্থিতির
ম�োকাবেলা করেছিল। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও
দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য
অর্জন করেছে। বিজ্ঞানীদের অসীম
প্রতিভা এবং উদ্যোক্তাদের সদিচ্ছার ফলে
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ভ্যাকসিন মৈত্রী কর্মসূচিটি
২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর
পুনরায় চালু করা হয়েছিল।
এর অধীনে, নেপাল,
মায়ানমার, ইরান এবং
বাংলাদেশ প্রতিটি দেশকে
এক মিলিয়ন টিকার ড�োজ
প্রদান করা হয়েছিল।
বর্তমানে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া
ভ্যাকসিন’ ৯৬টি দেশে
রপ্তানি করা হচ্ছে।

সুবর্ণসময়
আগামী দিনে
ভারত বিশ্বে

৫০০
n

n

n

ক�োটি টিকার
ড�োজ
সরবরাহ
করবে।

‘মেড ইন ইন্ডিয়া ভ্যাকসিনে’র প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা
বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা- সহ বিশ্বের ১২৫টিরও
বেশি দেশ ভারতে বিকশিত টিকা গ্রহণ করেছে।
ভারত জনগণের অংশগ্রহণ এবং আস্থা নিয়ে এগিয়ে
চলেছে। টিকা রপ্তানির পাশাপাশি, ভারত ছ�োট
দেশগুলিতে মানবিকতার খাতিরে সাহায্যও করবে।
	ক�োভিডের নতু ন রূপ ওমিক্রন আসার পর ভারত
আফ্রিকার দেশগুল�োকে সাহায্য করতে শুরু
করেছে।

নতু ন ভারতের অমৃত যাত্রা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উন্নয়নের স্রোতে সামিল
হয়েছেন প্রান্তিক মানুষেরাও

ক�োটি ক�োটি দরিদ্র মানুষ গত সাত বছরে শুরু হওয়া প্রকল্পগুলি থেকে বহু সুবিধা
পেয়েছেন। উজ্জ্বলা থেকে আয়ুষ্মান ভারত, আজ দেশের প্রতিটি দরিদ্র মানুষ বিভিন্ন
সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে অবগত। সরকারি স্কিমগুলির দ্রুত নির্ধারিত
লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করছে। এখন আশানুরূপ ফল অর্জনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তৃণমূল
স্তর পর্যন্ত প্রতিটি প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ করছে।

অমৃত বর ্ষ

সুবর্ণসময়

ক�োভিড সময়কালে ৮০ ক�োটিরও বেশি
মানুষকে বিনামূল্যে রেশন প্রদান করা হয়েছে।
২ ক�োটির
বেশি
পরিবারকে
পাকা বাড়ি
প্রদান।
n

n

n

১০ ক�োটিরও
বেশি বাড়িতে
শ�ৌচাগার
নির্মাণ হয়েছে।

৪৩ ক�োটিরও
বেশি জন-ধন
ব্যবহারকারীদের
ব্যাঙ্কিং এবং
সুরক্ষা প্রদান।

৮ ক�োটিরও বেশি পরিবারকে বিনামূল্যে এলপিজি সংয�োগ
দেওয়া হয়েছে। ৯৯.৬% পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বনিধি
স্কিমের অধীনে ২৩ লক্ষেরও বেশি রাস্তার বিক্রেতা,
ফেরিওয়ালাদের ২৩০০ ক�োটি টাকার সুবিধা প্রদান করা
হয়েছে।
১১.৪ ক�োটিরও বেশি কৃষক পরিবারকে ১.৬ লক্ষ ক�োটি
টাকারও বেশি সম্মান নিধি। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের
মাধ্যমে ৫০ ক�োটিরও বেশি মানুষকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

উজ্জ্বলা ২.০-এর
মাধ্যমে, ১০০% য�োগ্য
ব্যক্তিদের উজ্জ্বলা স্কিম
এবং গ্যাস সংয�োগ
থাকতে হবে।
দেশের প্রতিটি য�োগ্য
নাগরিককে সরকারের
বিমা, পেনশন এবং
আবাসন প্রকল্পের সাথে
সংযুক্ত থাকতে হবে।
প্রতিটি পথ বিক্রেতাকে
স্বনিধি য�োজনার মাধ্যমে
সংযুক্ত করা হচ্ছে।

অমৃত যাত্রার সুবর্ণ
বছরে ১০০% গ্রামে
রাস্তা থাকা উচিত।

১০০% পরিবারের
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
থাকতে হবে।

১০০%
সুবিধাভ�োগীদের
আয়ুষ্মান ভারত কার্ড
থাকতে হবে।

জলজীবন মিশনের অধীনে মাত্র দুই বছরে ৫ ক�োটিরও
বেশি পরিবার কলের সংয�োগ পেয়েছে।

ভারতকে টিকার জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর
করতে হয়নি। অতীতে ভারতকে বছরের পর বছর
টিকার জন্য বিদেশের সংস্থাগুলির উপর নির্ভর
করতে হত। ক�োউইনের মত�ো অনলাইন মঞ্চ বা
ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি সমগ্র বিশ্বের
দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এছাড়াও, ক�োভিড চলাকালীন
কয়েক মাস ধরে ৮০ ক�োটি দেশবাসীকে অবিরাম
রেশন য�োগান দেওয়ার মত মানবিক প্রচেষ্টা দেখে
সমগ্র বিশ্ব ভারতের প্রশংসা করেছে।

মন্ত্রিসভা ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী
আবাস য�োজনা (গ্রামীণ) অব্যাহত
রাখার অনুম�োদন দিয়েছে।
গত সাত বছরে শুরু হওয়া বহু প্রকল্পের সুবিধা
ক�োটি ক�োটি দরিদ্র ভারতবাসীর ঘরে প�ৌঁছেছে।
উজ্জ্বলা থেকে আয়ুষ্মান ভারত, আজ দেশের
প্রতিটি দরিদ্র বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিকল্পনা
সম্পর্কে সচেতন। ভারত রেকর্ড গতিতে এগিয়ে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২
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অমৃত বর ্ষ

ভারত বিশ্বের
সর্বকনিষ্ঠ দেশ:
অপার সম্ভাবনা
ভারত বিশ্বের সরকনিষ্ঠ
্ব
দেশ এবং এর
অন্যতম সম্পদ হল মানব সম্পদ। যদিও
পশ্চিম এবং ইউর�োপের দেশগুলিতে
বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে
ভারতে তরুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
তরুণদের আকাঙ্খা এবং দেশের জন্য
একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার
জন্য তাঁদের সংকল্প নতু ন ভারতের
অগ্রগতির নির্দেশনা দিচ্ছে যার মাধ্যমে
২০৪৭ সাল সুবর্ণবছর হয়ে উঠবে।

মানুষের গড় বয়স ২৯ বছর।

n

n

n

n

ভারতে স্টার্ট আপ শব্দটি খুব একটা
জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু গত সাত বছরে,
স্টার্ট-আপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং
আজ ভারতে

৫০ হাজারেরও

বেশি স্টার্ট-আপ চলছে।

n

ধারণা, উদ্ভাবন, ঝু ঁ কি নেওয়ার ইচ্ছা এবং যেক�োন�ো কাজ সম্পন্ন
করার দৃঢ় সংকল্পই আজকের তরুণদের আসল পরিচয়।
	স্টার্ট আপের মাধ্যমে দেশের তরুণরা চাকরিপ্রার্থীর পরিবর্তে
চাকরিদাতা হয়ে উঠছে এবং স্টার্টআপে বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি
পাচ্ছে।
ভারত এখন স্টার্ট-আপ থেকে ইউনিকর্নের পথে দ্রুত অগ্রসর
হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ইউনিকর্নহল সেই সমস্ত সংস্থা যাদের
মূল্যায়ন এক বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থাৎ প্রায় সাত হাজার
ক�োটি টাকা। আগে ভারতে ১-২টি ইউনিকর্নছিল, কিন্তু এখন
এর সংখ্যা ৭০ অতিক্রম করেছে।
	ক�োভিড সময়ের শেষ ১০ মাসে, প্রতি ১০ দিনে একটি নতু ন
ইউনিকর্নের সূচনা হয়েছিল।
	ট�োকিও অলিম্পিকে ভারত একটি স্বর্ণ, দুটি র�ৌপ্য এবং
চারটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। এটি এখন পর্যন্ত অলিম্পিক
গেমসে ভারতীয় খেল�োয়াড়দের সেরা পারফরম্যান্স। এবারের
প্যারালিম্পিক গেমসে ভারতের খেল�োয়াড়রা সরকালের
্ব
সেরা
ফল অর্জন করেছেন, ভারত পাঁচটি স্বর্ণ, আটটি র�ৌপ্য এবং
ছয়টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে ২৪তম স্থানে রয়েছে৷

প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর দক্ষতা, মন�োনিবেশ এবং
ভরসা মন্ত্রের সঙ্গে ভারতের যুব সম্প্রদায়
এখন আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে।
চলেছে কিন্তু আমাদের যাত্রা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।
আমাদের সংকল্পকে সিদ্ধিতে পরিণত করতে হবে।
এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে, ভারত 'অমৃত কাল'-এর যাত্রা
শুরু করেছে যেখানে ১০০% গ্রামে রাস্তা থাকবে,
১০০% পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকবে, ১০০%
সুবিধাভ�োগীদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকবে, ১০০%
য�োগ্য ব্যক্তিদের উজ্জ্বলা স্কিম এবং গ্যাসের সুবিধা
থাকতে হবে। সরকারের বীমা প্রকল্প হ�োক, পেনশন
স্কিম হ�োক, আবাসন স্কিম হ�োক না কেন- যাই হ�োক
না কেন এর সুবিধা যেন প্রত্যেক ব্যক্তি পান। এমনকি
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৬৫% ভারতের জনসংখ্যার বয়স
৩৫ বছরের নিচে এবং জনসংখ্যার
৫০% এরও বেশি মানুষের বয়স
২৫ বছরের নিচে। ভারতের

রাস্তার ধারের বিক্রেতা এবং ফেরিওয়ালাদেরও স্বনিধি
স্কিমের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।
আজ ‘হর ঘর জল মিশনে’র মাধ্যমে সারা দেশের
জলের সংয�োগ দিতে দ্রুত কাজ করা হচ্ছে। জল
জীবন মিশন শুরু হওয়ার মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে
পাঁচ ক�োটিরও বেশি পরিবার কল থেকে জল পেতে
সক্ষম হয়েছেন।
দেশের প্রতিটি দরিদ্র মানুষের জন্য পুষ্টি নিশ্চিত
করাও সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। দরিদ্র নারী
ও শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টি এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির
অভাব তাঁদের বিকাশ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা
হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা দূর করতে দরিদ্রদের জন্য
পুষ্টিকর চাল দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।
আমাদের দেশ ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি সামাজিক
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সুবর্ণসময়
দক্ষতা উন্নয়নের জন্য,
রেল ক�ৌশল বিকাশ
প্রকল্পের অধীনে ২০২৪
সালের মধ্যে

৫০

হাজারের

বেশি যুবককে প্রশিক্ষণ
দেওয়া হবে।

অটল টিঙ্কারিং
ল্যাবের পরিধি

৯০০০টি
স্কুল পর্যন্ত বেড়েছে
এবং এখন এটি ১০
হাজারে নিয়ে যাওয়া
হবে।

বিনামূল্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ
বেশি নারী এবং ৪৫ হাজারেরও
বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে
দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
লক্ষেরও ক্ষমতায়িত করা হয়েছে এবং
তাঁদের ১০০% মানুষকে এর মধ্যে
অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৪৬
n

n

স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন

১০০০০০০

জনের বেশি শিক্ষার্থীরা
অংশগ্রহণ করেছিলেন, ৭
হাজারেরও বেশি প্রতিষ্ঠান থেকে
প্রায় ছয় হাজারের বেশি সৃষ্টিশীল
চিন্তাভাবনা এসে যুক্ত হয়েছে।
এটিকে আরও গতিশীল করার
চেষ্টা করা হবে।

ভারতকে স্পোর্টস পাওয়ার হাউসে পরিণত করা

২০২৮ সালের মধ্যে অলিম্পিক গেমসে
শীর্ষদশটি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান
সুরক্ষিত করতে হবে। ২০২১-২৫ সালের
মধ্যে খেলাধুলার জন্য ৮৭৫০ ক�োটি টাকার
আলাদা বিধান।

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ২০২৮ এর জন্য পডিয়াম স্কিমের অধীনে ক্রীড়াবিদদের
প্রশিক্ষণ দেওয়া। নতু ন জাতীয় শিক্ষানীতির আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল�ো, পাঠ্যক্রম
বহির্ভূত তালিকা থেকে মুক্ত করে খেলাধুলাকে মূলধারার শিক্ষার অংশ করা হয়েছে।
এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল প্রতিভা তৈরির মাধ্যমে ক্রীড়াবিদদের সুয�োগ দেওয়া এবং
প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে এই উদ্যোগকে আরও জ�োরদার এবং প্রসারিত করা। নতু ন
শিক্ষানীতির আওতায় ২০২৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৫০% শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক দক্ষতা
প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে স্কুল পর্যায়ে অর্জিত বৃত্তিমূলক দক্ষতা উচ্চ শিক্ষার
স্তরে কাজে লাগান�ো যায়।

ভারতে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক স্টার্ট
আপ রয়েছে। তরুণরা উদ্ভাবনের
মাধ্যমে নতু ন নতু ন সুয�োগ পাচ্ছে।
নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পের মাধ্যমে উপলব্ধ চালের
পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে। এখনও
পর্যন্ত ৭৫ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্য-সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপন
করা হয়েছে। এখন ব্লক স্তরে উন্নত মানের হাসপাতাল
এবং পরীক্ষাগারের নেটওয়ার্ক বিকাশের জন্য
কাজ করা হচ্ছে। দেশের হাজার হাজার হাসপাতাল
নিজস্ব অক্সিজেন প্লান্টও পাচ্ছে। এখন উন্নয়নের
আওতার বাইরে থাকা সমাজের প্রতিটি অঞ্চল এবং
শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, দলিত,

অনগ্রসর, আদিবাসী এবং সাধারণ শ্রেণির প্রান্তিক
মানুষরা সংরক্ষণের সুবিধা পাচ্ছেন। অতি সম্প্রতি,
চিকিৎসা শিক্ষার জন্য সরভারতীয়
্ব
ক�োটায় ওবিসি
শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।
সংসদে আইন করে ওবিসি তালিকা তৈরির অধিকার
রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে।
অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন
কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিত করছে যে উন্নয়নের
যাত্রায় দেশের ক�োনও ব্যক্তি, ক�োনও শ্রেণি, ক�োনও
অঞ্চল, ক�োনও স্থান যেন পিছিয়ে না থাকে। গত সাত
বছরে দেশের প্রতিটি এলাকায় নজর দেওয়ার চেষ্টা
করা হয়েছে। পূর ্ব ভারত হ�োক বা উত্তর-পূর ্ব হ�োক
বা জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ-সহ সমগ্র হিমালয় অঞ্চল,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২

25

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নতু ন ভারতের অমৃত যাত্রা

উপকূলীয় অঞ্চল বা আদিবাসী অঞ্চল,
ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় সমগ্র দেশ সামিল
হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ডিলিমিটেশন
কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যত
বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিও চলছে।
লাদাখ অঞ্চলেও দ্রুত গতিতে উন্নয়নের
কাজ চলছে। একদিকে লাদাখে আধুনিক
পরিকাঠাম�ো তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে
সিন্ধু সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি লাদাখকে
উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করবে।
একবিংশ শতাব্দীতে ভারত ‘ব্লু ইক�োনমি’
বা নীল অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার
লক্ষ্যে দ্রুত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। গভীরসমুদ্র অভিযানগুলি মানুষের সামনে
সমুদ্রের সীমাহীন সম্ভাবনাগুলি তু লে
ধরছে। দেশের যেসব জেলা উন্নয়ন সূচকে
পিছিয়ে ছিল তাদের আশা-আকাঙ্খাও
বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ১১০টিরও বেশি
উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য,
পুষ্টি , রাস্তা এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত
প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলি যাতে
ভারতের অন্যান্য জেলার সাথে সমান
হয় তার জন্য জ�োর প্রতিয�োগিতা চলছে।
অর্থনৈতিক বিশ্বে পুজঁ িবাদ এবং সমাজতন্ত্র
নিয়ে অনেক আল�োচনা হয়, তবে ভারতও
সমবায়ের উপর জ�োর দেয়। এই খাতের
ক্ষমতায়নের জন্য আলাদা মন্ত্রক গঠন
করে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
প্রত্যাশা পূরণের জন্য পরিকাঠাম�োর
উপর জ�োর দেওয়া হচ্ছে
গ্রামে গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবার
নেটওয়ার্কের প�ৌঁছে যাচ্ছে। আট
ক�োটিরও বেশি মহিলা গ্রামে স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। আজ, যখন সারা
দেশ ‘ল�োকাল ফর ভ�োকাল’ মন্ত্র নিয়ে
এগিয়ে চলেছে, তখন গ্রামগুলিকে স্বামীত্ব
প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা হচ্ছে।
দেশের ৮০ শতাংশেরও বেশি কৃষকের
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অমৃত বর ্ষ
জাতীয় পরিকাঠাম�ো
পাইপলাইন প্রকল্প

১০৭

লক্ষ ক�োটি টাকার জাতীয়
পরিকাঠাম�ো পাইপলাইন
প্রকল্পের লক্ষ্য হল
রেল, সড়ক য�োগায�োগ,
বিমানবন্দর, এক্সপ্রেসওয়ে,
জাহাজ পরিবহন ব্যবস্থাকে
শক্তিশালী করা।

১০০%

বৃদ্ধি , সাত বছরে জাতীয়
সড়ক নির্মাণে।

ভারতীয় রেলওয়ের পশ্চিম
মধ্য রেলওয়ে বিভাগের
ভ�োপাল-ইটারসি তৃতীয় লাইন
প্রকল্পের বারখেরা-বুদনি
(২৬.৫০ কিমি) অংশের মধ্যে
তৃতীয় লাইনে ব্রডগেজের
জন্য বড় টানেল নির্মাণের
কাজ শুরু হয়েছে।
ভারত গ�ৌরব ট্রেনগুলি ভারত
ও বিশ্বের মানুষকে ভারতের
সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলি
ভ্রমণ করাবে।
প্রধানমন্ত্রী গতি-শক্তি জাতীয়
মহাপরিকল্পনার আওতায়

জাতীয় মহাসড়ক ও
সড়ক প্রকল্প
ভারত প্রতিদিন

৩৬.৫

কিল�োমিটার রাস্তা তৈরি
করে বিশ্ব রেকর্ড তৈরি
করছে।
ক�োভিড সত্ত্বেও, ভারত
২০২০-২০২১ আর্থিক
বছরে

১৩,৩৯৪
কিল�োমিটার রাস্তা তৈরি
করেছে।

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রককে এক
প্ল্যাটফর্মেনিয়ে আসছে।
প্রতিটি বিভাগে বিভিন্ন
প্রকল্পের তথ্য সময়মত�ো
দেওয়ার ব্যবস্থাও করা
হয়েছে।
গতি শক্তি মাস্টার
প্ল্যানের মাধ্যমে, ভারত
পরিকাঠাম�োর ক্ষেত্রে একটি
বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছে।
১০০ লক্ষ ক�োটি টাকার
পিএম গতি শক্তি মাস্টার
প্ল্যান লক্ষ লক্ষ যুবকের জন্য
নতু ন কর্মসংস্থানের সুয�োগ
এনেছে।

বিলম্বিত প্রকল্পগুলির একটি যুগের
অবসান ঘটিয়ে ভারত গতিশক্তি
য�োজনা চালু করেছে।
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উৎপাদন

সুবর্ণসময়

দ্রুত উন্নয়নের পথ প্রশস্ত
করা

পরিকাঠাম�ো এমন একটি ক্ষেত্র যা শুধু দেশকে উন্নয়নের
পথে নিয়ে যায় না, কর্মসংস্থানের সুয�োগও সৃষ্টি করে। শুধু
তাই নয়, আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতি আধুনিক পরিকাঠাম�োর
উপর নির্ভরশীল। দুরল্ব পরিকাঠাম�ো উন্নয়নের গতি হ্রাস করে,
সাধারণ মানুষ সুয�োগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এই কারণেই
ভারত সরকার শক্তিশালী পরিকাঠাম�ো নির্মাণ ও তার কাজ
ত্বরান্বিত করার উপর জ�োর দিয়েছে।

সুবর্ণসময়
রেলওয়ে সারা দেশে

৭৫টি

নতু ন বন্দে ভারত ট্রেন
আগামী ২ বছরের মধ্যে
চালান�োর চেষ্টা করছে ।

গতি শক্তি য�োজনার মাধ্যমে
দেশে উড়ানের অধীনে
আঞ্চলিক সংয�োগ ত্বরান্বিত
হবে। বিমানবন্দর/হেলিপ�োর্ট/
ওয়াটার এয়ারড্রোমের সংখ্যা
২০২৪-২৫ সাল নাগাদ বেড়ে

২২০

হবে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক যানবাহন স্ক্র্যাপিং নীতি
সম্পর্কিত প্রণ�োদনা এবং শাস্তিমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে
একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যা ১ এপ্রিল ২০২২ থেকে
কার্যকর হবে।

দুই হেক্টরের কম জমি রয়েছে। অতীতে এই ক্ষুদ্র
কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। এখন এই ক্ষুদ্র
কৃষকদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে কৃষির সংস্কার
করা হচ্ছে।
নতু ন নতু ন পরিকাঠাম�োর জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা
চালান�ো হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি য�োজনা
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১১১

ক�োটি টাকার জাতীয়
পরিকাঠাম�ো পাইপলাইনের
সম্প্রসারণ, ২০২৫ সালের
মধ্যে ৭৪০০টি প্রকল্প
অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ন্যাশনাল হাইওয়ে
অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই)
দ্বারা পরিচালিত জাতীয় সড়কের পরিধি

২

লক্ষ কিল�োমিটার পর্যন্ত
সম্প্রসারিত করা হবে।

দেশের আরও ১৯টি স্থানে জরুরি অবতরণ সুবিধা
তৈরি করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে ফল�োদিজয়সালমের র�োড এবং রাজস্থানের বারমেরজয়সালমের র�োড, পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরবালাস�োর র�োড, খড়গপুর-কেওনঝর র�োড এবং
তামিলনাড়ু র চেন্নাইয়ের কাছে পানাগড়/কেকেডি,
পুদুচেরি র�োড, অন্ধ্র প্রদেশের নেল�োর-ওঙ্গোল
র�োড এবং ওঙ্গোল– চিলাকালুরিপেট র�োড,
হরিয়ানার মান্ডি ডাবওয়ালি থেকে ওধন র�োডে,
পাঞ্জাবের সাংরুরের কাছে, গুজরাটের ভুজনালিয়া র�োডে এবং সুরাত-বর�োদা র�োডে, জম্মু
ও কাশ্মীরের বানিহাল-শ্রীনগর র�োডে, আসামের
লেহ/নিয়োমা এলাকায় এবং জ�োড়হাট বড়ঘাট
র�োডে, শিবসাগরের কাছে, বাগড�োগরা হাসিমারা
র�োড, হাসিমারা-তেজপুর রুট এবং আসামের
হাশিমারা-গুয়াহাটি র�োড।

চালু হয়েছে। যে ক�োন দেশের অগ্রগতি বহুলাংশে
সেই দেশের অত্যাধুনিক পরিকাঠাম�োর উপর নির্ভর
করে যা মধ্যবিত্তের চাহিদা ও আকাঙ্খাও পূরণ করে।
এটা উপলব্ধি করে, জল, স্থল, আকাশ- প্রতিটি
ক্ষেত্রেই দ্রুতগতিতে কাজ শুরু হয়েছে। জলপথের
একটি বিস্তীর্ণ নেটওয়ার্ক তৈরির লক্ষ্যে কাজ শুরু
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সুষম পুষ্টি –
ফর্টিফায়েড চাল

বিশ্বের সবচেয়ে বড় খাদ্য নিরাপত্তা
কর্মসূচির আওতায় ৮০ ক�োটি মানুষ
বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন।
পুষ্টি অভিযানের মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় সরকার অপুষ্টির
হয়েছে, এরফলে ‘সি প্লেনে’ সাহায্যের নতু ন
জায়গাগুলি সংযুক্ত হতে পারবে। ভারতীয়
রেলও আধুনিক সময়ের সঙ্গে দ্রুত খাপ
খাইয়ে নিচ্ছে।

বিরুদ্ধে একটি অভিযান শুরু করেছিল, এবং এখন
প�োষণ ২.০-এর মাধ্যমে সেই মিশনটি এগিয়ে নেওয়া
হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সরকার
বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে দরিদ্রদের যে চালবিতরণ করে,
তার পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করা হবে।

উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব ভারতে অভূ তপূর্ব
উন্নয়ন

সুশাসনের নতু ন অধ্যায়
ক�োভিড মহামারি পরবর্তী সময়ে
‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ পণ্যের প্রচারের জন্য
দেশ প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ
(পিএলআই) ঘ�োষণা করেছে। এর অন্যতম
উদাহরণ হল ইলেকট্রনিক সেক্টর যেখানে
পিএলআই দ্রুত পরিবর্তন এনেছে। সাত
বছর আগে ভারত প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের
ম�োবাইল ফ�োন আমদানি করত। এখন
সেখানে ভারত তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি
মূল্যের ম�োবাইল ফ�োন রপ্তানি করছে।
উৎপাদন খাতকে অর্থনীতির চালিকাশক্তি
হিসেবে গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে এই স্কিমটিকে
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বাজেটের ঘ�োষণা
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কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন
প্রকল্পের অধীনে য�োগ্য
নাগরিকদের চাল প্রদান
করে।
খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানের
জন্য, ক�োভিডের সময়
জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে
বা বিনামূল্যে খাদ্যশস্য
সরবরাহ করা হয়েছিল
যাতে তাঁদের খাদ্য ও পুষ্টি
নিরাপত্তা বজায় থাকে।

২০২০ সালে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে, ১৭টি জৈব-কৃষি
জাত বীজ এবং পরের বছর ৩৫টি জৈব-কৃষি বীজ দেশকে
উৎসর্গকরা হয়েছিল।
n উন্নত জাতের বীজ প্রবর্তনের মাধ্যমে পুষ্টি অভিযান
জ�োরদার করা হচ্ছে, গবেষণা ও প্রযুক্তির সঙ্গে কৃষি খাতকে
যুক্ত করা হয়েছে।
n

সুবর্ণসময়
n

n

n

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে
দরিদ্রদের যে চাল দেওয়া হবে তা যেন পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ
হয়।
২০২৪ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ‘পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন
সিস্টেমে’ ফর্টিফায়েড চাল সরবরাহ করা হবে যাতে
দরিদ্ররা পুষ্টিকর চাল পান।
রেশনের দ�োকানে চাল পাওয়া যাক কি না যাক, ২০২৪
সালের মধ্যে মিড-ডে মিলে শিশুদের দেওয়া ভাত, বা
প্রতিটি স্কিমের মাধ্যমে প্রদত্ত চাল যেন পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ
হয়।

মিশন পুষ্টি ২.০

উত্তর-পূর ্ব এবং পূর ্ব ভারত, উন্নয়নের
একটি নতু ন অধ্যায় রচনা করেছে। উত্তরপূর্বের সমস্ত রাজ্যের রাজধানীকে রেল
পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজ প্রায়
শেষের দিকে। ‘অ্যাক্ট-ইস্ট পলিসি’র
মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাংলাদেশ,
মায়ানমার এবং দক্ষিণ-পূর ্ব এশিয়ার সঙ্গে
যুক্ত হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে, দীর্ঘ
প্রচেষ্টার কারণে, এখন উত্তর-পূর্বে স্থায়ী
শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, শ্রেষ্ঠ ভারত
গড়ে ত�োলার স্বপ্ন সফল হওয়ার পথে এগিয়ে
চলেছে। এই এলাকায় পর্যটন, খেলাধুলা,
জৈব কৃষি, ভেষজ ওষুধ ইত্যাদির প্রচুর
সম্ভাবনা রয়েছে যা এটিকে উন্নয়ন যাত্রার
একটি গুরুত্বপূর্ণউপাদান করে তু লেছে।

অমৃত বর ্ষ

সাধারণ বাজেটে মিশন পুষ্টি ২.০ ঘ�োষণা করা
হয়েছে, এখন কেন্দ্রীয় সরকার এই মিশনের
অধীনে সমস্ত পুষ্টি প্রচার চালাবে এবং আগামী
দিনে পুষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে।
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আত্মনির্ভর ভারতের মন্ত্রকে সঙ্গী করে দেশ
স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে

আত্মনির্ভরতার মন্ত্রকে সঙ্গী করে ’ভ�োকাল ফর ল�োকাল' এবং 'মেড ইন ইন্ডিয়া' আজ সারা ভারতে প্রচার
করা হচ্ছে যাতে দেশ স্বনির্ভর হতে পারে। একই সঙ্গে দেশে তৈরি পণ্য বৃহৎ পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা
হচ্ছে। এবং এখানকার তরুণরা চাকরিপ্রার্থী না হয়ে নিজেরাই যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে সেই লক্ষ্যে
উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ভারত সরকার আত্মনির্ভরশীলতার রূপকল্পকে বাস্তবে পরিণত করার উদ্যোগ নিচ্ছে
যাতে নতু ন ভারত আত্মবিশ্বাসী হতে পারে এবং দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

অমৃত বর ্ষ
উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক্স ও
আইটি হার্ডওয়্যার, অট�োম�োবাইলস, ম�োবাইল,
ফার্মাসিউটিক্যালস, ইভি ব্যাটারি-সহ ১৩টি চিহ্নিত
সেক্টরের জন্য ১.৯৭ ক�োটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে
n ২০২০ সালের আগস্টের তু লনায় ২০২১ সালের
আগস্টে ম�োট রপ্তানিতে ৩৩ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি
হয়েছে।
n ২০১৩-১৪
সালে কৃষিতে বরাদ্দ ছিল ২১,৯৩৪
ক�োটি টাকা, ২০২১-২২ সালে তা ৫.৫ গুণ বেড়ে
১,২৩,০১৮ ক�োটি টাকা হয়েছে।
n 	ক�োভিডের
আগে, ভারতে পিপিই কিটগুলির
উৎপাদন যৎসামান্য ছিল। এখন ভারত পিপিইর
বৃহত্তম উৎপাদনকারী হয়ে উঠেছে।
n ২০১৯-২০ সালে প্রতিরক্ষা রপ্তানি অনু ম ান করা
হয়েছে ২ বিলিয়ন ডলার।
n 	স্বনির্ভর ভারত কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে ২০২১
সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ ল�োক ১৫০০
ক�োটি টাকার বেশি সুবিধা পেয়েছে।
n

পিএলআইগুলির মাধ্যমে (উৎপাদন
লিঙ্কড ইনসেনটিভ) উৎপাদন খাতে
গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনও
বেড়েছে।
অনুযায়ী ১৩টি সেক্টরে এটি কার্যকর করা হয়েছে।
আজ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং দেশের ছ�োট
শহরগুল�োতেও নতু ন নতু ন স্টার্টআপ গড়ে উঠছে।
আজ ভারত বড় পরিবর্তন এবং সংস্কার আনতে
নতু ন নতু ন পথ গড়ে তু লছে।
দেশে আজ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব নেই।
জাতীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষার
প্রতিও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারত আজ
পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান স�োচ্চার

সুবর্ণসময়
n

n

n
n

উৎপাদন খাতে পাঁচ বছরে ভারতে ন্যূনতম
উৎপাদন ৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে
আশা করা হচ্ছে।
স্কুলে কম্পিউটার, পরিচ্ছন্নতা, জল, বিদ্যুৎ-সহ
পরিকাঠাম�োগত সুবিধার উন্নয়ন।
	কর্মসংস্থানের প্রচার, জীবিকার সুয�োগের প্রচার।
	স্টার্টআপের মাধ্যমে তরুণরা আত্মনির্ভরশীল হতে
পারেন।

কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। শক্তি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা
আত্মনির্ভর ভারত গঠনের জন্য অপরিহার্য এবং
দেশ স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে এটি
অর্জনের জন্য র�োডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
সিএনজি, পিএনজি, ২০% ইথানল মিশ্রণ, বৈদ্যুতিক
যানের প্রচার, রেলওয়ের ১০০% বিদ্যুতায়নের উপর
জ�োর দেওয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে নেট-শূন্য
কারনের
্ব
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জলবায়ু
লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়াসী দেশগুলির মধ্যে ভারত
সামনের সারিতে রয়েছে৷
যুব সম্প্রদায়ের অমৃত সংকল্প
ভারত হল বিশ্বের সরকনিষ্ঠ
্ব
দেশ যেখানে
জনসংখ্যার ৬৫% মানুষ ৩৫ বছরের কম বয়সি এবং
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২
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নতু ন ভারতের

রূপকল্প বিষয়ে
প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র ম�োদীর
ভাবনা

The abundance of difficulties before me
Is the bedrock of my courage
Never Panic seeing the challenges
There are immense opportunities hidden in it
In the Yagna of progress, it is the fragrance of labour
This is the best offering to the Maa Bharati
Rich-Poor become the hands of new India
This is the call of a changing India.
The country has progressed in past as well
Now new India is desperate to run
To move fastly is the resolve of New India

৫০% মানুষ ২৫ বছরের কম বয়সি। স্বাভাবিক ভাবেই
দেশ এখন যুবশক্তিতে বলীয়ান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী নিজেই বলেন, “আমি ক�োন ভবিষ্যৎবক্তা
নই, আমি কর্মফলে বিশ্বাস করি। আমার দেশের যুব
সমাজের প্রতি আমার আস্থা আছে, আমার বিশ্বাস
আছে দেশের ব�োনদের প্রতি, দেশের কন্যাদের
প্রতি, দেশের কৃষকদের প্রতি, দেশের প্রতিটি পেশার
মানুষের প্রতি। এই 'ক্যান ডু ' প্রজন্ম প্রতিটি লক্ষ্য
অর্জন করতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর আজকের
ভারত বৃহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা অর্জনে সক্ষম।
আজ ভারত সেইসব সমস্যার সমাধানও খুজে
ঁ

30 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২

পাচ্ছে, যেগুল�ো কয়েক দশক ধরে উপেক্ষিত ছিল।“
৩৭০ ধারা বাতিলের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হ�োক, বা
এমন একটি ব্যবস্থা যা করের ফাঁদ থেকে দেশকে
মুক্ত করবে- যেমন জিএসটি, বা সেনাবাহিনীর
জন্য 'ওয়ান রাঙ্ক-ওয়ান পেনশন'-এর সিদ্ধান্ত, বা
রাম মন্দির নির্মাণ, গত কয়েক বছরে বহু বিতর্কিত
বিষয়গুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়েছে। অবশ্যই,
অমৃত কালের পথে এই যাত্রা নতু ন ভারতের নতু ন
গাথা নির্মাণ করছে। এই স্বপ্ন ও আকাঙ্খা পূরণের
প্রাণশক্তি হল এর সংহতি- যার আরেক নাম হল"সকলের প্রয়াস।"

বর্ধনশীল জিডিপি

অর্থনীতি

অর্থনীতি

ক�োভিডের করাল গ্রাস
থেকে মুক্তি পেল

নভেম্বরের অর্থনৈতিক তথ্য থেকে ব�োঝা
যাচ্ছে যে ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী
হচ্ছে। একদিকে, এই আর্থিক বছরের দ্বিতীয়
ত্রৈমাসিকে ৮.৪% জিডিপি বৃদ্ধির হার বিশ্বকে
অবাক করেছে, অপরদিকে জিএসটি সংগ্রহও
১.৩১ লক্ষ ক�োটি টাকার রেকর্ড গঠন করেছে।
এই বৃদ্ধির হার বিশ্বে দ্রুততম, ২০১৭ সালের
জুলাইয়ে জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর
এইবারের জিএসটি সংগ্রহ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

সা

ত বছর আগে, যখন নরেন্দ্র ম�োদী
দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব
নিয়েছিলেন, তখন জিডিপির দিক
থেকে দেশের অর্থনীতি টালমাটাল ছিল। একদিকে
মূল্যস্ফীতি বাড়লেও বিদেশি বিনিয়োগ স্থবির হয়ে
ছিল। সারা দেশের মানুষ অর্থনীতিতে পরিবর্তনের
প্রত্যাশা করছিল। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড়
চ্যালেঞ্জ ছিল অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা। এক
দেশ-এক কর, কর্পোরেট কর হ্রাস, এমএসএমইকে
সহায়তা প্রদান এবং আইবিসি ক�োড অন্তর্ভুক্ত
করে অর্থনীতির গতি তরান্বিত করতে বেশ কিছু
যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যাইহ�োক,
গত বছর ক�োভিডের কারণে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে
অর্থনীতি যখন ২৪.৪ শতাংশে নেমে গিয়েছিল
তখন নানা বিষয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল।
কিন্তু ক�োভিডের কারণে লকডাউনের পরে ২০২০
সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর- এই ত্রৈমাসিকে
জিডিপি আবার ইতিবাচক পরিসংখ্যানে ফিরে
আসে, অর্থনীতির পালে আবার হাওয়া লাগে।

এর পরে, সমগ্র দেশ ক�োভিডের বিধ্বংসী
দ্বিতীয় তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু সরকারের
বিচক্ষণ নীতির কারণেই অর্থনীতিতে গতি এসেছে।
ফলস্বরূপ, রেটিং এজেন্সিগুলি যেগুলি আগে
ভারতের বৃদ্ধির হার কমিয়েছিল তাঁরা তাদের
পূর্বাভাস সংশ�োধন করেছিল। ৩০ নভেম্বর
প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০২১-২২ আর্থিক বছরের
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি ৮.৪% হয়েছে। উচ্চ
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দেশে নাগরিকদের সম্মিলিত
আকাঙ্ক্ষা পূরণের ফল। সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন- দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের
জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশের ঠিক আগে প্রকাশিত
একটি অর্থ মন্ত্রকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে
দ্রুত টিকাকরণ এবং উৎসবের মরসুম ভারতীয়
অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনকে ত্বরান্বিত করবে এবং
এর ফলে চাহিদা-সরবরাহের ব্যবধান কমবে এবং
কর্মসংস্থানের সুয�োগ বৃদ্ধি পাবে। অর্থমন্ত্রকের এই
হিসাবকে সঠিক প্রমাণ করেছে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে
পরিসংখ্যান।
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অর্থনীতি

বর্ধনশীল জিডিপি

আটটি মূল সেক্টরের মধ্যে পাঁচটির হার ইতিবাচক এবং তিনটি উন্নতি করছে
টানা চতু র্থত্রৈমাসিক
ধরে অর্থনীতির
ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি

-৭.৩%

২০.১%
৮.৪%

০.৪% ১.৬%

দ্বিতীয় প্রান্তিকে
(হিসাব ক�োটি টাকায়)

২০১৯-২০

২০২১-২২

কৃষি	

৩৭৮৬০২

৪০৭৬৪১+

খনি	

৬৪৯০৫

৭০০২২+

উৎপাদন

৫৬৪৭৪২

৫৮৬৭৭৫+

ইউটিলিটি পরিষেবা

৭৭৪৬৯

৮৬৩৩০+

নির্মাণ

২৪১১৮৮

২৪০৫২৮-

বাণিজ্য, হ�োটেল,

৬৩৮০৬৫

৫৭৯১১৩-

অর্থ, রিয়েল এস্টেট	

৮৬২৮৬৭

৮৪৫৪৬৮-

পাবলিক সার্ভিস,
প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য

৪৪৩৬১৫

৪৭২৮৬১+

পরিবহন
জুলাই-সেপ্টেম্বর অক্টোবর-ডিসেম্বর
(২০২০-২১)
(২০২০-২১)

জানুয়ারি-মার্চ
(২০২০-২১)

এপ্রিল-জুন
(২০২১-২২)

জুলাই-সেপ্টেম্বর
(২০২১-২২)

অর্থনৈতিক পরিবর্তন
২০২১-২২ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জুলাই থেকে
সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃদ্ধির হার প্রত্যাশার তু লনায় আশাপ্রদ।
প্রাক-ক�োভিড সময়ের তু লনায় অর্থনীতির বৃদ্ধি যা ছিল,
ক�োভিডের সময় ভারতের অর্থনীতি তা ধাক্কা খেয়েছিল। এই
বৃদ্ধি সেই অবস্থা থেকে নিঃসন্দেহে ঘুরে দাঁড়ান�োর ইঙ্গিত
দিচ্ছে। ২০১৯ সালে অর্থনীতির আকার ছিল ৩৫.৬১ লক্ষ
ক�োটি টাকা, এখন তা ৩৫.৭১ লক্ষ ক�োটিতে পরিণত হয়েছে।
খনি খাতে সর্বোচ্চ ১৫.৪% বৃদ্ধির হার রেকর্ড করা হয়েছে।
উৎপাদন খাতে ৫.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, নির্মাণকার্য৭.৫% বৃদ্ধি
পেয়েছে এবং কৃষি খাতে ৪.৫% বৃদ্ধি হয়েছে।
২০২০-২১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে লকডাউনের পরে,

অসংগঠিত ক্ষেত্রের আনুষ্ঠানিকীকরণের
প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দেশে ডিজিটালাইজেশনের
পক্ষে প্রচার করেছেন। এটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের
আনুষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। আজ,
২০২০-২১ সালে ভারতীয় অর্থনীতিতে অসংগঠিত খাতের
অংশ ১৫-২০ শতাংশে নেমে এসেছে, ২০১৭-১৮ সালে যা
৫২.৪% ছিল। এসবিআই রিসার্চের একটি সমীক্ষা অনুসারে,
২০১১-১২ সালে অর্থনীতিকে আনুষ্ঠানিক করার যে প্রচেষ্টা
শুরু হয়েছিল, তা বর্তমান সময়ে গতি পেয়েছে। গবেষণায়
দেখা গিয়েছে যে ২০১৬ সাল থেকে ডিজিটাল ব্যবস্থা এবং
গিগ অর্থনীতির উত্থানের ফলে অসংগঠিত সেক্টরের শেয়ার
দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রভাব এখন অর্থনীতিতে লক্ষণীয়।
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নির্মাণ খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ৫০.৩%
হ্রাস পেয়ে ১.৩০ লক্ষ ক�োটি টাকায় নেমে গিয়েছিল। এখন
দেড় বছর পরে, এই সেক্টরটিতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য
করা গিয়েছে এবং এটি জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে প্রাকক�োভিড স্তরের চেয়ে মাত্র ৬৬০ ক�োটি টাকায় পিছিয়ে
রয়েছে।
	সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের বৃদ্ধির হার বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত
হয়েছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশ, আমেরিকা (৪.৯%), চিন
(৪.৯%), জাপানের (১.৪%) মত দেশগুলিতে গত ত্রৈমাসিকে
প্রবৃদ্ধির হার কম ছিল। ভারতের পরেই রয়েছে তু রস্ক
(৬.৯%)।

আরবিআই এবং এসবিআই-এর
অনুমানের চেয়ে বৃদ্ধির হার বেশি

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)
৭.৯% বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস দিয়েছে।
একইসঙ্গে দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক তথা
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমান
করেছিল যে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮.১%
হতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে
৮.৪% জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এই
অনুমানের চেয়ে বেশ এগিয়ে রয়েছে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

সরকার গ্রামের দরিদ্র কৃষক এবং ইলেকট্রনিক
নির্মাতাদের প্রতি সহায়তা বৃদ্ধি করেছে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তার সরশেষ
্ব
বৈঠকে গ্রামের দরিদ্রদের আবাসন প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস
য�োজনা ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। কেন বেতওয়া লিঙ্ক প্রকল্পের অনুম�োদন, উন্নয়নের
গতি তরান্বিত করবে। শীঘ্রই ইলেকট্রনিক পণ্যগুলির জন্য ভারতে তৈরি সেমিকন্ডাক্টরগুলি
উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি নতু ন যুগের সূচনা করবে।

n

n

n

n

সিদ্ধান্ত: মন্ত্রিসভা ২০২১ সালের মার্চের পরেও
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা-গ্রামীণ ২ ,১৭,২৫৭ ক�োটি
টাকা ব্যয়ে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার
অনুম�োদন দিয়েছে। এটি গ্রামীণ এলাকায় ‘সকলের
জন্য আবাসন’ নিশ্চিত করবে।

কর্তৃপক্ষ নামে একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা হবে।
এটি মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুর , পান্না এবং টিকামগড়
এবং উত্তরপ্রদেশের বান্দা, মাহ�োবা এবং ঝাঁসির
মত খরা-প্রবণ এলাকায় ১০.৬২ লক্ষ হেক্টর পর্যন্ত
বার্ষিক সেচ প্রদান করবে। খালটি যুক্ত হলে প্রায় ৬২
লক্ষ মানুষ পানীয় জল পাবেন। কৃষি কার্যক্রম বৃদ্ধি
বুন্দেলখন্ডের অনগ্রসর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক
সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। জল সঙ্কটের কারণে এই
অঞ্চলের মানুষদের বাসস্থান পরিবর্তন প্রবণতাও
র�োধ করবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে
পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা সম্ভব হবে।
n

n

প্রভাব: গ্রামীণ এলাকায় 'সকলের জন্য আবাসন'
নির্মাণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ম�ৌলিক সুবিধা-সহ
'পাকা ঘর' নির্মাণের জন্য ১৫৫.৭৫ লক্ষ পরিবারকে
আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ২০২১ সালের ২৯
নভেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা-গ্রামীণের
অধীনে ২.৯৫ ক�োটি বাড়ির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১.৬৫
ক�োটি বাড়ি নির্মিত হয়েছে। অনুমান, ২০২২ সালের
১৫ আগস্টের মধ্যে ২.০২ ক�োটি বাড়ির নির্মাণকাজ
সম্পন্ন হবে। তাই ২.৯৫ ক�োটি বাড়ির সামগ্রিক লক্ষ্য
অর্জনের জন্য ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রকল্পটি
চালিয়ে যেতে হবে।
সিদ্ধান্ত: কেন-বেতওয়া নদীর আন্তঃসংয�োগের জন্য
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা প্রকল্প অনুম�োদন করেছে। এই
প্রকল্পে ব্যয় হবে ৪৪৬০৫ ক�োটি টাকা। এই প্রকল্পটি
আট বছরে শেষ হবে।
প্রভাব: প্রকল্পটি ১০৩ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং
২৭ মেগাওয়াট স�ৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। এই
প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন-বেতওয়া লিঙ্ক প্রকল্প

n

n

সিদ্ধান্ত: ‘মেড ইন ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর চিপসে’র
স্বপ্ন পূরণ হবে যার জন্য সরকার ৭৬,০০০ ক�োটি
টাকার পরিকল্পনা অনুম�োদন করেছে৷
প্রভাব: বর্তমান যুগে স্মার্টফ�োন-সহ অধিকাংশ
ইলেকট্রনিক দ্রব্যে সেমিকন্ডাক্টর চিপ সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। এখন তা
ভারতেও তৈরি করা হবে। আগামী ৬ বছরে দেশে
সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা
স্থাপন করা হবে। এর আওতায় দেশে সেমিকন্ডাক্টর
চিপসের ডিজাইন, ফেব্রিকেশন, প্যাকেজিং,
টেস্টিং তৈরি করা হবে। এজন্য ৭৬ হাজার ক�োটি
টাকার বিনিয়োগ অনুম�োদন করা হয়েছে। ভারতকে
গ্লোবাল হাব হিসাবে গড়ে ত�োলার জন্য পিএলআই
স্কিমের অধীনে ২.৩ লক্ষ ক�োটি টাকার প্রণ�োদনা
দেওয়া হবে। এটিকে মিশন ম�োডে চালান�োর জন্য
ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন স্থাপন করা হবে।
সিদ্ধান্ত: প্রধানমন্ত্রী কৃষি সঞ্চয় য�োজনার মেয়াদ
২০২১ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর
বাড়ান�োর প্রস্তাবে অনুম�োদন দেওয়া হয়েছে।
প্রভাব: প্রধানমন্ত্রী কৃষি সঞ্চয় য�োজনার মাধ্যমে
২.৫ লক্ষ তফসিলি জাতি এবং ২ লক্ষ তফসিলি
উপজাতির কৃষক-সহ দেশের ম�োট ২২ লক্ষ কৃষক
উপকৃত হবেন।
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এখন মাত্র আড়াই ঘণ্টায় দিল্লি
থেকে দেবভূ মি প�ৌঁছান�ো যাবে
অমৃত কালের মধ্যে দেশ উন্নতির গতিলাভ করেছে, তা আর থামবে না বরং গভীর বিশ্বাস এবং
দৃঢ়সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাবে। ২০২২ সালের মধ্যে একটি নতু ন ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বমানের
পরিবহন পরিকাঠাম�োকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই বিকাশ যাত্রার গতি বৃদ্ধি করতে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী দিল্লি এবং দেরাদুনের মধ্যে ২১০ কিল�োমিটার দীর্ঘঅর্থনৈতিক করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেছেন। এর ফলে আগের তু লনায় যাত্রার সময় অর্ধেক হয়ে যাবে এবং উত্তরাখণ্ডের অগ্রগতি
এক নতু ন দিশা পাবে।

এ

কটা সময় ছিল যখন পাহাড়ে বসবাসকারী
মানুষরা শুধু উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে
যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখত এবং বহু প্রজন্মবহু যুগ ধরে তার জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু দৃঢ়
সংকল্প থাকলে উন্নয়নের পথ সহজ হয়ে যায়। এই
দৃঢ় সংকল্পকে সঙ্গী করে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড়ের
সম্পদের সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার এবং তরুণ জনসংখ্যা
অগ্রগতি নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ
করছে। দেশের শীর্ষঅগ্রাধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম
প্রধান হল পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রাকে
সহজ করে ত�োলা। কারণ দেশের নিরাপত্তা বহুলাংশে
পাহাড়ি অঞ্চলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই
চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৪ ডিসেম্বর
দিল্লি দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ে-সহ একাধিক উন্নয়ন
প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
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এই বিশ্বমানের পরিকাঠাম�ো প্রকল্প দিল্লি থেকে
দেরাদুনের দূরত্ব কমিয়ে দেবে, ফলে এখন মাত্র আড়াই
ঘণ্টায় সেখানে প�ৌঁছান যাবে। এই করিড�োর নির্মাণে
১২ ,০০০ ক�োটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, যা এশিয়ার
দীর্ঘতম বন্যপ্রাণী করিড�োরের মধ্য দিয়ে যাবে। দিল্লি
দেরাদুন অর্থনৈতিক করিড�োরের দৈর্ঘ্য হবে ২১০
কিল�োমিটার, যা উত্তর পূর দিল্লি,
্ব
গাজিয়াবাদ, বাগপত,
শামলি, মুজাফফরনগর, সাহারানপুর এবং দেরাদুন
জেলার মধ্য দিয়ে যাবে। আশা করা হচ্ছে প্রকল্পটি
২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে।
দিল্লির অক্ষরধাম থেকে দেরাদুন পর্যন্ত এই
অর্থনৈতিক করিডর পর্যটন এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যের
উন্নয়নে গতি আনবে। এই করিড�োর থেকে একটি ৫১
কিল�োমিটার দীর্ঘ সংয�োগ সড়ক হরিদ্বারকেও সংযুক্ত
করবে, যা নির্মাণে ২০৯৫ ক�োটি টাকা ব্যয় হবে। এই
প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য
শুনতে কিউআর
ক�োডটি স্ক্যান করুন।
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রাষ্ট্র

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন
নরেন্দ্র ম�োদী দেরাদুনে প্রায় ১৮,০০০ ক�োটি
টাকার কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
করেছেন।

নিরাপদ সংয�োগ-সহ সাতটি
প্রকল্পের উদ্বোধন

n •প্রধানমন্ত্রী

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

তিনি ১১টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর
মধ্যে রয়েছে দিল্লি দেরাদুন অর্থনৈতিক করিড�োর (ইস্টার্ন
পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে জংশন টু দেরাদুন ), যা নির্মাণে
খরচ হবে প্রায় ৮৩০০ ক�োটি টাকা।

n

n

এর ফলে দিল্লি এবং দেরাদুনের মধ্যে যাত্রার সময় ছয়
ঘণ্টা থেকে কমে প্রায় আড়াই ঘণ্টা হবে।
এটিতে বন্যপ্রাণীর নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্য এশিয়ার বৃহত্তম
বন্যপ্রাণী উন্নত করিড�োর (১২ কিমি) থাকবে।
দেরাদুনের দাত কালী মন্দিরের কাছে ৩৪০ মিটার দীর্ঘ
টানেলটি বন্যপ্রাণীদের উপর এই করিড�োরের প্রভাব
কমাতে সাহায্য করবে৷

n

n

গণেশপুর-দেরাদুন অংশে বন্য প্রাণীদের সঙ্গে
যানবাহনের সংঘর্ষএড়াতে বেশ কয়েকটি প্রাণী পথ তৈরি
করা হয়েছে।
দিল্লি-দেরাদুন অর্থনৈতিক করিড�োরে বৃষ্টির জল সংগ্রহের
ব্যবস্থাও থাকবে এবং ৫০০ মিটারের ব্যবধানে ৪০০টিরও
বেশি জল রিচার্জ পয়েন্ট থাকবে৷
দিল্লি-দেরাদুন অর্থনৈতিক করিড�োর থেকে গ্রিনফিল্ড
র�োড লাইন প্রকল্প, সাহারানপুরের হালগ�োয়া থেকে
হরিদ্বারের ভদ্রবাদকে সংযুক্ত করবে, এর জন্য খরচ হবে
প্রায় ২০০০ ক�োটি টাকা।
১৬০০ ক�োটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত মন�োহরপুর
থেকে কাংরি পর্যন্ত হরিদ্বার রিং র�োড প্রকল্প হরিদ্বার
শহরের মানুষকে ট্র্যাফিক জ্যাম থেকে মুক্তি দেবে এবং
কুমায়ুন অঞ্চলের সাথে সংয�োগ উন্নত করবে।
দেরাদুন-পাওন্তা সাহিব (হিমাচল প্রদেশ) সড়ক প্রকল্প
প্রায় ১৭০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে। ফলে ভ্রমণের
সময় কমিয়ে দেবে এবং দুটি স্থানের মধ্যে বাধাহীন
য�োগায�োগ ব্যবস্থা প্রদান করবে।
লক্ষ্মণ ঝু লার কাছে গঙ্গা নদীর উপর একটি সেতু ও তৈরি
করা হবে। সেতু তে পথচারীদের জন্য কাঁচের ডেকের
ব্যবস্থা থাকবে, পাশাপাশি কম ওজনের যানবাহন

করিডরের প্রথম অংশটি দিল্লি-মিরাট এক্সপ্রেসওয়ের
অক্ষরধাম থেকে শুরু হবে এবং বাগপতের কাছে
ইপিই জংশনে শেষ হবে। এই অংশের দৈর্ঘ্য হবে
৩২ কিল�োমিটার, যার মধ্যে ১৮ কিল�োমিটার খাড়াই
রাস্তা হবে। খাড়াই রাস্তাটি দিল্লির শাস্ত্রী পার্ক, খাজুরি
খাস এবং গাজিয়াবাদের মান্ডোলা হয়ে যাবে। ইপিই

n

এই অঞ্চলে গুরুতর ভূ মিধসের সমস্যা র�োধের
পাশাপাশি ভ্রমণকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী
সাতটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন।
এছাড়াও দেবপ্রয়াগ থেকে শ্রীক�োট এবং ব্রহ্মপুরী থেকে
ক�োদিয়ালা পর্যন্ত এনএইচ-৫৮-এ চারধাম সড়কের
অধীনে সড়ক বিস্তৃ তি প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেছেন।

	দেরাদুনের ‘হিমালয়ান কালচার সেন্টারে’র সঙ্গে
য�ৌথভাবে ১৭০০ ক�োটি টাকারও বেশি ব্যয়ে যমুনা
নদীর উপর নির্মিত ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাসি
জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটির উদ্বোধন করা হয়েছিল।
	হিমালয়ান কালচার সেন্টারে একটি রাজ্য স্তরের
যাদুঘর, ৮০০ আসন বিশিষ্ট আর্ট অডিট�োরিয়াম,
লাইব্রেরি, কনফারেন্স রুম ইত্যাদি থাকবে যা সেখানকার
স্থানীয় মানুষদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার
পাশাপাশি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপস্থাপন
করতে সাহায্য করবে।
প্রধানমন্ত্রী দেরাদুনে অত্যাধুনিক পারফিউম ও সুগন্ধি
পরীক্ষাগারের (সেন্টার ফর অ্যার�োমেটিক প্ল্যান্টস)
উদ্বোধন করেছেন।
পারাপারের অনুমতি দেওয়া হবে।

n

n

n

প্রধানমন্ত্রী দেরাদুনে শিশু-বান্ধব শহর প্রকল্পের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন যাতে শিশুদের পক্ষে
দেরাদুনে ভ্রমণের জন্য রাস্তা নিরাপদ করা যায়।
দেরাদুনে ৭০০ ক�োটি টাকারও বেশি ব্যয়ে জল
সরবরাহ, রাস্তা এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত
প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছে।
আধ্যাত্মিক শহরগুলির বিকাশ এবং পর্যটন অবকাঠাম�োর
উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রী বদ্রীনাথ ধাম এবং গঙ্গোত্রী-যমুন�োত্রী
ধামের জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
করা হয়েছে। এর সাথে, হরিদ্বারে ৫০০ ক�োটি টাকারও
বেশি ব্যয়ে একটি নতু ন মেডিক্যাল কলেজও তৈরি করা
হবে।

ক্রসিংয়ের পরে ১১৮ কিল�োমিটার গ্রিনফিল্ড রুট হবে।
এক্সপ্রেসওয়েতে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য ম�োট ৭টি
বহির্গমন ও ৬২টি আন্ডারপাস থাকবে। নিঃসন্দেহে,
এই করিড�োর নির্মাণের ফলে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ
বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের অগ্রগতির পাশাপাশি
উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নেও জ�োয়ার আসবে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২
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সম্পূর্ণটিকাকরণ প্রত্যেকের
সুরক্ষা নিশ্চিত করবে

ক�োভিডের যে ক�োনও ভ্যারিয়েন্ট
বা রূপের বিরুদ্ধে সুরক্ষার সবচেয়ে
কার্যকর অস্ত্র হল টিকাকরণ সম্পূর্ণ
করা। টিকাদান অভিযানের গতি
তরান্বিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার
দেশের প্রতিটি মানুষের সম্পূর্ণ
টিকাকরণের সংকল্প নিয়ে 'হর ঘর
দস্তক, 'হর ঘর টিকা'র প্রচার চালাচ্ছে।
প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে, যে
সকল নাগরিকেরা এখনও টিকা গ্রহণ
করতে পারেননি কর�োনা য�োদ্ধারা
তাঁদের কাছে প�ৌঁছে যাচ্ছেন টিকা
দিতে। বিশ্বে ক�োভিডের ওমিক্রন
রূপের দ্রুত বিস্তার ঘটছে, এমতাবস্থায়
কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র ১০০%
সম্পূর্ণটিকাকরণের লক্ষ্যের পথে দ্রুত
অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে না বরং
পরীক্ষা, শনাক্তকরণ, চিকিৎসা এবং
শক্তিশালী প্রস্তুতির মাধ্যমে সম্পূর্ণ
সতর্কতা অবলম্বন করছে।
36 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২

রা

রাজস্থানের আলওয়ারে কৃষক মহিলাদের
# হর ঘর দস্তক প্রচার অভিযানের অংশ
হিসাবে টিকা দেওয়া হয়েছিল।

জস্থানের আলওয়ার জেলা: এখানে কৃষিজীবী
মহিলারা মাঠে কাজ করছিলেন। এমতাবস্থায়, এই
মহিলাদের কাজে যাতে ক�োনরকম ব্যাঘাত না
ঘটে অথচ তাঁরা টিকা পান,তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যকর্মীরা
মাঠে গিয়ে তাঁদের টিকা দেন। একইভাবে, মধ্যপ্রদেশের
ঘুগরি, মন্ডলাতে, টিকা প্রচারের আওতায় কর্মক্ষেত্রে গিয়ে
কর্মচারীদের টিকা দেওয়া হয়েছিল যাতে তাঁদের কাজ ব্যাহত
না হয় এবং ক�োনও ব্যক্তি টিকাকরণ থেকে বঞ্চিত না হন।
কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ক�োভিড-১৯ টিকাকরণের
অন্তর্ভুক্তি প্রসারিত করতে এবং টিকাকরণের গতি ত্বরান্বিত
করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিস্থিতি যাই হ�োক না কেন, লক্ষ্য
অর্জনের আগে টিকাকরণের গতি হ্রাস পাবে না, এই ম�ৌলিক
মন্ত্রকে সঙ্গী করে ভারতে ক�োভিড টিকাকরণ অভিযান
চালান�ো হচ্ছে যাতে ক�োনও ব্যক্তি পিছিয়ে না থাকে এবং
সুরক্ষা চক্র ভেঙে না যায়। ১০০% টিকাকরণের লক্ষ্য নিয়ে,
কেন্দ্রীয় সরকার ৩ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ‘হর ঘর
দস্তক’ অভিযান শুরু করেছিল, স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিটি বাড়ি,
খামারে গিয়েছিলেন যাতে দেশে কেউ টিকা থেকে বঞ্চিত
না হন। এখনও পর্যন্ত, সারা দেশে ৮৬ শতাংশেরও বেশি
মানুষকে টিকার প্রথম ড�োজ দেওয়া হয়েছে, এবং ভারতের
টিকা প্রচারাভিযান আজ বিশ্বের সামনে একটি উদাহরণ
হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ভারতের টিকাকরণ অভিযান
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নতু ন ভারতের ঈরণীয়
্ষ
রেকর্ড
য�োগ্য জনসংখ্যার

৫৫%

মানুষ ক�োভিড
টিকার উভয় ড�োজ
পেয়েছেন।
সারা দেশে

১৩৮

ক�োটিরও

বেশি টিকার ড�োজ
দেওয়া হয়েছে। এটি
বিশ্বে সর্বোচ্চ।

ক�োভিড টিকার প্রথম
ড�োজ

৮৬%

মানুষকে প্রদান
করা হয়েছে।
হিমাচল প্রদেশ দেশের প্রথম
রাজ্য হয়ে উঠেছে যেখানে
প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার

১০০%

টিকার উভয় ড�োজ
সম্পূর্ণকরেছে।

ভ্যাকসিন মৈত্রী- বিশ্বের জন্য ভারতের সঞ্জীবনী

ভ্যাকসিন মৈত্রী কর্মসূচির অধীনে ভারত ২০২১ সালের
২০ জানুয়ারি থেকে অন্যান্য দেশগুলিতে টিকা সরবরাহ
করা শুরু করে।
ভ্যাকসিন মৈত্রী কর্মসূচিটি পুনরায় ২০২১ সালের ১৪
অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। এর অধীনে, নেপাল,
মায়ানমার, ইরান এবং বাংলাদেশ প্রতিটি দেশকে দশ লক্ষ
টিকার ড�োজ সরবরাহ করা হয়েছিল। বর্তমানে 'মেড ইন
ইন্ডিয়া' এই দ্রব্যটি ৯৬টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

আরেকটি মাইলফলক অতিক্রম করেছে, ভারতের
য�োগ্য জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশেরও বেশি নাগরিকের
টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। দেশব্যাপী টিকাকরণ
অভিযানের অংশ হিসাবে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য
এবং
কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলগুলিকে
বিনামূল্যে
ক�োভিড টিকা প্রদান করে সম্পূর্ণ সহায়তা করছে।
এছাড়াও, সাধারণ জনগণের কাছে ক�োভিড টিকার
সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রথমবার ড্রোন ব্যবহার
করা হয়েছিল। বর্তমানে, আইসিএমআর-এর 'আইড্রোন' মণিপুর , নাগাল্যান্ড এবং আন্দামান নিক�োবর
দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
বলেছেন, ‘ভারতের জনগণ যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে
তাঁদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়'। ‘সকলের প্রয়াস'
মন্ত্রকে সঙ্গী করে, স্বাস্থ্যকর্মীদের কঠ�োর পরিশ্রমের
ফলে হিমাচল প্রদেশ দেশের প্রথম রাজ্য হয়ে উঠেছে
যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ১০০% টিকার উভয়
ড�োজ সম্পূর্ণকরেছে।
বিপদ এড়ান�ো যায় না, সতর্কতা প্রয়োজনীয়
ভারতে পরিচালিত বিশ্বের বৃহত্তম ক�োভিড টিকা
অভিযানের অধীনে, এখনও পর্যন্ত ১৩৮ ক�োটিরও
বেশি টিকার ড�োজ দেওয়া হয়েছে। ক�োভিড
প্রতির�োধের মাত্র দুটি উপায় আছে। একটি টিকা,
অন্যটি সুরক্ষা। আমাদের মনে রাখতে হবে
ক�োভিডের আক্রমণ এখনও শেষ হয়নি। এমতাবস্থায়
টিকা দেওয়ার পাশাপাশি প্রতির�োধমূলক ব্যবস্থাও
নিতে হবে এবং মাস্ক ব্যবহার এবং ক�োভিডের যথাযথ
আচরণ অনুসরণ করতে হবে।
নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

ক�োভিডের মত ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও
আমাদের দেশ টিকাকরণে ১০০ ক�োটির
বেশি ড�োজ সম্পূর্ণকরেছে এবং এখন
আমরা দ্রুত ১৫০ ক�োটির লক্ষ্যে এগিয়ে
চলেছি। নতু ন ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত ছড়িয়ে
পড়ার খবর আমাদের আরও বেশি সতর্ক
করে তু লেছে। এই সংকটের সময়ে
সকলের সুস্থতা, প্রতিটি দেশবাসীর
সর্বোত্তম স্বাস্থ্য আমাদের অগ্রাধিকার।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছে যে
ইতিমধ্যে বিশ্বের ৬৩টি দেশে ক�োভিডের নতু ন রূপ,
ওমিক্রন পাওয়া গিয়েছে এবং এর সংক্রমণের হার
ডেল্টা রূপের চেয়েও বেশি। ডব্লিউএইচও আরও
জানিয়েছে যে নতু ন রূপটির বিস্তারের হার কেন
এত দ্রুত তা এখনও পরিষ্কার নয়। গত মাসের ২৪
নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় কর�োনার ওমিক্রন রূপ
শনাক্ত করা হয়েছিল। এদিকে, ভারত সরকার সরদা
্ব
পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং পর্যবেক্ষণ
করছে। ডাঃ পুনম ক্ষেত্রপাল, ডাব্লুএইচও-এর দক্ষিণপূর ্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক, জানিয়েছে যে
নতু ন রূপ মানেই এই নয় যে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে,
তবে অবশ্যই বিষয়টি আমাদের অজানা। এমন
পরিস্থিতিতে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।
একই সঙ্গে নজরদারি, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা জ�োরদার
করতে হবে।
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উজালা

দীপ্যমান গৃহক�োণ
আল�োকিত জীবন
যে ক�োন�ো দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে সেই দেশের সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার ও
বাস্তবায়নের উপর। ভারতের মত�ো দেশে, ম�োট বিদ্যুতের ২০% আল�োর জন্য ব্যবহৃত হয়।
একটা সময় ছিল যখন অধিকাংশ জায়গায় পুরান�ো বাল্ব ব্যবহার করা হত, যেগুল�ো শুধু বেশি
বিদ্যুতই বেশি খরচ করত না বরং অতিরিক্ত খরচের কারণে পরিবেশের উপরেও বিরূপ প্রভাব
পড়ত। বিকল্প হিসাবে বাজারে এলইডি বাল্ব থাকলেও দাম বেশি হওয়ায় তা সাধারণ মানুষের
নাগালের বাইরে ছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি উজালা স্কিম চালু
করা হয়, যার মাধ্যমে প্রতিটি বাল্বের জন্য ১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। মানুষকে ৩৭ ক�োটি
এলইডি বাল্ব দেওয়া হয়েছিল।

তে

লেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদের একটি অনাথ
আশ্রমে বসবাসকারী ১৫ বছরের মার্সি
সুসান বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।
পিয়ান�ো বাজান�োর পাশাপাশি ক্যারাটে অনুশীলন তাঁর
ভালবাসার বিষয়। বর্তমানে সে দশম শ্রেণিতে পড়ছে।
তাঁর প্রিয় বিষয় গণিত ও বিজ্ঞান। তিনি ব্যাখ্যা করেন,
"নতু ন এলইডি পুরান�োটির চেয়ে বেশি আল�োকিত,
তাই এটি পড়তেও সুবিধা হয়। আগে পুরান�ো বাল্বে
আমি ২ঘন্টা পড়াশুনা করতে পারতাম, কিন্তু এখন
আমি নতু ন বাল্বে ৪ ঘন্টার বেশি সময় পড়তে পারি।"
হরিয়ানার স�োনিপতের কাছে হাইওয়ের পাশে অবস্থিত
এওয়ান ধাবার অন্যতম অংশীদার দেবদত্ত শর্মা
তাঁর ধাবায় টিউব লাইটের পরিবর্তে এলইডি লাইট
লাগিয়েছেন। এ কারণে ছয় মাসে তাঁর বিদ্যুৎ বিল
৪৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকায় নেমে এসেছে।
এটি তার ব্যবসাকেও উপকৃত করেছে কারণ সম্পূর্ণ
আল�োকিত ধাবাগুলি এখন আরও বেশি গ্রাহকদের
দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। উজালা স্কিমের মাধ্যমে যারা
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সস্তায় এলইডি বাল্ব পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মার্সিএবং
দেবদত্ত দুজনেই রয়েছেন।
২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি উজালা (সকলের জন্য
সাশ্রয়ী মূল্যের এলইডি দ্বারা উন্নত জ্যোতি) স্কিম সাত
বছর পূর্ণ করবে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম গৃহ আল�োকিত
প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের
ফলে, ভারত এখন বিশ্বের বৃহত্তম এলইডি বাজারে
পরিণত হয়েছে। ১৯ জুলাই সরকার কর্তৃক বিতরণ
করা এলইডির সংখ্যা ছিল ১৩.৩ ক�োটি, ২০২১
সালের ১ ডিসেম্বরের মধ্যে তা ১৭৭% বেড়ে ৩৬.৭৮
ক�োটি হয়েছে। এনার্জি এফিসিয়েন্সি সার্ভিসেস
লিমিটেড (EESL) দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, এটি
বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অধীনে পিএসইউগুলির একটি য�ৌথ
উদ্যোগ। উজালা য�োজনা ‘সাউথ এশিয়া প্রকিউরমেন্ট
ইন�োভেশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৭’, ‘গ্লোবাল সলিড
স্টেট লাইটিং অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স ফর ইটস্
ট্রান্সফরমেটিভ কন্ট্রিবিউশন ইন এলইডি সেক্টর’-এর
মত�ো বিশ্বব্যাপী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

উজালা
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একটি নতু ন সূচনা: প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ উজালা য�োজনা
প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ উজালা য�োজনার
অধীনে, বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা এলইডি
বাল্ব ভারতে প্রতিটি ১০ টাকায় দেওয়া
হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি
পরিবারকে তিন থেকে চারটি বাল্ব
দেওয়া হচ্ছে।
এই প্রকল্পের অধীনে, প্রায় ১৫
থেকে ২০ ক�োটি গ্রামীণ পরিবারকে
৬০ ক�োটি ভর্তুকিহীন এলইডি বাল্ব
সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী পরিচয়

২০১৪ সালে যেখানে এলইডি বাল্বের
দাম প্রায় ৩১০ টাকা ছিল, আজ তা ৭০
জীবনযাত্রার মানের উন্নতি: পরিবারের বার্ষিক বিল প্রায় ১৫% কমেছে, গ্রাহকদের
টাকা করা হয়েছে৷
প্রতি বছরে বিদ্যুৎ বিলে ১৬০০ ক�োটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে৷
এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য
উচ্চ-মানের উৎপাদন: ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এলইডি বাজার, প্রতি
সরকারের কাছ থেকে ক�োনও ভর্তুকি
বছর যার লেনদেন ২১৪০ ক�োটি টাকায় ।
নেওয়া হচ্ছে না। এই স্কিমের সমস্ত
খরচ বহন করছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি জলবায়ুর লক্ষ্যে পদক্ষেপ: দুষ্প্রাপ্য শক্তির সংস্থান সংরক্ষণ করা এবং প্রতি
সার্ভিসেস লিমিটেড৷ কারন্ব ব্যবসার বছর ভারতের কারন্ব নিঃসরণ তিন বিলিয়ন টন হ্রাস করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।
যা প্রতি বছর ২.৭ মিলিয়ন গাড়ি রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার সমতু ল্য।
মাধ্যমে সেই খরচ আদায় করা হবে।

এলইডি কম বিদ্যুৎ খরচ করে, বেশি সাশ্রয় করে
একটি সাত ওয়াটের এলইডি
(লাইট এমিটিং ডায়োড) বাল্ব ১৪
ওয়াট সিএফএল এবং ৬০ ওয়াট
আইসিএলের সমান আল�ো প্রদান
করে।
এলইডি
বাল্ব
আইসিএলের
এর তু লনায় প্রায় ৯০% এবং
সিএফএলের তু লনায় ৫০% শক্তি
সাশ্রয় করে।
এলইডি বাল্ব ১৪০ ঘন্টা ব্যবহার
করতে ১ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ
করে, যেখানে সিএফএলগুলি ২
ইউনিট এবং আইসিএলগুলি ৯
ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করে।
১৪০ ঘন্টা ব্যবহারের জন্য
একটি এলইডি বাল্বের দাম চার
টাকা, অপরদিকে সিএফএল
বাল্বের খরচ আট টাকা এবং
আইসিএলের খরচ ৩৬ টাকা।

ত্বরান্বিত অগ্রগতি
উজালা প্রকল্পের
মাধ্যমে প্রতি বছর

৪৮০০

ক�োটি ইউনিটের বেশি
বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।
বার্ষিক

১৯,১১০
ক�োটি খরচ সঞ্চয়।

উজালা প্রকল্পের কারণে
প্রতি বছর

প্রতি বছর ৩,৮৬,৯৮,৩৮৭ টন কারন্ব ডাই
অক্সাইডের নির্গমন হ্রাস হচ্ছে। রাস্তায় ১.১০
ক�োটিরও বেশি আল�ো লাগান�ো হয়েছে। ৭২
লক্ষের বেশি টিউব লাইট বিতরণ করা হয়েছে।
২৩ লক্ষের বেশি ফ্যান বিতরণ করা হয়েছে।

দেশটির এমন একটি সমাধান দরকার ছিল

যেখানে কম বিদ্যুৎ খরচ হবে, বেশি আল�ো
পাওয়া যাবে এবং খরচও কম হবে। এই

প্রয়োজন থেকেই উজালা প্রকল্পের সূচনা।
এলইডি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়

৯,৫৬৫

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নীতি পরিবর্তন

মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুতের
চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে

সঙ্গে বাল্বের চাহিদাও বেড়ে গিয়েছে।

করা হয়েছে। এতে বাল্বের দাম কমেছে

এবং মানুষ এর উপকারিতা জানার সঙ্গে
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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ভারত@৭৫ স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব

পরাধীনতার শৃঙ্খল ম�োচন করতে স্বাধীনতা
সংগ্রামীরা যে দৃষ্টান্তমূলক ভূ মিকা গ্রহণ
করেছিলেন তা আজও অমলিন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম। প্রতিটি শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষ
এই সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫
আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে পূর্তি উপলক্ষে স্বাধীনতার
অমৃত মহ�োৎসব উদযাপন করা হচ্ছে। দেশকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা
মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সারা দেশ আজ তাঁদের স্মরণ করছে। স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসবের এই পর্বেআমরা
মহাদেব ভাই দেশাই, তিলকা মাঞ্জি, ডক্টর সইফুদ্দিন কিচলু এবং বিষ্ণু দাম�োদর চিতলে-এর জীবনকাহিনি
তু লে ধরেছি। তাঁরা শুধু ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধই করেননি, সাধারণ মানুষের মনে একটি ধারণার বীজও বপন
করেছিলেন। আজও সকল দেশবাসী সেই চিন্তাধারা লালন ও অনুসরণ করার চেষ্টা করেন।
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স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব ভারত@৭৫

মহাদেব ভাই দেশাই মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বস্ত পাত্র হিসাবে
স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করেছিলেন

ম

জন্ম: ১ জানুয়ারি, ১৮৯২ মৃত্যু: ১৫ আগস্ট, ১৯৪২

হাদেব ভাই দেশাই ছিলেন
মহাত্মা গান্ধী ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট
মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব।
তৎকালীন ব�োম্বেতে তাঁর ঐতিহাসিক
বয়সে তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৪
ভাষণে 'ডু অর ডাই' স্লোগান দিয়েছিলেন।
বছরের ব্যবধান ছিল। বয়সের পার্থক্য
পরের দিন সকালে, ব্রিটিশরা মহাত্মা
থাকলেও দুজনের সম্পর্ক খুবই মসৃণ ও
গান্ধী, মহাদেব দেশাই এবং অন্যান্যদের
মধুর ছিল। এই কারণেই সাধারণ মানুষ
গ্রেফতার করে এবং পুনের আগা খান
মহাদেব দেশাইকে মহাত্মা গান্ধীর ছায়া
ভবনে বন্দি করে। ১৫ আগস্ট সেই
বলে উল্লেখ করতেন। শুধু তাই নয়, কেউ
কারাগারেই হৃদর�োগে আক্রান্ত হয়ে
কেউ তাঁকে গান্ধীর ডান হাত বলে মনে
মারা যান মহাদেব দেশাই।
করতেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর টাইপিস্ট,
তাঁর মৃত্যুতে গান্ধী ঠিকই বলেছিলেন যে
অনুবাদক, পরামর্শদাতা, কুরিয়ার,
মহাদেব তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবদ্দশায়
দ�োভাষী হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি
একশ�ো বছরের কাজ করেছিলেন।
স্নাতকের পড়াশ�োনা
তাঁর অনেক সমস্যারও সমাধানকারী
মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা অনুযায়ী আগা
সম্পূর্ণ
করার
পর,
তিনি
ছিলেন। এমনকি তিনি প্রয়�োজন পড়লে
খানের প্রাসাদে তাঁর সমাধি নির্মিত
আইন অধ্যয়ন করেন
রান্নাও করতেন এবং তাঁর তৈরি খিচুড়ির
হয়। এক বছর পর কস্তুরবা গান্ধী মারা
প্রশংসা করতেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী।
গেলে তাঁর সমাধিও মহাদেব দেশাইয়ের
এবং আইনবিদের পেশা
দেশাইয়ের প্রতি তাঁর স্নেহের কারণেই
সমাধির কাছে নির্মিত হয়েছিল। মহাদেব
বেছে নেন।
মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা তাঁকে
দেশাই ১৮৯২ সালের ১ জানুয়ারি
পুত্র সমান স্নেহ করতেন। ১৯১৭ সালে
সুরাটের কাছে একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ
দেশাইয়ের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর প্রথম
করেছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর
সাক্ষাৎ হয়, প্রথম আলাপেই তিনি দেশাইয়ের গুণ এবং
আত্মজীবনী 'মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্ রুথ ' ইংরেজিতে
ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর
অনুবাদ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়েরি লিখতেন
সঙ্গে কাজ করার জন্য অনুর�োধ করেছিলেন। ১৯১৭
এবং সেই ডায়েরিতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর জীবনধারা, তাঁর
সালে দেশাইয়ের সাথে মহাত্মা গান্ধীর যে য�োগায�োগ
কার্যকলাপ ইত্যাদি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ
তৈরি হয়েছিল ১৯৪২ সালের ১৫ আগস্ট দেশাইয়ের শেষ
করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র, চিন্তাভাবনা এবং দর্শন
নিঃশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত সেই সম্পর্ক অটুট ছিল।
ব�োঝার জন্য এই ডায়েরিটি একটি গুরুত্বপূর্ণদলিল।

ু মনীয়
তিলকা মাঞ্জি: স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাঁর দর্দ
মন�োভাব ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল
জন্ম: ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৫০, মৃত্যু দিবস: ১৩ জানুয়ারি ১৭৮৫

১

৭৮৪ সালটিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহের বছর হিসাবে
বিবেচনা করা হয়। ১৭৮৪ সালের ১৩ জানুয়ারি একজন যুবক বিষাক্ত
তীর দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া ক�োম্পানির প্রশাসক অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ডকে
আক্রমণ করে। ফলে ওই প্রশাসক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন।
তীর নিক্ষেপকারী যুবকটি ছিলেন তিলকা মাঞ্জি, তিনি এমন এক সময়ে
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করছিলেন যখন ঔপনিবেশিক শক্তির
বিরুদ্ধে ক�োন বিদ্রোহ দানা বাঁধেনি। এই ঘটনার পর, ব্রিটিশরা তিলকা এবং

প্রকৃতপক্ষে পাহাড়িয়া
ভাষায় 'তিলকা' মানে
ক্রোধান্বিত ব্যক্তি যার
চ�োখ লাল।
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ভারত@৭৫ স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব
তাঁর দলের সন্ধানে টিলাপুর জঙ্গল
ঘেরাও করেছিল। কয়েক সপ্তাহ
পরে অবশেষে তিলকা ধরা পড়লে
তাঁকে ঘ�োড়ার লেজে বেঁধে বিহারের
ভাগলপুরে কালেক্টরের বাসভবনে
টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে,
১৭৮৫ সালের ১৩ জানুয়ারি একটি
বটগাছে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ
ঝু লিয়ে রাখা হয়।
পরে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তিলকা
মাঞ্জিকে অনুসরণ করে গান রচনা
করেছিলেন। তিলকা মাঞ্জি ছিলেন
পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের একজন
সাহসী সৈনিক। ১৭৫০ সালে ১১
ফেব্রুয়ারি বিহারের ভাগলপুরের
সুলতানগঞ্জের তিলকপুর গ্রামে
একটি সাঁওতাল পরিবারে তিলকা
জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর আসল
নাম জবরা পাহাড়িয়া। তাঁর তিলকা
নাম পরিচয়ের গল্পও কম মজার
নয়।
তিলকা মাঞ্জি স্থানীয় মহাজন
ও সামন্তদের বিরুদ্ধে লড়াই
করেছিলেন এবং ১৭৭১ সাল থেকে
১৭৮৪ সাল পরন্ত
্য প্রায় ১৩ বছর
ধরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই
জারি রেখেছিলেন। তিলকা মাঞ্জি
সাঁওতালদের বিখ্যাত সাঁওতাল
বিদ্রোহেরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
ভাগলপুরের তিলকা মাঞ্জি ভাগলপুর
বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নামে নামাঙ্কিত
করা হয়েছে। বিখ্যাত বাঙালি
লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তিলকা
মাঞ্জির জীবন ও বিদ্রোহের নিয়ে
বাংলায় ‘শালগিরার ডাকে' নামে
একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, যা
হিন্দিতে 'শালগিরা কি পুকার পার'
নামে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয়
স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত
আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের
গুরুত্ব তু লে ধরতে এবং তাঁদের
প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর সরকার ১৫ নভেম্বর
তারিখটিকে আদিবাসী গ�ৌরব দিবস
অভিহিত করেছে।

ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু : এমন একজন
জাতীয়তাবাদী যিনি পৃথক পাকিস্তান দাবির
বির�োধিতা করেছিলেন
জন্ম: ১৫ জানুয়ারি ১৮৮৮, মৃত্যু: ৯ অক্টোবর ১৯৬৩

অ

মৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের
নাম কে না শুনেছে? এই
কুখ্যাত স্থানে ব্রিটিশ অফিসার
জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে শত শত
নিরপরাধ মানুষকে গুলি করে হত্যা করা
হয়েছিল। এই হামলার ফলে এক হাজার
মানুষ নিহত এবং সহস্রাধিক মানুষ আহত
হয়েছিলেন। জনপ্রিয় নেতা ডঃ সইফুদ্দিন
কিচলুকে ব্রিটিশরা গ্রেফতার করলে তার
প্রতিবাদে সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে শত
ডক্টর সইফুদ্দিন কিচলু
শত মানুষ জড়�ো হয়েছিলেন।
একজন সামনের সারির
১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন,
পাস করলে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সমর্থক হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কথা
এবং পেশায় একজন আইনজীবী ডক্টর মাথায় রেখে তিনি ১৯১৯
কিচলু এই আইনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন।
সালে ব্রিটিশদের দ্বারা
প্রকৃতপক্ষে, এই আইনের মাধ্যমে সরকার যে প্রবর্তিত রাওলাট আইনের
ক�োন�ো ব্যক্তিকে বিনা পর�োয়ানায় গ্রেফতার
বির�োধিতা করেছিলেন।
করতে পারে। এ আইনের বিরুদ্ধে সারাদেশে
বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। এর প্রতিবাদে,
কিচলু জনগণকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও অহিংস সত্যাগ্রহে
অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। কিচলুর আবেদনের কারণেই ১৯১৯ সালের
৩০ মার্চ তার জনসভায় প্রায় ৩০,০০০ মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। এরপর
১৯১৯ সালের ৯ এপ্রিল অমৃতসরে ডক্টর কিচলু এবং ডক্টর সত্যপাল একটি
সরকার বির�োধী মিছিলের নেতৃত্ব দেন। এর পর এই দুই নেতাকে গ্রেফতার
করে ধর্মশালায় গৃহবন্দী করা হয়। ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু ১৮৮৮ সালের
১৫ জানুয়ারি অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, প্রখর মেধাবী সইফুদ্দিন
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। কিচলু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে
সক্রিয় অংশ নেন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহয�োগ আন্দোলনে
অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া খিলাফত আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করেছিলেন। তিনি দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ভগৎ সিং দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নওজওয়ান ভারত
সভার পিছনেও তিনি অন্যতম নির্দেশকের ভূ মিকা পালন করেছিলেন।
স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তিনি শান্তি পুনরুদ্ধার এবং স�োভিয়েত ভারতের
সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণের জন্য কাজ চালিয়ে যান। প্রথম ভারতীয় হিসাবে
তিনি ১৯৫২ সালে লেনিন শান্তি পুরস্কার পান।
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স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব ভারত@৭৫

স্বাধীনতা সংগ্রামী বিষ্ণু দাম�োদর
চিতলে: দেশ নির্মাণে অগ্রণী
ভূ মিকা পালন করেছিলেন
জন্ম: ৪ জানুয়ারি, ১৯০৬ মৃত্যু- ১৯৬১
থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং মেধাবী বিষ্ণু দাম�োদর
শৈ শব
চিতলে ভাই চিতলে নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি

১৯০৬ সালে ৪ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের ক�োলহাপুরে জন্মগ্রহণ
করেছিলেন। একজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও,
তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন, এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের
পাশাপাশি তিনি কৃষক
ও শ্রমিকদের স্বার্থে বহু
কাজ করেছিলেন এবং
মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে
লবণ
সত্যাগ্রহেও
অংশগ্রহণ করেছিলেন।
চিতলে এমন একজন
নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন
যে মার্কসবাদী সাহিত্য
দ্বারা প্রভাবিত এবং
চিতলে এমন একজন
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য
নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন
হওয়া সত্ত্বেও কখন�োই
যে মার্ক্স বাদী সাহিত্য
অন্ধভাবে পার্টির নীতি
দ্বারা প্রভাবিত এবং
অনুসরণ
করেননি।
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য
যখন তিনি কমিউনিস্ট
হওয়া সত্ত্বেও, তিনি
পার্টির নীতিতে ভারতের
কখনও অন্ধভাবে পার্টির
জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী
নীতি অনুসরণ করেননি।
মন�োভাব
লক্ষ্য
করেছিলেন, তখন তিনি
প্রকাশ্যে এর বির�োধিতা করেছিলেন।
কথিত আছে যে কমিউনিস্টরা যখন ১৯৪২ সালের ভারত
ছাড়ো আন্দোলনের বির�োধিতা করেছিল, তখন ভাই চিতলে তা
সমর্থন করেছিলেন। এ কারণে দল থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন,
কিন্তু ১৯৫১ সালে তাঁকে আবার দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
ভারতে চিনের আগ্রাসনের সময়, আদর্শগতভাবে তিনি
আবার কমিউনিস্টদের বির�োধিতায় জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং
ভারতের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের পাশাপাশি তিনি গ�োয়া মুক্তি
আন্দোলনেও সক্রিয় ভূ মিকা গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়
পর্তুগিজদের বুলেট উপেক্ষা করে তিনি হাজার জন মানুষকে
নিয়ে গ�োয়ার সীমান্তে প�ৌঁছেছিলেন।

স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব:
দেশব্যাপী প্রতিধ্বনি
দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য
প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর, ২০২১ সালের ২৯
নভেম্বর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ‘স্বাধীনতার ডিজিটাল
উৎসব' চালু করেছেন। প্রতিটি দিন ইলেকট্রনিক্স ও
তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের একটি লক্ষ্যের প্রতি উৎসর্গ করা
হয়েছিল।
	সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি ২০২১ সালের ৪ ডিসেম্বর
স্বচ্ছ ভারত ল�োগ�োর জন্য স্বাধীনতার ডিজিটাল উৎসব
চলাকালীন অনন্ত গ�োপাল খাসবারদারকে সংবর্ধিত
করেছিলেন। তিনি ‘১০০ ক�োটি টিকাদান ল�োগ�ো'র জন্য
ইয়াসিন হারুন সুদেসারার, 'ল�োকপাল'-এর জন্য প্রশান্ত
মিশ্র, 'বাঁশ মিশন ল�োগ�ো'র জন্য সাই রাম গ�ৌর এডিজি
এবং 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' ল�োগ�োর জন্য রানা ভ�ৌমিকের
প্রশংসা করেছেন।
‘মাইগভ সাথীস' (সহকর্মীরা)- যারা ক�োভিড-১৯
মহামারি চলাকালীন সময়েও সক্রিয়ভাবে মাইগভ-এ
অবদান রেখেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি
তাঁদেরকেও সংবর্ধনা জানিয়েছেন।
ভারত সরকার ‘স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব' উদযাপনের
প্রধান অংশ হিসাবে ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে
মহাপরিনির্বাণ দিবসের আয়োজন করেছিল।
‘স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব'-এর অংশ হিসাবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করার জন্য, বিদ্যুৎ
মন্ত্রকের অধীনে একটি পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার
ফাইন্যান্স ক�োম্পানি আরইসি লিমিটেড আসামের
কামরুপ জেলার স�োনাপুর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে
'বিদ্যুৎ উৎসবে'র আয়োজন করেছে।
বিআরও ম�োটরসাইকেল ক্যাম্পেন ভারত@৭৫
ভারতের চারটি ক�োণে ভ্রমণ করে, জাতীয় সংহতি, দেশ
গঠন এবং সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতার বার্তা
ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব
উদযাপন করছে।
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসবের অংশ হিসাবে, আন্দামান
ও নিক�োবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসবের মর্যাদাপূর্ণ সপ্তাহে
আদিবাসী মানুষদের গ�ৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং
সাফল্য উদযাপন করেছে।
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসবের অধীনে আদিবাসী বিষয়ক
মন্ত্রক তাদের অনুষ্ঠানে দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে ৮৬
জন আদিবাসী উদ্যোক্তাকে সম্মানিত করেছে।
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসবের অধীনে, কেন্দ্র
বারাণসীতে মহিলাদের পুষ্টি এবং সুরক্ষিত ভাত সম্পর্কে
সচেতন করেছে।
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসবের অংশ হিসাবে, পঞ্চায়েতি
রাজ মন্ত্রক আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল
ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্টের সহয�োগিতায়
নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে একদিনের জাতীয় সম্মেলনের
আয়োজন করেছিল।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২২

43

রাষ্ট্র

ভারত-রাশিয়া সম্মেলন

ভারত-রাশিয়া সম্পর্কে
নতু ন মাত্রা যুক্ত হল
২৮টি

চুক্তি স্বাক্ষরিত
হয়েছে দুই
দেশের মধ্যে।

রাশিয়া ও ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে
দ্বিমুখী বিনিয়োগে ৫০ ডলার বিলিয়ন
অর্থখরচ করবে এবং বাণিজ্যে ৩০
ডলার বিলিয়নের গণ্ডি অতিক্রম
করতে চায়। প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই
সফরে ২৮টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
	দুই দেশের বৈঠকে য�োগায�োগ থেকে
শুরু করে সামরিক সহয�োগিতা,
জ্বালানি থেকে মহাকাশ খাতে
অংশীদারিত্ব পর্যন্ত অনেক বিষয়
অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্বাধীনতার পর ভারত যখন বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে তাল
মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছিল, তখন আমাদের দেশের অন্যতম
বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল রাশিয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর নেতৃত্বে এই বন্ধুত্ব আরও গাড় হয়েছে। গত ৬ ডিসেম্বর
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের একদিনের ভারত সফরে
এসেছিলেন। গত দুই বছরে ক�োভিড মহামারির মধ্যে এটি তাঁর
দ্বিতীয় বিদেশ সফর ছিল। এর থেকে ভারত-রাশিয়ার বন্ধনের
গভীরতা অনুমান করা যায়।

গ

ত ৬ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির
পুতিন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর মধ্যে বৈঠক দুই দেশের
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও চাঙ্গা করে তু লেছে। র�োমে
অনুষ্ঠিত জি২০ শীর্ষসম্মেলন এবং গ্লাসগ�োয় পরিবেশ ও জলবায়ু
বিষয়ক সিওপি-২৬ সম্মেলনে পুতিন য�োগ দেননি। সম্প্রতি তাঁর
চিন সফরেও যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পুতিন সেখানেও যাননি,
কিন্তু ২১তম ভারত-রাশিয়া সম্মেলনে অংশ নিয়ে তিনি দুই দেশের
মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের বার্তা দিয়েছেন। সেই কারণেই এই বৈঠকে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন, “গত কয়েক দশকে বিশ্বে
একাধিক ক্ষেত্রে অনেক ম�ৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। নতু ন ভূ রাজনৈতিক সমীকরণ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তনের
মধ্যেও ভারত-রাশিয়ার বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে। উভয় দেশ বিনা
দ্বিধায় একে অপরকে শুধু সহয�োগিতাই করেনি বরং একে
অপরের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। এটি সত্যিই আন্তর্জাতিক
বন্ধুত্বের একটি অনন্য এবং নির্ভরয�োগ্য উদাহরণ।"
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ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের
সঙ্গে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই
লাভরভ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ
সিংয়ের সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা
মন্ত্রী সের্গেই শ�োয়েগুর সামনাসামনি
আল�োচনাও হয়েছিল।
	দুই দেশ আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ
পরিবহন করিড�োরের পরিকল্পনাকে
এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে।
একই সময়ে, উভয় পক্ষ শীঘ্রই
ভারতের চেন্নাই থেকে রাশিয়ার
ভ্লাদিভ�োস্টকের সাথে সংয�োগকারী
সামুদ্রিক করিড�োরের কাজ ত্বরান্বিত
করতে সম্মত হয়েছে।
ভারত এবং রাশিয়া তাদের সামরিক
ও প্রযুক্তিগত সহয�োগিতা চুক্তি আরও
১০ বছরের জন্য বাড়ান�োর সিদ্ধান্ত
নিয়েছে।
	সন্ত্রাসবাদের জন্য আফগানিস্তানের
ভূ মি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যাবে
না বলেও উভয় দেশ একমত প�োষণ
করেছে। য�ৌথ বিবৃতিতে , দুই দেশ
আল কায়দা, আইএসআইএস এবং
লস্কর-ই-তৈবার মত�ো সংগঠনগুলির
বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ
করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
শুনতে কিউআর
ক�োড স্ক্যান করুন।

মিডিয়া কর্নার
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১২ জানুয়ারি

জাতীয় যুব দিবস

স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী

স্বামী বিবেকানন্দ
ভারতকে একটি
সাংস্কৃতিক চেতনা
হিসাবে দেখেছিলেন
যা শতাব্দী পর শতাব্দী
ধরে বহমান। এমন
এক ভারত গড়ে উঠবে
যা শুধুমাত্র বিপরীত
ভবিষ্যদ্বাণীগুলি
মিথ্যেই প্রমাণিত
করবে না বরং
সমস্যার সমাধান করে
আরও শক্তিশালী হয়ে
উঠবে। তিনি ভারতকে
'আল�োকিত' এবং
'জাগ্রত' করতে
চেয়েছিলেন।

Bengali

-নরেন্দ্র ম�োদী
প্রধানমন্ত্রী
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