নিউ ইন্ডিয়া

১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২

সমাচার

বর ্ষ২ , খণ্ড ১৪

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

পর্যটনে প্রথম

পছন্দ ভারত
উন্নত পরিকাঠাম�ো, য�োগায�োগ ব্যবস্থা এবং
দ্রুত গতিতে টিকা দিয়ে ভারত বিশ্ব পর্যটনের
প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে, অর্থনীতিকে নতু ন
দিক নির্দেশনা দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির
লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে আমাদের দেশ।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২

মন কি বাত ২.০

৩১তম পর্ব, ২৬ ডিসেম্বর ২০২১

আত্মনির্ভরশীল ভারতের মন্ত্র:

"মহৎ চিন্তা করুন, বৃহৎ স্বপ্ন দেখুন এবং সেই
সকল স্বপ্ন সাকার করতে কঠ�োর পরিশ্রম করুন"
প্রতিটি ব্যক্তিই আগামী দিনে আগামী বছরে নতু ন কিছু করার সংকল্প গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
২০২১ সালের তাঁর শেষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে
কীভাবে এই মঞ্চ গত সাত বছর ধরে ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের মঙ্গলের পথে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। এই
মঞ্চের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে জনগণের শক্তি। বছরের শেষ 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতার অমৃত
মহ�োৎসব, ভারতের সংস্কৃতি, পরিচ্ছন্নতা, মানবজীবনে সাহিত্যের মূল্য , স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবায়িত
করতে অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ দিয়েছিলেন। সারাংশ:
ক�োভিড এবং জনশক্তি: দেশের জনগণের প্রচেষ্টার কারণে ভারত গত ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় মহামারীর
সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা যদি ভারতের টিকাকরণ পরিসংখ্যানকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তু লনা
করি, তাহলে ব�োঝা যাবে আমাদের দেশ কী অসাধ্য সাধন করেছে।
সতর্কতা: একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে কর�োনা ভাইরাসের নতু ন ভ্যারিয়েন্ট এসে গিয়েছে। এমতাবস্থায়, আমাদের
অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। প্রতির�োধই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আমাদের সম্মিলিত শক্তি কর�োনাকে পরাজিত করবে এবং
এই দায়িত্ব নিয়েই আমরা ২০২২ সালকে স্বাগত জানাচ্ছি।
গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং: তামিলনাড়ুতে সাম্প্রতিক দুরটনায়
্ঘ
আমরা দেশের প্রথম সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতসহ বেশ কয়েকজন সেনানায়ককে হারিয়েছি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংও। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে বরুণ সিং তাঁর সাহসিকতার পরিবর্তে ব্যর্থতার কথা জানিয়েছিলেন।
তিনি জানিয়েছিলেন কীভাবে তিনি তাঁর ত্রুটিগুল�োকে শক্তিতে পরিণত করেছিলেন।
পরীক্ষা নিয়ে আল�োচনা: প্রতি বছর, আমি পরীক্ষার চাপ ম�োকাবেলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আল�োচনা করি। এবছরও
পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা আছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেনীর পড়ুয়া, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের
জন্যও অনলাইন প্রতিয�োগিতার আয়োজন করা হবে।
বই এবং ব্যক্তিত্ব: বই শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদান করে না, গ্রন্থপাঠ একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং জীবন গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করে। বর্তমান সময়ে সবাই যেখানে ম�োবাইল, ট্যাবে অধিক সময় কাটাচ্ছেন, সেই সময়ে বই পড়াও
জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, এবং এটি অর্জনের জন্য আমাদের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
প্রাচীন সংস্কৃতি : আজকাল বিশ্বজুড়ে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশের
জনগণ যদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তবে আমাদের ঐতিহাসিক শিল্পগুলিকে আরও শ�োভন, সুন্দর এবং সংরক্ষণ করতে
একটি দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ত�োলা সম্ভব হবে। একটি সাধারণ প্রচেষ্টা, এমনকি ছ�োট ছ�োট প্রচেষ্টাগুলিও আমাদের
সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
পাখি সংরক্ষণ: পাখি শিকার বন্ধ করার লক্ষ্যে অরুণাচল প্রদেশে এয়ারগান আত্মসমর্পণ নামে একটি অভিযান শুরু
করা হয়েছে। এই অঞ্চলের ১৬০০ জনেরও বেশি মানুষ পাখি শিকার বন্ধ করতে তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র সমর্পণ করেছে৷
নতু ন উপায়ে পরিচ্ছন্নতা: প্রতিষ্ঠান হ�োক বা সরকার, সকলকেই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করতে হবে।
পরিচ্ছন্নতার মত�ো বিষয়ে এখন আমাদের সরকারি বিভাগগুল�ো অনেক সৃজনশীল হয়ে উঠেছে। কয়েক বছর আগে
পর্যন্ত কেউ এটা বিশ্বাস করেনি। ডাক বিভাগ জাঙ্ক ইয়ার্ডটিকে একটি ক্যাফেটেরিয়াতে পরিণত করেছে। পরিবেশ মন্ত্রক
তাদের এলাকায় অব্যবহৃত স্থানটিকে সুস্থতা কেন্দ্রে পরিণত করেছে। পুনীত সাগর অভিযানের অংশ হিসাবে এনসিসি
ক্যাডেটরা প্লাস্টিক সাফাই অভিযান চালিয়েছে। একদল তরুণ উদ্যোক্তা একটি স্টার্ট-আপ ‘ক্লিন ওয়াটার’ চালু করেছে।
সংকল্প: দেশকে উন্নয়নের নতু ন উচ্চতায় প�ৌঁছে দিতে আমাদের সমস্ত উপলব্ধ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে
হবে। এটি ভারতের স্বনির্ভরতার মন্ত্রও বটে। আসুন আমরা মহৎ চিন্তা করার, বৃহৎ স্বপ্ন দেখার এবং সেই স্বপ্নগুলিকে
সাকার করতে উদ্যোগী হই।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২

মন কি বাত শুনতে কিউআর
ক�োডটি স্ক্যান করুন।

নিউ ইন্ডিয়া

সমাচার
বর্ষ২, খণ্ড ১৪

১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২

সম্পাদক

ভিতরের পাতায়

বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যটনের প্রসার

জয়দীপ ভাটনগর,

মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুর�ো,
নতু ন দিল্লি

বরিষ্ঠ পরামর্শসম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শসম্পাদক
বিভ�োর শর্মা

সহায়ক পরামর্শসম্পাদক
চন্দন কুমার চ�ৌধুরী

ভাষা সম্পাদক

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

বরিষ্ঠ পরিকল্পক

শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

পরিকল্পক

প্রচ্ছদ
নিবন্ধ

গত সাত বছরে পর্যটন খাতের উন্নয়নের জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ
করা হয়েছে। সেই সকল সিদ্ধান্তের ফলে দেশের উন্নতিতে পর্যটন ক্ষেত্র
গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করেছে। 		
পৃষ্ঠা ১৬-৩১
সংবাদ সংক্ষেপ		

উত্তরপ্রদেশে
উন্নয়ন যাত্রা

নির্বাচন আইন (সংশ�োধনী) বিল

নতু ন ভ�োটার আইডি আধারের সঙ্গে যুক্ত হবে। পৃষ্ঠা ১১

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও

দিব্যা তল�োয়ার,
অভয় গুপ্ত

মেয়েরা ভারতের বিকাশ যাত্রার
প্রতীক হয়ে উঠেছে। 		

প্রকাশিত ও মুদ্রিত

হিমাচলে ১১০০০ ক�োটি টাকা মূল্যের
চারটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু হবে।

মহা নির্দেশক, বিওসি
ব্যুর�ো অফ আউটরিচ এবং
কমিউনিকেশন
আরাবল্লী প্রিন্টার্সঅ্যান্ড পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড, ডব্লিউ-৩০, ওখলা
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ-২ ,নয়া দিল্লি১১০০২০

অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩
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পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

দেবভূ মিতে বিকাশ

স্বাস্থ্য এবং স্বচ্ছতা সম্পর্কিত বিষয়ে
একাধিক প্রকল্পের সূচনা।

মুদ্রণ-

রুম নম্বর- ২৭৮, ব্যুর�ো অফ আউটরিচ

পৃষ্ঠা ১২-১৫

হিমাচলে উন্নয়ন

সত্যেন্দ্র প্রকাশ,

য�োগায�োগের ঠিকানা এবং ই-মেল

পৃষ্ঠা ৪-৫

ক�োভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই

১৫-১৮ বছর বয়সিদের টিকাদান।

পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫
পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮

প্রাকৃতিক চাষ

কানপুরে মেট্রো রেলের সূচনা,
গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সূচনার
মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশে উন্নয়ন
যাত্রার এক নতু ন কাহিনি গড়ে
উঠেছে।
পৃষ্ঠা ৬-১০

৮০ ক�োটি ক্ষু দ্র কৃষকদের সুবিধার্থে
গৃহীত উদ্যোগ। 		

পৃষ্ঠা ৩৯-৪১

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া

দেশের যুব সম্প্রদায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা
বাস্তবায়িত হচ্ছে। 		

ব্যক্তিত্ব

ফিল্ড মার্শাল কেএম কারিয়াপ্পা।

পৃষ্ঠা ৪২-৪৩
পৃষ্ঠা ৪৮

আজাদ হিন্দ ফ�ৌজ

দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের
সেনাদের লড়াইয়ের কাহিনি, তাঁদের বীর গাথা, তাঁদের
জীবন উপাখ্যান পড়ুন। 		
পৃষ্ঠা ৪৪-৪৭
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সম্পাদকের কলমে
সাদর নমস্কার,
ভারতের য�োগ, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমাদের বর্তমান
প্রজন্মও শিকড়ের সঙ্গে পুনসংয�োগ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এর ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে
ভারতের পর্যটন ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে, বিকল্পগুলি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
ভারতকে বিশ্বের পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে দেশের নেতৃত্ব শুধুমাত্র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর
হিসাবে দেশ এবং বাকি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না, বরং আধুনিক পরিকাঠাম�ো গড়ে তু লে পর্যটন
ক্ষেত্রের সম্ভাবনা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের প্রাচীন গ�ৌরবকেও পুনরুত্থিত করছে৷

পর্যটনক্ষেত্র এখন সরাসরি গুরুত্ব পাচ্ছে, শক্তিশালী সংয�োগ গড়ে উঠছে। উড়ান প্রকল্পের মাধ্যমে
ছ�োট শহরগুলিকে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা বা দ্রুত রাস্তা নির্মাণ, প্রসাদ, স্বদেশ দর্শন, ঐতিহ্যবাহী স্থানের
উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সাফল্যের মত�ো বিষয়গুলি ভারতীয় পর্যটনে নতু ন মাত্রা য�োগ
করেছে। বিশ্ব পর্যটন তালিকায় ২০১৩ সালের ভারতের স্থান ছিল ৬৫, সেখান থেকে ভারত এখন ৩৪তম
স্থানে উঠে এসেছে।
পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন, ই-ভিসা বাস্তবায়ন এবং শহর ও গ্রাম স�ৌন্দর্যয়ানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
পর্যটনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ শুধু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনই করছে না, বরং দেশকে এগিয়ে
নিয়ে যাচ্ছে। য�োগায�োগ, আতিথেয়তা এবং সুয�োগ-সুবিধার কারণে পর্যটন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধির
সূচক হয়ে উঠছে। জাতীয় পর্যটন দিবস উপলক্ষে এই বছর ভারতীয় পর্যটনের বৃদ্ধি এবং সম্ভাবনার উপর
আল�োকপাত করা হয়েছে।
সরকারের উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি , বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও-এর বার্ষিকী উপলক্ষে সাধারণ মানুষ জানতে
পারবেন কীভাবে এই কর্মসূচিটি লিঙ্গ অনুপাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, ভারতে এই প্রথমবার
পুরুষদের তু লনায় মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
এই সংখ্যায় আপনারা জানতে পারবেন কীভাবে একটি ব্যবসা একটি ইউনিকর্নে পরিণত হচ্ছে এবং
যুবকদের অংশগ্রহণের ফলে দেশ সফলতার নতু ন কাহিনি রচনা করছে। এবারের সংখ্যায় ব্যক্তিত্ব বিভাগে
রয়েছে ফিল্ড মার্শাল জেনারেল কে.এম. কারিয়াপ্পার কাহিনি। আমাদের অমৃত মহ�োৎসব সিরিজে এবার
আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের নায়কদের জীবনকাহিনী তু লে ধরা হয়েছে।
দেশের অগ্রগতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিকাঠাম�ো এবং গত বছরের শেষে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী উন্নয়ন যাত্রায় অনেক বিষয় যুক্ত করেছেন। সেই সকল বিষয়গুলি আপনারা এই সংখ্যায়
পড়তে পারবেন।
সরকার এখন ১৫-১৮ বছর বয়সি কিশ�োর-কিশ�োরীদের টিকা দেওয়ার জন্য ক�োভিড টিকাকরণ
অভিযানকে সম্প্রসারিত করেছে। নতু ন বছরে, দেশের সম্মিলিত শক্তি নিঃসন্দেহে দেশের উন্নয়নযাত্রার
গতি তরান্বিত করবে।
ক�োভিড প্রোট�োকল অনুসরণ করে চলুন এবং আপনাদের পরামর্শপাঠাতে থাকুন।
ধন্যবাদান্তে,

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

ডাকবাক্স
পত্রিকার প্রচ্ছদ নিবন্ধ পড়ার পর আমি একটা
বিষয় উপলব্ধি করেছি, এবং তা হল ভারত
বিশ্ব গুরু হওয়ার পথে সঠিক দিশায় এগিয়ে
চলেছে। এই পত্রিকা প্রতিটি দেশবাসীর
জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রতিয�োগিতামূলক
পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করছেন তাঁদের
জন্য এই পত্রিকা অত্যন্ত সহায়ক হয়ে
উঠেছে।
dpmeena1969@gmail.com
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার মাধ্যমে, আমি
সরকারি প্রকল্প, অজ্ঞাত নায়কদের জীবন
কাহিনি এবং ভারতের রূপান্তরমূলক যাত্রা
সম্পর্কে বহুল তথ্য জানতে পারি। আমি এই
পত্রিকার পুর�ো টিমকে তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য
ধন্যবাদ জানাই।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের এই সংখ্যায়
সমসাময়িক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ
তথ্য রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন,
প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের স্বনির্ভরতা,
সন্ত্রাসের উপযুক্ত জবাব, বা দেশের
অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা, ভারত
উন্নয়নের এক নতু ন অধ্যায় রচনা
করছে। পত্রিকাটির জন্য দলের
সকল সদস্যদের অভিনন্দন ও
শুভেচ্ছা জানাই।

dbrajput8484@gmail.com
এই পত্রিকাটি অত্যন্ত তথ্যবহুল। আমি এই
পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। সহজ প্রাপ্যতা
এবং একাধিক বিষয়ে আকর্ষণীয় কাহিনির
জন্য পত্রিকাটি পড়তে খুব ভাল লাগে।
এই কারণেই তরুণদের কাছে নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার প্রিয় পত্রিকা হয়ে উঠছে।
প্রদীপ কুমার নান�োলিয়া
pknanoliya@gmail.com

রুম নম্বর- ২৭৮, ব্যুর�ো অফ আউটরিচ
অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ২০২১ সালের ১৬-৩১
ডিসেম্বর সংখ্যাটি পড়ে, ভারত সরকারের
বিভিন্ন মন্ত্রকের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন
পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য জানতে পেরেছি।
স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত
পরিষেবা,
টিকাকরণ,
স্বচ্ছতা, এবং জীবনধারার উন্নতির জন্য বহু
প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।
জনসাধারণের সুবিধার পাশাপাশি জাতীয়
নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে জাতীয় সড়ক নির্মাণ
করা হচ্ছে। ধ�োঁয়ামুক্ত রান্নাঘর- জাতীয়
হাইড্রোজেন মিশন থেকে সবুজ শক্তির
প্রবর্তন, অসম্ভবকে সম্ভব করে ত�োলা হয়েছে।
আমি ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর পুর�ো
দলকে অভিনন্দন জানাই।

response-nis@pib.gov.in

পবন কুমার বিষ্ণোই
pawankumarbishnoi251@gmail.com

ডঃ টি এস বাওয়াল
tsbawal4@gmail.com

আপনার মতামত জানান
য�োগায�োগের ঠিকানা এবং ই-মেল
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সংবাদ সংক্ষেপ

ভুটানের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পেলেন প্রধানমন্ত্রী;

বিশ্বের সবচেয়ে পছন্দের নেতাদের তালিকায় শীর্ষেরয়েছেন

ক

র�োনা সংকটের সময় প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী নেতৃত্বের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন
করেছিলেন তা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি
পাচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ ভুটান প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীকে তাদের সর্বোচ্চ বেসামরিক
পুরস্কার ‘নাগদাগ পেল গি খ�োরল�ো’ সম্মানে
ভূ ষিত করেছেন।
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ল�োটে শেরিং
জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী প্রকৃত
বন্ধু র দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্মান
প্রদানের জন্য ভুটানকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী টুইট করে জানান, “ধন্যবাদ, ভুটানের
প্রধানমন্ত্রী! আপনাদের এই সম্মান আমাকে অভিভূ ত
করেছে এবং ভুটানের রাজাকেও আমার আন্তরিক
ধন্যবাদ জানাচ্ছি।“
ভুটানের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পাওয়ার পর,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জ�ো বাইডেন
এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে পিছনে

২

কিষাণ রেল: কৃষক এবং রেল
একইভাবে লাভবান হচ্ছে

০২১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের ঘটনা,
সেই প্রথম কিষাণ রেল ২১৬ টন পেঁয়াজ নিয়ে
রাজস্থানের আলওয়ার থেকে আসামের ভেটাপাড়া
উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। আলওয়ার থেকে ভেটাপাড়া
পর্যন্ত ২২০ টন পেঁয়াজ নিয়ে যেতে খরচ হয় প্রায় ১০ লক্ষ
টাকা। কিন্তু কিষাণ রেল য�োজনার মাধ্যমে ৫০% ভর্তুকি
দেওয়ার কারণে, কৃষকদের জন্য মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ধার্য
করা হয়েছিল।
আলওয়ারে, কৃষকরা প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম
পেয়েছিলেন ২০ টাকা পর্যন্ত , অন্যদিকে আসামে; তারা
প্রতি কেজি ২৬ টাকার বেশি পেয়েছেন। কৃষকরা যাতে
দূরবর্তী, বৃহৎ এবং আরও লাভজনক বাজারে প্রবেশ
করতে পারেন এবং সেই লক্ষ্যে বিশাল রেল নেটওয়ার্ক
ব্যবহার করতে সক্ষম হন, তার জন্য ২০২০ সালে কিষান
রেল চালু করা হয়েছিল। এটি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ
করার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিপূরক ছিল। ২০২০
সালের ৭ আগস্ট এটি চালু হওয়ার পর থেকে, পচনশীল
সবজি এবং খাদ্যসামগ্রী নিয়ে সারা দেশে ১৬৪২ বার
যাত্রা করেছে। রেলওয়ে এর থেকে প্রায় ২২০ ক�োটি
টাকা আয় করেছে। ল�োকসভার শীতকালীন অধিবেশন
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ফেলে ২০২১ সালের সবচেয়ে পছন্দের নেতার
তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছেন। ইউগভ
নামে ব্রিটেনের গবেষণা সংস্থা ৩৮টি দেশের
৪২ ,০০০ মানুষের উপর সমীক্ষা চালিয়ে
একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীকে স�ৌদি আরব ২০১৬ সালে,
২০১৮ সালে আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন,
২০১৯ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী,
রাশিয়া, মলদ্বীপ, বাহরিন এবং ২০২০ সালে
আমেরিকা ‘লিজঁ ইয় অফ মেরিট’ পুরস্কারে
সম্মানিত করেছে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
সিওল পিস প্রাইস কালচার ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৮
সালের সিওল শান্তি পুরস্কার, ২০১৯ সালে ইউনাইটেড
নেশনস চ্যাম্পিয়নস অফ আর্থ এবং ফিলিপ ক�োটলার
প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড, ২০২১ সালে বিল অ্যান্ড
মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন থেকে গ্লোবাল গ�োলকিপার
অ্যাওয়ার্ড, কেমব্রিজ এনার্জি রিসার্চ অ্যাস�োসিয়েটস
থেকে পরিবেশ নেতার পুরস্কার পেয়েছেন।
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চলাকালীন এই তথ্য প্রদান করে, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব
বলেছেন, “শাকসবজি, ফল এবং অন্যান্য পচনশীল
পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্য সার্কিটগুলি কৃষক এবং কৃষক
সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত চাহিদার উপর ভিত্তি করে
তৈরি করা হয়েছে৷ তিনি বলেন, সবজি ও ফলের মত�ো
পচনশীল পণ্যের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধার ব্যবহার
করা হচ্ছে।“

সংবাদ সংক্ষেপ

কুতু ব মিনারের চেয়েও
লম্বা; মনিপুরে তৈরি
হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ
রেলওয়ে সেতু

স্বা

ধীনতার পর ভারতের অনেক রাজ্য, বিশেষ
করে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি উন্নয়নের
দ�ৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিল। রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল
এবং ভূ মিরূপের জন্য এই অঞ্চলকে উন্নয়নের
মূলধারায় যুক্ত করতে একটি শক্তিশালী পরিকাঠাম�ো
প্রয়োজন। বিকাশের ক্ষেত্রে ২০১৪ সাল থেকে এই
রাজ্যগুলিতে উল্লেখয�োগ্য পরিবর্তন হয়েছে৷ এর
কারণ হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর প্রতিশ্রুতি,
তিনি উত্তর-পূর্বকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার চালিকা
শক্তি বলে মনে করেন। মণিপুরে বিশ্বের সর্বোচ্চ
সেতু র নির্মাণ উত্তর-পূর্বভারতে পরিকাঠাম�ো বৃদ্ধির
জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির আরেকটি উদাহরণ
হতে চলেছে। এই সেতু টি ১১১ কিল�োমিটার দীর ্ঘ
জিরিবাম-ইম্ফল রেলওয়ে প্রকল্পের একটি অংশ।
এর লক্ষ্য হল মণিপুরের রাজধানীকে দেশের
ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা। সেতু টিকে
ভূ মিকম্প প্রতির�োধী করা হচ্ছে। এটি রিখটার স্কেলে
৮.৫ মাত্রার ভূ মিকম্প সহ্য করতে পারবে। প্রকল্পটি
শেষ হলে ১১১ কিল�োমিটার দূরত্ব মাত্র আড়াই
ঘন্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে, জিরিবামইম্ফলের (এনএইচ-৩৭) মধ্যে দূরত্ব ২২০ কিমি, এই
রাস্তা যেতে সময় লাগে প্রায় ১০-১২ ঘন্টা। নির্মাণের
পর ননি উপত্যকা অতিক্রমকারী সেতু টি হয়ে
উঠবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পিয়ার ব্রিজ। ২০২৩ সালের
ডিসেম্বরের মধ্যে সেতু টির নির্মাণকার্যশেষ হবে।

দীনদয়াল অন্ত্যোদয় জাতীয় গ্রামীণ
জীবিকা মিশন এবং স্টার্টআপ
গ্রাম উদ্যোক্তা কর্মসূচি স্বনির্ভরতার
যাত্রায় সহায়ক হয়ে উঠছে

অ

র্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে দীনদয়াল
অন্ত্যোদয় জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন এবং
স্টার্টআপ গ্রাম এন্টারপ্রেনারশিপ প্রোগ্রাম শুরু করা
হয়েছিল। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা
মিশন শুরু হওয়ার পর থেকে, ৮.০৪ ক�োটি মহিলাকে
৭৩.৫ লক্ষ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে,
২০১৬ সালে চালু হওয়া স্টার্টআপ গ্রামর উদ্যোক্তা
কর্মসূচির মাধ্যমে এক লক্ষ ৭৮ হাজারেরও বেশি গ্রামীণ
শিল্পকে সহায়তা করা হয়েছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত
তথ্য অনুসারে, চলতি আর্থিক বছরে ব্যাঙ্কগুলি ২৭.৩৮
লক্ষ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীকে ৬২,৮৪৮ ক�োটি টাকা পর্যন্ত ঋণ
দিয়েছে। মহিলা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীগুলির জন্য এই মিশনে
এখন ওভারড্রাফ্ট সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।
বিশ্ব বাজারে স্বমহিমায় হাজির খাদি,
মার্কিন ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘প্যাটাগ�োনিয়া’
প�োশাকের জন্য খাদি ডেনিম বেছে নিয়েছে

ব্র্যান্ড হিসাবে ভারতের খাদি বিশ্বজুড়ে
ফ্যাশন
মানুষের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী নিজেই ভারতের খাদি কীভাবে
মেক্সিক�োয় 'ওহাকা খাদি' ব্র্যান্ডে পরিণত হয়ে উঠেছে
তার কথা বলেছিলেন। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয়
ফ্যাশন ব্র্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাটাগ�োনিয়া, এখন
ডেনিম প�োশাক তৈরির জন্য হস্তশিল্পের খাদি ডেনিম
ফ্যাব্রিক ব্যবহার করছে। ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেক্সটাইল
সংস্থা অরবিন্দ মিলের মাধ্যমে প্যাটাগ�োনিয়া গুজরাট
থেকে ১.০৮ ক�োটি টাকার প্রায় ৩০,০০০ মিটার খাদি
ডেনিম ফ্যাব্রিক কিনেছে। খাদি ডেনিম কেনার ফলে
খাদি কারিগরদের জন্য অতিরিক্ত ১.০৮ লক্ষ ‘ম্যানআওয়ার’ কাজ করতে হয়েছে। ২০১৭ সালের জুলাই
মাসে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প কমিশন সারা বিশ্বে খাদি
ডেনিম পণ্যের ব্যবসা করার জন্য অরবিন্দ মিলস
লিমিটেড, আহমেদাবাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত
করেছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২
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রাষ্ট্র

উত্তরপ্রদেশকে উন্নয়ন উপহার

বিকাশ যাত্রার নতু ন অধ্যায়ে সুয�োগসুবিধা বৃদ্ধির উপর অভিনিবেশ
উত্তরপ্রদেশ বরাবর দেশের স্বর্ণালী সময়ের
সাক্ষী থেকেছে। তা ভারতের গ�ৌরবময়
স্বাধীনতা সংগ্রাম হ�োক বা অর্থনৈতিক যাত্রা বা
নতু ন ভারত গঠন হ�োক, সব কিছুতেই এগিয়ে
উত্তরপ্রদেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন,
"যখন সমগ্র উত্তরপ্রদেশ উন্নয়ন যাত্রায় সামিল
হয়, তখনই দেশ এগিয়ে যায়।" প্রধানমন্ত্রী ম�োদী
শাহজাহানপুরায় গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেন এবং বারাণসীতে কৃষক, নগর
উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তা নির্মাণ এবং পর্যটন
সম্পর্কিত একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেন।
প্রধানমন্ত্রী কানপুরে মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন
করেছেন। আইআইটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে
অংশগ্রহণ করে তিনি যুবকদের একটি স্বনির্ভর
ভারত তৈরির প্রচেষ্টায় অংশ নেওয়ার আহ্বান
জানান।

যে

ক�োন�ো দেশের দ্রুত অগ্রগতি নির্ভর
করে য�োগায�োগ ব্যবস্থার উপর যা
দ্রুত পণ্য পরিবহনের সুবিধা দেয়।

এটি শুধুমাত্র পণ্যের দাম কমাতেই সাহায্য করে
না বরং ব্যবসা, বাণিজ্য ও রপ্তানিকেও উৎসাহিত
করে।

য�োগায�োগ

ব্যবস্থার

প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধি করে সরকার গত সাত বছরে বিশ্বমানের
পরিকাঠাম�ো গড়ে তু লতে অতি দ্রুত গতিতে কাজ
করছে। এই উন্নয়ন যাত্রায় উত্তরপ্রদেশ কেন্দ্রবিন্দু
হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ১৫ নভেম্বর
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেছিলেন এবং
তার ঠিক এক মাস পরে ১৮ ডিসেম্বর ৫৯৪
কিল�োমিটার দীর ্ঘ গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর
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উত্তরপ্রদেশের ১২টি জেলা সরাসরি উপকৃত হবে
এই ছয় লেনের এক্সপ্রেসওয়েটি ৩৬,২০০ ক�োটি টাকার
বেশি ব্যয়ে নির্মিত হবে। মিরাটের বিজ�ৌলি গ্রামের কাছে
থেকে শুরু হয়ে এই এক্সপ্রেসওয়ে প্রয়াগরাজের যুদাপুর
ডান্ডু গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। ভবিষ্যতে, এটি
আট লেনের রাস্তা করা হতে পারে।
এক্সপ্রেসওয়েটি উত্তরপ্রদেশের ১২টি জেলা এবং ৫১৯টি
গ্রামকে সংযুক্ত করবে। যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিসীমা
১২০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি
মিরাট, হাপুর , বুলন্দশহর, আমর�োহা, সম্বল, বাদাউন,
শাহজাহানপুর , হারদ�োই, উন্নাও, রায়বেরেলি, প্রতাপগড়
এবং প্রয়াগরাজের মধ্য দিয়ে যাবে। পুর�োপুরি সম্পূর্ণহলে,
এটি উত্তরপ্রদেশের দীরতম
্ঘ এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে উঠবে যা
রাজ্যের পশ্চিম ও পূর্বঅংশকে সংযুক্ত করবে।
	শাহজাহানপুরের এই এক্সপ্রেসওয়েতে বিমান বাহিনীর
বিমানের জরুরি উড়ান এবং অবতরণে সাহায্যের জন্য
একটি ৩.৫ কিল�োমিটার দীর রানওয়েও
্ঘ
নির্মাণ করা হবে।
এই এক্সপ্রেসওয়ের পাশে একটি শিল্প করিড�োরও তৈরির
প্রস্তাব করা হয়েছে।
গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে
ওই এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা
কৃষি, বাণিজ্য, পর্যটন এবং শিল্পেও গতি আসবে। এই
এক্সপ্রেসওয়েটি একটি শিল্প করিড�োর হিসাবে কাজ করবে
যা বিভিন্ন উৎপাদন ইউনিট, উন্নয়ন কেন্দ্র এবং কৃষি
উৎপাদন এলাকাগুলিকে রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে যুক্ত
করবে।
এই এক্সপ্রেসওয়ে তাঁত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট,
ক�োল্ড স্টোরেজ, গুদামঘর এবং দুগ্ধ ভিত্তিক শিল্প ইত্যাদি
প্রতিষ্ঠানকেও উৎসাহিত করবে।

অর্থনৈতিক
উন্নয়নের জন্য
নতু ন র�োডম্যাপ

মিরাট
আমর�োহা

বাদাউন

ফারুখাবাদ

হারদ�োই

কন�ৌজ
রায়বেরেলি

লখনউ
প্রতাপগড়
প্রয়াগরাজ

খরচ

৩৬,২০০
ক�োটি টাকা

গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে ১২টি
জেলা এবং ৫১৯টি গ্রাম সংযুক্ত হবে।

মিরাট	

১৫ কিমি

শাহজানপুর

৪০ কিমি

হাপুর

৩৩ কিমি

হারদ�োই

৯৯ কিমি

বুলন্দশহর

১১ কিমি

উন্নাও

১০৫ কিমি

আমর�োহা

২৬ কিমি

রায়বরেলি	

৭৭ কিমি

সম্বল

৩৯ কিমি

প্রতাপগড়

৪১ কিমি

বাদাউন

৯২ কিমি

প্রয়াগরাজ

১৬ কিমি

স্থাপন করেন। দেশের বৃহত্তম রাজ্যের জন্য উচ্চ-

রাজ্যের ১২টি জেলাকে সংযুক্ত করে। এর ফলে

গতির য�োগায�োগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ

শুধুমাত্র রাজ্যের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তের দূরত্বই

করে তিনি বলেছিলেন, "উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যার

কমবে না, পাশাপাশি এটি দিল্লি থেকে বিহার যাত্রার

মতই এর আয়তনও বৃহৎ।“ এই গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে

সময়ও কমিয়ে দেবে। যখন সময় সঞ্চয় হয়, সুবিধা
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২
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বারানসীতে উন্নয়নমূলক নতু ন প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২৩ ডিসেম্বর বারাণসী
প�ৌঁছেছিলেন, মাত্র ১০ দিনের মধ্যে এটি তাঁর দ্বিতীয়
সফর ছিল। গত সফরে প্রধানমন্ত্রী ম�োদী কাশীবিশ্বনাথ করিডরের প্রথম ধাপের উদ্বোধন করেছিলেন,
কিন্তু এই সফরে প্রায় ১৫০০ ক�োটি টাকা মূল্যের
২২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। এর আগেও,
প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত প্রকল্পের সূচনা
করেছিলেন,বারাণসীর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়
একাধিক প্রকল্প শুরু করেছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বারানসীতে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য
শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বনস ডেয়ারি কমপ্লেক্সের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই ডেয়ারিটি ৩০ একর
জমি জুড়ে বিস্তৃ ত প্রায় ৪৭৫ ক�োটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ
করা হবে এবং প্রতিদিন ৫ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়া
করার সুবিধা উপলব্ধ থাকবে।

৭

ক�োটির

টাকারও বেশি ব্যয়ে
‘সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট
অফ হায়ার টিবেটান
স্টাডিজে’ একটি শিক্ষক
শিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত
হয়েছে ।

২০
লক্ষেরও

বেশি উত্তরপ্রদেশের
বাসিন্দাদের কেন্দ্রীয়
পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের
মালিকানা প্রকল্পের
অধীনে 'ঘরউনি' বিতরণ
করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বিএইচইউ এবং আইটিআই কর�ৌন্ডিতে
আবাসিক ফ্ল্যাট এবং স্টাফ ক�োয়ার্টারেরও উদ্বোধন
করেছেন।
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেসকল
প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করেছিলেন
তাদের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয়
শিক্ষা মন্ত্রকের শিক্ষক শিক্ষণের
জন্য আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র,
যা প্রায়

১০৭
ক�োটি টাকা ব্যয়ে
নির্মিত হয়েছে।

বনস ডেইরির সঙ্গে যুক্ত

১.৭০

লক্ষের বেশি দুগ্ধ
ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩৫ ক�োটি
টাকার ব�োনাস ডিজিটাল
পদ্ধতিতে পাঠান�ো হয়েছে।

১৩০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে ডাক্তারদের জন্য একটি
হ�োস্টেল, একটি নার্স হ�োস্টেল এবং পণ্ডিত মদন
ম�োহন মালব্য ক্যানসার সেন্টারে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ
সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন
প্রধানমন্ত্রী। ভদ্রসীতে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি সমন্বিত
আয়ুষ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছে।
আয়ুষ মিশনের অধীনে পিন্দ্রা তহসিলে ৪৯ ক�োটি টাকা
ব্যয়ে সরকারি হ�োমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের
সূচনা করা হয়েছে।
প্রয়াগরাজ এবং ভাদ�োহি রাস্তার জন্য দুটি ‘চার থেকে
ছয় লেন' রাস্তার সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপনের পাশাপাশি, শ্রী গুরু রবিদাস জি মন্দির,
সন্ত গ�োবর্ধন, বারাণসী পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম
ধাপেরও উদ্বোধন করা হয়েছিল।
প্রধানমন্ত্রীর আরও যেসব প্রকল্পগুলির উদ্বোধন
করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক ধান
গবেষণা কেন্দ্র, দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক কেন্দ্র,
পেয়াকপুর গ্রামে একটি আঞ্চলিক রেফারেন্স
স্ট্যান্ডার্ডস ল্যাবরেটরি এবং তহসিল পিন্দ্রায় একটি
অ্যাডভ�োকেট ভবন।

বৃদ্ধি পায়, সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয়, তখনই ক্ষমতা

লিঙ্ক এক্সপ্রেসওয়ে, প্রয়াগরাজ লিঙ্ক এক্সপ্রেসওয়ে,

বৃদ্ধি হয়। পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে হ�োক বা দিল্লি-মিরাট

দিল্লি-দেরাদুন

এক্সপ্রেসওয়ে, কুশীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর,

বিমানবন্দর, দিল্লি-মিরাট রাপিড হাই স্পিড করিড�োরের

বা ‘ডেডিকেটেড ফ্রেট করিড�োর’- গুরুত্বপূর্ণ এই

মত�ো প্রকল্পগুলির কাজ পুর�োদমে চলছে।

জাতীয় প্রকল্পগুলি জনসেবার জন্য উৎসর্গ করা

পরিকাঠাম�োতে বিনিয়োগ শুধুমাত্র সরাসরি কর্মসংস্থান

হয়েছে। আজ বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ে, গ�োরক্ষপুর

সৃষ্টি করে না, বেসরকারি খাতকেও সবল করে।
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এক্সপ্রেসওয়ে,

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণভাষণ
শুনতে কিউআর ক�োড
স্ক্যান করুন।

নয়ডা

আন্তর্জাতিক

উত্তরপ্রদেশকে উন্নয়ন উপহার

রাষ্ট্র

কানপুরে মেট্রোর পথ চলা শুরু হল

একসময় বিশ্বে 'প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার' হিসাবে কানপুরের পরিচিত ছিল, উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক রাজধানী
হিসাবে বিবেচিত হত। অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং কাঁচামালের য�োগান থাকলেও, সরু রাস্তা, যানজট এবং
স্থানীয় সংয�োগের অভাবের কারণে শিল্পাঞ্চলগুলি ধুকছিল
ঁ
। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বিষয়টির উপর নজর
রেখেছিলেন। কানপুরের সুদিন ফিরিয়ে আনতে ২০১৯ সালে ১১,০০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে ৩২ কিমি দীর ্ঘ
মেট্রো প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছিল। ২৮শে ডিসেম্বর এই মেট্রো প্রকল্পের প্রথম অংশের উদ্বোধন
করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, “দীরদিন
্ঘ ধরে কানপুরের বাসিন্দারা যানজট নিয়ে অভিয�োগ করতেন।
আপনাদের অনেক সময়, অর্থের অপচয় হয়েছে। আজ প্রথম পর্যায়ের ৯ কিল�োমিটারের এই মেট্রো লাইনের
কাজ শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে এসব অভিয�োগ নিষ্পত্তির সূচনা হয়েছে। কর�োনার মত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও
গত ২ বছরে এই কাজ শুরু করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রশংসার য�োগ্য।”

উত্তরপ্রদেশ মেট্রোয় সর্বাধিক সংখ্যা
মেট্রো ব্যবহৃত হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতি বীণা-পানকি
পাইপলাইন উৎসর্গকরেছেন

২০১৪ সালের আগে রাজ্যে মেট্রোপথের ম�োট দৈর্য্ঘ
ছিল নয় কিল�োমিটার। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে,
মেট্রোর দৈর্য্ঘ ম�োট ১৮ কিল�োমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের বীনা ও উত্তরপ্রদেশের
পানকির মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের জন্য পাইপলাইন
প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। ৩৫৬ কিল�োমিটার দীর ্ঘ
এই প্রকল্পের ক্ষমতা বার্ষিক প্রায় ৩৪.৫ লক্ষ মেট্রিক
টন।
মধ্যপ্রদেশের বীনা শ�োধনাগার থেকে কানপুরের
পানকি পর্যন্ত সম্প্রসারিত এই প্রকল্প নির্মাণে ১,৫০০
ক�োটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছিল। এর ফলে
বীনা শ�োধনাগার থেকে পেট্রোলিয়াম পণ্য ব্যবহারে
সুবিধা হবে।
পূর্ব ও মধ্য উত্তরপ্রদেশ, উত্তর বিহার এবং দক্ষিণ
উত্তরাখণ্ড-এর মত�ো অঞ্চলগুলিও সুবিধা পাবে।
পাইপলাইনের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম পরিবহন
পরিবেশ রক্ষা করবে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস
করবে।

	কানপুর মেট্রোকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে উত্তরপ্রদেশে
মেট্রোর দৈর্য্ঘ এখন ৯০ কিল�োমিটারের গণ্ডি অতিক্রম
করেছে। কানপুর মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম ধাপের
সমাপ্তির পরে, উত্তরপ্রদেশ দেশের প্রথম রাজ্য হয়ে
উঠেছে যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক শহরে মেট্রো রেল
চলছে।
উত্তরপ্রদেশ মেট্রো রেল কর্পোরেশন ২০১৯ সালের ১৫
নভেম্বর এই করিড�োরের কাজ শুরু করেছে। এখন
ঠিক দুই বছর ৪৩ দিন পর মেট্রো যাত্রী পরিষেবার জন্য
পুর�োপুরি প্রস্তুত৷

শক্তিশালী পরিকাঠাম�োর মাধ্যমে উন্নয়নের বাধা দূর

ভ্রমণের সময় কমিয়ে দেবে না বরং ট্র্যাফিক যানজটের

হলে তা এলাকাকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে

কারণে পরিবেশের ক্ষতিও হ্রাস করবে। মেট্রো,

যেতে সাহায্য করে। এই প্রকল্প একাধিক উদ্দেশ্য এবং

বিমানবন্দর, জলপথ এবং প্রতিরক্ষা করিড�োরের সঙ্গে

বহু-মডেল সংয�োগের উপর জ�োর দিয়ে নির্মাণ করা

য�োগায�োগের কারণে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে

হচ্ছে। এই প্রকল্প শুধুমাত্র এক শহর থেকে অন্য শহরে

এবং কর্মসংস্থান ক্ষেত্রকেও উৎসাহিত করবে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ
ভাষণ শুনতে কিউআর
ক�োড স্ক্যান করুন।
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রাষ্ট্র

উত্তরপ্রদেশকে উন্নয়ন উপহার

৫৪তম সমাবর্তন,
আইআইটি, কানপুর

২০৪৭ সালে ভারতের রূপকল্প গঠনের
চাবিকাঠি রয়েছে তরুণদের হাতে

২০৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষপূরণ হবে। দেশের এই অমৃত যাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা
পালন করবেন তরুণরা। দেশের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গত সাত বছরে শুরু হওয়া প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনভিত্তিক ডিজিটাল ইক�োসিস্টেমের সাফল্য আগামী ২৫ বছরে দেশের তরুণদের উপর নির্ভর করবে।
দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কানপুর আইআইটির ৫৪তম সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী ভারতের সেই সকল তরুণ প্রতিভাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।
স্বাধীনতার লাভের ৭৫তম বছরে,
আমাদের ৭৫টিরও বেশি ইউনিকর্ন,
৫০ হাজারের বেশি স্টার্ট-আপ
রয়েছে। এর মধ্যে গত ৬ মাসে নতু ন
১০ হাজার যুক্ত হয়েছে। ভারত বিশ্বের
দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ হাব হিসাবে
গড়ে উঠছে এবং এই কৃতিত্ব অর্জনে
আইআইটি’র
পড়ুয়াদের
বিশেষ
অবদান রয়েছে। সাম্প্রতিক একটি
রিপ�োর্ট অনুসারে, বিশ্বের অনেক
উন্নত দেশকে পিছনে ফেলে ভারত
তৃতীয় বৃহত্তম ইউনিকর্ন দেশ হয়ে
উঠেছে।
গত সাত বছরে দেশে ‘স্টার্ট আপ
ইন্ডিয়া’, ‘স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া’র মত�ো
কর্মসূচি শুরু হয়েছে। দেশ অটল
ইন�োভেশন মিশন এবং পিএম রিসার্চ
ফেল�োশিপের মাধ্যমে তরুণদের
জন্য নতু ন নতু ন ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।
জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে তরুণদের
দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্যবসা
করার পথ সহজ করা হচ্ছে, ব্যবসা
সংক্রান্ত নীতিগত বাধা দূর করা
হয়েছে।

নতু ন ভারত গঠনে ছাত্রছাত্রীদের
অংশগ্রহণ করার আহ্বান

অমৃত মহ�োৎসবের এই সন্ধিক্ষণে আইআইটি’র সকল পড়ুয়া বিশেষ
কর্তব্য পালন করতে সক্ষম। ২০৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের ১০০ বছরে
যে নতু ন ভারত গড়ে উঠবে তাতে সর্বাধিক অবদান থাকবে ছাত্রদের।
আগামী ২৫ বছরে ভারতের বিকাশের লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে
হবে। আপনি যখন আপনার জীবনের ৫০ বছর পূর্ণকরবেন, তখনকার
ভারত কেমন হবে, তার জন্য আপনাকে আজ থেকেই কাজ শুরু
করতে হবে।
এগুলি শুধুমাত্র দেশের প্রতি নিছক দায়বদ্ধতা নয়, আমাদের প্রজন্মের
বহু মানুষ এই স্বপ্নগুলি লালন করেন। কিন্তু, সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে
রূপ দিতে পরিশ্রম করতে হয়। ছাত্রসমাজই পারে আধুনিক ভারত গড়ে
তু লতে। তাঁদের সুবিধা আছে, সামর্থ্য আছে।

স্বনির্ভর ভারত গঠনে বদ্ধপরিকর
স্বনির্ভর ভারত গঠনের জন্য ছাত্রসমাজকে বদ্ধপরিকর হতে হবে। স্বনির্ভর
ভারত হল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, যে ভারত কারও উপর নির্ভরশীল থাকবে না।
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন- আমরা যদি স্বনির্ভর না হই, তাহলে আমাদের
দেশ কীভাবে লক্ষ্য পূরণ করবে, কীভাবে গন্তব্যে প�ৌঁছাবে? দেশ যখন
স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করবে, সেই সাফল্যে যেন সকলের অবদান
থাকে। সেটাই হবে ছাত্রদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি।
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প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ
ভাষণ শুনতে
কিউআর ক�োড
স্ক্যান করুন।

নির্বাচন আইন (সংশ�োধনী) বিল

রাষ্ট্র

নির্বাচন সংক্রান্ত সংস্কার সাধনের সময়
নির্বাচনের সময় অনেক জায়গা থেকেই জাল ভ�োটার বা জাল ভ�োটার আইডি কার্ডের
কথা শ�োনা যায়। এই বিষয়গুলি বন্ধ করতে সরকার নির্বাচন আইন (সংশ�োধনী) বিল
২০২১ পাস করেছে। এর ফলে ভ�োটার কার্ড আধার কার্ড থেকে লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্য
জানতে পারবে। ভারত এতদিন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে পরিচিত ছিল, এখন থেকে
ভারত বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিশালী গণতন্ত্রে পরিণত হবে।

ল�ো

কসভা, বিধানসভা বা পঞ্চায়েত
নির্বাচন, যাই হ�োক না কেন সকলের
একই ভ�োটার তালিকা ব্যবহার করা
উচিৎ। এবং তা করতে আমাদের প্রথমে একটি পথ
তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা ভ�োটার
তালিকা তৈরি করে আমরা কেন সময় ও অর্থ নষ্ট
করছি? ভ�োটদানের জন্য এখন প্রত্যেকের ১৮ বছর
বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। আগে বয়সের পার্থক্য
ছিল, তাই একটু আলাদা ছিল, কিন্তু এখন আর নেই।”
গত বছর সংবিধান দিবস উপলক্ষে প্রিসাইডিং
অফিসারদের একটি সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
উপরিউক্ত কথাগুলি বলেছিলেন। এই কথাগুলি
ভারতের নির্বাচন সংক্রান্ত সংস্কারের ইঙ্গিত ছিল।
শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন সংসদের উভয়
কক্ষ নির্বাচন আইন (সংশ�োধনী) বিল, ২০২১
অনুম�োদন করেছে।
যদিও বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, তাও আধার
নম্বরের সঙ্গে ভ�োটার আইডি কার্ড যুক্ত করা
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতের মত�ো বৃহৎ
দেশে ভবিষ্যতে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে এটি
তাৎপর্যপূর্ণহয়ে উঠবে। এর ফলে শুধু ভুয়ো ভ�োটার
আইডি কার্ডই ধরে ফেলা সম্ভব হবে না, বরং জাল
ভ�োটারদেরও চিহ্নিত করা যাবে।
ভুয়�ো ভ�োটার পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বহুদিন ধরে
বেআইনি কাজ করা হচ্ছিল। ভুয়ো ভ�োটার আইডি
ব্যবহার করে নির্বিচারে ম�োবাইল সংয�োগ নেওয়া
হচ্ছে এবং রেশন কার্ড তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া
বেশ কিছু বাড়তি সরকারি সুয�োগ-সুবিধা নেওয়া
হচ্ছে। নতু ন নিয়মের ফলে নির্বাচনে কারচুপির
সুয�োগ হ্রাস পাবে। এই বিলটি নির্বাচনী সংস্কারের
দৃষ্টিক�োণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত
হচ্ছে, কারণ বর্তমানে নাগরিকরা শুধুমাত্র একবারই
ভ�োটার তালিকায় নাম যুক্ত করতে পারেন। কিন্ত
নতু ন নিয়মে এখন থেকে বছরে চারবার এই সুয�োগ
পাওয়া যাবে।

গুরুত্বপূর্ণপরিবর্তন:
আধারের সঙ্গে ভ�োটার আইডি লিঙ্ক করা সম্পূর্ণ
স্বেচ্ছাধীন, বাধ্যতামূলক নয়। নাগরিকরা এখন বছরে
চারবার ভ�োটার তালিকায় নাম যুক্ত করার সুয�োগ
পাবেন। ১ জানুয়ারি (যা ইতিমধ্যে বর্তমান), ১ এপ্রিল, ১
জুলাই এবং ১ অক্টোবর।
“স্ত্রী" শব্দটির পরিবর্তে ‘সঙ্গী’ শব্দটি ব্যবহৃত হবে,
যা আইনের লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। মহিলা
সৈনিকদের স্বামীদের সেবা ভ�োটারের মর্যাদা প্রদান করা
হবে।
	নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার জন্য, ভ�োট
গণনার জন্য, ভ�োটিং মেশিন এবং ভ�োটদানের সামগ্রী
সংরক্ষণের জন্য এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও কর্মীদের
থাকার জন্য যেক�োন স্থান ব্যবহার করতে পারে।

আধারের সঙ্গে ভ�োটার আইডি যুক্ত করার সুবিধা
এর সাহায্যে জাল ভ�োট ও জাল ভ�োটদাতাদের শনাক্ত করা যাবে।
এটি বিভিন্ন স্থানে একই ব্যক্তির একাধিক তালিকাভুক্তির মত বিষয়
প্রতির�োধ করবে। নির্বাচনী তথ্য ভাণ্ডার মজবুত হবে। বিদেশে
থাকা ভ�োটাদাতারা যেক�োন�ো স্থান থেকে ভ�োট দিতে পারবেন।

বিভ্রান্ত হবেন না
	স্বেচ্ছামূলক সংয�োগ: আধার এবং নির্বাচনী তথ্য
ভাণ্ডারের মধ্যে প্রস্তাবিত সংয�োগ স্বেচ্ছাধীন।
	ভ�োটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা নেই :
ভ�োটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ক�োনও
আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে না এবং ক�োনও ব্যক্তি
যদি আধার নম্বর প্রদান বা সম্পর্কিত তথ্য জানাতে
অপারগ হন সেক্ষেত্রে ভ�োটার তালিকা থেকে নাম
বাদ দেওয়া হবে না।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২
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বেটি বাঁচাও- বেটি পড়াও

শিক্ষিত মহিলা
সমৃদ্ধশালী সমাজ

দীরদিন
্ঘ ধরে দেশে পুরুষদের তু লনায় মহিলাদের অনুপাত
কম ছিল। সরকারের লক্ষ্য ছিল এই অনুপাতের বৈষম্য
দূর করা। ১৯৬১ সাল থেকে ২০১১ সাল পরন্ত
্য যে সকল
আদমশুমারি হয়েছিল, সেখানে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির
প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছিল। অনেক রাজ্যে কন্যা ভ্রূণহত্যার
মত নৃশংস অপরাধের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। এমতাবস্থায়
সবচেয়ে জরুরি ছিল মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
গর্ভস্থ শিশু কন্যারা যাতে পৃথিবীর আল�ো দেখতে পায়, ভূ মিষ্ঠ
হওয়ার আগেই যেন তাদের হত্যা করা না হয়, সেই লক্ষ্যে
সরকার ২০১৫ সালে হরিয়ানা থেকে 'বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও'
অভিযান শুরু করেছিল। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার কারণে
ভারত সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। এই প্রথমবার ভারতে
লিঙ্গ অনুপাতে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয়
পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষার পঞ্চম পর য়
্যা অনুসারে, দেশের
জনসংখ্যার লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০০ পুরুষে মহিলাদের
সংখ্যা) ১০০০:১০২০ হয়েছে।
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দে

শের সকল নাগরিকের
প্রতি শিশুকন্যাদের রক্ষা
এবং তাঁদের শিক্ষিত করার
জন্য অনুর�োধ করছি। পরিবারের কন্যারা
সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্রী, দেশের সম্পদদেশের ঐশ্বর-্য তাঁরা ব�োঝা নয়। পুত্র এবং
কন্যা পরিবারে উভয়েরই প্রয়�োজন আছে,
এক অপরকে ছাড়া পরিবার সম্পূর্ণ হয় না।
কন্যাদের ছাড়া দেশ এগিয়ে যেতে পারে না।“
ঠিক সাত বছর আগে হরিয়ানার পানিপত
জেলা থেকে 'বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও'
অভিযান শুরু করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী উপরিউক্ত কথাগুলি বলেছিলেন।
প্রথমবারের মত�ো দেশের ক�োন�ো শীর্ষ নেতা
ক�োন�ো রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির মূল্যায়ন না
করেই এমন মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, যার
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শিশুকন্যাদের রক্ষা করতে মিশনের সূচনা
১৯৬১ সালে শিশুদের লিঙ্গ অনুপাত (০-৬ বছর)
ছিল প্রতি ১০০০ ছেলে পিছু ৯৭৬ জন মেয়ে
এবং ২০১১ সালে সেই অনুপাত হ্রাস পেয়ে ৯১৮
হয়েছিল। লিঙ্গ অনুপাতের এই বৈষম্যের জন্য
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কুসংস্কার
দায়ী ছিল। পুত্র সন্তান তাঁদের কাছে কাম্য ছিল,
ফলস্বরূপ কন্যাদের প্রতি বৈষম্য শুরু হয়েছিল।
যে দেশে শক্তি হিসাবে নারীরা পূজিত হন, সেখানে
কন্যা ভ্রূণহত্যার মত জঘন্য অপরাধ সামাজিক
কাঠাম�ো- বিচার-সংস্কারের মত বিষয়গুলি প্রশ্ন
তু লেছিল।
	কন্যা ভ্রূণহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি এবং শিশু লিঙ্গ
অনুপাত ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। সেই পটভূ মিতে
হরিয়ানার পানিপতে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'
প্রকল্প চালু করার সময় প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালের
২২ জানুয়ারি সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট স্কিম
ঘ�োষণা করেছিলেন।
‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ প্রকল্পের উদ্দেশ্য
হল কন্যা ভ্রূণহত্যা প্রতির�োধ করা, মেয়েদের
মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা, তাঁদের নিরাপত্তা

প্রদান করা। অপরদিকে সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট
প্রকল্পের লক্ষ্য হল কন্যাদের শিক্ষা ও বিবাহের ব্যয়
হ্রাস করা।
ভ্রূণহত্যা র�োধ করতে পিসি-পিএনডিটি (ভ্রূণের
লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য প্রসবপূর্বপরীক্ষাগুলি নিষিদ্ধ
করা) আইনের কঠ�োর প্রয়োগ, দেশব্যাপী সচেতনতা
অভিযান এবং প্রচার শুরু হয়েছিল। তৃণমূল স্তরে
সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সংবেদনশীলতা,
সচেতনতা এবং সম্প্রদায়ের সংহতির জন্য বেশ
কয়েকটি প্রচারাভিযান চালু করা হয়েছিল। শিশু
লিঙ্গ অনুপাতের হার উদ্বেগজনক এমন ১০০টি
জেলায় এটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে প্রথম
পর্যায়ে শুরু হয়েছিল। এরপর আরও ৬১টি জেলায়
সম্প্রসারিত করা হয়েছিল।
১৬১টি জেলায় এটি সফলভাবে বাস্তবায়নের পর,
এটি আরও ২৪৪টি জেলায় শুরু হয়েছে। দেশের
৯৫ শতাংশেরও বেশি স্কুলে মহিলাদের জন্য
শ�ৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে শ�ৌচাগার
নির্মাণ হওয়ায় এখন মেয়েদের স্কুলছুটের সংখ্যা
কমেছে।

সুকন্যা সমৃদ্ধি য�োজনা ভবিষ্যত
গঠন করছে

উদ্দেশ্য
লিঙ্গ নির্ধারণ
প্রতির�োধ করা।
কন্যা সন্তানের প্রাণরক্ষা
এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত
করা।

কন্যা সন্তানের শিক্ষা
নিশ্চিত করা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
#selfiewithdaughter এবং
#bharatkilaxmi-এর মত�ো
প্রচারাভিযান শুরু করে ‘বেটি
বাঁচাও, বেটি পড়াও’ অভিযানকে
একটি নতু ন দিশা দেখিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ
ভাষণ শুনতে
কিউআর ক�োড
স্ক্যান করুন।

সুকন্যা সমৃদ্ধি য�োজনার অধীনে কন্যাদের জন্য যে
ক�োনও প�োস্ট অফিস বা ব্যাঙ্কে একটি সুকন্যা অ্যাকাউন্ট
খ�োলা যেতে পারে। এতে মাসে সর্বনিম্ন ২৫০ টাকা এবং
বছরে সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা জমা রাখা যাবে। ৮.৪০%
হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ পাওয়া যাবে। সুকন্যা অ্যাকাউন্টে ১৫
বছরের জন্য প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা জমা রাখলে,
২১ বছর পর আপনার প্রায় ৭৪ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে।
এই অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা করলে তা করমুক্ত হবে।
এছাড়াও, কন্যার বয়স ১৮ বছর হয়ে গেলে আপনি ৫০%
অর্থতু লতে পারবেন এবং বাকি ৫০% অর্থকন্যার বিয়ের
সময়ও ত�োলা যাবে৷
উদ্দেশ্য ছিল সমাজে বিদ্যমান সংকীর্ণ মানসিকতা দূর
করা। দেশে এক নতু ন যুগের সূচনা হয়েছে। জাতীয়
পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষার সাম্প্রতিক তথ্য থেকে
জানা গিয়েছে, লিঙ্গ অনুপাতে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি
পেয়েছে। পূর্বের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল প্রতি হাজার
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নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে...
আমাদের সকলের জীবনেই মা, ব�োন, কন্যার প্রভাব রয়েছে। পৃথিবীতে তাঁরা শুধুমাত্র নতু ন
প্রাণের জন্মই দেন না, সেই সন্তাকে লালন-পালন করেন, তাঁকে সমাজের উপযুক্ত করে ত�োলেন।
মহিলাদের শিক্ষা এবং তাঁদের দক্ষতা শুধুমাত্র পরিবারের নয়, সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ
করে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ২১ ডিসেম্বর প্রয়াগরাজে মহিলা
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীগুলির অ্যাকাউন্টে ১০০০ ক�োটি টাকা অর্থপাঠান�োর সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী বলেছিলেন, “আমরা শিশুকন্যার জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি স্তরে মহিলাদের
ক্ষমতায়নের জন্য পরিকল্পনা ও প্রচারণার ব্যবস্থা করেছি৷”
মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস পর্যন্ত বাড়ান�ো হয়েছে
যাতে প্রসবের পরে মহিলারা নিজেদের এবং
সন্তানের প্রাথমিক যত্ন নিতে পারেন। কর্মক্ষেত্র
সংক্রান্ত উদ্বেগ হ্রাস পায়। দরিদ্র পরিবারগুলিতে
অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা বেশ
কঠিন। তাই অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের টিকাকরণ,
হাসপাতালে প্রসব এবং গর্ভাবস্থায় পুষ্টির দিকে
বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি।
প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা য�োজনার অধীনে,
অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৫০০০
টাকা জমা দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা পুষ্টিকর খাদ্য
গ্রহণ করতে পারেন। এখনও পর্যন্ত দুই ক�োটিরও
বেশি গর্ভবতী মহিলাকে প্রায় ১০ হাজার ক�োটি
টাকা দেওয়া হয়েছে।
স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে কর্মজীবন এবং
সংসার পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নারীদের সুবিধা ও
স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। স্বচ্ছ
ভারত মিশনের অধীনে ক�োটি ক�োটি শ�ৌচাগার
নির্মাণ, উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে দরিদ্রদের
গৃহে গ্যাস সংয�োগ সুবিধা এবং বাড়ি বাড়ি
পুরুষের মধ্যে ৯৯১ জন নারী। লিঙ্গ অনুপাতে শহরের
তু লনায় গ্রামগুল�োর ফল ভাল�ো। শহরে, যেখানে প্রতি
১০০০ পুরুষে ৯৮৫ জন মহিলা, গ্রামে এই সংখ্যা
১০০০ জন পুরুষ পিছু ১০৩৭ জন মহিলা। শুধু তাই
নয় ২০১৫-২০১৬ সালে জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত
৯১৯ ছিল, এখন মেয়েদের সংখ্যা ৯২৯ হয়েছে।
২১ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আয়োজিত
নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে এই সাফল্যের বিষয়টি
উপস্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, “গর্ভস্থ
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শিশুকন্যাদের হত্যা করা ঘৃণ্য অপরাধ। প্রতিটি শিশুর
ভূ মিষ্ঠ হওয়ার অধিকার রয়েছে। সেই লক্ষ্যে আমরা
‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ অভিযান শুরু করেছি।
সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। এর
ফলে দেশের অনেক রাজ্যে কন্যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি
পেয়েছে। কন্যারা যাতে পড়াশ�োনা সম্পন্ন করতে
পারে এবং তাঁরা যাতে স্কুলছুট না হয়, সেজন্য আমরা
নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। সুকন্যা সমৃদ্ধি য�োজনার
আওতায় প্রায় আড়াই ক�োটি মেয়ের অ্যাকাউন্ট খ�োলা

বেটি বাঁচাও- বেটি পড়াও

কলের জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর
ফলে আমাদের ব�োনদের জীবনে নিত্য দিনের
কাজগুলি সহজ হয়ে উঠেছে এবং তাঁদের মর্যাদা
বৃদ্ধি পেয়েছে।
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে পাঁচ লক্ষ টাকা
পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা
হচ্ছে, এই প্রকল্প থেকে মহিলারা সবচেয়ে বেশি
উপকৃত হয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার অধীনে যে বাড়িগুলি
হস্তান্তর করা হচ্ছে, সেগুলি মহিলাদের নামে করা
হয়েছে। মুদ্রা য�োজনা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের
নতু ন মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছে। এই
প্রকল্পের অধীনে অনুম�োদিত ম�োট ঋণের প্রায়
৭০% মহিলাদের দেওয়া হয়েছে।
	দীনদয়াল অন্ত্যোদয় য�োজনার মাধ্যমে সারা
দেশে স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী এবং গ্রামীণ সংস্থাগুলির
সঙ্গেও মহিলাদের যুক্ত করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের
আগের পাঁচ বছরের তু লনায় গত সাত বছরে
জাতীয় জীবিকা মিশনের অধীনে সহায়তার
পরিমাণ প্রায় ১৩গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে
হয়েছে। বড় হওয়ার পর তাঁদের স্বপ্ন পূরণের জন্য এই
অর্থেসুদের হারও বেশি ধার্যকরা হয়েছে।“
২০১৪ সালে মা ভারতীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা
বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার শিশুকন্যাদের শিক্ষা
এবং জীবন রক্ষার মত বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।
‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ আর নিছক সরকারি
অভিযান থাকল না, সারা দেশে এই স্লোগান ছড়িয়ে
পড়েছিল। মানুষের চিন্তাধারা ক্রমশ পরিবর্তন হতে
শুরু করল। মাতৃ জঠরে যাঁদের হত্যা করার রেওয়াজ
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আগে প্রতিটি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গ্যারান্টি ছাড়াই ১০
লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতেন, এখন সেই সীমা
দ্বিগুণ হয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
	কর�োনা মহামারি চলাকালীন সময়ে সরকার
সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে রেশন নিশ্চিত
করেছে। মহিলারা যাতে রাতের শিফটে কাজ
করতে পারেন সেই জন্য একাধিক নিয়ম সহজ
করা হয়েছে। মহিলাদের খনিতে কাজ করার
ক্ষেত্রেও সরকার বিধিনিষেধে ছাড় দিয়েছে।
এখন থেকে মেয়েরাও সৈনিক স্কুলে পড়ার সুয�োগ
পাবে। ধর্ষণের মত�ো জঘন্য অপরাধের দ্রুত
বিচারের জন্য সারা দেশে প্রায় ৭০০টি ফাস্ট-ট্র্যাক
আদালত গঠন করা হয়েছে। মুসলিম মহিলাদের
সহায়তায় তিন তালাকের মত কুপ্রথার অবসানে
আইনও তৈরি করা হয়েছে।
	ল�োকসভা বাল্য বিবাহ নিষেধাজ্ঞা (সংশ�োধনী )
বিল, ২০২১-এর সুপারিশ করা হয়েছে, যেখানে
মহিলাদের বিবাহের বয়স ১৮ থেকে ২১ বছর
করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিলটি স্থায়ী
কমিটিতে পাঠান�ো হয়েছে।
ছিল, এখন সেই সকল শিশুকন্যারা পৃথিবীর আল�ো
দেখতে পাচ্ছে। ফলস্বরূপ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে
এই প্রথমবার পুরুষের তু লনায় মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি
পেয়েছে। দেশের কন্যারা আজ নিজেদের স্ব-আসনে
প্রতিষ্ঠিত করেছে যা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর ‘সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ, সকলের
বিশ্বাস এবং সকলের প্রয়াস’ মন্ত্র দ্বারা। এখন দেশের
কন্যারা শিক্ষায়-প্রতিভায় নিজ ভাগ্য জয় করে নিতে
সক্ষম।
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ভারত বিশ্ব পর্যটনের কেন্দ্র হয়ে উঠছে

বিবিধের মাঝে

মহামিলন তীর্থ
ভারত ভ্রমণ করুন, অনন্য
অভিজ্ঞতা লাভ করুন

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল ব্যবসায়িক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল পর্যটন। ভারতের
প্রাচীন অত্যাশ্চর্যসাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি দীরদিন
্ঘ
ধরে বিশ্বের সকল দেশের মানুষকে
আকৃষ্ট করেছে। এখন সেই সকল স্থানগুলিকে আধুনিক অবকাঠাম�োর একটি বিশাল নেটওয়ার্ক
যথা রেল, সড়ক, আকাশপথ, জলপথ, হ�োটেল ও হাসপাতাল এবং শক্তিশালী ইন্টারনেট-ম�োবাইল
সংয�োগের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। পর্যটনের সুয�োগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে এর লাভের গতিও বৃদ্ধি
পাচ্ছে। এছাড়াও, সরকারের পরিচ্ছন্নতা অভিযান পর্যটন ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে।
এই দিকগুলি আন্তঃসংযুক্ত যা শুধুমাত্র পর্যটনকে উৎসাহিত করে না বরং নতু ন কর্মসংস্থানের
সুয�োগও সৃষ্টি করে। ভারতে ২৫ জানুয়ারি জাতীয় পর্যটন দিবস পালিত হয়, ভারত বিভিন্ন উদ্ভাবনী
উদ্যোগের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের পরিবর্তন সাধন করতে চলেছে।
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নগেন্দ্র ভারতী উড়ান স্কিমের অধীনে
বিজয়ওয়াড়া থেকে কুদ্দাপাহ পর্যন্ত
বিমানযাত্রা করেছিলেন, তিনি বলেন,
আগে পরিবারের সঙ্গে কুদ্দাপাহ থেকে
বিজয়ওয়াড়া পর্যন্ত যাত্রা অত্যন্ত কষ্টকর
ছিল। আগে সড়কপথে ৮ থেকে ১১ ঘন্টা
সময় লাগত, কিন্তু এখন আমরা বিমানে
যাতায়াত করতে পারি।“ উড়ান ‘ফ্লাইট’
চালু হওয়ার ফলে আমার এবং পরিবারের
সকলের পক্ষে কনক দুর্গা মাতা ভ্রমণ
অনেক সুবিধাজনক হয়েছে। এই চমৎকার
উদ্যোগের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

ভারতের একটি
সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে।
আমাদের সংস্কৃতি হাজার হাজার
বছরের পুরন�ো। বিশ্বকে আমাদের
আর নতু ন করে কিছু দেওয়ার নেই।
আমাদের দেশ নিজ ইতিহাস, কৃষ্টি,
সৃষ্টিতে ভরপুর। এগুল�ো আমাদের
পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া জিনিস,
তাঁদের আশীর্বাদ। পর্যটন ক্ষেত্রে
ভারতের অগ্রগতি কেউ র�োধ
করতে পারবে না।
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গত ডিসেম্বরে স্পেনের
মাদ্রিদে ‘ইউএন ওয়ার্ল্ড
ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনে’র
২৪তম সাধারণ অধিবেশনে
তেলঙ্গানার প�োচামপল্লী
গ্রামটিকে ‘ইউএন ওয়ার্ল্ড
ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন’
সেরা পর্যটন গ্রাম হিসাবে
মন�োনীত করেছে। গ্রামের
অনন্য বয়ন শৈলী এবং
নিদর্শনগুলির উপস্থাপনের
মাধ্যমে প�োচম্পালি নিজস্ব
পরিচয় গড়ে তু লেছে। একটি
স্বনির্ভর ভারতের জন্য
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
‘ভ�োকাল ফর ল�োকাল’
মন্ত্রের উদাহরণ হয়ে উঠেছে
প�োচম্পালি। এই বছর জাতীয়
পর্যটন দিবস ২৫ জানুয়ারি
এই গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে।

পর্যটনের বিকাশ

২০২১ সালের ডিসেম্বরের গ�োড়ার দিকে
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগ�ো থেকে
ওল্টার সাইমন মিলিও (৬৯) এবং জন
(৮০) প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন।
২০২০ সালের মার্চে ক�োভিড লকডাউনের
পর এই প্রথমবার তাঁরা ১৮ দিনের ট্যুরিস্ট
ভিসায় ভ্রমণে এসেছিলেন। ভ্রমণকারী
হিসাবে তাঁরা ভারতের পর্যটন স্থানগুলিকে
নিরাপদ বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতের
টিকাদান কর্মসূচিকে বিশ্বের অন্যান্য
দেশের তু লনায় ভাল�ো অনেক ভাল
বলে প্রশংসাও করেছেন। জীবনের এই
বয়সে ভ্রমণ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, “ভ্রমণে
বয়স ক�োনও বাধা নয়। যতদিন আপনি
ভাল�ো আছেন, ততদিন আপনার কাছে
অ্যাডভেঞ্চার করার সুয�োগ আছে।“
ক�োভিড সময়কালে পর্যটনক্ষেত্রের
বিকাশের জন্য ভারত সরকার বিনামূল্যে
পাঁচ লক্ষ ভিসা প্রদান করেছিল, সেই
উদ্যোগের অংশ হিসাবে ওল্টার এবং জন
ভারতে এসেছিলেন। ভারতের পরিবেশ
এবং প্রকৃতি তাঁদের এতটাই পছন্দ হয়েছে
যে তাঁরা অন্য সকল পর্যটকদের ভারত
ভ্রমণের অনুর�োধ করেছিলেন।
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র্যটন দেয় অভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতা
দেয় তৃপ্তি। ভারতের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে
আধুনিকতা পরিকাঠাম�ো যুক্ত হয়েছে,
ফলস্বরূপ মানুষের যাত্রা- ভ্রমণ সংক্রান্ত
সুয�োগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, সময় অপচয় হ্রাস পেয়েছে।
উপরে উল্লিখিত তিনটি উদাহরণ থেকে ব�োঝা যায় যে
সরকার যদি পর্যটনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়, তাহলে
উন্নত সুয�োগ-সুবিধা, পরিবেশ রক্ষা, দ্রুত সংয�োগের মত
বিষয়গুলির উপর মন�োনিবেশ করতে হবে। আধুনিক
পরিকাঠাম�ো তৈরি হলে সারা বিশ্বের মানুষের পছন্দের
পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠবে ভারত। ক�োভিড-১৯ মহামারি
বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে ক�োনও না ক�োন ভাবে প্রভাবিত
করেছে। এতদিনের অভ্যস্ত জীবনধারায় পরিবর্তন
এসেছে। যাইহ�োক, 'নতু ন স্বাভাবিক'-এর এই যুগে , টিকা
দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত গতি নতু ন দিকনির্দেশনা
দিচ্ছে এবং পর্যটন থেকে অর্থনীতি পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে
ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। এর ফলস্বরূপ, আধুনিক
পরিকাঠাম�ো এবং সামগ্রিক চিন্তাভাবনা ভারতের পর্যটন
ক্ষেত্রে জ�োয়ার এনেছে। বিশ্বের ১৬০টিরও বেশি দেশের
নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা চালু করার মাধ্যমে ভারতের
পর্যটন ক্ষেত্র এক নতু ন দিশা পেয়েছে।
বিভিন্ন সংস্থার মতে, ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত
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বিশ্ব পর্যটন তালিকায় ভারতের স্থান ৬২ থেকে
৬৫’র মধ্যে ওঠানামা করেছিল, কিন্তু মাত্র
কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত এখন সেই তালিকায়
৩৪ নম্বর স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে।
ভারতীয় অর্থনীতি পর্যটনের দিক থেকে বিশ্বের
সপ্তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, এবং
স্বাস্থ্য পর্যটনের ক্ষেত্রেও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম
দেশ হয়ে উঠেছে। কেভাদিয়া পর্যটন উন্নয়নের
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক, যা পর্যটন খাতে নতু ন
অধ্যায় রচনা করেছে।
বিশ্বাস-আধ্যাত্মিক-অধ্যয়ন পর্যটন বা স্বাস্থ্য
পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন বা ঐতিহ্য পর্যটন
বা ইক�ো-ট্যুরিজম, যুব পর্যটন বা ব্যবসায়িক
কার্যকলাপ সম্পর্কিত পর্যটন, যাই হ�োক না
কেন ভারত বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন
গন্তব্য হয়ে উঠছে। টিকাকরণ এবং মহামারির
বিরুদ্ধে ভারতের অভূ তপূর্ব পদক্ষেপের কারণে
ক�োভিডের সময় পর্যটকশূন্য ভ্রমণ স্থানগুলি
এখন আবার পর্যটদের ক�োলাহলে ভরে উঠছে।
বিশ্বব্যাপী মহামারীর পরে এই খাত দ্রুত পুনরুদ্ধার
করছে কারণ সরকার ক�োভিডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত
অর্থনৈতিক-সামাজিক খাতের পাশাপাশি পর্যটন
ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।
গত বছরের জুন মাসে, সরকার ২০২২
সালের মার্চ পর্যন্ত পাঁচ লক্ষ বিদেশি পর্যটকদের
বিনামূল্যে ভিসা এবং পর্যটন মন্ত্রকের কাছ থেকে
১০০% সরকারি গ্যারান্টি-সহ ভ্রমণ ও পর্যটন
সম্পর্কিত স্টেকহ�োল্ডারদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
ঋণ দেওয়ার মত�ো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।
নিবন্ধিত ট্যুরিস্ট গাইডদের জন্য এক লক্ষ টাকা
পর্যন্ত ঋণও দেওয়া হয়েছে। তবে ক�োভিডের
নতু ন ভ্যারিয়েন্টের জন্য সরকার ‘ফ্রি ভিসা’র
মেয়াদ বাড়ান�োর কথা ভাবছে। কেন্দ্রীয় সরকার
বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের পর্যটন খাতকে
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে।
বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে ভারত সম্ভাবনাময়
ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। এর সবচেয়ে বড়
কারণ হল ই-ভিসা, য�োগায�োগ, উড়ানের মত�ো
স্কিম, প্রশস্ত সড়ক নেটওয়ার্ক, পর্যটনস্থলে
আধুনিক পরিকাঠাম�ো নির্মাণ এবং বিশ্বের
সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর ভাবমূর্তি। তিনি পর্যটকদের কাঁচের দেশের
ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। এটি তার ভাবমূর্তি এবং
পর্যটনের প্রচারের উদ্যোগের ফল যে কর্পোরেট
বিশ্ব শুধুমাত্র তাঁর ২০১৭ সালের হেরিটেজ
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উন্নত পরিকাঠাম�ো
এবং উন্নত সংয�োগ ব্যবস্থার
কারণে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়
পর্যটন খাত। এটি এমন একটি ক্ষেত্র
যেখানে প্রত্যেকের জন্য উপার্জনের উপায়
রয়েছে। ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে
পর্যটনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় সম্ভব।
এই চিন্তাভাবনা নিয়ে দেশকে স্থানীয়
পর্যটনের জন্য উৎসাহিত করতে
একাধিক পর্যায়ে কাজ চলছে।

ই-ভিসা সুবিধার কারণে
পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে

বিদেশি পর্যটকরা যাতে সহজে ভারত ভ্রমণে আসতে
পারেন তার জন্য সরকার ৪৪টি দেশের নাগরিকদের
জন্য ই-ভিসা ঘ�োষণা করেছিল। এখন ১৬৫টি
দেশের মানুষ এই সুবিধা পান, যা ২০১৮ সালে ৪৪
ছিল। ই-ভিসা এখন দেশের ২৫টি বিমানবন্দর এবং
পাঁচটি সমুদ্রবন্দরে উপলব্ধ।
এক বছরের ই-ট্যুরিস্ট ভিসার পাশাপাশি একাধিক
প্রবেশ সুবিধা-সহ পাঁচ বছরের জন্য একটি ই-ট্যুরিস্ট
ভিসা চালু করা হয়েছে। উপরন্তু, দ্বৈত এন্ট্রি সহ এক
মাসের ই-ট্যুরিস্ট ভিসা এবং সরকারি ও গণক্ষেত্রের
কর্মচারীদের জন্য একটি ই-কনফারেন্স ভিসা চালু
করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিসা খরচ মকুব করা হয়েছে।

বিশ্ব তালিকায় ভারতের গতি ঊর্গামী
ধ্ব
পর্যটন ক্ষেত্রে সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ব
ভ্রমণ এবং পর্যটন প্রতিয�োগিতামূলক সূচকে ভারতের
স্থান ক্রমাগত উপরে উঠে আসছে। ওয়ার্ল্ড ইক�োনমিক
ফ�োরামের (ডব্লিউইএফ) প্রতিবেদন অনুসারে ১৪০টি
দেশের মধ্যে ভারত ৩৪তম স্থানে রয়েছে।
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কেভাদিয়া

বৈচিত্র্যের
মাঝে ঐক্যের
প্রতীক

গুজরাতের কেভাদিয়া এক সময় প্রত্যন্ত
গ্রাম ছিল। এটি এখন বিশ্বের অন্যতম
জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।
স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, কেভাদিয়ার উন্নয়ন
যাত্রার প্রতীক। এই মূর্তি দেখতে ‘স্ট্যাচু
অফ লিবার্টি ’র থেকে বেশি পর্যটক ভিড়
করেন। মূর্তি উদ্বোধনের পাঁচ বছরের
মধ্যে ‘স্ট্যাচু অফ ইউনিটি’ দেখতে
পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক ঘুরতে
গিয়েছেন। ক�োভিডের সময় বন্ধ থাকার
পর, এটি এখন আবার পর্যটকদের ভিড়ে
মুখরিত হয়ে উঠছে। য�োগায�োগ ব্যবস্থা
উন্নত হলে, কেভাদিয়ায় প্রতিদিন প্রায়
এক লক্ষ পর্যটক যাবেন বলে অনুমান
করা হচ্ছে।

পরিবেশ সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পিতভাবে কেভাদিয়া
অর্থনৈতিক ও পরিবেশগতভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে
কেভাদিয়াকে একটি প্রধান পর্যটন গন্তব্য হিসাবে বিবেচনা করা
হয়নি। আগেকার দিনের কথা ভাবলে সেটাই স্বাভাবিক মনে হবে।
কারণ তখন ক�োন�ো সড়ক য�োগায�োগ ছিল না, রাস্তার আল�ো ছিল
না, রেল বা পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থাও ছিল না।
এখানকার অন্যতম প্রধান ভ্রমণস্থলগুলি হল স্ট্যাচু অফ ইউনিটি,
সর্দার সর�োবর, বিশাল সর্দার প্যাটেল জুলজিক্যাল পার্ক, আর�োগ্য
বন, জঙ্গল ভ্রমণ এবং নিউট্রিশন পার্ক। এখানে একটি গ্লো গার্ডেন,
একটি ইউনিটি ক্রুজ এবং ওয়াটার স্পোর্টসও রয়েছে।
এই ধরনের পর্যটন বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা নতু ন সুয�োগসুবিধা পাচ্ছেন, কাজের সুয�োগ আসছে। স্থানীয় হস্তশিল্পজাত
পণ্যগুলির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ‘একতা মল’। আদিবাসী গ্রামে,
বাড়িতে থাকার জন্য প্রায় ২০০টি কক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে।

	কেভাদিয়া রেলওয়ে স্টেশনে আদিবাসী আর্ট গ্যালারি এবং ভিউয়িং
গ্যালারি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সেখান থেকে ‘স্ট্যাচু
অফ ইউনিটি’র এক ঝলক দেখা যায়।
একইভাবে, গুজরাটের কচ্ছ, যা একসময় জনশূন্য ছিল, এখন
দেশ ও বিশ্বের একটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কচ্ছ
উৎসব সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করে। রণ উৎসবের
সময়, আনুমানিক ৪-৫ লক্ষ পর্যটক সাদা মরুভূ মি এবং নীল
আকাশের স�ৌন্দর্যউপভ�োগ করতে যান।

সাইটগুলিকে গ্রহণ করার জন্য 'অ্যাডপ্ট এ
হেরিটেজ'-এর আবেদনে সাড়াই দেয়নি, বরং ২৯টি
হেরিটেজ সাইটের জন্য এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে
এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্যে অনেক স্থানে শিল্প সুবিধাও
গড়ে ত�োলা হয়েছে। বিদেশ সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী
ম�োদী একাধিকবার ভারতীয় বংশ�োদ্ভূতদের সম্বোধন

করেছেন। পর্যটনের প্রসারের জন্য তিনি এক বছরে
অন্তত পাঁচটি অ-ভারতীয় পরিবারকে ভারতে আসার
জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
ক�োভিডের মত অভূ তপূর্ব পরিস্থিতিতে ভারত
যেভাবে নিরাপত্তা শক্তিশালী করেছে, সারা বিশ্ব তার
প্রশংসা করছে। এর সুয�োগ নিয়ে ভারত সরকার
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প্রচ্ছদ Story
নিবন্ধ পর্যটনের বিকাশ
‘ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া’র প্রচারের জন্য ২০টিরও বেশি
দূতাবাসে পর্যটন কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে।
অমৃত মহ�োৎসবের বছরে, সরকার ৭৫টি পর্যটন
গন্তব্যকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী গড়ে ত�োলার
উদ্যোগ শুরু করেছে। দেশের মধ্যে পর্যটনের
বিকাশের জন্য, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ‘মন কি বাত’
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে পর্যটনের জন্য
বছরে ১৫টি স্থান পরিদর্শন করার এবং সেগুলি
সম্পর্কে লিখে সচেতনতা তৈরি করার আবেদন
জানিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, ল�োকমান্য তিলক,
স্বামী বিবেকানন্দ, এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে
আবদুল কালামের মত�ো ব্যক্তিত্বরা যখন সারা
ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, সেই ভারত দর্শন তাঁদের
জীবনে-ভাবনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল,
তাঁরা নতু ন দিশা- অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। এমন
পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী 'এক ভারতশ্রেষ্ঠ ভারত’ স্লোগান দিয়ে ভারতের বৈচিত্র্যকে
একত্রিত করেছেন। সাধারণত, ভারতে পর্যটনের
মরসুম চলে অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত। এই
বিষয়টি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক
উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে এখন পর্যটনস্থলে
পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।
উন্নত পরিকাঠাম�োর ফলে পর্যটন ক্ষেত্রের
প্রসার
উন্নত পরিকাঠাম�ো এবং উন্নত সংয�োগ ব্যবস্থার
কারণে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় পর্যটন খাত।
এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রত্যেকের জন্য
উপার্জনের উপায় রয়েছে। ন্যূনতম বিনিয়োগের
মাধ্যমে পর্যটনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় সম্ভব।
এই চিন্তাভাবনা নিয়ে দেশকে স্থানীয় পর্যটনের
জন্য উৎসাহিত করতে একাধিক পর্যায়ে কাজ
চলছে। ক�োনও স্থানের সঙ্গে বিমান য�োগায�োগ
যখন বৃদ্ধি পায়, তখন সেই অঞ্চলে পর্যটনের
বিকাশ হয়। মাতা বৈষ্ণো দেবীর দর্শন হ�োক বা
কেদারনাথ যাত্রা হ�োক, হেলিকপ্টার পরিষেবা
যুক্ত হওয়ায় ভক্তের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সাম্প্রতিক নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের
উদ্যোগও একই কাজ করতে চলেছে।
গত কয়েক বছরের প্রচেষ্টার ফল দৃশ্যমান হতে
শুরু করেছে। পরিকাঠাম�োর উন্নয়নের কারণে
বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে দেশের শীর্ষ তিন
রাজ্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ।
পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা বৃদ্ধির
পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে য�োগায�োগ ব্যবস্থার
আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে অয�োধ্যা
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দ্রুত য�োগায�োগের উপর গুরুত্ব

পর্যটনের জন্য দ্রুত য�োগায�োগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এবং ভারত গত সাত বছরে এই ক্ষেত্রে উল্লেখয�োগ্য অগ্রগতি
করেছে। রাস্তা, রেল বা বিমানবন্দরের অবকাঠাম�ো যাই হ�োক
না কেন, বিশ্বমানের অবকাঠাম�োর উন্নয়ন এবং য�োগায�োগ
ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভ্রমণকারীরা এখন এমন এলাকা
পরিদর্শনের অনুমতি পাচ্ছেন যা আগে অকল্পনীয় ছিল।

১৩,৩৯৪

কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছে,
ক�োভিড সত্ত্বেও ২০২০-২১
আর্থিক বছরে এই কাজ হয়েছে।

নতু ন বন্দে ভারত ট্রেন
আগামী দুই বছরে চালু হবে।

৩৭

কিল�োমিটার রাস্তা তৈরি করে
বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে ভারত।

১১১টি

২০২৪-২০২৫ সালের মধ্যে
এনএইচএআই দ্বারা নির্মিত
জাতীয় মহাসড়কগুলি

২

১,৩৭,৬২৫

হয়েছে। ২০১৪ সালে তা
৯১,২৮৭ কিমি ছিল।
প্রতিদিন

৭৫টি

ভারতে জলপথের
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে

জাতীয় সড়কের দৈর্য্ঘ বেড়ে

লক্ষ কিল�োমিটার প্রসারিত
করা হবে।

হয়েছে। ২০১৪ পর্যন্ত
এই সংখ্যা ছিল পাঁচটি।

উড়ান স্কিমের অধীনে ২০২৪-২৫
সালের মধ্যে বিমানবন্দর, হেলিপ�োর্ট
এবং জলের এয়ারড্রোমের সংখ্যা

২২০টি

পর্যন্ত বাড়ান�ো হবে।

02
‘প্যালেস অন হুইলসে’র পরে, মহারাজ এক্সপ্রেস এবং রামায়ণ
সার্কিটের মত�ো থিম-ভিত্তিক ট্রেনগুলি এখন চালু হচ্ছে। প্রথম বন্দে
ভারত ট্রেনটি বারানসী এবং কাটরার মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি কাটরা
থেকে দিল্লি পর্যন্ত চলাচল করছে।

বিমানবন্দর এবং কুশীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য উপয�োগী প্রমাণিত হবে।
জীবন ও জীবিকার সঙ্গে য�োগায�োগের যে ইতিবাচক প্রভাব
রয়েছে, ক�োভিডের সময়ে সারা বিশ্ব তা অনুভব করেছে।
সড়ক সংয�োগ হ�োক বা রেল, বিমান য�োগায�োগ বা
ইন্টারনেট সংয�োগ; আজ দেশের প্রধান অগ্রাধিকার
হল য�োগায�োগ। এমন শক্তিশালী সংয�োগের প্রত্যক্ষ
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Cover নিবন্ধ
Story
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উড়ান স্কিম পর্যটনের
গতি বৃদ্ধি করেছে
একটা সময় ছিল যখন পর্যটনের প্রেক্ষাপটে
ভারতের কয়েকটি নির্বাচিত স্থানের উল্লেখ
করা হত�ো, কিন্তু ভারতের মত�ো বৈচিত্র্যময়
দেশে বহু পর্যটনস্থল রয়েছে।
	বহু বছর ধরে সেই সকল স্থানগুলি
অবহেলিত
ছিল।
এই
ঐতিহ্যবাহী
স্থানগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেই
স্থানগুলিতে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্য
নিয়ে সরকার 'উড়ান স্কিম' চালু করেছে।
পর্যটকরা অসুবিধা এবং ভ্রমণের দূরত্বের
কারণে যে সমস্ত পর্যটনস্থানে যেতে
পারছেন না, সেসব পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে
মানুষের দূরত্ব কমান�োর চেষ্টা করা হচ্ছে।
	কর্ণাটকের হাম্পি অন্যতম উদাহরণ।
২০১৯ সালে ৫২টি সেরা দর্শনীয় স্থানের

সুফল পাচ্ছে পর্যটন ক্ষেত্রগুলিও। ফল ও সবজি
উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীরা উৎপাদিত পণ্য
সহজে দূরবর্তী স্থানে প�ৌঁছে দিতে পারছেন। গ্রামে
ইন্টারনেট সুবিধা চালু হওয়ার ফলে হিমাচলের তরুণ
প্রতিভারা তাঁদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে বিশ্বের সকল
পর্যটকদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

মধ্যে এটি দ্বিতীয় পছন্দের স্থান ছিল।
কিন্তু ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত এই জায়গায়
প�ৌঁছান�ো খুব কঠিন ছিল। যাইহ�োক উড়ান
প্রকল্পের অধীনে, সরকার হাম্পিকে বেল্লারি
এবং বিদ্যানগর বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত
করেছে। বিদ্যানগর বিমানবন্দর এখন
হাম্পি থেকে মাত্র ৪০ কিল�োমিটার দূরে
অবস্থিত। সিকিমের পাকিয়ং বিমানবন্দরও
এর একটি চমৎকার উদাহরণ।
উড়ান স্কিমের তৃতীয় ধাপে, ২৯টি অতিরিক্ত
বিমান পথ, তারপরে চতু র্থধাপে ৩৪টি পথ
চালু করা হয়েছিল। এখন, উত্তরাখণ্ডের
পান্তনগর, পিথ�োরাগড়, উত্তরপ্রদেশের
কুশিনগর, অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাট
এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুলের মত�ো
জায়গায় পর্যটনের প্রসার হয়েছে৷

পর্যটনের প্রচারের জন্য ভারতে ৭১টি লাইটহাউস
চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সকল লাইটহাউসে সামর্থ্য
অনুযায়ী জাদুঘর, থিয়েটার, ক্যাফেটেরিয়া, শিশু
পার্ক, পরিবেশবান্ধব কটেজ নির্মাণ করা হচ্ছে।
দেশের নির্বাচিত বন্দরগুলিতে ২০২৩ সালের মধ্যে
আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২
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নিবন্ধ পর্যটনের বিকাশ
নির্ধারণ করা হয়েছে।
গ�োয়ার পর্যটন ক্ষেত্রকে আকর্ষণীয় করে ত�োলার
জন্য, রাজ্যের কৃষক, জেলে এবং অন্যান্য মানুষের
সুবিধার জন্য উন্নত সংয�োগ পরিকাঠাম�ো তৈরি করা
হচ্ছে। 'ম�োপা'তে নির্মিত গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর
আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তৈরি হতে যাচ্ছে। এই
বিমানবন্দরকে জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত
করতে, প্রায় ১২,০০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে একটি ছয়লেনের আধুনিক সংয�োগকারী হাইওয়ে তৈরি করা
হচ্ছে। গত কয়েক বছরে গ�োয়ায় জাতীয় সড়ক
নির্মাণে হাজার হাজার ক�োটি টাকা বিনিয়োগ করা
হয়েছে।
২০১৪ পর্যটন মন্ত্রক প্রসাদ কর্মসূচির সূচনা করে।
ন্যাশনাল মিশন অন পিলগ্রিমেজ রিজুভিনেশন
অ্যান্ড স্পিরিচ্যুয়াল, হেরিটেজ অগমেন্টেশন ড্রাইভ
(আদ্যাক্ষর মিলিয়ে প্রসাদ) একটি কেন্দ্রীয় তহবিল
সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল,
ঐতিহ্যবাহী ও পুণ্যস্থানগুলির মান�োন্নয়ন তথা
সেগুলি চিহ্নিতকরণ এবং পরিকাঠাম�োগত উন্নয়ন
করা। দেশে প্রায় ৪০টি তীর্থস্থান তৈরি করা হচ্ছে,
যার মধ্যে ১৫টি প্রকল্পও সম্পন্ন হয়েছে। এর অধীনে
গুজরাটেও ১০০ ক�োটিরও বেশি মূল্যের তিনটি
প্রকল্পের কাজ চলছে। স�োমনাথ এবং গুজরাটের
অন্যান্য পর্যটন স্থান এবং শহরগুলির মধ্যে উন্নত
য�োগায�োগ ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার চেষ্টা হচ্ছে।
একইভাবে, সারা দেশে ১৯টি পর্যটন গন্তব্য
চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই স্থানগুলির বিকাশ করা
হচ্ছে। এই সমস্ত প্রকল্প আগামী সময়ে পর্যটন শিল্পে
নতু ন শক্তি য�োগাতে প্রস্তুত। ১৫টি থিম সার্কিটের
মধ্যে ৭৬টি ক্ষেত্র যুক্ত করা হয়েছে, সরকার ৯০০
টিরও বেশি পর্যটনস্থলকে যুক্ত করেছে। এর মধ্যে
৩৫টির কাজ সম্পূর্ণহয়েছে এবং ১৫টি স্থানে ৮০%
কাজ শেষ হয়েছে।
আন্তর্জাতিক পর্যটনের উন্নয়নে সরকার এই সাত
বছরে অনেক নীতিগত সিদ্ধান্তও নিয়েছে, যার ফলে
আজ দেশ উপকৃত হচ্ছে। ‘ই-ভিসা’ এবং ‘ভিসা অন
অ্যারাইভালে’র মত�ো বিষয়গুলি পর্যটন ক্ষেত্রকে
উৎসাহিত করেছে এবং ভিসা বাবদ খরচও কমান�ো
হয়েছে। একইভাবে, পর্যটন ক্ষেত্রে আতিথেয়তার
জন্য চার্জ করা জিএসটিও কমান�ো হয়েছে।
অ্যাডভেঞ্চারের কথা মাথায় রেখে ১২০টি পর্বতশৃঙ্গও
ট্রেকিংয়ের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। নতু ন জায়গায়
পর্যটকদের যাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়
সেজন্য গাইডদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ভারত
ভ্রমণকারী পর্যটকদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এবং
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পর্যটনক্ষেত্রের
প্রসার ঘটলে দরিদ্র
মানুষরা সবচেয়ে বেশি
উপকৃত হন; তাঁরা কাজের সুয�োগ
পান; অন্ততপক্ষে, মূলধন বিনিয়োগ
সর্বাধিক কর্মসংস্থান প্রদান করে। যখন
পর্যটন বৃদ্ধি পায়, বিদেশি পর্যটকরা বিভিন্ন
এলাকায় ভিড় জমায় এবং অর্থব্যয় করেন।
২০১৪ সালে পর্যটন খাতে ভারত ১ লক্ষ ২০
হাজার ক�োটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয়
করেছিল। অপরদিকে ২০১৮-২০১৯
সালে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় প্রায়
২ লক্ষ ক�োটি টাকা বৃদ্ধি
পেয়েছে।
তাঁদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলি তৈরি করে ভারত
প্রতিনিয়ত নতু ন নতু ন জিনিস করছে। পর্যটন স্থানে
বিশেষ সাইনব�োর্ড, বিদেশি ভাষার গাইডের সুবিধার
কারণে ভারতীয় পর্যটন নতু ন মাত্রা পাচ্ছে।
সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক
পর্যটন:
ভারতীয়
ঐতিহ্যের বাহক
আজ বিশ্ব ভারতের য�োগব্যায়াম, দর্শন,
আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। নতু ন
প্রজন্মের মধ্যেও তাদের শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার
নতু ন সচেতনতা তৈরি হয়েছে। একারণেই আজ
সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পর্যটনের ক্ষেত্রে জাতীয় ও
আন্তর্জাতিক সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে রূপ
দিতে, কেবল আধুনিক পরিকাঠাম�োই নির্মাণ করা
হচ্ছে না, বরং দেশের প্রাচীন গ�ৌরব, ঐতিহ্যকেও
পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে।
রামায়ণ সার্কিটের চারপাশে ভ্রমণ একজনকে
ভগবান রামের মহিমার অনুভূতি অনুধাবন করতে
সাহায্য করে, সারা বিশ্ব থেকে ব�ৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা
বুদ্ধ সার্কিট ভ্রমণ করতে আসেন সেই মহিমা উপলব্ধি
করতে। অয�োধ্যার উন্নয়নের মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক
বৈশ্বিক পর্যটন কেন্দ্র এবং স্মার্ট সিটি গড়ে ত�োলার চেষ্টা
করা হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে, পর্যটনের প্রসারের

সাংস্কৃতিকপর্যটনের প্রচার
কাশী-বিশ্বনাথ করিড�োর

৮০০

ক�োটির টাকার বিশ্বনাথ করিড�োর প্রকল্প
২০১৯ সালে শুরু হয়েছিল।

ম�োট পাঁচ লক্ষ বর্গফুট আয়তনের করিডরের
প্রথম অংশটি উদ্বোধন করা হয়েছে।
৪৩টি অন্যান্য মন্দিরের মত�ো কাশীর মন্দিরটি
রাজকীয় সাজে সজ্জিত করা হয়েছে।

স�োমনাথ মন্দির

২০২১ সালের আগস্টে
প্রধানমন্ত্রী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ
প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন।

রাম মন্দির পুনর্গঠন

২০২০ সালের আগস্টে, প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেছিলেন। এটি ২০২৫ সালের
মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেদারনাথ ধাম

দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী পাঁচবার
কেদারনাথে গিয়েছেন। ২০১৩ সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ব্যাপকভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত এই মন্দির পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। মন্দিরের অংশ হিসাবে
শঙ্করাচার্যের সমাধি ইতিমধ্যেই সেখানে নির্মিত হয়েছে।

স্বদেশ দর্শন

ভারতের বৈচিত্র্যময়
সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক,
ধর্মীয় এবং প্রাকৃতিক
ঐতিহ্য পর্যটন উন্নয়ন এবং
কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রচুর
সুয�োগ প্রদান করে। এই কথা
মাথায় রেখে ২০১৫ সালে
স্বদেশ দর্শন স্কিম চালু করা
হয়েছিল।

শীতলানাথ মন্দির
কাশ্মীরে ৩১ বছর
পর ২০২১ সালের
ফেব্রুয়ারিতে
শীতলানাথ মন্দিরটি
খ�োলা হয়েছিল। ৩৭০
ধারা অপসারণের
পর কেন্দ্রীয়
সরকার মন্দিরের
পুনরুজ্জীবনের
প্রক্রিয়া শুরু করে।

ভারতের বৈচিত্র্য সংরক্ষণের
একটি উদ্যোগ

ব�ৌদ্ধ সার্কিট, রামায়ণ সার্কিট, কৃষ্ণ সার্কিট, উত্তর-পূর্ব সার্কিট, হিমালয়
সার্কিট, উপকূলীয় সার্কিট, মরুভূ মি সার্কিট, আদিবাসী সার্কিট, ইক�ো সার্কিট,
বন্যপ্রাণী সার্কিট, গ্রামীণ সার্কিট, আধ্যাত্মিক সার্কিট, হেরিটেজ সার্কিট, তীর্থঙ্কর
সার্কিট, এবং সুফি সার্কিট। এই প্রকল্পের অধীনে ভারতে ১৫টি থিমযুক্ত সার্কিটের মধ্যে
এই স্থানগুল�ো ছিল।

স্কিমটি শুরু হওয়ার পর থেকে, এই সার্কিটগুলির নির্মাণের জন্য প্রায় ৫৭০০ ক�োটি
টাকার ম�োট ৭৮টি প্রকল্প অনুম�োদন করা হয়েছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই
তহবিল থেকে ৪২০০ ক�োটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছে।
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Cover
প্রচ্ছদ Story
নিবন্ধ পর্যটনের বিকাশ
লক্ষ্যে দেশজুড়ে ইতিহাস, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা,
সংস্কৃতি সম্পর্কিত সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হচ্ছে।
উত্তরপ্রদেশ পর্যটন ও তীর্থযাত্রা উভয় ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ
এবং এর সম্ভাবনাও অপরিসীম। ভগবান রামের
জন্মস্থান হ�োক বা কৃষ্ণের বৃন্দাবন, ভগবান বুদ্ধের
সারনাথ বা কাশী বিশ্বনাথ, সন্ত কবিরের মাঘর ধাম বা
বারাণসীতে সন্ত রবিদাসের জন্মস্থান আধুনিকীকরণ,
রাজ্য জুড়ে ব্যাপক কাজ চলছে। ভগবান রাম, শ্রী কৃষ্ণ
ও বুদ্ধের জীবন সম্পর্কিত রামায়ণ সার্কিট, আধ্যাত্মিক
সার্কিট এবং ব�ৌদ্ধ সার্কিট তৈরি করা হচ্ছে।
যুগ যুগ ধরে ভারতে চারধাম যাত্রা তাৎপর্যপর্ণ
ূ ।
দ্বাদশ জ্যোতির্ঙ্গ,
লি
শক্তিপীঠ এবং অষ্টবিনায়ক
দর্শনকে জীবনের অন্যতম প্রধান অধ্যায় হিসাবে
বিবেচনা করা হয়েছে। এই তীর্থযাত্রা এক পর্যটকের
কাছে ভ্রমণের আকর্ষণের চেয়েও বেশি; কারণ এই
সকল তীর্থযাত্রা মানুষকে তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্যের
সঙ্গে যুক্ত করে, তাঁদের আল�োকিত করে। এটি মাথায়
রেখে, উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ধামে একটি পর্যটন
সুবিধা কেন্দ্রের বিকাশ করা হচ্ছে, সেই এলাকার
বাসিন্দাদের সুবিধার্থে একটি নতু ন হাসপাতাল গড়ে
ত�োলা হচ্ছে। এর ফলে ভক্তদের কাছে পরিষেবা দ্রুত
প�ৌঁছাবে। চারধাম সড়ক প্রকল্প বর্তমানে পুর�োদমে
চলছে। কেদারনাথ পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার
জন্য একটি ‘ক্যাবল কার’ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
তা ছাড়া, পবিত্র হেমকুন্ড সাহেবে যাতে সহজে যাওয়া
যায় তার জন্য একটি র�োপওয়ে নির্মাণের কাজ চলছে।
তা ছাড়া ঋষিকেশ ও কর্ণপ্রয়াগের মধ্যে রেল য�োগায�োগ
স্থাপনের চেষ্টা চলছে।
সমুদ্র দর্শন পথ, গুজরাটের স�োমনাথ মন্দিরের
প্রদর্শনী এবং শপিং কমপ্লেক্স, সম্প্রতি পর্যটকদের
পছন্দের জায়গা হয়ে উঠেছে। এর ফলে নতু ন সম্ভাবনা
এবং কর্মসংস্থানের সুয�োগ তৈরি হবে এবং স্থানটির
মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাবে। আদিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনি
এবং তাঁদের সংস্কৃতি প্রদর্শনের জন্য স্বাধীনতার অমৃত
মহ�োৎসবের সময় দেশজুড়ে ১০টি আদিবাসী জাদুঘর
তৈরি করা হয়েছে। রাঁচিতে বিরসা মুন্ডাকে উৎসর্গকরে
জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। গুজরাটের রাজপিপলা,
অন্ধ্রপ্রদেশের লাম্বাসিঙ্গি, ছত্তিসগড়ের রায়পুর ,
কেরালার ক�োঝিক�োড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা,
তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ এবং মণিপুরের তামেং-এ
শীঘ্রই এই ধরনের জাদুঘর দেখা যাবে।
এই জাদুঘরগুলি শুধু দেশের নতু ন প্রজন্মকে
আদিবাসীদের গ�ৌরবময় অতীতের সঙ্গে পরিচিত
করবে না, তাঁরা এই স্থানগুলিতে পর্যটনকেও উৎসাহিত
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ভারতের একটি
সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে।
আমাদের সংস্কৃতি হাজার হাজার
বছরের পুরন�ো। বিশ্বকে আমাদের আর
নতু ন করে কিছু দেওয়ার নেই। আমাদের
দেশ নিজ ইতিহাস, কৃষ্টি, সৃষ্টিতে ভরপুর।
এগুল�ো আমাদের পূর্বপরু
ু ষদের রেখে
যাওয়া জিনিস, তাঁদের আশীর্বাদ। পর্যটন
ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি কেউ র�োধ
করতে পারবে না।

করবে। উত্তরপ্রদেশে মহারাজা সুহেলদেবের একটি
৪০ফুট ব্রোঞ্জের মূর্তি পর্যটকদের তাঁর জীবনের সঙ্গে
পরিচয় করিয়ে দেবে। এই স্থানে অসংখ্য সুয�োগসুবিধার ফলে পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসার হবে। এই সমস্ত
পদক্ষেপগুলি পর্যটনস্থলগুলির স�ৌন্দর্য বৃদ্ধিই করবে
না বরং পর্যটকদের সংখ্যাও বাড়িয়ে তু লবে৷
স্বাস্থ্য- সুস্থতা পর্যটনে নতু ন মাত্রা
কিছু মানুষ ভাবতে পারে যে পর্যটনের সঙ্গে

পর্যটনের বিকাশ
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বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে
ভারতের ১৯টি স্থান
একটি দেশের পর্যটন শিল্প তার আন্তর্জাতিক পরিচয়
সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে। ভারত আন্তর্জাতিক
পর্যটন মানচিত্রে একটি বিশেষ গন্তব্য হিসাবে স্বীকৃতি
পেয়েছে, যার মধ্যে ১৯টি বিশেষ পর্যটন ক্ষেত্র রয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের
সহায়তায় এই প্রয়াস বাস্তবায়িত হচ্ছে।
এই ১৯টি স্থানের মধ্যে আগ্রার তাজমহল থেকে দিল্লির
কুতু ব মিনার, মহারাষ্ট্রের অজন্তা-ইল�োরা গুহাগুলি
অন্তর্ভুক্ত। য�োগায�োগ ব্যবস্থা, গন্তব্যস্থানে পর্যটকদের
জন্য আরও ভাল সুয�োগ-সুবিধা/অভিজ্ঞতা, দক্ষতা
উন্নয়ন,স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, প্রচার এবং ব্র্যান্ডিং
এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি
নিবদ্ধ করে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।
স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির কী সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যের
সঙ্গে পর্যটনের একটি শক্তিশালী য�োগসূত্র তখনই
গড়ে ওঠে যখন একটি দেশের সমন্বিত, শক্তিশালী
স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো পর্যটন ব্যবসায় প্রভাব ফেলে। শিল্প
সংস্থা এফআইসিসিআই-এর একটি সমীক্ষা অনুসারে,
বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা পর্যটনের ২০ শতাংশের বেশি স্থান
অধিকার করেছে ভারত। এর প্রাথমিক কারণ হল যে

ক�োভিডের সময়
পর্যটন ক্ষেত্র সবচেয়ে
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলে
অংশীদারদের কাছ থেকে
গাইডদের সহায়তা প্রদান
করা হয়েছিল।

ভারতে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং
ইউর�োপের তু লনায় ৫০% কম।
এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত মন�োয�োগের
ফলস্বরূপ, ২০১৪ সাল থেকে ক�োভিডের ঠিক আগে
পর্যন্ত চিকিৎসা পর্যটন খাতে ৩৫০% বেশি বৃদ্ধি
হয়েছে। ২০১৪ সালে এই ক্ষেত্র থেকে রাজস্ব আয় হত�ো
১.২৩ লক্ষ ক�োটি টাকা, কিন্তু ২০১৯ সালে তা বেড়ে
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২.১০ লক্ষ ক�োটি টাকায় প�ৌঁছেছে। অর্থাৎ, বৃহত্তর
স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো পর্যটনের সুয�োগ বৃদ্ধি করে।
আতিথেয়তা এবং চিকিৎসা পরিষেবা একসঙ্গে
কাজ করবে।
আজ, স্বাস্থ্য পর্যটনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের
তিনটি প্রধান দেশের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে।
স্বাস্থ্য সুস্থতা পর্যটনের প্রাথমিক লক্ষ্য হল অসুস্থতার
চিকিৎসা করা এবং সুস্থতার প্রচার করা। আয়ুর্বেদ
এবং ঐতিহ্যগত চিকিৎসা আমাদের চিকিৎসার
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণস্তম্ভ। আয়ুর্বেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত
সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের সম্প্রসারণও দেশে পর্যটনসম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও বিকাশকে বৃদ্ধি করবে। প্রকৃতিগত
দিক থেকে ভারতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কল্পনা করুন,
যেমন কেরালার সবুজ পরিবেশ- নদী- সমুদ্রের
মন�োরম পরিবেশ, বা উত্তরাখণ্ডের ক�োন এক
পাহাড়ের ক�োলে নদীর তীরে য�োগব্যায়াম অনুশীলন
করা বা উত্তর-পূর্বের সবুজ অরণ্য, ভারতের প্রকৃতি
ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ।
যখন স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পর্যটনের কথা আসে,
তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, “যদি আপনার
জীবনে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে
এখনই প্রকৃতির ক�োলে নিজেকে সমর্পণ করে দিন।
আপনি যখনই আপনার শরীর বা মনকে সুস্থ করতে
চান তখনই ভারতে আসুন।"
এই অঞ্চলে পর্যটন বৃদ্ধির জন্য ভারত জাতীয়
আয়ুষ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার
‘ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন স্ট্র্যাটেজি ২০১৪-২০২৩’
ভারতের আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য ভারতীয় চিকিৎসা
পদ্ধতির নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও, বিশ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের জন্য
একটি গ্লোবাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার কথা ঘ�োষণা
করেছে। সারা বিশ্ব থেকে শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই
আয়ুর্বেদ এবং এর চিকিৎসা ব্যবস্থা অধ্যয়ন করতে
ভারতে আসছে। যাইহ�োক, ক�োভিড মহামারি
পর্যটন শিল্পে একটি উল্লেখয�োগ্য প্রভাব ফেলেছে।
কিন্তু, টিকাকরণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশি ও
আন্তর্জাতিক পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে।
এর টিকাদান অভিযানে, ভারত পর্যটন শিল্পের সাথে
জড়িত রাজ্যগুলিকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।
ভারত সরকার এই সেক্টরের জন্য টিকাদানকে
অগ্রাধিকার দিয়েছে, এবং ফলস্বরূপ, মহামারিতে
সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন শিল্প খারাপ অবস্থা থেকে
পুনরুদ্ধার করছে বলে মনে করা হচ্ছে। ক�োভিড
থেকে সুরক্ষা ছাড়াও পরিচ্ছন্নতা এবং ম�ৌলিক
অবকাঠাম�োর ব্যবস্থা পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত
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প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে
পরিকাঠাম�ো উন্নয়ন
২০১৪ পর্যটন মন্ত্রক প্রসাদ কর্মসূচির সূচনা
করে। ন্যাশনাল মিশন অন পিলগ্রিমেজ
রিজুভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচ্যুয়াল, হেরিটেজ
অগমেন্টেশন ড্রাইভ (আদ্যাক্ষর মিলিয়ে
প্রসাদ) একটি কেন্দ্রীয় তহবিল সহায়তাপুষ্ট
কর্মসূচি।
এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল দেশের ঐতিহ্যবাহী
ও পুণ্যস্থানগুলির মান�োন্নয়ন তথা সেগুলি
চিহ্নিতকরণ এবং পরিকাঠাম�োগত উন্নয়ন
করা। এর প্রধান লক্ষ্য হল একটি ব্যাপক
ধর্মীয় পর্যটন অভিজ্ঞতা প্রদানের পাশাপাশি
তীর্থস্থানগুলির অগ্রাধিকার এবং দীরমেয়াদী
্ঘ
উন্নয়ন।
এটি রাস্তা, রেল, টার্মিনাল, ম�োবাইলইন্টারনেট-হট-স্পট অ্যাক্সেস, শ�ৌচাগার,
কারিগর বাজার, এটিএম এবং অর্থ বিনিময়
কাউন্টারের মত�ো পরিকাঠাম�ো বিকাশে
কাজ করে।

এর অধীনে ২৭টি
রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলের

৫৭টি

স্থান
রয়েছে।

২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ত
তথ্য অনুসারে, ২৪টি রাজ্যে প্রায়
১১৬০ ক�োটি টাকার ৩৬ টি প্রকল্পে
কাজ শুরু হয়েছে।
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২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
চিকিৎসা পর্যটনের উদ্দেশ্যে
ভারতে আগত মানুষের সংখ্যা

৪.২৭
২০১৬

৬.৪১

৬.৯৭
২০১৯

ট্রেকিংয়ের জন্য
পর্বতার�োহণের অনুমতি
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ক্রমবর্ধমান পর্যটন ক্ষেত্রে ভারতের ভূ মিকা

ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল কাউন্সিলের গবেষণা অনুসারে, ক�োভিডের আগে
বিশ্বব্যাপী পর্যটন খাত প্রতি বছর ৩.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই খাতের
মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৮.৯ ট্রিলিয়ন ডলার য�োগ হয় এবং ৩৩০ মিলিয়ন
মানুষের কর্মসংস্থান হয়। ভারতে এই খাতে ৮৭.৫ মিলিয়ন মানুষ কাজের সুয�োগ
পান এবং দেশের জিডিপিতে ১৯৪ বিলিয়ন ডলার যুক্ত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ।
পরিচ্ছন্নতা পর্যটনকে একটি নতু ন জীবন দান
করে।
মনে করে দেখুন ২০১৪ সালের আগে আমাদের
শহরগুলির পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কেবল নেতিবাচক
কথাবার্তা শ�োনা গিয়েছিল। বড় শহরগুলির জীবনের
স্বাভাবিক অংশ হয়ে উঠেছিল অপরিচ্ছন্নতা- আবর্জনা।
পরিচ্ছন্নতার প্রতি উদাসীনতা কেবল শহরগুলির
স�ৌন্দর্য এবং দর্শনার্থীদের উপরই নেতিবাচক প্রভাব
ফেলে তা নয় বরং এর ফলে শহরের বাসিন্দাদের
স্বাস্থ্যের উপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব দেখা

২০১৯ সালের আগস্টে সরকার
ট্রেকিংয়ের জন্য পর্বতার�োহণের ভিসা
পেতে ইচ্ছুক বিদেশিদের জন্য ১৩৭টি
পর্বতশৃঙ্গ আর�োহণের অনুমতি দিয়েছে।
এই শৃঙ্গগুলি জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল
প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং সিকিমে অবস্থিত।
উত্তরাখণ্ডে বিদেশিদের জন্য সর্বোচ্চ
৫১টি পর্বতশৃঙ্গের অনুমতি দেওয়া
হয়েছে। এই তালিকায় জম্মু ও কাশ্মীরের
১৫টি পর্বতশৃঙ্গও স্থান পেয়েছে। সরকার
অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে উৎসাহিত
করতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

যায়। এই দৃশ্যপট পরিবর্তন করার জন্য দেশে স্বচ্ছ
ভারত মিশন এবং আমরুত মিশনের অধীনে একটি
বিশাল অভিযান শুরু করা হয়েছিল৷ কয়েক বছর ধরে,
শহরগুলিতে ৬০ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তিগত শ�ৌচাগার
এবং ছয় লক্ষেরও বেশি কমিউনিটি শ�ৌচাগার নির্মাণ
করা হয়েছে। ৭ বছর আগে পর্যন্ত যেখানে মাত্র ১৮
শতাংশ বর্জ্য ফেলা যেত, আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০
শতাংশে। এখন স্বচ্ছ ভারত অভিযান ২.০-এর অধীনে,
শহরগুলির আবর্জনার পাহাড় অপসারণে একটি
অভিযানও শুরু হয়েছে। এলইডি আল�ো শহরের স�ৌন্দর্য
বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেছে। সরকার
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২
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'ঐতিহ্য গ্রহণ'-এর মাধ্যমে
অনন্য উদ্যোগ
২০১৭ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন
দিবস উপলক্ষে পর্যটন মন্ত্রক "ঐতিহ্য
গ্রহণ করুন" নামে একটি অনন্য প্রকল্প
চালু করেছে। এটি পর্যটন মন্ত্রক, ভারতীয়
প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ এবং রাজ্য/
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দ্বারা গৃহীত একটি
পর্যটন প্রচার উদ্যোগ। এটি আমাদের
সমৃদ্ধশালী এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের
স্মৃতিস�ৌধের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি
করে। এই উদ্যোগটি ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক
জরিপের মূল স্মৃতিস্তম্ভ থেকে শুরু হয়েছিল
এবং এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ৯৫টি
স্মৃতিস্তম্ভের উপর কাজ করেছে। বেসরকারি
বিনিয়োগকারীরা এসব স্থানের রক্ষণাবেক্ষণসহ ম�ৌলিক ও আধুনিক সুয�োগ-সুবিধা
দেবে। এই পরিকল্পনার ফলে এখন পর্যন্ত
২৯টি সমঝ�োতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত
হয়েছে।

‘দেখ�ো আপন দেশ’-এর প্রস্তুতি
ভারতে দীরকাল
্ঘ
ধরে বিদেশি পর্যটকদের আনাগ�োনা বজায়
রয়েছে। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্য হ�োক বা দার্জিলিংআসামের বিখ্যাত চা বাগান হ�োক, প্রতিটি আন্তর্জাতিক
দর্শনার্থী এখানকার মন�োমুগ্ধকর দৃশ্যের উপাসক হয়ে
উঠেছেন। এর পাশাপাশি মানুষের মধ্যে ধর্মীয় স্থানগুল�ো
ভ্রমণের ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকার 'দেখ�ো আপন
দেশ' কর্মসূচি চালু করেছে, যার লক্ষ্য বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেনের
মাধ্যমে তীর্থস্থানগুলির সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করা। এটি একটি
প্রচারাভিযান যাতে মানুষ ভারতের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ
করতে পারেন এবং দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিস�ৌধ
পরিদর্শন করতে উৎসাহিত ব�োধ করেন। এর লক্ষ্য হল
দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সুয�োগ-সুবিধা
এবং পরিকাঠাম�োর বিকাশ করা।

হেল্পলাইন এবং তথ্য

অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সুবিধার্থে
এবং নিরাপত্তার জন্য, ট�োল-ফ্রি নম্বর ১৮০০১১১৩৬৩
এবং সংক্ষিপ্ত ক�োড ১৩৬৩-এর মাধ্যমে হিন্দি এবং
ইংরেজি-সহ বার�োটি ভাষায় সপ্তাহের সাত দিন ২৪
ঘণ্টা সমস্ত পর্যটন-সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হয়।
ভ্রমণকারীদের ক�োন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে তাঁদের
সাহায্য করার জন্য পর্যটন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে
একটি লাইভ চ্যাটের সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।
‘ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া’ ওয়েবসাইটে গুগুল ৩৬০
ডিগ্রি ওয়াকথ্রু ব্যবহার করে ভারতের পর্যটনস্থাগুলি
সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে দেখা যেতে
পারে। সমস্ত তথ্য যেমন ট্যুর অপারেটর, হ�োটেল,
এজেন্ট এবং গাইড ‘ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া’ ম�োবাইল
অ্যাপেও উপলব্ধ রয়েছে।
আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদের পরিচালনার জন্য একটি
নির্দিষ্ট ক�োভিড-১৯ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ‘স্ট্র্যান্ডেড
ইন ইন্ডিয়া' প�োর্টালের মাধ্যমে ক�োভিডের সময়
ভারতে আটকে থাকা বিদেশি পর্যটকদের সাহায্য করা
হয়েছিল।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২

প্রচারাভিযানের আওতায় দেশে ৯০ লক্ষের বেশি পুরন�ো
রাস্তার আল�োয় এলইডি আল�ো লাগিয়েছে। স্বাধীনতার
৭৫তম বছরে আমাদের দেশটি 'সকলের সঙ্গে, সকলের
বিকাশ, সকলের বিশ্বাস'-এর সঙ্গে 'সকলের প্রয়াস'এর ডাক দিয়েছে। পরিচ্ছন্নতার জন্য, প্রত্যেকের
অবদানের এই চেতনা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
পরিচ্ছন্নতা সুখ এবং পর্যটনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে
জড়িত। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, নরেন্দ্র ম�োদী
পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ জ�োর দিয়ে অগ্রগতির জন্য
পর্যটন স্থলগুলির বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নির্মল
গুজরাট অভিযান যখন গণআন্দোলনে পরিণত হয়,
তখন রাজ্যে পর্যটনের প্রসারও হয়।
পরম্পরা রক্ষা করে ভারত বিশ্বের পরিচয়ে
পরিণত হচ্ছে
ঐতিহ্য এবং পর্যটন দুটি বিষয় যা ভারতীয় সংস্কৃতি,
অনুভূতি এবং পরিচয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।
কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা ভারতের সাংস্কৃতিক সম্ভাবনাকে
একটি নতু ন আল�োতে বিশ্বের সামনে রাখার চেষ্টা
করেছে যাতে ভারত ঐতিহাসিক পর্যটনের জন্য একটি
উল্লেখয�োগ্য বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এই
চেতনায় ঐতিহাসিক স্থানগুল�োর সংস্কার করা হচ্ছে
এবং আরও আকর্ষণীয় করে ত�োলা হচ্ছে।
কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, আহমেদাবাদ এবং
বারাণসীর মত ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে নতু ন সাজে
সাজিয়ে ত�োলার কাজ শুরু হয়েছে। এই শহরগুলিতে
নতু ন গ্যালারি, প্রদর্শনী, থিয়েটার, নাটক এবং
সঙ্গীত পরিবেশনার অবকাঠাম�ো তৈরি করা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পাঁচটি মডেল জাদুঘর
নির্মাণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিশ্বের প্রাচীনতম
যাদুঘরগুলির মধ্যে একটি হল কলকাতার জাদুঘর,
সেখান থেকেই এর কাজ শুরু হয়েছে। তা ছাড়াও, দিল্লি,
চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ এবং শ্রীনগরের জাদুঘরগুলি সংস্কার
করা হচ্ছে। গত সাত বছরে ১০টি অতিরিক্ত স্থানকে
বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে মন�োনীত করা হয়েছে।
দেশের পরম্পরা এবং ঐতিহ্য রক্ষা, সুসজ্জিত এবং
সুন্দর করার জন্য শুধুমাত্র সম্পদের প্রয়োজন হয় না,
তবে সেগুলির যত্ন ও পরিচালনার জন্যও উন্নয়ন একান্ত
প্রয়োজনীয়। এর আল�োকে ‘ডিমড ইউনিভার্সিটি’র
মর্যাদা-সহ একটি "ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ
হেরিটেজ কনজারভেশন" প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হচ্ছে।
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বা এখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে
ধ�োলাভিরাতে ঐতিহাসিক সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধারের
কাজ করেছেন। ভারতে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির
সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিকাঠাম�ো এবং সমন্বিত

উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালান�ো হচ্ছে। সার্কিট ট্রেনগুলি
পর্যটন গন্তব্যগুলিকে সংযুক্ত করছে, অন্যদিকে
আন্তর্জাতিক য�োগ দিবসের মত�ো উৎসবগুলি ভারতীয়
সংস্কৃতিকে বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করছে,
তাদের আকৃষ্ট করছে। এছাড়াও, দেশের সাংস্কৃতিক
উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি নজিরবিহীন
হারে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৬-২০১৪ সালের মধ্যে,
শুধুমাত্র ১৩টি চুরি যাওয়া মূল্যবান সম্পদ ফিরে পাওয়া
গিয়েছিল; ২০১৪-২০২১ সালের মধ্যে এরকম ৪১টি
ঐতিহ্যবাহী সম্পদ ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
নিঃসন্দেহে, ক�োভিডের পরে, ভারতের পর্যটন
ক্ষেত্র দ্রুত তার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে।
২০২২ সালের মার্চের মধ্যে ৫ লক্ষ বিদেশি পর্যটকদের
বিনামূল্যে ভিসার ব্যবস্থা করা, দ্রুত টিকাদান, স্বাস্থ্য
কেন্দ্রগুলিতে আরও বেশি সুবিধা এবং উন্নত প্রযুক্তির
ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতীয় পর্যটন বিশ্বে নিজের একটি
পরিচয় গড়ে তু লতে প্রস্তুত। যাইহ�োক, ভারতকে বিশ্বের
সেরা পর্যটন গন্তব্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য
সমস্ত ভারতীয়দের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন, যাতে
এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত-এর চেতনা সারা বিশ্বে অনুভব
করা যায়। ভারতের এই মাটিতে-এই মহামিলন তীর্থে
সকলের মধ্যে যেন শুভ চিন্তার উদয় হয়।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২

31

রাষ্ট্র

হিমাচলের উন্নয়ন

হিমাচলের বিকাশ
যাত্রায় নতু ন গতি লাভ
একটি সময় ছিল যখন দেশে বিভিন্ন
প্রকল্পগুলি শুরু হত, কিন্তু কয়েক দশক
ধরে চলার পরেও তা শেষ হত না। এই
অবস্থা ছিল সারা দেশে। কেরালার পাঁচ
বছরের পুরন�ো ক�োল্লাম বাইপাস প্রকল্প,
আসামের ব�োগিবিল সেতু , উত্তরপ্রদেশের
চার বছরের পুরন�ো সরু খাল প্রকল্প এবং
হিমাচল প্রদেশের তিন দশকের পুরন�ো
রেণুকাজি বাঁধ প্রকল্প, প্রতিটি বিষয়ের এক
অবস্থা ছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রমাণ
করেছে যে প্রকল্প যত কঠিনই হ�োক না
কেন যদি উদ্দেশ্য এবং সংকল্প যদি দৃঢ়
হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণহবেই, সময় বেশি
লাগলেও তা সম্পূর্ণহবে। মাত্র চার বছরে,
উত্তরপ্রদেশের সরযূ খাল প্রকল্পের ৪৮%
সম্পূর্ণহয়েছে এবং চালু করা হয়েছে।
এবং এখন হিমাচলপ্রদেশে রেনুকাজি বাঁধ
প্রকল্পের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।
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যে

প্রকল্পগুলি কয়েক দশক ধরে বিলম্বিত হয়েছে
তার জন্য কেবল ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়না, বরং
তার ফলে স্থানীয় মানুষজন তথা সর্বোপরি
দেশ বঞ্চিত হয়। দীরদিন
্ঘ
ধরে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করে
থাকেন, কিন্তু তাঁদের সেই সুয�োগ সুবিধা পেতে অনেক দেরি
হয়ে যায়।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২৭ ডিসেম্বর, হিমাচল প্রদেশের
মান্ডিতে ১১,০০০ ক�োটি টাকার চারটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের
উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। সেই অনুষ্ঠানে
তিনি বলেন, প্রত্যেক দেশেরই আলাদা ধারণা আছে, কিন্তু
আজ আমাদের দেশের নাগরিকেরা স্পষ্টভাবে দুটি মতাদর্শ
দেখতে পাচ্ছেন।“
একটি মতাদর্শবিলম্বকে উৎসাহিত করে, অন্যটি উন্নয়নকে
উৎসাহিত করে। বিলম্বকারীরা কখনই পাহাড়ে বসবাসকারী
মানুষদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেনি। পরিকাঠাম�ো হ�োক
বা মানুষের কাছে ম�ৌলিক পরিষেবা প�ৌঁছে দেওয়া হ�োক,
আধুনিক সুয�োগ সুবিধা পেতে হিমাচল প্রদেশের মানুষদের
দশকের পর দশক অপেক্ষা করতে হয়েছে। অটল টানেলের
কাজ দীরদিন
্ঘ
ধরে স্থগিত ছিল। রেণুকাজি প্রকল্পও নির্ধারিত
সময়ের থেকে তিন দশক পিছিয়ে ছিল।
প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে হিমাচল প্রদেশে কলের জলের
প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ
ভাষণ শুনতে কিউআর
ক�োডটি স্ক্যান করুন।
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বৃদ্ধির উপর নজর
২০১৬ সালে ভারত লক্ষ্য স্থির করেছিল যে ২০৩০ সালের মধ্যে অজৈব শক্তির উৎস থেকে তার ৪০% শক্তি উৎপাদন
ক্ষমতা পূরণ করবে। এই বছরের নভেম্বরে ভারত এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য প্রতিটি ভারতীয় আজ গর্বব�োধ করবে।
২০৩০ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ভারত ২০২১ সালে অর্জন করেছে। এটাই আজকের ভারতের কাজের গতি।

হিমাচলের জন্য উপহার

রেণুকাজি বাঁধ প্রকল্প

সাভরা-কুদ্দু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রীর সমবায় ধারণা এই
প্রকল্পটিকে সক্রিয় করেছে, প্রায়
তিন দশক ধরে এটি স্থগিত ছিল।
প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য,
কেন্দ্রীয় সরকারকে ছয়টি রাজ্যকে
একত্রিত করতে হয়েছিল: হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা,
রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড এবং দিল্লি। এই ৪০ মেগাওয়াট প্রকল্পটি
নির্মাণে প্রায় ৭০০০ ক�োটি টাকা খরচ হয়েছে। এটা সত্যিই দিল্লির
জন্য উপকারী। এই প্রকল্পের ফলে দিল্লি প্রতি বছর আনুমানিক
৫০০ মিলিয়ন ঘনমিটার জল পাবে।

লুহরি ফেজ-১ জলবিদ্যুৎ প্রজেক্ট
২১০ মেগাওয়াটের প্রকল্পটি তৈরি
করতে আনুমানিক ১৮০০ ক�োটি
টাকা খরচ হবে। এই প্রকল্পটি নির্মাণ
হলে প্রতি বছর ৭৫০ মিলিয়ন
ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত
হবে। এর ফলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি উপকৃত হবে৷

সংয�োগের উদাহরণ দিয়ে বলেন, “স্বাধীনতার সাত দশক
পরে হিমাচল প্রদেশের সাত লক্ষ পরিবার পাইপের
মাধ্যমে জল পেয়েছেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যে এবং তাও
কর�োনার মত অতিমারি চলাকালীন সময় সাত লক্ষের
বেশি নতু ন পরিবার কলের জলের সংয�োগ পেয়েছে।“
আগে আমাদের দেশের মহিলাদের রান্নার জন্য কাঠ
সংগ্রহের মত কাজে সময় ব্যয় করতে হত। আজ সরকার
ঘরে ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার প�ৌঁছে দিচ্ছে। শ�ৌচাগার নির্মাণ
হওয়ায় মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষা পেয়েছে। তাঁদের জীবনে
স্বস্তি এসেছে। ‘এক পদ এক পেনশন’ নিয়ে কয়েক দশক
বিলম্বিত সিদ্ধান্ত হ�োক বা সেনাবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র
ও বুলেট প্রুফ জ্যাকেট প্রদানের কাজ হ�োক, শীতে
সমস্যা কমান�োর জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান বা যাতায়াতের
জন্য উন্নত য�োগায�োগের ব্যবস্থা করা, সরকার প্রতিটি
ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,
সরকারের প্রচেষ্টা হিমাচলের প্রতিটি গৃহে প�ৌঁছে যাচ্ছে।

১১১ মেগাওয়াট ক্ষমতা
সম্পন্ন এই প্রকল্পটি
প্রায় ২০৮০ ক�োটি টাকা
ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এই
প্রকল্প থেকে প্রতি বছর
৩৮০ মিলিয়ন ইউনিটেরও বেশি শক্তি পাওয়া যাবে
এবং এর ফলে প্রতি বছর রাজ্য ১২০ ক�োটি টাকার
বেশি রাজস্ব আয় করতে পারবে।

ধ�ৌলাসিদ্ধ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প
হামিরপুর জেলায় এটিই
প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
৬৬ মেগাওয়াট সম্পন্ন
এই প্রকল্প নির্মাণে ৬৮০
ক�োটি টাকারও বেশি অর্থ
খরচ হবে। এই প্রকল্পের
ফলে বছরে ৩০০ মিলিয়ন ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ
উৎপাদন সম্ভব হবে।
ফার্মা হাব হিসাবে হিমাচলের উল্লেখ
হিমাচল প্রদেশ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণফার্মা হাব।
আজকে যদি আমাদের দেশকে বিশ্বের ওষুধের দ�োকান
বলা হয়, তবে এর পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে
হিমাচল প্রদেশের। বিশ্বব্যাপী কর�োনা প্রাদুর্ভাবের সময়,
হিমাচল প্রদেশ শুধুমাত্র অন্যান্য রাজ্যগুলিকে নয়,
এমনকি অন্য দেশগুলিকেও সাহায্য করেছিল। ওষুধ
খাতের পাশাপাশি সরকার আয়ুষ শিল্প এবং প্রাকৃতিক
ওষুধের সঙ্গে নিযুক্ত উদ্যোক্তাদের বিষয়ে প্রচার করছে।
দেবভূ মি হিমাচল প্রকৃতি ক�োলে অবস্থিত। তাই
এখানকার প্রাকৃতিক প্রাচুর্য সংরক্ষণ করা একান্ত
প্রয়�োজনীয়। পর্যটনের পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশে
শিল্প বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ, এবং জৈব চাষ, ফার্মা ব্যবসার মত
বিষয়গুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ মন�োয�োগ
দিচ্ছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০২২
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প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ
ভাষণ শুনতে
কিউআর ক�োডটি
স্ক্যান করুন।

সামগ্রিক উন্নয়নের পথে
এগিয়ে চলেছে দেবভূ মি
লাখওয়ার বহুমুখী প্রকল্পের ফলে দেশের ছয়টি রাজ্য সেচের সুবিধা পাবে। ১৯৭৬ সালে প্রথম
এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু কল্পনাই থেকে গিয়েছিল, বাস্তবায়িত হতে পারেনি।
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী যখন গত ৩০ ডিসেম্বর এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন,
তখন নব আশা সঞ্চারিত হয়েছে। একই দিনে তিনি স্বাস্থ্য, সংয�োগ, শিল্প, আবাসন, পরিচ্ছন্নতা
এবং পানীয় জলের জন্য আরও কয়েকটি প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেছিলেন।

লা

খওয়ার বহুমুখী প্রকল্পটি ১৯৭৬ সালে প্রথম
পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে এটি চার
দশকেরও বেশি সময় ধরে স্থগিত থাকার পরে
এখন নতু ন করে আশার আল�ো দেখা গিয়েছে। প্রায় ৫৭৪৭
ক�োটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত লাখওয়ার বহুমুখী প্রকল্পের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী।
জাতীয় গুরুত্ব বহনকারী এই প্রকল্পটি প্রায় ৩৪,০০০
হেক্টর অতিরিক্ত জমিতে সেচের সুবিধা দেবে। ৩০০
মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি ছয়টি রাজ্য
উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ
এবং রাজস্থান এই প্রকল্প থেকে পানীয় জলের সুবিধা পাবে।
লাখওয়ার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, “যখন আমরা ক�োন�ো ঐতিহাসিক
স্থানে যাই, আমাদের বলা হয় যে এই স্থানটি এত বছর
আগে নির্মিত হয়েছিল, এই ভবনটি এত পুরন�ো। কয়েক
দশক ধরে দেশের এই অবস্থা চলে আসছিল। দেশের
বড় বড় প্রকল্পের কথা উঠলে বলা হত�ো- এত বছর ধরে
এই পরিকল্পনা আটকে আছে, এত দশক ধরে এই প্রকল্প
অসম্পূর্ণ। আজ উত্তরাখণ্ডে এখানে শুরু হওয়া লাখওয়ার
প্রকল্পেরও একই ইতিহাস বর্তমান রয়েছে। প্রকল্পটির
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কথা ১৯৭৬ সালে প্রথম ভাবা হয়েছিল। আজ ৪৬ বছর
পর, আমাদের সরকার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত
করতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে।“ এই প্রকল্পটি ছাড়াও,
প্রধানমন্ত্রী ম�োদী রাজ্যে সড়ক বিষয়ে একাধিক প্রকল্পের
উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, যার আনুমানিক
মূল্য ৮৭০০ ক�োটি টাকা। এই প্রকল্পগুলি কৈলাস মানস
সর�োবর যাত্রার জন্য উন্নত য�োগায�োগ গড়ে ত�োলার
পাশাপাশি দুর্গম , গ্রামীণ এবং সীমান্ত এলাকার জন্য
সংয�োগ ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে
সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী উধম সিং নগরে
এমস হৃষীকেশের উপগ্রহ কেন্দ্র এবং পিথ�োরাগড়ে
জগজীবন রাম সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেছেন।
দেশের সকল স্থানে বিশ্বমানের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের
লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিধি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই
দুটি হাসপাতালের জন্য যথাক্রমে ৫০০ ক�োটি এবং ৪৫০
ক�োটি টাকা খরচ হচ্ছে। উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠাম�ো
গড়ে উঠলে শুধুমাত্র কুমায়ুন ও তরাই অঞ্চলের মানুষরাই
উপকৃত হবেন না, উত্তরপ্রদেশের সীমান্তবর্তী এলাকার
নাগরিকদেরও সুবিধা হবে। এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী
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আমরা সকলেই জানি উত্তরাখণ্ড থেকে কত নদী উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু
স্বাধীনতার পর থেকে এখানকার মানুষ আরও দুটি স্রোত প্রত্যক্ষ করেছেন।
একজন পাহাড়কে উন্নয়নের যাত্রা থেকে দূরে রেখেছেন, আরেকজন
পাহাড়ের উন্নয়নে দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন। উত্তরাখণ্ডে
নতু ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, রাজ্যের শিল্প ক্ষমতা বৃদ্ধি এই
দশককে উত্তরাখণ্ডের দশকে পরিণত করবে।“- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

স্বাস্থ্য
পরিচর্যা:
এমস
হৃষীকেশের
উপগ্রহ কেন্দ্র,
জগজীবন
রাম
মেডিক্যাল
কলেজ।

যে সমস্ত প্রকল্প চালু হয়েছে

সেচ: লাখওয়ার বহুমুখী
প্রকল্প থেকে ছয়টি
রাজ্য উপকৃত হবে।

উত্তরাখণ্ডে
চার স্তরের
সুবিধা
শিল্প, আবাসন,
পরিচ্ছন্নতা, পানীয়
জলের একাদিক
প্রকল্পের উদ্বোধন।

৮৭০০ ক�োটি
টাকা খরচ
করে একাধিক
সড়ক
নেটওয়ার্কের
মাধ্যমে
সংয�োগ।

নাগিনা থেকে কাশিপুর পর্যন্ত ৯৯
কিমি কুমায়ুন-গড়োয়াল সড়ক
য�োগায�োগ।
২৮৪ ক�োটি টাকায় নির্মিত
টনকপুর-পিথ�োরাগড় পর্যন্ত ৩২
কিমি রাস্তা (অল-ওয়েদার)।
২৬৭ ক�োটি টাকা মূল্যের
টনকপুর-পিথ�োরাগড়ে বেলক্ষেত
থেকে চম্পাওয়াত পর্যন্ত রাস্তা
(অল-ওয়েদার)।

	তিলন থেকে চুইরানি পর্যন্ত ২৩৩
ক�োটি টাকা মূল্যের সড়ক প্রকল্প।
৫০
ক�োটি
টাকা
মূল্যের
ইউজেভিএন-এর পাঁচ মেগাওয়াট
সুরিঙ্গদ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।
নমামি গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে
৫০ ক�োটি টাকা মূল্যের রামনগরনৈনিতালে স্যুয়েরেজ ট্রিটমেন্ট
প্ল্যান্ট।

বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে

৫,৭৪৭ ক�োটি টাকা মূল্যের ৩০০
মেগাওয়াট
সম্পন্ন
লাখওয়ার
বহুমুখী প্রকল্প।
৪,০০২ ক�োটি টাকা মূল্যের ৮৫.৩০
কিমি ম�োরাদাবাদ-কাশিপুর চার
লেনের সড়ক প্রকল্প।

	প্রায় ৪৫০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে ১৫১টি সেতু নির্মাণ।

	পিথ�োরাগড় মেডিক্যাল কলেজে নির্মাণে ৪৫৫ ক�োটি টাকা।
২০৫ ক�োটি টাকা ২৪ ঘন্টা, সাত দিনের পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প।
নমামি গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে ১৯৯ ক�োটি টাকায় নয়টি এসটিপি।
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা শহরাঞ্চলের ১২৫৬ ইউনিটের মূল্য - ১৭১
ক�োটি টাকা।

১২৫০ ক�োটি টাকায় ১৩টি জেলায়
জল জীবন মিশনের অধীনে ৭৩টি
জল সরবরাহ প্রকল্প।

	কাশীপুরে ৩৫ ক�োটি টাকার অ্যার�োমা পার্ক।

৬২৭ ক�োটি টাকার প্রধানমন্ত্রী
গ্রামীণ সড়ক য�োজনার দ্বিতীয়
পর্বে১৩৩টি পথ।

	সিতারগঞ্জে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মূল্য আনুমানিক ৬৬ ক�োটি
টাকা।

৪৫৫ ক�োটি টাকায় এমস উপগ্রহ
কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

	নৈনিতাল জেলায় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য ৭৮
ক�োটি টাকার পরিকল্পনা।

মাদক�োটা থেকে হলদুয়ানি রাস্তার জন্য বরাদ্দ ৫৮ ক�োটি টাকা। কিচ্ছা
থেকে পান্তনগর রাস্তার জন্য ৫৪ ক�োটি টাকা।
খাতিমা বাইপাসের জন্য ৫৩ ক�োটি টাকা। এশিয়ান হাইওয়ের মাধ্যমে
নেপালকে সংযুক্ত করার প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ১৭৭ ক�োটি টাকা।

কাশিপুরে অ্যার�োমা পার্ক, সিতারগঞ্জে প্লাস্টিক শিল্প পার্ক
এবং রাজ্য জুড়ে আবাসিক, পরিচ্ছন্নতা এবং পানীয় জল
সরবরাহ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১৭,৫০০ ক�োটি টাকা মূল্যের
২৩টি প্রকল্পের সূচনা করেছেন। এর মধ্যে ছয়টি প্রধান
প্রকল্প, যার মধ্যে রয়েছে রাস্তা প্রশস্তকরণ প্রকল্প,
পিথ�োরাগড়ে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং নৈনিতালে
একটি স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প। এই

প্রকল্পগুলির জন্য ম�োট ব্যয় হবে ৩,৪০০ ক�োটি টাকা।
সড়ক প্রকল্পগুলির ফলে গাড়ওয়াল, কুমায়ুন এবং তরাই
অঞ্চলে সড়ক য�োগায�োগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। উত্তরাখণ্ড
এবং নেপালের মধ্যে উন্নত সংয�োগের ফলে পর্যটন,
শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে, এর পাশাপাশি
দেশের ক�ৌশলগত অবস্থান হিসাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি হবে।
একই সময়ে, পিথ�োরাগড় মেডিক্যাল কলেজ-সহ এমস
হৃষীকেশের উপগ্রহ কেন্দ্র গঠন স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর
উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করবে।
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ওমিক্রন: সতর্ক থাকুন

১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের
টিকাকরণ শুরু হল
সারা বিশ্বে যেভাবে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা
বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার প্রেক্ষিতে সরকার শুধু প্রস্তুতি
নিয়েছে এমন নয়, সম্ভাব্য সকল ঝু ঁ কির বিষয়ে
সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ফলস্বরূপ, সরকার
টিকাকরণের উপর সবচেয়ে বেশি জ�োর দিয়েছে,
সেইকারণে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকাদান সংক্রান্ত
প্রচার চালান�ো হচ্ছে। ৩ জানুয়ারি থেকে
প্রাপ্তবয়স্কদের পর এবার ১৫ থেকে
১৮ বছর বয়সী কিশ�োর-কিশ�োরীদের
টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। শুধু তাই
নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী সামগ্রিক
পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছেন এবং সারা
দেশে ক�োভিড -১৯, ওমিক্রন এবং স্বাস্থ্য
ব্যবস্থার প্রস্তুতি মূল্যায়নের জন্য উচ্চ পর্যায়ের
বৈঠকের সভাপতিত্ব করছেন। তিনি দেশের
নাগরিকদের আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক ও সাবধান
থাকার অনুর�োধ জানিয়েছেন।

ক�ো

ভিড-১৯- এর নতু ন ভ্যারিয়েন্ট
ওমিক্রনের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন
দেশে দ্রুত সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ভারতেও প্রতিদিন ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি
পাচ্ছে। তবে ভারত সরকার পরিস্থিতি ম�োকাবেলায়
শুধুমাত্র উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণই করেনি, বরং সেই সকল
প্রস্তুতিগুলির উপর প্রতিনিয়ত নজর রাখছে যাতে
নাগরিকরা প্রভাবিত না হন। মাত্র দুটি পদ্ধতিতে
ক�োভিড এড়ান�ো যায় - একটি টিকা এবং অন্যটি
ক�োভিড আচরণবিধি মেনে চলা।
এই কারণেই সরকার দেশে সম্পূর্ণ টিকাদানের
গুরুত্বকে তু লে ধরার পাশাপাশি রাজ্যগুলির সঙ্গে
সহয�োগিতায় প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রকাশ করে
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কেন্দ্র সমস্ত জায়গায় দল পাঠাচ্ছে
কেন্দ্র এমন সমস্ত জায়গায় দল পাঠাচ্ছে যেখানে
টিকাকরণের হার কম, র�োগের প্রক�োপ বৃদ্ধি
পাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর অভাব রয়েছে।
ক�োভিড-১৯ প্রতির�োধ এবং চিকিৎসার জন্য
র�োগীদের দ্রুত শনাক্তকরণের জন্য, ওমিক্রন
সংক্রান্ত পরিস্থিতি এবং সারা দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার
প্রস্তুতি মূল্যায়নের জন্য ডিসেম্বরের চতু র্থ
সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকের
সভাপতিত্ব করেছিলেন। সংক্রমণের বিস্তার
নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি আক্রান্তদের সংস্পর্শেআশা
নিকটজনদের চিহ্নিতকরণের উপর জ�োর দেন।
প্রধানমন্ত্রী আধিকারিকদের বলেছিলেন, যে সমস্ত
অঞ্চলে টিকাকরণের হার কম, আক্রান্তের সংখ্যা
বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�োর অভাব রয়েছে
সেখানে পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত দল পাঠান�ো
উচিত। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী এই আল�োচনায়
জেলা স্তর থেকে রাজ্যগুলিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে
ত�োলার গুরুত্বের উপর জ�োর দেন। তিনি বৈঠকে
রাজ্যগুলিকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ
দিয়েছিলেন। এর সঙ্গে জেলাগুলিতে সংক্রমণ,
নতু ন আক্রান্তের ঘটনার মত বিষয়গুলি নিরীক্ষণ
করার পাশাপাশি সমস্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা
গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। রাজ্যগুলিকে
ক�োভিডবিধি শিথিল না করারও আর্জি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী জাতির
উদ্দেশ্যে তাঁর
ভাষণে তিনটি বড়
ঘ�োষণা করেছেন

৩
জানুয়ারি
থেকে ১৫-১৮
বছর বয়সি কিশ�োরকিশ�োরীদের টিকা
দেওয়া হবে।

সম্পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনগণকে আহ্বান
জানিয়েছে। এই কারণেই ২৫ ডিসেম্বর রাতে জাতির
উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তিনটি বিষয়ে
ঘ�োষণা করেছিলেন: ৩ জানুয়ারি থেকে ১৫-১৮ বছর
বয়সি কিশ�োর-কিশ�োরীদের টিকা দেওয়া হবে, স্বাস্থ্যসেবা
এবং সামনের কর্মীদের ১০ জানুয়ারি থেকে টিকা দেওয়া
হবে, এবং বছরের শেষ নাগাদ প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষকে
টিকা দেওয়া হবে। চিকিৎসকদের পরামর্শঅনুযায়ী ৬০
বছরের বেশি বয়সী অন্যান্য অসুস্থ প্রবীণ ব্যক্তিদের

প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন

সারা বিশ্ব এখনও ক�োভিড অতিমারির
বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। সমগ্র বিশ্বে
প্রতিদিন আক্রান্তের সখা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই
পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষের ক�োভিডের
নিরাপদ আচরণ অনুসরণ করে চলা একান্ত
প্রয়োজনীয়। ক�োভিড আচরণবিধি মেনে
চলার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্তরে সতর্ক
থাকা সবচেয়ে জরুরি, ক�োভিডের বিরুদ্ধে
লড়াইয়ের এটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।
আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে,
নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে মাস্ক পরতে হবে।
বারবার সাবান দিয়ে হাত ধ�োওয়া, ভিড়
এড়িয়ে যাওয়ার মত সাবধনতা অবলম্বন
করতে হবে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে
হবে যে আমাদের আতঙ্কিত হলে চলবে
না, বরং আমাদের সতর্ক থাকতে হবে,
সাবধনতা অবলম্বন করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা
এবং সামনের
কর্মীদের ১০
জানুয়ারি থেকে টিকা
দেওয়া হবে।

চিকিৎসকদের
পরামর্শঅনুযায়ী
৬০ বছরের বেশি
বয়সি প্রবীণ ব্যক্তিদের
১০ জানুয়ারি থেকে
প্রতির�োধমূলক টিকা
দেওয়া হবে।

জানুয়ারি থেকে একটি প্রতির�োধমূলক টিকা দেওয়া হবে।
কিশ�োর-কিশ�োরীদের টিকা দেওয়া শুরু হলে স্কুলগুলি
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে, সেইসঙ্গে
পড়ুয়াদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগও কমবে।
২০২১ সালের ১৬ জানুয়ারি ভারতে টিকাকরণ শুরু
হয়েছিল এবং দেশের নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার
ফলে আজ ভারত ইতিমধ্যেই ১৪১ ক�োটি টিকার ড�োজ
দিয়ে এক অভূ তপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু তাই
নয়, ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৬১ শতাংশেরও
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ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে
ভারতের প্রস্তুতি

	দেশে বর্তমানে ১৮ লক্ষ আইস�োলেশন শয্যা রয়েছে।
পাঁচ লক্ষ অক্সিজেন শয্যা আছে। আইসিইউয়ে ম�োট
১৪০০০০টি শয্যা আছে।
	যদি আইসিইউ এবং নন-আইসিইউ শয্যা অন্তর্ভুক্ত
করা হয়, তবে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট ৯০,০০০টি শয্যা
রয়েছে।
ইতিমধ্যে সারা দেশে তিন হাজারের বেশি পিএসএ
অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু রয়েছে।
সারাদেশে ৪ লক্ষ অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা
হয়েছে।
রাজ্যগুলি প্রয়োজনীয় ওষুধের মজুতের পাশাপাশি
পর্যাপ্ত পরীক্ষার সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে সহায়তা পাচ্ছে।

সকল দেশবাসীর কাছে আমার একান্ত
অনুর�োধ, গুজবে কান দেবেন না,
বিভ্রান্ত হবেন না ও আতঙ্কিত হবেন
না। আমরা সকলে মিলে এখনও পর্যন্ত
বিশ্বের সবচেয়ে বড় টিকাকরণ অভিযান
পরিচালনা করেছি। আগামী দিনে আমরা
এই অভিযানকে আরও সম্প্রসারিত করব,
এর গতিকে ত্বরান্বিত করা হবে। আমাদের
সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে আমরা
কর�োনার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে দেশকে
জয়ী করতে পারব।

ন্যাসাল ভ্যাকসিন – আমাদের দেশ শীঘ্রই একটি ন্যাসাল
ভ্যাকসিন এবং বিশ্বের প্রথম ডিএনএ টিকা প্রস্তুত করতে চলেছে।

- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী।

কেন্দ্রের মন্ত্র: ওমিক্রনের ম�োকাবিলা করার জন্য রাজ্যগুলির পাঁচ ধাপের ক�ৌশল গ্রহণ করা উচিৎ
বিশেষ করে আসন্ন উৎসবের কথা মাথায় রেখে রাতের
কারফিউ জারি, সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা। কর�োনা
আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কন্টেনমেন্ট এবং বাফার
জ�োন নির্ধারণ করা।
পরীক্ষা এবং নজরদারির উপর বিশেষ মন�োয�োগ দেওয়া।
আইসিএমআর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুসারে,
পরীক্ষা করা উচিৎ। ঘরে ঘরে পরীক্ষা এবং আরটিপিসিআর
পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে হবে।
হাসপাতালের শয্যা, অ্যাম্বুলেন্স এবং স্বাস্থ্য সরঞ্জাম বাড়ান�োর
দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। অক্সিজেনের বাফার স্টক তৈরি
করতে হবে। ৩০ দিনের জন্য ওষুধ মজুত রাখতে হবে।
	ক্রমাগত তথ্য প্রদান করতে হবে যাতে গুজব না ছড়ায়,
রাজ্যগুলির প্রতিদিন সাংবাদিক সম্মেলন করা উচিৎ।
রাজ্যগুলির ১০০% টিকাকরণের উপর মন�োনিবেশ করা
উচিৎ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারাভিযান চালাতে হবে যাতে
সকল প্রাপ্তবয়স্ক টিকার উভয় ড�োজ পান।

বেশি মানুষ টিকা পেয়েছেন। একইভাবে, প্রাপ্তবয়স্ক
জনসংখ্যার প্রায় ৯০% মানুষ টিকার প্রথম ড�োজ
পেয়েছেন। অনেক রাজ্য, বিশেষ করে পর্যটন কেন্দ্র
হিসাবে প্রসিদ্ধ গ�োয়া, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচলপ্রদেশে
১০০% মানুষ টিকার একটি ড�োজ গ্রহণ করেছেন।
একইসঙ্গে হিমাচল প্রদেশ দেশের প্রথম রাজ্য হয়ে
উঠেছে যেখানে য�োগ্য জনসংখ্যার ১০০% মানুষের
সম্পূর্ণটিকাকরণ হয়েছে।
'হর ঘর দস্তক' প্রচারাভিযানের ফলে টিকাকরণের
গতি বৃদ্ধি পেয়েছে
“সম্পূর্ণ টিকাকরণ, নিশ্চিত নিরাপত্তা” এই নীতিকে
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দুটি টিকা এবং ক�োভিডের একটি ওষুধ অনুম�োদন পেয়েছে
আরও দুটি ক�োভিড টিকা এবং একটি নতু ন ওষুধ অনুম�োদন
পেয়েছে। ‘সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন’
সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া'র টিকা ‘ক�োভ�োভ্যাক্স’ এবং
বায়�োলজিক্যাল ই-ভ্যাকসিন ‘কর্বিভ্যাক্স’ জরুরি ব্যবহারের
জন্য অনুম�োদিত হয়েছে। এছাড়াও, জরুরি অবস্থায় ক�োভিডের
ওষুধ ‘মলনুপিরাভির’-এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের জন্য অনুম�োদন
দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তিদের এই র�োগে আক্রান্ত হওয়ার
ঝু ঁ কি বেশি, তাঁদের এই ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী
মনসুখ মান্ডাভিয়ার মতে, ক�োভ�োভ্যাক্স টিকা ভারতে তৈরি
হবে। এছাড়াও কেন্দ্রের তরফে জানান�ো হয়েছে, যে তৃতীয়
ড�োজের জন্য ৬০ বছরের বেশি বয়স্কদের চিকিৎসকদের
শংসাপত্র প্রদান করার প্রয়োজন নেই।

সম্বল করে সরকার ১০০% টিকাকরণের লক্ষ্যে দ্রুত
কাজ করছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে প্রতিটি বাড়ি
বাড়ি গিয়ে ‘হর ঘর দস্তক’ টিকাকরণ প্রচারাভিযান
জনগণকে টিকা নিতে উৎসাহিত করেছে, স্বাস্থ্যকর্মীরা
বাড়ি থেকে ক্ষেত সর্বত্রস্থানে মানুষকে টিকা দিয়েছেন।
এর ফলে টিকাপ্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
এই প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে জওয়ান, কৃষক, বয়স্ক
এবং ভিন্নভাবে সক্ষম-সহ প্রতিটি মানুষের জন্যই প্রচেষ্টা
করা হয়েছে, যাতে য�োগ্য জনগ�োষ্ঠীর টিকাকরণ সম্পূর্ণ
হয়, একটি সুরক্ষা চক্র গঠিত হয়। আমরা সেই লক্ষ্যে
এগিয়ে চলেছি।
প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ
ভাষণ শুনতে
কিউআর ক�োডটি
স্ক্যান করুন।

প্রাকৃতিক চাষ

রাষ্ট্র

প্রাকৃ তিক চাষ

প্রাকৃ তিক চাষের প্রযুক্তির মাধ্যমে
কৃষকদের সবল করার প্রচেষ্টা
ভারতীয় সংস্কৃতিতে আমরা ধরিত্রীকে মা বলে মনে করি। কিন্তু অত্যধিক রাসায়নিক ব্যবহার, মানব
ক্রিয়াকলাপের প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার গুরুত্ব অনুধাবন করে, বর্তমানে প্রাকৃতিক চাষ জনপ্রিয়
হয়ে উঠছে। এর ফলে সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার হ্রাস পাবে। এই ধরনের কৃষিতে, প্রাকৃতিক উপকরণের
মাধ্যমে সার তৈরি করা হয় যা শুধুমাত্র গাছপালা রক্ষা করে না বরং একটি স্থিতিশীল আয়ও নিশ্চিত করে।
কৃষি উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা দেশের ৮০ ক�োটি ক্ষু দ্র কৃষকের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

সি

মলার (হিমাচল প্রদেশ) লাফুঘাটির বাসিন্দা সত্যা
দেবীর একটি ছ�োট কৃষি জমি রয়েছে যার, সেখানে
তিনি ১৫০টি আপেল গাছের চারা লাগিয়েছিলেন।
তিনি বলেন, “আমি এখন আমার গাছের জন্য প্রাকৃতিক
কৃষি স্প্রে ব্যবহার করছি। আগে দ�োকান থেকে কেমিক্যাল
স্প্রে কিনতাম, তাতে খরচও বেশি হত�ো। কিন্তু প্রাকৃতিক
চাষের স্প্রে সস্তা এবং চাষের ফলনও ভাল হয়। আগে এই
চাষের জন্য আমার পাঁচ হাজার টাকার বেশি খরচ হত
কিন্তু এখন ৫০০ টাকাও খরচ হয় না। আমি আমার বাগান
থেকে চাষ শুরু করেছি, অন্যদেরও চেষ্টা করা উচিৎ।“
একইভাবে, কৃষক মন�োজ শর্মাও বলেন যে যখন থেকে
প্রাকৃতিক চাষ শুরু হয়েছে, মাটির গুনমান বৃদ্ধি পেয়েছে।
র�োহতকের (হরিয়ানা) ফুলকুমার বলেন, “আমি
প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ করি। যখন থেকে আমরা এটি
শুরু করেছি, একই জমিতে এক বছরে পাঁচ ধরনের
ফসল লাগান�ো হয়েছে। আমি এখন এক বছরে ১.৫ লক্ষ
থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা আয় করতে পারছি।“ একইভাবে,
গুজরাটের খেদার বাসিন্দা ঘনশ্যাম ভাই বিঠলভাই
প্যাটেল রাসায়নিক চাষ করতেন যাতে খরচ বেশি হত�ো
এবং তু লনায় লাভও কম হত�ো। রাসায়নিকের ব্যবহার
করতে জমি এবং পরিবেশের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব
পড়ে। এর ফলে তিনি প্রাকৃতিক চাষ পদ্ধতিতে কৃষিকাজ
শুরু করেন। প্যাটেলের মত�ো গুজরাটের কচ্ছের বাসিন্দা
হিতেশ যমুনাদাস প্রাকৃতিক চাষ পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন।
তিনি বলেন, “আমরা ১০৫ একর জমিতে প্রাকৃতিক
চাষ করি। জমিতে সারের জন্য আমি গ�োবরের ব্যবহার

আমাদের কৃষিব্যবস্থাকে রসায়নের
পরীক্ষাগারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে
প্রকৃতির পরীক্ষাগারের সঙ্গে যুক্ত করতে
হবে। শুধুমাত্র কৃষির প্রাচীন জ্ঞানকে
নতু ন করে শিখতে হবে না, আমাদের সেই
জ্ঞানকে আধুনিক সময়ের উপয�োগী করে
তু লতে হবে। এই দিকে আমাদের নতু ন
করে গবেষণা করতে হবে, প্রাচীন জ্ঞানকে
আধুনিক বৈজ্ঞানিক কাঠাম�োয় বিচার করতে
হবে। ভারত এবং এর কৃষকরা ‘লাইফস্টাইল
ফর এনভায়রনমেন্ট’ অর্থাৎ একুশ শতকে
বিশ্বব্যাপী ‘লাইফ মিশনে’ নেতৃত্ব দিতে
চলেছে। এই অমৃত মহ�োৎসবে প্রতিটি
পঞ্চায়েতের অন্তত একটি গ্রামকে প্রাকৃতিক
চাষের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করা উচিৎ।“
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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প্রাকৃতিক
কৃষি

ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ সাধারণ মানুষের জীবনকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করে
তু লবে। এমন পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক চাষের বিভিন্ন দিক জানা জরুরি:

প্রাকৃতিক চাষ:

উপকরণ সংগ্রহের উপর কৃষকদের
নির্ভরতা কমাতে এবং ঐতিহ্যগত ক্ষেত্রভিত্তিক প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে কৃষি
খরচ হ্রাস করার অন্যতম উপায় হিসাবে
‘ন�ো কস্ট’ (জির�ো বাজেট) কৃষিকাজকে
চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ফলে
মৃত্তিকার উর্বরতার পক্ষে প্রচার করা
হয়েছে। দেশি গরুর গ�োবর ও মূত্র খামারেই
প্রাকৃতিক সার তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা
পালন করে, যা খামারে প্রয়োজনীয় পুষ্টি
সরবরাহ করে। অন্যান্য ঐতিহ্যগত অভ্যাস
যেমন বায়োমাস দিয়ে মাটি ক�োপান বা
মাটিতে সারা বছর ঘাস রাখা, এমনকি খুব
কম জলের পাওয়া যাচ্ছে এমন অবস্থাতেও,
প্রথম বছর থেকেই সুস্থায়ী উৎপাদনশীলতা
নিশ্চিত করার জন্য অনুশীলন করা হয়।

লাভ

জীবামৃত কীভাবে তৈরি করবেন: প্রয়োজনীয়
উপকরণগুলি হল ১০ কেজি দেশি গ�োবর, ৮-১০
এটি ১০ কেজি
লিটার দেশি গ�োমূত্র , ১.৫-২ কেজি গুড়, ১.৫-২
কেজি বেসন, ১৮০ লিটার জল এবং গাছের
গ�োবরের সঙ্গে
গ�োমূত্র , গুড়, ময়দা নিচের এক মুঠ�ো মাটি। সহজলভ্য উপকরণ
দিয়ে জীবামৃত তৈরির পদ্ধতি এতই সহজ যে
এবং বেসন ইত্যাদি যেক�োন�ো কৃষক নিজেই তৈরি করতে পারেন।
মিশিয়ে তৈরি
এটি প্রস্তুত করার জন্য, কৃষকদের প্রথমে এই
উপাদানগুলির মধ্যে জল বা গ�োমূত্রের সঙ্গে
করা হয় যা মাটির
গুড়, বেসন এবং গ�োবর মিশিয়ে একটি তরল
গুণমান উন্নত
তৈরি করতে হবে। এবার এই উপকরণগুল�ো
করে।
একটি ড্রামে রেখে কাঠের লাঠি দিয়ে ভাল করে
মিশিয়ে নিতে হবে। মেশান�োর পর ভাল�োভাবে
ঢেকে দুই থেকে তিন দিন ছায়ায় রাখতে হবে।
প্রতিদিন কাঠের লাঠি দিয়ে দুই মিনিট ঘড়ির
কাঁটার দিকে ঘ�োরাতে হয়। আবার বস্তা দিয়ে
ঢেকে দিতে হবে।

জীবামৃত :

সেচের সঙ্গে জীবামৃত জমিতে প্রয়োগ করা হলে, মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে
বৃদ্ধি পায় এবং মাটির রাসায়নিক ও জৈবিক গুণ বৃদ্ধি পায়। সেচের জল সহ মাসে একবার বা দুবার
প্রাপ্যতা অনুসারে প্রতি একর জমিতে ২০০ লিটার জীবামৃত দিন। এতে মাটিতে কেঁ চ�োর সংখ্যা বৃদ্ধি
পাবে, যা কৃষকদের বন্ধু হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রাকৃতিক চাষে গভীর চাষেরও প্রয়োজন হয় না। শুধু
তাই নয়, প্রাকৃতিক চাষের ফলে ভূ গর্ভস্থ জলস্তরও বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধান ফসলের
সঙ্গে সহয�োগী ফসলও লাগান�ো যায়।

ফল গাছে জীবামৃতের ব্যবহার

ঘন-জীবামৃত

২-৫ লিটার জীবামৃত মাসে একবার বা
দুবার প্রতি গাছে দিতে হবে। দুপুর ১২
নাগাদ ফলের গাছের চারপাশে বৃত্তাকার
গতিতে এটি দিতে হবে। এতে মাটি সুস্থ
থাকে এবং ফসলও ভাল হয়।

এটি জীবামৃতের শুকন�ো রূপ, যা ফসল বপনের আগে
মাটিতে মেশান�ো হয়। র�োদে শুকান�ো ২০০ কেজি
গ�োবরের মধ্যে সদ্য প্রস্তুত ২০ লিটার জীবামৃত মিশিয়ে
দুই দিন ছায়ায় রাখুন। আবার র�োদে শুকিয়ে যাওয়ার
পর কাঠি দিয়ে পিষে নেওয়া হয়। এই মিশ্রণটি এক
একর জমির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

করি। এইভাবে পুর�ো জমিতে চাষ করছি। এই কারণেই
আমাদের আশেপাশের মানুষ এবং কৃষকরা আমাদের কাছ
থেকে প্রাকৃতিক পণ্য নিতে আসে। এতে আমাদের লাভও
বেড়েছে।” প্রাকৃতিক চাষ দেশে নতু ন শক্তি য�োগাচ্ছে কারণ
কৃষকরা এটিকে রাসায়নিক চাষের চেয়ে বেশি উপকারী বলে
মনে করছেন। বিষয়টি বিবেচনা করে ১৬ ডিসেম্বর প্রাকৃতিক

চাষ সংক্রান্ত জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই
বিষয়টির উপর আলকপাত করেছেন। তিনি জানান প্রাকৃতিক
চাষ প্রকৃতি এবং কৃষক উভয়ের জন্যই লাভজনক। দেশের
লক্ষ লক্ষ কৃষক চাষের এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করেছে এবং
গুজরাটের ডাং জেলাকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক চাষের জেলা
হিসাবে ঘ�োষণা করা হয়েছে।
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বীজামৃত :
প্রাকৃতিক চাষের একটি অপরিহার্যভিত্তি হল বীজামৃত
যেখানে এটি বীজকে বীজবাহিত র�োগ থেকে রক্ষা করে এবং
এর অঙ্কুর�োদগম বা নিষেকের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ৫ কেজি
গ�োবর, ৫ লিটার গ�োমূত্র , ৫০ গ্রাম চুন এবং ২০ লিটার জলে
সামান্য মাটি মিশিয়ে বীজামৃত তৈরি করা হয়। এক রাত
রাখার পর তাতে ১০ কেজি বীজ প্রক্রিয়াজাত করা হয়।
একদিন পর সেই বীজ বপনের জন্য প্রস্তুত হয়।

কৃষিতে ‘কভারেজ টেকনিক’:
এটি অনুসারে, সম্পূর্ণচাষকৃত জমি সম্পূর্ণরূপে শস্যের দ্বারা
আবৃত বা স্বল্প মেয়াদী আন্তঃফসল দ্বারা আবৃত থাকবে। এই
আবরণটি জমির আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করবে এবং
বায়ুমণ্ডল থেকে আর্দ্রতা টেনে কৃষিকাজের জন্য জলের
প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস করবে। এটি ব্যাকটেরিয়া এবং কেঁ চ�োর
কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে, আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অবশেষে
মাটির পচনশীল কার্বন নিঃসরণ র�োধ করে মাটির জৈব
কার্বন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

রাষ্ট্র

কৃষকরা নতু ন বছরে একটি উপহার
পেয়েছেন

২০২২ সালের প্রথম দিনেই দেশের কৃষকেরা
প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ সম্মান নিধির দশম কিস্তি
পেয়েছেন। এর সঙ্গে এই প্রকল্পের অধীনে
এখনও পর্যন্ত কৃষকদের ১.৮০ লক্ষ ক�োটি টাকা
দেওয়া হয়েছে, যা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে
পাঠান�ো হয়েছে। কৃষকদের কাছে এই প্রকল্প
সবচেয়ে বড় সহায় হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী ১ জানুয়ারি ১০ ক�োটিরও বেশি
কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার ক�োটি
টাকারও বেশি পরিমাণ অর্থসরাসরি স্থানান্তর
করেছেন। এর সঙ্গে এই উপলক্ষে ৩৫১টি
কৃষক উৎপাদন সংস্থাকে (এফপিও) ১৪ ক�োটি
টাকারও বেশি ইক্যুইটি অনুদান দেওয়া হয়েছে,
যার মাধ্যমে সরাসরি ১.২৫ লক্ষেরও বেশি
কৃষক উপকৃত হবেন। পিএম কিষাণ প্রকল্পের
অধীনে, য�োগ্য কৃষকদের প্রতি বছরে ৬০০০
টাকা প্রদান করা হয়, যা চার মাসের ব্যবধানে
তিনটি কিস্তিতে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হয়।
অর্থসরাসরি সুবিধাভ�োগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে
পাঠান�ো হয়।

ভাফসা:

এই কৃষি পদ্ধতি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণপ্রক্রিয়া যেখানে
মাটিতে আর্দ্রতা এবং বাতাসের সমান ভারসাম্য বজায় রাখা
হয়।

অগ্নিস্ত্রা:
প্রাকৃতিক চাষ পদ্ধতি শুধু জমির উৎপাদন ক্ষমতাই বৃদ্ধি
করেনা বরং কীটপতঙ্গ ও র�োগ প্রতির�োধেও কার্যকর
ভূ মিকা পালন করে। ফসলের উপর কীটপতঙ্গ এবং
প�োকার আক্রমণ প্রতির�োধের জন্য, অগ্নিস্ট্রা স্থানীয়
উদ্ভিদের উপর ভিত্তি করে কৃষকের ক্ষেতে তৈরি করা হয়।
এতে ৫ কেজি নিম বা অন্যান্য স্থানীয় গাছের পাতা (যা গরু
খায় না), ২০ লিটার দেশি গরুর মূত্র , ৫০০ গ্রাম তামাকের
গুঁড়া, ৫০০ গ্রাম কাঁচালঙ্কা, ৫০ গ্রাম রসুন বাটা ঢিমে আঁচে
সিদ্ধ করে দুই দিন রাখতে হবে। প্রতি ২০০ লিটার জলে ৬
লিটার এই দ্রবণ মিশিয়ে এক একর জমিতে স্প্রে করুন।

ন

ববর্ষের প্রথম দিনে সারাদেশের
কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা

আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের
বিষয়। দেশের ক�োটি ক�োটি কৃষক
পরিবার, বিশেষ করে ক্ষু দ্র কৃষকরা
প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির দশম
কিস্তি পেয়েছেন। কৃষকদের ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টে ২০,০০০ ক�োটি টাকা
পাঠান�ো হয়েছে।“
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণভাষণ
শুনতে কিউআর ক�োডটি
স্ক্যান করুন।
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রাষ্ট্র

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া

স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার

মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের
উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি
বাস্তবায়িত হচ্ছে
বর্তমানে ভারতে মত জনসংখ্যার ৬৫% ৩৫ বছরের
কম বয়সি। ফলে ভারত এখন তারুণ্যে ভরপুর। এই
প্রতিশ্রুতিমান তরুণদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য
সঠিক দিকনির্দেশনা দরকার। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট
লালকেল্লা থেকে 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া'র কথা ঘ�োষণা
করেছিলেন। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে সরকারের
এই ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগের সূচনা করার পর তিনি
বলেছিলেন, “আমার স্বপ্ন, দেশের যুবকদের শুধু
চাকরিপ্রার্থী নয়, চাকরিদাতাও হওয়া উচিৎ।“ আজ
৭৫টিরও বেশি ইউনিকর্ন-সহ ৬০ হাজারেরও বেশি
স্টার্টআপের সাফল্যের গল্প এই স্কিমের সাফল্যকে
তু লে ধরেছে।

২

০১১ সাল নাগাদ মহারাষ্ট্রের পুনের বাসিন্দা ময়ূর
পাটিল ম�োটরসাইকেলের মাইলেজ বাড়ান�োর
উপায় খুজ
ঁ ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তিনি সফল
হন। তিনি এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন যার ফলে
২০১৭-১৮ সালে যানবাহন থেকে ৪০% নির্গমন হ্রাস
করেছে। ২০২১ সালে এটি পেটেন্ট পেয়েছে। অটল নিউ
ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ থেকে ৯০ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়ার
পর, ময়ূর এখন নিজের সঙ্গে বন্ধু র চারটি স্টার্টআপ
পরিচালনা করছেন। একইভাবে, আহমেদাবাদের
বাসিন্দা অঙ্গদ সিং নিজেই উদ্যোগ শুরু করার কথা
ভেবেছিলেন। তিনি পণ্য পরিবহনের জন্য একটি
উদ্ভাবনী ওয়েবসাইট চালু করেন। অঙ্গদের কৃতিত্বে
মুগ্ধ হয়ে তাঁর অনেক বন্ধু তাঁর উদ্যোগের সঙ্গে হতে
চাকরি ছেড়ে দেয়। আগেকার দিনের তু লনায় এখন
মন�োভাবের পরিবর্তন হয়েছে। কারণ চাকরি খ�োঁজার
উপর জ�োর দেওয়ার পরিবর্তে এখন অনুকূল ব্যবসায়িক
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আজ যেদিকেই তাকান না কেন, যে ক�োন�ো
পরিবারে যান, যত ধনী পরিবারই হ�োক
না কেন, শিক্ষিত পরিবারই হ�োক, কিন্তু
পরিবারের যুবকটির সঙ্গে কথা বললে সে
কী বলেন? তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের
বেড়াজালের বাইরে গিয়ে বলেন, আমি একটি
স্টার্টআপ শুরু করব। অর্থাৎ তিনি ঝু ঁ কি
নিতে প্রস্তুত। আজ স্টার্টআপ সংস্কৃতি ছ�োট
শহরগুলির মধ্যেও প্রসারিত হচ্ছে। আমি এর
মাধ্যমে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ
দেখতে পাচ্ছি।“
নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া

সফলতার যাত্রা

স্টার্টআপগুলি একাধিক সুবিধা পায়
উদ্যোক্তাদের ‘লেভেল ফিল্ড’ প্রদান করা- সহজ
অনুম�োদন, সহজে ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়া, আইনি
সহায়তা, দ্রুত-ট্র্যাকিং পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, এবং
ওয়েবসাইট সমস্ত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণতথ্য প্রদান
করে।
অনুদান এবং প্রণ�োদনা- য�োগ্য স্টার্টআপের জন্য
আয়কর এবং মূলধন লাভ কর ছাড়; স্টার্টআপে আরও
বেশি পুজি
ঁ য�োগাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের মত
সুবিধা।
ইনকিউবেশন এবং ইন্ডাস্ট্রি- অ্যাকাডেমিয়া
পার্টনারশিপ- একাধিক ইনকিউবেটর এবং উদ্ভাবন
ল্যাব, ইভেন্ট, প্রতিয�োগিতা, এবং সহায়তার ব্যবস্থা।

	স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের ষষ্ঠ বার্ষিকী
উপলক্ষে, শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের
প্রচার বিভাগ ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে
সপ্তাহব্যাপী একটি অনুষ্ঠান "সেলিব্রেটিং
ইন�োভেশন ইক�োসিস্টেম"-এর আয়োজন
করছে।
এখন ৬২৩টি জেলায় স্বীকৃত স্টার্টআপ
রয়েছে। বর্তমানে, প্রতিটি রাজ্য এবং
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কমপক্ষে একটি
স্টার্টআপ রয়েছে।
	যখন এই স্কিমটি শুরু হয়েছিল, ৮০৮ দিনে
ম�োট ১০ হাজার স্টার্টআপ শুরু হয়েছিল।
স্কিমের প্রথম বছর ২০১৬-১৭ সালে ৭৪৩টি
স্টার্টআপ স্বীকৃতি পেয়েছিল। শুধুমাত্র
২০২০-২০২১ সালে ১৬ হাজারের বেশি
স্টার্টআপ স্বীকৃত হয়েছে।

একটি স্টার্টআপ স্থাপনের জন্য অন্যান্য সরকারি সুবিধা
ছ�োট ব্যবসার জন্য ঋণ। তহবিলের প্রাপ্যতা।
অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে য�োগায�োগের সুবিধা।
ক্রাউডফান্ডিংয়ের ব্যবস্থা।

ইউনিকর্নগভীর ক�ৌতূহল তৈরি করেছে

একটি 'ইউনিকর্ন' হল একটি স্টার্টআপ যার মূল্য কমপক্ষে ১ বিলিয়ন
ডলার, অর্থাৎ সাত হাজার ক�োটি টাকার বেশি। ২০১৫ সাল পর্যন্ত
দেশে মাত্র নয়টি বা দশটি ইউনিকর্নছিল। একটি প্রতিবেদন অনুসারে
২০২১ সালের দশম মাসে ভারত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, ভারত প্রতি দশ
দিনে একটি ইউনিকর্নতৈরি করেছে এবং গত ৫০ সপ্তাহে প্রায় ৪০টি
ইউনিকর্নযুক্ত হয়েছে। আজ ভারতে ৭৫টিরও বেশি ইউনিকর্নরয়েছে।

	ফুড প্রসেসিং, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট,
অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, আইটি
কনসাল্টিং এবং বিজনেস সাপ�োর্ট সার্ভিসে
স্টার্টআপের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

৬০,৭০৪

৪৫%

স্টার্টআপ
ডিপিআইআইটি দ্বারা
স্বীকৃত হয়েছে।
মহিলা উদ্যোক্তা রয়েছেন
স্টার্টআপগুলির নেতৃত্বে।

রাষ্ট্র

প্রতি স্টার্টআপে গড়ে ১১ জন কর্মী নিয়ে, ম�োট
৪৮,০৯৩টি স্টার্টআপ দেশে ৫,৪৯,৮৪২ কাজের সুয�োগ
তৈরি করেছে। ২০২০-২১ সালের মধ্যে স্বীকৃত স্টার্টআপ
দ্বারা প্রায় ১.৭ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

অবস্থা গড়ে ওঠায় যুবকরা সেই দিকে উৎসাহিত
হচ্ছেন।
চাকরিতে অবশ্যই বেশি নিরাপত্তা এবং ঝামেলা
ছাড়াই মাসের শেষে নির্দিষ্ট বেতনের মত সুবিধা
রয়েছে। কিন্তু আজ যখন কেউ ব্যবসা শুরু করার
সিদ্ধান্ত নেয় তখন তাঁর থেকে আরও অনেকে
উৎসাহিত হন। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের কারণে
এই দৃশ্যপটে অবিশ্বাস্য বদল এসেছে। সাধারণ ভাষায়,
স্টার্টআপ মানে একটি নতু ন ক�োম্পানি শুরু করা।
আজকের স্টার্টআপগুলি বেশিরভাগই নতু ন পণ্য
বা পরিষেবার মত বিষয়ে উদ্যোগী হয়। বেশিরভাগ
তরুণ উদ্যোক্তারা নিজেরাই বা দুই-তিনজনের
সহয�োগিতায় এই ধরনের ক�োম্পানি শুরু করছেন।
কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল

পলিসি অ্যান্ড প্রম�োশন অনুযায়ী, "স্টার্টআপ হল
এমন একটি ক�োম্পানি যা ভারতে ৫ বছরের মধ্যে
নিবন্ধিত হয় এবং একটি আর্থিক বছরে এর টার্নওভার
২৫ ক�োটি টাকার বেশি হয় না। উপরন্তু, আশা করা
হচ্ছে যে এই ক�োম্পানিগুলি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, নতু ন
পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, প্রযুক্তি-ভিত্তিক পরিষেবা,
বা মেধাস্বত্বের ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। সরকার
স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার অধীনে আর্থিক সহায়তা-সহ
সংস্থাগুলিকে প্রণ�োদনা এবং উপযুক্ত মঞ্চ প্রদান
করে। সম্ভাব্য উদ্যোক্তারা www.startupindia.gov
সাইটে নিবন্ধন করতে, তাঁদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা
জানাতে বা প্রশ্নের সমাধান পেতে পারেন। অনন্য
ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলিকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি
প্রদান এবং প্রচার করা হয়।
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ভারত@৭৫ স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব

স্বাধীনতা সংগ্রামে
আজাদ হিন্দ
ফ�ৌজের অবদান
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর স্লোগান দিয়েছিলেন"ত�োমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি ত�োমাদের
স্বাধীনতা দেব!" স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে
তিনি প্রতিটি ভারতীয়কে উৎসাহিত করেছিলেন,
সকল ভারতীয় নতু ন উদ্যমে প্রস্তুত হয়েছিলেন।
সুভাস চন্দ্র বসু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের
অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার নেতৃত্বে
আজাদ হিন্দ ফ�ৌজ পরাক্রমশালী ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। নেতাজি আজাদ
হিন্দ সরকারও গঠন করেছিলেন। এই ঘটনার
ঐতিহাসিক তাৎপর্যবিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৮ সালে ৭৫তম বার্ষিকী
উপলক্ষে লালকেল্লায় তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন
করেছিলেন। ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি
নেতাজির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে
ভারত সরকার বছরব্যাপী অনুষ্ঠান উদযাপন
শুরু করেছিল। এছাড়াও ২৩ জানুয়ারি তাঁর
জন্মবার্ষিকীর দিন ‘পরাক্রম দিবস’ উদযাপন
করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
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তাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৮৯৭ সালের ২৩
জানুয়ারি ওড়িশায় কটকে জন্মগ্রহণ
করেছিলেন। একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা
হিসাবে তিনি শুধুমাত্র ভারতকে ব্রিটিশদের হাত থেকে
মুক্ত করার কল্পনাই করেননি বরং দেশের অগ্রগতির
জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন,
দেশকে আত্মনির্ভর করে তু লতে চেয়েছিলেন। তিনি
দারিদ্র্য, অশিক্ষা, র�োগব্যাধি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তির
অভাবকে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা মনে করতেন।
এই কারণেই আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রকে
পুনর্গঠন করতে চেয়েছিল। নিজস্ব ব্যাঙ্ক, মুদ্রা থেকে
শুরু করে রেডিও স্টেশন সব ক্ষেত্রেই আজাদ হিন্দ
সরকারের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ভারত মাতার এই
বীর সন্তান জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-অঞ্চলের ভেদাভেদ
দূর করে দেশকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন।
এই ঘটনা থেকে তাঁর জাতীয় ঐক্যের চিন্তাভাবনা
অনুমান করা যায়- ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনীর
তিন সামরিক অফিসার কর্নেল গুরবক্ষ সিং ধিলন,
জেনারেল শাহনওয়াজ খান এবং কর্নেল প্রেম কুমার
সেহগালকে ক�োর্ট মার্শাল করা হয়েছিল। আকালি দল

স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব

ভারত@৭৫

ক্যাপ্টেন আব্বাস আলি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত
কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন

জন্ম: ৩ জানুয়ারি ১৯২০, মৃত্যু: ১১ অক্টোবর ২০১৪

ক্যা

কর্নেল ধিলনের মামলা লড়ার প্রস্তাব দিলে মুসলিম
লিগ জেনারেল শাহনওয়াজ খানকে আইনি
মামলায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু
এই সামরিক অফিসাররা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
করেন। আর সেই সময় এই স্লোগানটি খুব জনপ্রিয়
হয়ে ওঠে- ‘লালকেল্লা থেকে স্লোগান এসেছেসেহগাল, ধিলন, শাহনওয়াজ’। গান্ধীজী সুভাষ
চন্দ্রকে ‘নেতাজি’ উপাধি দিয়েছিলেন, নেতাজি
প্রথম 'জয় হিন্দ' স্লোগানটি ব্যবহার করেছিলেন
যা আজ জাতীয় স্লোগানে পরিণত হয়েছে।
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসবের এই সিরিজে,
আমরা ক্যাপ্টেন আব্বাস আলি, রাসবিহারী বসু ,
গুরবক্ষ সিং ধিলন এবং কর্নেল নিজামুদ্দিনের
জীবন কাহিনি জানব, যারা সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ
সহয�োগী এবং আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের সৈনিক
ছিলেন। তাঁরা শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই
যুদ্ধ করেননি, নেতাজির ডাকে ভারতমাতার জন্য
জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গকরেছিলেন।

প্টেন আব্বাস আলী ১৯২০ সালের ৩
জানুয়ারি
উত্তরপ্রদেশের
বুলন্দশহর
জেলার
খুরজায়
একটি
মুসলিমরাজপুত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা
সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যরা যুক্ত ছিলেন।
উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা
সংগ্রামের পর তাঁর পিতামহ রুস্তম আলি খানকে ফাঁসি
দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ ব্রিটিশরা
যখন ভগৎ সিংকে ফাঁসি দিয়েছিল তখন আব্বাস
আলির বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। এত কম বয়সেও
তিনি বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ভগৎ সিং এবং
তাঁর সহয�োগীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নওজওয়ান ভারত
সভায় য�োগদান করেছিলেন। পরে, আলিগড় মুসলিম
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়, তিনি সর্বভারতীয় ছাত্র
ফেডারেশনের সদস্য হন এবং বিদ্রোহের অভিপ্রায়ে
তিনি ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে
য�োগদান করেন। ক্যাপ্টেন আব্বাস আলি ব্রিটিশ
সেনাবাহিনীর একজন কমিশন্ড অফিসার ছিলেন এবং
১৯৪০ সালে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁকে
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ফ্রন্টে পাঠান�ো হয়েছিল। যাইহ�োক,
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪৪ সালে সিঙ্গাপুর থেকে
সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দিলে ক্যাপ্টেন আব্বাস আলি
ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে আজাদ হিন্দ ফ�ৌজে
য�োগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মায়ানমারের
বর্তমান রাখাইন প্রদেশের আরাকানে ব্রিটিশ
সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু জাপানিরা মিত্র
বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে আব্বাস আলি-সহ
আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের ৬০ হাজারেরও বেশি সৈন্যকে
গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীকালে, তাঁকে আরও
তিনজন সঙ্গীর সঙ্গে মুলতান দুর্গেরাখা হয় এবং পরে
তাঁর বিচার করা হয়। আব্বাস আলিকে ক�োর্ট মার্শাল
করা হয় এবং অবশেষে ১৯৪৬ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া
হয়। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন
হওয়ার পর তিনি মুক্তি পান। বিভিন্ন সামাজিক কাজের
সঙ্গে তিনি যুক্ত হন এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নতু
দেশ গঠনে নিজেকে নিয়�োজিত করেন।
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আজাদ হিন্দ
ফ�ৌজের প্রতিষ্ঠাতা
নে

দুজনের মধ্যে বহু মিল ছিল- বসু ,
বাঙালি, বিপ্লবী। তবে তাঁরা একে
অপরের গুণমুগ্ধ ছিলেন।

গুরবক্ষ সিং ধিলন
জন্ম: ১৮ মার্চ ১৯১৪
মৃত্যু: ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

তাজি যখন দেশ ছেড়ে জার্মানিতে চলে যান, তখন
রাসবিহারী বসু তাঁর হাতে আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের
দায়িত্ব তু লে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, তিনি
নেতাজিকে ট�োকিও সফরের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর নিমন্ত্রনে
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪৩ সালের ২০ জুন ট�োকিওয়
প�ৌঁছান। এই বৈঠকে আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের প্রতিষ্ঠাতা
রাসবিহারী বসু এবং সুভাষ চন্দ্র বসু দেশকে ব্রিটিশদের শৃঙ্খল
থেকে স্বাধীন করার শপথ নিয়েছিলেন। পদবি ছাড়াও দুই নেতার
মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে- উভয়েই ছিলেন বাঙালি এবং
বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে ৫ জুলাই আজাদ
হিন্দ ফ�ৌজের নেতৃত্ব নেতাজির হাতে সমর্পণ করেন এবং
নিজেকে উপদেষ্টার ভূ মিকায় মন�োনীত করেন। রাসবিহারী
বসু ১৮৮৬ সালের ২৫ মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার
সুবলদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই
তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। তিনি বিপ্লবী
কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং খুব অল্প বয়সেই
ব�োমা তৈরি করতে শিখেছিলেন। তাঁর বিপ্লবী চেতনা জাগরণে
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

স্বাধীনতার জন্য তিনি হাজার হাজার
সৈনিককে এক সুত�োয় বেঁ ধেছিলেন

প

ড়াশ�োনায় দক্ষতা এবং সুস্বাস্থ্যের
অধিকারী হওয়ার জন্য গুরবক্ষ
সিং ধিলনের পিতার এক বন্ধু তাঁকে
সেনাবাহিনীতে য�োগদানের পরামর্শ
দিয়েছিলেন। এর পরে তিনি সেই উদ্দেশ্যে
প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অবশেষে ১৯৩৩
সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে য�োগ দেন।
১৪তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টে নির্বাচিত এবং
প্রশিক্ষিত হওয়ার পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে
লড়াই করার জন্য তিনি ১৯১৪ সালে
মালয়েশিয়া যান। সেই সময়ে তাঁর জীবনে
এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়। ১৯৪২ সালে
জাপানের সেনাবাহিনী যখন তাঁকে
যুদ্ধবন্দি হিসাবে আটক করে, তখন
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দেশের সেবার জন্য
গুরবক্ষ সিং ধিলনকে
'পদ্মভূ ষণ' পুরস্কারে ভূ ষিত
করা হয়েছিল।
তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তিনি
ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের
হয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই
প্রেক্ষাপটে তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে
সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ
ফ�ৌজে য�োগদান করেন। অসম সাহসী
ধিলন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে

স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব

সুভাষ ব্রিগেড- নেতৃত্বে কর্নেল শাহনওয়াজ খান।
গান্ধী ব্রিগেড- নেতৃত্বে কর্নেল ইনায়াত কিয়ানির।
আজাদ ব্রিগেড- নেতৃত্বে কর্নেল গুলজারা সিং।
নেহেরু ব্রিগেড - নেতৃত্বে লেফটেন্যান্ট কর্নেল
গুরবক্ষ সিং ধিলন।
ঝাঁসি কি রানি রেজিমেন্ট - নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন
লক্ষ্মী সেহগল। এটি একটি মহিলা ব্রিগেড ছিল।

‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস। স্বামী বিবেকানন্দ ও সুরেন্দ্রনাথ
ব্যানার্জির জাতীয়তাবাদী ভাষণের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত
হয়েছিলেন। মুজাফফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফ�োর্ডকে
হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম ব�োস এবং প্রফুল্ল চাকি যে
ব�োমা ব্যবহার করেছিলেন তা রাসবিহারী বসু তৈরি
করেছিলেন বলে মনে করা হয়। শুধু তাই নয় ১৯১২ সালে
তিনি ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার
পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। পরে তিনি
গদর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে
গ্রেফতারের চেষ্টা শুরু করলে তিনি জাপানে পালিয়ে যান,
যেখানে গিয়ে তিনি জাপান সরকারকে ভারতকে সাহায্য
করার জন্য রাজি করান। তিনি ত�োশিকা স�োমা নামে
এক জাপানি মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং
জাপান সরকার রাসবিহারী বসুকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ
নাগরিক সম্মান- ‘অর্ডার অফ দ্য রাইজিং সান’ দিয়ে ভূ ষিত
করেছিল। মাতৃভূ মির স্বার্থে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের
জন্য প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়ে তিনি চিরকালীন আসন
লাভ করে নিয়েছেন।
জাপানের আত্মসমর্পণের পরে ধিলন-সহ আজাদ হিন্দ
ফ�ৌজের বেশ কয়েকজন সৈন্যকে গ্রেফতার করা হয়,
তাঁদের জন্য ‘লালকেল্লার বিচার' নামে একটি ঐতিহাসিক
বিচার হয়। দেশের বহু খ্যাতনামা আইনজীবী ধিলনের হয়ে
মামলা লড়তে আসেন এবং আদালতে তাঁর হয়ে সওয়াল
করেন। ব্রিটিশদের দ্বারা তাঁর বিচার জনগণের ক্ষোভের বিষয়
হয়ে উঠেছিল। ভারতকে একত্রিত করার যে স্বপ্ন একদিন
দেখেছিলেন নেতাজি, আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের সৈন্যদের
বাঁচান�োর জন্য যখন দেশের প্রতিটি ধর্মের মানুষ তাঁদের
জীবনের পাথেয় নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন,
নেতাজির সেই স্বপ্ন সেদিন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের
পক্ষে জনসমর্থন ছিল কারণ বহু মানুষ সেদিন প্রতিবাদ
করতে লালকেল্লার বাইরে জড়ো হয়েছিলেন। এমতাবস্থায়
ব্রিটিশরা গুরবক্ষ সিং ধিলন-সহ আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের সকল
সৈন্যকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৪৫ সালের ৫ নভেম্বর
থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত , টানা ৫৭ দিন ধরে চলা এই বিচার
ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক পরিবর্তনকারী ঘটনা।
এই মামলা ভারতের ঐক্যকে শক্তিশালী করেছে। ১৯৯৮
সালে, ভারত সরকার দেশের সেবার জন্য গুরবক্ষ সিং
ধিলনকে 'পদ্মভূ ষণ' পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল।

ভারত@৭৫

কর্নেল নিজামউদ্দিন

নেতাজির চালক
এবং দেহরক্ষী
ছিলেন

২

০১৪ সালের ৯ মে বারাণসীতে এক অনুষ্ঠানে
গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী একজন
ব্যক্তিকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন। এই ব্যক্তি আর কেউ
নন, কর্নেল নিজামুদ্দিন যিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর
নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের সদস্য ছিলেন। তিনি
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর গাড়ি চালাতেন। তিনি ১১টি
ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন পাশাপাশি একজন
দুর্দান্ত শ্যুটারও ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি
একবার যুদ্ধক্ষেত্রে একটি ব্রিটিশ বিমানকে গুলি করে
নামিয়েছিলেন। আসলে,
আজাদ হিন্দ ফ�ৌজ
সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ নিয়োগের সময় সিঙ্গাপুরে
ফ�ৌজে নিয়োগ চলার
নেতাজির সঙ্গে তাঁর প্রথম
দেখা হয়েছিল। কর্নেল
সময় নেতাজির সঙ্গে
জন্ম
প্রথম দেখা করেছিলেন নিজামউদ্দিনের
হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের
কর্নেল নিজামুদ্দিন।
আজমগড়
জেলার
ধাকওয়া গ্রামে। সুভাষ চন্দ্র
বসু তাঁকে কর্নেল উপাধি দিয়েছিলেন। নেতাজির সঙ্গে
তাঁর বন্ধন যে সুদৃঢ় ছিল তা ব�োঝা যায় ২০১৫ সালে যখন
সুভাষ চন্দ্র বসুর নাতনি রাজ্যশ্রী চ�ৌধুরী নিজামউদ্দিনের
সঙ্গে দেখা করতে আজমগড়ে গিয়েছিলেন। নিজামুদ্দিন
ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে একজন প্যারাট্ রুপার ছিলেন কিন্তু
সুভাষ চন্দ্র বসুর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর মাদ্রাসি ও
কাশ্মীরি বন্ধুদের সঙ্গে সেনাবাহিনী ছেড়েছিলেন। কর্নেল
নিজামউদ্দিন প্রায়ই সেই ঘটনার কথা বলতেন যেখানে
নিজে তাঁর পিঠে তিনটি গুলির আঘাত সহ্য করে সুভাষ
চন্দ্র বসুর জীবন রক্ষা করেছিলেন, পরে ডঃ লক্ষ্মী
সেহগাল ক্ষতস্থানের শুশ্রূষা করেছিলেন। ২০১৭ সালের
ফেব্রুয়ারিতে আজমগড়ের মুবারকপুরে নিজামুদ্দিনের
মৃত্যু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তাঁর মৃত্যুতে শ�োক
প্রকাশ করে তাঁর সঙ্গে বৈঠকের কথা স্মরণ করেছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমরা তাঁর দেশপ্রেম, আদর্শ
এবং অদম্য সাহসিকতাকে সর্বদা স্মরণ করব যা আমাদের
স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।
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ব্যক্তিত্ব

ফিল্ড মারশাল
্ কেএম কারিয়াপ্পা

অসমসাহসী ভারতীয় এই সৈন্যকে
শত্রুরাও সমীহ করে চলতেন
ফিল্ড মারশাল
্ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ। কিন্তু স্বাধীন
ভারতের ইতিহাসে সেনাবাহিনীর মাত্র দুজন ব্যক্তি সফলভাবে
এই সর্বোচ্চ সামরিক পদের অধিকারী হয়েছেন। একজন স্যাম
মানেকশ্এবং অন্যজন জেনারেল ক�োদান্দেরা মাদাপ্পা কারিয়াপ্পা।
মজার বিষয় হল, ১৫ জানুয়ারি ‘সেনা দিবস’ হিসাবে পালিত হয়
কারণ ১৯৪৯ সালে এই দিনে সালে কারিয়াপ্পা সেনাবাহিনীর প্রথম
ভারতীয় কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ফি

ল্ড মারশাল
্ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ। কিন্তু
স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সেনাবাহিনীর মাত্র দুজন
ব্যক্তি সফলভাবে এই সর্বোচ্চ সামরিক পদের অধিকারী
হয়েছেন। একজন স্যাম মানেকশ্ এবং অন্যজন জেনারেল
ক�োদান্দেরা মাদাপ্পা কারিয়াপ্পা। মজার বিষয় হল, ১৫ জানুয়ারি
‘সেনা দিবস’ হিসাবে পালিত হয় কারণ ১৯৪৯ সালে এই দিনে সালে
কারিয়াপ্পা সেনাবাহিনীর প্রথম ভারতীয় কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে
দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
ভারতীয় সেনাবাহিনী বিশ্বের অন্যতম শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং নির্ভীক
সেনাবাহিনী। অকুত�োভয় সেনা জেনারেলদের অক্লান্ত পরিশ্রমের
কারণে এই পার্থক্য সম্ভব হয়েছে। এই জেনারেলদের মধ্যে অন্যতম
প্রধান হলেন জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা- তাঁর দেশপ্রেম এবং
শৃঙ্খলার সামনে আজও আমারা শ্রদ্ধায় মাথা নত করি। ১৯২২
সালে একটি স্থায়ী কমিশন পাওয়ার পর, পরবর্তীকালে ফিল্ড মারশাল
্
হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট
পদের দায়িত্ব পালন করেছিলেনন। এটি একটি ‘ফাইভ স্টার রাঙ্ক’
সম্মান। কারিয়াপ্পা ১৮৯৯ সালের ২৮ জানুয়ারি করণাটকের
্
কুর্ গের
শনিবরসাথী নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র ২০
বছর বয়সে তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে য�োগদান করেন।
তাঁর বাবা ক�োডানেরা মাদিকেরিতে একজন রাজস্ব আধিকারিক
ছিলেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে এমন অনেক কাহিনি রয়েছে যা তাঁর
এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের উপর আল�োকপাত করে।
প্রধান কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ
১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন বলদেব
সিং। তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে কর্মরত নাথু সিংকে ভারতের প্রথম
কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে দায়িত্ব পালন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
কিন্তু নাথু সিং এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস
করেছিলেন ঊর্তন
ধ্ব
হিসাবে কারিয়াপ্পা ওই পদে সবচেয়ে বেশি
য�োগ্য। নাথু সিং-এর পরে রাজেন্দ্র সিংকেও এই পদ গ্রহণের জন্য
প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনিও কারিয়াপ্পার সম্মানে সেই পদটি
গ্রহণ করেননি। তারপর ১৯৪৮ সালে ৪ ডিসেম্বর কারিয়াপ্পাকে
প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন চিফ করা হয়।
লেহকে ভারতের অংশে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর ্ণ
ভূ মিকা পালন
১৯৪৭ সালের নভেম্বরে কারিয়াপ্পা সেনাবাহিনীর পূরবাঞ্চলীয়
্
কমান্ডের প্রধান হিসাবে রাঁচিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে
কাশ্মীরের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় তাঁকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল
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ডুডলি রাসেলের জায়গায় দিল্লি ও পূর্বপাঞ্জাবের জিওসি-ইন-চিফ
করা হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে, ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রথমে নওসেরা
এবং ঝাঙ্গার দখল নেয়। তারপর জ�োজিলা, দ্রাস এবং কার্লগি
থেকে আক্রমণকারীদের পিছু হঠতে বাধ্য করে।
কারিয়াপ্পার ছেলেকে যথাসম্মানে হস্তান্তর করেছিল পাকিস্তান

ঘটনাটি ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের। অবসর
নেওয়ার পর করণাটকের
্
মেরকারায় নিজের বাড়িতেই থাকতেন
জেনারেল কারিয়াপ্পা। এই সময়ে তার ছেলে, নন্দা কারিয়াপ্পা
ভারতীয় বিমানবাহিনীতে একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ছিলেন।
যুদ্ধের শেষ দিনে, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নন্দা কারিয়াপ্পা পাকিস্তান
সেনার বিরুদ্ধে ব�োমা হামলার একটি মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।
যুদ্ধের সময় তাঁর বিমানটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং কারিয়াপ্পাকে
পাকিস্তান সেনা বন্দি করে। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট
আইয়ুব খান জেনারেল কারিয়াপ্পার অধীনে সেনাবাহিনীতে চাকরি
করেছিলেন। নন্দার পরিচয় জানার পর, রেডিও পাকিস্তান ঘ�োষণা
করে যে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নন্দা কারিয়াপ্পা তাঁদের হেফাজতে
আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আইয়ুব খান ভারতে পাকিস্তানি
হাইকমিশনারের মাধ্যমে জেনারেল কারিপ্পাকে প্রস্তাব দেন যে
তিনি চাইলে তাঁর ছেলেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। কারিয়াপ্পা
সেই প্রস্তাব সবিনয় প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে নন্দু দেশের
ছেলে। অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করা হয় তাঁর
সঙ্গেও যেন সেরকম আচরণ করা হয়। তাঁকে মুক্তি দিতে চাইলে
সকল যুদ্ধবন্দিকেও মুক্তি দিতে হবে।
শত্রুরাও কারিপ্পাকে সমীহ করে চলতেন
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় সেনাদের মন�োবল
বৃদ্ধি করতে কারিয়াপ্পা সীমান্ত এলাকায় পরিদর ্শনে গিয়েছিলেন।
এসময় তিনি সীমান্ত পেরিয়ে 'ন�ো ম্যানস ল্যান্ড'-এ প্রবেশ
করেন। নন্দু কারিয়াপ্পা তাঁর বাবার জীবনীতে লিখেছেন, ‘তাঁকে
দেখে পাকিস্তানি কমান্ডার সেখানে থামতে নির্দেশ করেছিল,
অন্যথায় তাঁকে গুলি করা হবে। ভারতীয় সীমান্ত থেকে কেউ
একজন চিৎকার করে বলে ওঠেন, ইনি জেনারেল কারিয়াপ্পা।
তাঁর নাম শুনে পাকিস্তানি সেনারা অস্ত্র নামিয়ে দেয়। কর্তব্যরত
অফিসার এসে জেনারেল কারিয়াপ্পাকে অভিবাদন জানায়’।
জেনারেল কারিয়াপ্পা সেনাবাহিনী থেকে ১৯৫৩ সালে অবসর গ্রহণ
করেছিলেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর, তিনি ১৯৫৬
সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে হাই কমিশনার হিসাবে
কাজ করেছিলেন।

মিডিয়া কর্নার
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৩০ জানুয়ারি
জাতির জনক

মহাত্মা গান্ধীর
মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি
আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

Bengali

মহাত্মা গান্ধী এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ছিলেন যা সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল
না। মহাত্মা গান্ধী যে পরিবর্তন এনেছিলেন তা সর্বজনবিদিত, কিন্তু এটাও বলতে হবে যে তিনি
সাধারণ মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন এবং পরিবর্তন আনতে তাঁদের সাহস
জুগিয়েছিলেন। গান্ধীজি যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে মানুষকে উদ্বু দ্ধ নাও করতেন, তাহলেও তিনি স্বরাজ ও
স্বনির্ভরতার মত ম�ৌলিক উপাদানগুলি নিয়ে এগিয়ে যেতেন। গান্ধীজির এই দৃষ্টিভঙ্গি আজ ভারতের
সামনে উপস্থিত সকল সমস্যার সমাধানের একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠছে। গত কয়েক বছরে
আমরা জনগণের অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। স্বচ্ছ ভারত অভিযান হ�োক, ডিজিটাল ইন্ডিয়া
হ�োক, মানুষ এখন নিজেরাই এই প্রচারাভিযানে নেতৃ ত্ব দিচ্ছেন।
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