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ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখ�োপাধ্যায়

‘এক দেশ, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান’- এর প্রবক্তা
৬ জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখ�োপাধ্যায়ের ১২২তম জন্মবার্ষিকী
ভারতীয় জনসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখ�োপাধ্যায়। জম্মু এবং কাশ্মীরে ৩৭০
ধারা বজায় রাখার বির�োধী ছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন
ভারতের একতা, অখণ্ডতা ও অগ্রগতির জন্য উৎসর্গ
করেছিলেন। তিনি তাঁর আদর্শের মাধ্যমে দেশব্যাপী লক্ষ
লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। একইসঙ্গে তিনি
ছিলেন একজন মহান পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী। দেশ গঠনে
তিনি সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।
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ভারতের চেতনা তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
এবং সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে না,
বরং তার আধ্যাত্মিক মহিমা, সত্য ও আত্মের
ধারণা, আর্তের সেবার মাধ্যমে প্রকাশিত
হয়। এটি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শক্তি।
- ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখ�োপাধ্যায়

আমি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখ�োপাধ্যায়ের জন্মবার্কীতে
ষি
তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তিনি
ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমিক, ভারতের উন্নয়নে তিনি অনুকরণীয় অবদান
রেখেছিলেন। তিনি ভারতের ঐক্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সাহসী প্রচেষ্টা
করেছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা এবং আদর্শদেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শক্তি দেয়।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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ভিতরের পাতায়

ভারত দক্ষতা বিকাশের কেন্দ্র হয়ে উঠছে
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সম্পাদক

জয়দীপ ভাটনগর,

মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুর�ো,
নতু ন দিল্লি

বরিষ্ঠ পরামর্শসম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শসম্পাদক
বিভ�োর শর্মা

সহায়ক পরামর্শসম্পাদক
চন্দন কুমার চ�ৌধুরী
অখিলেশ কুমার

ভাষা সম্পাদক

সুমিত কুমার (ইংরেজি),

জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংরেজি),
অনিল প্যাটেল (গুজরাতি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু ),

প�ৌলমী রক্ষিত (বাংলা),

প্রচ্ছদ
নিবন্ধ

কর্মসংস্থানের নতু ন মন্ত্র হয়ে উঠেছে দক্ষতা বিকাশ। যার মধ্যে
দেশের যুব সম্প্রদায় নিজেদের বিকাশ এবং প্রগতির পথ প্রশস্ত
করছেন। ১৪-২৫

আমার মায়ের এই
জীবনগাথায় আমি
দেশের সমগ্র মাতৃ শক্তির
তপস্যা, ত্যাগ এবং
অবদানের কথা বলব।
৪৫-৫৬

সংবাদ সংক্ষেপ। ৪-৫
ব্যক্তিত্ব : বিক্রম বাত্রা

কার্গিলের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রার অবদান। ৬
রাষ্ট্রপতির পৈতৃক গ্রামে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির
সফর। ৭-৯

হরিহর পাণ্ডা (ওড়িয়া)

উত্তরপ্রদেশে বিনিয়�োগকারীদের শীর্ষ

বরিষ্ঠ পরিকল্পক

সম্মেলন ৩.০। ১০

মহাকাশ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন
করবে বেসরকারি ক্ষেত্র
গুজরাতে প্রধানমন্ত্রীর সফর। ১১-১৩

শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

পরিকল্পক

পরিবেশ সুরক্ষা : ভারতের ভূ মিকা। ২৬-২৭

দিব্যা তল�োয়ার,
অভয় গুপ্ত

বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যস্বাধীনতা আন্দোলনের
অন্যতম মন্ত্র হয়ে
উঠেছিল
এখন তের�োটি ভাষায়
উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx
নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের আর্কাইভ
সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
@NISPIBIndia - এই টু ইটার
হ্যান্ডেলটি অনুসরণ করুন।

এই সংখ্যার স্বাধীনতার অমৃত
মহ�োৎসব বিভাগে অমরেন্দ্র
নাথ চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত
মেহতা, সুশীলা চ্যান ত্রেহান
এবং আলেখ্য পাত্রের কাহিনি
পড়ুন। ৪১-৪৪

ডিজিটাল ইন্ডিয়া
গত সাত বছরে প্রযুক্তি
এবং উদ্ভাবনের বিকাশ
শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা
এনেছে। ৩৪-৩৫

ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে একক উইন্ডো
জন সমর্থপ�োর্টাল। ২৮
বিশ্বের বায়�োটেক হাব হতে চলেছে ভারত
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। ২৯
উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যের মেলবন্ধন
শ্রীসন্ত তু কারাম মহারাজ শিলা মন্দিরের উদ্বোধন করলেন
প্রধানমন্ত্রী। ৩০-৩১

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতু ন কর্মসংস্থানের পথ
প্রশস্ত করবে ‘অগ্নিপথ’
মন্ত্রিসভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণসিদ্ধান্ত। ৩২-৩৩
এক দেশ, এক কর

পাঁচ বছর পূর্ণকরল পণ্য এবং পরিষেবা কর। ৩৭-৩৮

মানবতার অগ্রদূত
চিকিৎসক দিবস উপলক্ষ্যে চিকিৎসকদের প্রতি শ্রদ্ধা
নিবেদন। ৩৯-৪০

প্রকাশিত ও মুদ্রিত: সত্যেন্দ্র প্রকাশ, মহা নির্দেশক, সেন্ট্রাল ব্যুর�ো অফ কমিউনিকেশন
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সম্পাদকের কলমে
অভিনন্দন,
মহাভারতে বলা হয়েছে-

विश्वकर्मा नमस्तेस्तु, विश्वात्मा विश्व संभवः॥
এর অর্থহল ‘হে বিশ্বকর্মা, আমি ত�োমাকে প্রণাম জানাই, বিশ্বাত্মা, মহাবিশ্বের উৎপত্তি’। অর্থাৎ
বিশ্বকর্মাকে প্রণাম, যাঁর কারণে পৃথিবীতে সবকিছু সম্ভব। তাঁকে বিশ্বকর্মা বলা হয় কারণ তাঁর
দক্ষতা ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থায়
দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। এর সারমর্ম বুঝতে পেরে, প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৪ সাল থেকে ভারতকে স্বনির্ভর করার সংকল্প গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে শুরু হওয়া ক�ৌশল ভারত মিশন দেশের যুবকদের দক্ষ ও ক্ষমতায়িত
করেছে। এই মিশন চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগকর্তা হতে উৎসাহিত করেছে।
ফলস্বরূপ, ভারত বিশ্বের অন্যান্য দেশের তু লনায় অনেক দক্ষভাবে ক�োভিডের মত�ো মহামারির
ম�োকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সরকার তার সুশাসনের
দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। প্রযুক্তির যুগে দক্ষতা, পুনঃ-দক্ষতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি একটি
মন্ত্র হয়ে উঠেছে। ক�ৌশল ভারত মিশন গত সাত বছর ধরে বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্বপ্ন পূরণ
করে লক্ষ লক্ষ যুবকদের নতু ন কর্মসংস্থানের সুয�োগ প্রদান করছে।
ভারতের আর্থ-সামাজিক- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী
ভারতের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মূলে রয়েছে দেশের বিপুল জনশক্তি। দেশের নাগরিকদের
সম্মিলিত শক্তি সকল প্রতিকূলতাকে সুয�োগে পরিণত করে চলেছে। ফলস্বরূপ, ভারত এখন
বিশ্বে দক্ষতা বিকাশের কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। ক�ৌশল ভারত মিশনের সাত বছর পূর্তি
উপলক্ষে এই সংস্করণের প্রচ্ছদ নিবন্ধ হয়েছে এর সম্পূর্ণযাত্রা।
একইভাবে গত পাঁচ বছরে জিএসটি-এর অগ্রগতি, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সাত বছর পূর্ণ হওয়া
এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর রাষ্ট্রপতির পৈতৃক গ্রাম পরাউনখ সফর, এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত
করা হয়েছে। এই সংখ্যার অন্য উল্লেখয�োগ্য নিবন্ধ হল- মাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর লেখা ব্লগ,
ব্যক্তিত্ব বিভাগে ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রার অনুপ্রেরণামূলক জীবনকাহিনী, প্রতিরক্ষা খাতে
নিয়োগের জন্য মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুম�োদিত ‘অগ্নিবীর’, অমৃত মহ�োৎসব, ক�োভিডের বিরুদ্ধে
লড়াই, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প।
আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে থাকুন।
ধন্যবাদান্তে,
এখন তের�োটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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(জয়দীপ ভাটনগর )

ডাকবাক্স
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার ১-৫ জুন সংখ্যার প্রচ্ছদ
নিবন্ধটি অত্যন্ত সময়�োপয�োগী। এই সংখ্যায় চ�োদ্দটি
সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প কীভাবে ভারতের অগ্রগতি বৃদ্ধি
করেছে তা তু লে ধরা হয়েছে। স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের
প্রতিষ্ঠাতা সহজানন্দ স্বামী সম্পর্কিত নিবন্ধটিও চমৎকার।
চন্দ্রকান্ত প্রধান
chandrakantapradhan2014@gmail.com

বিগত আট বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কল্যাণের
স্বার্থেঅনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করেছে, সেই কারণে ভারত উন্নয়নে এখন এক
নতু ন উচ্চতা স্পর্শকরছে এবং রেকর্ড গতিতে
দেশের দারিদ্র্য দূর করেছে। ‘নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার’ পত্রিকার সম্পাদকীয় দল অত্যন্ত
দক্ষতার সঙ্গে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ১-১৫ জুন
সংখ্যায় খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। আমি
তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।
চ�ৌধুরী শক্তি সিং অ্যাডভ�োকেট, কর্নাল।
shaktisinghadv@gmail.com

সম্প্রতি আমি আপনাদের পত্রিকাটি
পড়লাম। উচ্চ মানের পত্রিকা। এত
সুন্দর এবং সাবলীল ভাষায় পত্রিকা
প্রকাশ করার জন্য আমি আপনাকে
অভিনন্দন জানাই। আমি এই
পত্রিকাটিকে বেশ তথ্যপূর্ণএবং দশম
থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য
উপযুক্ত বলে মনে করি।
যশবন্ত এস প্রসাদ
jaswantshepherdprasad@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার প্রকৃত সাংবাদিকতার ভিত্তি। এটা আমাদের সরকারের অনবদ্য কাজগুলি
সম্পর্কে তথ্য তু লে ধরে। এটা সত্যি যে গত কয়েক বছরে ভারত অসাধারণ কাজ করেছে।
বিক্রম অর�োরা
theonlyvikramarora@gmail.com
আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার ১-১৫ জুন সংখ্যাটি পড়েছি। দেশের উন্নতির জন্য
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী অভাবনীয় কাজ করেছেন। তিনি নিজে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলি
পর্যবেক্ষণ করেছেন।
এমপি চন্দ্রশেখর
chandrasekar@mookambikainfo.com

অনুসরণ করুন @NISPIBIndia
য�োগায�োগের ঠিকানা: রুম নম্বর ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুর�ো অফ কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩
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ইমেল: response-nis@pib.gov.in

সংবাদ সংক্ষেপ

কৃষকদের প্রতি উপহার
চ�োদ্দটি খারিফ শস্যের
এমএসপি বৃদ্ধি করা হয়েছে

আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে
কৃষকদের
এগিয়ে গিয়ে তাদের আরও একটি

গিনেস বিশ্ব রেকর্ড: এনএইচএআই ১০৫
ঘন্টায় ৭৫ কিমি হাইওয়ে নির্মাণ করেছে

“আ

মরা যখন রাস্তা এবং সেতু তৈরি করি তখন আমরা কেবল
শহর এবং গ্রামগুলিকে সংযুক্ত করি না। আমরা সাফল্যকে
আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে, সংকল্পের সঙ্গে সুয�োগ এবং সুয�োগের সঙ্গে
সুখকে যুক্ত করি।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর এই বিশ্বাসকে সঙ্গী করে
ভারতের ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি বিশ্বে প্রথমবার ১০৫ ঘণ্টার মধ্যে
৭৫ কিমি রাস্তা নির্মাণ করে ‘গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড
রেকর্ডে’ স্থান অর্জন করেছে। এক লেনের উপর,
অমরাবতী এবং আক�োলার মধ্যে ৭৫ কিল�োমিটার
কংক্রিটের এই রাস্তাটি ১০৫ ঘন্টা ৩৩ মিনিটে
নির্মিত হয়েছিল। অমরাবতী এবং আক�োলার মধ্যে
প্রসারিত অংশটি জাতীয় সড়ক-৫৩ এর অংশ। এটি
একটি গুরুত্বপূর্ণপূর্ব-পশ্চিম করিড�োর যা কলকাতা,
রায়পুর , নাগপুর এবং সুরাতের মত�ো প্রধান শহরগুলিকে সংযুক্ত
করে। একটি পরামর্শকারী দল-সহ ম�োট ৭২০ জন শ্রমিক এই সড়কটি
নির্মাণ করেছেন। ৭৫ কিল�োমিটার সিঙ্গেল-লেন বিটুমিনাস কংক্রিট
রাস্তাটি পরে ৩৭.৫ কিল�োমিটার দুই লেনের পাকা রাস্তার সঙ্গে যুক্ত
হয়। ৩রা জুন সকাল সাতটার সময় রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়
এবং বিকেল ৭ই জুন ৫টার মধ্যে শেষ হয়। বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণের
জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি হয়েছিল ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে
কাতারের দ�োহায়। এটি সম্পূর্ণহতে দশ দিন সময় লেগেছিল।

১

শস্য

২০২২-২৩ সালের এমএসপি
এমএসপি (টাকা বেড়েছে
কুইন্টাল প্রতি)

ধান (সাধারণ)

২০৪০

১০০

ধান (গ্রেড-এ)

২০৬০

১০০

জ�োয়ার (হাইব্রিড)

২৯৭০

২৩২

জ�োয়ার (মালান্দি)

২৯৯০

২৩২

মিলেট	

২৩৫০

১০০

রাগি

৩৫৭৮

২০১

ভুট্টা

১৯৬২

৯২

অড়হর

৬৬০০

৩০০

মুগ	

৭৭৫৫

৪৮০

কলাই

৬৬০০

৩০০

বাদাম

৫৮৫০

৩০০

সূর্যমখ
ু ী বীজ

৬৪০০

৩৮৫

সয়াবিন (হলুদ )

৪৩০০

৩৫০

তিল	

৭৮৩০

৫২৩

রামতিল

৭২৮৭

৩৫৭

তু ল�ো (মাঝারি)

৬০৮০

৩৫৪

তু ল�ো (লম্বা)

৬৩৮০

৩৫৫

তৃ তীয় ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন পরিষেবা শুরু হল

৯৭১ সাল থেকে ভারত ক�ৌশলগত উদ্বেগের চেয়ে
বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিয়েছে
এবং এই সম্পর্ক বর্তমানে আরও প্রসারিত হয়েছে।
মিতালি এক্সপ্রেস এখন দুই দেশের সম্পর্ককে পরবর্তী
স্তরে নিয়ে যাবে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
বাংলাদেশ সফরের সময় এটি ঘ�োষণা করা হয়েছিল।
নিউ জলপাইগুড়ি ও ঢাকার মধ্যে চলাচলকারী এই
ট্রেনটির য�ৌথভাবে উদ্বোধন করেন ভারতের রেলমন্ত্রী

4

উপহার দিল সরকার। অর্থনৈতিক
বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক
অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৮ জুন , এটি ২০২২২৩ সালের বিভিন্ন খারিফ শস্যের জন্য
ন্যূনতম সমর্থন মূল্য বা এমএসপি বৃদ্ধির
অনুম�োদন দিয়েছে। চ�োদ্দটি খারিফ
শস্যের এমএসপি ৪-৯ শতাংশ বৃদ্ধি করা
হয়েছে।
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অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী মহাম্মদ
নুরুল ইসলাম সুজন। ১ জুন এটির উদ্বোধন হয়।
কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং কলকাতাখুলনা বন্ধন এক্সপ্রেসের পরে এটি দুই দেশের মধ্যে
সংয�োগকারী তৃতীয় ট্রেন। এই ট্রেন সপ্তাহে দুবার চলবে।
এটি বাংলাদেশকে উত্তরবঙ্গ এবং ভারতের উত্তর-পূর্বের
সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই ট্রেনটি বাংলাদেশীদের ভারত
হয়ে নেপালে যাতায়াতের সুবিধাও প্রদান করবে।
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ন্যাশনাল ট্রাইবাল রিসার্চ
ইনস্টিটিউট চালু হয়েছে

সুরাত বিমানবন্দরে ৩৫৩
ক�োটি টাকার ফেসলিফট

ভা

ভা

রতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দেশের অর্থনৈতিক
ও সামাজিক সমৃদ্ধি থেকে সমাজের সকলের
উপকৃত হওয়া নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ম�োট
জনসংখ্যার প্রায় ৯% হল আদিবাসী মানুষরা। তাসত্ত্বেও
গত ছয় দশকে তাঁরা দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলির
সম্পূর্ণ সুবিধা ভ�োগ করতে পারেনি। এই প্রথমবার ক�োন
সরকার তাঁদের উন্নতির জন্য সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ
গ্রহণ করেছে। আদিবাসী গ�ৌরব দিবস উদযাপন, একলব্য
স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিল্প ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৭ জুন কেন্দ্রীয়
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিল্লিতে ন্যাশনাল ট্রাইবাল রিসার্চ
ইনস্টিটিউট চালু করেন। এই জাতীয়-স্তরের প্রতিষ্ঠানটি
আদিবাসী বিষয় সংক্রান্ত অ্যাকাডেমিক, নির্বাহী এবং
আইনি ক্ষেত্রের প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আবির্ভূত
হয়েছে। এটি স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়,
সংস্থা, অ্যাকাডেমিক সংস্থা এবং সংস্থান কেন্দ্রগুলির সাথে
সহয�োগিতা করবে এবং নেটওয়ার্ক তৈরি করবে। এটি
উপজাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উৎকর্ষকেন্দ্র এবং গবেষণা
প্রকল্প নিরীক্ষণের পাশাপাশি গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের
মান উন্নত করার জন্য মানদণ্ড স্থাপন করবে।

১

রতের হিরে এবং টেক্সটাইল হাব সুরাত বিমান
ভ্রমণকারীদের জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্য।
যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে, ভারতের বিমানবন্দর
কর্তৃপক্ষ ৩৫৩ ক�োটি টাকা ব্যয়ে সুরাত বিমানবন্দরে
সুবিধা সম্প্রসারণ করছে, যা সারা দেশের ষ�োলটি
শহরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে
টার্মিনাল বিল্ডিং সম্প্রসারণ, বিমানের পার্কিং স্পেস পাঁচ
থেকে বেড়ে ১৮টি হয়েছে, এবং সমান্তরাল ট্যাক্সি ট্র্যাক
নির্মাণ। নতু ন অত্যাধুনিক সম্প্রসারিত টার্মিনাল বিল্ডিং
ব্যস্ত সময়ে ১২০০ অভ্যন্তরীণ এবং ৬০০ আন্তর্জাতিক
যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করবে, যা টার্মিনালের বার্ক
ষি
যাত্রী ধারণক্ষমতা ২.৬ মিলিয়নে প�ৌঁছে দেবে। টার্মিনাল
ভবনে যাত্রীদের আধুনিক সব সুয�োগ-সুবিধা দেওয়া
হবে। এতে ২০টি চেক-ইন ডেস্ক, পাঁচটি অ্যার�োব্রিজ,
একটি ইন-লাইন ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং সিস্টেম এবং
অন্যান্য সুবিধা থাকবে। নতু ন টার্মিনাল ভবনে ৪৭৫টি
গাড়ি ধরবে এমন কটি পার্কিং লটও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
বিমানবন্দরের নতু ন বিশ্বমানের টার্মিনাল বিল্ডিং এই
শিল্প শহরের সঙ্গে য�োগায�োগ উন্নত করবে, এই অঞ্চলের
সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

রাষ্ট্রসংঘের তথ্য হিন্দি, বাংলা, উর্দুতে প্রকাশ করা হবে

৯৭৭ সালে বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন, অটল বিহারী
বাজপেয়ী প্রথমবার হিন্দিতে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে
ভাষণ দেন। সেই ধারা বজায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীও
বেশ কয়েকবার রাষ্ট্রসংঘে হিন্দিতে ভাষণ দিয়েছেন। এখন,
হিন্দিতে তথ্য প্রচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, রাষ্ট্রসংঘের
সাধারণ পরিষদ প্রথমবার ভারতের প্রস্তাব অনুম�োদন করেছে।
রেজুলেশনে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত প্রয়োজনীয়
তথ্য পূর্বনির্ধারিত ভাষাগুলি ছাড়াও হিন্দি, বাংলা এবং উর্দুতে

উপলব্ধ থাকবে। প্রসঙ্গত, আরবি, চিনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ
ও স্প্যানিশ-সহ ছ’টি ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
পাশাপাশি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাকে কাজের ভাষা হিসেবে
ব্যবহার করা হয়। প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার ফলে রাষ্ট্রসংঘের
বৈশ্বিক য�োগায�োগ শাখা নন-অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে
য�োগায�োগের ক্ষেত্রে বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ব্যবহার করবে।
রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে এ প্রস্তাব
পাশ হয়েছে।
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ব্যক্তিত্ব

ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা

বিক্রম বাত্রা:
কার্গিলের শেরশাহ
জন্ম-৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪। মৃত্যু- ৭ জুলাই ১৯৯৯

১৯৯৯ সালের ১ জুন ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রাকে তাঁর ব্যাটালিয়নের সঙ্গে কার্গিল
যুদ্ধে পাঠান�ো হয়েছিল। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা শুধুমাত্র তাঁর অদম্য
সাহস এবং বীরত্বেরই পরিচয় দেন। তিনি তাঁর সহয�োদ্ধাদের সঙ্গে একয�োগে ১৯৯৯
সালের ২০ জুন ভ�োর ৩.৩০ মিনিটে ৫৪১০ চূ ড়াটি পাকিস্তান সেনাদের কবল থেকে
মুক্ত করেন। এই চূ ড়াটি হিমালয়ের অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত। বিক্রম বাত্রা যখন সেই পর্বত শিখর
থেকে রেডিওতে তাঁর বিজয়ের স্লোগান ‘ইয়ে দিল মাঙ্গে ম�োর’ বলেছিলেন, তখন তাঁর জনপ্রিয়তা কেবল
সেনাবাহিনীতে নয়, সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্গিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণপাঁচটি শৃঙ্গ জয়ে মুখ্য
ভূ মিকা পালনকারী ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা ৭ জুলাই শহীদ হয়েছিলেন।

পা

কিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পয়েন্ট ৫১৪০
১৯৭৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর হিমাচল প্রদেশের পালমপুরে
দখল করার পর ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রাকে ১৯৯৯
জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিক্রম। শৈশব থেকেই সৈনিক হওয়ার
সালের ৭ জুলাই পরবর্তী লক্ষ্য পয়েন্ট ৪৮৭৪ জয়
প্রবল বাসনা ছিল। ১৯৮৫ সালে দূরদর্শনে প্রচারিত ‘পরমবীর
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেইদিন তাঁর শরীর ঠিক ছিল
চক্র’ নামে একটি ধারাবাহিক দেখার পর তিনি সেনাবাহিনীতে
না। বুকে ব্যথা অনুভূত হচ্ছিল। এই অবস্থায় তাঁর শীর্ষস্থানীয়
য�োগদানের জন্য মনস্থির করেন। এই কারণেই হংকংয়ের একটি
অফিসাররা তাঁকে মিশনে পাঠাতে অনিচ্ছু ক ছিলেন কিন্তু
শিপিং ক�োম্পানিতে মার্চেন্ট নেভির চাকরির জন্য নির্বাচিত
ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা নিজেই জ�োর দিয়েছিলেন যে তিনি
হওয়া সত্ত্বেও বিক্রম সেনাবাহিনীতে য�োগদান করেছিলেন।
কাজটি সম্পূর্ণকরবেন। এই চূ ড়া দখলমুক্ত করতে গিয়ে তিনি
বিক্রম যখন সেনাবাহিনীতে নিয়োগ পেয়েছিলেন, তখন একজন
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই ঘটনার
বন্ধু তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন,
কিছুদিন আগে ১৬ জুন ক্যাপ্টেন
‘তু মি এখন সেনাবাহিনীতে আছ�ো,
বিক্রম বাত্রা দ্রাস সেক্টর থেকে তাঁর
নিজের যত্ন নিও’। এই কথার উত্তরে
ছ�োটবেলা থেকেই বিক্রম
যমজ ভাই বিশালকে একটি চিঠিতে
তিনি বলেছিলেন, “চিন্তা করবেন
বাত্রার ইচ্ছা ছিল সৈনিক
লিখেছিলেন – “প্রিয় কুশ, মা এবং বাবার
না। হয় আমি জয়ী হয়ে তেরঙ্গা
হওয়ার। ১৯৮৫ সালে
যত্ন নিও। এখানে যে ক�োন�ো সময় কিছু
পতাকা উড়িয়ে আসব, নয়ত�ো
দূরদর্শনে প্রচারিত ‘পরমবীর
ঘটতে পারে।“
আমি তেরঙ্গায় মুড়ে আসব, তবে
চক্র’
নামে
একটি
ধারাবাহিক
প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৯ সালে পাকিস্তান
আমি আসব, অবশ্যই আসব।“
দেখার
পর
তাঁ
র
সেনাবাহিনীতে
যখন কার্গিলের বেশ কয়েকটি চূ ড়া দখল
বিক্রম বাত্রার সাহসিকতার প্রভাব
য�োগদানের
ইচ্ছা
প্রবল
হয়।
করে, তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই
এমন ছিল যে, তৎকালীন ভারতীয়
শিখরগুলিকে মুক্ত করতে অপারেশন
সেনাপ্রধান নিজেই একবার তাঁর
বিজয় শুরু করে। এই যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন
সম্পর্কে বলেছিলেন যে ‘তিনি যদি সশরীরে ফিরে আসতেন
করেছিলেন ২৪ বছর বয়সি ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা। কার্গিল যুদ্ধে
তবে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান হতেন’। বিক্রম বাত্রার
শহীদ হওয়ার আগে, বিক্রম বাত্রা অনেক পাকিস্তানি সেনাকে
সাহসিকতা এবং শারীরিক গঠনের কথা বিবেচনা করে কার্গিল
হত্যা করেছিলেন এবং তাঁর অনেক সহয�োদ্ধার প্রাণরক্ষা
যুদ্ধের সময় তাঁকে শেরশাহ সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছিল।
করেছিলেন। তাঁর সাহসিকতার জন্য ভারত সরকার ক্যাপ্টেন
পাকিস্তানের মানুষ এখনও তাকে এই নামেই চেনেন। ক্যাপ্টেন
বিক্রম বাত্রাকে মরণ�োত্তর সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ
বিক্রম বাত্রা শহীদ হওয়ার পর ‘লায়ন অফ কার্গিল’ পয়েন্ট
পুরস্কার পরমবীর চক্রে ভূ ষিত করেছিল।
৪৮৭৫ চূ ড়ার নাম দেওয়া হয়েছে ‘বাত্রা টপ’।
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পরাউনখে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ Nation
কাহিনি

সংবিধান এবং
সংস্কারের মেলবন্ধন
দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘ�োষণা করা হয়েছে আগামী ১৮ জুলাই।
প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতির জন্য আনুষ্ঠানিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার
ঘ�োষণার প্রায় এক সপ্তাহ আগে, উত্তরপ্রদেশের পরাউনখ গ্রামটি সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে
উঠেছে। দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ ক�োবিন্দ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন
পরাউনখে। পরাউনখ হল রাষ্ট্রপতি রামনাথ ক�োবিন্দের পৈতৃক গ্রাম। সেখানেই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে
আমন্ত্রণ জানান। সংবিধানের মর্যাদা এবং সেইসঙ্গে ভারতীয় রীতিনীতির এই জাতীয় স্বতন্ত্রতার সেরা
উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ভাষণেও সেকথা উল্লেখ করেছেন।

প্রা

য় ৫০-৫৫ বছর আগে এই গ্রাম থেকে প্রথমবারের মত�ো একজন জাতীয় স্তরের নেতা উঠে এসেছিলেন।
গ্রামের মানুষজনরা সেই প্রথম জিপ গাড়ি দেখেছিলেন। সেটি ছিল কানপুরের পরাউনখ গ্রাম এবং
সেই নেতা ছিলেন ডক্টর রাম মন�োহর ল�োহিয়া। কিন্তু সেই মাটির একজন সন্তান যখন দেশের সর্বোচ্চ
সাংবিধানিক পদে উপনীত হন, এবং তাঁর আমন্ত্রণে দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই গ্রামে প�ৌঁছান তখন তা
সত্যিই সেই গ্রাম ও আশপাশের এলাকার জন্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক
কিভাবে তাঁদের মধ্যে এই স�ৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠল।
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বিশেষ
Nationকাহিনি পরাউনখে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী

উত্তরপ্রদেশ থেকে নয়জন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু প্রথমবার এখান
থেকে একজন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, যার কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
আপনি আমার আমন্ত্রণে আমার পৈতৃক গ্রামে
এসেছেন, এ আমার পরম স�ৌভাগ্য, আপনার দয়া
এবং উদারতার পরিচায়ক।
উত্তরপ্রদেশ সেই দিন থেকে আপনার প্রতি
অনুগত, যেদিন আপনি এই রাজ্যের একটি দরিদ্র
পরিবারে জন্মগ্রহণকারী আমার মত�ো একজন
ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন।
এই রাজ্য থেকে দেশের নয়জন প্রধানমন্ত্রী
হয়েছেন, কিন্তু একজনও রাষ্ট্রপতি ছিলেন না।
উত্তরপ্রদেশের মানুষ গর্বিত যে প্রথমবারের মত�ো
উত্তরপ্রদেশের একজন বাসিন্দাকে দেশের সর্বোচ্চ
সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর
কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রীর।
প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি নাগরিকের জীবনকে সহজ
ও সুন্দর করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা করছেন। আমি
তাঁর এই প্রচেষ্টাকে দেশের স�ৌভাগ্য বলে মনে
করি। তিনি ভারতমাতার সেবার অর্থকে নতু ন
মাত্রা দিয়েছেন এবং জাতীয় সেবা-জনকল্যাণের
ধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছেন।
বাবাসাহেব ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে
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একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সম্প্রীতিপূর্ণসমাজ
গঠনে জ�োর দিয়েছিলেন। সমাজের দরিদ্র,
অনগ্রসর এবং বঞ্চিত অংশগুলির উন্নতির জন্য
তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী
যেভাবে বাবাসাহেবের আদর্শবাস্তবায়ন করেছেন
তা আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয়।
আমি যখন আমার গ্রামে যাই, তখন আমি কপালে
এখানকার মাটি লাগাই। মাতৃশক্তির প্রতি এই
বিশেষ মমতা ও শ্রদ্ধা আমি প্রধানমন্ত্রীর জীবনেও
দেখেছি।
আমি প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ইচ্ছার কথা উল্লেখ করতে
চাই। জাপানে সাম্প্রতিক সফরের সময়, সেখানে
বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী
বলেছিলেন যে তিনি মাখনে নয়, পাথরে চিহ্ন তৈরি
করতে পছন্দ করেন।
প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রের এই দৃঢ়তা আজ বিশ্ব মঞ্চে
ভারতের শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে।
তিনি তাঁর অসাধারণ গুণ এবং পরিশ্রমের জ�োরে
দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। ভারতমাতার এমন
এক সন্তানকে নিয়ে দেশবাসী গর্বিত।

পরাউনখে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ Nation
কাহিনি

এমনকি ভারতের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণকারী দরিদ্রতম ব্যক্তিও রাষ্ট্রপতিপ্রধানমন্ত্রী-রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রীর পদ অর্জন করতে পারেন
এই গ্রামে রাষ্ট্রপতির শৈশব কেটেছে। এখানেই
তিনি বড় হয়েছেন, তিনিও প্রতিটি ভারতীয়ের গর্ব
হয়ে উঠেছেন। এখানে আসার পর আমি জানতে
পারলাম, পঞ্চম শ্রেণীর পর তিনি ৫-৬ মাইল দূরের
গ্রামের একটি স্কু লে ভর্তি হয়েছিল। তিনি দ�ৌড়ে
দ�ৌড়ে স্কু লে যেতেন, যাতে গরমে পায়ের পাতা
জ্বলে না যায়।
আমি পরাউনখের মধ্যে ভারতীয় গ্রামের আদর্শ
চিত্র দেখেছি। এখানে প্রথম পথরি মাতার আশীর্বাদ
নেওয়ার সুয�োগ পেলাম। এই মন্দিরটি এই গ্রামের,
এই অঞ্চলের আধ্যাত্মিকতার প্রতীক এবং সেইসঙ্গে
এটি মহান ভারতের চিত্র তু লে ধরে। আর আমি
বলতে পারি যেখানে মন্দির আছে সেখানে ভক্তি
আছে, দেশপ্রেম আছে।
আমি তাঁর ভাবনার কদর করি। তিনি জীবনে
অনেকবার তীর্থযাত্রা করেছেন, বিভিন্ন তীর্থস্থানে
গিয়েছেন, কখনও বদ্রীনাথ, কখনও কেদারনাথ,
কখনও অয�োধ্যা, কখনও কাশী, কখনও মথুরা এবং
আরও বেশ কিছু জায়গায় গিয়েছেন।
সেই সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা এত ভাল ছিল না যে

গ্রামের সকল মানুষের জন্য সেখান থেকে ক�োন�ো
‘প্রসাদ’ নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি ওই
তীর্থস্থান থেকে কয়েকটি পাথর নিয়ে আসতেন।
আর এখানে গাছের নিচে পাথরগুলি রাখতেন।
এখানে ভারতের প্রতিটি ক�োন থেকে সংগৃহীত
পাথর রয়েছে, এখন গ্রামবাসী এটিকে মন্দির হিসাবে
পূজা করেন।
পরাউনখের মাটি থেকে রাষ্ট্রপতি যে সংস্কার
পেয়েছেন তার সাক্ষী আজ গ�োটা বিশ্ব। এবং আমি
আজ অনুভব করেছি যে একদিকে সংবিধান,
অন্যদিকে সংস্কৃতি, এবং রাষ্ট্রপতি পদের তৈরি
সমস্ত প্রোট�োকল ভেঙে আজ আমাকে অবাক করে
দিয়েছেন।
তিনি আমাকে হেলিপ্যাডে নিতে আসেন। আমি খুব
লজ্জিত ব�োধ করছিলাম যে আমরা তাঁর নির্দেশনায়
কাজ করছি, তাঁর অবস্থানের মর্যাদা রয়েছে।
আমি বললাম, রাষ্ট্রপতি, আপনি আজ আমার
প্রতি অবিচার করেছেন, তাই তিনি সহজাতভাবে
বলেছিলেন যে আমি সংবিধানের নিয়ম মেনে চলি,
তবে কখনও কখনও সংস্কৃতিরও ধারক হয়ে উঠি।
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রাষ্ট্র

উত্তরপ্রদেশে বিনিয়�োগকারীদের সম্মেলন

নতু ন প্রতিশ্রুতি
নতু ন সমাধান

দে

ক�োভিড চলাকালীন সময়ে সারা বিশ্ব যখন স্থবির হয়ে পড়েছিল, ভারত
কিন্তু সেই সময় এগিয়ে যাওয়ার এবং স্বনির্ভর হওয়ার সংকল্প গ্রহণ
করেছে। এই সংকল্পের ফলে এক অভূ তপূর্বসাফল্য এসেছে। এই
সময়ের মধ্যে আমাদের দেশ প্রথমবার অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন
করেছে: প্রথমবারের মত�ো রফতানি ৩০ লক্ষ ক�োটি টাকা ছাড়িয়েছে
এবং প্রথমবারের মত�ো ৮৪ বিলিয়ন ডলার বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ
করা হয়েছে। ৭০ হাজারেরও বেশি নিবন্ধিত স্টার্টআপ এবং ১০০টি
ইউনিকর্নসহ, দেশটি বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং বিশ্বের
তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি গ্রাহক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু এখন বিরতির
সময় নয়; বরং দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৩
জুন উত্তরপ্রদেশে লখনউয়ে বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনের প্রথম পর্বে
৮০,০০০ ক�োটি টাকারও বেশি মূল্যের ১৪০৬টি নতু ন প্রকল্পের ভিত্তি
স্থাপন করে নতু ন ভারতের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

শের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের
নিজস্ব একটি দীর্ঘএবং গ�ৌরবময় সাংস্কৃতিক
ইতিহাস রয়েছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই যমুনা
এক্সপ্রেসওয়ে, পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে এবং লখনউআগ্রা এক্সপ্রেসওয়ে রয়েছে। বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ের
কাজও প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই মুহুর্তে, নয়টি
বিমানবন্দর চালু রয়েছে, আরও পাঁচটি নির্মাণাধীন
রয়েছে। এ ছাড়া সাতটি অতিরিক্ত বিমানবন্দরের প্রস্তাব
করা হয়েছে। দেশের দুটি প্রতিরক্ষা করিড�োরের মধ্যে
একটি রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। এগুলি হল নতু ন উন্নয়নের
মাপকাঠি যার জন্য এই রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে
আসছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৩ জুন উত্তরপ্রদেশ
বিনিয়�োগকারী শীর্ষসম্মেলনে ৮০ হাজার ক�োটি টাকারও
বেশি মূল্যের ১৪০৬টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
করেছেন। তিনি বলেন, “ভারতের জনসংখ্যার একপঞ্চমাংশ রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। অর্থাৎ, উত্তরপ্রদেশের
একজনের অগ্রগতি থেকে ভারতের প্রতি ষষ্ঠ ব্যক্তি
উপকৃত হবেন। আমি বিশ্বাস করি উত্তরপ্রদেশ একুশ
শতকে ভারতের প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করবে।“
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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর ভাষণের কিছু অংশ:

শুধুমাত্র আমাদের গণতান্ত্রিক ভারতের বিশ্বস্ত অংশীদারের প্রত্যাশা
পূরণ করার ক্ষমতা রয়েছে। আজ, বাকি বিশ্ব ভারতের সম্ভাবনাকে
স্বীকার করে।
ভারতের জন্য একটি শক্তিশালী উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি
সুগঠিত এবং বৈচিত্র্যময় মান এবং সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তু লতে
প্রত্যেকের অবদান প্রয়োজন। এর পক্ষ থেকে, সরকার নতু ন নীতি
বাস্তবায়ন করছে এবং পুরান�ো নীতিগুলিকে উন্নত করছে।
আমরা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি, সমন্বয় এবং ব্যবসা করার
সহজতার উপর জ�োর দিয়েছি। অতীতের হাজার হাজার সেকেলে
আইন বাতিল করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টা আমাদের যথাযথ এবং
সুনির্দিষ্ট নীতির ফল। এক দেশ- এক কর জিএসটি, এক দেশ- এক
গ্রিড, এক দেশ- এক ম�োবিলিটি কার্ড এবং এক দেশ- এক রেশন
কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২০১৪ সালে আমাদের দেশে মাত্র ছয় ক�োটি ব্রডব্যান্ড গ্রাহক ছিল।
তাঁদের সংখ্যা এখন ৭৮ ক�োটি ছাড়িয়েছে। ২০১৪ সালে এক জিবি
ডেটার দাম প্রায় ২০০ টাকা ছিল। এখন এর দাম হয়েছে ১১-১২ টাকা।

বিশ্বে যে কয়েকটি দেশে ডেটার জন্য কম খরচ হয়, তাদের মধ্যে
অন্যতম ভারত। আমাদের দেশে ২০১৪ সালে ১১ লক্ষ কিল�োমিটার
অপটিক্যাল ফাইবার ছিল। দেশে অপটিক্যাল ফাইবারের ম�োট দৈর্ঘ্য
২৮ লক্ষ কিল�োমিটার অতিক্রম করেছে।

গুজরাতের গ�ৌরব

রাষ্ট্র

মহাকাশ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা
পালন করবে বেসরকারি ক্ষেত্র
মহাকাশ এবং জলভাগ- এই দুটি হল
এমন ক্ষেত্র যা মানবতার ভবিষ্যতের
এবং তার অগ্রগতির উপর সবচেয়ে বেশি
প্রভাব ফেলবে। ভারতকে যত তাড়াতাড়ি
সম্ভব এই আকর্ষণীয় সুয�োগগুলিকে
কাজে লাগাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর দূরদৃষ্টি অনুযায়ী মহাকাশ
ক্ষেত্রটি বেসরকারি উদ্যোগের জন্য
উন্মুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী ১০ জুন আহমেদাবাদের
ব�োপালে অবস্থিত আইএন-স্পেস
সদর দফতরটির উদ্বোধন করেন। এর
উদ্দেশ্য হল ইসর�ো-এর সুবিধা এবং
প্রযুক্তিগুলিতে বেসরকারি খাতের
প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। গুজরাত সফরের
সময় প্রধানমন্ত্রী নভসারিতে এএম
নায়েক হেলথকেয়ার কমপ্লেক্স এবং
নিরালি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালসহ ম�োট ৩০৫০ ক�োটি টাকার একাধিক
উন্নয়ন প্রকল্প চালু ও শুরু করেছিলেন।

ভা

রতের অভ্যন্তরে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে,
কিন্তু সীমিত প্রচেষ্টায় অসীম সম্ভাবনাকে
বাস্তবায়িত করা যায় না। মহাকাশ খাতের
ক্ষেত্রেও একই কথা প্রয�োজ্য, যা একবিংশ শতাব্দীতে
উন্নয়ন বিপ্লবের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হতে চলেছে।
ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে এই অসীম সম্ভাবনাকে
কাজে লাগান�োর জন্য একটি নতু ন সূচনা করা হয়েছে।
আহমেদাবাদের ব�োপালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস
প্রম�োশন অ্যান্ড অথরাইজেশন চালু করা সেই লক্ষ্যে
একটি গুরুত্বপূর্ণপদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১০
জুন এর উদ্বোধন করে বলেন, “আজ একবিংশ শতাব্দীর
আধুনিক ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় একটি চমৎকার
অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। আমরা শীঘ্রই মহাকাশ খাতে ব্যবসা
করার সহজতা বাড়াতে একটি নীতি নিয়ে আসছি।“
এই প্রকল্পটি ২০২০ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয়
মন্ত্রিসভা অনুম�োদন দিয়েছিল। এটি ভারত সরকারের
মহাকাশ বিভাগের একটি স্বাধীন ন�োডাল সংস্থা। এখন
ব�োপালে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, “অনেক দিন ধরেই
বেসরকারি ক্ষেত্রকে মহাকাশ শিল্পে শুধু একটি বিক্রেতা
হিসাবে দেখা হচ্ছে। কিন্তু এখন বেসরকারি খাত আর
শুধু বিক্রেতা নয়, মহাকাশ খাতে বড় ভূ মিকা পালন
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গুজরাতের গ�ৌরব

বিশ্ব রেকর্ড

এক উড়ানে রেকর্ড ১০৪টি
উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা
হয়েছে। একটি একক
উড়ানে তিনটি কক্ষপথ
মিশন চালু করা হয়েছিল।

মহাকাশ ক্ষেত্রে
ভারতের বর্ধনশীল
ক্ষমতা
উপগ্রহ
দ্রুতগতির য�োগায�োগ
বাড়াতে ভারতের সবচেয়ে
উন্নত উপগ্রহ জিস্যাট-১১
এবং জিস্যাট-২৯ উৎক্ষেপণ
করা হয়েছিল।
গত আট বছরে রেকর্ড
মহাকাশ মিশন। ২০১৪
সালের আগে, বার্ক
ষি গড়ে
১.৭টি মিশন চালু করা
হয়েছিল, যা ২০১৪ সাল
থেকে প্রতি বছর বেড়ে ৫.৪
হয়েছে।

আইআরএনএসএস-১জি
ভারতকে তার নিজস্ব
‘স্যাটেলাইট নেভিগেশন
সিস্টেম’ তৈরি করতে সক্ষম
করে তু লেছে।
একইভাবে, যদি আমরা
মহাকাশযান (স্পেশক্র্যাফট)
মিশনের কথা বলি, ২০১৪
সালের আগে, এটি প্রতি বছর
২.১৫ ছিল, যা ২০১৪ সাল থেকে
বেড়ে ৫.৯ হয়েছে।
২০১৪ সালের আগে ৩৫টি
বিদেশি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ
করা হয়েছিল, যা ২০১৪
সালের পরে ৩০৭-এ
প�ৌঁছেছে।

ইন-স্পেসে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রম�োশন অ্যান্ড অথরাইজেশন আমাদের দেশের মহাকাশ সংক্রান্ত
শিল্পের বিকাশ করবে। এটি প্রচারক, সক্ষমকারী, অনুম�োদনকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ
করবে। উপগ্রহের নকশা, ফ্যাব্রিকেশন, অ্যাসেম্বলিং, ইন্টিগ্রেশন এবং পরীক্ষার জন্য সরঞ্জামগুলি
ইন-স্পেসে টেকনিক্যাল ল্যাব এবং ক্লিন রুমে পাওয়া যাবে। এখানে আরও অনেক আধুনিক
সুয�োগ-সুবিধা ও অবকাঠাম�ো তৈরি করা হবে যা মহাকাশ শিল্পের সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

আমি বেসরকারি ক্ষেত্রকে আশ্বস্ত করতে চাই যে
মহাকাশ খাতে সংস্কার অব্যাহত থাকবে। শুধুমাত্র
বড় ধারণা বড় বিজয়ী তৈরি করতে পারে। 'ইনস্পেস'-এর মহাকাশ শিল্পে বিপ্লব ঘটান�োর সম্ভাবনা
রয়েছে। ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি একভাবে
'আত্মনির্ভর ভারত'-এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।
যখন এই কর্মসূচিটি ভারতীয় বেসরকারী খাত
থেকে উৎসাহ পায়, তখন আপনি কল্পনা করতে
পারেন যে এর শক্তি আরও কত বৃদ্ধি পাবে।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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আইএসপিএ
ইন্ডিয়ান স্পেস
অ্যাস�োসিয়েশনের
সূচনা করা হয়
বাণিজ্যিক মহাকাশ
ভ্রমণে ভারতকে
বিশ্বনেতা করে ত�োলার
লক্ষ্যে।
প্রগতিশীল মহাকাশ
সংস্কার, কর্মসূচি এবং
মিশনের মাধ্যমে
ভারত মহাকাশ ক্ষেত্রে
মহাশক্তি হিসাবে
আবির্ভূত হচ্ছে।

মঙ্গলযান মিশনের
মাধ্যমে প্রথম প্রচেষ্টায়
মঙ্গলের কক্ষপথে
প�ৌঁছেছে ভারত।

৩৪টি দেশের

৩৪২টি

স্যাটেলাইট এখনও পর্যন্ত
উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

করবে। যখন পাবলিক স্পেস ইনস্টিটিউশনের শক্তি
এবং ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রের শক্তি একত্রিত
হবে, তখন এর সীমাহীন সুয�োগগুলি উন্মুক্ত হবে।
সরকার তরুণদের জন্য সমস্ত বাধা দূর করছে।
সরকার বেশ কিছু সংস্কার করছে। ভারতের ব্যবসা
করার সর্বাধিক সহজতা তৈরি করার জন্য সরকারের
প্রচেষ্টা করছে, যাতে দেশের বেসরকারি ক্ষেত্র দেশের
জনগণের জীবনযাত্রা সহজ করে তু লতে পারে।
সরকার মহাকাশ ক্ষেত্রের সম্ভাবনা ব�োঝে, তাই
সরকার এখন প্রযুক্তি এবং দক্ষতা ভাগ করে নিচ্ছে।"

গুজরাতের গ�ৌরব

স্বাস্থ্যসেবা কমপ্লেক্স ও হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়

রাষ্ট্র

দুই দশকে উন্নয়নের গ�ৌরবময় ঐতিহ্য

আয়ুষ্মান ভারতের কারণে গুজরাতে
সাত হাজার ক�োটি টাকা সাশ্রয়

৩৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন এবং ভূ মিপূজা

দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং
স্বাস্থ্য সুবিধায় তাঁদের প্রাপ্যতা গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্য সরকার গত
৮ বছরে দেশের স্বাস্থ্য খাতে সুয�োগ-সুবিধা উন্নত করার জন্য
একটি সামগ্রিক পদ্ধতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। সরকারের
লক্ষ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের র�োগ থেকে রক্ষা করা এবং অসুস্থতার
ক্ষেত্রে খরচ হ্রাস করা। নভসারিতে এএম নায়েক হেলথ
কেয়ার কমপ্লেক্স এবং নিরালি মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালের
উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই কথাগুল�ো
বলেছেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে গুজরাতে ৪১ লক্ষ
র�োগী বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন, ফলে র�োগীদের সাত
হাজার ক�োটি টাকারও বেশি সাশ্রয় হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন,
“গুজরাতের মানুষের স্বাস্থ্য এবং সেবাই হল আমাদের লক্ষ্য।
আমাদের কাছে বাপুর মত�ো মহাপুরুষদের অনুপ্রেরণা রয়েছে
যারা সেবাকে দেশের শক্তিতে পরিণত করেছেন। গুজরাতের এই
উচ্ছ্বাস এই শক্তি এখনও ভরপুর রয়েছে।“

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১০ জুন গুজরাতের
নভসারির আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল খুদভেলে
‘গুজরাত গ�ৌরব অভিযানে’ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।
তিনি সেখানে ৩০৫০ ক�োটি টাকা মূল্যের সাতটি
প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন, বার�োটি প্রকল্পের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং চ�োদ্দটি প্রকল্পের ভূ মি
পুজ�ো করেছিলেন। এই প্রকল্পগুলি এলাকার জল
সরবরাহের উন্নতির পাশাপাশি সংয�োগের প্রচার এবং
জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবে। অনুষ্ঠানে ভাষণ
দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, “গত দুই
দশকে দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি এবং এই উন্নয়ন
থেকে জাত নতু ন আকাঙ্ক্ষাই হল গুজরাতের গর্ব।
আজকের প্রকল্পগুলি দক্ষিণ গুজরাতের সুরাত,
নভসারি, ভালসাদ এবং তাপি জেলার মানুষের
জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করে তু লবে।“

আহমেদাবাদে আইএন-স্পেস চালু করার পাশাপাশি,
ইসর�ো তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় বেসরকারি
ক্ষেত্র এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে দশটি চুক্তি করেছে।
বিশ্বব্যাপী মহাকাশ শিল্পের মূল্য ৪০০ বিলিয়ন ডলার
এবং এটি ২০৪০ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের
শিল্পে পরিণত হবে। ভারত এই বৈশ্বিক অংশীদারিত্বে
তার অবদান বাড়াতে চায়। আইএন-স্পেস সেই লক্ষ্যে
একটি গুরুত্বপূর্ণপদক্ষেপ।
২০২১ সালের অক্টোবরে ইন্ডিয়ান স্পেস

অ্যাস�োসিয়েশনের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময়,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন, আইএন-স্পেস
মহাকাশ খাতে এবং সমস্ত মহাকাশ-সম্পর্কিত
বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের প্রচারের জন্য
একক উইন্ডো হিসাবে কাজ করবে। এটি বেসরকারি
সংস্থাগুলিকে ভারতীয় মহাকাশ পরিকাঠাম�ো ব্যবহার
করার সমান সুয�োগ প্রদান করবে। বেসরকারি
খাত এখন ইসর�ো-এর পরিকাঠাম�ো ব্যবহার করতে
পারবে।
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নতু ন ভারত:
দক্ষতা
বিকাশের কেন্দ্র
হয়ে উঠছে
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দক্ষ ভারত, পরিবর্তনশীল ভারত প্রচ্ছদ নিবন্ধ

জাতি ও সমাজের উন্নয়ন সম্পর্কিত
প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি এবং নতু ন দক্ষতার
বিকাশ অপরিহার্যহয়ে উঠেছে। শিক্ষা
হ�োক বা স্বাস্থ্য, শ্রম বা শিল্প, গ্রাম বা শহর,
সরকার বা কর্পোরেট, ক�োভিড-পরবর্তী
বিশ্বে এই বিষয়গুলির তাৎপর্যআরও
বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, ভারত দক্ষতা
বিকাশের জন্য একটি নতু ন দিকনির্দেশনা
দিয়েছে। দেশের যুবকরা নতু ন দক্ষতা
অর্জন এবং বিকাশ করে তাঁদের জীবন
নতু ন করে সাজিয়ে তু লেছেন। দক্ষতা,
পুনঃ-দক্ষতা এবং দক্ষতার বিকাশ লক্ষ
লক্ষ যুবক যুবতীর মন্ত্র হয়ে উঠেছে। ‘স্কিল
ইন্ডিয়া মিশন’ যুবসমাজকে সর্বোত্তম
মানব সম্পদে রূপান্তরিত করছে এবং
দক্ষতাকে একটি নতু ন পরিচয় দিচ্ছে,
যা স্বনির্ভর ভারত গঠনের সংকল্পকে
বাস্তবায়িত করছে। দেশের যুব সম্প্রদায়ের
এই দক্ষতা বিকাশের পরিকল্পনা সাত বছর
আগেই শুরু হয়েছিল।

বা

বার অকাল মৃত্যুর পর থেকে আমার
পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ
হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে দুই বধির
ব�োনও আছে। আমাদের সকলেরই
মন খারাপ ছিল। তারপর আমি জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সম্পর্কে জানলাম, যেটি জেলা পর্যায়ের দক্ষতা উন্নয়ন
প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আমি সেখানে ফ্যাশন ডিজাইন
নিয়ে পড়াশ�োনা করেছি। এখন, আমি মূক ও বধিরদের
দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিতে একই দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রে
কাজ করি। আমার পুর�ো পরিবার এবং আমি এখন খুব

খুশি কারণ আমি ভাল বেতন পাচ্ছি এবং অন্যদেরও
প্রশিক্ষণ দিতে পারছি। এই কথাগুলি বলেছিলেন জম্মু
ও কাশ্মীরের কুপওয়ারার বাসিন্দা নিল�োফার। এই
তরুণী দক্ষতা উন্নয়ন অভিযানের মাধ্যমে নতু ন করে
তাঁর জীবন সাজিয়ে তু লতে পেরেছেন।
একইভাবে হরিয়ানার পূজা রানি হাসপাতালে
র�োগীদের যত্ন নেওয়ার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। সেটাই
তাঁর জীবনধারণের পথ হয়ে ওঠে। দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ
হওয়ার পর ইমরান তাঁর ভবিষ্যত সম্পর্কে অনিশ্চিত
ছিলেন। এরপরে তিনি প্রধানমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন
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দক্ষতা, পুনঃদক্ষতা
এবং দক্ষতা বিকাশের
‘ম�োদী মন্ত্র’

আজকের যুবকরা যারা একবিংশ
শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁরা
ভারতের স্বাধীনতার ১০০ বছর পর্যন্ত
ভারতের উন্নয়ন যাত্রা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
তাই এই নতু ন তরুণ প্রজন্মের দক্ষতার
বিকাশ একান্ত প্রয়োজনীয়। এটি স্বনির্ভর
ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
কর্মসচিতে
ূ
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
রাজস্থানের শ্রী গঙ্গানগরের রবীন্দ্র শর্মা বলেন,
“স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে আসার আগে পর্যন্ত
আমি কখনও কম্পিউটার ব্যবহার করিনি এবং আমার
দক্ষতা সম্পর্কে ক�োন�ো ধারণা ছিল না। কিন্তু এখানে
আসার পর আমি আমার প্রতিভার পরিচয় পাই।
ক�োভিডের সময় যখন সবকিছু থমকে গিয়েছিল, তখন
দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেওয়া একটি বড়
সমস্যা হয়ে উঠেছিল। সরকারের অনলাইন প্রশিক্ষণ
ব্যবস্থা আমাদের সেই সংকট দূর করে দেয়।“
আইটিআই, নয়ডার ছাত্রী কৃতিকা শর্মা জানিয়েছে
কত মসৃণ গতিতে তাঁর প্রশিক্ষণ হয়েছিল। এবং
কীভাবে তিনি প্রতিটি সমস্যাকে অতিক্রম করেছেন।
প্রশিক্ষণ মহাপরিচালকের নির্দেশে ক�োভিড সময়কালে
তৈরি করা অনলাইন লার্নিং মডিউল দ্বারা এই কাজ
সম্ভব হয়েছিল। এর থেকে প্রায় ১৭-১৮ লক্ষ আইটিআই
শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়েছেন।
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বর্তমানে ব্যবসা এবং বাজার এত দ্রুত পরিবর্তনশীল যে
প্রাসঙ্গিক থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ক�োভিডের পর
থেকে এর গুরুত্ব বেড়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
ভাষায়, “প্রাসঙ্গিক থাকার মন্ত্র হল দক্ষতা, পুনঃদক্ষতা
এবং দক্ষতার বিকাশ।“ দক্ষতা বলতে একটি নতু ন দক্ষতা
অর্জন ব�োঝায়। যেমন আপনি একটি কাঠের টুকর�ো থেকে
একটি কেদারা তৈরি করতে শিখেছেন। আপনি সেই কাঠের
টুকর�োটির মূল্যও বৃদ্ধি করলেন। কিন্তু এই দাম বজায় রাখতে
নতু ন নকশা করতে হবে, প্রতিদিন নতু ন কিছু য�োগ করতে
হবে। আপনাকে অবশ্যই নতু ন জিনিস শিখতে হবে। এবং
ক্রমাগত নতু ন কিছু শেখার জন্য পুনরায় দক্ষতার প্রয়োজন
হয়। দক্ষতার বিকাশ ঘটে যখন আপনি ছ�োট আসবাবপত্র
তৈরি করার সময় নতু ন জিনিস শিখতে থাকেন এবং
অবশেষে পুর�ো অফিস ডিজাইন করতে পারেন। "দক্ষতা,
পুনঃ-দক্ষতা এবং দক্ষতার বিকাশ এই মন্ত্রটি জানা, ব�োঝা
এবং মেনে চলা আমাদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। "
দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী
কর্মসংস্থান ও স্ব-র�োজগারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন,
যা তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ
উজ্জ্বল করেছে। কারণ, ভারতের শিল্পগত অগ্রগতি
এবং নিরন্তর পরিবর্তনশীল পরিবেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে
দক্ষতা উন্নয়নের গতি ও গুণমানকে বৃদ্ধি করেছে।
দেশকে একটি দক্ষতার রাজধানী করার লক্ষ্যকে সঙ্গী
করে সাত বছর আগে, ভারতকে স্বনির্ভর করার কাঠাম�ো
গঠন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর উদ্দেশ্য
হল ভারতকে একটি স্কিল হাবে পরিণত করা। সেই লক্ষ্য
অর্জনের জন্য দক্ষতার বিকাশে অনেক অনন্য প্রচেষ্টা
করা হয়েছে, উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
দেশে আজ আনুমানিক আড়াই হাজার ‘স্কিল ইন্ডিয়া’
বা দক্ষ ভারত কেন্দ্র এবং প্রায় ১৫ হাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
রয়েছে যেখানে ৩৭টি সেক্টরে ৩০০ টিরও বেশি ক�োর্সে
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতি বছর এক ক�োটিরও বেশি
তরুণ-তরুণী স্কিল ইন্ডিয়া মিশনে য�োগদান করেন,
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স্কিল ইন্ডিয়া মিশনকে জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর করার
জন্য ২০টি মন্ত্রক/বিভাগে ৪০টিরও বেশি দক্ষতা
বিকাশ স্কিম/কর্মসচি
ূ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১.৪২

ক�োটির বেশি মানুষ দক্ষতা বিকাশ
এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রকের অধীনে
নিবন্ধন করেছেন।

৩৭

৫.৭০

ক�োটি মানুষ এই মিশনের
অধীনে দক্ষ হয়েছেন,
২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত।

১.৩৫ ১.০৮
ক�োটির বেশি মানুষ দক্ষ
হয়ে উঠেছেন।

ক�োটির বেশি মানুষ
সার্টিফিকেট পেয়েছেন।

২৪

টি সেক্টর স্কিল কাউন্সিল
গঠিত হয়েছে।

লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে
এখনও পর্যন্ত।

দক্ষতা বিকাশ এবং
উদ্যোক্তা মন্ত্রকের
অধীনে দক্ষতার
অগ্রগতি
তাঁদের জীবন এবং দেশকে একটি নতু ন পরিচয় দেয়।
এই মিশনের সাফল্যই তার প্রমাণ দেয়। ভারতে, দক্ষতা
উন্নয়ন একটি নতু ন বিষয় নয়, কিন্তু বর্তমান সময়ের
সঙ্গে একটা পার্থক্য রয়েছে। আগে দক্ষতা উন্নয়নের
বিষয়টি বহু বিভাগের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল, য�োগায�োগের
জন্য ক�োন�ো একটি নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। যাইহ�োক,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দক্ষতা উন্নয়নের তাৎপর্য
স্বীকার করেছেন, সবাইকে একত্রিত করে দক্ষতা
উন্নয়নের একটি পৃথক মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ
চিন্তাভাবনা ছিল দক্ষতা উন্নয়নে মন�োয�োগ দিয়ে
দেশের যুবসমাজকে এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে
তাঁদের আর কারও উপর নির্ভরশীল থাকতে না হয়।
তরুণদের চাকরিপ্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই
চাকরি প্রদানকারী হয়ে উঠবে। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে
তাও সম্ভব। মহান পদার্থবিদ রবার্ট নয়েস বলেছেন,
“উদ্ভাবন এবং কল্পনা হল সম্ভাবনার চাবিকাঠি।“
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীও বিশ্বাস করেন "জাতি তথা

*পরিসংখ্যান ২০২২ সালের মার্চ অনুযায়ী

দেশের উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন তা ক্রমাগত নতু ন
দক্ষতা অর্জন করতে পারে। জীবন ক্রমাগত নতু ন
বিষয় শিখতে হয়। তবেই আমরা সফল হব, এজন্য
আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের সেই সাহস ও
চেতনার প্রয়োজন।“ তিনি বিশ্বাস করেন যে অনেকেই
আতঙ্কিত হন কারণ তাঁরা ব্যর্থহওয়ার ভয় পান। তীরে
দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি জলে ডুবে যায় না, যে ব্যক্তি জলে
ঝাঁপ দেয় ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাঁর এবং ডুবতে
গিয়ে তাঁরাই সাঁতার শিখে যায়। যুবকদের দক্ষতা ও
নতু ন সুয�োগ প্রদানের জন্য সরকার স্টার্টআপ ইন্ডিয়া,
স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া এবং মুদ্রা য�োজনার মাধ্যমে ঋণও
দিচ্ছে। এর লক্ষ্য জ্ঞান এবং দক্ষতাকে ভিন্নভাবে দেখা
এবং স্বামী বিবেকানন্দের পথ অনুসরণ করা।
আজ দক্ষতার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান
করা হচ্ছে। রাতারাতি ক�োন�ো কাজে সাফল্য আসে না,
একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে সফলতা আসে। অটল
ইন�োভেশন মিশনের টিঙ্কারিং ল্যাব থেকে নতু ন অ্যাপ
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য�ৌবনেই দক্ষতার গুরুত্ব বুঝতে
পেরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ম�োদী
২০ বছরের দক্ষতার মূল্য ২০ টাকা!
২০১৪ সালে নির্বাচনের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর দূরদর্শী চিন্তাভাবনাকে ধন্যবাদ। তিনি দক্ষতা
উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার
মাধ্যমে আজ লক্ষ লক্ষ যুবকের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত
হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ক�ৌশল বিকাশ য�োজনার পাঁচ বছর
পূর্তি উদযাপনের একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী যে ক�োনও মানুষের ক্ষেত্রে দক্ষতার
বিকাশ কতটা গুরুত্বপূর্ণতার একটি উদাহরণ দেন।
তাঁর নিজের কথায়, “একটি দক্ষতার শক্তি কী?
প্রত্যেকেরই এটি সম্পর্কিত কিছু ধরণের অভিজ্ঞতা
থাকবে। একটা পুরন�ো ঘটনাও মনে পড়ে গেল। আমি
যখন ছ�োট ছিলাম তখন কিছু আদিবাসী সংগঠনে
স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতাম। আমাদের
একবার একটা প্রতিষ্ঠানের ল�োক নিয়ে জিপে করে
ক�োথাও ঘুরতে হয়েছিল। তবে সকালে যখন রওনা
হওয়ার সময় হল�ো, জিপ আর কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে

না। সেই বনের মধ্যে দিয়ে ঘ�োরাঘুরি করার সময়,
সবাই চেষ্টা করেছে, কেউ ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু গাড়ি
একচুলও সরান�ো যাচ্ছে না। রাত ৮ বা ৯ টার দিকে
একজন যন্ত্র সারাই মিস্ত্রিকে ডাকা হয়েছিল। তিনি
এসে দুই মিনিটের মধ্যে এটি ঠিক করে দেন। আমি
তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর কত টাকা প্রাপ্য।
তিনি বললেন, কুড়ি টাকা। তখন কুড়ি টাকা ছিল
অনেক টাকা। ‘আরে ভাই, দুই মিনিটের কাজ এবং
আপনি ২০ টাকা চাইছেন’- আমাদের এক বন্ধু বলল।
এর পরে সেই মিস্ত্রি যা বলছিলেন তা চিরকাল আমার
মনে থাকবে। তিনি বলেন, “স্যার, আমি দুইমিনিটের
কাজের জন্য ২০ টাকা নিচ্ছি না। ২০ বছর কাজ
করার পর আমি যে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন
করেছি তার জন্য কুড়ি টাকা লাগবে।“ এটা, আমি
বুঝি , দক্ষতার শক্তি। আপনার প্রতিভা এবং দক্ষতা
আপনার কাজকে অনুপ্রাণিত করে।

তৈরি করে ছ�োট বাচ্চাদের মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি
করা হচ্ছে। অটল ইন�োভেশন মিশন একটি আন্দোলনে
পরিণত হয়েছে যা শিশুদের উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে।
ভারতে বর্তমান জ্ঞান-দক্ষতার ব্যবধানকে স্বীকৃতি
দিয়ে ২০১৫ সালের ১৫ জুলাই দক্ষতা উন্নয়ন মিশন
চালু করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল যুবকদের জ্ঞানের
পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। সেই জন্য
সারাদেশে হাজার হাজার প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতা উন্নয়ন
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইটিআই-এর সংখ্যা বৃদ্ধি
পেয়েছে। আইটিআইয়ে এখন কয়েক হাজার নতু ন
আসন যুক্ত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, প্রায় ছয় ক�োটি
ল�োক তাঁদের দক্ষতা বিকাশ করেছে।
দক্ষতা উন্নয়ন এখন দেশের চাহিদা হয়ে উঠেছে
ক�োভিড মহামারির পরে পৃথিবীর চিরাচরিত অনেক
ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই মহামারি
একদিনে যেমন সংকট সৃষ্টি করেছে, তেমন অন্যদিকে
দক্ষতার মান বৃদ্ধি করেছে। এখন ভারত তার স্বাধীনতার

অমৃত মহ�োৎসবকে অমৃত যাত্রার মাধ্যমে স্মরণ করছে।
তেমনি আমরা দেশের স্বাধীনতার শততম বার্কী
ষি
উপলক্ষে এক স�োনালি ভারত গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
এইরকম পরিস্থিতিতে, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারতের
ভিত্তি স্থাপনের জন্য তরুণদের, পরবর্তী প্রজন্মের
দক্ষতা বিকাশ একটি জাতীয় প্রয়োজন। দেশে যে
নতু ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং শিল্প সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার আল�োকে স্কিল ইন্ডিয়া মিশনকে
পুনরুজ্জীবিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ভারতীয় ঐতিহ্যেও দক্ষতার ভূ মিকা গুরুত্বপূর্ণ
ছিল কারণ যখন সমাজ এবং জাতি দক্ষতাকে মূল্য
দেয়, তখন জাতি-সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, উন্নতি
হয়, সমৃদ্ধশালী হয় দেশ। বিজয়াদশমীতে অস্ত্রের
পুজ�ো , অক্ষয় তৃতীয়ায় ফসল কাটা, বিশ্বকর্মার পুজ�োর
দিন যন্ত্রপাতির পুজ�ো- এই সমস্ত সামাজিক উৎসবই
প্রতিটি দক্ষতা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনের
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জ্ঞান এবং দক্ষতার মধ্যে
পার্থক্য ব�োঝা
দাদা ধর্মাধিকারী তাঁর লেখা বইয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন।
একবার এক যুবক চাকরির জন্য তাঁর কাছে যায়। সেই যুবকটি চাইছিলেন যে
ধর্মাধিকারী জি কার�োর কাছে তাঁর নাম সুপারিশ করে দেবেন এবং তারপর তিনি
কাজ খুজে
ঁ পাবেন। দাদা ধর্মাধিকারী জি সেই যুবককে তাঁর য�োগ্যতা সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান সে স্নাতক হয়েছেন। এরপরে ধর্মাধিকারী জি
জিজ্ঞেস করেন, ‘তু মি কি জান�ো?” যুবকটি আবারও বলে সে একজন
স্নাতক। তিনি আরও একবার জিজ্ঞাসা করলেন। আসলে দাদা
ধর্মাধিকারী তাঁকে কী জিজ্ঞেস করছিলেন সে বিষয়ে তাঁর ক�োন
ধারণাই ছিল না। এরপর দাদা ধর্মাধিকারী জি জিজ্ঞেস করেন
“আপনি কি টাইপ করতে জানেন? আপনার কি ক�োন রান্নার
দক্ষতা আছে? আপনি কি আসবাবপত্র তৈরি করতে পারেন?
আপনি কি চা এবং জলখাবার প্রস্তুত করতে পারেন?” এই
সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে যুবকটি বলেন, “না, আমি এই কাজগুলি
করতে জানি না।“ সেই যুবকটি প্রচলিত শিক্ষার পাঠ সমাপ্ত
করেছে কিন্তু তাঁর ক�োন দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতা
নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ব্যাখ্যা করেছেন যে জ্ঞান
এবং দক্ষতার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, তা স্বামী
বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,
আজকের বিশ্বে ক�োনটি বেশি মূল্যবান, হাতে
একটি শংসাপত্র নাকি দক্ষতা? সরকার এই ‘দক্ষতা
বিকাশের’ উপর জ�োর দিয়েছে।

সময়ে সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দক্ষতা
উন্নয়নের ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়।
শিক্ষা-জ্ঞান যদি আমাদের আশ্বস্ত করে যে
আমাদের কী করতে হবে, দক্ষতা আমাদের শেখায়
কীভাবে বাস্তব জীবনে সেই কাজটি সম্পন্ন করতে
হয়। ‘স্কিল ইন্ডিয়া মিশন’ এই সত্যকে সত্যি করতে
ধাপে ধাপে প্রচারণা চালাচ্ছে। আজ, দক্ষতার জন্য
বিশ্বব্যাপী চাহিদা রয়েছে, এবং যারা সেই দক্ষতাগুলি
অর্জন করতে পারে তাঁরা এগিয়ে যাবে। এটি ব্যক্তি
এবং দেশ উভয়ের জন্যই সত্য। এটি ভারতের
দক্ষতা ক�ৌশলের ভিত্তি, যার লক্ষ্য দক্ষতার ক্ষেত্রে
বিশ্বব্যাপী নেতা হিসাবে ভারতকে প্রতিষ্ঠা করা।
এই বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার বৈশ্বিক চাহিদার
ভিত্তিতে দক্ষ জনগ�োষ্ঠীর মানচিত্র তৈরির জন্য
একটি নতু ন উদ্যোগ চালু করেছে। শুধু তাই নয়, তবে
ভারত যদি ক�োভিড মহামারীকে এত কার্যকরভাবে
ম�োকাবেলা করতে সক্ষম হয়, তাও সম্ভব হয়েছে

র�োজগারের পাশাপাশি সবসময়
শিখতে হবে। আজকের বিশ্বে একমাত্র
দক্ষ ব্যক্তিরাই উন্নতি করতে পারে।
এটা মানুষ এবং দেশ উভয়ের ক্ষেত্রেই
প্রয�োজ্য। এটি আমাদের যুবকদের
দক্ষতার ক�ৌশলের মূলে থাকা উচিত
যাতে ভারত আগামিদিনে বিশ্বকে
দক্ষ শ্রমশক্তির য�োগান দিতে পারে।
অংশীদারিদের ‘দক্ষতা’, ‘পুনঃদক্ষতা’
এবং দক্ষতার বিকাশের উপর জ�োর
দেওয়া উচিত।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জুলাই, ২০২২ 19

প্রচ্ছদ নিবন্ধ দক্ষ ভারত, পরিবর্তনশীল ভারত

সাত দশক বনাম আট বছর
আইআইটি, আইআইএম এবং মেডিক্যাল
কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে

সাত দশক (১৯৪৭-২০১৪)

আট বছর (২০১৪ থেকে)

২০২২ সাল পর্যন্ত

৭টি এমস

১৫টি এমস অনুম�োদিত/ কার্যকরী

২২টি এমস

৩৮৭ মেডিক্যাল কলেজ

২১৯ মেডিক্যাল কলেজ

৬০৬ মেডিক্যাল কলেজ

৮২,০০০ মেডিক্যাল আসন

৬৬,০০০ মেডিক্যাল আসন

১.৪৮ লক্ষ মেডিক্যাল আসন

১৬ আইআইটি

৭ আইআইটি

২৩ আইআইটি

১৩ আইআইএম

৭ আইআইএম

২০ আইআইএম

৭২৩ বিশ্ববিদ্যালয়

৩২০ বিশ্ববিদ্যালয়

১,০৪৩ বিশ্ববিদ্যালয়

আইটিআই’র সংখ্যা বেড়েছে
গত আট বছরে দক্ষতা বিকাশের
জন্য ইক�ো-সিস্টেম দ্রুতগতিতে
বৃদ্ধি পেয়েছে।

nগত আট বছরে ১৪,৭৪৭ আইটিআই খ�োলা হয়েছে৷ n ২০১৪ সালের পরেই

৪৬২৬টি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে। n ২০১৪ সালের পর চার লক্ষের বেশি আসন
যুক্ত হয়েছে। n প্রশিক্ষণ এবং শিল্পের প্রয়োজনের জন্য ৩৩৯৭টি সমঝ�োতা
স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

দেশের প্রস্তুতি এবং দক্ষ কর্মীর প্রাপ্যতার কারণে।
৩৪ বছর পর, সরকার নতু ন জাতীয় শিক্ষা নীতিতে
ব্যবহারিক জ্ঞান-দক্ষতাকে সম্পূর্ণরূপে একীভূ ত করার
মাধ্যমে ভারতকে একটি বৈশ্বিক জ্ঞান-দক্ষতার কেন্দ্রে
রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ
গ্রহণ করেছে।
স্কিল ইন্ডিয়া প্রোগ্রামটি মহিলাদের জন্য একটি
আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। যারা কখনও
প্রথাগত, বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাননি বা বিভিন্ন কারণে স্কুল
বা কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের কাছে
এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঐতিহ্যগত শিক্ষা
এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এমন
লক্ষাধিক স্কুলছুট মহিলাদেরকে স্কিল ইন্ডিয়া মিশন
দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণ লাভের সুয�োগ দিয়েছে। এর ফলে
তাঁরা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন, আর্থিকভাবে সবল হয়ে
উঠেছেন।
বাবাসাহেব আম্বেদকর যুবক এবং সুবিধাবঞ্চিতদের
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দক্ষতা উন্নয়নের উপর জ�োর দিয়েছিলেন। দেশ
বাবাসাহেবের দূরদর্শী স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দক্ষতা
মিশনের মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত
আদিবাসী সমাজের জন্য ‘গ�োয়িং অনলাইন অ্যাজ
লিডারস’ বা গ�োল কর্মসচি
ূ চালু করেছে। এই কর্মসচি
ূ টি
আদিবাসী সম্প্রদায়ের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবে।
স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন গণ আন্দোলনে
পরিণত হয়েছে
একটি দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তারুণ্য।
দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এই প্রজন্মের অবদান
সবচেয়ে উল্লেখয�োগ্য। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার
৬৫ শতাংশ তরুণ, এই যুবকদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম
মানব সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে, এবং তাঁদের
প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি গণ আন্দোলন চলছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে দক্ষতা
উন্নয়নের বিভিন্ন দিককে এই ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া
হয়েছে। একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসচি
ূ চালু করা

দক্ষ ভারত, পরিবর্তনশীল ভারত প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দক্ষতা সম্পর্কিত পদক্ষেপ
মিশনের অগ্রগতি

এখন পর্যন্ত, ইন্ডাস্ট্রি ৪.০- এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে
বাজার-ভিত্তিক ভবিষ্যৎ দক্ষতার জন্য ১৪৬টি সম্ভাব্য
দক্ষতার য�োগ্যতা অনুম�োদিত হয়েছে। পিএম ক�ৌশল
বিকাশ য�োজনা ৩.০ এর অধীনে প্রত্যয়িত সমস্ত
প্রার্থীদের চাকরির সুয�োগ খুজ
ঁ তে অসীম (ASEEM)
প�োর্টালের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।

অমৃত কালের জন্য
দক্ষ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি
ভারতের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক
@২০৪৭ তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নীতি
আয়োগের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে
এবং অংশীদারিদের সঙ্গে য�োগায�োগ করছে।

প্রধানমন্ত্রী ক�ৌশল বিকাশ য�োজনা ৩.০-এর অধীনে
ক�োভিড য�োদ্ধাদের জন্য ক্র্যাশ ক�োর্সপ্রোগ্রাম শুরু
হয়েছে। ১.২৪ লক্ষ ল�োককে স্বাস্থ্যসেবা খাতে চাকরির
জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
প্রশিক্ষণের প্রচার করা হয়েছে। ২২ লক্ষেরও বেশি
সক্রিয় শিক্ষানবিশ এতে নিযুক্ত হয়েছে। ২০২১ সালের
ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪.৯ লক্ষ শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ
শেষ করেছে।
উদ্যোক্তাকে উন্নীত করার জন্য ৩৯,২৫১টি কর্মসূচির
মাধ্যমে ৯,৯৩ লক্ষ অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়েছে। এটি ১৪৫টি দেশের ৫০০০টিরও বেশি প্রার্থীকে
অন্তর্ভুক্ত করেছে।
প্রধানমন্ত্রী যুব য�োজনার মাধ্যমে ৯৯১টি নতু ন উদ্যোগ
তৈরি করা হয়েছে এবং ১০৭১টি বিদ্যমান উদ্যোগকে
সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

হয়েছে, যেখানে ৩০০টিরও বেশি বিষয়ে প্রশিক্ষণের
পরিকল্পনা করা হয়েছে৷
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসচি
ূ অনুসারে ১.২৫
ক�োটিরও বেশি মানুষকে সফট্স্কিল প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়েছে। দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রকে সংগঠিত করার
জন্য, প্রধানমন্ত্রী ক�ৌশল বিকাশ য�োজনার অধীনে
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে অসংগঠিত
সেক্টরে পরিবর্তন করার জন্য গতানুগতিক দক্ষতার
(ছুত�োর, কল মিস্ত্রি, পাথর খ�োদাই ইত্যাদি সহ)
অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পূর্বে অর্জিত
দক্ষতার ফলে ৫০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের
কাজের মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং প্রত্যয়িত করা
হয়েছে। এছাড়াও, পুলিশ এবং জেলগুলিও এই
প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। গত বছরের ১৮ জুন , এক
লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য নিয়ে ক�োভিড
য�োদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য ছয়টি নতু ন ক্র্যাশ ক�োর্স
চালু করা হয়েছিল।

অপার সম্ভাবনা
	গিগ এবং কর্মীদের পরিপ্রেক্ষিতে গিগ বা জ্ঞান
অর্থনীতির বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ‘প্রসেস,
সিস্টেম এবং মডেলগুলি’তে দক্ষতা অবশ্যই
অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
বিদেশি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিশ্বের সেরা কাজের
প্রতিলিপি করা এবং দেশের মধ্যে সেরা কাজের
উপর নজর দেওয়া।
২০৪৭ সালের জন্য ভবিষ্যতের চাকরির পূর্বাভাস
অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ করতে, ভারত স্বাস্থ্যসেবা,
যত্নক্ষেত্র, হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং, আইটিআইটিইএস, নির্মাণ, আতিথেয়তা, প্রযুক্তি এবং
উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে যাবে।
২০৪৭ সালের জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রকে সংগঠিত
করার প্রয়োজনীয়তার উপর আরও জ�োর দেওয়া।
ভারত, কানাডা, সিঙ্গাপুর , ব্রিটেন যুক্তরাজ্য,
অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান, গালফ্অঞ্চল
এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মত�ো গুরুত্বপূর্ণদেশগুলির
সমন্বয়ে একটি বৈশ্বিক স্বীকৃতি ব�োর্ড গড়ে ত�োলা।
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প্রচ্ছদ নিবন্ধ দক্ষ ভারত, পরিবর্তনশীল ভারত

দক্ষতা মিশনের জন্য
বাজেট বৃদ্ধি
দক্ষতা উন্নয়ন মিশন ত্বরান্বিত
করার পথে বাজেট বাধা হয়নি।
এর বাজেট বাড়তে থাকে
এবং ২০২২-২৩ সালের জন্য
উপস্থাপিত সাধারণ বাজেট শিল্প
অংশীদারিত্বের সঙ্গে দক্ষতা
উন্নয়ন কর্মসচি
ূ র ক্রমাগত বৃদ্ধির
উপর জ�োর দেয়, প্রধানগুলি হল:

হবে। কর্মসংস্থান বাড়ান�োর জন্য
ড্রোন এবং ড্রোন সম্পর্কিত
উপাদানগুলি উৎপাদনের
জন্য ১২০ ক�োটি টাকার একটি
পিএলআই প্রকল্প অনুম�োদন
করেছে। আগামী তিন বছরে
এ খাতে ১০ হাজার কর্মসংস্থান
হবে।

ন্যাশনাল স্কিল ক�োয়ালিফিকেশন
ফ্রেমওয়ার্ক শিল্পের চাহিদার
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণহবে। এজন্য
দেশে ৭৫০টি ভার্চুয়াল ও ৭৫টি
দক্ষতাভিত্তিক ই-ল্যাব স্থাপন করা
হবে।

ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট
কর্পোরেশন দেশ ও বিশ্বের কিছু
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রিত হয়ে
একটি স্কিল ইমপ্যাক্ট বন্ড চালু
করেছে। এটি দক্ষতার উপর
প্রথম এক ধরনের বন্ড। এই
সহয�োগিতা চার বছরে ১৪.৪
মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল
সংগ্রহ করেছে, যা থেকে ৫০
হাজার যুবক উপকৃত হবেন।

দক্ষতা ও জীবিকা নির্বাহের জন্য
‘দেশ স্ট্যাক প�োর্টাল’ স্থাপন করে
অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
যুবকদের দক্ষ করে ত�োলা হবে।
একটি এপিআই-ভিত্তিক দক্ষতা
শংসাপত্র দেওয়া হবে।
	ড্রোন ক্ষেত্রে সার্ভিস
স্টার্টআপগুলিকে প্রচার করা

এর ফলে গত কয়েক বছরে ৯ লক্ষেরও বেশি
মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে ৩০৪টি
জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে কাজ করছে। আজ বিশ্ব
অর্থনীতিতে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি মাথায়
রেখে, তরুণদের চাকরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং
চাকরির ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশিক্ষণ নেওয়া হচ্ছে। ২০১৬
সালে জাতীয় শিক্ষানবিশ প্রচার প্রকল্প শুরু হয়েছিল।
এর জন্য শিক্ষানবিশ আইনে উল্লেখয�োগ্য পরিবর্তন
করা হয়েছিল। শিক্ষানবিশ খাতকে উৎসাহিত করার
জন্য, শিক্ষানবিশ আইন সংশ�োধন করা হয়েছিল যাতে
সংস্থাগুলিকে ২৫% উপবৃত্তির প্রতিদান পায়।
ডিগ্রি-শিক্ষানবিশ একটি প্রথম দ্বৈত বৃত্তিমূলক
শিক্ষা কার্যক্রম যা শিক্ষা মন্ত্রকের সহয�োগিতায় দক্ষতা
উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক চালু করেছে। এর মধ্যে
চাকরিকালীন প্রশিক্ষণও রয়েছে। স্কিল মিশন সারা বিশ্বে
প্রশিক্ষিত যুবকদের সুয�োগ দিয়েছে। বিদেশে কাজের
সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ২০টি দেশের সঙ্গে বেশ কিছু
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এই তহবিল যুক্ত প্রকল্পের মূল
ফ�োকাস হল কর্মসংস্থানের জন্য
মহিলা ও মেয়েদের দক্ষতা এবং
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

কর্মসচি
ূ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত
আরব আমিরশাহীর সঙ্গে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, স্কিল
ম্যাপিং এবং জাপানের সঙ্গে টিআইপিপি। গত কয়েক
বছরে আন্তর্জাতিক দক্ষতা তালিকায় ভারত ২৯তম
স্থান থেকে ১৩তম স্থানে উঠে এসেছে। আজকের
পরিবর্তিত সময়ে তরুণদের জন্য নতু ন সুয�োগের দ্বার
উন্মোচিত হচ্ছে। তাঁদের দক্ষতা এবং জ্ঞান তাঁদের
স্বপ্নকে সত্যি করেছে। ভারতের যুবকরা বাজারের
প্রয়োজন অনুসারে দক্ষতা, পুনঃদক্ষতা এবং দক্ষতা
বিকাশের মাধ্যমে যেক�োন চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত
হয়ে উঠেছে। স্কিল ইন্ডিয়া অভিযান এখন নব ভারতের
সমার্থক হয়ে উঠেছে।
প্রযুক্তি , ম্যানেজমেন্ট শেপিং স্কিল
প্রযুক্তির বিকাশের জন্য ভারত একাধিক উদ্যোগ
গ্রহণ করেছে। ভারত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নেতা হয়ে ওঠার
লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, এবং প্রধানমন্ত্রী এই দশকটিকে
বহুবার ‘টেকেড’ (টেক+ডিকেড) হিসাবে উল্লেখ

নতু ন জাতীয় শিক্ষানীতিতে
দক্ষতা উন্নয়ন
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের ব�োঝা
কমিয়ে ভবিষ্যতের দক্ষতা বিকাশের আহ্বান জানিয়েছে। এটি
শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের দক্ষতার বিকাশ করবে। ২০২৫
সালের মধ্যে দেশের অন্তত অর্ধেক শিক্ষার্থীকে স্কুল এবং উচ্চ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
‘হ�োলিস্টিক এডুকেশন—একটি ইন্টিগ্রেটেড স্কিম ফর স্কুলিং’
এর ছত্রছায়ায়, স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ স্কুল শিক্ষার মধ্যে
বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে,
যাতে শিক্ষার্থীরা তাঁদের য�োগ্যতা, সম্ভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষার
উপর ভিত্তি করে কর্মবেছে নিতে পারে। স্কিমটি নবম থেকে
দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে
একীভূ ত করার জন্য সারা দেশে ১৪,৪৩৫টি বিদ্যালয়কে
অনুম�োদন দিয়েছে।
শিক্ষা মন্ত্রকের সহয�োগিতায় প্রধানমন্ত্রী ক�ৌশল বিকাশ য�োজনা
৩.০-তে ‘স্কিল হাব ইনিশিয়েটিভ’ একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে
চালু করা হয়েছে। এটির লক্ষ্য হল অবকাঠাম�ো তৈরি করা এবং
স্থানীয় অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃত্তিমূলক
প্রশিক্ষণের চাহিদা মেটান�ো। স্কিল হাব হল ন�োডাল স্কিল
সেন্টার।
নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি মাধ্যমিক
বিদ্যালয় থেকে স্কুলছুটদেড় শিক্ষা ঋণ এবং কর্মসংস্থানের
মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুয�োগ
দেওয়া হয়। এতে প্রায় ৭০০ ক�োটি টাকা খরচ হবে বলে মনে
করা হচ্ছে। এর অধীনে ৯.৩ লক্ষ শিক্ষার্থী থাকবে, যার মধ্যে
২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ১.৫৬ লক্ষ নথিভুক্ত হয়েছে।

করেছেন। নতু ন ভারতে একটি নতু ন প্রযুক্তি সংস্কৃতি
তৈরি করা দরকার, যেখানে ল�োকেরা নতু ন প্রযুক্তি নিয়ে
পরীক্ষানিরীক্ষা করতে ইচ্ছু ক হবে, চ্যালেঞ্জ নিতে ভয়
পাবেন না।
একুশ শতক প্রযুক্তির শতক, বিজ্ঞানের শতক।
সেই কারণে এই শতকে ইন্টারনেট এবং অনলাইন
শিক্ষা ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। ফলস্বরূপ, দক্ষতা
প্রশিক্ষণের জন্য ভারত দক্ষতা’র মত�ো আরও অনেক
প�োর্টাল এবং ই-স্কিল ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
এছাড়া আইআইটি এবং আইআইএম ছাড়াও, ভারতীয়
দক্ষতা সংস্থাগুলি যা আইআইএস নামে পরিচিত, এই
অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় দক্ষতাকে
বিশ্বমানের করে ত�োলার পরিকল্পনা করেছে। মুম্বাই
এবং গান্ধীনগরে পিপিপি মডেলে এগুল�ো গড়ে ত�োলা
হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন যে ফিনটেক, এগ্রিটেক,
মেডিটেক এবং দক্ষতা উন্নয়নের মত�ো ক্ষেত্রে দেশ

দক্ষ ভারত, পরিবর্তনশীল ভারত প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কৃষকদের জন্য
প্রশিক্ষণ
'কৃষি এক্সটেনশন সাব মিশন'-এর
মাধ্যমে গ্রামের যুবকদের সাতদিনের
স্বল্পমেয়াদী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হয়।
কৃষি সম্প্রসারণ উপ-মিশনের অধীনে
স্ব-কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টির জন্য
কৃষি ক্লিনিক এবং কৃষি ব্যবসা কেন্দ্র
স্থাপন করা হয়েছে।
এতে ন�োডাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের
সহায়তায় ৪৫ দিনের আবাসিক
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের কৃষি উদ্যোগ
শুরু করার জন্য ঋণ পেতে সহায়তা
করা হয়। সম্প্রতি, এই স্কিমটি মুদ্রা
ঋণ স্কিমের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের জন্য
দক্ষতা উন্নয়ন
‘শিখ�ো অওর কামাও’, নয়া মঞ্জিল,
ওস্তাদ, নয়ি র�োশনি, এবং গরীব
নওয়াজ স্বর�োগজারের মত�ো
প্রকল্পগুলির মাধ্যমে দশ লক্ষেরও
বেশি যুবক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
এবং কর্মসংস্থানের সুয�োগ পেয়েছে।
যারা উপকৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে
অর্ধেকেরও বেশি নারী।
হুনার হাট দক্ষ কারিগর এবং
শিল্পীদের বাজার তৈরি এবং ব্যবসা
সম্প্রসারণের সুয�োগ প্রদান করে।
গত আট বছরে সারা দেশে ৩৯টি
হুনার হাট ৮.৫ লক্ষেরও বেশি
মাস্টার, শিল্পী এবং কারিগরদের
কর্মসংস্থান ও সুয�োগ প্রদান করেছে।
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প্রচ্ছদ নিবন্ধ দক্ষ ভারত, পরিবর্তনশীল ভারত

বিশ্বব্যাংক দক্ষতা উন্নয়নে ভারতের অংশীদার
সংকল্প

ভারতীয়দের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই
তবে তাঁদের দক্ষতা বিকাশ করা একান্ত
গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংকও এই অভিযানে
ভারতকে সহায়তা করছে। বিশ্বব্যাংকের
সহয�োগিতায় ‘সংকল্প ও স্ট্রাইভ’
কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে এবং এর
জন্য ১৫টিরও বেশি দেশের সঙ্গে
পারস্পরিক সহয�োগিতার একটি
কর্মসূচি চলছে।

এর অধীনে, রাজ্য-জেলা দক্ষতা কমিটিকে শক্তিশালী
করার,আরও ভাল বাজার সংয�োগ তৈরি এবং স্বল্পমেয়াদী
প্রশিক্ষণকে গুণগতভাবে উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ
করা হয়েছে।

উদ্যম

ফেল�োশিপ

পারঙ্গমতা বৃদ্ধির জন্য শিল্প প্রশিক্ষণ সংস্থা
(আইটিআই) শিক্ষানবিশের দক্ষতা প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা করা।

রাজ্যের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও
উদ্যোক্তা মন্ত্রক, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট
ব্যাঙ্গাল�োরের সহয�োগিতায়, জেলা স্তরে দক্ষ কর্মী তৈরি
করতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় ফেল�োশিপ চালু করেছে।

দেশের তরুণরা প্রযুক্তি, বিশেষ করে হ্যাকাথনের মাধ্যমে হাজার হাজার সমস্যার সমাধান
খুজ
ঁ ছে এবং প্রদান করছে। আজ, দেশের যুবকরা নতু ন চাকরি নিচ্ছে, নিজেরাই কাজ করছে,
ঝু ঁ কি নিচ্ছে, সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
অগ্রসর না হলে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ বাস্তবায়িত হতে পারে
না। এ কারণেই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে ‘প্রযুক্তি
প্রথম’। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের সুশাসনের মডেল
হল প্রযুক্তি। সাধারণ বাজেটে যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে
নতু ন ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের কথাও ঘ�োষণা করা
হয়েছে। ডিগ্রি প্রোগ্রামে শিক্ষানবিশ, স্থানীয় সরকারে
ইন্টার্নশিপ এবং অনলাইন ডিগ্রি প্রোগ্রামের সংগঠন
কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। বিদেশে কাজ করতে ইচ্ছু ক
তরুণ ভারতীয়দের জন্য ব্রিজ ক�োর্সেরও আয়োজন
করা হচ্ছে।
আজ, দেশের যুবকরা নতু ন অ্যাপ তৈরি করছে,
স্টার্টআপগুলি ইউনিকর্ন হয়ে উঠছে, এবং ভারত
উদ্ভাবন এবং ইনকিউবেশনের মাধ্যমে স্টার্টআপ
ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে। দক্ষতার উপর
সরকারের জ�োর দেওয়ার কারণে, পেটেন্টের সংখ্যা
প্রতি বছরে ১৫ হাজারের বেশি হয়েছে, যা ২০১৪ সালের
আগে গড়ে ৪০০০ ছিল।
যাইহ�োক, আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে,
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বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।
বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে যেখানে বিপুল সম্ভাবনা
রয়েছে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে দক্ষতা উন্নয়ন
মন্ত্রক বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সুয�োগগুলির মানচিত্র
তৈরি করা শুরু করেছে। আশা করা যায় যে ভারতের
যুবকরা অন্যান্য দেশের চাহিদা সম্পর্কে সঠিক এবং
সাম্প্রতিকতম তথ্য পেতে সক্ষম হবে। ক�োন দেশে
নতু ন স্বাস্থ্য-পরিচর্যার সুয�োগ তৈরি হচ্ছে? ক�োন দেশে
এবং ক�োন সেবা খাতে কী প্রয়োজন? ভারতের যুবকরা
এখন এটি সম্পর্কে আরও দ্রুত তথ্য পেতে সক্ষম হবেন।
দক্ষতা ম্যাপিংয়ের জন্য এই ধরনের তথ্য প্রদানের
কাজটি এখন সহজ করা হবে। দেশে কর্মীদের দক্ষতা
ম্যাপিংয়ের জন্য একটি প�োর্টালও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
এই প�োর্টালটি দক্ষ কর্মীদের ম্যাপিংয়ে জরুরি ভূ মিকা
গ্রহণ করবে। এর ফলে নিয়োগকর্তারা এক ক্লিকেই দক্ষ
শ্রমে প্রবেশ করতে পারবেন। এটি শ্রমিকদের উপকার
করবে, বিশেষ করে যারা সম্প্রতি শহর থেকে গ্রামে
গিয়েছেন।

দক্ষ ভারত, পরিবর্তনশীল ভারত প্রচ্ছদ নিবন্ধ

এআইসিটিই’র সঙ্গে ডিজিটাল দক্ষতা গড়ে ত�োলা
ক্লাউড কম্পিউটিং, বিগ ডেটা, ডেটা
অ্যানালিটিক্স, সাইবার সিকিউরিটি,
ব্লকচেন, ড্রোন, রব�োটিক্সের মত�ো
ভবিষ্যতে উদীয়মান প্রযুক্তিগুলিতে
শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য
শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক ‘অল
ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল
এডুকেশনে’র সহয�োগিতায় ডিজিটাল
দক্ষতা তৈরির জন্য একটি কর্মসচি
ূ
করেছে।
	তিন ও ছয় মাসের ক�োর্সপরিচালনা
করে এর অধীনে ১ ক�োটি ১০ লক্ষ
শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ভারতকে বিশ্বের দক্ষতা উন্নয়নের কেন্দ্র
হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। ক�োভিড পরবর্তী বিশ্বে অভূ তপূর্বপরিবর্তন
হয়েছে, সেখানে দক্ষতা, পুনঃদক্ষতা এবং দক্ষতা বিকাশের প্রয়োজন।
দক্ষতা উন্নয়নকে গণআন্দোলনে পরিণত করতে হবে। সরকার
ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী কর্মী বাহিনী তৈরিতে সহায়তাকারী
হিসাবে কাজ করছে। নতু ন জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষা এবং দক্ষতা
উন্নয়নের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় তৈরির প্রচেষ্টাও করা হয়েছে।
- ধর্মেন্দ্র প্রধান ,
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা

	শিক্ষার্থীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের
পাশাপাশি ইন্টার্নশিপ দেওয়া
হবে। গ্রাম�োন্নয়ন বিভাগে ১০
লক্ষ, রেলওয়েতে ৫ লক্ষ, সমবায়
মন্ত্রকে ১ লক্ষ এবং শিক্ষা ও দক্ষতা
উন্নয়ন মন্ত্রকে ১ লক্ষ শিক্ষার্থীকে
ইন্টার্নশিপের সুয�োগ দেওয়া হবে।

‘যুব ক�ৌশল’: ইউনিসেফের সঙ্গে
একটি য�ৌথ কর্মসূচি

ইউনিসেফ এবং মাইক্রোসফ্ট যুব ক�ৌশল চালু
করেছে, এটি একটি ‘পাসপ�োর্ট-টু-আর্নিং’
(পি-টু-ই) কর্মসূচি যা যুবকদের উদ্যোক্তা,
কর্মসংস্থান এবং সামাজিক দক্ষতা বিকাশে
সাহায্য করবে। এই ‘ই-লার্নিং’এর লক্ষ্য হল
তরুণদের বিনামূল্যে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত
দক্ষতার পাশাপাশি উদ্যোক্তা, কর্মসংস্থান এবং
সামাজিক প্রভাবের সুয�োগ প্রদান করা। ‘পিটু-ই’ প্রয়োগকারী প্রথম দেশ হল ভারত।

স্কিল ইন্ডিয়া মিশন এখন প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ যুবকদের
বর্তমানের প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য
করছে। দেশে ডিজিটাল স্কিলিং ইক�ো-সিস্টেম গড়ে
ত�োলা এবং শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা
উন্নয়নের উপর বিশেষ জ�োর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি
নাগরিকের এটিকে মূল্য দেওয়া উচিত কারণ ক�োনও
সফল ব্যক্তি তাঁর দক্ষতাকে শান দেওয়ার সুয�োগ হাতছাড়া
করেন না। দক্ষতাই জীবিকা ও অর্থউপার্জনের একমাত্র
উপায় নয়। বাঁচতে হলে উদ্যমী ও একাগ্র হতে হবে;
তারপর দক্ষতা আমাদের চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে এবং
নতু ন অনুপ্রেরণা নিয়ে কাজ করতে হয়। আপনি তরুণ বা
বৃদ্ধ যাই হ�োন না কেন, নতু ন দক্ষতা অর্জন করলে জীবন
আরও আশাময় হয়ে উঠবে।
অবশ্যই, নতু ন ভারত নিজের জন্য একটি নতু ন পথ
বেছে নিয়েছে, এবং ভারত সেই নতু ন পথেই এগিয়ে
যাবে কারণ অমৃত কালের সংকল্প অনুসারে বৈশ্বিক মান
অনুযায়ী ভারত দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির
নীতিগুলি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে।
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পরিবেশ

পরিবেশ
সহায়ক

জীবনধারা

পরিবেশ সুরক্ষা: ভারত
নেতৃ ত্ব দিচ্ছে

গত কয়েক বছরে, বিশ্ব পরিবেশ
সুরক্ষায় ভারত তার প্রতিশ্রুতি
পালন করেছে। গত বছর গ্লাসগ�োয়
অনুষ্ঠিত সিওপি-২৬-এর বৈঠক
ভারত পরিবেশ রক্ষায় একাধিক মত
উপস্থাপন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী পরিবেশ
সহায়ক জীবনধারা বা লাইফ মন্ত্র
তু লে ধরেন। লাইফের মন্ত্র এখন
বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৫ জুন
বিশ্বব্যাপী পরিবেশের জন্য জীবনধারা
অভিযানের সূচনা করেন। একই
সময়ে ইশা ফাউন্ডেশন আয়োজিত
‘সেভ দ্য সয়েল’ বা ‘মাটি বাঁচাও’
কর্মসূচিতে পরিবেশ সুরক্ষায় ভারতের
গুরুত্বপূর্ণঅবদান তু লে ধরেন।
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ভা

রতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম, কর্মের সঙ্গে অনাদিকাল
থেকে প্রকৃতি, মাটি এবং পরিবেশ জড়িত রয়েছে।
নদী, পাহাড়ের মত�ো প্রাকৃতিক উপাদানগুলির
আরাধনা করেছে ভারত। মাটিও সেই রকম এক উপাদান। এই
মৃত্তিকা থেকেই আমাদের যাবতীয় পুষ্টিকর ফসল উঠে আসে, এই
মৃত্তিকাই আমাদের দেশের কৃষকদের আয়ের উৎস। তাই মাটি
এবং মাটির মান রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।
আজ সারা বিশ্বের পরিবেশে ভারসাম্য দেখা দিয়েছে। সমগ্র
জীবকুলের কাছেই এটি বড় সংকট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
বলেছেন একটি ‘পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা’ অবলম্বন করে আমরা
সকলেই এই সংকট র�োধে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করতে পারি।
ভারত এই দিকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক উদ্যোগ নিয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের
কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বে ‘লাইফ’ নামে একটি আন্দোলন
শুরু করেছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে
ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ‘পরিবেশের জন্য সঠিক জীবনধারা
আন্দোলন’ অর্থাৎ লাইফের সূচনা করেন। একই সঙ্গে এলআইএফই
গ্লোবাল কল ফর আইডিয়াস অ্যান্ড পেপারস' চালু করা হয়।

পরিবেশ

রাষ্ট্র

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ভারত দ্বারা গৃহীত গুরুত্বপূর্ণপদক্ষেপ

n

ভারত ইতিমধ্যেই নির্ধারিত
সময়ের নয় বছর আগে
অ-জীবাশ্ম জ্বালানির শক্তির
উৎসের ৪০ শতাংশে প�ৌঁছান�োর
প্রতিশ্রুতি অর্জন করেছে।
ভারত সিওপি-২৬-এ নির্ধারিত
লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে
নির্ধারিত সময়ের নয় বছর
আগে। ২০১৪ সাল থেকে, স�ৌর
বিদ্যুতের ইনস্টল ক্ষমতা ১৯০০
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যপ্রাণী
সংরক্ষিত এলাকার ম�োট সংখ্যা
৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

n

এলইডি বাল্ব
এ পর্যন্ত মিলিয়ন এলইডি বাল্ব
বিতরণ করা হয়েছে।

৩৭০

ইউনিট বিদ্যুৎ
৫০ মিলিয়ন
সাশ্রয় হয়েছে।
চার ক�োটি টন কার্বন ডাই
অক্সাইড হ্রাসও নিশ্চিত
করা হয়েছে।

২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এশিয় সিংহের সংখ্যা
৬৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত
বাঘের সংখ্যা ৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।
এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বিভিন্ন
অলাভজনক সংস্থা এবং এমন সংস্থা যারা বিশ্বজুড়ে
জলবায়ু-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তু লতে কাজ করছে তাদের
আমন্ত্রণ জানান�ো হয়েছিল। এই মিশনটি ভারত সরকার
রাষ্ট্রসংঘ, ওয়ার্ ল্ড রিস�োর্সইনস্টিটিউট, সেন্টার ফর স�োশ্যাল
অ্যান্ড বিহেভিয়ার চেঞ্জ এবং বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস
ফাউন্ডেশনের সঙ্গে একত্রে শুরু করেছে। ‘লাইফ মুভমেন্ট’এর সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী পরিবেশ সুরক্ষা এবং
এর কৃতিত্বের দিকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উপর
জ�োর দেন। তিনি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির সঙ্গে পুনঃব্যবহার,
হ্রাস এবং পুনর্ব্যবহারের নীতির উপর জ�োর দিয়েছেন। তিনি
বলেন, “ভারত একটি উন্নত পরিবেশ এবং বিশ্ব কল্যাণের
জন্য যেক�োন�ো প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। আমাদের
রেকর্ডই তার প্রমাণ। আন্তর্জাতিক স�ৌর জ�োট, এক সূর্যএক দেশ- এক গ্রিডের ধারণার কথা উপস্থাপন করেন।
আমরা আনন্দিত যে বিশ্ব এই প্রচেষ্টাগুলিকে সমর্থন করছে।
আমি নিশ্চিত যে লাইফ অভিযান আমাদের আরও একত্রিত
করবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যত
নিশ্চিত করবে। আমি আবারও বিশ্বকে এই যাত্রার অংশ
হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

২০২২
সালের
নভেম্বরের
লক্ষ্যমাত্রা থেকে পাঁচ মাস আগে
পেট্রোলে ১০% ইথানল মিশ্রণের
লক্ষ্যমাত্রা
অর্জন
করেছে।
ফলস্বরূপ, অপরিশ�োধিত তেল
আমদানি ৫.৫ বিলিয়ন ডলারের
বেশি কমেছে, কার্বন ডাই অক্সাইড
নির্গমন ২.৭ মিলিয়ন টন কমেছে
এবং কৃষকদের আয় প্রায় ৫.৫
বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৮৮%

n

বাজেটে বৃদ্ধি পেয়েছে গঙ্গা
নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য।
রাজস্থানের ভাদলায় শুরু
হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়
স�োলার পার্ক।

‘মাটি বাঁচাও’ কর্মসূচি

মাটি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ
গত কয়েক বছরে মাটির স্বাস্থ্যের অবনতি নিয়ে
বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে,
গত ২৫ বছরে বিশ্বের উর্বর জমির ১০ শতাংশ অনুর্বর
হয়ে গিয়েছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশকের অতিরিক্ত
ব্যবহার, বিশ্বায়নের কারণে মাটির আর্দ্রতা ও পুষ্টি
কমে গিয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে, ভারত
প্রাকৃতিক চাষ, মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড, নিম সম্বলিত ইউরিয়া,
ক্ষুদ্র সেচ, বৃষ্টির জল ধরা, নদী সংরক্ষণ এবং অটল
ভুজল মিশনের মত�ো গুরুত্বপূর্ণউদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
৫ জুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ইশা ফাউন্ডেশন আয়োজিত
‘সেভ দ্য সয়েল’ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী মাটি বাঁচাতে ভারতের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ
প্রচেষ্টার কথা তু লে ধরেন। তিনি বলেন, “আমরা পাঁচটি
প্রধান বিষয়ের উপর নজর দিয়েছি – প্রথম, কীভাবে
মাটিকে রাসায়নিক মুক্ত করা যায়। দ্বিতীয়, কীভাবে
মাটিতে বসবাসকারী জীবগুলিকে বাঁচান�ো যায়, যাকে
মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বলা হয়। তৃতীয়, কীভাবে মাটির
আর্দ্রতা বজায় রাখা, এবং কীভাবে জলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি
করা যায়। চতু র্থ, ভূ গর্ভস্থ জলের অভাবে মাটির যে ক্ষতি
হচ্ছে তা কীভাবে দূর করা যায়। পঞ্চম, কীভাবে মাটির
ক্রমাগত ক্ষয় বন্ধ করা যায়।“
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জন সমর্থপ�োর্টাল

ঋণ পাওয়ার জন্য
একক উইন্ডো

দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য সরকার ডিজিটাল ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রা সহজ করার বিষয়ে
অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই কারণেই সরকার এখন একটি অনলাইন মঞ্চে ঋণ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এবং একাধিক
ঋণের সুবিধা উপলব্ধ করছে, যাতে ঋণপ্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারে এবং ক�োন�ো ঝঞ্ঝাট ছাড়াই
ঋণ পেতে পারেন। জন সমর্থপ�োর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে এই ঋণ প্রদান করা হবে। এই প�োর্টালটি সমস্ত
সুবিধাভ�োগীদের কাছে সরকারি স্কিমগুলি এনে স্ব-কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করবে।

প্র

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৬ জুন এই জন সমর্থ
প�োর্টালটি চালু করেছিলেন। ‘অর্থ ও কর্পোরেট
বিষয়ক মন্ত্রকের আইকনিক সপ্তাহ উদযাপন
অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে তিনি এই প�োর্টালের সূচনা
করেছিলেন। এর লক্ষ্য হল নাগরিকদের জন্য তের�োটি
সরকারি প্রকল্পগুলিকে একক প্ল্যাটফর্মেএকীভূ ত করে
সহজে ব্যবহারয�োগ্য করে ত�োলা। এটি নাগরিকদের
সহজে ঋণ পেতে সাহায্য করবে। ফলে ঋণের জন্য
তাঁদের বিভিন্ন দফতরে গিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে
না। তাঁদের সময় এবং শক্তি উভয়েরই সাশ্রয় হবে।
এই প�োর্টালটি কেবল নাগরিকদের জীবনকে সহজ
করে তু লবে তাই নয়, তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা
করবে। এ উপলক্ষ্যে একটি ডিজিটাল প্রদর্শনীরও
উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।
“ভারত সরকারের সমস্ত ঋণ-সম্পর্কিত স্কিম এখন
এক জায়গায় উপলব্ধ হবে”- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
প�োর্টালের উদ্বোধনের সময় একথা বলেছিলেন। জন
সমর্থ প�োর্টালের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের
কাছে পরিষেবার সুবিধা, সাধারণ নাগরিককে সক্ষম ও
সুবিধা প্রদান করা হবে। কারণ সরকারের অগ্রাধিকার
এবং দায়িত্ব হল জনসাধারণের কাছে প�ৌঁছান�ো, প্রতিটি
য�োগ্য ব্যক্তির কাছে প�ৌঁছান�ো এবং সমস্ত সরকারি
প্রকল্পের সুবিধা তাঁদের কাছে প�ৌঁছে দেওয়া।
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জন সমর্থপ�োর্টাল: চারটি ঋণ বিভাগে
তের�োটি স্কিম
জন সমর্থ প�োর্টাল বর্তমানে চারটি ঋণ বিভাগে
তের�োটি সরকারি প্রকল্পের জন্য আবেদন জমা
দেওয়ার এবং ১২৫টিরও বেশি ঋণদাতাদের থেকে
নির্বাচন করার জন্য একটি অবস্থান প্রদান করে।
এটি সিবিডিটি, জিএসটি,ইউডিএওয়াই, এনইএসএল,
ইউআইডিএআই, সিবিল এবং অন্যান্য সরকারী
সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত ঋণ প্রক্রিয়াকরণ
নিশ্চিত করে।
‘জন সমর্থ’ প�োর্টালটি কৃষি, জীবিকা, শিক্ষা এবং
ব্যবসায়িক কার্যকলাপের বিভাগে ঋণ প্রদান করবে।
জন সমর্থপ�োর্টালে ইতিমধ্যেই তিনটি সরকারি প্রকল্প
উপলব্ধ রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও যুক্ত করা হবে।
'জন সমর্থ' প�োর্টাল য�োগ্যতা যাচাই করবে, নীতিগত
অনুম�োদন দেবে এবং আবেদনটি নির্বাচিত ব্যাঙ্কে
পাঠাবে।
এটি সুবিধাভ�োগীদের ঋণ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ
উন্নয়ন সম্পর্কেও সাম্প্রতিক তথ্য রাখবে। ব্যাঙ্কের
শাখাগুলিতে একবারের বেশি যাওয়ার দরকার নেই।
	শিক্ষার জন্য তিনটি, কৃষির জন্য তিনটি, ব্যবসায়িক
কার্যকলাপ বিভাগের জন্য ছয়টি এবং জীবিকার
ঋণের জন্য একটি প্রকল্প রয়েছে।

জৈবপ্রযুক্তি

রাষ্ট্র

ভারতের লক্ষ্য হল বিশ্বের জৈবপ্রযুক্তি হাব হয়ে ওঠা
জৈবপ্রযুক্তি এমন একটি ক্ষেত্র যা শুধুমাত্র দেশের জিডিপিতে উল্লেখয�োগ্য অবদান রাখে তাই নয় বরং
বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানও তৈরি করে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে গত আট বছরে ভারতের
জৈবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আট গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে দেশের জৈব-অর্থনীতি ৮০ বিলিয়ন ডলারে প�ৌঁছাতে সক্ষম
হয়েছে। এখন নতু ন লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় এবং সেই লক্ষ্যে বায়োটেক স্টার্টআপ এক্সপ�োর মত�ো
একটি অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণপদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৯ জুন এটির সূচনা করে বলেছিলেন, ‘জৈব প্রযুক্তি
বিভাগে বিশ্বের শীর্ষদশ দেশের মধ্যে খুব শীঘ্র ভারত স্থান দখল করে নেবে’।

জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা

২০১৫ ২০১৬

২০১৭

৪২৩২

৩৩৯৭

১৭৩২

১০২২

জৈব প্রযুক্তি স্টার্ট আপে
বিনিয়�োগকারীর সংখ্যা
নয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

২৬৬২

জৈব প্রযুক্তির জন্য বিশ্বের শীর্ষ বার�োটি গন্তব্যের মধ্যে
রয়েছে ভারত। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে
তৃতীয় স্থানে রয়েছে। গ্লোবাল ইন�োভেশন ইনডেক্সে ভারত
৪৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে। ফলে ভারতের জৈব
অর্থনীতি বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮ সালে ৫১
বিলিয়নের অর্থনীতি ২০২১ সালে ৮১ বিলিয়নে প�ৌঁছেছে।
২০২৫ সালের মধ্যে ১৫০ বিলিয়নে প�ৌঁছান�োর লক্ষ্য
নির্ধারণ করা হয়েছে। বায়োটেক ইনকিউবেটরের সংখ্যা
এবং ম�োট তহবিলও প্রায় সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪
সালে আমাদের দেশে মাত্র ছয়টি বায়ো ইনকিউবেটর
ছিল আজ সেগুলির সংখ্যা বেড়ে ৭৫ হয়েছে। আট বছর
আগে আমাদের দেশে দশটি জৈব প্রযুক্তি পণ্য ছিল।
আজ তাদের সংখ্যা ৭০০ অতিক্রম করেছে।

৭৩২

ক�ো

ভিডের মত�ো অভূ তপূর্ব পরিস্থিতিতে
ভারতে উপলব্ধ চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্র,
চিকিৎসা পরিকাঠাম�ো, টিকা গবেষণা
এবং উৎপাদনের কার্যকারিতা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ
করেছিল। সেই সংকটকে ভারত সুয�োগে পরিণত করে।
জৈব প্রযুক্তি এবং অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে সরকার
এবং শিল্পের সমন্বয় সাফল্যের নতু ন গাথা রচনা করে।
বায়োটেক সেক্টর স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, অটল ইন�োভেশন
মিশন, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং স্ব-নির্ভর ভারতের মত�ো
উদ্যোগগুলি চালু হয়েছে। দিল্লির প্রগতি ময়দানে ৯-১০ জুন
বায়োটেক স্টার্টআপ এক্সপ�োর আয়োজন করা হয়েছিল।
এটির উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেন,
“আমাদের আইটি পেশাদারদের দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের
বিষয়ে বিশ্বের বহু দেশের ভরসা আছে। এই একই বিশ্বাস,
এই একই খ্যাতি এই দশকে ভারতের বায়োটেক সেক্টরে
প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।“
দেশে এই খাতের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী
বায়োটেকন�োলজি ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্স কাউন্সিলের
(বিরাক) অবদানের কথাও বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ
যখন দেশ অমৃত কালে নতু ন নতু ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে
তখন দেশের উন্নয়নে জৈব প্রযুক্তি শিল্পের ভূ মিকা অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণহয়ে উঠেছে।

৫৩৪৩*

২০২১

২০২০

২০১৯
২০১৮
বছর

বিনিয়�োগকারী

*সাময়িক
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শ্রীসন্ত তু কারাম মহারাজ শিলা মন্দিরের উদ্বোধন

ঐতিহ্য এবং উন্নয়নের
মেলবন্ধন

আধুনিক প্রযুক্তি এবং পরিকাঠাম�ো
গত আট বছরে ভারতের উন্নয়নের
সমার্থক হয়ে উঠেছে। ফলে ভারতের
মহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার কাজ
সমান্তরালভাবে চলেছে। কেদারনাথ
থেকে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, হায়দ্রাবাদের
শ্রী রামানুজাচার্যের মূর্তি সর্বত্র এর
উদাহরণ রয়েছে। এই তালিকায় এখন
মহারাষ্ট্রের মহান শ্রীসন্ত তু কারাম
মহারাজের শিলা মন্দিরের নাম যুক্ত হল।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১৪ জুন এই
মন্দিরের উদ্বোধন করে বলেন, “আমরা
নিশ্চিত করছি যে উন্নয়ন এবং ঐতিহ্য
উভয়ই একসঙ্গে এগিয়ে যাবে।“
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স

ন্ত তু কারাম ছিলেন একজন বারকরী সম্প্রদায়ের
সাধক এবং কবি। তিনি ‘অভঙ্গ’ নামে আধ্যাত্মিক
গান (যা ভক্তিমূলক গান নামেও পরিচিত)
রচনার মাধ্যমে জনসাধারণকে আল�োকিত করেছিলেন।
এছাড়াও তিনি ভক্তিমূলক কবিতা এবং কীর্তন গাইতেন।
দেহুতে বসবাসকারী সন্ত তু কারাম মহারাষ্ট্র ভক্তি
আন্দোলনের ভিত স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়।
তাঁর রচিত অভঙ্গগুলি ইংরেজিতেও অনুবাদ হয়েছে।
তার মৃত্যুর পরে, একটি শিলা মন্দির নির্মিত হয়েছিল।
সম্প্রতি এটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী এর উদ্বোধন করেছেন। মন্দিরে সন্ত তু কারামের
মূর্তিও রয়েছে। সাধক তু কারাম ছিলেন বিঠল বা ভগবান
বিষ্ণু র একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং বৈষ্ণবধর্মের
অনুসারী ছিলেন। তাঁর সম্মানে ভারত সরকার ২০০২
সালে ১০০ টাকার র�ৌপ্য মুদ্রা প্রকাশ করেছিল।
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, দেশ বর্তমানে ‘অমৃত
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রাষ্ট্র

ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা পান্ধরপুর থেকে
চারধাম এবং রাম মন্দির থেকে রামায়ণ সার্কিট
পর্যন্ত বিস্তৃত
পন্ধরপুর পালকি মার্গকে
আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে,
এবং চারধাম যাত্রার জন্য নতু ন
হাইওয়ে তৈরি করা হচ্ছে।
‘প্রসাদ’ প্রকল্পের আওতায় সারা
দেশে তীর্থস্থান ও পর্যটন কেন্দ্র
গড়ে ত�োলা হচ্ছে।
অয�োধ্যায় রাম মন্দিরও তৈরি
হচ্ছে; কাশী বিশ্বনাথ ধামকে

নতু ন করে সাজান�ো হয়েছে,
এবং স�োমনাথে উল্লেখয�োগ্য
উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে।
রামায়ণ
সার্কিটে
মহর্ ষি
বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখিত
স্থানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই আট বছরে বাবা সাহেব
আম্বেদকরের পাঁচটি তীর্থস্থানও
গড়ে উঠেছে।

জলভূ ষণ ভবন ও গ্যালারির উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী মুম্বাইয়ের রাজভবনে জলভূ ষণ ভবনের উদ্বোধন করেন। এটি ১৮৮৫
সাল থেকে মহারাষ্ট্রের গভর্নরের সরকারি বাসভবন হিসাবে নির্দিষ্ট থাকত। ভবনটি
জরাজীর্ণ হয়ে পড়লে এটি ভেঙে ফেলা হয় এবং একটি নতু ন ভবন নির্মাণ করা
হয়। পুরান�ো ভবনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মুম্বাইয়ে একটি
বিপ্লবীদের গ্যালারিও উৎসর্গ করেন। ২০১৬ সালে, রাজভবনে একটি বাঙ্কার
আবিষ্কৃত হয়েছিল, যেটি আগে ব্রিটিশরা অস্ত্র ও গ�োলাবারুদের জন্য গ�োপন মজুত
হিসাবে ব্যবহার করেছিল। বাঙ্কারটি ২০১৯ সালে সংস্কার করা হয়েছিল। স্বাধীনতা
সংগ্রামী এবং বিপ্লবীদের অবদানকে স্মরণ করার জন্য গ্যালারিটি একপ্রকার জাদুঘর
হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল।

মহ�োৎসব’ উদযাপন করছে। সন্ত তু কারামজির
সেবা, দয়া এবং অনুকম্পা ও সহমর্মিতা সম্পর্কে
তাঁর ভক্তিগাথাগুলি থেকে আমরা জ্ঞানলাভ করেছি।
সন্ত তু কারামজি মনে করতেন যে সমাজে মানুষে
মানুষে ভেদ ও বৈষম্য পাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।
তাঁর এই শিক্ষা একদিকে যেমন ঈশ্বর সাধনা সম্পর্কে
আমাদের আল�োকিত করে, অন্যদিকে তেমনই
দেশপ্রেম ও সমাজের প্রতি নিষ্ঠা সম্পর্কেও অবহিত
করে। স্বাধীনতা আন্দোলনকালে যখন বীর সাভারকার
দণ্ডপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি সন্ত তু কারামের ‘অভঙ্গ’
কীর্তন করতেন। তাই, সন্ত তু কারামজির অনুপ্রেরণা
সর্বযুগেই আমাদের পথ দেখিয়ে এসেছে। জাতীয়
ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করে ত�োলার লক্ষ্যে দেশের
সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে যে আরও বেশি মাত্রায় অনুসরণ
করা প্রয়�োজন, একথাও মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী।
কারণ, আমাদের সাধুসন্তরাই হলেন ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ

আমাদের ধর্মগ্রন্থে বলা
হয়েছে যে, সাধুদের
‘সৎসঙ্গ’ পাওয়া মানব
জন্মের সবচেয়ে বিরল
সুয�োগ। সাধুদের কৃপা
পেলে ভগবানের
উপলব্ধি হয়। আমি
এই পবিত্র তীর্থভূমি
দেহুতে এসে সেই
অনুভূতি উপলব্ধি
করতে পারছি।
- নরেন্দ্র ম�োদী
প্রধানমন্ত্রী

ভারত’ গড়ে ত�োলার সবচেয়ে বড় অনুপ্ররণা।
তাঁর মহারাষ্ট্র সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী তু কারাম মহারাজের মন্দির উদ্বোধন করেন,
জলভূ ষণ ভবন এবং বিপ্লবীদের গ্যালারি উদ্বোধন
করেন এবং মুম্বাই সমাচারের দ্বিশতবর্ষউৎসবে অংশ
গ্রহণ করেন।

গত ২০০ বছর ধরে মুম্বাই
সমাচারের প্রকাশনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী মুম্বাইয়ের বান্দ্রা কুরলা
কমপ্লেক্সে মুম্বাই সমাচারের দ্বিশতবর্ষউৎসবেও য�োগ
দিয়েছিলেন। ফারদুনজি মারজাবানজি ১৮২২ সালের
১ জুলাই সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে মুম্বাই সমাচার
প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩২ সালে এটি দৈনিকে
পরিণত হয়। এই সংবাদপত্রটি ২০০ বছর ধরে চলছে।
এই অসাধারণ কৃতিত্বকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি
ডাকটিকিটও প্রকাশ করা হয়েছে।
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প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতু ন কর্ম
সংস্থানের সুয�োগ প্রদান
করবে ‘অগ্নিপথ’
যে ক�োন�ো জাতির মেরুদণ্ড হল যুব সম্প্রদায়। নব নব ধারণা এবং সৃজনশীলতায় পূর্ণথাকে তরুণদের
মন। তারুণ্যের সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে না পারলে বিশ্বের ক�োন�ো জাতি শক্তিশালী হতে পারে না।
এই বিষয়ে ভারতের এখন ভাল সময়। আমাদের দেশে এখন সবচেয়ে বেশি কমবয়সিরা রয়েছেন। যুব
সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দুটি প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রথমটি হল ‘অগ্নিপথ’
প্রকল্প যা যুবকদের জন্য সশস্ত্র বাহিনীতে চার বছরের চাকরির সুয�োগ দেয় এবং দ্বিতীয়টি হল কেন্দ্রীয়
সরকার এবং এর বিভাগগুলির অধীনে আগামী দেড় বছরে দশ লক্ষ নতু ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

ভা

ৃ ল, দক্ষ এবং আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত
রতের যুবশক্তিকে সুশঙ্খ
করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিয়মিতভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ
গ্রহণ করেছে। এখন তরুণদের স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করার জন্য
একটি নতু ন দিকনির্দেশনা দেওয়ার লক্ষ্যে, ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্প চালু করা
হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি ১৪ জুন পরিকল্পনাটি অনুম�োদন
করে। এই প্রকল্পের অধীনে সাড়ে সতের�ো বছর থেকে ২১ বছর বয়সি
যুবকদের চার বছরের জন্য সশস্ত্র বাহিনীতে য�োগদানের সুয�োগ দেওয়া
হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রথম বছরে বয়সে দুই বছর ছাড় দেওয়া হবে।

এই সৈন্যদের অগ্নিবীর বলা হবে
	সিপাহী পদের জন্য নতু ন নিয়োগ এখন অগ্নিপথ প্রকল্পের অধীনে
পরিচালিত হবে এবং এর অধীনে নিয়োগকৃত সৈন্যদের অগ্নিবীর
বলা হবে।
তাঁরা চার বছর সেনাবাহিনীতে চাকরি করার সুয�োগ পেলেও, তাঁদের
মধ্যে থেকে ২৫% দীর্ঘ সময় ধরে সেনাবাহিনীতে কাজের সুয�োগ
পাবেন। অর্থাৎ, চার বছর পর, এই সৈন্যদের ২৫% সশস্ত্র বাহিনীতে
১৫ বছরের স্থায়ী কমিশনের জন্য য�োগ্য হবেন।
চার বছরের চাকরির পর তাঁরা এককালীন টাকা এবং প্রযুক্তিগত
দক্ষতার একটি শংসাপত্র পাবে যা তাদের কর্পোরেট জগতে নতু ন
চাকরি পেতে সহায়তা করবে। এই স্কিমের অধীনে প্রথম নিয়োগ ৯০
দিনের মধ্যে ঘ�োষণা করা হবে।

য�োগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ
অগ্নিবীর হওয়ার জন্য দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
দেশের যে ক�োনও যুবকযুবতী, তাঁরা সাড়ে সতের�ো থেকে ২১ বছর
বয়সের মধ্যে আবেদন করতে পারেন।
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নিয়োগ প্রকল্প চালু করা হবে। যে যুবক দশম শ্রেণীর পর অগ্নিবীর
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দেড় বছরে ১০ লক্ষ যুবকের
নতু ন চাকরি

হবেন তাঁরা সেনাবাহিনী থেকেই দ্বাদশ শ্রেণীর সার্টিফিকেট পাবেন।
এই প্রকল্পের অধীনে, এই বছর প্রায় ৪৬০০০ যুবককে চার বছরের
জন্য নিয়োগ করা হবে। মহিলারাও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ
করতে পারবেন। প্রতি বছর এ ধরনের নিয়োগ করা হবে।

বেতন এবং সুয�োগ-সুবিধা
প্রথম বছরে অগ্নিবীর ৩০,০০০ টাকা মাসিক বেতন পাবেন, যার
মধ্যে ৯০০০ টাকা পরিষেবা তহবিলে জমা করা হবে। সেনাবাহিনীও
অগ্নিবীরের অ্যাকাউন্টে একই পরিমাণ টাকা জমা দেবে। দ্বিতীয়
বছরে মাসে ৩৩,০০০ টাকা, তৃতীয় বছরে ৩৬,৫০০ টাকা এবং চতু র্থ
বছরে মাসে ৪০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। এর সঙ্গে নিয়মানুযায়ী
রেশন, ইউনিফর্মএবং ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হবে।

সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন যে সব প্রার্থীরা

চার বছর পূর্ণহলে পরিষেবা তহবিল হিসাবে অগ্নিবীরকে ১১.৭১ লক্ষ

তাঁদের জন্য সুখবর। আগামী দেড় বছরে বিভিন্ন

টাকা দেওয়া হবে এবং এটি করমুক্ত হবে। অগ্নিবীররা পেনশন বা
গ্র্যাচুইটির সুবিধা পাবেন না।
৪৮ লক্ষ টাকার অ-অনুদানমূলক (যার জন্য ক�োন প্রিমিয়াম দিতে
হবে না কর্মীকে) জীবন বিমা। সামরিক চাকরির সময় মৃত্যু হলে
অতিরিক্ত এক্স গ্রেশিয়া, অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৪ লক্ষ টাকা
দেওয়া হবে। ৭৫%, ৫০% এবং ২৫% অক্ষমতার জন্য তাঁদের
প্রতিবন্ধী ক্ষতিপূরণ হিসাবে যথাক্রমে ৪৪, ২৫ এবং ১৫ লক্ষ টাকা
দেওয়া হবে।

দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ
এই স্কিমের অধীনে নিয়োগ করা অগ্নিবীররা চাকরির মেয়াদ শেষ
করার পরে অন্যান্য সেক্টরে তাঁদের চাকরির সুয�োগ বাড়বে। সেনা
নিয়োগের সময় তাঁদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, ডিপ্লোমা বা আরও
শিক্ষার সুয�োগ দেওয়া হবে। এতে কর্পোরেট জগতে চাকরি পাওয়া
তাঁদের পক্ষে সহজ হবে।

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণউদ্যোগ
প্রতি বছর প্রায় ৬০,০০০ কর্মী ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর
নেন। এসব শূন্য পদে উন্মুক্ত নিয়োগের জন্য সেনাবাহিনী শতাধিক
সমাবেশের আয়োজন করে। এখন অগ্নিপথ প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের
নিয়োগ করা যেতে পারে। অগ্নিপথ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সেনাবাহিনীর
পদে কর্মরত সৈন্যদের গড় বয়স হ্রাস করা। বর্তমানে একজন
সৈনিকের গড় বয়স ৩২ বছর হলেও নতু ন নিয়োগ প্রকল্পে তা হবে
২৬।

বিভাগে ১০ লক্ষ পদ পূরণ করবে সরকার।
এই নিয়োগ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ
ও মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত হবে। অর্থাৎ
প্রতিদিন প্রায় ১৮৫০ জনের কর্মসংস্থান হবে।
সমস্ত বিভাগ এবং মন্ত্রকগুলিতে শূন্যপদগুলির
অবস্থা পর্যাল�োচনা করার পরে, প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী নির্দেশ দিয়েছেন যে এই কাজগুলি
মিশন ম�োডে সম্পূর্ণ করতে হবে। নতু ন
চাকরিগুলির ক্ষেত্র হবে কেন্দ্রীয় সরকারের
মন্ত্রক এবং বিভাগগুলি যেমন প�োস্ট, প্রতিরক্ষা
(বেসামরিক), রেলওয়ে এবং রাজস্ব ইত্যাদি।
এটি লক্ষণীয় যে গত বছর, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী
জিতেন্দ্র সিং, রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে
বলেছিলেন যে ২০২০ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত,
কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগে ৮.৭২ লক্ষ পদ খালি
ছিল। এটা স্পষ্ট যে বর্তমানে এই সংখ্যা দশ
লক্ষের কাছাকাছি বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী নিয়োগ শুরু করার
নির্দেশ দিয়েছেন। জিতেন্দ্র সিং বলেছিলেন
যে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত বিভাগে ম�োট ৪০
লক্ষ ৪ হাজার পদ রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৩১
লক্ষ ৩২ হাজার কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।
এভাবে ৮ লক্ষ ৭২ হাজার পদে নিয়োগের
প্রয়োজন রয়েছে।
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ডিজিটাল ভারতের সাত বছর

ডিজিটাল ভারত

ভারতের স্বনির্ভর
হওয়ার সংকল্প
ভারত প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন ক্ষেত্রে যত উন্নতি করেছে, ডিজিটাল ভারত নির্মাণে তত সুবিধা হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া
বা ডিজিটাল ভারত হল একটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সমাধান। এটি একুশ শতকে ভারতের সংকল্প, স্বনির্ভরতা এবং
ক্ষমতায়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে। নগদবিহীন এবং ডিজিটাল অর্থনীতির মাধ্যমে বৈশ্বিক সংকটের মধ্যে নাগরিকদের
স্বনির্ভর করে তু লেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর চেয়ে ডিজিটাল মাধ্যমের শক্তি কে ভাল�ো ব�োঝেন? এই কারণে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৫ সালের ১ জুলাই ডিজিটাল ইন্ডিয়া চালু করেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া সরকার এবং জনগণ,
ব্যবস্থা এবং সুবিধা, সমস্যা এবং সমাধানগুলির মধ্যে ব্যবধান পূরণ করে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষমতায়িত করে।
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ডিজিটাল ইন্ডিয়া মানে সময়, শ্রম
এবং অর্থসাশ্রয়। ডিজিটাল ইন্ডিয়া
মানে দ্রুত লাভ, সম্পূর্ণলাভ।
ডিজিটাল ইন্ডিয়া মানে সর্বোচ্চ
সুশাসন, সুবিধা। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার
পরিকাঠাম�ো যে মাত্রা এবং গতিতে
তৈরি হচ্ছে তার উপর অভিনিবেশ
করা হচ্ছে।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

উ

ত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরের কমন সার্ভিস সেন্টারের
(সিএসসি) মালিক গুরদীপ সিং এই কাজটি শুরু
করেছিলেন যখন তাঁর কাছে আয়ের আর অন্য ক�োনও
উপায় ছিল না। তিনি গ্রাম স্তরে একজন সিএসসি উদ্যোক্তা।
তিনি ২০ জনকে নিয়োগ করেছেন।
লাদাখের জ�োনড্রো এম. সাংমাকে পেনশনের জন্য একটি
জীবন শংসাপত্র জমা দিতে বছরে একবার তাঁকে বাড়ি থেকে
দুই থেকে তিন কিল�োমিটার দূরে ব্যাঙ্কে যেতে হত। সাংমা
বলেন “আমি উমাং অ্যাপ ডাউনল�োড করেছি এবং এখন ঘরে
বসে ডিজিটালভাবে জীবন শংসাপত্র জমা দিতে পারি।” তিনি
সকলকে উমাং অ্যাপ ডাউনল�োড করার এবং অনুম�োদিত
বায়োমেট্রিক ডিভাইস কেনার পরামর্শদেন।
একইভাবে বিহারের আইটি পেশাদার চন্দন কুমার
ডিজিলকারে তাঁর গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট
রেখেছিলেন। পরে তাঁর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে তিনি
গাড়ির কাগজ দেখিয়ে বিমা পান। তিনি ২০১৬ সালে একটি
গাড়ি কেনার জন্য একটি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন।
তিনি ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশ�োধ করেছিলেন, কিন্তু লকডাউনের
কারণে, সেই প্রভাবের জন্য কর্তৃপক্ষের চিঠি তার গুরগাঁওয়ের
ভাড়া বাড়িতে প�ৌঁছায়নি। ২০২১ সালে গাড়িটি যখন দুর্ঘটনার
কবলে পড়েছিল তখন ডিজিলকারে মজুত নথি দেখিয়ে
তিনি বিমা পেয়েছিলেন। বিমা ক�োম্পানি সেই কাগজ গ্রহণও
করেছিল।
২০১৫ সালের ১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর ডিজিটাল
ইন্ডিয়া উদ্যোগ চালু হয়েছিল। কীভাবে সাধারণ মানুষ এর থেকে
উপকৃত হয়েছেন, উপরিউক্ত ঘটনাগুলি তারই উদাহরণ।
ন্যূনতম সরকার- সর্বোচ্চ শাসনের সঙ্গে দেশে ব্যবসা করার
পথ সহজ হচ্ছে এবং জীবনযাত্রা সহজতর হয়ে উঠছে। স্বচ্ছতা
এসেছে, এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া দুর্নীতির অবসান ঘটাতে কাজ
করছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বিশ্বাস করেন যে ডিজিটাল ইন্ডিয়া
দেশে একটি নীরব বিপ্লবের সূচনা করছে। ডিজিটাল লেনদেনের
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ডিজিটাল ইন্ডিয়া বিষয়ে কিছু
তথ্য এবং পরিসংখ্যান
ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার
২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে
২০২২ সালের ২ জুন পর্যন্ত
আনুমানিক ২.২৭ লক্ষ ক�োটি
টাকা সরাসরি সুবিধাভ�োগীদের
অ্যাকাউন্টে পাঠান�ো হয়েছিল।
জ্যাম ত্রয়ী চালু হওয়ার পর
থেকে দুর্নীতির অবসান ঘটছে।

দেশে বসবাসকারী ১৩২ ক�োটি নাগরিকদের জন্য
আধার কার্ড জারি করা হয়েছে।
সরকারের ই-মার্কেটপ্লেস বা জেম-এর মাধ্যমে
২৫.৫২ লক্ষ ক�োটি টাকার পণ্যের অর্ডার দেওয়া
হয়েছে। এই মঞ্চটি ৪০ লক্ষেরও বেশি ব্যবসায়ীকে
সংযুক্ত করে।
	ডিজিলকারে ৯২.৩ মিলিয়ন ব্যবহারকারী রয়েছে এবং
৫.১০ বিলিয়ন নথি প্রদান করা হয়েছে।
ভারত নেট প্রকল্পের অংশ হিসাবে সারা দেশে ১.৭৭
লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে অপটিক্যাল ফাইবার
তার এবং সেই সম্পর্কিত সরঞ্জামগুলি ইনস্টল করা
হয়েছে।
২০১৪ সাল থেকে ই-জীবন প্রমাণের মাধ্যমে প্রায়
৫.৭০ ক�োটি শংসাপত্র জারি করা হয়েছে।
১.৭৩ ক�োটিরও বেশি কৃষক ই-নাম মঞ্চে নিবন্ধন
করেছেন, যা একক মান্ডির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত
হয়েছিল।
দেশ জুড়ে ৪৫.৫৫ ক�োটিরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট
খ�োলা হয়েছে।
৪.৯৪ লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি) প্রতিষ্ঠিত
হয়েছে, কর্মসংস্থান এবং পরিষেবা উভয়ই প্রদান
করে।
ইন্ডিয়া প�োস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে, ‘ব্যাঙ্ক
আপকে দ্বার সেবার’ অধীনে ১.০২ লক্ষেরও বেশি
প�োস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে।
ন্যাশনাল স্কলারশিপ প�োর্টাল ৮.৩৯ ক�োটিরও বেশি
আবেদন যাচাই করেছে।
উমাং ম�োবাইল অ্যাপে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের
২৭৯টি বিভাগ থেকে ২০,৫২৭টি পরিষেবা, সেইসাথে
৩৩টি রাজ্য সংস্থার ১৪১৭টি পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত
রয়েছে।
ই-স্বাক্ষর পরিষেবা দ্বারা নথিগুলি প্রত্যয়িত হয়েছে।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ২৯ ক�োটি
ই-স্বাক্ষর জারি করা হয়েছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জুলাই, ২০২২ 35

রাষ্ট্র

ডিজিটাল ভারতের সাত বছর

ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI):
এই ম�োবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে একাধিক ব্যাঙ্কের
অ্যাকাউন্টগুলি এই ডিজিটাল পেমেন্ট মঞ্চে সংযুক্ত করা
যেতে পারে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২২৯টি ব্যাঙ্ক
ইউপিআই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

ম�োবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন:
ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম�োবাইল হ্যান্ডসেট
উৎপাদনকারী দেশ। ২০১৪ সালে ভারতে সেলুলার ফ�োন
এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী মাত্র দুটি কারখানা ছিল, যা

২০২১ সালে বেড়ে ২০০ হয়েছে।

রুপে পেমেন্ট গেটওয়ে:

রুপে পেমেন্ট গেটওয়ে ভারতের প্রথম বিশ্বব্যাপী পেমেন্ট
নেটওয়ার্ক। ৭০ ক�োটি ভারতীয় রুপে কার্ড ব্যবহার করেন। রুপে
পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ। সিঙ্গাপুর , সংযুক্ত
আরব আমিরাশাহী, ভুটান এবং নেপালেও এই পেমেন্ট গেটওয়ে
উপলব্ধ রয়েছে।

ই-ডিস্ট্রিক্ট মিশন ম�োড প্রজেক্ট (এমএমপি):
৭০৯টি জেলায় ৩৯১৬টি ই-জেলা পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার পরিকল্পনার উন্মোচন
ডিজিটাল মুদ্রা: চলতি অর্থবছরের বাজেটে
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা অর্থাৎ
ডিজিটাল অর্থ চালু করার ঘ�োষণা করেছিল।
এই ডিজিটাল অর্থ যা বর্তমানে আমাদের
প্রকৃত মুদ্রা, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত ও নিরীক্ষণ করা হবে।
ই-পাসপ�োর্ট পরিষেবা: সরকার ঘ�োষণা করেছে
যে নাগরিকরা চলতি অর্থবছরে ই-পাসপ�োর্ট
পাবেন। ই-পাসপ�োর্টের জন্য চিপ সংগ্রহও
শুরু হয়েছে, যার মধ্যে একটি এমবেডেড
রেডিও ফ্রিক�োয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন
চিপ এবং পিছনের দিকে একটি অ্যান্টেনা
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই বছর ফাইভ-জি চালু করা হবে: ফাইভ-জি
অ্যাপ্লিকেশন পরীক্ষা ও প্রদর্শনের জন্য ২২৪
ক�োটি টাকা দিয়ে দেশীয় ফাইভ-জি টেস্ট
বেডও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইক�ো সিস্টেমের
বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০২২ সালে
ধীরে ধীরে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক চালু করার
পরিকল্পনা রয়েছে।

মাধ্যমে কৃষকদের জীবন বদলে গিয়েছে। ডিজিটালভাবে
ক্ষমতাপ্রাপ্ত যুবকরা ভারতকে এই দশককে ‘টেকেড’ করে
তু লবে। যারা আগে দাবি করেছিল যে গরিবরা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার
প্রতি আগ্রহী নয়, দেশের সেই সকল মানুষরা এখন সস্তায় ডেটা
পাচ্ছেন। একবিংশ শতাব্দীতে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সাক্ষ্য বহন
করছেন তাঁরা।
নীতি আয়োগ রিপ�োর্ট ‘নতু ন ভারতের জন্য ক�ৌশল @৭৫’
অনুসারে, ২০২২-২০২৩ সালের মধ্যে ভারতে ডিজিটাল
বিভাজন সেতু করার প্রয়োজন রয়েছে। এটি মাথায় রেখে সরকার
২০১৪ সাল থেকে ডিজিটাল সাক্ষরতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।
দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যথা ন্যাশনাল ডিজিটাল
লিটারেসি মিশন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান। এর মধ্যে

36 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জুলাই, ২০২২

সুপার কম্পিউটারে শক্তিশালী পদক্ষেপ
ন্যাশনাল সুপার কম্পিউটিং মিশনের (এনএসএম)
অংশ হিসাবে, সরকার ২০২২ সালের মধ্যে ৭৪টি
প্রতিষ্ঠানে উচ্চ কম্পিউটিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্য
নির্ধারণ করেছে। ন্যাশনাল সুপার কম্পিউটিং মিশনের
কর্মসচি
ূ র অধীনে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ
অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং এবং ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য
প্রযুক্তি মন্ত্রক পরম সিদ্ধি এআই সুপার কম্পিউটার
তৈরি করতে সহয�োগিতা করেছে। ২০১৫ সালে
নির্মিত , এটি দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দ্রুততম
সুপার কম্পিউটার। এটি বিশ্বের শীর্ষ ৫০০ সুপার
কম্পিউটারের তালিকায় ৬৩ নম্বর স্থানে রয়েছে।
এই দশকে ভারতের ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষমতা
উল্লেখয�োগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল
অর্থনীতিতে এর অংশ বাড়বে। ফাইভ-জি প্রযুক্তির
ফলে বিশ্বে উল্লেখয�োগ্য পরিবর্তন আসবে। ভারত
তার নিজস্ব ফাইভ-জি প্রযুক্তির বিকাশের জন্য প্রস্তুতি
নিচ্ছে। ডিজিটাল ক্ষমতায়ন ভারতের যুবকদেরও
ক্ষমতায়নে সাহায্য করছে। দেশের যুব সমাজ দেশের
বিকাশের জন্য সরকারের সঙ্গে একয�োগে কাজ
করছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া এই দশককে ‘ভারতের
টেকেড’ (টেক+ডিকেড) ঘ�োষণা করেছে।

২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৫৩.৬৭ লক্ষ সুবিধাভ�োগী উপকৃত
হয়েছেন। গ্রামীণ ভারতে ডিজিটাল সাক্ষরতা আনতে প্রধানমন্ত্রী
গ্রামীণ ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান চালান�ো হচ্ছে। এর অধীনে
ছয় ক�োটি পরিবারের মধ্যে প্রতি পরিবারে একজন অনুম�োদন
পাবেন। এই প্রকল্পে ৫.৭৮ ক�োটি প্রার্থী নথিভুক্ত হয়েছে, যাদের
মধ্যে ৪.৯০ ক�োটি মানুষ প্রশিক্ষিত হয়েছেন।
সরকার ২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তথ্য প্রযুক্তি
(ইন্টারমিডিয়েট গাইডলাইনস অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া ক�োড
অফ কন্ডাক্ট) বিধিমালা ২০২১ জারি করেছে, যা আইটি রুলস
২০২১ নামেও পরিচিত। নিয়মগুলির লক্ষ্য হল ইন্টারনেট এবং
ব্যবহারকারীদের জন্য একটি উন্মুক্ত, নিরাপদ, নির্ভরয�োগ্য
ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

জিএসটি’র ৫ বছর

সংস্কার

এক দেশ
এক কর

বিশ্বব্যাপী অশান্তি এবং মেরুকরণের
মধ্যে ভারত আজ তার স্বাধীনতার পর ৭৫
বছর উদযাপন করছে। ২০১৪ সাল থেকে
ভারত নতু ন সংস্কারের পথে হাঁটা শুরু
করেছিল। বহু পুরন�ো আইন বাতিল করা
হয়েছে। জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর)
হল এমন একটি সংস্কার, যা প্রথম অটল
বিহারী বাজপেয়ী কল্পনা করেছিলেন।
কিন্তু ১৭ বছর পরে ২০১৭ সালের ১ জুলাই
এটি বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ
মানুষ পরিষেবা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে
নতু ন পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছিলেন।

এ

মন একটা সময় আসে যখন আমরা দেশের
উন্নয়নে একটি নতু ন স্তর বা শীর্ ষে প�ৌঁছান�োর
চেষ্টা করি। ২০১৭ সালের ১ জুলাই জিএসটি চালু
হয়েছিল। এই বছর সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পাঁচ বছর
পূর্ণহতে চলেছে। জিএসটি একটি অর্থনৈতিক বিপ্লব হয়ে
উঠেছে, সমগ্র দেশকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে এবং
অর্থনীতিতে একটি নতু ন মাত্রা য�োগ করেছে। টিম ইন্ডিয়া
কাশ্মীর থেকে প�োর্ট ব্লেয়ার, গুজরাত থেকে অরুণাচল
প্রদেশ পর্যন্ত দেশের পাঁচশ�োটি বিভিন্ন ধরনের কর বাদ
দিয়ে 'এক দেশ-এক কর'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে
একটি গুরুত্বপূর্ণপদক্ষেপ নিয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে, দামের পার্থক্যের কারণে, বিভিন্ন রাজ্যে
একই পণ্যের উপর আলাদা করের হার ছিল। ফলস্বরূপ,
রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দারা কম করের হার-সহ
প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে অনেক জিনিস কেনাকাটা
করতেন। তার উপরে ব্যবসায়ীদের কাজ বিভিন্ন ধরণের
কর এবং ফর্মের জটে আটকে যেত। এই শৃঙ্খল থেকে
মানুষকে মুক্ত করতে জিএসটি কার্যকর করা হয়েছিল।
এই যুগান্তকারী পদক্ষেপটি সম্পূর্ণ হতে পাঁচ বছর সময়
লেগেছিল। সমস্ত সতের�োটি কর একত্রিত হয়েছিল।
আন্তঃরাজ্য মহাসড়ক এন্ট্রি ট্যাক্স বাদ দেওয়ায় শহরে
প্রবেশ করা সহজ হয়েছে।
‘বিন�োদনের’ নামে বিভিন্ন রাজ্য ৩৫%-১১০% পর্যন্ত

কর আর�োপ করেছিল। এটি ব্যাপকভাবে হ্রাস করা
হয়েছিল। আগে ২৩৫টি দ্রব্যের উপর ৩১% বা তার বেশি
কর ছিল। তাদের মধ্যে দশটি ব্যতীত সকলের উপর কর
অবিলম্বে ২৮% কমান�ো হয়েছিল। সেই দশটি দ্রব্যের
উপর কর আরও কমিয়ে ১৮% করা হয়েছিল। ক�োন�ো
জিনিসের দাম যাতে না বাড়ে সেজন্য সীমিত সময়ের
জন্য বেশ কিছু স্ল্যাব তৈরি করা হয়েছে। এতে দাম বৃদ্ধির
গতি কমেছে। সাধারণ ব্যবহারের দ্রব্যগুলি শূন্য বা ৫%
ট্যাক্স বন্ধনীতে বদ্ধ রাখা হয়েছিল। রিটার্ন জমা দেওয়া
এবং মূল্যায়ন অনলাইন হয়েছে। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট
সিস্টেম ব্যবসায়ীদের রিটার্নদাখিলের সময় ক্রেডিট ফর্মে
একই দ্রব্যের উপর প্রদত্ত ট্যাক্স সামঞ্জস্য করার অনুমতি
দেয়।
জিএসটি হল একটি অভিন্ন কর ব্যবস্থার মাধ্যমে
ভারতকে একত্রিত করার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ, যার
ফলে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের
জিডিপিতে নতু ন গতি এসেছে। এর ফলে ছ�োট-বড়
ব্যবসায়ীরা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা করছেন এবং একক কর
ব্যবস্থার কারণে রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি সহজ হয়ে
উঠেছে। জিএসটি ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে
কর ব্যবস্থা সহজ হয়েছে, ব্যবসায়ীদের আস্থা বৃদ্ধি
পেয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলার
অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।
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সংস্কার জিএসটি’র ৫ বছর

ফর্মপূরণের ঝামেলা এখন শেষ
জিএসটি- কথার পূর্ণরূপ হল - গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স, বাংলায় বলে পণ্য এবং
পরিষেবা কর। ২০১৭ সালের ১ জুলাই যখন জিএসটি কার্যকর করা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী এটিকে সরল কর হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।
জিএসটি’র
প্রকার

জিএসটি’র
পরে

জিএসটি’র আগে
(ভ্যাট)

চুক্তি
ইনভয়েস

৩১৭

০

১২

১

৩২

০

১২২

১১

ট্রানসিট ফর্ম	

২

০

ওয়ার্ক শিট	

৪

০

ইনভয়েস ফরম্যাট	

৫

০

রেজিস্টার

১

০

৪৯৫

১২

অ্যানাউন্সমেন্ট	
ফর্ম	

ম�োট	

জিএসটি আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিএসটি রিটার্ন
ফাইলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাল�োবাজারি ও
চ�োরাচালানের সম্ভাবনা দূর হয়েছে। সারা দেশে
এখন প্রতিটি পণ্যের দাম একই।

উপভ�োক্তাদের সুবিধা
একটি রিপ�োর্ট অনুসারে, জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকে গড়
ভারতীয় পরিবারের গড় মাসিক ব্যয় ৪ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।
পণ্য

জিএসটি’র আগে করের হার

জিএসটি’র পরে করের হার

গুড়�ো দুধ

৬%

৫%

চা

৬%

০

গম

২.৫%

০

ময়দা

৩.৫%

০

সূর্যমুখী তেল

৬%

৫%

চিনি

৬%

৫%

৬০০০০

রাজ্যের পণ্য ও পরিষেবা কর (এসজিএসটি)
যদি একই রাজ্যের দুটি পক্ষের মধ্যে একটি
লেনদেন হয় তবে রাজ্যের অংশ হিসাবে
এসজিএসটি প্রদান করতে হবে।
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পণ্য ও পরিষেবা কর
(ইউটিজিএসটি/ইউজিএসটি )

১৪২ ,০৯৫

১৩৩,০২৬

১৪০,৯৮৬

১২৯,৭৮০

১৩১,৫২৬

২০২২-২৩ অর্থবছরে
জিএসটি সংগ্রহ

১৩০,১২৭

১১৭,০১০

১১২ ,০২০

১১৬,৩৯৩

৮০০০০

৯২ ,৮০০

১০০০০০

১,৪০,৮৮৫

১২০০০০

২০২১-২২ অর্থবছরে
জিএসটি সংগ্রহ

৯৭,৮২১

১৪০০০০

১৩৯,৭০৮
১৬৭,৫৪০

১৬০০০০

৪০০০০
২০০০০
০

এপ্রিল

মে

জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ
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সেন্ট্রাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স
(সিজিএসটি )
যদি একই রাজ্যের দুই পক্ষের মধ্যে লেনদেন হয়
তবে কেন্দ্রকে অংশ হিসাবে সিজিএসটি দিতে হবে।

সর্বোচ্চ কর সংগ্রহ
১৮০০০০

জিএসটি সিস্টেম চারটি নামে প্রয়োগ
করা হয়েছে

যদি একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দুই পক্ষের
(ব্যবসায়ী) মধ্যে একটি লেনদেন হয়, তাহলে
সেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অংশ হিসাবে
ইউটিজিএসটি দিতে হবে।
সমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা কর (আইজিএসটি)
যদি দুটি ভিন্ন রাজ্যের ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি
লেনদেন হয়, তবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার
উভয়কেই তাদের অংশ আইজিএসটি হিসাবে
পরিশ�োধ করতে হবে। এটি কেন্দ্রীয় সরকারকে
দেওয়া হয়, কেন্দ্র রাজ্যের অংশ দেয়।

ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াই

স্বাস্থ্য

চিকিৎসক দিবস- ১ জুলাই

মানবতার
অগ্রদূত
মানব জীবন ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় উপহার। আমাদের জীবনে যখন বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন চিকিৎসকরাই
আমাদের জীবন রক্ষা করেন। তাঁরা আমাদের ত্রাণকর্তা হয়ে ওঠেন। ক�োভিড মহামারী চলাকালীন বেশিরভাগ
মানুষই বাড়িতে ছিলেন, পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে পড়াশ�োনা করছিল, কর্মজীবীরা বাড়ি থেকে কাজ করছিলেন।
কিন্তু চিকিৎসকরা ক�োভিডের সময় নিরন্তর পরিশ্রম করে আমাদের এই সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন। একটি
প্রতিবেদন অনুসারে, মহামারী থেকে আমাদের রক্ষা করার প্রচেষ্টায় প্রায় ১৪৯২ জন চিকিৎসক ক�োভিডে
প্রাণ হারিয়েছেন। মানুষের সেবা করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গকরেছেন। এই বছর ১ জুলাই জাতীয়
চিকিৎসক দিবসে, আসুন চিকিৎসকদের নিঃস্বার্থসেবা এবং অধ্যবসায়ের চেতনাকে শ্রদ্ধা জানাই।

ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের স্মরণে আমাদের দেশে জাতীয়
চিকিৎসক দিবস পালিত হয়। এটি দেশের চিকিৎসকদের
এবং চিকিৎসা সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতীক।
বিশেষ করে, আমাদের চিকিৎসকরা ক�োভিড-এর সময়ে
যেভাবে দেশবাসীর সেবা করেছেন তা এক উজ্জ্বল
দৃষ্টান্ত। ১৩০ ক�োটি দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি দেশের
সকল চিকিৎসককে ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁদের প্রতি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

২

০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি পুনের ন্যাশনাল
ইনস্টিটিউট অফ ভাইর�োলজিতে প্রিয়া আব্রাহামের
নেতৃত্বে একটি দল ভারতে তিনজনের নমুনায়
প্রথমবার ক�োভিড ভাইরাস খুজে
ঁ
পেয়েছিল। এই তিনজনই
চিনের উহান থেকে ফিরেছিলেন। সংক্রমণের খবর নিশ্চিত
হওয়ার পরে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক,ভয় ছড়িয়ে পড়ে। এমন
একটি র�োগ যার জন্য ততদিনে ক�োন চিকিৎসা জানা যায়নি।
যখন প্রিয়া আব্রাহাম এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন দল ভারতে প্রথম
ক�োভিড সংক্রমণের ঘটনাটি নিশ্চিত করেছিল, তখন পুনের
ন্যাশনাল ভাইর�োলজি ইনস্টিটিউটই ছিল দেশের একমাত্র
ল্যাব যেখানে ক�োভিড পরীক্ষার সুবিধা উপলব্ধ ছিল। এই
অজানা র�োগের আতঙ্ক ধীরে ধীরে দেশের সকল মানুষকে
গ্রাস করেছিল। এছাড়াও, সে সময় দেশের স্বাস্থ্য অবকাঠাম�ো
এই অভূ তপূর্বসংকট ম�োকাবেলায় অপ্রস্তুত ছিল। এমন একটি
নতু ন ভাইরাস, যার ম�োকাবেলা কীভাবে করা হবে সে বিষয়ে
বিশ্বের তাঁবর তাঁবর বিজ্ঞানী, চিকিৎসকদের কাছে নির্দিষ্ট
ক�োন�ো পথ ছিল না। ভাইরাসটিও ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন
করছিল। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা এবং চিকিৎসকেরা
সমাধান খুজে
ঁ
বের করে এবং কার্যকর ওষুধ তৈরি করে
ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছেন। ক�োভিডের
সংক্রমণ রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার কড়া লকডাউনও ঘ�োষণা
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ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াই

ভারতে ১৯৫ ক�োটিরও
বেশি টিকার ড�োজ
দিয়েছে

সমগ্র আফ্রিকার মানুষদের টিকার প্রথম ড�োজ এবং
আফ্রিকার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে দ্বিতীয়
ড�োজ দেওয়া যেতে পারে।
এমনকি ইউর�োপের সমগ্র জনসংখ্যার জন্য উভয়
ড�োজ প্রয়োগ করার পরেও, ৫০% এর বেশি
সতর্কতামূলক ড�োজ দেওয়া যেতে পারে।
দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকা উভয় দেশের
জনসংখ্যার টিকা দেওয়ার পরেও টিকার মজুত
অবশিষ্ট থাকবে।
ওশেনিয়া (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং অন্যান্য
দেশ) জুড়ে ২০ বারের বেশি ডবল ড�োজ দেওয়া
যেতে পারে।

দেশের জনসংখ্যার ৮৯% টিকার উভয়
ড�োজ পেয়েছেন

১৬ জুন পর্যন্ত দেশে ক�োভিড টিকাদানের অধীনে
১৯৫.৬৭ ক�োটিরও বেশি ড�োজ দেওয়া হয়েছে।
একই সময়ে, ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার
৮৯% বেশি মানুষ টিকার উভয় ড�োজ পেয়েছেন।
ইতিমধ্যে ১২-১৪ বছর বয়সি ৭৫ শতাংশেরও বেশি
কিশ�োরকিশ�োরীকে টিকার প্রথম ড�োজ দেওয়া
হয়েছে। ১৬ জুন পর্যন্ত, ভারতে ক�োভিডে আক্রান্ত
সক্রিয় র�োগীর সংখ্যা ছিল ৫৮,২১৫। উল্লিখিত দিন
পর্যন্ত, আর�োগ্যের পুনরুদ্ধারের হার ছিল ৯৮.৬৫%।

করেছিল। এছাড়াও, আমাদের চিকিৎসকরা র�োগীদের প্রাণ
রক্ষা করতে অতিরিক্ত সময় কাজ করেছেন। ভারতের বিপুল
জনসংখ্যা ক�োভিড সংক্রমণ র�োখার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।
এতদসত্ত্বেও, কর�োনার সময় উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলির তু লনায়
ভারতের অবস্থান তু লনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। এখানে
সংক্রামিত মানুষের তু লনায় র�োগীর মৃত্যুর হার অনেক কম
ছিল। মানুষের অকাল প্রয়াণ সর্বদা দুঃখজনক, কিন্তু ভারতও
ক�োটি ক�োটি মানুষকে কর�োনার প্রক�োপ থেকে বাঁচিয়েছে।
এর প্রধান কৃতিত্বের ভাগীদার হলেন আমাদের পরিশ্রমী
চিকিৎসক, আমাদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মী এবং সামনের সারির
কর্মীরা।
রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য নির্দেশাবলী
দুই সপ্তাহে দেশ জুড়ে ক�োভিড-১৯ সংক্রমণের হার
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জাতীয় চিকিৎসক দিবস : ১ জুলাই

১

জুলাই ভারতে জাতীয় চিকিৎসক দিবস
হিসাবে পালিত হয়। এই দিনটি দেশের
মহান চিকিৎসক এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন
মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের স্মরণে পালিত
হয়। তিনি ১৮৮২ সালের ১ জুলাই পাটনায়
জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৬২ সালের ওই
দিনেই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স
হয়েছিল আশি বছর। বিধান চন্দ্র রায়কে দেশের
মহান চিকিৎসকদের মধ্যে
অগ্রগণ্য হিসাবে মনে
করা হয়। তিনি বিশ্বব্যাপী
চিকিৎসা
ক্ষেত্রেও
উল্লেখয�োগ্য
অবদান
রেখেছিলেন। বিধান চন্দ্র
রায় একজন চিকিৎসক
হওয়ার
পাশাপাশি
একজন
সমাজসেবক,
আন্দোলনকারী, সংগ্রামী এবং রাজনীতিবিদ
ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসার পর
তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। দেশের
স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ
করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একটি কথা খুবই
প্রসিদ্ধ যে, তিনি যা আয় করতেন, সবই তিনি দান
করে দিতেন। ১৯৬১ সালে, ডঃ বিধান চন্দ্র রায়কে
দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান "ভারতরত্ন"
পুরস্কারে ভূ ষিত করা হয়। ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের
সম্মানে ১৯৯১ সাল থেকে ভারতে প্রতি বছর ১
জুলাই জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালিত হয়।

ক্রমবর্ধমান। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ
ভূ ষণ সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সতর্ক
থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের যত তাড়াতাড়ি
সম্ভব প্রতির�োধ, নিয়ন্ত্রণ এবং নতু ন র�োগী শনাক্ত করার জন্য
প্রশাসনিক স্তরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বলেছেন। কেন্দ্রীয়
স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া ১৩ জুন সমস্ত রাজ্য এবং
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের সঙ্গে একটি ভিডিও
কনফারেন্সে য�োগ দিয়েছিলেন। আল�োচনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর সরকারের "হর ঘর দস্তক ২.০
প্রচারাভিযান" ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান। দুর্গম অঞ্চলে
বসবাসকারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষরা যাতে
স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা পায় তা নিশ্চিত করার কথাও বলেন
তিনি।

অমৃত মহ�োৎসব

রাষ্ট্র

স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের সঙ্গী
হয়েছিল বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য মন্ত্র
এক সময়ে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষা, খাবার
এবং প�োশাকের ভিন্নতাকে দুর্বলতা হিসাবে বিবেচনা
করা হত। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে
বৈচিত্র্যই যে আমাদের শক্তি তা প্রমাণিত হয়েছে।
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়, তা গুজরাত হ�োক বা
বাংলা, দেশের দক্ষিণাঞ্চল হ�োক বা উত্তরাঞ্চল, তারা
সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর
জন্য লড়াই করেছিল। এটি সমাজের চেতনা জাগ্রত
করে ত�োলে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল
‘বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য’।

আমরা বর্তমানে স্বাধীনতার অমৃত
মহ�োৎসব উদযাপন করছি। শত শত
বছরের দাসত্বের মধ্যে, স্বাধীনতার
জন্য এত দীর্ঘসংগ্রামে আমাদের
সবচেয়ে বড় শক্তি কী ছিল?
আমাদের শক্তি ছিল- হাল না ছেড়ে
দেওয়ার মানসিকতা! আমাদের শক্তি
ছিল- স্বার্থের ঊর্ধ্ উঠে
বে
দেশের
জন্য, মানবতার জন্য, সকলের
কল্যাণের জন্য সংগ্রাম! স্বাধীনতার
অমৃত মহ�োৎসবে আমরা এই চেতনা
নিয়ে এগিয়ে চলেছি।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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স্বা

অমৃত মহ�োৎসব

ধীনতা সংগ্রামীদের মহান সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন
করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দেশের গ�ৌরবময় অতীত সম্পর্কে
নাগরিকদের আল�োকিত করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব পালিত হচ্ছে। ৭৫
বছর আগে ভারত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অহিংস আন্দোলন করেছিল এবং বিশ্বকে
দেখিয়েছিল যে রক্তপাত ছাড়াই স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
নির্দেশে শুরু হওয়া ‘আজাদি কা অমৃত মহ�োৎসবে’র অধীনে সারা দেশে ২৫ হাজারেরও
বেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই সংখ্যার স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব বিভাগে
সুমন্ত মেহতা, সুশীলা চান ত্রেহান, অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি এবং আলেখ্য পাত্রের কাহিনি
পড়ু ন, যারা মা ভারতীর স্বাধীনতার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গকরেছিলেন।

লন্ডন ফেরৎ চিকিৎসক স্বাধীনতা
আন্দোলনে য�োগ দিয়েছিলেন
জন্ম- ১ জুলাই, ১৮৭৭। মৃত্যু- ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৮
দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সুমন্ত মেহতা ভারতের
স্ত্রী রস্বাধীনতার
জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

কন্যা হিসাবে তাঁর ভূ মিকা পালন করার পাশাপাশি
তিনি সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ এবং মহান স্বাধীনতা
পেশায় তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি দরিদ্রদের
সংগ্রামী ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্যব�োধ দেখে
উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার
মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন- ‘পরবর্তী জন্মে তিনি তাঁর
জন্য তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। বিদেশ যাওয়ার
গর্ভ থেকে জন্ম নিতে চান’। ডঃ সুমন্ত মেহতা ১৯২৮
আগেই তাঁর বিয়ে হয়। পড়াশ�োনা শেষ করে সেখান
সালে বারদ�োলি সত্যাগ্রহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ
থেকে ফিরে আসার পর ডঃ সুমন্ত মেহতা বর�োদায়
করেছিলেন। এই সত্যাগ্রহের সময়, তিনি সারাভাউন
প্রধান মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন।
আশ্রমের প্রতিদিনের প্রশাসন সফলভাবে পরিচালনা
সুমন্ত মেহতার অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী
করেছিলেন। তাঁর কাজ দেখে সর্দার
সারদা মেহতা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা,
বল্লভভাই প্যাটেল এবং মহাত্মা
ডঃ সুমন্ত মেহতা
শিশুসাহিত্য বিষয়ক ছ�োট বই অনুবাদ
গান্ধী প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরপর
১৯২৮ সালে
ও লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।
তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে
যাইহ�োক, সারদা মেহতা এই কাজের মধ্যে
বারদ�োলি সত্যাগ্রহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি
বহুবার কারাগারে যান। আইন অমান্য
সক্রিয়ভাবে
দেশের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন।
আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে
স্ত্রীর নিষ্ঠা দেখে সুমন্ত মেহতা দেশের
পুলিশ গ্রেফতার করে। গুজরাতের
অংশগ্রহণ
স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত
জালালপুর জেলে তাঁকে বন্দি করা হয়।
করেছিলেন।
হন। এরপর তিনি স্ত্রী সারদাকে সঙ্গে
স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার
নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন
কারণে তাঁকে সবরমতি, ভিসাপুর ও
এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে
নাসিকের জেলে কাটাতে হয়।
জড়িত হন। ইউর�োপ সফরের সময়, তিনি ভিকাজি
তিনি ১৯৩৬ সালে কাল�োলের কাছে সেরথা গ্রামে
কামা, শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা এবং বীরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জির
একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং কৃষক, শ্রমিক এবং
মত�ো বিপ্লবীদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেছিলেন। সুমন্তের
আদিবাসীদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য আজীবন কাজ
জীবনে এই বিপ্লবীরা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।
করেন। একজন পরিবেশবাদী এবং প্রকৃতি উপাসক
রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা রচিত
হওয়ায় তিনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উপরেও জ�োর
গ্রন্থগুলিও তাঁর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।
দিতেন। স্বাধীনতার পর ক্ষমতা ও পদ পাওয়ার জন্য
প্রকৃতপক্ষে সুমন্ত মেহতার স্ত্রী সারদা মেহতা ক�োন�ো
মানুষের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়, তখন সারদা ও তাঁর
সাধারণ মহিলা ছিলেন না। একজন স্ত্রী, মা, ব�োন এবং
স্বামী জনকল্যাণের পথ বেছে নেন।
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আলেখ্য পাত্র ১৮ বছর বয়সে স্বাধীনতা
সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন

ভা

জন্ম- ১ জুলাই, ১৯২৩। মৃত্যু- ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯

রতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী
আলেখ্য পাত্র দেশের বিশিষ্ট নেতাদের
মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ওড়িশার বিভিন্ন অংশে
নাগরিক অধিকার এবং পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনে
অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকদের উৎসাহিত করেছেন।
আলেখ্য পাত্র ১৯২৩ সালের ১ জুলাই ওড়িশার পুরীতে
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশব থেকেই দেশপ্রেমের
চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ১৮ বছর বয়সে
তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।
বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তিনি নিমাপাদা থানায় আগুন
ধরিয়ে দিয়েছিলেন।
ঘটনার সময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের থামাতে গুলি
চালালে ঘটনাস্থলেই তাঁদের এক ঘনিষ্ঠ সহয�োগী নিহত
হয়। আলেখ্য পাত্রকে ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করে
পুরী জেলে বন্দি করা হয়। সেখানে তাঁর উপর নির্মম
অত্যাচার করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি দেশকে মুক্ত করার
পথ থেকে বিচ্যুত হননি। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার
পর, তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম
চালিয়ে যান এবং কলকাতায় চলে যান। সেখানে তিনি
একজন গৃহকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন, সঙ্গে
চলতে থাকে তাঁর বিপ্লবী কার্যক্রম।

তবে আচার্য হরিহর ও গ�োপবন্ধু দাসের সঙ্গে
স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করতে চাইলে
তিনি বেশিদিন কলকাতায় থাকতে পারেননি। একই
সঙ্গে তাঁর সংগ্রামী সহয�োদ্ধারাও চাইছিলেন যে
আলেখ্য পাত্র গ�োপনে সংগ্রাম না করে, সরাসরি
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
তিনি কলকাতা থেকে পুরীতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত
নেন। কলকাতা থেকে পুরীতে ফেরার সময় পুলিশ
তাঁকে আটক করে আবার জেলে পাঠায়। জেলে
থাকাকালীন তিনি মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ মেনে সুতা
কাটতেন এবং খাদির কাপড় বুনতেন, নিজের কাপড়
তৈরি করতেন। পরিচ্ছন্নতার প্রচারে তিনি শ�ৌচাগারও
পরিষ্কার করেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, তিনি
স্বরাজ, গৃহ প্রশাসন এবং অন্যান্য সর্বোদয় কার্যক্রমের
প্রশিক্ষণ নিতে ওয়ার্ধা যান।
সেখান থেকে ওড়িশায় ফিরে এসে তিনি সমাজ
সংস্কারের জন্য কাজ শুরু করেন এবং ভারতের
স্বাধীনতার পর তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক
বহু সম্মানে ভূ ষিত হন। ভারতের স্বাধীনতার পরও তিনি
জনগণের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে গিয়েছেন। তিনি
১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ৭৬ বছর বয়সে মারা যান।

অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় দেশের স্বাধীনতার জন্য
বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ করেছিলেন
জন্ম- ১ জুলাই, ১৮৮০। মৃত্যু- ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

যু

গান্তর গ�োষ্ঠীর অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন অমরেন্দ্র
নাথ চট্টোপাধ্যায়। সংগঠনের আন্দোলন পরিচালনার
জন্য তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব পেয়েছিলেন এই বিখ্যাত
বিপ্লবী। তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড প্রধানত বাংলা, বিহার এবং
ওড়িশার মধ্যে কেন্দ্রীভূ ত ছিল। ছাত্রজীবনেই তিনি তাঁর
সমমনস্ক পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপ আল�োচনা করতেন
কীভাবে দেশ থেকে ব্রিটিশদের দূর করা যায়। তিনি বিপ্লবী
পদ্ধতি অবলম্বনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে
উল্লেখয�োগ্য ছিলেন উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও হৃষিকেশ
কাঞ্জিলাল।
অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের

অন্যতম পথিকৃৎ যিনি বিপ্লবের পথে ভারতকে ব্রিটিশদের
দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি
যুগান্তর দলে য�োগদান করেন। এই দলের প্রধান কাজ ছিল
বিভিন্ন স্থানে এর শাখার মাধ্যমে তরুণদের একত্রিত করা,
তাঁদের মানসিক ও শারীরিকভাবে শক্তিশালী করা যাতে
তাঁরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। শুধু তাই নয়,
এই সংগঠনটি গ�োপনে ব�োমা তৈরি, অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিত।
অত্যাচারী ব্রিটিশ অফিসারদের হত্যার ষড়যন্ত্রও করত।
এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্যরা সেই সকল ভারতীয়
কর্মকর্তাদেরও হত্যা করেছিল যারা দেশ বির�োধী কাজ
করতেন। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় ১৮৮০
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রাষ্ট্র

অমৃত মহ�োৎসব

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের
তালিকায় অমরেন্দ্র নাথ
চট্টোপাধ্যায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তিনি বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করে
ভারতকে ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে
মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।
সালের ১ জুলাই অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের
জন্ম হয়। পিতা ছিলেন উপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।
প্রথমদিকে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সঙ্গী ছিলেন
যতীন্দ্রনাথ মুখ�োপাধ্যায়। ১৯০৭ সালে তিনি
অরবিন্দ ঘ�োষের সঙ্গে দেখা করেন। তারপরই
তিনি দেশকে ব্রিটিশ দাসত্ব থেকে মুক্ত করার
জন্য সক্রিয় ভাবে সংগ্রামে য�োগদান করেন।
এটা বিশ্বাস করা হয় যে অরবিন্দই তাঁকে
বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য তহবিল সংগ্রহ
করতে উৎসাহিত করেছিলেন। বলা হয় যে তিনি
১৯১৫ সাল থেকে পাঁচ বছর তিনি গ�োপনে কাজ
করতেন। ছদ্মবেশে এক জায়গা থেকে অন্য
জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন।
তাঁকে ধরিয়ে দিতে পারলে ১০,০০০ টাকা
পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘ�োষণা করেছিল
ব্রিটিশরা। শুধু তাই নয়, বাংলার প্রথম নারী
রাজনৈতিক বন্দী ননীবালা দেবীও অমরেন্দ্র
নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়
ছিলেন এবং তিনি তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে
বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন।
তিনি চন্দননগরে একটি বাড়ি ভাড়া নেন এবং
অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি যুগান্তর
দলের অন্যান্য বিপ্লবী যদু গ�োপাল মুখার্জি,
শিবভূ ষণ দত্ত প্রমুখকে আশ্রয় দেন। ১৯২৩
সালে, অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কয়েকদিনের
জন্য জেলে বন্দি ছিলেন। এর পরে তিনি অন্য
উপায়ে আবার কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করেন। তিনি
ভারতের স্বাধীনতার পরেও সক্রিয় ছিলেন।
১৯৫৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ৭৭ বছর বয়সে
তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর নিজ
শহর উত্তরপাড়ার প্রধান সড়কে অমরেন্দ্র নাথ
চট্টোপাধ্যায়ের একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।
উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কু লের নামকরণ
করা হয়েছে এই মহান বিপ্লবীর নামে।
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সুশীলা চেইন ত্রেহান
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত
দেশের সেবা করেছেন
জন্ম- ১ জুলাই, ১৯২৩। মৃত্যু- ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১

সু

শীলা চেইন ত্রেহান- এই নারী দেশের স্বাধীনতার জন্য কঠ�োর
সংগ্রাম করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য বীরত্বের
সঙ্গে লড়াই করার সময় তিনি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন।
তিনি পাঞ্জাবের মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য একটি অভিযানও
পরিচালনা করেছিলেন, সেই সময় এই ধরনের প্রচার অভিযান
নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হত। সুশীলা ১৯২৩ সালের ১ জুলাই
পাঞ্জাবের পাঠানক�োটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চার ভাইব�োনের
মধ্যে সুশীলা সবচেয়ে ছ�োট ছিলেন। তাঁর বাবা, মথুরাদাস ত্রেহান
পেশায় একজন ঠিকাদার ছিলেন এবং পাঠানক�োটে কংগ্রেস
পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।
একই সময়ে, তিনি আর্য সমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য
ছিলেন। সুশীলা যখন ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, সেই সময় ভারতের
স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। কিন্তু হঠাৎই
তাঁর বাবার রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয়। সেই সময়ে
তিনি একটি বই খুজে
ঁ
পান এবং এটি পড়ার পরে তিনি ভারতের
স্বাধীনতা সম্পর্কে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুশীলাও ভগৎ
সিংয়ের কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি ১৮ বছর
বয়সে শকুনলতা আজাদ নামে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করেন। এর পরে স্বাধীনতা সংগ্রামে য�োগ দেওয়ার জন্য
তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তিনি গ�োপনে কাজ শুরু করেন।
আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য পুলিশ তাঁর উপর লাঠিচার্জও
করে। সুশীলা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে নিজেকে
প্রস্তুত করেছিলেন। এবং ক�োন পরিস্থিতিতেই তিনি তাঁর সংকল্প
ভঙ্গ করেননি।
নারীদের মধ্যে শিক্ষা-চেতনা জাগ্রত করতে এবং তাঁদের
স্বাবলম্বী করতে তিনি সাইকেলে করে দূর-দূরান্তের গ্রামে যেতেন।
তিনি সেখানকার নারীদের রান্নার পাশাপাশি সেলাই কাজে
উৎসাহ প্রদান করতেন। মেয়েদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ব�োধ জাগ্রত
করতেন। সেই সময়ে মেয়েদের সাইকেল চালান�ো নিষিদ্ধ বলে
মনে করা হত কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী ছিলেন না।
এমনকি ভারতের স্বাধীনতার পরেও, তিনি শিশুদের শিক্ষার জন্য
ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনটি বালিকা ও একটি
সহ-শিক্ষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শক্তির হাত
থেকে মুক্তির পর দেশকে যে সামাজিক অপশক্তির মানসিকতা
থেকে মুক্ত করতে হবে, তা তিনি খুব ভাল�োভাবেই বুঝতে
পেরেছিলেন। এই কারণেই তিনি ভারতের স্বাধীনতার সময় থেকে
২০১১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সমাজের উন্নতির
কাজে নিজেকে ব্রতী করেছিলেন।

মা
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আমার মায়ের এই
জীবনগাথায় আমি
দেশের সমগ্র মাতৃ শক্তির
তপস্যা, ত্যাগ এবং
অবদানের কথা বলব।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ‘মা’ শির�োনামে একটি ব্লগ
লিখেছেন। সেখানে তিনি তাঁর মায়ের আদর্শ, সংগ্রাম,
নীতির কথা তু লে ধরেছেন। প্রাণী এবং পক্ষীদের প্রতি
ভালবাসা, জল সংরক্ষণ, দরিদ্র মানুষের কল্যাণ সর্বোপরি
সকলকে সুস্থ এবং ভাল রাখতে তাঁর মায়ের প্রয়াসের কথা
বলেছেন। আসুন প্রধানমন্ত্রীর লেখায় জেনে নিই আদর্শমা
এবং নারীর কথা...

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ জুলাই, ২০২২ 45

রাষ্ট্র

প্রধানমন্ত্রীর ব্লগ

মা

শব্দটা অভিধানের আর পাঁচটা
শব্দের মত�ো নয়। এর সঙ্গে প্রচুর
আবেগ জড়িত- ভাল�োবাসা,
ধৈর্য, বিশ্বাস ও আরও অনেক
কিছু। বিশ্বজুড়ে, দেশ বা অঞ্চল
ভেদ সত্ত্বেও সব সন্তানরা মায়ের সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে
বাধা থাকে। মা শুধু সন্তানের জন্মই দেননা, তাঁদের
মন, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দেন। আর এই
করতে গিয়ে তিনি বিসর্জন দেন নিজের চাহিদা এবং
স্বপ্নকে।
আজকে আমি খুব খুশি এবং স�ৌভাগ্যবান
যে আমার মা শ্রীমতী হীরা বা তাঁর শততম বছরে
পদার্পণ করছেন। এ বছর মায়ের শততম বছর।
আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাঁরও শতবর্ষ পূর্ণ
হত গত সপ্তাহে। ২০২২ সালটা আমার কাছে খুব
বিশেষ। কারণ আমার মায়ের শতবর্ষ শুরু হচ্ছে
আর আমার বাবার শতবর্ষশেষ হত।
গত সপ্তাহেই গান্ধীনগর থেকে আমার ভাইপ�ো
মায়ের কয়েকটি ভিডিও পাঠিয়েছে। আশেপাশের
কিছু তরুণ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, আমার
বাবার একটা ছবি চেয়ারের ওপর রাখা হয়েছিল,
আর কীর্তন হচ্ছিল। আর মা, ভজন গাইছিলেন এবং
মঞ্জিরা বাজাচ্ছিলেন। মা এখনও ঠিক একইরকম
আছেন- বয়সে শরীর একটু অশক্ত হয়েছে ঠিকই
কিন্তু মানসিকভাবে মা সম্পূর্ণসচেতন।
আগে আমাদের পরিবারে জন্মদিন পালনের
তেমন ক�োন�ো রীতি ছিলনা। তবে পরিবারের তরুণরা
আমার বাবার জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে ১০০টি
গাছের চারা র�োপন করেছিলেন।
আমি একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে আমার
জীবনে যা কিছু ভাল�ো সবই আমার বাবা-মায়ের
কাছ থেকে পাওয়া। সুদর
ূ দিল্লিতে বসেও আমার
অতীতের স্মৃতি মনে পড়ছে।
আমার মা খুবই সরল-সাধারণ আবার অনন্যও।
অন্যান্য সব মায়ের মতনই। এই যে আমি আমার
মায়ের সম্পর্কে লিখছি আমি নিশ্চিত যে আপনারা
অনেকেই আপনাদের মায়ের স্মৃতির সঙ্গে এর মিল
পাবেন। পড়তে গিয়ে হয়ত�ো আপনার মায়ের ছবিও
মনে আসবে।
মায়ের নিঃস্বার্থ মন�োভাবই ভাল�ো মানুষ তৈরি
করে। তাঁর স্নেহ, সন্তানের মধ্যে মানবিক মূল্যব�োধ
ও সহমর্মিতা তৈরি করে। মা শুধু একজন ব্যক্তি
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যখনই আমি মায়ের দিকে
ও তাঁর মত�ো ক�োটি ক�োটি
মহিলার দিকে তাকাই, তখনই
মনে হয় যে, এমন কিছু নেই,
যা ভারতীয় নারীর পক্ষে
অর্জন করা সম্ভব নয়।
মানুষই নন, মাতৃত্ব একটি গুণ। আমরা প্রায়ই
বলি ভগবান তাঁর ভক্তদের চরিত্রানুযায়ী গঠিত।
একইভাবে আমাদের নিজেদের মানসিকতা এবং
স্বভাবের প্রতিফলন আমরা দেখি মা’র মধ্যে।
আমার মায়ের জন্ম গুজরাতের মেহসানা জেলার
ভিসনগরে। মা কিন্তু তাঁর মায়ের স্নেহ পাননি। মা’র
খুব ছ�োট বয়সেই স্প্যানিশ ফ্লু অতিমারিতে আমার

প্রধানমন্ত্রীর ব্লগ

দিদিমা মারা যান। মায়ের আমরা দিদিমার
মুখটুকুও মনে নেই। মা’র ছ�োটবেলা কেটেছে
মাতৃহীন হয়ে। মা ক�োন�োদিন তাঁর মায়ের
কাছে বায়না করতে পারেননি, তাঁর ক�োলে
মাথা রেখে শুতে পারেননি। মা স্কু লেও যাননি
বা লিখতে-পড়তেও জানেন না। মা’র শৈশবে
ছিল শুধুই দারিদ্র আর বঞ্চনা।
আজকের তু লনায় মা’র শৈশব ছিল খুবই কঠিন।
হয়ত�ো ঈশ্বর এটাই তাঁর ভাগ্যে লিখেছিলেন। মা’ও
এটিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে করেন। কিন্তু এই
যে শৈশবে নিজের মা কে হারান�ো বা নিজের মায়ের
মুখটাও না দেখতে পাওয়া- এটা মাকে কষ্ট দেয়।
এসব সংগ্রামের কারণে মা’র শৈশব দীর্ঘস্থায়ী
হয়নি। বয়সের তু লনায় আগেই মা’কে বড় হয়ে
উঠতে হয়েছিল। আমার মা’ই ছিলেন পরিবারের
বড় মেয়ে আর বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে বড় বউ
হন। শৈশবে মা, তাঁর গ�োটা পরিবারের দেখভাল
করতেন এবং সংসারের সব কাজ করতেন। বিয়ের
পরেও মা এই দায়িত্ব কাঁধে তু লে নিয়েছিলেন।
অজস্র দায়িত্ব এবং প্রতিদিনের সংগ্রাম সত্ত্বেও
মা গ�োটা পরিবারটিকে ধৈর্য এবং শক্তি দিয়ে এক
সুত�োয় বেঁধে রেখেছিলেন।
ভাদনগরে আমাদের পুর�ো পরিবার একটা
জানালাহীন ছ�োট বাড়িতে থাকত। শ�ৌচাগারের ত�ো
প্রশ্নই নেই। মাটির দেওয়াল আর টালির ছাদের এই
ছ�োট্ট ঘরটিকেই আমরা আমাদের বাড়ি বলতাম।
আমি, আমার ভাই-ব�োনেরা, বাবা-মা সবাই ওই
বাড়িতে থাকতাম।
বাঁশ আর কাঠের পাটাতন দিয়ে বাবা একটা
মাচান বানিয়েছিলেন যাতে মা’র রান্না করতে সুবিধা
হয়। ওটাই ছিল আমাদের রান্নাঘর। মা মাচানের
ওপর উঠে রান্না করতেন আর আমরা ওখানে বসে
খেতাম।
সাধারণত, দরিদ্রতা মানুষকে ক্লান্ত করে ত�োলে।
কিন্তু আমার বাবা-মা দৈনিক সংগ্রামের উদ্বেগকে
পরিবারের শান্তি বিঘ্নিত করতে দেননি। বাবা-মা
নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন আর
তা পালন করতেন।
ঘড়ির কাঁটা ধরে বাবা ভ�োর চারটেয় কাজে
বেড়িয়ে যেতেন। বাবার পায়ের শব্দে প্রতিবেশীরা
বুঝতে পারত�ো ভ�োর চারটে বাজে আর দাম�োদর
কাকা কাজে যাচ্ছেন। বাবার আর একটা কাজ ছিল
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মায়ের নিঃস্বার্থমন�োভাবই
ভাল�ো মানুষ তৈরি করে।
তাঁর স্নেহ, সন্তানের মধ্যে
মানবিক মূল্যব�োধ ও
সহমর্মিতা তৈরি করে।
চায়ের দ�োকান খ�োলার আগে স্থানীয় মন্দিরে পুজ�ো
করা।
মা’ও ছিলেন একই রকমের সময়ানুবর্তী। বাবার
সঙ্গে একইসঙ্গে ঘুম থেকে উঠে সকালের মধ্যেই
সংসারের সব কাজ সেরে ফেলতেন। শস্য পেষাই
থেকে শুরু করে চাল-ডাল ঝাড়া, মা’র ত�ো আর
ক�োন�ো সহকারী ছিলনা। কাজ করতে করতে
গুন গুন করে ভজন গাইতেন মা, ‘জলকমলছরি
যানেওয়ালা, স্বামী আমার�ো জাগাসে।’ ঘুম পাড়ানী
গান, ‘শিবাজী নু হালারদু ’-ও মা’র খুব পছন্দের ছিল।
মা কখনও চাইতেন না আমরা পড়াশ�োনা ছেড়ে
সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করি। ক�োন�োদিন
আমাদের কাছে সাহায্য চানওনি। কিন্তু মাকে
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মা শুধু একজন ব্যক্তি মানুষই
নন, মাতৃ ত্ব একটি গুণ। মায়েরা
আমাদের থেকে কিছু আশা

করেন না।

অত�ো কষ্ট করতে দেখে আমরা নিজেরাই বুঝতে
পেরেছিলাম যে মাকে সাহায্য করা দরকার। আমি
পুকুরে স্নান করতে ভাল�োবাসতাম। সাধারণভাবে
বাড়ি থেকে সব কাপড় নিয়ে গিয়ে আমি পুকুর
থেকে কেচে আনতাম। কাপড় কাচা আর আমার
খেলা দুট�োই একসঙ্গে হত।
সংসারের খরচ চালাতে মা দু-একটি বাড়িতে
বাসন মাজার কাজ করতেন। অনেক সময় চরকাও
কাটতেন। তু ল�ো ছেঁ ড়া থেকে সুত�ো কাটা সবটাই
একাহাতে করতেন। এত�ো পরিশ্রম সত্ত্বেও মা’র লক্ষ্য
থাকত�ো যেন সুত�োতে আমাদের হাত না কেটে যায়।
নিজের কাজের জন্য অন্যদের ওপর মা নির্ভর
করতেন না। আমাদের মাটির বাড়িতে বর্ষাকালে
খুব সমস্যা হত�ো। আমাদের যাতে ক�োন�ো অসুবিধা
না হয় মা সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। জুন মাসের
প্রচন্ড গরমে মা ছাদের টালি ঠিক করার জন্য ছাদে
উঠতেন। মা’র সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বর্ষায় আমাদের
খুব কষ্ট হত, কারণ আমাদের বাড়িটা খুবই পুরন�ো
হয়ে গিয়েছিল।
বর্ষার সময় ছাদের ফুট�ো দিয়ে জল পড়ে ঘর
ভেসে যেত�ো। বালতি, বাসন বসিয়ে মা বর্ষার জল
ধরে রাখতেন। ওই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মা কিন্তু
শান্ত থাকতেন। অবাক হবেন এটা জেনে যে মা
ওই জলটা পরবর্তী কয়েকদিন নানা কাজে ব্যবহার
করতেন। এ এক প্রকার জল সংরক্ষণের উদাহরণ।
বাড়ি সাজাতে মা ভাল�োবাসতেন আর পরিষ্কার
করে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখার জন্য অনেক সময়ও
ব্যয় করতেন। গ�োবর দিয়ে মেঝে নিকিয়ে রাখতেন।
ঘুঁটে জ্বালালে ভীষণ ধ�োঁয়া হত আর মা আমাদের ওই
জানলাহীন বাড়িতে বসে রান্না করতেন। দেয়ালগুলি
ঝু ল পড়ে কাল�ো হয়ে যেত�ো, আর তার ওপরে কয়েক
মাস অন্তর অন্তরই রঙের প্রয়�োজন হত। রঙও মা
নিজেই করতেন। রঙের ফলে আমাদের ভাঙাচ�োরা
বাড়িটাকেও একটু ভাল�ো দেখতে লাগত�ো। বাড়িতে
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গ্রীষ্মকালে তিনি পাখিদের জন্য
বাড়ির বাইরে জলের পাত্র
রাখতেন। পথ কুকুরেরা যাতে
অভুক্ত না থাকে সেদিকে তাঁর
কড়া নজর ছিল।
সাজাবার জন্য মা ছ�োট ছ�োট সুন্দর মাটির পাত্র
তৈরি করতেন। আর সংসারের পুরন�ো জিনিস
পুনর্ব্যবহারে ত�ো মা সিদ্ধহস্ত ছিলেন।
মার আর একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল, পুরন�ো
কাগজ জলে ভিজিয়ে রেখে, তার সঙ্গে তেঁ তু ল বিচি
মিশিয়ে আঁঠার মতন একটা জিনিস তৈরি করতেন।
দেওয়ালে এই আঁঠা লেপে তার ওপরে আয়নার
টুকর�ো আটকে অসাধারণ ছবি বানাতেন মা।
দরজায় স্থানীয় বাজার থেকে কেনা ঘর সাজাবার
জিনিস ঝু লিয়ে রাখতেন।
বিছানা ঠিকভাবে পরিষ্কার করে টানটান করে
পাতা হয়েছে, মা এ বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন।
খাটের ওপর একফ�োঁটা ধুল�ো থাকতে পারবে না।
চাদর একটুও কুঁচকে যাওয়া মানেই আবার করে
বিছানা ঝেড়ে পাততে হবে। এই অভ্যেসটার বিষয়ে
আমরা সকলেই খুব সচেতন ছিলাম। এমনকি এই
বয়সেও মা কুঁচকান�ো বিছানার চাদর পছন্দ করেন
না।
সবকিছু নিঁখুত করার এই অভ্যাস এখনও বজায়
আছে। আর যদিও মা এখন আমার ভাই আর
ভাইপ�োর পরিবারের সঙ্গে গান্ধীনগরে থাকেন, কিন্তু
মা এখনও নিজের কাজ নিজেই করার চেষ্টা করেন।
পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার দিকে মার দৃষ্টি এখনও
তীক্ষ্ণ। গান্ধীনগরে গেলে মা নিজের হাতে আমাকে
মিষ্টি খেতে দেন। খাওয়া হয়ে গেলে একটা ত�োয়ালে
দিয়ে বাচ্চা ছেলের মত�ো আমার মুখ মুছিয়ে দেন।
মায়ের শাড়িতে সবসময় একটা ছ�োট�ো ত�োয়ালে
গ�োঁজা থাকে।
পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে আমি
পাতার পর পাতা লিখতে পারি। যারা পরিচ্ছন্নতা
এবং স্বচ্ছতার কাজে জড়িত তাদের প্রতি মা’র গভীর
শ্রদ্ধা ছিল। ভাদনগরে আমাদের বাড়ির পাশের
নর্দমা পরিষ্কার করতে যখনই কেউ আসতেন মা
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তাঁদেরকে চা খাওয়াতেন। কাজের পরে চা পাওয়া
যাবে এই কারণে আমাদের বাড়ি সাফাই কর্মচারীদের
কাছে বিখ্যাত ছিল।
অন্য পশু-পাখির প্রতি মা’র স্নেহ-ও বিশেষ
উল্লেখয�োগ্য। গরমকালে পাখিদের জন্য মা জল
রেখে দিতেন। আমাদের বাড়ির আশেপাশের রাস্তার
কুকুরদের কখনও খাবারের অভাব হত না।
বাবার চায়ের দ�োকানের দুধের সর দিয়ে মা
ঘি বানাতেন। এই ঘি শুধু আমরাই খেতাম না,
প্রতিবেশীরাও তার ভাগ পেতেন। এই গরুরা প্রতিদিন
সকালে মা’র কাছ থেকে রুটি পেত�ো। আর শুকন�ো
রুটির বদলে মা তাতে ঘি মাখিয়ে দিতেন।
মা’র নির্দেশ ছিল একদানা খাবারও নষ্ট করা
যাবেনা। পাড়ায় ক�োন�ো বিয়ে বাড়িতে আমাদের
নিমন্ত্রণ হলে মা বারবার করে মনে করিয়ে দিতেন
যেন�ো আমরা ক�োন�ো খাবার নষ্ট না করি। বাড়িতে
পরিষ্কার নির্দেশ ছিল- যতটা খেতে পারবে ততটা
খাবারই নাও।
আজ পর্যন্ত মা একটুও খাবার নষ্ট করেন না।
সময়ে খান এবং ভাল�ো করে চিবিয়ে খাবার হজম
করেন।
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অন্যদের আনন্দে মা খুশি হন। আমাদের বাড়ি
খুব ছ�োট্ট ছিল ঠিকই কিন্তু মা’র হৃদয় ছিল বিশাল।
কাছাকাছি গ্রামে বাবার এক বন্ধু থাকতেন। অকালে
তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর ছেলে আব্বাসকে বাবা
আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ি
থেকেই আব্বাস তার পড়াশ�োনা শেষ করেছিল।
আমাদের ভাই-ব�োনদের প্রতি মা যতটা যত্নবান
ছিলেন আব্বাসের প্রতিও ততটাই। প্রতি বছর ঈদে
মা ওর পছন্দের খাবার বানাতেন। উৎসবের সময়
পাড়ার সব বাচ্চারা আমাদের বাড়ি আসত�ো মায়ের
বানান�ো খাবারের ল�োভে।
পাড়ায় ক�োন�ো সাধু এলে, মা তাঁদের একবার
বাড়িতে ডাকবেনই। নিজের জন্য কিছু চাইতেন
না, কিন্তু চাইতেন সাধুরা তাঁর সন্তানদের আর্শীবাদ
করুন। “আমার সন্তানদের আর্শীবাদ করুন যাতে
ওরা অন্যের খুশিতে খুশি হতে পারে আর অন্যের
দুঃখে সহমর্মী হয়। ওদের মনে যেন�ো ভক্তি আর
সেবা ভাব থাকে।”
আমার বিষয়ে মা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। আমি
যখন সংগঠনের কাজ করতাম তখনকার একটা
ঘটনা বলি। সংগঠনের কাজ নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত,
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পরিবারের সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারছি না।
আমার দাদা সেই সময় মা’কে কেদার-বদ্রী তীর্থ
করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেদারনাথে স্থানীয়রা
জানতে পেরেছিল যে আমার মা বদ্রীনাথ থেকে
কেদারনাথ আসবেন।
হঠাৎ করে আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল�ো।
কিছু ল�োক ওপর থেকে কম্বল নিয়ে নিচে নেমে
এসেছিলেন। রাস্তায় যে ক�োন বয়স্ক মহিলা দেখলেই
তাঁরা জিজ্ঞাসা করছিলেন, তিনি নরেন্দ্র ম�োদীর মা
কি না। শেষমেষ তাঁদের সঙ্গে মায়ের দেখা হল, আর
মাকে তাঁরা কম্বল, চা দিলেন। কেদারনাথে মায়ের
থাকার ভাল�ো ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। এই ঘটনা
মা’র ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরে আমার
সঙ্গে দেখা হতে মা বলেছিলেন, “মনে হচ্ছে তু মি
কিছু ভাল�ো কাজ করেছ�ো, অনেক ল�োক দেখছি
ত�োমাকে চেনে।“
বহু বছর পরে এখন যদি মাকে কেউ জিজ্ঞাসা
করেন ছেলে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য তাঁর গর্ব
হয় কি না, মা জবাব দেন, “আমি ত�োমারই মতন
গর্বিত। আমার কিছুই নয়। ভগবানের ইচ্ছাপূরণে
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আমি সামান্য সাধন মাত্র।”
আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ক�োন�ো
সরকারি অনুষ্ঠানে মা আমার সঙ্গে যাননি। অতীতেও
মাত্র দু ’বারই মা আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। একবার
আমেদাবাদে, শ্রীনগরে লালচকে একতা যাত্রা
সম্পন্ন করার পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে
আমি ফিরে আসার পর মা আমার কপালে তিলক
এঁকে দিয়েছিলেন।
এটা ছিল মায়ের জন্য এক অত্যন্ত আবেগময়
ূ কেননা, একতা যাত্রার সময় ফাগওয়ারাতে
মুহর্ত
সন্ত্রাসবাদী হামলায় কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল।
তিনি তাই সেই সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।
আমার খ�োঁজ নিতে তখন দু ’জন য�োগায�োগ
করেছিলেন আমার সঙ্গে। এদের একজন হলেন
অক্ষরধাম মন্দিরের শ্রদ্ধেয় প্রমুখ স্বামী, আর
অন্যজন হলেন আমার মা। আমার সঙ্গে কথা বলার
পর, মায়ের উদ্বেগ কমেছিল।
দ্বিতীয় ঘটনাটি হল–যখন আমি ২০০১ সালে
প্রথমবার গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলাম।
দু ’দশক আগের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি-ই হ’ল
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আমার মা খুবই সরল-সাধারণ আবার অনন্যও। অন্যান্য
সব মায়ের মতনই! এই যে আমি আমার মায়ের
সম্পর্কে লিখছি আমি নিশ্চিত যে আপনারা অনেকেই
আপনাদের মায়ের স্মৃতির সঙ্গে এর মিল পাবেন। পড়তে
গিয়ে হয়ত�ো আপনার মায়ের ছবিও মনে আসবে।

আমার সঙ্গে ক�োনও সরকারি অনুষ্ঠানে মা’র
শেষবার অংশগ্রহণ। সেই থেকে ক�োনও সরকারি
অনুষ্ঠানেই মায়ের সঙ্গলাভের স�ৌভাগ্য আমার
হয়নি।
আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি
গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমার সব
শিক্ষকদের প্রকাশ্যে সংবর্ধনা জানাতে চেয়েছিলাম।
আমি ভাবতাম যে, মা হলেন জীবনে আমার
সবচেয়ে বড় শিক্ষক, আর তাই ওঁ কেও আমার
সম্মান জানান�ো উচিৎ। এমনকি, আমাদের শাস্ত্রেও
বলে যে, মায়ের থেকে বড় গুরু আর কেউ হয় না–
‘নাস্তিমাত্রোসমগুরু’। আমি মা’কে এই অনুষ্ঠানে
উপস্থিত থাকার জন্য অনুর�োধ করা সত্ত্বেও মা তা
প্রত্যাখান করেন। তিনি বলেছিলেন, “দেখ, আমি
একজন সাধারণ মানুষ। আমি হয়ত�ো ত�োমাকে
জন্ম দিয়েছি কিন্তু তু মি ঈশ্বরের দ্বারাই শিক্ষালাভ
করে বড় হয়ে উঠেছ�ো।” সেই দিন মা ছাড়া আমার
সব শিক্ষকই সংবর্ধিত হয়েছিলেন।
এছাড়া, ঐ অনুষ্ঠানের আগে মা জানতে
চেয়েছিলেন, আমাদের স্থানীয় শিক্ষক, জেঠাভাই
য�োশীজীর পরিবার থেকে কেউ ওই অনুষ্ঠানে য�োগ
দিচ্ছেন কিনা। য�োশীজী আমার শিক্ষারম্ভের পর্বে
আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আমার বর্ণ পরিচয়ও
হয় তাঁর হাতেই। মা তাঁকে মনে রেখেছিলেন এবং
জানতেন যে, তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। যদিও মা
সেই অনুষ্ঠানে যাননি কিন্তু তিনি খেয়াল রেখেছিলেন,
যাতে আমি য�োশীজীর পরিবারের কাউকে অবশ্যই
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আমন্ত্রণ জানাই।
মা আমাকে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে,
প্রথাগতভাবে শিক্ষালাভ ছাড়াও শিক্ষিত হওয়া যায়।
তাঁর চিন্তাভাবনা ও দূরদর্শিতা আমাকে সবসময়েই
অবাক করে দেয়।
তিনি সবসময়েই নাগরিক হিসাবে তাঁর কর্তব্য
সম্পর্কে খুবই সচেতন। নির্বাচন শুরুর সময় থেকে
তিনি প্রতিটি নির্বাচনে ভ�োট দিয়েছেন, পঞ্চায়েত
থেকে শুরু করে সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত। কয়েকদিন
আগে মা গান্ধীনগর পুর কর্পোরেশন নির্বাচনেও
ভ�োট দিতে গিয়েছিলেন।
মা সবসময়েই আমাকে বলেন, আমার ক�োনও
ক্ষতিই হতে পারে না, কেননা আমি ঈশ্বর ও
জনসাধারণ সবারই আশীর্বাদ পেয়ে থাকি। তিনি
আমাকে মনে করিয়ে দেন যে, স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা
আর ব্যক্তিগতভাবে ভাল�ো থাকাটা জনসেবা চালিয়ে
যাওয়ার জন্য বিশেষ প্রয়�োজনীয়।
আগে মা চতু র্মাস প্রথা খুব কঠ�োরভাবে পালন
করতেন। নবরাত্রির সময় আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত
অভ্যাস সম্পর্কেও তিনি অবহিত। এখন তিনি
আমাকে বলতে শুরু করেছেন যে, আমি দীর্ঘদিন
ধরে এইসব অভ্যাস কঠ�োরভাবে পালন করে আসছি
বলে এবার এইসব কিছুটা শিথিল করাও দরকার।
মাকে ক�োনও কিছু নিয়েই কখনও ক�োনও
অভিয�োগ করতে শুনিনি। কারও সম্পর্কেও ক�োনও
অভিয�োগ তাঁর নেই বা তিনি কারও থেকে কিছু
প্রত্যাশাও করেন না।
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আজ পর্যন্ত মায়ের নামে ক�োনও সম্পত্তি
কিছু নেই। আমি তাঁকে ক�োন�ো দিনই স্বর্ণালঙ্কার
পরিধান করতে দেখিনি। আর তাঁর এ বিষয়ে
ক�োনও উৎসাহও নেই। আগের মত�োই তিনি
আজও তাঁর ছ�োট্ট ঘরটিতে অত্যন্ত সহজসরলভাবে জীবনযাপন করে যাচ্ছেন।
ঈশ্বরের প্রতি মা’র অসীম বিশ্বাস। কিন্তু, একই
সঙ্গে তিনি কুসংস্কার থেকে দূরে থেকেছেন এবং
আমাদের মধ্যেও সেই একই গুণাবলীর সঞ্চার
করেছেন। পরম্পরাগতভাবে তিনি কবীরপন্থী
আর তাঁর দৈনন্দিন প্রার্থনায় তিনি সেই প্রথা
আজও মেনে চলেন। জপমালা নিয়ে জপ করায়
তিনি র�োজই দীর্ঘসময় ব্যয় করেন। দৈনিক পূজা
ও জপ ইত্যাদিতে মগ্ন থেকে প্রায়ই তিনি নিদ্রাও
এড়িয়ে যান। কখনও কখনও আমাদের পরিবারের
অন্যরা তাঁর জপের মালাটি লুকিয়ে রাখে, যাতে
তিনি ঘুম�োতে পারেন।
এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও মায়ের এখনও
স্মৃতিশক্তি ভাল�োই। বহু বছর আগের ঘটনাও তিনি
স্পষ্ট মনে করতে পারেন। আমাদের বাড়িতে যখন
ক�োনও আত্মীয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন,
মা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের দাদু-দিদার নাম ধরে ডেকে
সেই অনুযায়ী এদেরও চিনে ফেলেন।
বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কেও মা
খবরাখবর রাখেন। সম্প্রতি আমি তাঁকে জিজ্ঞেস
করেছিলাম, তিনি র�োজ কতক্ষণ টেলিভিশন
দেখেন। জবাবে, মা বলেছিলেন, টেলিভিশনে
বেশিরভাগ ল�োকই ত�ো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া
করতে ব্যস্ত আর তাই তিনি সেইসব ল�োককেই
দেখেন, যাঁরা শান্তভাবে খবর পড়েন এবং সবকিছু
ব্যাখ্যা করে দেন। আমি অবাক হয়েছিলাম, একথা
জেনে যে, মা এত কিছুর খবর রাখেন।
তাঁর তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে আরেকটা ঘটনা
মনে পড়ছে। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা
নির্বাচনের জন্য কাশীতে প্রচারপর্ব সেরে আমি
আমেদাবাদ গিয়েছিলাম। মায়ের জন্য আমি
প্রসাদ নিয়ে যাই, যখন আমি মায়ের সঙ্গে দেখা
করি, মা তখনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি
কাশী বিশ্বনাথ মহাদেবের চরণে শ্রদ্ধার্পণ করেছি
কিনা। মা এখনও কাশী বিশ্বনাথ মহাদেব পুর�ো
নামটি উচ্চারণ করেন। এ প্রসঙ্গে কথা বলার সময়
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যখনই মায়ের সঙ্গে ফ�োনে
কথা হয়, তিনি বলেন,
কখনও ক�োনও অন্যায়
বা খারাপ কাজ কর�ো না।
দরিদ্রদের কল্যাণে সর্বদা
কাজ কর�ো।
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মা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের
যাওয়ার গলিপথগুলি এখনও সেরকমই আছে কিনা,
যেন প্রত্যেকের বাড়ির মধ্যেই একটি করে মন্দির
রয়েছে। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, মা কবে
কাশী গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, বহু বছর আগে
তিনি কাশী গিয়েছিলেন কিন্তু এখনও তাঁর সবই মনে
আছে।
মা যে শুধুই ভীষণ রকম সংবেদনশীল ও যত্নশীলা,
তাই নয়, তিনি অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্নাও বটে। ছ�োট
ছেলেমেয়েদের চিকিৎসার জন্য অসংখ্য ঘর�োয়া
ট�োটকা তাঁর জানা। আমাদের ভাদনগরের বাড়িতে
প্রতিদিন সকালে বাচ্চাদের দেখাতে ও চিকিৎসার
জন্য নিয়ে আসা বাবা-মায়ের লাইন পড়ে যেত।
চিকিৎসার জন্য মায়ের প্রায়ই খুব মিহি একটা
পাউডারের প্রয়�োজন হত। এই পাউডার য�োগাড়
করাটা আমাদের ভাইব�োনেদের য�ৌথ দায়িত্ব ছিল।
মা আমাদের উনুন থেকে ছাই, একটা পাত্র এবং খুব
মিহি কাপড় দিতেন। আমরা পাত্রের উপরে কাপড়
বেঁধে তার উপর কিছুটা ছাই রাখতাম। এরপর,
আমরা খুব ধীরে ধীরে ঐ ছাই কাপড়ের উপর
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ঘষতাম যাতে সবচেয়ে সূক্ষ্ম কণাগুল�োই নীচে
পড়ে। মা আমাদের বলতেন, “কাজটা ভাল�ো করে
কর�ো। বাচ্চারা যেন বড় বড় টুকর�োর দরুণ কষ্ট না
পায়”।
আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে, যেটা থেকে
মায়ের অন্তরের স্নেহ ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ
মেলে। একবার আমাদের পরিবার বাবার ইচ্ছে
অনুযায়ী, নর্মদাঘাটে পুজ�োর জন্য যায়। প্রচণ্ড
তাপের হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা খুব ভ�োরেই
এই তিন ঘন্টার সফর শুরু করেছিলাম। যাত্রা
শুরুর পর, তখনও কিছুটা রাস্তা পায়ে হাঁটা বাকি।
যেহেতু তখন অত্যন্ত গরম ছিল, আমরা নদী তীর
বরাবর জলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম।
জলের মধ্যে হাঁটাটা ম�োটেই সহজ ছিল না আর
খুব তাড়াতাড়ি আমরা ক্লান্ত ও ক্ষু ধার্থ হয়ে পড়ি।
মা আমাদের অস্বস্তিটা তৎক্ষণাৎ খেয়াল করে
বাবাকে একটু থামতে ও কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম
নিতে বলেছিলেন। সেই সঙ্গে, মা বাবাকে বলেন,
কাছাকাছি ক�োথা থেকে একটু গুড় কিনে নিয়ে
আসতে। বাবা ছুটে যান এবং তা সংগ্রহ করতেও
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সক্ষম হন। ঐ গুড় ও জল আমাদের তাৎক্ষণিক
শক্তি য�োগায় এবং আমরা ফের হাঁটতে শুরু করি।
ঐ প্রচন্ড গরমে পুজ�োর উপলক্ষে যাওয়ার সময়
মায়ের সতর্ক দৃষ্টি ও বাবার দ্রুত গুড় আনার ফলে
আমাদের যে স্বস্তি মেলে, তা এখনও আমার স্পষ্ট
মনে পড়ে।
ছ�োটবেলা থেকেই মাকে অন্যদের পছন্দকে
কেবল সম্মান জানাতেই নয়, অন্যদের উপর তার
নিজের পছন্দ চাপিয়ে দেওয়া থেকেও বিরত থাকতে
দেখেছি। আমার নিজের ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে তিনি
আমার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছেন, কখনও বাধা
সৃষ্টি ত�ো করেনই নি, বরং উৎসাহ যুগিয়েছেন। শৈশব
থেকেই আমার মধ্যে তিনি এক ভিন্ন মানসিকতার
পরিচয় পেয়েছিলেন। আমি বরাবরই আমার ভাইব�োনদের থেকে কিছুটা আলাদা ছিলাম।
আমার নিজস্ব অভ্যাস ও অচিরাচরিত পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য মা’কে সর্বদাই বাড়তি উদ্যোগ গ্রহণ
করতে হত। তবে, তিনি কখনই এটাকে ব�োঝা হিসাবে
দেখতেন না বা কখনও ক�োনও তিক্ততাও প্রকাশ
করেননি। যেমন কিনা আমি প্রায়ই এক নাগাড়ে
কয়েক মাস করে লবণ গ্রহণে বিরত থাকতাম
অথবা কয়েক সপ্তাহ ক�োনও রকম খাদ্যশস্য গ্রহণ
না করে কেবলমাত্র দুধই পান করতাম। কখনও
আবার আমি ছ’মাসের জন্য মিষ্টান্ন বর্জন করতাম।
শীতকালে আমি খ�োলা জায়গায় ঘুমাতাম এবং
মাটির পাত্রে রাখা ঠান্ডা জলে স্নান করতাম। মা
জানতেন যে, আমি নিজের উপর পরীক্ষা করছি
আর কখনই ক�োনও ব্যাপারে আপত্তি করতেন
না। মা বলতেন, “ঠিক আছে, ত�োমার যেমন ভাল�ো
লাগে তাই কর�ো।“
আমি যে ভিন্ন পথে যাচ্ছি, মা সেটা বুঝতে
পারতেন। একবার আমাদের বাড়ির খুব কাছেই
অবস্থিত গিরি মহাদেব মন্দিরে এক মহাত্মা
এসেছিলেন। আমি তাঁকে অত্যন্ত ভক্তিভরে সেবা
করতে থাকি। সেই সময় মা তাঁর ব�োনের আসন্ন
বিয়ে নিয়ে ভীষণ উত্তেজিৎ ছিলেন। কারণ, তাঁর
ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার এটাই ছিল সুয�োগ। যাই
হ�োক, যখন গ�োটা পরিবারই বিয়ের জন্য প্রস্তুতি
নিতে ব্যস্ত, আমি তখন মাকে বললাম আমি যেতে
চাই না। মা কারণ জিজ্ঞেস করায় আমি মহাত্মাকে
সেবা করার কথা জানালাম।
স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ব�োনের বিয়েতে আমি
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তিনি আমাকে বারবার মনে
করিয়ে দেন যে জনসাধারণের
জন্য কাজ করতে গেলে
আমার নিজেকে সুস্থ রাখা
প্রয়�োজন।
না যাওয়ায় মা অখুশি হয়েছিলেন। কিন্তু, আমার
সিদ্ধান্তকে তিনি সম্মান জানিয়ে বলেছিলেন, ‘ঠিক
আছে, যা ভাল�ো মনে কর�ো, তাই কর�ো’। তবে, আমি
একা কী করে বাড়িতে থাকব, সে সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ
ছিল। তাই, যাওয়ার আগে তিনি কয়েকদিনের জন্য
খাবার ও জল খাবার ইত্যাদি রান্না করে গিয়েছিলেন,
যাতে আমি অভুক্ত না থাকি।
আমি যখন বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই, আমি তাঁকে
জানান�োর আগেই মা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন।
আমি প্রায়ই বাবা-মাকে বলতাম, আমি বাইরে
বেরিয়ে পড়তে চাই আর দুনিয়াটাকে বুঝতে চাই।
আমি তাঁদের স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলতাম
আর এও বলতাম যে আমি রামকৃষ্ণ মিশন মঠে
যেতে চাই। এটা অনেকদিন ধরে চলেছিল।
অবশেষে আমি গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত জানাই
এবং তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আমার বাবা
একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন এবং বিরক্তি
সহকারে বলেছিলেন, “ত�োমার যা অভিরুচি”।
আমি তাঁদের জানাই, তাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া আমি
ঘর ছাড়ব না। মা আমার অভিপ্রায় বুঝে আশীর্বাদ
করে বলেন, ত�োমার মন যা চায় তাই কর�ো। আমার
বাবাকে ব�োঝান�োর জন্য তিনি আমার ক�োষ্ঠী ক�োনও
জ্যোতিষিকে দেখাতে বলেছিলেন। আমার বাবা
জ্যোতিষ জানা এক আত্মীয়র সঙ্গে পরামর্শকরেন।
আমার ক�োষ্ঠী দেখে সেই আত্মীয় বলেছিলেন, “ওর
পথ আলাদা। ও সেই পথেই যাবে, সর্বশক্তিমান যা
ওর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।“
এর কয়েক ঘন্টা পর আমি গৃহত্যাগ করি।
ততদিনে আমার বাবাও আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে
মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। আর আমাকে আশীর্বাদ
করেছিলেন। চলে আসার আগে, মা আমাকে দই ও
গুড় খাইয়েছিলেন পবিত্র শুভারম্ভের জন্য। তিনি
জানতেন যে, এরপর আমার জীবন আলাদা হয়ে
যাবে। মায়েরা তাঁদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে যতই পটু হন
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মা চাইতেন সাধুরা যেন তাঁর
সন্তানদের আর্শীবাদ করেন। মা
তাঁদের বলতেন, “আমার সন্তানদের
আর্শীবাদ করুন যাতে ওরা অন্যের
খুশিতে খুশি হতে পারে আর অন্যের
দুঃখে সহমর্মী হয়। ওদের মনে যেন
ভক্তি আর সেবা ভাব থাকে।”
না কেন, যখন তাঁদের সন্তান বাড়ি ছেড়ে যায়, সেটা
মেনে নেওয়াটা তাঁদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
মায়ের চ�োখে জলে ভরে এসেছিল। কিন্তু, আমার
ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর আশীর্বাদও করেছিলেন।
একবার বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর আমি যেখানেই
থাকি এবং যেমনই থাকি, মায়ের আশীর্বাদই ছিল
আমার সঙ্গে থাকা একমাত্র ধ্রুব সম্পদ। মা সর্বদাই
আমার সঙ্গে গুজরাতিতে কথা বলেন। গুজরাতিতে
‘তু ’ শব্দটি সমবয়সী ও ছ�োটদের সম্বোধনে ব্যবহার
করা হয়। আমরা বয়সে বড় বা সম্মানে বড় কাউকে
সম্মান করতে চাইলে ‘তমে’ ব্যবহার করি। ছ�োট বেলা
মা আমাকে ‘তু ’ বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু, পরবর্তী
কালে আমি বাড়ি ছাড়ার পর নতু ন পথে পা দেওয়ায়
তিনি ‘তু ’ বলা বন্ধ করেন এবং সেই থেকে তিনি
আমাকে ‘তমে’ বা ‘আপ’ বলে সম্বোধন করে থাকেন।
মা আমাকে সবসময়েই গরীব কল্যাণে নজর দিতে
এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। আমার
মনে আছে, যখন আমি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হব�ো
বলে স্থির হ’ল, সেই সময় আমি রাজ্যে ছিলাম না।
ফিরে আসার পর আমি স�োজা মায়ের সঙ্গে দেখা
করতে যাই। মা ভীষণ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এবং
জানতে চেয়েছিলেন, আমি আবার তাঁর সঙ্গেই থাকব�ো
কিনা। তিনি অবশ্য আমার উত্তর জানতেন। এরপর
তিনি আমাকে বলেন, “সরকারের ত�োমার কি কাজ
আমি বুঝি না, কিন্তু তু মি যেন কখনও উৎক�োচ নিও
না, আমি সেটাই চাই।“
দিল্লিতে আসার পর তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ
আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে। কখনও কখনও
আমি যখন গান্ধীনগরে যাই, মায়ের সঙ্গে খুব অল্প
সময়ের জন্য দেখা করি। আগের মত�ো এখন আর
তত বেশিবার দেখা হয় না। কিন্তু, আমার অনুপস্থিতির
জন্য কখনও আমি মায়ের দিক থেকে ক�োনও
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অসন্তোষ কখনও দেখিনি। তাঁর ভাল�োভাসা ও স্নেহ
একই আছে, তাঁর আশীর্বাদও একই রকম আছে। মা
সর্বদাই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, “তু মি দিল্লিতে ভাল�ো
আছ�ো ত�ো, আমার এটা ভাল�ো লাগছে ত�ো।“
মা আমাকে সবসময় এই বলে আশ্বস্ত করেন যে,
তাঁর সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করে বৃহত্তর দায়িত্ব সম্পর্কে
মন�োয�োগ ভঙ্গ করা উচিৎ হবে না। যখনই আমি
মায়ের সঙ্গে ফ�োনে কথা বলি, মা আমাকে বলেন,
“কারও সঙ্গেই ক�োনও অন্যায় বা মন্দ কিছু কর�ো না
আর গরীবদের জন্য কাজ করতে থাক�ো”।
আমি যদি আমার বাবা-মায়ের জীবনের দিকে
তাকিয়ে দেখি, সততা ও আত্মসম্মান হ’ল তাঁদের
সবচেয়ে বড় গুণ। দারিদ্র্য ও লড়াই সত্ত্বেও আমার
পিতামাতা কখনও সততার পথ ত্যাগ করেননি বা
আত্মসম্মানের সঙ্গে আপ�োষ করেননি। যে ক�োনও
চ্যালেঞ্জ ম�োকাবিলা করার জন্য তাঁদের একটাই মন্ত্র
ছিল – কঠ�োর পরিশ্রম, নিরন্তর কঠ�োর পরিশ্রম।
সারা জীবনে বাবা কখনও কারও উপর ব�োঝা হয়ে
থাকেননি। মাও এটাই নিশ্চিত করতে চান – তিনি
এখনও নিজের কাজকর্মযতটা সম্ভব নিজেই করেন।
এখন যখনই মায়ের সঙ্গে দেখা হয়, মা আমাকে
সবসময়েই বলেন, “আমি কারও সেবা নিতে চাই না,
আমার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল থাকা অবস্থাতেই আমি
চলে যেতে চাই”।
আমার মায়ের জীবন কাহিনীতে আমি সংযম,
আত্মত্যাগ ও ভারতের মাতৃশক্তির প্রতি অবদান
দেখতে পাই। যখনই আমি মায়ের দিকে ও তাঁর মত�ো
ক�োটি ক�োটি মহিলার দিকে দেখি, তখনই মনে হয় যে,
এমন কিছু নেই, যা ভারতীয় নারীর পক্ষে অর্জন করা
সম্ভব নয়।
প্রতিটি কাহিনীর নেপথ্যেই মায়ের গ�ৌরবজনক
কাহিনী লুকিয়ে থাকে। প্রতিটি সংগ্রামের অনেক
ঊর্ধ্ থাকে
বে
মায়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।
মা ত�োমার এই জন্মদিন, এই শুভক্ষণের জন্য
অভিনন্দন জানাই। ত�োমার জন্মশতবর্রষে সূচনাকালে
রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ত�োমার জীবন
সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিশদে লেখার সাহস আমার এর
আগে কখনও হয়নি। ত�োমার সুস্বাস্থ্য ও ভাল�ো থাকার
জন্য আমি সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি আর
আমাদের সকলের জন্য ত�োমার আশীর্বাদ চাই।
আমি ত�োমার চরণে প্রণাম জানাই।

মিডিয়া কর্নার
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শ্রী জগন্নাথ
রথ যাত্রা
(১-৯ জুলাই ২০২২)

হিন্দু ধর্মেজগন্নাথ রথযাত্রার অপরিসীম তাৎপর্যরয়েছে।
পুরীতে (ওড়িশা) প্রতি বছর এই যাত্রার আয়োজন করা
হয়। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, প্রতি বছর আষাঢ় মাসের
শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে (এবার ১ জুলাই) পুরী যাত্রা
করা হয়। এতে জগন্নাথ, ভাই বলভদ্র ও ব�োন সুভদ্রার
মূর্তি তিনটি ভিন্ন রথে করে শহর পরিভ্রমণে নিয়ে যাওয়া
হয়। পুরী ছাড়াও গুজরাত, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ,
দিল্লি, অন্ধ্রপ্রদেশ, অমৃতসর, ভ�োপাল, বেনারস এবং
লখনউয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ, সান ফ্রান্সিসক�ো এবং
লন্ডনেও জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়।
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শ্রী জগন্নাথের শুভ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে
আপনাদের সকলকে আমার উষ্ণ
শুভেচ্ছা জানাই। আমি কামনা
করি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভরা এই যাত্রা
দেশবাসীর জীবনে সুখ , সমৃদ্ধি , স�ৌভাগ্য
ও স্বাস্থ্য বয়ে আনুক। জয় জগন্নাথ!
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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