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বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

আত্মনির্ভরতা

আত্মসম্মান জাগ্রত করে

নতু ন ভারতের উন্নয়ন যাত্রার লক্ষ্য হল প্রতিটি নাগরিকের
ক্ষমতায়ন। এবং সেই লক্ষ্য পূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সামাজিক
ন্যায়বিচার এবং সম্প্রীতির সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২

সূর্য

আন্তর্জাতিক সূর্যদিবস

ভবিষ্যতের
নির্ভরয�োগ্য সঙ্গী

সমগ্র মানবজাতি সারা বছর যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে সূর এক
্য
ঘন্টায় পৃথিবীতে সেই একই পরিমাণ
শক্তি সরবরাহ করে। যখন সমগ্র বিশ্ব আজ সংকটের সম্মুখীন, তখন স�ৌর শক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হয়ে উঠেছে। গত বছর গ্লাসগ�োয় যখন বিশ্ব এই বিষয়ে বিতর্ক করছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী ‘এক সূর ,্য এক বিশ্ব, এক গ্রিডে’র মন্ত্র পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। এটি আমাদের সময়ের সবচেয়ে
কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন। স�ৌর শক্তির ব্যবহার প্রচারের জন্য প্রতি বছর ৩ মে আন্তর্জাতিক সূর দিবস
্য
পালন
করা হয়। ভারত শুধুমাত্র ক্রমাগত স�ৌর বিদ্যুতের ক্ষমতার উন্নতি করেনি, বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যে
এটিই একমাত্র দেশ যে নির্ধারিত সময়ের আগে পুনর্নবীকরণয�োগ্য শক্তির লক্ষ্যগুলি অর্জন করেছে।
জাতীয় স�ৌর মিশনের অধীনে ভারত
২০২২ সালের মধ্যে ২০ গিগাওয়াট
স�ৌর শক্তির ক্ষমতার লক্ষ্য নির্ধারণ
করেছে। স্বচ্ছ শক্তির জন্য কেন্দ্রীয়
সরকার ২০১৫ সালে এটি সংশ�োধিত
১০০ গিগাওয়াটে উন্নীত করেছে। এর
লক্ষ্য হল ২০৩০ সালের মধ্যে ২৯০
গিগাওয়াট স�ৌর শক্তি পাওয়া।
অধিকাংশ স�ৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের
ছাদের স�ৌরবিদ্যুৎ (৪০%) এবং স�ৌর
পার্কের (৪০%) অবদান রয়েছে। ২০৩০
সালের মধ্যে ২৮০ গিগাওয়াট স�ৌর
ক্ষমতার জন্য "জেনারেশন-লিঙ্কড
ইনসেনটিভ" চালু করা হয়েছে, এর
জন্য খরচ হচ্ছে ১৯,৫০০ ক�োটি টাকা।
পিএম কুসুম মহাভিযানের মাধ্যমে,
অনুর্বর জমিতে স�ৌর শক্তি উৎপাদনের
ব্যবস্থা করে কৃষকদের স্বাবলম্বী করার
একটি উদ্যোগও চালু করা হয়েছিল।
ভারতের প্রতিটি রাজ্যে অন্তত একটি
স�ৌর শহর স্থাপনের কাজ চলছে।

আন্তর্জাতিক স�ৌর জ�োট

২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর প্যারিসে ভারত এবং
ফ্রান্স "জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘ
কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্ক"-এর ২১তম সভায়
আন্তর্জাতিক স�ৌর জ�োট প্রতিষ্ঠা করে। এর সদর
দফতর গুরুগ্রামে (হরিয়ানা)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
আন্তর্জাতিক স�ৌর জ�োটের ১০১তম সদস্য দেশ
নিউ
সমাচার
১-১৫নেপালও
মে, ২০২২য�োগ দিয়েছে।
হয়েইন্ডিয়া
উঠেছে।
সম্প্রতি

"ভারত যখন বিকাশের এক নতু ন পথের পথিক হয়েছে,
আমাদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে,
আমাদের শক্তি এবং বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তাগুলিও
বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতকে আত্মনির্ভর
দেশ হয়ে উঠতে গেলে বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা একান্ত
প্রয়�োজনীয় হয়ে উঠেছে। স�ৌর শক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করবে। এবং আমাদের প্রচেষ্টায় ভারত
এই ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে উঠবে।"

নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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ভিতরের পাতায়

সুশাসন ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণহতে সাহায্য
করছে

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

ভাষা সম্পাদক

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

বরিষ্ঠ পরিকল্পক

প্রচ্ছদ
নিবন্ধ

সুরক্ষিত এবং স্বনির্ভর ভারত গড়ে ত�োলা হচ্ছে যা সাধারণ
মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করে তু লছে। ১৪-২৭

দেশের ঐতিহ্যের
জীবন্ত প্রতীক

শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

ব্যক্তিত্ব- ডঃ পাণ্ডুরঙ ভামান কানে | ৬
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ৭

পরিকল্পক

দিব্যা তল�োয়ার,
অভয় গুপ্ত

প্রধানমন্ত্রী নতু ন দিল্লিতে
প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের
উদ্বোধন করেছেন। ৩২-৩৩

১৮৫৭ সালের সংগ্রাম
এখন তের�োটি ভাষায়
উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

ভারতের প্রথম
স্বাধীনতা লড়াই
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বরুয়ার কাহিনি পড়ু ন। ৪০-৪৩
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সম্পাদকের কলমে
অভিনন্দন!
প্রতিটি প্রচেষ্টা তার সাথে সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সুয�োগ নিয়ে আসে। আগে যে লক্ষ্যগুল�োকে
অসম্ভব বলে মনে করা হত�ো, সেগুল�ো এখন বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। আমাদের প্রাচীন শ্লোকে বলা
হয়েছে যে:
ক্ষনশঃ কানাশশ্চৈব, বিদ্যাম অর্থচ সদয়েত।
ক্ষণে নষ্ট কৃত বিদ্যা, ক্ষণে নষ্ট কৃত ধনম ||
ূ
এর অর্থ- আমরা যখন জ্ঞান অর্জন করতে চাই, তখন আমাদের প্রতিটি মুহর্তকে
কাজে লাগাতে
হবে। আমরা যখন অগ্রগতি করতে চাই, প্রতিটি কণা, প্রতিটি সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত।
কারণ, ক্ষণিকের ভুলে বিদ্যা-জ্ঞান ল�োপ পায়, ধনসম্পদের বিনাশ হয়, উন্নতির পথ র�োধ হয়।
ূ , প্রতিটি সম্পদকে
একইভাবে প্রতিটি ব্যক্তি ও দেশকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে হয় তবে প্রতিটি মুহর্ত
পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। এটি স্বনির্ভরতার মূল মন্ত্র। স্বনির্ভরতার গুরুত্ব এই উদাহরণ থেকে
সবচেয়ে ভাল�োভাবে ব�োঝা যায়- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী একবার ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথের সঙ্গে
দেখা করলে রানি প্রধানমন্ত্রীকে একটি রুমাল দেখান। খাদির তৈরি সেই রুমালটি তিনি তাঁর বিয়ের সময়
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন। এর বার্তা স্পষ্ট যে ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী,
কিন্তু দেশ অমর। এটি এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার আহ্বান জানায় যা নিরাপদ এবং স্ব-সমর্থক
হবে, মানুষের জীবনকে সহজ করে তু লবে।
গত কয়েক বছরে, এই চিন্তা সরকারকে নতু ন ভারতকে স্বনির্ভর করার জন্য পরিকল্পনা গঠনে এবং
তারপরে সেগুলি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিচ্ছে। উজ্জ্বলা, মুদ্রা, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, ই-নাম,
পেনশন-সুরক্ষা, ওস্তাদ-হুনার, এবং শ্রম সংস্কারের মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুরক্ষার
মত�ো অনেক প্রকল্প বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই সংস্করণের প্রচ্ছদ নিবন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের এই
প্রকল্পগুলি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে।
দুই বছর আগে ১২ মে আত্মনির্ভর ভারত-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল, এই পটভূ মিতে আসুন এর সফল
যাত্রার কথা জেনে নেব। এছাড়াও এই সংস্করণে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস (১১ মে) উপলক্ষ্যে স্বনির্ভরতায়
প্রযুক্তির অবদানের কথা, কর�োনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্যের কাহিনি রয়েছে। এই পত্রিকায় আরও
যেসব নিবন্ধ রয়েছে, তা হল ব্যক্তিত্ব বিভাগে ডঃ পান্ডুরং ভামান কানে, ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহে
অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাহিনি।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: আত্মসম্মান এবং স্বাবলম্বন হল স্বনির্ভর ভারতের চালিকা শক্তি। ভারতের অগ্রগতি
সম্পূর্ণভাবে এর ওপর নির্ভরশীল।
আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের এই ঠিকানায় ইমেল মারফৎ জানান response-nis@pib.gov.in
ধন্যবাদান্তে,

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

ডাকবাক্স
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা
অত্যন্ত কারকর
্য
তথ্য প্রদান করে।
এই সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলি
ভারতের
উন্নয়নমূলক
কাজের
উপর আল�োকপাত করে। ছায়াবাদী
কবি মহাদেবী বর্মার কাহিনিও
অনুপ্রেরণাদায়ক। এছাড়াও, সরকারের
নতু ন প্রকল্প সম্পর্কে প্রয়�োজনীয় তথ্য
পাওয়া যায়।
মুকেশ কুমার/ ঋষি ভার্মা
mukesh123idea@gmail.com
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার
বিষয়বস্তু খুবই উপয�োগী। এটি সকলের
জন্য প্রয়�োজনীয় কিন্তু আমার এলাকায়
এই পত্রিকাটি পাওয়া যায় না। আমি
কীভাবে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার
হার্ড কপি পেতে পারি?

আমি
গুজরাট
সরকারের
কৃষি ও নগর হাউজিং বিভাগের
প্রতিমন্ত্রী এবং সাভারকুন্ডলা/লিলিয়া
বিধানসভার সদস্য হিসাবে জনসেবা
করছি। ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকা
পড়ে খুব ভাল�ো লাগছে এবং একই
সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে
বিস্তারিত তথ্য প্রদানের কাজটিও
প্রশংসনীয়।

কে. রাজু
azzzsvt@gmail.com
২০২২ সালের ১-১৫ মার্চ সংস্করণটি
দেশ গঠনে মহিলাদের ভূ মিকা তু লে
ধরে যা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক।
আমরা অধীর আগ্রহে পরবর্তী সংখ্যার
জন্য অপেক্ষা করছি।

ভিভি ভাঘাসিয়া
vaghasiyavv@gmail.com

pkbarik721@gmail.com
আমি ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকাটি পড়ে খুব খুশি। এই পত্রিকাটি বর্তমান বিষয়ের উপর অনেক তথ্য
ূ আমি শুধুমাত্র অনলাইন পত্রিকাটি দেখতে পাই। আমি কীভাবে এর হার্ড কপি
সরবরাহ করে। কিন্তু, এই মুহর্তে
পেতে পারি?
চেন্নাকেসাভুলু এ কেসভা
kesava.anumati@gmail.com

য�োগায�োগের ঠিকানা: ২৭৮, ব্যুর�ো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতু ন দিল্লি- ১১০০০৩

ইমেল: response-nis@pib.gov.in
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ভারতের কৃষি রফতানি ৫০ বিলিয়ন
মার্কিন ডলারের রেকর্ড স্পর্শকরেছে

ক�ো

ভিড-১৯ অতিমারির মত�ো অভূ তপূর্ব
পরিস্থিতিতেও
২০২১-২২
অর্থবছরে ভারতের কৃষি রপ্তানি প্রায় ২০%
বৃদ্ধি পেয়ে ৫০.২১ মার্কিন বিলিয়ন হয়েছে, যা
কৃষি রপ্তানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। রফতানিজাত
দ্রব্যগুলির মধ্যে রয়েছে সামুদ্রিক ও
কৃষিজাত পণ্য। ডিরেক্টরেট জেনারেল
অফ কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড
স্ট্যাটিস্টিকস (ডিজিসিআইএস) অনুসারে,
ভারত চালের ক্ষেত্রের বিশ্ব বাজারের প্রায়
৫০% দখল করেছে। ২০২১-২২ সালে চালের
রফতানি বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন
ডলার হয়েছে, যেখানে গম রফতানি বেড়েছে ২.১৯
বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গম ২৭৩ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি
পেয়েছে, ২০২০-২১ সালে ৫৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
থেকে প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ সালে ২১১৯
মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। চিনি রফতানির পরিমাণ

ছিল ৪.৬ বিলিয়ন এবং অন্যান্য দানাশস্যের পরিমাণ
ছিল ১.০৮ বিলিয়ন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা,
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়,
মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং
মহারাষ্ট্রের কৃষকরা চাল, গম এবং অন্যান্য
খাদ্যশস্য রফতানি করে উপকৃত হয়েছেন।
সামুদ্রিক পণ্যের রফতানিও এখন পরন্ত
্য
সর্বোচ্চ যা হল ৭.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার,
এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা,
তামিলনাড়ু , কেরালা, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাত
তথা উপকূলীয় রাজ্যগুলির কৃষকরা উপকৃত
হয়েছেন। মশলা রফতানি টানা দ্বিতীয় বছরে
৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে প�ৌঁছেছে। একাধিক সমস্যার
সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, কফি রফতানি এই প্রথমবার
এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে, যার
থেকে কর্ণাটক, কেরালা এবং তামিলনাড়ু র কফি চাষিরা
লাভবান হয়েছেন।

প্রতিরক্ষা পণ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি
করতে ১০১টি নতু ন পণ্যের স্বদেশীকরণ

খাতে স্বদেশীকরণকে উৎসাহিত করে,
প্রতিরক্ষা
ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হওয়ার পথে আরও

একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৭ এপ্রিল ১০১টি
প্রতিরক্ষা পণ্যের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল,
যেখানে পাঁচ বছরের জন্য আমদানি নিষিদ্ধ এবং
পণ্য ক্রয় ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা
হয়েছিল। এসব পণ্য আমদানির পরিবর্তে এখন
দেশেই তৈরি করা হবে। ২০২০ সাল থেকে এখন
পরন্ত
্য দুটি তালিকা জারি করে ২০৯টি অস্ত্র আমদানি
নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ২০২০ সালের আগস্টে প্রথম
তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তারপরে ২০২১ সালের
মে মাসে দ্বিতীয় তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটি
লক্ষণীয় যে বহুকাল ধরে ভারত বিশ্বের মধ্যে অন্যতম
অস্ত্র ক্রেতা ছিল। একারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
তাঁর "আত্মনির্ভর ভারত" উদ্যোগের অংশ হিসাবে
প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভরতার উপর জ�োর দিয়েছেন।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মতে, "এই তিনটি
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তালিকা প্রকাশের জন্য সরকারের অনুপ্রেরণা হল
দেশীয় শিল্পের ক্ষমতা শক্তিশালী করা।" ভারতীয় সশস্ত্র
বাহিনীর চাহিদা মেটান�ো ছাড়াও, এটি আন্তর্জাতিক
মানের সরঞ্জাম রফতানি করবে। এটি প্রযুক্তি এবং
উৎপাদন ক্ষেত্রে নতু ন বিনিয়োগ আকর্ষণ করে দেশীয়
গবেষণা ও উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তু লতে পারে।

সংবাদ সংক্ষেপ

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার
ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি

ভা

রতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এবং
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের
উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ
গ�োয়েল এবং অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য, পরটন
্য এবং
বিনিয়োগ মন্ত্রী ড্যান তেহান একটি ভার্চুয়াল
অনুষ্ঠানে ভারত-অস্ট্রেলিয়া অর্থনৈতিক সহয�োগিতা
ও বাণিজ্য চুক্তি (ইন্ডওস ইসিটিএ) স্বাক্ষর করেছেন।
এক মাসের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর তৃতীয় বৈঠক।
এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন
যে এত অল্প সময়ের মধ্যে চুক্তি এবং ইন্ডওস
ইসিটিএ স্বাক্ষর করা দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক
আস্থার গভীরতা প্রদর্শন করে। অস্ট্রেলিয়ার
প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের মতে, বাণিজ্য ও
অর্থনৈতিক সহয�োগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইন্ডওস
ইসিটিএ কাজ, অধ্যয়ন এবং ভ্রমণের সুয�োগ
সম্প্রসারণের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে
সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। ভারত-অস্ট্রেলিয়া
অর্থনৈতিক সহয�োগিতা চুক্তি বা ইসিটিএ হল একটি
ন্যায্য এবং ভারসাম্যপূর্ণবাণিজ্য চুক্তি যা পণ্য এবং
পরিষেবা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। দুই দেশের
মধ্যে শিক্ষার্থী, পেশাজীবী এবং পরটকদের
্য
আদানপ্রদান সহজতর হবে। এটি পণ্য ও পরিষেবার
দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে বাড়িয়ে তু লবে, পাশাপাশি
নতু ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল
অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম হবে
ভারতের অর্থনীতি

ক�ো

ভিড অতিমারি এবং রাশিয়া ইউক্রেন
সংকটের সময়ও দেশের অর্থনীতি মজবুত
ছিল। গ্লোবাল কনসালটিং ফার্ম কেপিএমজি’র মতে
২০২২ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের সবচেয়ে
দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলির মধ্যে থাকবে। ২০২১-২২
অর্থবছরে ভারতের বৃদ্ধির হার ৯.২% এবং ২০২২২৩ অর্থবছরে ৭.৭% হতে পারে। কেপিএমজির মতে,
ভারত সরকারের বর্তমান নীতি অর্থনৈতিক গতিকে
অব্যাহত রাখবে। এই খাতে অবকাঠাম�ো শক্তিশালী এবং
বিনিয়োগের উপর জ�োর দেওয়া শুধু প্রবৃদ্ধিই ত্বরান্বিত
করবে না, এর ফলে বেকারত্বও কমবে। কেপিএমজি’র
মতে, কর�োনার পর ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের
হার ত্বরান্বিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের অগ্রগতি
এবং চাহিদা বৃদ্ধির ফলে গতিশীলতা সূচক, প্রত্যক্ষ কর
সংগ্রহ এবং বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে
শিল্প সংস্থা ফিকি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৪% জিডিপি
বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে।

ভারতে তৈরি বিমান প্রথম
বাণিজ্যিক উড়ান হিসাবে ডিব্রুগড়
থেকে পাসিঘাট যাত্রা করেছে

কে

ন্দ্রীয় সরকার য�োগায�োগের উপর জ�োর
দিয়েছে এবং এই প্রচেষ্টার ফল হল উড়ান
প্রকল্প। এই প্রথমবার অ্যালায়েন্স এয়ার বাণিজ্যিক
ফ্লাইটে একটি দেশীয়ভাবে প্রস্তুত ডর্নিয়ার বিমান
ব্যবহার করেছিল। ১২ এপ্রিল ডিব্রুগড় এবং পাসিঘাটের
মধ্যে উড়ান চলাচলের জন্য ডর্নিয়ার ২২৮ বিমান
ব্যবহার করা হয়েছিল। সতের�ো জনের আসন ক্ষমতা
সম্পন্ন ডর্নিয়ার ২২৮ দিন এবং রাত কাজ করতে
সক্ষম এবং এটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক
সংয�োগ এবং য�োগায�োগ উন্নত করবে। শুধু তাই নয়,
এই বিমানটি পার্বত্য এলাকায় ছ�োট রানওয়ে থেকে
যাত্রা এবং অবতরণও করতে পারে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২
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ডঃ পাণ্ডুরং ভামান কানে

সংস্কৃতের
কর্ময�োগী
জন্ম- ৭ মে ১৮৮০, মৃত্যু- ১৮ এপ্রিল ১৯৭২

ভারতে এমন অনেক পণ্ডিত রয়েছেন যারা ভারতীয় চিন্তা, ধর্মএবং আধ্যাত্মিকতার উপর প্রশংসনীয় কাজ
করেছেন। তাঁদের এই অসামান্য প্রতিভা, কাজ শুধুমাত্র ইতিহাসই সৃষ্টি করেনি বরং ভারতকে জগৎসভার শ্রেষ্ঠ
আসন লাভ করতে সাহায্য করেছে। আজ যদি সংস্কৃ তকে বিশ্বের সমস্ত ভাষার জননী হিসাবে বিবেচনা করা হয়
তবে বলতেই হয় এটি একদিনে সম্ভব হয়নি। এর পিছনে বহু গুণী ব্যক্তির অবদান রয়েছে, যাঁদের মধ্যে অন্যতম
প্রধান হলেন মহান সংস্কৃ ত পন্ডিত পান্ডুরং ভামান কানে।

পা

ন্ডুরং ভামান কানে দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত।

ভামান কানে ১৮৮০ সালের ৭ মে মহারাষ্ট্রের
রত্নগিরির এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম
গ্রহণ করেছিলেন। কানের বাবা ভামান শঙ্কর কানে একজন
তালুক আইনজীবী ছিলেন। কানে এসপিজি বিদ্যালয় থেকে
শিক্ষা সম্পন্ন করেন, তিনি জেলায় ২৩তম স্থান অধিকার
করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী ছয় বছরে তিনি বিএ, এমএ, এলএলবি
এবং এলএলএম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সরকারি স্কু লে
সাত বছর শিক্ষকতা করেন। কিন্তু পদ�োন্নতির ক্ষেত্রে
বৈষম্যের শিকার হওয়ায় তিনি সরকারি চাকরি থেকে
পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি বম্বে হাইক�োর্টে ওকালতি শুরু
করেন।
প্রাচীন সামাজিক আইন ও ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর রচিত বইটি
ু হাজার চারশ�ো বছরে হিন্দু
সপ
ু রিচিত। এই গ্রন্থে গত দই
ধর্মীয় ও নাগরিক আইনের বিবর্তনের বিবরণ রয়েছে। তাঁর
বইগুলিতে কানে এই নিয়মগুলি বিষয়ে গভীর পরবেক্ষণ
্য
প্রকাশ করেছিলেন, সেইসঙ্গে নিয়মগুলির বিবর্তনের বর্ণনাও
দিয়েছিলেন।
তিনি ‘বিচারময়ুখ’ নামে একটি সংস্কৃ ত গ্রন্থ লিখছিলেন।
তিনি মনে করেছিলেন এই বইটির ভূ মিকা এমনভাবে
লিখতে হবে যাতে পাঠকরা ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসের একটি
দ্রুত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পান। কানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,
নিয়ম বিষয়ের অনস
ু ন্ধানে এক বই থেকে অন্য বই, এক
তথ্য থেকে অন্য তথ্য খজ
ু ঁ তেন। ১৯৩০ সালে ‘ধর্মশাস্ত্রের
ইতিহাস’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিনি 'ধর্মশাস্ত্রের
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ইতিহাস' প্রথমে ইংরেজি, তারপর সংস্কৃ ত ও মারাঠিতে রচনা
করেন। এর পাঁচটি খণ্ড পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়।
১৯৬২ সালে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩০
‘ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে’র প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয় তখন
তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর। গ্রন্থের সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত
হওয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ৬৫০০ পৃষ্ঠা
সম্বলিত এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি ছাড়াও তিনি আরও একাধিক
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভবভূ তির লেখা উত্তররামচরিত,
বানভট্টের রচিত কাদম্বরী, হর্ষচরিত, হিন্দু রীতিনীতি, আধুনিক
আইনের ইতিহাস এবং সংস্কৃ ত কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাস তিনি
ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র,
গণিত, সাংখ্য, য�োগ এবং পুরাণ-সহ ধর্মশাস্ত্রের সমস্ত দিকের
উপর আল�োকপাত করেছেন। লেখার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি
উদার, সমাল�োচনামূলক এবং সমসাময়িক ছিল। তিনি মনে
করতেন যে ধর্মীয় নিয়ম চিরন্তন নয়। তিনি অস্পৃশ্যতা এবং
বিধবাদের কেশ কর্তনের মত�ো অমানবিক প্রথার বির�োধী
ছিলেন।
সংস্কৃ ত আচার পা
্য ন্ডুরং ভামান কানে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৯৫৩-১৯৫৯
সাল পরন্ত
্য রাজ্যসভার মন�োনীত সদস্য ছিলেন। এছাড়াও
তিনি প্যারিস, ইস্তাম্বুল এবং কেমব্রিজে একাধিক সম্মেলনে
ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। "ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস"
গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৫৬ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার
পান। ভারত সরকার তাঁকে "মহামহ�োপাধ্যায়" উপাধিও
দিয়েছিল। ১৯৬৩ সালে তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান
‘ভারতরত্ন’ সম্মানে ভূ ষিত করা হয়।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

সমস্ত সরকারি স্কিমগুলিতে পুষ্টিকর চাল বিতরণের
অনুম�োদন, গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রসারণের অনুম�োদন
কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামের দরিদ্র মানুষদের জীবনযাপনের মান উন্নত করতে বদ্ধপরিকর।
এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৪ সালের মধ্যে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলগুলিতে পর্যায়ক্রমে পুষ্টিকর চাল বিতরণের অনুম�োদন দিয়েছে, যাতে শিশু, মহিলা
এবং স্তন্যদানকারী মায়েরা সঠিক পুষ্টি পান। একই সঙ্গে মন্ত্রিসভা সংশ�োধিত জাতীয় গ্রাম
স্বরাজ অভিযানকে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ এবং অটল উদ্ভাবন মিশনকে ২০২৩ সালের
২০ মার্চ পরন্ত
্য সম্প্রসারণের অনুম�োদন দিয়েছে। উভয় স্কিমের লক্ষ্য হল গ্রামীণ স্থানীয়
সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করা।
n

n

n

n

n

n

সিদ্ধান্ত: জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে,
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নির্দিষ্ট গণ বিতরণ ব্যবস্থা,
ইন্টিগ্রেটেড
চাইল্ড
ডেভেলপমেন্ট
সার্ভিস
(আইসিডিএস) বা সমন্বিত শিশু উন্নয়ন সেবা,
প্রধানমন্ত্রী প�োষণ, শক্তি নির্মান-প্রধানমন্ত্রী প�োষণ এবং
ভারত সরকারের অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে
সুরক্ষিত চাল বিতরণের অনুম�োদন দিয়েছে।
প্রভাব: ২০২৪ সালের জুন মাসের মধ্যে, সমস্ত রাজ্য
এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে পর্যায়ক্রমে পুষ্টিকর চাল
বিতরণ করা হবে। পুষ্টিকর চাল তৈরির সম্পূর্ণ খরচ বহন
করবে ভারত সরকার, এর জন্য প্রতি বছর আনুমানিক
২৭০০ ক�োটি টাকা ব্যয় হবে। নারী, শিশু এবং স্তন্যদানকারী
মায়েরা এই প্রকল্প থেকে সব থেকে বেশি উপকৃত হবেন।
সরবরাহ ও বিতরণের জন্য ইতিমধ্যে ৮৮.৬৫ লক্ষ মেট্রিক
টন পুষ্টিকর চাল কেনা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ
পর্যন্ত সংশ�োধিত রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানের
মেয়াদ বাড়ান�োর অনুম�োদন দিয়েছে। গ্রামীণ স্থানীয়
সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ৫৯১১ ক�োটি
টাকা ব্যয় হবে।
প্রভাব: এটি ২.৭৮ লক্ষের বেশি গ্রামীণ স্থানীয় সরকারকে
সুস্থায়ী উন্নয়নে লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে। একইসঙ্গে
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি নিরপেক্ষতা এবং অন্তর্ভুক্তি
প্রচার করা সেবা প্রদান এবং স্বচ্ছতায় সহায়তা করবে।
প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে ৫৯১১ ক�োটি টাকা খরচ হবে।
সিদ্ধান্ত: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত
অটল উদ্ভাবন মিশন সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
প্রভাব: অটল উদ্ভাবন মিশনের লক্ষ্য হল ১০,০০০ অটল
টিঙ্কারিং ল্যাব, ১০১ অটল ইনকিউবেশন সেন্টার এবং
৫০ অটল কমিউনিটি ইন�োভেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা।

n

n

এটি ‘অটল নিউ ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জে’র মাধ্যমে ২০০টি
স্টার্টআপকেও সহায়তা করছে। উল্লিখিত কেন্দ্রগুলি স্থাপন
এবং সুবিধাভ�োগীদের সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন
করার জন্য ম�োট ২০০০ ক�োটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ
করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত: মন্ত্রিসভা কয়লা ও জ্বালানি পরিকাঠাম�ো
উন্নয়নের জন্য ১৯৫৭ সালের কয়লা সেক্টর আইনের
অধীনে অধিগৃহীত জমি ব্যবহারের জন্য একটি নীতি
অনুম�োদন করেছে।
প্রভাব: যেসব জমিতে কয়লা উত�্তোলন হয়েছে সেগুল�ো
পুনরায় ব্যবহার করা হবে এবং ফলস্বরূপ, খনির বাইরে
থাকা জমি সুরক্ষিত হবে। এছাড়া কয়লা ও জ্বালানির
জন্য পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলা হবে। এটি প্রত্যক্ষ ও
পর�োক্ষ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত এলাকায়
বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২
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সফলতার দুই বছর

স্বনির্ভরতার উপর ভিত্তি
করে নতু ন ভারত নির্মাণ
ক�োভিডের মত�ো সংকটকালীন পরিস্থিতিতে যখন প্রতিটি দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২০ সালের ১২ মে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ প্রচারাভিযান শুরু
করেছিলেন, যার স্লোগান ছিল ‘দুর্যোগের সুয�োগ’ এবং ‘ভ�োকাল ফর ল�োকাল’। এর লক্ষ্য ছিল:
ভারত এবং এর জনগণকে সমস্ত ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণএবং স্বাধীন করা। তিনি আরও বলেন যে
ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাঁচটি স্তম্ভ-অর্থনীতি, পরিকাঠাম�ো, ব্যবস্থা, প্রাণবন্ত জনসংখ্যা এবং
চাহিদা। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন কৃষি সরবরাহ
শৃঙ্খল সংস্কার, একটি স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা, সহজ এবং স্পষ্ট আইন, দক্ষ মানব সম্পদ, এবং
একটি শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থা। স্বনির্ভর ভারত অভিযানের অংশ হিসাবে ঘ�োষিত অর্থনৈতিক
প্যাকেজটি কেবল কঠিন সময়েই অর্থনীতিকে সাহায্য করেনি, এটি গত দুই বছরে এক নতু ন
ভারতের বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

শ

তাব্দীর সবচেয়ে ভয়ংকর মহামারি ক�োভিডের
সময় এবং তৃতীয় লকডাউনের সময়ে একটি
দুই-শব্দের মন্ত্র, "আত্মনির্ভরতা" সারা দেশকে
উৎসাহিত করেছিল। অর্থনীতি বিপরস্ত
্য হয়ে পড়েছিল,
অধিকাংশ মানুষ ঘরে বন্দি ছিলে। সকলে অজানা আতঙ্কে
দিন কাটাচ্ছিল। এসবের মাঝে এই দুটি শব্দ দেশে নতু ন
প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২০
সালের ১২ মে ‘স্বনির্ভর ভারত’ প্রচারাভিযান এবং ২০ লক্ষ
ক�োটি টাকারও বেশি মূল্যের একটি অর্থনৈতিক প্যাকেজ
চালু করার ঘ�োষণা করেছিলেন। ঘ�োষণার আগেই সরকার
সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল।
পরের দিন অর্থাৎ ১৩ মে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন
দেশের ব্লুপ্রিন্ট উন্মোচন করেছিলেন। "আত্মনির্ভরতা"
শব্দটি বিশ্বের সবচেয়ে আল�োচিত শব্দ হয়ে উঠবে এবং
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এটি অক্সফ�োর্ড অভিধানের বছরের সেরা শব্দের মর্যাদাও
পাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর
জাতীয় নীতির রূপকল্প বাস্তবায়নে গ�োটা দেশ একত্রিত
হয়েছে। আজ, একটি নতু ন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে, স্বনির্ভর
ভারত গড়ে ত�োলার পথে এগিয়ে চলেছে। এই কারণেই
ভারত এখন বিশ্বজুড়ে একটি উৎপাদন শক্তি হিসাবে
বিবেচিত হয়। সরকার ক্রমাগত "মেক ইন ইন্ডিয়া" এবং
ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচার করে এই ক্ষেত্রে প্রচুর
সুয�োগ তৈরি করেছে। মেক ইন ইন্ডিয়া এবং সমস্ত ক্ষেত্রে
স্বয়ংসম্পূর্ণতা সরকারের অগ্রাধিকার। ভারতে ক�োন
দ্রব্যের উৎপাদন শুরু এবং চালান�োর ক্ষেত্রে সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণবাধা হল সম্মতি। এই কারণেই কর�োনা মহামারি
চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে বর্তমান সরকার ২৫,০০০
এরও বেশি কমপ্লেয়েন্স বাদ দিয়ে একটি স্বয়ংক্রিয়
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এভাবেই শুরু হল�ো স্বনির্ভর ভারতের যাত্রা...

সমাজের সকল অংশের প্রতি নজর
প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ য�োজনার
জন্য ১,৯২ ,৮০০ ক�োটি টাকার
প্যাকেজ।
আত্মনির্ভর ভারত প্রচারাভিযান ১.০
এর জন্য বরাদ্দ ১১,০২ ,৬৫০ ক�োটি
টাকা।
প্রধানমন্ত্রী অন্ন কল্যাণ য�োজনার জন্য
৮২ ,৯১১ ক�োটি টাকার প্যাকেজ।
আত্মনির্ভর ভারত প্রচারাভিযান ২.০
এর জন্য বরাদ্দ ৭৩০০০ ক�োটি টাকা।
আত্মনির্ভর ভারত প্রচারাভিযান ৩.০
এর জন্য বরাদ্দ ২ ,৬৫,০৮০ ক�োটি
টাকা।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা ঘ�োষিত
১২ ,৭১,২০০ ক�োটি টাকার উপায়।

ম�োট ২৯,৮৭,৬৪১ ক�োটি টাকা

ক�োভিড শুধু দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই ধীর করেনি,
সাধারণ মানুষের জীবনেও এর প্রভাব পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে একটি স্বনির্ভর ভারত
প্যাকেজ ঘ�োষণা করেছেন। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন
২০২০ সালের ১৩ মে থেকে ১৭ মে পরন্ত্য পাঁচটি ধাপে
দেশকে স্বনির্ভর ভারত প্যাকেজ ১.০-এর সম্পূর্ণব্লুপ্রিন্ট
উপস্থাপন করেছেন। ২০২০ সালের ১২ অক্টোবর
স্বনির্ভর ভারত প্যাকেজ ২.০ ঘ�োষণা করা হয়েছিল
এবং তারপরে ২০২০ সালের ১২ নভেম্বর স্বনির্ভর ভারত
প্যাকেজ ৩.০ ঘ�োষণা করা হয়েছিল। আত্মনির্ভরশীল
ভারত প্যাকেজের ক�োন ধাপে কী সম্পন্ন হয়েছে এবং
কীভাবে এটি আমাদের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে তা
পরীক্ষা দেখে নেওয়া যাক।

দ্রষ্টব্য: প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন য�োজনা শুধুমাত্র তিন মাসের
জন্য উপলব্ধ ছিল। এর পরে, এটি সম্প্রসারিত করা হয়েছিল।
বর্তমানে মন্ত্রিসভা ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পরন্ত্য ষষ্ঠ পর্বের
অনুম�োদন দিয়েছে। সরকার ৮০ ক�োটি মানুষকে বিনামূল্যে
রেশনের জন্য ২ লক্ষ ৬০ হাজার ক�োটি টাকা খরচ করেছে। আগামী
৬ মাসে এর জন্য আরও ৮০ হাজার ক�োটি টাকা খরচ হবে।

৬০ টিরও বেশি দেশে ভারতীয় মিশন এবং
দূতাবাসগুলিতে আত্মনির্ভর ভারত কর্নার

ল�োকসভায় আদিবাসি বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা উত্থাপিত তথ্য
অনুসারে, বিদেশে আত্মনির্ভর ভারত কর্নারের জন্য চ�োদ্দটি
জিআইএস-ট্যাগযুক্ত উপজাতীয় পণ্য ৬৩টি ভারতীয়
মিশন এবং দূতাবাসগুলিতে পাঠান�ো হয়েছে। এর মধ্যে
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পরন্ত
্য এই পণ্যগুলি চল্লিশটিরও
বেশি স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে।

লাইসেন্স নবায়ন ব্যবস্থা চালু করেছে। সরকার প্রতিনিয়ত
শিল্প সংস্কার করছে, ফলাফল আমরা সকলেই দেখতে
পাচ্ছি। পিএলআই-এর মতে, বৃহৎ আকারের ইলেকট্রনিক্স
দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ভারত ২০২১ সালের ডিসেম্বরের

মধ্যে এক লক্ষ ক�োটি টাকার উৎপাদনের লক্ষ্য অতিক্রম
করেছে। চ�োদ্দটি সেক্টরে পিএলআই স্কিমটি বাস্তবায়িত
করা হচ্ছে।
সাধারণ বাজেটেও ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর আভাস
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আত্মনির্ভর ভারত

সফলতার দুই বছর

স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যে ভারতের পদক্ষেপ

পিপিই দেহ আবরক এবং এন৯৫ মাস্কের ক্ষেত্রে ভারত ৪৮টি
দেশকে সহায়তা করেছে

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যক্তিগত সুরক্ষা
সরঞ্জাম (পিপিই কিট) প্রস্তুতকারক হল
ছিল ভারত, কিন্তু অতীতে দেশে এর
উৎপাদন ছিল নগণ্য। ল�োকসভায় বস্ত্র
মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ২০২০
সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসের
মধ্যে দেশে ছয় ক�োটি পিপিই দেহ
আবরক এবং ১৫ ক�োটি এন-৯৫ মাস্ক
তৈরি হয়েছে। দেশের ১১০০টি পিপিই
দেহ আবরক প্রস্তুতকারক এবং ২০০টি
এন-৯৫ মাস্কের নির্মাতারা নিবন্ধিত
হয়েছেন। পিপিই দেহ আবরক এবং
এন-৯৫ মাস্কের ক্ষেত্রে ভারত ৪৮টি
দেশকে সহায়তা করেছে।

রেকর্ড জিএসটি সংগ্রহ

২০২২ সালের মার্চ মাসে জিএসটি সংগ্রহ ছিল ১.৪২ লক্ষ ক�োটি টাকা।
২০২২ সালের জানুয়ারিতে সংগৃহীত ১,৪০,৯৮৬ ক�োটি টাকার রেকর্ড
ভেঙে এটি এখন পরন্ত
্য সর্বোচ্চ জিএসটি সংগ্রহ। ২০২২ সালের মার্চ
মাসের রাজস্ব গত বছরের ওই মাসের জিএসটি রাজস্বের থেকে ১৫%
বেশি এবং ২০২০ সালের মার্চ মাসের জিএসটি রাজস্বের থেকে ৪৬%
বেশি। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এই পঞ্চম বার জিএসটি সংগ্রহ ১.৩০
লক্ষ ক�োটি টাকার গণ্ডি অতিক্রম করেছে।

ভারতে জিডিপি বৃদ্ধির হার বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত

কর�োনা মহামারির মত�ো অভূ তপূর্বপরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার
লকডাউনের মত�ো কঠ�োর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এর ফলে
শুধুমাত্র জিডিপি বৃদ্ধির হার -২৩.৯ শতাংশে নেমে আসেনি,
বরং সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ভারতে মন্দার আশঙ্কা
করছেন। ২০২০-২০২১ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি
প্রবৃদ্ধি ০.৪ শতাংশে প�ৌঁছালে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের
প্রাথমিক অনুমান হল -৭.২%। ২০২১ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর
ত্রৈমাসিকে ভারতে জিডিপি হার ৫.৪ শতাংশে প�ৌঁছেছে।

রেকর্ড এফডিআই-এর মাধ্যমে বিশ্বের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে
সরকারের বিনিয়োগকারী-বান্ধব এফডিআই নীতি এবং সেই
সঙ্গে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আস্থা প্রমাণ করে যে এফডিআই
প্রবাহ এক নতু ন উচ্চতায় প�ৌঁছেছে। ২০১৪-১৫ সালে
ভারতে এফডিআই প্রবাহ ছিল ম�োট ৪৫.১৪ বিলিয়ন মার্কিন
ডলার, এবং তারপর থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১
অর্থবছরে, ভারত ৮১.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (অস্থায়ী)
সর্বোচ্চ বার্ষিক এফডিআই প্রবাহ পেয়েছে, যা আগের বছরের

তু লনায় ১০% বৃদ্ধি। ২০২১ সালের প্রথম ছয় মাসে এফডিআই
প্রবাহ ৪% বেড়ে ৪২.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, যা
গত বছরের একই সময়ে ৪১.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।
গত সাত অর্থবছরে (২০১৪-২০২১) ভারত ম�োট ৪৪০.২৭
বিলিয়ন মার্কিন ডলার এফডিআই প্রবাহ পেয়েছে, যা গত ২১
বছরে দেশে ম�োট এফডিআই প্রবাহের (৭৬৩.৮৩ বিলিয়ন
মার্কিন ডলার) প্রায় ৫৮%।

ফিরে এসেছে। বাজেট-পরবর্তী ঘ�োষণার প্রতিক্রিয়ায়,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন, এই বাজেটে 'স্বনির্ভর
ভারত' এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি
আমাদের শিল্প এবং অর্থনীতি উভয়ের জন্যই অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতাব্দীর ভারতের অন্যতম
প্রচারাভিযান হল ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’। এটি আমাদের বাকি
বিশ্বের কাছে আমাদের সম্ভাবনা প্রদর্শন করার একটি

সুয�োগ প্রদান করে। ভারতের মত�ো একটি বিশাল দেশ
যদি শুধুমাত্র একটি বাজার হিসাবে থেকে যায়, তবে এর
থেকে আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে ক�োন
অগ্রগতি বা সুয�োগ আসবে না।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়ীদের
সঙ্গে, কখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রের অংশীদারিদের সঙ্গে বা
ওয়েবিনারের মাধ্যমে তরুণদের সঙ্গে আলাপচারিতা
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এই প্রথমবার আমাদের রফতানি ৪০০ বিলিয়ন
মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে

ভারত ২০২১-২২ অর্থবছরে পণ্যদ্রব্য রপ্তানিতে একটি নতু ন রেকর্ড গড়েছে। এই
এক বছরে রফতানির পরিমাণ ৪১৭.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি, এর মধ্যে
বৈদ্যুতিক তথ্য বিনিময় করে না এমন বন্দরগুলির পরিসংখ্যান অন্তর্গত নয়।
যদি এই পরিসংখ্যানগুলি একসঙ্গে যুক্ত করা হয় তবে রপ্তানির সংখ্যা সর্বকালের
সর্বোচ্চ ৪১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গত ১২
মাসে রফতানি ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে
৪০.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, ২০২১ সালের মার্চ মাসে ৩৫.২৫ বিলিয়ন
মার্কিন ডলার এবং ২০২০ সালের মার্চ মাসে ২১.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের
তু লনায় ১৪.৫৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয়
বৃহত্তম ম�োবাইল হ্যান্ডসেট
উৎপাদনকারী দেশ

পরবর্তী লক্ষ্য হল ২ ট্রিলিয়ন
মার্কিন ডলার
n

n

২০২৭ সালের মধ্যে রফতানি ২
ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার জন্য
বাণিজ্য প্রচার সংস্থা স্থাপন করা
হয়েছে।
২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য
রফতানির রেকর্ড ৪১৭ বিলিয়ন ডলারে
প�ৌঁছান�োর পরে ৫০টি দেশের উপর
বিশেষ নজর-সহ বাণিজ্য মন্ত্রক ও
শিল্প মিশন এবং পণ্য ব�োর্ডগুলির সঙ্গে
আল�োচনা অব্যাহত রয়েছে।

n

২০১৪-১৫ সালে ম�োবাইল ফ�োনের
উৎপাদন ছিল ৬ ক�োটি সেট এবং
মূল্য ছিল ১৯ হাজার ক�োটি টাকা যা
২০২০-২১ সালে বেড়ে ৩০ ক�োটি
সেট এবং ২.২০ লক্ষ ক�োটি টাকা
হয়েছে। ২০১৪ সালে দুটি মাত্র
কারখানা ছিল যারা সেলুলার ফ�োন
এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদন করত, কিন্তু
২০২১ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে
দুশ�ো হয়েছে।

'আইআইপি বাড়ছে'

২০২১ সালের এপ্রিল-নভেম্বর মাসের
মধ্যে, শিল্প উৎপাদনের সূচক আইআইপি
বছরে ১৭.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০
সালের এপ্রিল-নভেম্বর মাসে এটি ছিল
-১৫.৩%।

নতু ন চাকরির সুয�োগ পাওয়া
যাচ্ছে
n

দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়ছে

২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভারত চিন, জাপান এবং
সুইজারল্যান্ডকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতু র্থবৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রার
সঞ্চয়কারী দেশে পরিণত হয়েছে।

৪৭৭.৮
২০১৯-২০

৫৭৭.০ ৬৩৩.৬*
২০২০-২১

n

২০২১-২২
n

(পরিসংখ্যান ডলারে, তথ্য ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ অনুসারে)

পিএলআই স্কিমটি চ�োদ্দটি উৎপাদন খাতে এক অভূ তপূর্বসাড়া পেয়েছে। এতে ৬০ লক্ষ
নতু ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে আগামী পাঁচ বছরে ৩০ লক্ষ ক�োটি টাকার
পণ্যের অতিরিক্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

করেছেন। তিনি ভারতের প্রয়োজনে বিদেশি পণ্যগুল�োর
ওপর নির্ভরতা কমান�ো, স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার করা,
প্রতিরক্ষা ও কৃষি পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে স্বনির্ভরতাকে
উৎসাহিত করার উপর জ�োর দিয়েছেন। তিনি বলেন,
“আজ দেশের অগ্রাধিকার হচ্ছে স্বনির্ভরতা এবং সর্বোচ্চ
রপ্তানির উপায়। যখন আমরা একটি স্থানীয় পণ্য কিনি,
স্থানীয়দের সাহায্য করি। এতে স্বনির্ভর ভারত অভিযান

আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ৩.০
এর অংশ হিসাবে আত্মনির্ভর
ভারত র�োজগার য�োজনা ঘ�োষণা
করা হয়েছিল, যা ১ অক্টোবর,
২০২০ থেকে প্রয�োজ্য।
প্রথম দশ মাসের ইপিএফও তথ্য
অনুসারে, এই প্রকল্পটি ৩২.৯ লক্ষ
কাজের সুয�োগ তৈরি করেছে।
৫৮.৫ লক্ষ কর্মী এই প্রকল্প থেকে
উপকৃত হবেন।
এই স্কিমের জন্য ২০২৪ সালের
৩১ মার্চ পর্যন্ত ২২,৮১০ ক�োটি
টাকা খরচ হবে। চলতি অর্থবছরের
পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এই প্রকল্পের
জন্য ৬৪০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ
করেছে।

গতি পায়। তখনও আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি।“
ভারত যে গতিতে 'স্বনির্ভরতা' অর্জন করছে তাতে প্রত্যেক
ভারতীয় গর্ব ব�োধ করছে। তা সে পিপিই কিট তৈরির
বিষয়ে হ�োক বা ইউপিআই, রুপে পেমেন্ট গেটওয়ে বা
দেশীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি বৃদ্ধি
হ�োক না কেন, এর ফলে প্রতিটি ভারতীয় এবং জাতি এই
অগ্রগতি থেকে উপকৃত হয়।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২
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তিনটি উত্তর-পূর্বরাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়
আফস্পা প্রত্যাহার করা হয়েছে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে
উত্তর-পূর্বরাজ্যগুলিতে এই ধরনের একাধিক
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে
নিরাপত্তা পরিস্থিতির উল্লেখয�োগ্য উন্নতি
হয়েছে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। ২০১৪
সালের তু লনায় ২০২১ সালে জঙ্গি ঘটনা ৭৪%
হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে, এই সময়ের মধ্যে,
নিরাপত্তা কর্মী এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের
মৃত্যুর সংখ্যা যথাক্রমে ৬০% এবং ৮৪%
কমেছে।
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

উত্তর-পূর্বভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর অটল প্রচেষ্টা এবং প্রতিশ্রুতির ফল প্রত্যক্ষ করতে পাচ্ছে।
কয়েক দশক ধরে উত্তর-পূর্বউপেক্ষিত ছিল, ওই রাজ্যগুলি উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু এখন এই
রাজ্যগুলি শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অভূ তপূর্বউন্নয়নের স্রোতে সামিল হয়েছে। উত্তর-পূর্বের উন্নয়নে বাধা
সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের জন্য আত্মসমর্পণের পরিবেশ তৈরি করা হয়, এর ফলে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়,
বিছিন্নতাবাদী কারকলাপ
্য
হ্রাস পায়। কেন্দ্র জানিয়েছে যে, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও অসমের একাংশ থেকে
সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন আফস্পা তু লে নেওয়া হচ্ছে।

উ

ত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে বিচ্ছিন্নতাবাদকে দমন
করতে ১৯৫৮ সালে সেনা বাহিনীর হাতে বাড়তি
ক্ষমতা তু লে দিতে লাগু হয় আফস্পা আইন। সেই
আইন নিয়ে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির তরফে বিভিন্ন সময়ে
বহু বির�োধিতা শ�োনা গিয়েছে। কয়েক দশকের বিদ্রোহের
পর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে,
নাগাল্যান্ড, আসাম এবং মণিপুরে সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ
ক্ষমতা আইনের (আফস্পা) অধীনে অশান্ত এলাকাগুলিকে
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কম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে আফস্পা -এর
আওতাভুক্ত এলাকাগুলি হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এই অঞ্চলে
বিদ্রোহের অবসান এবং স্থায়ী শান্তি আনার পথ প্রশস্ত
করবে। শান্তিপূর্ণএবং সমৃদ্ধশালী উত্তর-পূর্বঅঞ্চলের জন্য
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করতে কেন্দ্রীয়
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমস্ত উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে
অবিরাম য�োগায�োগ বজায় রেখেছেন। ফলস্বরূপ, উত্তরপূর্বের অধিকাংশ চরমপন্থী দল আত্মসমর্পণ করেছে,
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প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর নেতৃ ত্বে কখন এবং ক�োথায় আফস্পা বাতিল করা হয়েছিল?
নিরাপত্তার উন্নতির কারণে, ত্রিপুরাকে ২০১৫ সালে
এবং মেঘালয়কে ২০১৮ সালে সম্পূর্ণরূপে আফস্পা
-এর অধীনে স্পর্শকাতর এলাকা থেকে সরান�ো
হয়েছিল।
১৯৯০ সাল থেকে আসামে বেশ কিছু এলাকায় শান্তি
বিঘ্নিত হচ্ছিল। কিন্তু গত সাত বছরে ম�োদী সরকারের
প্রচেষ্টার জন্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।
এটি মাথায় রেখে, ২০২২ সালের ১ এপ্রিল থেকে
আসামের ২৩টি জেলা সম্পূর্ণভাবে এবং একটি
জেলা আংশিকভাবে আফস্পা -এর প্রভাব থেকে
মুক্ত হয়।
২০০৪ সাল থেকে মণিপুর জুড়ে (ইম্ফল প�ৌরসভা
এলাকা ব্যতীত) উপদ্রুত এলাকা হিসাবে ঘ�োষণা
কারকর
্য হয়েছে। ২০২২ সালের ১ এপ্রিল থেকে ছয়টি
জেলার ১৫টি থানা এলাকা বাদ দেওয়া হয়েছে।
১৯৯৫ সাল থেকে, নাগাল্যান্ড অশান্ত, উপদ্রুত
এলাকা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার আফস্পা পর্যায়ক্রমে
বাতিল করতে এবিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ
করেছে। ২০২২ সালের ১ এপ্রিল থেকে নাগাল্যান্ডের
সাতটি জেলার ১৫টি থানা থেকে উপদ্রুত এলাকা
পরিচয়টি সরান�ো হয়েছে।
আফস্পা ২০১৫ সালে অরুণাচল প্রদেশের তিনটি
জেলায় কারকর
্য
ছিল, তার মধ্যে আসাম সীমান্তে
২০ কিল�োমিটার এবং ১৬টি থানা এলাকা ছিল। এই
ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা হচ্ছে, বর্তমানে শুধুমাত্র
তিনটি জেলা এবং অন্য একটি জেলার দুটি থানা
এলাকায় প্রয�োজ্য।
দেশের সংবিধান এবং ম�োদী সরকারের নীতির প্রতি আস্থা
প্রকাশ করেছে। এই সমস্ত ল�োকেরা গণতন্ত্রের নাগরিক
হয়ে উঠছে এবং উত্তর পূর্বের শান্তি ও উন্নয়নে কাজ
করছেন। ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পরন্ত্য ৬৯০০ জনেরও
বেশি বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করেছে, ৪৮০০টিরও বেশি অস্ত্র
আইনি কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করা হয়েছে।
চরমপন্থার অবসান এবং শান্তি আনতে তিন বছরে
বেশ কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়
ত্রিপর
ু ায় জঙ্গিদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে
২০১৯ সালের আগস্টে এনএলএফটি (এসডি) চুক্তিতে,
সমস্ত সশস্ত্র বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করেছিল। এটি
ত্রিপর
ু াকে একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্যে পরিণত করতে সাহায্য
করেছিল। ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারি ব�োড়�ো চুক্তি
স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা আসামের পাঁচদশকের পুরন�ো ব�োড়�ো
সমস্যার সমাধান করেছিল। আসাম এবং ভারত সরকার ওই
চুক্তির ৯৫% শর্ত পূরণ করেছে। আজ ব�োড়�োল্যান্ড শান্তিপূর্ণ

সীমান্ত বির�োধ নিষ্পত্তি
উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন
সংঘাতমুক্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
অমিত শাহের উপস্থিতিতে
আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত
বিশ্ব শর্মা এবং মেঘালয়ের
মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা
২৯ মার্চ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত
হয়। এখন সীমান্তের প্রায়
৭০% বির�োধ মুক্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
অমিত শাহ বলেছেন যে
রাজ্যের বির�োধ নিষ্পত্তি

উপদ্রুত এলাকা কী?
বিশৃঙ্খল বা উপদ্রুত এলাকা
বলতে এমন জায়গাগুলি
ব�োঝায় যেখানে শান্তি
বজায় রাখার জন্য সামরিক
বাহিনীর প্রয়োজন হয়।
বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতিগত,
ভাষাগত, বা আঞ্চলিক
গ�োষ্ঠী, বর্ণবা সম্প্রদায়ের
সদস্যদের মধ্যে পার্থক্য বা
বির�োধের কারণে আইনের
ধারা ৩-এর অধীনে যে
ক�োনও এলাকাকে অশান্ত
ঘ�োষণা করা যেতে পারে।

না হলে এবং সশস্ত্র দলগুলি
আত্মসমর্পণ না করলে উত্তরপূর্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

উত্তর-পূর্বেবিদ্রোহ কমছে
৫৭৪

২০১৫

৮২৪
২০১৪

৪৮৪

২০১৬

৩০৮
২০১৭

২২৩

২০১৯

২৫২

২০১৮

১৮৭*
২০২১

১৬৩

২০২০

প্রাপ্ত তথ্য ১৫ নভেম্বর ২০২১ অনুসারে

অঞ্চল হিসাবে পরিচিত, এবং এই অঞ্চলটির বিকাশযাত্রা
শুরু হয়েছে। ২০২১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কার্বি-আলং চুক্তি
আসামের কার্বি অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলমান বির�োধের
অবসান ঘটিয়েছিল, এক হাজারেরও বেশি সশস্ত্র বিদ্রোহী
আত্মসমর্পণ করেছিল। ২৩ বছরের পর
ু ন�ো ব্রু-রিয়াং
শরণার্থী সংকট নিরসনের একটি চুক্তি ২০২২ সালের ১৬
জানুয়ারি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর অধীনে অভ্যন্তরীণভাবে
বাস্তুচ্যুত ৩৭,০০০ মানষ
ু কে ত্রিপর
ু ায় পন
ু র্বাসিত করা হচ্ছে।
আসাম এবং মেঘালয় রাজ্যের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত
আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২০২২ সালের ২৯
মার্চ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর অগ্রাধিকার হল উত্তর-পূর্ব
অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে দ্রুত
কাজ করা। বিদ্রোহীদের সংখ্যা এখন ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা।
এই পরিস্থিতিতে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির পরিকাঠাম�ো,
শিক্ষা, স্বাস্থ্যে তথা সর্বোপরি উন্নয়নের চেষ্টা করছে কেন্দ্র।
উত্তর পূর্বেএক নতু ন যুগের সূচনা হচ্ছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২
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সু

শাসন

স্বনির্ভরতার
পথ সুগম করে

যেক�োন�ো সাধারণ নাগরিকের জীবনে তিনটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণআত্মনির্ভরশীলতা, আত্মমূল্যায়ন এবং আত্মসম্মান। মহাত্মা গান্ধী সমগ্র
দেশবাসীকে স্বনির্ভরতার পাশাপাশি সত্য, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথ
দেখিয়েছিলেন। এই সকল নীতি অবলম্বন করে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী
দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে চলেছে ভারত। জনকল্যাণমূলক
প্রকল্পগুলি সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে প�ৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বঞ্চিত
মানুষদের ক্ষমতায়ন এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারতকে একটি
স্বনির্ভর দেশ হিসাবে গড়ে ত�োলার ব্যবস্থা চলছে। দেশে এমন এক পরিবেশ গঠন
করা হচ্ছে যেখানে দেশের সাধারণ নাগরিকরা চাকরিপ্রার্থীর পরিবর্তে চাকরিদাতা
হয়ে উঠবে। দেশের এবং নাগরিকদের মন্ত্র হবে আত্মনির্ভরশীলতা।
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উ

ত্ত র প্র দেশে র
ন য় ড া র
ব া সিন্দা
অ ঙ্কিতে র
ছ�োটবেলা
থেকেই
উচ্চাকাঙ্ক্ষা
ছিল।
স্ট্যান্ড
আপ
ইন্ডিয়া’র
মাধ্যমে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত
হওয়ার
সুয�োগ
পায়।
এই
প্রকল্পের অধীনে তিনি ৭০ লক্ষ
টাকা ঋণ নিয়ে প্রিন্টার কার্টিজগুলি
পুনর্ব্যবহার করার কাজ শুরু করেছিলেন।
অঙ্কিত বলেছেন যে কাজ ‘আমরা আগে
করতে পারিনি তা এখন ব্যাঙ্ক এবং সরকারের
সহায়তায় সম্ভব হচ্ছে। আগে অর্থের অভাবে
আমরা এই সরঞ্জামগুলি কিনতে পারতাম না’।
একইভাবে এমব্রয়ডারি ইউনিট স্থাপনের জন্য
১৪ লক্ষ টাকা ঋণ নেন সামিনা ইয়াসিম। আগে
তিনি নিজে হাতে সেলাই করতেন, ফলে তাঁর
আয় ছিল যৎসামান্য। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিমের
সাহায্যে তিনি কম্পিউটার চালিত এমব্রয়ডারি
মেশিন কেনেন। স্বাভাবিকভাবে আর্থিক অবস্থার
উন্নতি হয়। মহারাষ্ট্রের স্বাতী রাহুল ধুন্দালে শস্য
ফিল্টার ইনস্টল করার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ঋণ
নিয়েছিলেন। তিনি কৃষকদের কাছ থেকে শস্য
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২
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২০১৪ সাল থেকে আট বছরে প্রায়
৯১ লক্ষ ক�োটি টাকা উন্নয়ন ব্যয়
হিসাবে খরচ করা হয়েছে। ২০০৪২০১৪ এই সময়কালে ৪৯.২ লক্ষ
ক�োটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।
কিনে তা ফিল্টার করার এবং তারপর যথার্থ দামে
বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছেন। শুধুমাত্র অঙ্কিত
এবং সামিনা নয়, অসংখ্য ব্যবসায়ী বিশেষত
মহিলা এবং তফসিলি জাতি এবং উপজাতি
মানুষদের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া
স্কিমের সাহায্যে।
পুষ্প বানসর একজন প্রতিষ্ঠিত মহিলা
উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, “আমি আমার পরিবারের
প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা। মুদ্রা য�োজনার মাধ্যমে
আমি যা পেয়েছি তার জন্য অর্থের প্রয়োজন
ছিল। এতে সুদ কম এবং লাভ বেশি। আজ
আমার নিজের কারখানা আছে এবং আমি যা
অর্জন করেছি তা আমার পরিবারের কেউ করতে
পারেনি।“ তাঁর সাফল্যের গল্প সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষী
নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রকৃত অনুপ্রেরণা।
পাঞ্জাবের দ�ৌলতাবাদের দয়া রানী বলেন, “আগে
আমার কাজ কম ছিল। কিন্তু মুদ্রা ঋণের সহায়তা
পেয়ে বুটিক সম্প্রসারণ করি। সরকারের কাছ
থেকে সাহায্য পেয়ে আমি আনন্দিত। সরকারকে
ধন্যবাদ জানাই।“ একইভাবে অন্য একজন
সুবিধাভ�োগী অঞ্জনা ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন।
তিনি বলেন, “এখন আমি সহজেই মেশিন ও
কাঁচামাল পেতে পারি। দুই জনের কর্মসংস্থান
করতে পারছি। আমার কাজ সারা দেশের উন্নয়নে
অবদান রাখবে।“ মধ্যপ্রদেশের পান্নার তাসমিন
উসমানিও ব্যবসার জন্য মুদ্রা প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত
ঋণে খুব খুশি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
আগ্রার প্রীতি জীবিকার জন্য সবজি বিক্রি
করতেন। প্রীতি বলেছেন, “লকডাউনের সময়
বিনামূল্যে খাদ্যশস্য প্রদানের পাশাপাশি ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টে ৫০০ টাকার কিস্তিও পেয়েছিলাম।
ূ
সেই সংকটের মুহর্তে
এটাই অনেক বড় সাহায্য
ছিল।“ এই কঠিন সময়ে তিনি স্বনিধি প্রকল্প
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আমরা ক�োন এক শ্রেণীর বা
গুটিকয়েক মানুষের সীমিত
উন্নয়নের জন্য নয়, সকলের
উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করেছি।
আমার সরকারের মন্ত্র হলসবকা সাথ, সবকা বিকাশ,
সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস।
অগ্রগতির জন্য আমাদের
দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্তিমূলক,
আমাদের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক।
আমার সরকারের প্রতিটি
পরিকল্পনা ও নীতির ভিত্তি হল এই
অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শন।

নরেন্দ্র ম�োদী,
প্রধানমন্ত্রী

স্বনির্ভর ভারত

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ক্ষুদ্র স্ব-নিযুক্ত সহকর্মীদের বৃহৎ অংশ দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল, ঠিক যেমন কৃষক, শ্রমিক
এবং মহিলাদের যত্নের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়নি। এই প্রথমবার হাজার হাজার ফেরিওয়ালাদের
জন্য একটি বিশেষ স্কিম তৈরি করা হয়েছে যা এই পরিবারগুলির যত্ন নেয়। সরকার ইতিমধ্যেই
কৃষক, কৃষি শ্রমিক, ছ�োট দ�োকানদার এবং ৬০ বছরের বেশি বয়সি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের
জন্য পেনশন এবং বিমা প্রকল্প শুরু করেছে। নতু ন বিধানগুলির মাধ্যমে এই সামাজিক সুরক্ষা
ঢালকে আরও শক্তিশালী করা হবে।
নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। তিনি স্থানীয়
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে এই
প্রকল্প সম্পর্কে আরও তথ্য নেন। এত সহজে যে
দশ হাজার টাকা ঋণ পাওয়া যাবে তা তিনি কল্পনাও
করেননি। এই টাকা দিয়ে তিনি ফল বিক্রি শুরু
করেন। এখন ঋণের প্রথম কিস্তিও পরিশ�োধ করা
হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থ প্রদান করার
বিনিময়ে, সরকারের কাছ থেকে বছরে ১২০০ টাকা
ফেরতও পাওয়া যায়। রাজস্থানের নাগ�ৌর জেলার
য�োগরাম রান্নার কাজ করেন। তাঁদের পরিবারে
এটি জীবিকার একমাত্র উৎস। কিন্তু একদিন

য�োগরাম জানতে পারলেন যে তাঁর তিন বছরের
মেয়ে বেদিকার হৃদপিণ্ডে একটি ছিদ্র রয়েছে। এই
খবরের পরিবারের সকলে ভেঙে পড়েন। এরপর
য�োগরাম এক আধিকারিকের কাছ থেকে আয়ুষ্মান
কার্ড সম্পর্কে জানতে পারেন। এই প্রকল্পের
আওতায় প্রতিটি দরিদ্র পরিবার বার্ষিক পাঁচ লক্ষ
টাকা পরন্ত
্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেতে
পারে। য�োগরাম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তাঁর আয়ুষ্মান
কার্ড তৈরি করেছিলেন। এই কার্ডের কারণে সম্পূর্ণ
বিনামূল্যে ছ�োট্ট বেদিকার অস্ত্রোপচার হয়। বেদিকা
এখন সম্পূর্ণস্বাভাবিক। য�োগরাম বলেন, “ধন্যবাদ,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২
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আন্তর্জাতিক অর্থ
ভাণ্ডার প্রধানমন্ত্রী গরীব
কল্যাণ অন্ন য�োজনার
প্রশংসা করেছে
প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন য�োজনার মাধ্যমে
দেশের ৮০ ক�োটি মানষ
ু কে বিনামূল্যে রেশন
সরবরাহ করা হয়েছে। এক প্রতিবেদনে
আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এই প্রকল্পের প্রশংসা
করেছে। 'মহামারি, দারিদ্র্য এবং অসমতা: ভারতের
প্রমাণ'-এর উপর প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে
বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন
য�োজনার কারণে কর�োনার সময়কালেও ভারতে
চরম দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়েনি। মহামারীর আগে
২০১৯ সালে চরম দারিদ্র্যের মাত্রা ছিল ০.৮%,
খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসচি
ূ র প্রভাবে ২০২০ সালেও
এর মাত্রা বাড়েনি।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ খাদ্য নিরাপত্তা
কর্মসূচি

এই কর্মসূচিটি ২০২০ সালে মার্চ মাসে ক�োভিড
সময়ের মধ্যে আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের
অধীনে শুরু হয়েছিল। অন্ন য�োজনার অধীনে
প্রতিটি দরিদ্র ব্যক্তি ৫ কেজি অতিরিক্ত গম এবং
চাল, অর্থাৎ ম�োট ১০ কেজি রেশন পাচ্ছেন।

তাঁদের এক কেজি ডালও প্রদান করা হচ্ছে।
প্রাথমিকভাবে, এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র তিন মাসের জন্য
শুরু হয়েছিল, কিন্তু পরে কেন্দ্রীয় সরকার অভাবীদের
খাদ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এটি আরও পাঁচ
মাসের জন্য বৃদ্ধি করেছে।
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর
পরন্ত
্য এই প্রকল্পটি অব্যাহত রাখার অনুম�োদন দিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী! আপনি আমাদের মত
অভাবী মানুষের জন্য এই কার্ডটি চালু করেছেন।
এই কার্ড না থাকলে আমাদের কী হত কল্পনা
করুন।"
স্বনির্ভরতার পথ মানে শুধুমাত্র ঋণ প্রদানকে
ব�োঝায় না, বরং এমন একটি পরিবেশ গড়ে
ত�োলা হয় যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর ম�ৌলিক
চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হন। ক�োভিডের সময়
বিনামূল্যে রেশন প্রদান, উজ্জ্বলা য�োজনা, ‘হর
ঘর নল সে জলে’র মত�ো বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে
জনগণকে ম�ৌলিক সুয�োগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে
একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সঙ্কটের
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সময়ে আয়ুষ্মান ভারত-এর মত�ো স্কিমের সাহায্যে
দরিদ্ররা ৫ লক্ষ টাকা পরন্ত
্য বিনামূল্যে চিকিৎসার
সুবিধা পেয়েছেন। ‘ওস্তাদ এবং হুনারে’র মত�ো
প্রকল্পের মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুয�োগ
তৈরি করা হয়েছে। তাঁদের তৈরি শিল্পকর্ম বিশ্ব
বাজারে প্রশংসিত হয়েছে। কৃষকদের জন্য
ই-ন্যাম-এর মত�ো প্রকল্পগুলি শুরু করা হয়েছে
যাতে তাঁরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পান।
উত্তরপ্রদেশের আমেঠির ললিতার কথাতেও একই
ভাবনা ধরে পড়ে। তিনি বলেন, “আমরা এতই
গরিব ছিলাম যে কাঠ কিনতেও পারতাম না। কিন্তু
যেহেতু উজ্জ্বলা স্কিমের মাধ্যমে সিলিন্ডার পাওয়া
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বৈপ্লবিক
উদ্যোগ
কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম ও পদ্ধতিগুলি শিথিল
করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ
করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ডিজিটাল
ইন্ডিয়া, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন, উজ্জ্বলা
য�োজনা, জল জীবন মিশন, আয়ুষ্মান ভারত
এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনের মত�ো প্রকল্পগুলি
নাগরিকদের ‘সহজ জীবনযাত্রার’ পথ আরও
মসৃণ করছে।

স্বনিধি য�োজনা
ফেরিওয়ালাদের অ্যাকাউন্টে ৩৬০ ক�োটি টাকা
পাঠান�ো হয়েছে। এই প্রকল্পের সুবিধাভ�োগীদের মধ্যে
৪১% মহিলা, ৫১% অন্যান্য অনগ্রসর জাতি এবং
২২% তফসিলি জাতি/উপজাতির মানুষরা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা (গ্রামীণ) এর
অধীনে ২.৫২ ক�োটিরও বেশি বাড়ি তৈরি
করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা (শহরাঞ্চল) এর
অধীনে এখনও পরন্ত
্য ১.২২ ক�োটিরও বেশি
বাড়ি মঞ্জু র করা হয়েছে।

গিয়েছে তাই আমাদের কাজ সহজ হয়েছে। বাড়ির
পুরুষরাও সময়মত�ো কাজে চলে যায় এবং শিশুরাও
স্কু লে যেতে সক্ষম হয়।” ওড়িশার খড়দার বাসিন্দা
মমতা দেবীও উজ্জ্বলা য�োজনার অধীনে একটি
এলপিজি সংয�োগ পেয়ে খুব খুশি। এই উদ্যোগের
জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।
উজ্জ্বলা গ্রামের মহিলাদের জীবনের দিশা পরিবর্তন
করে দিয়েছে। এই বৈপ্লবিক উদ্যোগ হয়ে উঠেছে,
দেশের ক�োটি ক�োটি মহিলার জীবনে নতু ন আশা
সঞ্চারিত করেছে। বর্তমান ভারত মহাত্মা গান্ধীর
স্বনির্ভর এবং আত্মবিশ্বাসী ভারতের স্বপ্ন পূরণ
করছে। শ্রমজীবী নারী, গৃহকর্মে নিয়োজিত নারী,

১৮ ক�োটিরও বেশি সবু িধাভ�োগীকে আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
প্রতি পরিবার প্রতি বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পরন্ত
্য বিনামূল্যে চিকিৎসার
সুয�োগ পাচ্ছেন। এটি বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। এই প্রকল্পের
অধীনে ৩.২৮ ক�োটিরও বেশি মানষ
ু নিজেরাই চিকিৎসার সবু িধা
গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পের সবু িধাভ�োগীদের মধ্যে ৪৬.৭% মহিলা।
সারা দেশে ১.১৭ লক্ষ আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপন
করা হয়েছে এবং এখনও পরন্ত
্য ৩০ মিলিয়ন মানষ
ু ই-সঞ্জীবনীর
অধীনে টেলিকনসালটেশনের সবু িধা গ্রহণ করেছে।
৮৬০০টিরও বেশি প্রধানমন্ত্রী জনঔষধ কেন্দ্র সারা দেশে সাধারণ
মানষ
ু কে সাশ্রয়ী মূল্যে ওষধ
ু সরবরাহ করছে, যা ৯০% পরন্ত
্য সস্তা।
প্রধানমন্ত্রী জন ধন য�োজনার অধীনে এখন ৪৫ ক�োটিরও বেশি
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছে। এর সবু িধাভ�োগীদের মধ্যে ৫৫%
মহিলা। এই জন ধন অ্যাকাউন্টগুলিতে ১.৬৬ লক্ষ ক�োটি টাকা
জমা রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা (শহরাঞ্চল) এর অধীনে এখনও পরন্ত
্য ১
ক�োটি ২২ লক্ষেরও বেশি বাড়ি অনুম�োদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮
লক্ষের বেশি বাড়ির কাজ শেষ হয়েছে। একই সময়ে, প্রধানমন্ত্রী
আবাস য�োজনা (গ্রামীণ) এর অধীনে ২.৫২ ক�োটি বাড়ি নির্মাণ করা
হয়েছে, এবং ১.৯৫ ক�োটি বাড়ি তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া
হয়েছে।

পথশ্রমিক, তরুণতরুণী-সহ সমাজের প্রতিটি
অংশ উন্নয়নের স্রোতে সামিল হয়েছে। তাঁরা নিজ
নিজ স্থান অর্জন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।
বাপুর আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্ন এখন সত্যি
হচ্ছে
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা থেকে ব�োঝা যায় যে জনগণ
তাঁদের পছন্দের সরকার নির্বাচন করবে এবং
সরকারকে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ
করবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তির
উপর জ�োর দিয়েছিলেন। তিনি জ�োর দিয়েছিলেন
যে জনগণকে সরকারের উপর নির্ভর না করে
বরং স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধী এমন
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২
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স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া
৫ এপ্রিল ২০১৬

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের
মাধ্যমে কর্মসংস্থানের
সুবিধা
ভারত উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয়
সরকারের বাস্তববাদী নীতি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি
করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিম
আগ্রহী ব্যক্তির উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নকে সত্য করে
তু লছে।
৭ বছর পরন্ত
্য সহজে ঋণ
পরিশ�োধের সুবিধা, এই স্কিম ২০২৫
সাল পরন্ত
্য বাড়ান�ো হয়েছে।
স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিমের
আওতায় ১.৩৪ লক্ষ মানুষ
উপকৃত হয়েছেন।

অ্যাকাউন্টধারীদের
মধ্যে

৮০%

এর বেশি মহিলা।
(তথ্য ২২ মার্চ ২০২২ অনুসারে )

১০ লক্ষ থেকে এক ক�োটি টাকা পরন্ত
্য ঋণ সুবিধা-সহ গ্রিনফিল্ড প্রকল্প
স্থাপনের জন্য ঋণ। ৩০১৬০ ক�োটি টাকার বেশি ঋণ মঞ্জু র করা
হয়েছে।
সকলের জন্য সহজ এবং সাশ্রয়ী ঋণের সুবিধা- ঋণের জন্য ‘মার্জিন
মানি’ উল্লেখয�োগ্য হ্রাস। আগে এটি ছিল ২৫%, এখন হয়েছে ১৫%।

একটি সমাজ ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ছিলেন যা
সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল না। তিনি মানুষের
অভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন
এবং নাগরিকদের নিজেদের পরিবর্তন করতে
উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই চিন্তাভাবনাকে সঙ্গী
করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীও বেসরকারি খাতকে
সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত করার এবং
সরকারের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে মানুষকে
স্বাবলম্বী করে ত�োলার উদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমান
সময়ে দেশ যে সংকটগুলির মুখ�োমুখি হচ্ছে তা
সমাধানের একটি বড় মাধ্যম হয়ে উঠছে গান্ধীজির
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দৃ ষ্টিভঙ্গি। তাঁর সংকল্প ছিল এমন একটি ভারত
যেখানে প্রতিটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কেন্দ্রীয়
সরকার রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানের মাধ্যমে এই
সংকল্প বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গান্ধীজি
সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কল্যাণের জন্য প্রতিটি
সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলতেন, তাই আজ কেন্দ্রীয়
সরকার উজ্জ্বলা, প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা, জন
ধন য�োজনা, স�ৌভাগ্য য�োজনা এবং স্বচ্ছ ভারত
মিশনের মত�ো প্রকল্পগুলির সূচনা করা হয়েছে।
জীবনকে সহজ করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা
হচ্ছে। সরকার আধার, ডিবিটি, ডিজিটাল ইন্ডিয়া,

স্বনির্ভর ভারত

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ই-নাম

১৪ এপ্রিল ২০১৬

ই-নাম এক দেশ এক
বাজারের ধারণা বিকশিত
করেছে
‘ই-নাম’ এর লক্ষ্য সকল কৃষককে সহায়তা করা এবং
তাঁদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রির পদ্ধতি পরিবর্তন
করা। এটি আমাদের কৃষকদের ক�োন�ো অতিরিক্ত খরচ
ছাড়াই স্বচ্ছ উপায়ে প্রতিয�োগিতামূলক এবং লাভজনক
মূল্য পেতে সক্ষম করে। এই কারণে তাঁদের আয় বৃদ্ধি
পাচ্ছে। একই সঙ্গে মূল্য এবং কৃষি পণ্যের জন্য ‘এক
দেশ-এক বাজার’ ধারণাটিও বিকশিত হচ্ছে।

১০০০

মান্ডি ই-নামের
মাধ্যমে সংযুক্ত
হয়েছে। এর মধ্যে
অন্তর্গত রয়েছে
২১টি রাজ্য এবং
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

২,২১,১৯১ ১,০৩,১৫৬
জন ব্যবসায়ী
এবং
১,৭৩,০৬,৩১৩
জন কৃষক
এই মঞ্চে যুক্ত
হয়েছেন।

কমিশন এজেন্ট
এবং ২০৮৩ কৃষক
উৎপাদনকারী
সংস্থাও য�োগ
দিয়েছে।

ই-নাম প্রকল্পের লক্ষ্য কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত
করা এবং তাঁদের জীবন সমৃদ্ধশালী করে ত�োলা।
তথ্য ৩১ মার্চ ২০২২ অনুসারে।

ভিম অ্যাপ এবং ডিজিলকারের মত�ো উদ্যোগ
গ্রহণ করেছে।
প্রতিটি নাগরিককে স্বাবলম্বী করে ত�োলার
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাস্তববাদী চিন্তাভাবনার
ফলে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এর সুফল
দৃ শ্যমান। একদিকে দেশ নাগরিকদের সুরক্ষা বৃদ্ধি
করেছে অন্যদিকে এটি গ্রাম-গরীব-মহিলাদের
আত্মনির্ভরশীলতায় এক নতু ন মাত্রা য�োগ করেছে।
কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেশ যা অর্জন করেছে তা
কি যথেষ্ট? উত্তরটি সহজ এবং স্পষ্ট, দেশ আজ যা
অর্জন করেছে তা নিঃসন্দেহে একটি বড় সাফল্য,

কিন্তু স্বনির্ভর ভারতের যাত্রা অব্যাহত থাকবে।
গত কয়েক বছরে জনগণের অংশগ্রহণ যেভাবে
প্রাধান্য পেয়েছে তাতে জনগণ সরকারের প্রচার
অভিযানকে গণপ্রচারে পরিণত করেছে। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে বলেছেন যে
গান্ধীজি কখনই অন্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা
করেননি, বরং তাঁর জীবন- বক্তব্য বহু মানুষের
অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল। আজ নতু ন ভারতের
তরুণতরুণী, মহিলা বা অন্য নাগরিকরা সরকারের
একাধিক স্কিম থেকে উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের
জীবন- সাফল্য দেশের বাকি নাগরিকদের কাছে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২
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সামাজিক নিরাপত্তা

বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য
সামাজিক নিরাপত্তা
কর্মসূচির সূচনা
প্রত্যেক ব্যক্তি বার্ধক্য এবং পরবর্তী অপ্রত্যাশিত
পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত থাকেন। বয়স্ক ব্যক্তিদের
মনে আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা যায়। এই
সকল নাগরিকদের জীবন সুরক্ষা নিশ্চিত করার
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি
বিমা য�োজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা য�োজনা এবং
অটল পেনশনের মত�ো প্রকল্প শুরু করেছে।
সুরক্ষা বিমা পরিকল্পনা
বছরে ১২ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ২
লক্ষ টাকা পরন্ত
্য দুর্ঘটনা বিমা।
প্রায় ২৭ ক�োটি ৬৮ লক্ষ মানুষ
এই প্রকল্পে য�োগ দিয়েছেন।

অটল পেনশন য�োজনা
অটল পেনশন য�োজনা চালু
হওয়ার প্রথম তিন বছরে

৩.৮৮ ক�োটিরও বেশি
মানুষ য�োগ দিয়েছেন।

গত তিন বছরে ২০ ক�োটিরও বেশি নাগরিককে অটল
পেনশন য�োজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা
য�োজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা য�োজনার আওতায়
নিয়ে আসা হয়েছে।

অনুপ্রেরণা হয়ে উঠছে।
সরকারের লক্ষ্য নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করা
সরকার জনগণকে বিকাশের অংশীদার
করে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এমন
পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র ম�োদী সরকারের নীতি এবং
পদ্ধতি উভয়েরই লক্ষ্য হল দরিদ্রদের সবল করা।
তাই স্বল্পমেয়াদী জনপ্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে,
কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি চালু করেছে।
এমন উপায়, সুয�োগ এবং সংস্থানের ব্যবস্থা করছে
যাতে দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতিতে কারকর
্য প্রমাণিত
হয়েছে। সরকার দরিদ্রদের স্বাবলম্বী হতে এবং
পরিবারের সদস্যদের যত্ন নিতে উৎসাহিত করছে।

22 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২

এই কারণেই আজ প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের অন্তত
একজন সদস্যের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে।
তাঁরা এখন ঋণ এবং বিমার সুবিধা পাচ্ছেন। তাঁদের
জন্য উচ্চ শিক্ষার সুয�োগও রয়েছে।
স্বাস্থ্য বিমা, বিদ্যুৎ, রাস্তা এবং অন্যান্য
অবকাঠাম�োয় তাঁদের জন্য সুবিধা রয়েছে। দেশের
গ্রাম ও শহরের প্রতিটি বাড়িতে শ�ৌচাগার নির্মাণ
করা হয়েছে এবং মহিলাদের এলপিজি গ্যাস
সংয�োগ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের কল্যাণের
জন্য অসংখ্য সরকারি প্রকল্প রয়েছে যেমন, কিষাণ
সম্মান নিধি, মুদ্রা য�োজনা, এমএনআরজিএ,
নিরাপত্তা বিমা প্রকল্প, পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন
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মুদ্রা য�োজনা

শুরু- ৮ এপ্রিল ২০১৬

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা য�োজনা
স্ব-র�োজগারের
আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে
ব্যক্তিগত, অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র ইউনিটে উৎপাদন
ব্যবসায় বা পরিষেবা ক্ষেত্রে আয়, ক্রিয়াকলাপগুলিকে
উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি
খাতের উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা য�োজনার অধীনে
ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশু বিভাগের
অধীনে ৫০ হাজার, কিশ�োর য�োজনার অধীনে ৫০
হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং যুব য�োজনার অধীনে
৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। সমস্ত
শ্রেণীর মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন এবং মহিলা
এবং যুবকরাও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

৩৪.৪১

ক�োটি
সুবিধাভ�োগী মুদ্রা য�োজনার
অধীনে ১৮.৬০ লক্ষ ক�োটি টাকা
ঋণ পেয়েছেন, ১৮ মার্চ ২০২২
পর্যন্ত।

সিস্টেম, সার ভর্ কতু ি, প্রধানমন্ত্রী আবাস
য�োজনা, তফসিলি জাতি/উপজাতি, অন্যান্য
অনগ্রসর জাতি এবং সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের
জন্য বৃ ত্তি, খাদ্য নিরাপত্তা আইনের কার্যকরী
সম্মতি, অঙ্গনওয়াড়ির মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা,
স্বনির্ভরতার জন্য ঋণ এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন
অভিযানের অধীনে শ�ৌচালয় নির্মাণ। এই
প্রকল্পগুলির সুবিধা এখন সরাসরি নাগরিকদের
কাছে প�ৌঁছে যাচ্ছে।
প্রান্তিক মানুষদের ক্ষমতায়নের মাধ্যম
হিসাবে আত্মনির্ভরশীলতা
প্রান্তিক মানুষরা যখন উন্নতির সুয�োগ পায়

২৩.২৭

ক�োটির বেশি মুদ্রা
ঋণ মহিলাদের দেওয়া
হয়েছে, যার মূল্য হল
৮.১০ লক্ষ ক�োটি টাকা।

প্রান্তিকদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা

৩৪.৪১ ক�োটিরও বেশি সুবিধাভ�োগী মুদ্রা য�োজনার অধীনে ১৮.৬০
লক্ষ ক�োটি টাকা ঋণ পান। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিমের অধীনে
গ্রিন ফিল্ড এন্টারপ্রাইজ স্থাপনের জন্য তফসিলি জাতি/উপজাতি
সুবিধাভ�োগীদের ৫.৩ হাজার ক�োটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। স্বকর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৭৯ হাজার মেথরকে ২৭.৮ হাজার
ক�োটি টাকা সহায়তা। উদ্যোক্তাদের সাহায্য করার জন্য আম্বেদকর
স�োশ্যাল ইন�োভেশন মিশন চালু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দক্ষ য�োজনার
অধীনে ২.৭ লক্ষ তফসিলি জাতি যুবকদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ
দেওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তাদেরকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের মাধ্যমে
৪৫০ ক�োটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ৩.১
ক�োটি সংয�োগ এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার অধীনে ১.৩১ ক�োটি
পাকা বাড়ি প্রদান করা হয়েছে।
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উজ্জ্বলা য�োজনা
শুরু ১ মে ২০১৬

উনুনের ধ�োঁয়া থেকে
মুক্তি পেয়েছেন
দেশের মহিলারা
স্বচ্ছ জ্বালানি, উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উজ্জ্বলা
চালু হয়েছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে, ভারত ধূমহীন
রান্নাঘরের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
এই প্রকল্প মহিলাদের স্বাস্থ্য সমস্যা হ্রাস করেছে।
কর�োনার সময়ে তিন মাস বিনামূল্যের সিলিন্ডারও কঠিন
সময়ে পরিবারগুল�োকে সাহায্য করেছে।

উজ্জ্বলা ১.০ উজ্জ্বলা ২.০

উজ্জ্বলা ১.০-এর
অধীনে সারা দেশে ৫
ক�োটি এলপিজি গ্যাস
সংয�োগ দেওয়া হয়েছে।

২০২১ সালের ১০ আগস্ট উজ্জ্বলা ২.০
চালু করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল গরিব
পরিবারের মহিলাদের জন্য জামানত
ছাড়াই ১ ক�োটি এলপিজি সংয�োগ প্রদান।

উজ্জ্বলা ২.০-এর অধীনে ২০২২ সালের ২৭
জানুয়ারি পরন্ত
্য ৯৯.১৪ লক্ষ সংয�োগ প্রদান
করা হয়েছে। তারপরে, সরকার ৬০ লক্ষ
অতিরিক্ত সংয�োগ দেওয়ার জন্য বিদ্যমান
পদ্ধতি সম্প্রসারিত করেছে।

তখন তা দেশের কাছে তাৎপরপূ
্য র্ণহয়ে ওঠে। একটু
উৎসাহ তাঁদের স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করতে পারে। এই
চিন্তা থেকেই ‘স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া’ প্রকল্পটির যাত্রা
শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৬ সালের
৫ এপ্রিল এই প্রকল্প চালু করেছিলেন। এই প্রকল্পটি
এখন ২০২৫ পরন্ত
্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই
প্রকল্প নারী ও সমাজের বঞ্চিত মানুষদের স্বনির্ভর
করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেছে। এই
প্রকল্পে ৮১ শতাংশেরও বেশি সুবিধাভ�োগী মহিলা
উদ্যোক্তা। এবং এখনও পরন্ত
্য ১.৩৪ লক্ষ মানুষ
এই প্রকল্প থেকে সুবিধা পেয়েছেন। এই প্রকল্প
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থেকে মহিলা, তফসিলি জাতি এবং তফসিলি
উপজাতির বহু উদ্যোক্তা অর্থনৈতিকভাবে সবল
হয়েছেন। আর্থিকভাবে সবল হওয়ার পর তাঁরা
আরও বহু মানুষের কর্মসংস্থান করেছেন। এটি
একটি উল্লেখয�োগ্য সাফল্য। মুদ্রা য�োজনার
২০১৫ সালের এপ্রিলে চালু হয়েছিল। তখন থেকে
এই য�োজনার অধীনে ৩৪.৪১ ক�োটির বেশি ঋণ
অনুম�োদন করা হয়েছে। এই অনুম�োদিত ঋণগুলির
পরিমাণ ১৮.৬০ লক্ষ ক�োটি টাকারও বেশি। এই
প্রকল্পে ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৭০ শতাংশেরও বেশি
মহিলা, ৫০ শতাংশেরও বেশি উদ্যোক্তা তফসিলি

স্বনির্ভর ভারত

জল মিশনে
মহিলাদের ভূ মিকা

মহিলাদের তত্ত্বাবধানে এলাকার ১৫টি গ্রামের
প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল
প�ৌঁছে দেওয়ার কাজ করা হচ্ছে। দলের ৪৩
জন মহিলা সরাসরি এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত
ছিলেন। মহিলা দলগুলি রাজ্য সরকারের
কর্মসচিতে
ূ
গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করছে।

জাতি, তফসিলি উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণী এবং
সমাজের বঞ্চিত অংশের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানমন্ত্রী
কিষাণ য�োজনার সাহায্যে প্রায় ১১ ক�োটি কৃষকের
পরিবারের অ্যাকাউন্টে ১ লক্ষ ৮২ হাজার
ক�োটিরও বেশি টাকা পাঠান�ো হয়েছে। ক�োভিড১৯ অতিমারির মধ্যে ১.২৯ লক্ষ ক�োটি টাকা
অনুম�োদন করা হয়েছিল। ক�োভিড সময়কালের
মধ্যে চালু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প। এর
অধীনে প্রথমবার ফেরিওয়ালা, পথবিক্রেতাদের
আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখনও পরন্ত
্য
২৯ লক্ষের বেশি ফেরিওয়ালাকে ৩২৪৪.২৪ ক�োটি

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ম

ধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার প্রত্যন্ত
আদিবাসী অধ্যুষিত ঘানস�োর উন্নয়ন
ব্লকে জল সখী হয়ে স্বনির্ভরতার নতু ন
আখ্যান রচনা করেছেন মহিলারা। মধ্যপ্রদেশ
জল নিগম এই অঞ্চলের ১৫টি গ্রামের জন্য
১২ ক�োটি টাকা খরচ করে ‘ঝু রকি গ্রুপ’ জল
সরবরাহ প্রকল্প শুরু করেছিল। কিন্তু জলের
কর, বিদ্যুতের বিল ও অন্যান্য সমস্যার কারণে
সে পরিকল্পনা ব্যর্থহয়। আজীবিকা মিশনের
সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মহিলারা জল কর
পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ২০২১ সালের
জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পরন্ত
্য
১৩ মাসে মহিলারা ১১ লক্ষ টাকারও বেশি
সংগ্রহ করেছেন এবং পঞ্চায়েত, জল ও স্বচ্ছতা
কমিটির অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন। মহিলারা
জল কর আদায় থেকে কমিশন হিসাবে প্রায়
১.৯০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। প্রতিটি গ্রামে তিন
থেকে চারজন মহিলা সদস্যের একটি দল গঠন
করা হয়। কলের জল সংয�োগের ভাঙন এবং
রক্ষণাবেক্ষণ পরবেক্ষণ
্য
করা শুরু করেছে৷
নির্ধারিত সময়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এক
ঘণ্টা করে জল সরবরাহ শুরু হয়। জল সংয�োগ
ছাড়া পাইপলাইনের ক্ষতির জন্য অর্থনৈতিক ও
সামাজিক শাস্তির বিধান করা হয়েছিল। এখন
ঝু রকি মডেল মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য জেলায়
বাস্তবায়িত হচ্ছে।

টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গড়ে প্রতি মাসে
ইউপিআই-এর মাধ্যমে চার লক্ষ ক�োটি টাকার
বেশি লেনদেন করা হচ্ছে এবং রুপে কার্ডের
সংখ্যাও ৬০ ক�োটি অতিক্রম করেছে। আধারের
সাহায্যে ‘অন-দ্য-স্পট ভেরিফিকেশন’, ইন্ডিয়া
প�োস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের বিশাল নেটওয়ার্ক, লক্ষ
লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টারের প্রতিষ্ঠার আর্থিক
পরিষেবাগুলিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও
প্রসারিত করা হয়েছে।
অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী জনধন য�োজনা
সঞ্চয়ের একটি নতু ন মাধ্যম হয়ে উঠেছে। যে
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প্রচ্ছদ নিবন্ধ

স্বনির্ভর ভারত

উস্তাদ/হুনার
১৪ মে ২০১৫

উস্তাদ য�োজনার মাধ্যমে
কারুশিল্পের ঐতিহ্য
সংরক্ষিত হচ্ছে
সংখ্যালঘুদের কারুশিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য, ভারত
সরকারের উস্তাদ- (উন্নয়নের জন্য ঐতিহ্যগত শিল্প/কারুশিল্পে
দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ) প্রকল্পের লক্ষ্য হল দক্ষ কারিগর তৈরি করা।
এর মাধ্যমে তাঁরা দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন, ঐতিহ্যগত
দক্ষতার জন্য মান নির্ধারণ করা যাবে। শ্রেষ্ঠ কারিগররা সংখ্যালঘু
যুবকদের স্বীকৃতি এবং কারুশিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।
এটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

২৩১২৩ হুনার হাট

জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়েছে, ২৪ মার্চ ২০২২
পরন্ত্য ৷ এতে ৩৩% আসন
মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

আট লক্ষের বেশি কারিগর,
কারুশিল্পী ও তাঁদের সঙ্গে যুক্ত
মানুষরা উপকৃত হয়েছেন।

উস্তাদ প্রকল্পের অধীনে ২০১৬-১৭ সাল থেকে হুনার হাটও
আয়োজন করা হচ্ছে। সারাদেশের কারুশিল্পী এবং কারিগরদের
তাঁদের হস্তশিল্প এবং দেশীয় পণ্য প্রদর্শনের সুয�োগ দেওয়া হয়। এটি
আত্মনির্ভর ভারত অভিযান এবং ‘ভ�োকাল ফর ল�োকাল’ ধারণার
প্রচারে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন করছে।

সমস্ত নাগরিকরা আগে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে
সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়েছিলেন তাঁরা এখন কেবল
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই খুলতে পারেনি বরং রূপে ডেবিট
কার্ড-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সামাজিক
সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাও পাচ্ছেন। ধনীদের মত�ো
এখন সাধারণ মানুষরাও রুপে কার্ডের আকারে
ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড রাখছেন।
গ্রামগুলি আত্মনির্ভরতার ভিত্তি হয়ে উঠেছে
একটা সময় ছিল যখন সরকারি নীতির সুয�োগ ও
সুয�োগ-সুবিধা একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ
ছিল। ফলস্বরূপ অনেক পরিকল্পনা প্রত্যাশিত
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সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সমাজের
একটি অংশ উন্নয়নের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।
কিন্তু এখন সরকারের প্রতিটি নীতি সমাজের
প্রান্তিক মানুষদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে
তৈরি করা হচ্ছে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল
মহিলাদের স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী এবং দীনদয়াল অন্ত্যোদয়
য�োজনা। এই পরিকল্পনাগুলি আজ গ্রামীণ ভারতে
একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।
মহিলাদের স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীগুলি গত ৬-৭ বছরে
বেশি সক্রিয় হয়েছে। আজ সমগ্র দেশে প্রায় ৭০
লক্ষ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী রয়েছে, প্রায় আট ক�োটি মহিলা

স্বনির্ভর ভারত

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

শ্রম কল্যাণ

৫ এপ্রিল ২০১৫

কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি
দেশের শ্রমিকদের জীবনে
পরিবর্তন এনেছে
দেশ তথা জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা পালন
করেন শ্রমিকরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের স্বার্থে
এর আগে ক�োনও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
শ্রমিকদের জন্য আইন করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে
এত অস্পষ্টতা ছিল যে মানুষ আইনের জালে জড়িয়ে
পড়তেন। এমনকি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের
সঠিক সংখ্যাও অজানা ছিল।
	কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
পদক্ষেপ গ্রহণ করে। গত ৭৩ বছরে এই প্রথম চারটি শ্রম
ক�োড কারকর
্য করেছে। ২৯টি পর
ু ান�ো শ্রম আইন এই চারটি
ক�োডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা
প্রকল্পের সবু িধা প্রদানের জন্য গত বছর দেশে প্রথমবার
ই-শ্রম প�োর্টাল চালু করা হয়েছিল। এই প�োর্টালে নিবন্ধনের
পর এখন পরন্ত
্য ৩৮ ক�োটিরও বেশি ই-শ্রম কার্ড জারি করা
হয়েছে। এই কার্ডের মাধ্যমে শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় সরকারের
সামাজিক সর
ু ক্ষা প্রকল্পের সবু িধা পান।

এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। গত ৬-৭ বছরে স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
এটি তাৎপরপূ
্য র্ণ কারণ বহু বছর ধরে নারীর
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল।
জামানত ছাড়াই এই গ�োষ্ঠীগুলির ঋণের সীমা ১০
লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
দেশে আজ ৪৪ ক�োটির বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট
রয়েছে। এই অ্যাকাউন্টগুলির প্রায় ৫৫ শতাংশের
মালিক মহিলারা। এসব অ্যাকাউন্টে হাজার হাজার
ক�োটি টাকা জমা রয়েছে।
যে ক�োন�ো দেশ একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে

কাজ করে, লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং সেই লক্ষ্য
পূরণে কাজ করে। দেশের ব্যাপক ও সার্বিক উন্নয়ন
দুই-চার মাস বা দুই-চার বছরের স্বল্প সময়ের
মধ্যে সম্ভব নয়, বরং বছরের পর বছর ধরে সুস্থায়ী
উন্নয়নের ফলে তা অর্জন করা যায়।
স্কিমগুলি বাস্তবায়িত হ�োক বা উৎসাহ দেওয়া
হ�োক না কেন, সরকার সরাসরি এমন নাগরিকদের
হাতে অর্থতু লে দিচ্ছে যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করতে পারেন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে এক নতু ন
ভারত গঠনে ভূ মিকা গ্রহণ করতে পারেন। সেই
ভারতই হবে শ্রেষ্ঠ ভারত।
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রাষ্ট্র

জাতীয় প্রযুক্তি দিবস

প্রযুক্তির মাধ্যমে সুবিধা
সমাজের প্রান্তিক মানুষদের
কাছে প�ৌঁছাতে হবে

সাধারণ মানুষের জীবন পরিবর্তনে অত্যন্ত কার্যকর ভূ মিকা
পালন করতে পারে প্রযুক্তি। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তারপরই তিনি ডিজিটাল
প্রযুক্তির গুরুত্ব দেন। আমাদের লক্ষ্য হল স্বচ্ছতা নিশ্চিত
করা এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের
প্রকল্পগুলির সুবিধা প�ৌঁছে দেওয়া।
‘জ্যাম’ ট্রিনিটি রূপান্তরের কার্যকরী মাধ্যম
হয়ে উঠেছে

সমাজের প্রায় প্রতিটি শ্রেণিই ক�োন�ো না ক�োন�োভাবে
আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। পড়ুয়া, মহিলা, দরিদ্র,
কৃষক, পশুপালক, জেলে এবং ছ�োট দ�োকানদার সকলে
এখন ঋণ এবং সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের সুবিধা নিচ্ছেন।
এর জন্য ‘জ্যাম’ অর্থাৎ ‘জনধন-আধার-ম�োবাইল’
ট্রিনিটির সঙ্গে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর স্কিমকে সংযুক্ত
করা হয়েছে।
এলপিজি’র জন্য ভর্তুকির সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর
২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ‘পহল’ নামে চালু
করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড
রেকর্ডে স্থান পেয়েছে। এর আওতায় ৪.১১ ক�োটি ভুয়ো ও
নিষ্ক্রিয় ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করা হয়েছে। এর ফলে
আনুমানিক ৭২.৯ হাজার ক�োটি টাকা (২০২১ সালের
মার্চ পরন্ত)
্য সঞ্চয় হয়েছে। ৫৩টি মন্ত্রকের ৩১৩টি প্রকল্প
‘ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারে’র মাধ্যমে সংযুক্ত করা
হয়েছে, যার কারণে ২১.৮৭ লক্ষ ক�োটি টাকা সরাসরি
২০১৪-২০১৫ থেকে ২০২১-২০২২ পরন্ত
্য সুবিধাভ�োগীদের
অ্যাকাউন্টে পাঠান�ো হয়েছে।
‘জ্যাম’ ট্রিনিটির মঞ্চ ব্যবহার করে ২ ,২২ ,৯৬৮ ক�োটি
টাকার ল�োকসান বন্ধ করা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহার
করে সরকার আধার-সংযুক্তকরণ থেকে দ্রুত সহায়তা
পেয়েছে। নাগরিকদের একত্রিত করে সুশাসন প্রচার
করা সরকারের নীতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ
হয়ে উঠেছে। এখন ভর্তুকি হ�োক বা পানীয় জলের কল
বা সরকারি পরিকাঠাম�ো, আধার বা জিওট্যাগের প্রযুক্তির
মাধ্যমে সবাইকে সংযুক্ত করে নজরদারি স্বচ্ছ করা
হয়েছে, যার সুফল সরকারের প্রতিটি বিভাগে প�ৌঁছেছে।
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‘ডিজিটাল পেমেন্ট ম�োড’ হিসাবে মানুষের সবচেয়ে
পছন্দ ইউপিআই। ২০২২ অর্থবর্ষেইউপিআই লেনদেন
এক ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে।
ভারতের ইউপিআই মঞ্চ সিঙ্গাপুর , ভুটান এবং নেপালও
গ্রহণ করেছে।
নেপালও এখন ভারতের রুপে বা RuPay কার্ড
গ্রহণ করেছে। সিঙ্গাপুর , ভুটান এবং সংযুক্ত আরব
আমিরশাহির পরে নেপাল চতু র্থদেশ যারা রুপে ব্যবহার
করছে।
প্রযুক্তির সাহায্যে ৭৭ ক�োটি মানুষ এক দেশ, এক রেশন
কার্ড প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।
দেশে ৬০ ক�োটি স্মার্টফ�োন ব্যবহারকারী এবং ৫৫ ক�োটি
ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে, যার ফলে আমাদের দেশ
বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডিজিটাল পেমেন্ট সম্পন্ন
করতে পেরেছে।
৪৪.৯৫ ক�োটি জনধন য�োজনার সুবিধাভ�োগীরা ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যারা এখন রুপে
কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিমার সুবিধা পান।

দুর্নীতি দমনের প্রযুক্তি

প্রযুক্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষরা দুর্নীতি থেকে রক্ষা
প্যেছেন। সরকার মধ্যস্বত্বভ�োগীদের নির্মূল করেছে।
প্রযুক্তি জীবনযাত্রার সহজতা সূচককে উন্নত করছে। এখন
আর সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে সাধারণ মানুষকে
লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। গভর্নমেন্ট ই-মার্কেট প্লেস
বা জেম দুর্নীতি দমন করেছে, ব্যবসায় স্বচ্ছতা এনেছে।
এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি প্রান্তের ব্যবসায়ীরা এখন
তাঁদের তৈরি পণ্য সরকারের কাছে বিক্রি করতে সক্ষম
হয়েছেন। এক বছরে এই মঞ্চে রেকর্ড এক লক্ষ ক�োটি
টাকার অর্ডার পাওয়া গিয়েছে।

উমিয়া মাতা মন্দির

রাষ্ট্র

ধরিত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে
রামনবমী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১০ই এপ্রিল জুনাগড়ের গাথিলায় উমিয়া মাতা মন্দিরের
চতু র্দশ প্রতিষ্ঠা দিবসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আধ্যাত্মিকতা
বিস্তারের পাশাপাশি বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলি সামাজিক চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূ মিকা
পালন করে।” গুজরাতের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সর�োবর নির্মাণের আহ্বান জানিয়েছেন। এতে
শুধু জলের সাশ্রয়ই হবে না, পুকুরের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নও সম্ভব হবে।

এ

কটা সময় ছিল যখন গুজরাতে জলের সংকট দেখা
দিয়েছিল। এমতাবস্থায়, একটি চেক ড্যাম নির্মাণ এবং
একটি জল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। "পার ড্রপ
ম�োর ক্রপ, ড্রিপ ইরিগেশন" নামে প্রচারাভিযান চালু করা
হয়েছিল। একইসঙ্গে এই অঞ্চলের জলের ঘাটতি দূর করার জন্য
২০১২ সালে সাউনি প্রকল্প (স�ৌরাষ্ট্র নর্মদা অবতারন ইরিগেশন,
সাউনি) বাস্তবায়িত করা হয়েছিল এবং সংকট ম�োকাবেলায়
অন্যান্য একাধিক প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ব্যাপক
আন্দোলন এবং জলের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
এই কারণেই উমিয়া মাতা মন্দিরের চতু র্দশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ভাষণের সময় তিনি শ্রোতাদের প্রতি
জেলায় ৭৫টি অমৃত সর�োবর নির্মাণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, গুজরাতের মানুষ , যারা হাজার হাজার চেক
ড্যাম তৈরি করেছিলেন, তাঁদের কাছে এটি ক�োন�ো বড় কাজ
নয়, কিন্তু এর প্রভাব সুদর
ূ প্রসারী।
তিনি ২০২৩ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যে এই কাজ শেষ
করার আবেদন জানান। তিনি জানিয়েছেন প্রয়�োজন হলে
এর জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তু লতে হবে। প্রধানমন্ত্রী
জানান, সামাজিক চেতনার শক্তি দিয়ে এই কাজে গতি আনতে
হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তাঁর ভাষণে প্রাকৃতিক চাষের
প্রচারের গুরুত্বের উপর জ�োর দিয়েছিলেন এবং গুজরাটের
সমস্ত কৃষককে রাসায়নিক চাষের পরিবর্তে প্রাকৃতিক চাষের
পদ্ধতি অনুশীলন করার আহ্বান জানান। তিনি বলেছিলেন,

উমিয়া মাতা কাদভা পাতিদারদের
কু লদেবী হিসাবে পূজিত হন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০০৮ সালে মন্দিরটি উৎসর্গ
করেছিলেন। সেই সময় তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।
তাঁর পরামর্শের ভিত্তিতে মন্দির ট্রাস্ট ২০০৮ সালে
বিনামূল্যে ছানি অপারেশন এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল
র�োগীদের বিনামূল্যে আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিতরণের পাশাপাশি
অন্যান্য সামাজিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কারক্রম
্য
শুরু করে।
উমিয়া মাকে কাদভা পাতিদারদের বংশদেবী বা কুলদেবী
হিসাবে গণ্য করা হয়। এই পবিত্র ধামটি শ্রদ্ধার কেন্দ্র হয়ে
উঠেছে, এটি সামাজিক চেতনা এবং পরটনের
্য
কেন্দ্রেও
পরিণত হয়েছে। এই মন্দিরে ৬০টিরও বেশি কক্ষ, বিবাহের
স্থান এবং একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে।
“আমরা আমাদের মায়েদের অপ্রয়োজনীয় ওষুধ দিই না,
তাই আমাদের জমিতেও ক�োনও কিছু অতিরিক্ত ব্যবহার
করা উচিৎ নয়। বসুধাকে রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক পদার্থ
এড়িয়ে চলতে হবে। আসলে, আমাদের ধরিত্রী নিরাপদ থাকলে
আমরাও নিরাপদ থাকব।“ এই ধরনের ক্ষেত্রে, রাসায়নিকের
ব্যবহার এড়িয়ে পরিবেশ রক্ষা করার পাশাপাশি আমাদের জল
সংরক্ষণ করতে হবে।
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রাষ্ট্র Communication
Nation
With
Security Forces
দেওঘর র�োপওয়ে
দুর্ঘটনা

দেওঘর র�োপওয়ে দুর্ঘটনা

প্রতিটি সংকটে নিরাপত্তা
কর্মীরা ত্রাতা হয়ে ওঠেন

উত্তরাখণ্ডে দুর্ঘটনা হ�োক বা বিহার ও কেরালার বন্যা, বা কাশ্মীরের ঝিলামের জলে আটকে পড়া
ূ যেক�োন�ো সংকট ম�োকাবিলার
মানুষদের উদ্ধার করা হ�োক, ভারতের সৈন্যরা যেক�োন�ো মুহর্তে
জন্য প্রস্তুত। ভারতের মত�ো বিশাল দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনাও বেশি, সেই প্রতিকূল
পরিস্থিতির জন্য দেশের প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে র�োপওয়ে দুর্ঘটনার
সময় বায়ুসেনা, এনডিআরএফ, আইটিবিপি এবং সেনা সৈন্যরা ৪৫ ঘন্টা অপারেশন চালিয়ে
মানুষের জীবন রক্ষা করেছিলেন।

দে

ওঘরের ত্রিকূট পাহাড় একটি জনপ্রিয় পরটন
্য ও
তীর্থস্থান। পাহাড়ের চূ ড়ায় যাওয়ার জন্য মানুষ
র�োপওয়ে ব্যবহার করেন। এখানেই র�োপওয়ের
তার ছিঁ ড়ে যায়, যার ফলে র�োপওয়ের বগিগুলি ঝুলে পড়ে।
এরপরে ৪৮ জন আটকে পড়েছিলেন, যাদের মধ্যে ৪৬
জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ১০ এপ্রিল রামনবমীর দিন এই
দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার পরই মানুষদের উদ্ধারে নেমে
পড়েন নিরাপত্তা রক্ষীরা, সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী বলেছেন, "মানুষের উর্দির প্রতি বিশ্বাস আছে, সংকটের
সময় সাধারণ মানুষরা যখন দেখেন নিরাপত্তা রক্ষীরা উদ্ধার
কাজে নেমেছেন, তখন তাঁরা বিশ্বাস করেন যে তাঁদের
জীবন এখন সুরক্ষিত, এবং তাঁদের মধ্যে আশা সঞ্চারিত
হয়।" প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যগুলি প্রতিফলিত করে যে
আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যেক�োন সংকট থেকে আমাদের
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প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্ধার অভিযান ৪৫ ঘণ্টা চলেছিল
প্রায় ১৫০০ ফুট উচ্চতায় র�োপওয়েতে ১৮টি বগি আটকে যায়।
র�োপওয়েটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ঘন বনের মধ্যে অবস্থিত।
কেবলমাত্র আকাশপথেই এই পথে যাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে,
সাহায্যের জন্য বিমান বাহিনী, আইটিবিপি এবং এনডিআরএফ
বাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। বিমানবাহিনীর এমআই১৭ এবং চিতা হেলিকপ্টারগুলিকে সাহায্যের জন্য পাঠান�ো
হয়েছিল। বগিতে আটকে পড়া মানুষের কাছে খাবার ও জল
প�ৌঁছে দিতে ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল। অধিক উচ্চতা
এবং প্রবল বাতাসের কারণে মিশনটি সম্পূর্ণ করা অত্যন্ত
কঠিন কাজ ছিল। রাতে অভিযান বন্ধ রাখতে হয়েছিল। কঠিন
পরিস্থিতি সত্ত্বেও, জওয়ানরা ৪৫ ঘন্টা ধরে অভিযান চালিয়ে
দশটি ‘ক্যাবল কার’ থেকে ৩৫ জন যাত্রীকে উদ্ধার করেছিল।

দেওঘর র�োপওয়ে দুর্ঘটনা

জনগণকে নিরাপদে উদ্ধারে কারকরী
্য
এবং গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করে এবং সরকারের সুদক্ষ নেতৃত্বের কারণে
উদ্ধারকাজ দ্রুত শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা আধিকারিকদের
সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেখা করেছিলেন, তিনি সমস্ত
সৈন্যদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এরপরে, প্রধানমন্ত্রী
উদ্ধার কাজে জড়িতদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই
অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান, নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান, ঝাড়খণ্ডের
ডিজিপি এবং গ�োড্ডার সাংসদ নিশিকান্ত দুবেও উপস্থিত
ছিলেন।
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথ�োপকথনের সময় এনডিআরএফ
এসআই ওমপ্রকাশ জানান যে তিনি প্রথমে দেওঘরের
এসডিএমের কাছ থেকে দুর্ঘটনার কথা জানতে পারেন এবং
সেখানে ছুটে যান। এত উঁচুতে র�োপওয়ের বগিগুলি আটকে
থাকায় জল, খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস প�ৌঁছে
দেওয়াই প্রাথমিক কর্তব্য ছিল। এই কাজটি একটি রক্ষণাবেক্ষণ
ট্রলি এবং একটি ড্রোনের সাহায্যে করা হয়েছিল। এর পর
বিমানবাহিনীর দলও সাহায্যের জন্য প�ৌঁছায় এবং তারপর
একসঙ্গে উদ্ধার অভিযান চালান�ো হয়।
ভারতীয় বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন ওয়াই কে
কান্দালকার সঙ্কটের সময়ে বিমান বাহিনীর কারক্রম
্য
সম্পর্কে
প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। তিনি হেলিকপ্টার পাইলটদের

রাষ্ট্র

দক্ষতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। ভারতীয় বিমান
বাহিনীর সার্জেন্ট পঙ্কজ কুমার রানা র�োপওয়ে দুর্ঘটনায়
যাত্রীদের সরিয়ে নিতে গরুড় কমান্ডোদের ভূ মিকা ব্যাখ্যা
করেছেন। তিনি বলেন, শিশু ও নারী, সকলকে দুর্দশাগ্রস্ত
অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিমান বাহিনীর
সদস্যদের অদম্য সাহসিকতার প্রশংসা করেন। আইটিবিপি’র
প্রাথমিক সাফল্য আটকে পড়া যাত্রীদের মন�োবল বাড়িয়েছে।
আইটিবিপির সাব-ইন্সপেক্টর অনন্ত পান্ডে এই উদ্ধার
কাজে আইটিবিপির ভূ মিকা বর্ণনা করেছেন। মতবিনিময়ের
সময় প্রধানমন্ত্রী পুর�ো দলের ধৈর্যের প্রশংসা করেন এবং
বলেছিলেন যে ধৈর ্য এবং অধ্যবসায়কে সঙ্গী করে সমস্যার
ম�োকাবেলা করলেই সাফল্য অর্জন করা যায়। দুর্ঘটনার পর
বহু যাত্রীর প্রাণ রক্ষা করেছেন দেওঘরের পান্নালাল য�োশী।
তিনি উদ্ধার অভিযানে বেসামরিক নাগরিকদের ভূ মিকা
সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন,
অন্যকে সাহায্য করা আমাদের সংস্কৃতিতে রয়েছে। তিনি
তাঁর সাহসিকতা ও দক্ষতারও প্রশংসা করেন। দেওঘর জেলা
ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা প্রশাসক মঞ্জুনাথ ভজনতারি স্থানীয়
মানুষদের সাহায্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে দুর্ঘটনার সম্পূর্ণবিবরণ প্রস্তুত করা
উচিত যাতে ভবিষ্যতে একই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ান�ো যায়।
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Nation

আমাদের দেশের
ঐতিহ্যের জীবন্ত প্রতীক
একটি প্রচলিত কথা আছে, বলা হয় যে আপনি যদি আপনার ভবিষ্যৎ সুগঠিত করতে চান তবে
ইতিহাস পড়ু ন। আপনি আপনার দেশ সম্পর্কে যত বেশি জানবেন এবং বুঝতে পারবেন, তত
বেশি আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। এক উজ্জ্বল এবং আত্মবিশ্বাসী নতু ন ভারত
গড়ে তু লতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী নতু ন প্রজন্মকে সচেতন করেছেন। তিনি নতু ন প্রজন্মকে
আমাদের গ�ৌরবময় অতীত সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে ১৪ এপ্রিল নতু ন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের
উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "দেশ বর্তমান সময়ে যে গ�ৌরবময় স্থান অর্জন করেছে
তার জন্য ভারতের স্বাধীনতার পর গঠিত প্রতিটি সরকারের অবদান রয়েছে। এই সংগ্রহালয়টি
আমাদের য�ৌথ ঐতিহ্যের জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে।"

ই

তিহাস এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ নির্মাণের
পথ গড়ে ত�োলা নিয়ে কখনও রাষ্ট্রকবি রামধারী
সিং দিনকর লিখেছিলেন- প্রিয়দর্শন ইতিহাস
কণ্ঠ মে, আজ ধ্বনিত হ কাব্য বানে। বর্তমান কে
চিত্রপাটি পার ভূ ত কাল সম্ভাব্য বানে। কবিতার এই
অংশ ব্যবহার করে তিনি ব�োঝাতে চাইছেন, আমাদের
সাংস্কৃতিক চেতনায় যে গ�ৌরবময় অতীত সমাহিত
রয়েছে তা যেন কাব্যে রূপান্তরিত হয়ে গুঞ্জরিত হয়।
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এদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস আমরা বর্তমানের প্রেক্ষিতেও
যেন সম্ভব করে তু লতে পারি। প্রত্যেক দেশ তথা
জাতির দায়িত্ব হল তার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা এবং
তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প�ৌঁছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে সরকার এই লক্ষ্যে নিরন্তর
কাজ করছে। চুরি যাওয়া মূর্তি ও প্রত্নসামগ্রী দেশে
ফিরিয়ে আনা হ�োক, পুরন�ো সংগ্রহালয় পুনর্নির্মাণ
হ�োক বা নতু ন জাদুঘর নির্মাণ হ�োক; গত ৭-৮ বছর

প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়

সংগ্রহালয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য
পুরাতন এবং নতু নের সংমিশ্রণে তিন
মূর্তি ভবনের দুটি ব্লককে নবনির্মিত
ভবনের সঙ্গে একীভূ ত করা হয়েছে।
দুটি ব্লকের ম�োট আয়তন ১৫,৬০০
বর্গমিটারের বেশি।
	প্রায় ৪০০০ জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন
এই ভবনে চল্লিশটিরও বেশি গ্যালারি
রয়েছে।
	চ�োদ্দজন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কিত
তথ্য দেওয়ার জন্য, তাঁদের
অনুপ্রেরণামূলক জিনিসগুলি এই
সংগ্রহালয়ে রাখা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহালয়ের ল�োগ�োতে
দেখান�ো হয়েছে ‘কয়েকজন ভারতীয়
ধর্মচক্রকে ধরে রয়েছেন’।
এই সংগ্রহালয় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি,
র�োবট এবং অন্যান্য আধুনিক
প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তনশীল
ভারতের চিত্রটি বিশ্বের সামনে

উপস্থাপন করবে।
সংগ্রহালয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের
সঙ্গে সেলফি ত�োলা এবং ভার্চুয়াল
কথ�োপকথনের সুবিধা রয়েছে।
প্রকল্পের কাজ চলাকালীন ক�োনও
গাছ কাটা বা প্রতিস্থাপন করা হয়নি।
সংগ্রহালয় প্রদর্শিত বিষয়বস্তু প্রসার
ভারতী, দূরদর্শন , চলচ্চিত্র বিভাগ,
সংসদ টিভি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং
ভারতীয় ও বিদেশি সংবাদ মাধ্যম
থেকে সংগৃহীত তথ্য দ্বারা পরিচালিত
হয়েছে।
মহাফেজখানার যথাযথ ব্যবহার, কিছু
ব্যক্তিগত দ্রব্য, উপহার এবং স্মারক,
প্রধানমন্ত্রীদের ভাষণ এবং মতাদর্শের
উপাখ্যানমূলক উপস্থাপনা এবং
তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক একটি
বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে প্রতিফলিত
হয়েছে।

২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার
১০৮টি সংগ্রহালয় নির্মাণ ও পুনর্গঠন করেছে।
৫০টি সংগ্রহালয় চালু করা হয়েছে।

ধরে একটানা ব্যাপক প্রচারণা চলছে। আমাদের তরুণ
প্রজন্ম যখন দেশের এই ইতিহাস প্রত্যক্ষ করে তখন
তাঁরা সত্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়। আমরা সকলেই
ভারতের গ�ৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে, তার সমৃদ্ধশালী
সময়ের সঙ্গে পরিচিত। এই বিষয়টি আমাদের গর্বের
কারণ। ভারতের ঐতিহ্য এবং তার বর্তমানের সঙ্গে
বিশ্বকে সঠিকভাবে পরিচিত করাও সমান প্রয়োজন।
আজ, যখন নতু ন বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব হচ্ছে, বিশ্ব আশা

রাষ্ট্র

একটি মহৎ উদ্যোগ
তরুণ প্রজন্মকে তাঁদের
অধিকার এবং আদর্শ
নির্বিশেষে দেশকে সমৃদ্ধ
ও ঐশ্বরশালী
্য
করার লক্ষ্যে
এগ�োতে হবে। এটা দিয়ে
সংবিধান প্রণয়নের পুর�ো
প্রক্রিয়াটি ব�োঝা যাবে।
প্রযুক্তিটি এমন জিনিসগুলি
বুঝতে সাহায্য করবে যা
পাবলিক ড�োমেনে সুপরিচিত
নয়।

ক�োনও বিষয় নিয়ে ঐক্যমত বা
মতানৈক্য থাকতে পারে; বিভিন্ন
রাজনৈতিক ধারা থাকতে পারে;
কিন্তু গণতন্ত্রে সকলের লক্ষ্য
একটাই- দেশের উন্নয়ন। এই
সংগ্রহালয়টি আগামী প্রজন্মকে
শক্তির কেন্দ্রে পরিণত হতে
অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের
যুবকরা জানতে পারবেন
কীভাবে দেশের প্রতিটি
প্রধানমন্ত্রী এক নতু ন ভারত
গঠনে গুরুত্বপূর্ণভূ মিকা
পালন করেছেন, তাঁরা কীভাবে
সমসাময়িক সমস্যাগুলিকে
অতিক্রম করে দেশকে এগিয়ে
নিয়ে গিয়েছেন।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

ও আস্থা নিয়ে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। ভারতকে
এক নতু ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এটা আমাদের
ভারতীয়দের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমাদের
বেশিরভাগ প্রধানমন্ত্রীই খুব সাধারণ পরিবার থেকে
এসেছেন। এটি দেশের যুবকদের আত্মবিশ্বাসও দেয়
যে এমনকি একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী
ব্যক্তিও ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শীর্ষপদে আসীন
হতে পারেন।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২
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ভারত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

অংশীদারিত্বের এক নতু ন দশক
ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশ।
বিশ্বের এই দুই শক্তিধর দেশ তাঁদের অংশীদারিত্বে শক্তি, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, মহাকাশ এবং
প্রতিরক্ষার মত�ো ক্ষেত্রে একটি নতু ন মাত্রা য�োগ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১১ই
এপ্রিল ২০২২ তারিখে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জ�োসেফ আর. বাইডেনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক
করেন। এই নিয়ে চতু র্থবার ভারত-মার্কিন ২+২ মন্ত্রী পর্যায়ের বার্তালাপ আয়�োজিত হয়েছে।

বি

ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে ভারত ও আমেরিকার
ইতিহাস একই রকম। উভয় দেশই ঔপনিবেশিক
সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা লাভ
করে এবং স্বাধীন দেশ হিসাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা
গ্রহণ করে। ১৯৯০-এর দশকে ভারতে অর্থনৈতিক
নীতি পরিবর্তনের ফলে ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের
মধ্যে সম্পর্ক দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ২০১৪ সাল থেকে এই
সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভূ তপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৮
সাল থেকে বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের মধ্যে ২+২
আল�োচনার সূচনা দুই দেশের সম্পর্ককে নতু ন মাত্রা
দিয়েছে। ১১ এপ্রিল ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ
সিং এবং বিদেশ মন্ত্রী এস.জয়শঙ্কর ওয়াশিংটন,
ডিসিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড জে. অস্টিন
এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে
দেখা করেন। আল�োচনার আগে ভারত এবং আমেরিকা
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যুক্তরাষ্ট্র একটি ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলন করেছে, যেখানে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট
জ�ো বাইডেন ভাষণ দিয়েছিলেন।
আল�োচনায় অনেক বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হয়েছিল
২+২ সংলাপের সময় ভারত ও আমেরিকার প্রতিরক্ষা
এবং বিদেশমন্ত্রীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে
আল�োচনা করেছেন। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে
চলমান পরিস্থিতি নিয়েও দুপক্ষের মধ্যে আল�োচনা হয়।
বৈঠক চলাকালীন, উভয় পক্ষই ইউক্রেন-সহ বর্তমান
ঘটনাগুলির পাশাপাশি ইন্দো-প্রশান্ত সহয�োগিতা নিয়ে
আল�োচনা করেছে। মন্ত্রীরা ইউক্রেনের অবনতিশীল
পরিস্থিতি ম�োকাবেলায় পারস্পরিক প্রচেষ্টা পর্যাল�োচনা
করেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানান। এসময়
সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার স্পেসের গুরুত্বের উপরেও
জ�োর দেওয়া হয়। তা ছাড়াও, মন্ত্রীরা সন্ত্রাসবাদের নিন্দা

ভারত-আমেরিকা ২+২ বৈঠক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
বলেছেন-

আমেরিকা-ভারত সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা কয়েক
দশক আগেও কল্পনা করা যেত না। বহু বছর ধরেই
ভারত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের মিত্র, এবং
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের
অভূ তপূর্ব উন্নতি হয়েছে। আমাদের আজকের
আল�োচনা এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন ইউক্রেনের
পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কয়েক সপ্তাহ আগে
পরন্ত
্য কুড়ি হাজারের বেশি ভারতীয় ইউক্রেনে আটকে
পড়েছিলেন। একজন ছাত্র মারা গেলেও অনেক
পরিশ্রমের পর আমরা বাকি সকলকে নিরাপদে
দেশে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। আমি ইউক্রেন ও
রাশিয়ার প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে ফ�োনে কয়েকবার কথা
বলেছি। আমি শুধু শান্তির জন্যই অনুর�োধ করিনি,
আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের
সঙ্গে আল�োচনার পরামর্শও দিয়েছিলাম। আপনি
আপনার আল�োচনার শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণবিবৃতি
দিয়েছিলেন: ‘গণতন্ত্রই পারে’। এর সবচেয়ে বড়
উদাহরণ ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের সাফল্য।

করেন এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করার উপায় নিয়ে
আল�োচনা করেন। আল�োচনার সময় মন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক
আইন মেনে চলার গুরুত্বের উপরে জ�োর দেন, যার
মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ চীন সাগর। আফগানিস্তান বিষয়েও
আল�োচনা হয়েছে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, “এক দশকের
মধ্যে, আমেরিকা থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা সরবরাহ
২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হয়েছে। আমরা আশা করি
মার্কিন ক�োম্পানিগুলি ভারতে বিনিয়োগ করবে এবং
‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ উদ্যোগকে সমর্থন করবে। ক�োভিড
প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও, ভারত আমেরিকা সামরিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্ট জ�ো বাইডেন বলেছেন
ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক
উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া সব সময় আনন্দের! আমি
আশা করি ২৪ মে (ক�োয়াড সম্মেলনে) জাপানে
আপনাকে দেখতে পাব। আমরা দুই দেশের অর্থনৈতিক
ও প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি
জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে একটি শক্তিশালী
এবং বিস্তৃ ত "ম�ৌলিক প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব" রয়েছে।
রাশিয়ার যুদ্ধের অস্থিতিশীল প্রভাব কীভাবে ম�োকাবেলা
করা যায় সে বিষয়ে ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ
আল�োচনা চালিয়ে যাবে। আমি ইউক্রেনের জনগণের
প্রতি ভারতের মানবিক সহায়তাকে স্বাগত জানাই।
আমরা দুই দেশের মানুষের সঙ্গে মানুষের য�োগায�োগ,
পরিবার, বন্ধুত্ব- সকল বিষয়ে সহয�োগিতা করছি।
ক�োভিড-১৯ মহামারির কারণে সমস্যার পাশাপাশি
স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং জলবায়ু সংকটের বিষয়ে আমাদের
একই রকম উদ্বেগ রয়েছে। এছাড়াও, ভারত ও
আমেরিকার মধ্যে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে।

শক্তিশালী হয়েছে। তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রও বৃদ্ধি
পেয়েছে। এটি আমাদের প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের
ক্রমবর্ধমান রূপকে প্রতিফলিত করে।" এদিকে, বিদেশ
মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, “২+২ সংলাপের উদ্দেশ্য
হল আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করা।
বর্তমান সময়ে এটি আরও প্রাসঙ্গিক কারণ আমাদের
অংশীদারিত্বের পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইন্দো-প্রশান্ত
মহাসাগর অঞ্চল আমাদের অংশীদারিত্বের একটি
গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু। আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত বছরে
ক�োয়াড খুব দ্রুত কাজ করেছে, নতু ন উচ্চতা অর্জন
করেছে।“
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আন্তর্জাতিক ভারত নেপাল আল�োচনা

ভারত-নেপাল সম্পর্কে
নতু ন মাত্রা

ভারত ও নেপাল দুটি প্রতিবেশী দেশ, আবার দুই দেশই একই অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুই দেশের
মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভ�ৌগ�োলিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধন দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান।
নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা যখন তিন দিনের সফরে ভারতে আসেন, তখন সবাই এই
বন্ধনের উষ্ণতা অনুভব করেছিলেন।

২

০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দায়িত্ব
নেওয়ার সময় উপমহাদেশের যে দেশগুলিতে
প্রথমবার গিয়েছিলেন নেপাল ছিল তার
মধ্যে অন্যতম প্রধান। শুধু তাই নয়, নেপালের
প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ এবং ২০১৯ সাল দুইবারই প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে য�োগ দিয়েছেন।
২০১৫ সালে এপ্রিল-মে মাসে ভূ মিকম্পের সময়
তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য হ�োক বা ক�োভিডের মত
সংকটের সময়ে ওষুধ এবং টিকা পাঠান�ো হ�োক বা
রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটে আটকে পড়া ছয় নেপালি
নাগরিককে উদ্ধার করা হ�োক, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর ভাবনা ছিল ‘নেবারহুড ফার্স্ট’। যে ক�োনও
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের
পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারত নেপালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
বাণিজ্য অংশীদার এবং বিদেশি বিনিয়োগের উৎস।
নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা ২ এপ্রিল
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দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
সঙ্গে দেখা করেন। ভারত-নেপাল সম্পর্কের উন্নতিতে
দেউবা গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেছেন। শান্তি,
অগ্রগতি, এবং উন্নয়নের দিকে নেপালের যাত্রায়
ভারত একটি শক্তিশালী অংশীদার হয়েছে। শের
বাহাদুর দেউবা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বন্ধু ছিলেন এবং
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটি ছিল তাঁর পঞ্চম সফর।

রুপে নেপালে চালু হয়েছে, যাত্রীবাহী ট্রেন
পরিষেবা শুরু হয়েছে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রী
শের বাহাদুর দেউবা নেপালে রুপে বা RuPay চালু
করেছিলেন।
দুই নেতা য�ৌথভাবে জয়নগর (ভারত) এবং কুর্থা
(নেপাল) এর মধ্যে ক্রস বর্ডার যাত্রীবাহী ট্রেন
পরিষেবা উদ্বোধন করেন, যা ভারতের সহায়তায়
নির্মিত হয়েছিল।

ভারত নেপাল আল�োচনা আন্তর্জাতিক
ভারত ও নেপালের বন্ধুত্বের, আমাদের জনগণের পারস্পরিক
সম্পর্কের এমন উদাহরণ বিশ্বের আর ক�োথাও পাওয়া যাবে
না। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, আমাদের
ঐতিহ্য এক সুত�োয় জড়িয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে
আমরা একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে আসছি।
আমাদের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিনিময়
আমাদের অংশীদারিত্বের কাঠাম�ো আরও মজবত
ু করেছে।
আমাদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করেছে।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
আমি নেপালের প্রতি আপনার ভালবাসা এবং স্নেহের
প্রশংসা করি এবং আজকের এই সফর আমার
অনভ
ু ূ তিগুলিকে আরও গভীর করবে। নেপাল ও
ভারতের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
-শের বাহাদুর দেউবা, নেপালের প্রধানমন্ত্রী

নেপাল এবং বেনারসের দীর্ঘ সংযুক্ত
ইতিহাস রয়েছে
ভারত সফরের শেষ দিনে নেপালের প্রধানমন্ত্রী
শের বাহাদুর দেউবাও কাশীতে গিয়েছিলেন।
কাল ভৈরব মন্দিরে পূজা শেষে তিনি কাশী
বিশ্বনাথ মন্দিরে যান। এসময় তিনি নেপালের
সুখ , সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য মহাদেবের কাছে
প্রার্থনা করেন। তাঁর কাশী যাত্রার সময়
তিনি ললিতাঘাটের পশুপতিনাথ মন্দিরেও
গিয়েছিলেন এবং মন্দিরে বিশেষ উপাসনা,
অভিষেক আরতি করেন, যা নেপাল সরকার
দ্বারা সুরক্ষিত এবং পরিচালিত হয়। কাশীতে
তিনি নেপালি মন্দিরের বৃদ্ধাশ্রমের সংস্কারের
ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন।

ক্রমাগত সংলাপ

ভারত ও নেপালের মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রধানের
সাম্প্রতিকতম সফর হয়েছিল ২০১৯ সালের
মে মাসে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা
ওলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এবং কেন্দ্রীয়
মন্ত্রী পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতে
এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ম�োদী এর আগে
কাঠমান্ডুতে চতু র্থবিমস্টেকস্শীর্ষসম্মেলনের
জন্য ২০১৮ সালের আগস্টে নেপাল সফরে
গিয়েছিলেন। নেপালের সংসদে আস্থা ভ�োটে
জয়ী হওয়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রী ম�োদী শের
বাহাদুর দেউবাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দুই নেতা নেপালে স�োলু করিড�োর ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ প্রকল্প
উৎসর্গকরেন, যেটি ভারত সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত
হয়।
নেপালও স�োলার অ্যালায়েন্সের আনুষ্ঠানিক সদস্য হয়েছে।
দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার গুরুত্বের উপর জ�োর দেওয়া হয়েছে।
রেল ও জ্বালানি খাতে সহয�োগিতা সম্প্রসারণের জন্য দুই
দেশ চারটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
আল�োচনা চলাকালীন উভয় দেশ পঞ্চেশ্বর প্রকল্পে দ্রুত
এগিয়ে যাওয়ার গুরুত্বের উপর জ�োর দেয়। এই প্রকল্পটি
অঞ্চলের উন্নয়নের দিশা পরিবর্তন করে দেবে।
নেপালের জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতীয়
ক�োম্পানিগুলিকে আরও বড় ভূ মিকা পালন করতে হবে
বলেও দুই দেশ একমত প�োষণ করেছিল। এর পাশাপাশি
নেপাল থেকে জ্বালানি আমদানির বেশ কয়েকটি নতু ন
প্রস্তাব অনুম�োদন করা হয়েছে।
দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীও বাণিজ্য ও সীমান্ত সংয�োগসহ সব
ধরনের উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিতে সম্মত হয়েছেন। এর
মধ্যে রয়েছে জয়নগর-কুর্থা রেল লাইনের সূচনা।
নেপালে রুপে কার্ডের প্রবর্তন আর্থিক সংয�োগের একটি
নতু ন যুগের সূচনা করবে। অন্যান্য প্রকল্প, যেমন নেপাল
পুলিশ অ্যাকাডেমি এবং নেপালগঞ্জে সমন্বিত চেক পয়েন্ট
রামায়ণ সার্কিটও দুই দেশের সংয�োগ আরও বৃদ্ধি করবে।
ভারত ও নেপালের উন্মুক্ত সীমান্তের যেন অপব্যবহার না
হয় সে বিষয়েও আল�োচনা হয়। আমাদের প্রতিরক্ষা এবং
নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহয�োগিতা বজায় রাখার
উপরও জ�োর দেওয়া হয়েছিল।
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স্বাস্থ্য

ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াই

টিকাকরণ ১৮৫ ক�োটির গণ্ডি অতিক্রম করেছে

ক�োভিড এখনও
বিলুপ্ত হয়নি
আরও নতু ন
ভ্যারিয়েন্ট আসছে,
তাই সাবধানতা
জরুরি
মার্চ মাসে ভারতে ক�োভিডে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখয�োগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং টিকাকরণ
অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণের ঝু ঁ কি হ্রাস পেয়েছে, তবে আমাদের মনে
রাখতে হবে যে ক�োভিড এখনও সক্রিয় রয়েছে। সময়ে সময়ে এই ভাইরাসের রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। সারা
বিশ্বে ক�োভিড-১৯-এর এক্সই রূপের প্রক�োপ শুরু হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের টিকা নিতে হবে এবং
ক�োভিড থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সা

রা বিশ্ব জুড়ে আবার ক�োভিড আক্রান্তের
সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ভারতে এর প্রক�োপ
নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ক�োভিড বিধিনিষেধ তু লে
নেওয়া হয়েছে এবং জনজীবন স্বাভাবিক গতি ফিরে
পেয়েছে। এছাড়াও সারা দেশব্যাপী ক�োভিড টিকাকরণ
কর্মসচি
ূ র অধীনে ১১ এপ্রিল পরন্ত
্য ভারতে ১৮৫.৭৪
ক�োটিরও বেশি মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে। একই
সময়ে ১২-১৪ বছর বয়সি প্রায় ২.২২ ক�োটি কিশ�োরকিশ�োরীকে ক�োভিড-১৯ টিকার প্রথম ড�োজ দেওয়া
হয়েছিল। ১২-১৪ বছর বয়সি কিশ�োর-কিশ�োরীদের
জন্য ক�োভিড-১৯ টিকাকরণ ২০২২ সালের ১৬ মার্চ
শুরু হয়েছিল। ১১ এপ্রিল ভারতে ১১,০৫৮ জন ক�োভিড
আক্রান্ত র�োগী ছিলেন, যার মধ্যে পূর্ববর্তী ২৪ ঘন্টায়
৮৬১টি নতু ন কেস রিপ�োর্ট করা হয়েছিল। একই সময়ে
ম�োট র�োগীর মধ্যে ক�োভিড সক্রিয় র�োগী ছিলেন ০.০৩%,
র�োগ থেকে সেরে ওঠার হার ৯৮.৭৬%। অন্যদিকে ১৫১৭ বছর বয়সি ৩৯৬ মিলিয়ন কিশ�োর-কিশ�োরীকে টিকা
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দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৫.৭৬ ক�োটি কিশ�োর কিশ�োরী
অন্তত টিকার একটি ড�োজ পেয়েছে। দেশের প্রতিটি
নাগরিক যাতে ক�োভিড-১৯ টিকা পান তার জন্য ২০২১
সালের ২১ জুন থেকে টিকাকরণের নতু ন পর্যায় শুরু
হয়েছিল। টিকার প্রাপ্যতা টিকা দেওয়ার প্রচেষ্টার গতিকে
ত্বরান্বিত করেছে।
কেন্দ্র পাঁচটি রাজ্যকে চিঠি দিয়েছে
সারা দেশের মধ্যে পাঁচটি রাজ্যে কর�োনা আক্রান্তের
সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন। এই
রাজ্যগুলিকে সতর্ক থাকার জন্য চিঠি দিয়েছে সরকার।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে, দিল্লি, হরিয়ানা, কেরালা,
মহারাষ্ট্র এবং মিজ�োরামকে চিঠি পাঠান�ো হয়েছে। চিঠিতে
ওই রাজ্যগুলিকে ক�োভিড কেসগুলি নিরীক্ষণ, নজরদারি
রাখা এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করার
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই চিঠিতে বলা হয়েছে, নতু ন
করে কর�োনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে
পরবেক্ষণ
্য
করতে হবে, প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে

ক�োভিডের বিরুদ্ধে লড়াই

সকলের জন্য টিকা, সকলের জন্য
বিনামূল্যে টিকা
n

n

n

n

বিশ্বের বৃহত্তম এবং বিনামূল্যে টিকা
প্রচারাভিযান। স্বপ্রস্তুত টিকা-ভারতে
তিনটি টিকা তৈরি হয়েছে। ক�োউইন
ডিজিটাল মঞ্চের মাধ্যমে এখানে
সহজে নিবন্ধন করা যায়।
অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ফ্রন্টলাইন এবং
স্বাস্থ্যকর্মীদের - এখন পরন্ত
্য প্রায় ৬.৮০
ক�োটি ড�োজ বিতরণ করা হয়েছে। ১২১৮ বছর বয়সিদের প্রায় ১২০ মিলিয়ন
ড�োজ দেওয়া হয়েছিল। সারা দেশে
৪১৪৩টি নতু ন অক্সিজেন উৎপাদন
কেন্দ্র রয়েছে।
জরুরি প্রতিক্রিয়া প্যাকেজের অধীনে
৬৩১টি জেলায় পেডিয়াট্রিক কেয়ার
ইউনিট স্থাপন।
ভারতের প্রতিটি জেলাকে স্বাস্থ্য
সুবিধায় স্বনির্ভর করা হচ্ছে- প্রধানমন্ত্রী
আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠাম�ো
মিশনের অধীনে ৬৪,১৮০ ক�োটি
টাকার বিধান দেওয়া হয়েছে। (তথ্য
২০২২ সালের ১২ মে পরন্ত)
্য

কর�োনা: কত বড় সংকট এসেছে
এবং এখন সেই সংকট কেটে
গিয়েছে? আমরা তা মনে করি
না; কারণ এই র�োগের প্রক�োপ
এখনও রয়েছে। এই র�োগটি যেন
বহুরূপী। র�োগের ম�োকাবেলা
করার জন্য প্রায় ১৮৫ ক�োটি
টিকার ড�োজ প্রদান করা হয়েছে।
বিশ্ববাসী শুনলে বিস্মিত হয়।
সমাজের সকলের সহয�োগিতায়
আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছি।
আগামিদিনে আমাদের আরও
সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী

স্বাস্থ্য

হবে। ইতিমধ্যে ক�োভিড-১৯-এর এক্সই নামে নতু ন একটি স্ট্রেন
বা রূপ বিশ্বজুড়ে সংক্রমণ বৃদ্ধি করেছে। কেন্দ্র পাঁচটি রাজ্যকে
চিঠি লিখেছে। ভারতে এই মামলাটি এখনও নিশ্চিত হয়নি।
এই ক্ষেত্রে, সতর্কতার পাশাপাশি ক�োভিড নিয়ম মেনে চলা
প্রয়োজন।
ক�োভিড ক্ষতিপূরণের জন্য আদালত সর্বোচ্চ সময়সীমা
নির্ধারণ করেছে
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
ট্রাইব্যুনাল ঘ�োষিত কর�োনা ক্ষতিপূরণের দাবি দাখিলের জন্য
সুপ্রিম ক�োর্ট নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। মন্ত্রক অনস
ু ারে,
বিবিধ আবেদন নং ১৮০৫-এর শুনানির সময় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ চাইবার জন্য কর�োনা বিপরস্তদের
্য
কাছে ২৪ মার্চ থেকে ৬০ দিন সময় আছে। এটি তাদের জন্য
যারা ২০ মার্চের আগে কর�োনা সংক্রমণে মারা গেছেন। তবে
পূর্বে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসরণ করা হবে। মন্ত্রক আরও বলেছে
যেসকল ক্ষেত্রে প্রতারণার ঝু ঁ কি রয়েছে, তা হ্রাস করতে তদারকি
করা হবে।
এখন ১৮ ঊর্ধ্বব্যক্তিরা বুস্টার ড�োজ পাচ্ছেন
১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের জন্য বেসরকারি টিকা
কেন্দ্রগুলি থেকে ক�োভিড টিকার সতর্কতামূলক ড�োজ নিতে
পারেন। ১০ এপ্রিল থেকে এটি শুরু হয়েছে। ১৮ বছরের বেশি
বয়সি যে কেউ ব্যক্তি দ্বিতীয় ড�োজ নেওয়ার পর নয় মাস পূর্ণ
করেছে তাঁরা সতর্কতামূলক ড�োজ গ্রহণ করতে পারেন। এই
পরিষেবা সমস্ত বেসরকারি টিকা ক্লিনিকে প্রদান করা হবে।
স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, সামনের সারির কর্মী, এবং ৬০ বছরের ঊর্ধ্ যে
বে
কেউ প্রতির�োধমূলক ড�োজ নিতে পারবেন। এবং এই টিকাকরণ
অভিযানকে আরও জ�োরদার করা হবে, যেমন সরকারি
টিকাকরণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে য�োগ্য জনগ�োষ্ঠীর জন্য প্রথম
এবং দ্বিতীয় ড�োজগুলির জন্য বিদ্যমান বিনামূল্যে টিকাদান
প্রচারাভিযান চলবে। ৯ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
মন্ত্রকের সচিব, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য
সচিবদের নিয়ে একটি নীতি-নির্ধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই
সভায় ১৮-৫৯ বছর বয়সি ব্যক্তিদের জন্য বেসরকারি ক�োভিড
টিকা কেন্দ্রে ক�োভিড টিকার প্রতির�োধমূলক ড�োজ নির্ধারণের
বিষয়ে আল�োচনা করা হয়েছিল। বেসরকারি ক�োভিড টিকা
কেন্দ্রগুলি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সুপারিশ অনস
ু ারে
টিকা দেওয়া বজায় রাখবে। টিকা দেওয়ার জন্য তারা ১৫০ টাকা
পরন্ত
্য সার্ভিস চার্জ নিতে পারে, যা টিকার খরচের চেয়ে বেশি।
টিকাকরণের প্রথম দিনে দেশে ১৮-৫৯ বছর বয়সি ব্যক্তিদের
জন্য ক�োভিড-১৯ টিকার ম�োট ৯৬৭৪টি প্রতিষেধক ড�োজ
সরবরাহ করা হয়েছিল।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১-১৫ মে, ২০২২

39

ভারত@৭৫ Azadi Ka Amrit Mahotsav
India@75
স্বাধীনতার অমৃত মহ�োৎসব

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ
১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখয�োগ্য অধ্যায়। বহু বিপ্লবী মাতৃভূ মিকে দাসত্বের
শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তাঁদের জীবন উৎসর্গকরেছিলেন। এই বিদ্রোহের সময় ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, মর্যাদা, অঞ্চল,
ভাষার ভিত্তিতে ক�োন ভেদাভেদ ছিল না। এই সংগ্রামের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া ক�োম্পানির ১০০ বছরেরও বেশি
ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আসনে ধাক্কা লেগেছিল। ১৮৫৭ সালের ১০ মে বিদ্রোহের শিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল।

প্র

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন, “যে জাতি
তার ইতিহাসকে সম্মান করে না বা যারা দেশের
ভিতকে মজবুত করেছিল তাঁদের মনে রাখে না,
তাঁদের ভবিষ্যত নিরাপদ নয়।" ব্রিটিশদের ২০০ বছরের
শাসনকালে একাধিকবার ভারতের ইতিহাস ভুলভাবে
উপস্থাপন করা হয়েছিল, এবং তা সত্ত্বেও, স্বাধীনতার
পরে এটিকে সংরক্ষণের জন্য ক�োনও বিশেষ প্রচেষ্টা
করা হয়নি। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামও এর
একটি উদাহরণ। এটিকে সারা বিশ্বে সিপাহী বিদ্রোহ বলা
হত। কিন্তু এই সংগ্রামের ৫২ বছর পর ১৯০৯ সালে,
বিনায়ক দাম�োদর সাভারকর তাঁর ‘দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার
অফ ইন্ডিপেনডেন্স ১৮৫৭’ বইয়ের এটিকে ভারতের
প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন হিসাবে বর্ণনা করেন। একটি
অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, “বীর
সাভারকর যদি না থাকতেন, তাহলে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব
ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠত না, আমরা এটিকে ব্রিটিশদের
দৃষ্টিক�োণ থেকে দেখতাম। "
১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল ভারতের ইতিহাসে
প্রথম বড় সশস্ত্র বিপ্লব। এর প্রতীক হয়ে ওঠে পদ্ম এবং
রুটি। ১৮৫৭ সালের ৩১ মে বিপ্লবের দিন হিসাবে নির্ধারণ
করা হয়েছিল। যাইহ�োক, বিদ্রোহ কয়েক সপ্তাহ আগে
১০ মে মিরাট সেনানিবাস থেকে শুরু হয়েছিল। কার্তুজ
ব্যবহার করতে অস্বীকার করার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের
ক�োর্ট মার্শাল করার এবং জেলে পাঠান�োর নির্দেশ দেওয়া
হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহীরা জেল ভেঙ্গে তাঁদের পথে আসা
প্রত্যেক ব্রিটিশ অফিসারকে হত্যা করে। তাঁরা একটি
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গ্রামের কাছে জড়ো হন এবং তারপর দিল্লির দিকে যাত্রা
শুরু করেন। তাঁরা শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে
তাঁদের নেতা ঘ�োষণা করে। মিরাট ও দিল্লি থেকে বিদ্রোহের
খবর পাওয়া মাত্রই ধীরে ধীরে অন্যান্য এলাকার মানুষও
এতে য�োগ দেয় এবং প্রথমবারের মত�ো ভারতে ব্রিটিশরা
এত বড় গণপ্রতির�োধের সম্মুখীন হয়েছিল। পেশওয়া নানা
সাহেব, তাঁতিয়া ট�োপি, রানি লক্ষ্মীবাই, বাবু কুনওয়ার সিং,
আজিমুল্লাহ খান এবং বেগম হযরত মহল-সহ অনেক
বিপ্লবী এই সংগ্রামে য�োগদান করেছিলেন। বিপ্লবকে দমন
করতে ব্রিটিশদের দুই বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল
এবং এর ফলে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া ক�োম্পানির শাসনের
অবসান ঘটে। এই বিপ্লব ভারতে এক নতু ন যুগের জন্ম
দিয়েছিল, এমন এক যুগ যার নেতৃত্বে থাকবে প্রগতিশীল
এবং শিক্ষিত ভারতীয় প্রজন্ম। এই বিদ্রোহ ভারতীয়
রাজনীতি, প্রশাসন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
এবং জাতীয় চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে
১৮৫৭ সালের বিপ্লব একটি সাধারণ সিপাহী বিদ্রোহ বা
ক�োনও ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল না। ভারতকে
পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ
ছিল, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যা দক্ষভাবে
পরিচালিত করেছিলেন। এই সংগ্রামের ৯০ বছর পর
১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।
মিরাটে এই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশদের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ৮৫ জন সাহসী বিপ্লবীদের স্মরণে
এখানে একটি শহীদ স্মারক নির্মাণ করা হয়েছে।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
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ম�োদী স্মৃতিস�ৌধ পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী হলেন দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি মিরাটে স্মারক
পরিদর্শন করেছেন এবং অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা
জানিয়েছেন। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের

১

১৬৫তম বার্ষিকীতে, অমৃত মহ�োৎসবের সিরিজে এই
সংখ্যায় পড়ু ন তাঁতিয়া ট�োপি, উদা দেবী, ঈশ্বরী প্রসাদ,
দুই ভাইব�োন নীলাম্বর এবং পীতাম্বর এবং পিয়লি বরুয়ার
বলিদানের গাথা।

গেরিলা যুদ্ধের নায়ক তাঁতিয়া ট�োপি

৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সঙ্গে তাঁতিয়া
ট�োপির নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে
রয়েছে। তিনি শুধুমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের
ভিত্তি স্থাপনই করেননি, স্বাধীনতার জন্য
জাতির চেতনাও জাগ্রত করেছিলেন। তিনি
১৮১৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ
করেছিলেন। তাঁতিয়া ট�োপির আসল নাম
ছিল রামচন্দ্র পান্ডুরং রাও। তাঁদের আদি
বাসস্থান ছিল মহারাষ্ট্রের ইয়েওলা গ্রামে।
দ্বিতীয় পেশওয়া বাজিরাও যখন পুনে ছেড়ে
কানপুরের কাছে বিথুরে যান, তখন পুনে
থেকে বহু পরিবার তাঁর সঙ্গে সেখানে চলে গিয়েছিলেন।
তাঁদের মধ্যে ছিল পান্ডুরং পরিবার।
পান্ডুরং তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্র রামচন্দ্র ও গঙ্গাধরকে
নিয়ে বিথুরে গিয়েছিলেন। তাঁতিয়া ট�োপি বিথুরে নানা
সাহেব এবং ম�োর�োপন্ত তাম্বের (রানি লক্ষ্মীবাইয়ের
পিতা) সংস্পর্শে আসেন। নানা সাহেবের এক ঘনিষ্ঠ
বন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দেওয়ান এবং সেনাপ্রধানের মত�ো পদে
অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা ঝাঁসি অবর�োধ করলে
নানা সাহেব তাঁতিয়া ট�োপির নেতৃত্বে সেনা পাঠান।
বিষ্ণু ভাট গডসে তাঁর ভ্রমণকাহিনী ‘মাঝা প্রবাস’-এ
লিখেছেন যে তাঁতিয়া ট�োপির সেনাবাহিনী এই যুদ্ধে
অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিল, কিন্তু তাঁরা
জিততে পারেননি। কানপুর , চরখারি, ঝাঁসি এবং ক�োচের
যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁতিয়া ট�োপি। দুর্ভাগ্যবশত তারা
চরখড়ি ছাড়া বাকি সকল স্থানে পরাজিত হয়েছিল।
তাঁতিয়া এবং লক্ষ্মীবাই গ�োয়ালিয়রে সাফল্য পান।
তাঁদের গ�োয়ালিয়র দুর্গ দখলের সাফল্য দেখে

ব্রিটিশরাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশরা
এখানেই থেমে যায়নি, তারা পুনরায় ঝাঁসি
আক্রমণ করে, সেই যুদ্ধে রানি লক্ষ্মীবাই
শহীদ হন। কিন্তু ব্রিটিশদের নানা সাহেবের
ভাগ্নে রাও সাহেব এবং তাতিয়াকে ধরতে
পারেনি। এই যুদ্ধে তাঁতিয়া ট�োপির প্রতির�োধ
ছিল সবচেয়ে বেশি। বিদ্রোহ প্রায় সর্বত্র দমন
করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁতিয়া ট�োপি দীর্ঘ এক
বছরের জন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত
করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গেরিলা
যুদ্ধ পরিচালনা করেন। গেরিলা যুদ্ধের সময়
তাঁতিয়া ট�োপি মধ্যপ্রদেশের ঘন অরণ্য, রাজস্থানে দুর্গম
পাহাড় ও উপত্যকায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
বলা হয়ে থাকে যে শিবপুরীর কাছে নারওয়ারের রাজা
মানসিংহ তাঁতিয়া ট�োপির অবস্থান সম্পর্কে ব্রিটিশদের
জানিয়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ১৮৫৯ সালের
৭ এপ্রিল তাঁতিয়া ট�োপি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ পরিচালনার অভিয�োগে ১৮৫৯
সালের ১৫ এপ্রিল তাঁতিয়া ট�োপিকে শিবপুরীতে ক�োর্ট
মার্শাল করা হয়। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করা হয়েছিল।
১৮ এপ্রিল হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে তাঁতিয়া
ট�োপি খ�োলা মাঠে ফাঁসি দেওয়া হয়।
কথিত আছে যে, তাঁতিয়া ট�োপি দৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসির
মঞ্চে উঠেছিলেন। তবে বিষয়টি নিয়ে অনেক মতভেদ
দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ব্রিটিশরা তাঁতিয়া
ট�োপির জায়গায় অন্য কাউকে বন্দি করেছিল। তাঁতিয়া
ট�োপি মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে তাঁর বীরত্ব
অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মনে ভয় ধরিয়েছিল।
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উদা দেবী ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ৩০ জনেরও বেশি
ব্রিটিশ সৈন্যকে একাই হত্যা করেছিলেন

রানীর মত�ো উদা দেবী ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের
ঝাঁসির
সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেছিলেন।

যাইহ�োক তিনি তাঁর প্রাপ্য খ্যাতি এবং সম্মান থেকে এতদিন
বঞ্চিত ছিলেন। তিনি আওধ অঞ্চলের উজরিয়াভ গ্রামে
একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছ�োটবেলা
থেকেই ব্রিটিশদের প্রতি উদা দেবীর বিরক্তি ছিল। ১৮৫৬
সালে ব্রিটিশরা অয�োধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে
কলকাতায় নির্বাসিত করে এবং আওধের শাসন ক্ষমতা
তাঁর স্ত্রী হযরত মহলের হাতে ন্যস্ত হয়। বলা হয়ে থাকে যে
উদা দেবী বেগম হযরত মহলকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে
অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুর�োধ করেছিলেন।
বেগম তখন তাঁকে মহিলাদের জন্য একটি প্রশিক্ষিত দল
প্রস্তুত করতে বলেন। এই সময় আওধ সেনাবাহিনীর সৈনিক
মক্কা পাসির সঙ্গে উদা দেবীর বিয়ে হয়।
১৮৫৭ সালের ১০ জন
ু , লখনউয়ের চিনহাট শহরের
কাছে ইসমাইলগঞ্জে বিদ্রোহী সেনাবাহিনী এবং ইস্ট ইন্ডিয়া
ক�োম্পানির মধ্যে লড়াইয়ে মক্কা পাসি শহীদ হন। স্বামীর
এই অকালমৃত্যু শ�োক উদয় দেবীর জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে
ওঠে। তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশ�োধ নেওয়ার শপথ
করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ১৬ নভেম্বর, ব্রিটিশদের বিশাল
সেনা দল লখনউয়ের সিকান্দারবাগ এলাকা অবর�োধ করে।
সে সময় প্রায় দুই হাজার ভারতীয় সেনা সিকান্দারবাগে
আশ্রয় নিয়েছিল। উদা দেবী তাঁর নারী সৈন্যদের দলকে
ইংরেজ বাহিনীর মুখ�োমুখি হওয়ার নির্দেশ দেন। একই
সময়ে, পুরুষদের প�োশাক পরিধান করে তিনি নিজেই
দুই হাতে পিস্তল এবং কার্তুজ নিয়ে একটি বট গাছে

১

উঠেছিলেন। গাছে বসে তিনি ইংরেজ সেনাদের লক্ষ্য করে
অস্ত্রবর্ষণ করেন। তাঁর গ�োলাবারুদ শেষ না হওয়া পরন্ত্য তিনি
হানাদার ইংরেজ সৈন্যদের সিকান্দারবাগে প্রবেশ করতে
দেননি। কথিত আছে উদা দেবী ৩২ জন ব্রিটিশ সৈন্যকে
হত্যা করেছিলেন। ব্রিটিশরা তখন বুঝতে পারে যে গাছের
উপর থেকে গুলি আসছে। উদা দেবী যখন গাছ থেকে
নামছিলেন তখন ব্রিটিশ সৈন্যরা পাল্টা তাঁকে গুলি করে।
কথিত আছে যে উদা দেবীর বীরত্বে অভিভূ ত হয়ে ব্রিটিশ
সেনাপতি তাঁর টুপি খলু ে তাঁকে স্যালুট জানিয়েছিলেন।
ব্রিটিশ সংবাদপত্রে তাঁর কাহিনি প্রচারিত হয়। আজও, উদা
দেবীর বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসায় পিলিভিট অঞ্চলে
ল�োকগীতি প্রচলিত রয়েছে। মাতৃভূ মির প্রতি উদা দেবীর
বীরত্ব ও উৎসর্গযুব সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা এবং সমগ্র
জাতির জন্য একটি উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীও
২০২১ সালের ১৯ নভেম্বর ‘রাষ্ট্র রক্ষা সমর্পণ পর্বে’ র সময়
বীরাঙ্গনা উদা দেবীর বীরত্বের কথা স্মরণ করেছিলেন।

পিয়লি বরুয়া ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা
সংগ্রামের সময় অসমে ব্রিটিশদের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃ ত্ব দিয়েছিলেন

৮৫৭ সালে পিয়লি বরুয়া শুধম
ু াত্র ভারতের
প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে
অংশগ্রহণ করেননি, তিনি আরেক স্বাধীনতা
সংগ্রামী মণিরাম দেওয়ানের সঙ্গে য�ৌথভাবে
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।
স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অসমিয়া নেতা পিয়লি
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বরুয়া স্বাধীন আসামের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের
বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন। তিনি চিফ
লেফটেন্যান্ট হিসাবে আসামে ব্রিটিশদের
বিরুদ্ধে সমস্ত পরিকল্পনা করেছিলেন।
১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়
তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গঠনে

India@75
Azadi Ka
Amrit
Mahotsavভারত@৭৫
স্বাধীনতার
অমৃ
ত মহ�োৎসব

নীলাম্বর এবং পীতাম্বরের গেরিলা যুদ্ধের ক�ৌশল
ব্রিটিশদের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিল

ঝা

ড়খণ্ডের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নীলাম্বর এবং
পীতাম্বর ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধে
তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নীলাম্বর এবং পীতাম্বর
ঝাড়খণ্ডের পালাম�ৌয়ের বাসিন্দা ছিলেন, শৈশব থেকেই
তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেমের অনভ
ু ূ তি ছিল।
ু ভাই ভ�োগতা ও
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দই
খারওয়ার সম্প্রদায়কে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী
সংগঠন গড়ে ত�োলেন। তাঁদের বাহিনীকে শক্তিশালী করার
লক্ষ্যে তাঁরা চেরেনের জমিদারের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন
এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়। লড়াই
চলাকালীন সময়ে তাঁরা সর্বদা বাবু কুনওয়ার সিংয়ের সঙ্গে
নিয়মিত য�োগায�োগ রাখতেন।
কথিত আছে যে, উভয় ভাইই গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী
ছিলেন, তাঁদের দক্ষতা দেখে এমনকি ব্রিটিশরা হতবাক
হয়ে যেতেন। তাঁদের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসী
স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন।
এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকারের অনেক ক্ষতি
করেছিল। বিদ্রোহ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে এলাকার
কমিশনার ডাল্টনকে বিদ্রোহ দমন করতে ১৮৫৮ সালের
জানুয়ারিতে পালাম�ৌতে যেতে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ছিল
এক বিশাল সৈন্যদল। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই
ু ভাইকে ধরে
হয়। অনেক চেষ্টার পর কর্নেল ডাল্টন দই
ফেললেন। আদিবাসীদের মন�োবল যাতে ভেঙে যায়, সেই
ু ভাইকে প্রকাশ্যে একটি আম গাছে
কারণে ১৮৫৯ সালে দই
ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই গাছগুলি এখনও রয়েছে।

কথিত আছে যে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান
নায়ক নীলাম্বর পীতাম্বর শুধুমাত্র পালাম�ৌ বিভাগেই নয়,
আরা, ভ�োজপুর , সুরগুজা, রাঁচি , ল�োহারদাগা, গুমলা এবং
চাতরা পরন্ত
্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের নেতৃত্ব
দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২১ সালের ১৫
নভেম্বর আদিবাসী গ�ৌরব দিবস উপলক্ষ্যে রাঁচিতে বিরসা
মুন্ডা স্মৃতি উদ্যান তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী মিউজিয়ামের
উদ্বোধন করেছিলেন। এই মিউজিয়ামে নীলাম্বর-পীতাম্বর
সহ বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য আদিবাসী
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

সরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী পিয়লি বরুয়া পশ্চিমের
দেশের রীতিনীতিকে গ্রহণ করেননি
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেছিলেন। এর জন্য, তিনি
আসামের যুবকদের কাছে ব্রিটিশ শাসন প্রতির�োধ করার
জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে
একটি দল গঠন করেছিলেন। কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও
মণিরাম পিয়লি বরুয়ার সঙ্গে সর্বদা য�োগায�োগ রাখতেন।
তাঁরা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে তাঁদের একটি
গ�োপন বৈঠকের ঠিক আগেই সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।
এরপর ব্রিটিশরা কলকাতায় মণিরাম দেওয়ানকে গ্রেফতার

করে, পিয়লি বরুয়া আসামের জ�োরহাটে গ্রেফতার হন।
ু জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিয�োগ আনা হয়। ১৮৫৮
দই
ু নকেই জ�োরহাটে প্রকাশ্যে
সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁদের দজ
ফাঁসি দেওয়া হয়। প্রতি বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি সারা দেশ এই
শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁদের
লড়াই এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁদের আত্মত্যাগকে
সম্মান জানাতে গুয়াহাটিতে মণিরাম দেওয়ান এবং পিয়লি
বরুয়া- উভয়ের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।
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রাষ্ট্র

শ্রী অন্নপূর্ণা ধামে প্রধানমন্ত্রী

মা অন্নপূর্ণা সর্বদা ভারতকে
আশীর্বাদ করেছেন

ভা

রত সরকার ক্ষু ধামুক্ত ভারত গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এই কারণেই সরকার ক�োভিড মহামারি চলাকালীন
৮০ ক�োটিরও বেশি নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে
খাদ্যশস্য নিশ্চিত করেছে এবং এখনও পরন্ত
্য এই প্রকল্পটি চালিয়ে
যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, খাদ্য ও অন্নপূর্ণার প্রতি ভারতের যে শ্রদ্ধা
তা ব�োঝা যায় আরও একটি ঘটনা থেকেও, সম্প্রতি কানাডা
থেকে কাশীতে মা অন্নপূর্ণার একটি মূর্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
এছাড়াও, আমাদের সংস্কৃতির এমন বহু নিদর্শন বিদেশ থেকে গত
কয়েক বছরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গুজরাতের আদালাজে শ্রী
অন্নপূর্ণধাম ট্রাস্টের ছাত্রাবাস এবং শিক্ষা কমপ্লেক্সের উদ্বোধন
করার সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর কথ�োপকথনের
কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন যে তিনি
আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ‘ডবলুটিও’র
নিয়মগুলি শিথিল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা। ভারত
অন্য দেশে খাদ্যশস্য পাঠান�োর প্রস্তাব দিতে পারে।
খাদ্য উৎপাদনে ভারত আজ যে মাইলফলক স্পর্শ করেছে তা
প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে ব�োঝা যায়। এছাড়াও, মা অন্নপূর্ণার
কৃপায়, ভারতীয় কৃষকরা ইতিমধ্যে বিশ্বের মানুষের খেয়াল
নিচ্ছেন।

আমাদের সংস্কৃতিতে, খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং
শিক্ষাকে সর্বদাই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
আজ মা অন্নপূর্ণার কৃপায় ভারতীয় কৃষকরা
ইতিমধ্যে সারা বিশ্বের খেয়াল রাখছেন।
শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী ক�োভিড মহামারির
সময়ে শুধুমাত্র মা অন্নপূর্ণার আশীর্বাদে
আমরা তৃষ্ণার্তদের জন্য জল, অসুস্থদের
জন্য ওষুধ এবং ক্ষু ধার্তদের জন্য খাবারের
ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পেরেছি। গুজরাতের
শ্রী অন্নপূর্ণধাম দীর্ঘকাল ধরে আধ্যাত্মিক
এবং সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত।
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী ১২ এপ্রিল
ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গুজরাটের
আদালাজে শ্রী অন্নপূর্ণাধাম ট্রাস্টের
ছাত্রাবাস এবং শিক্ষা কমপ্লেক্সের উদ্বোধন
করেছেন।
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শ্রী অন্নপূর্ণধাম ট্রাস্টের হ�োস্টেল এবং শিক্ষা কমপ্লেক্স
একাধিক সুবিধা উপলব্ধ রয়েছে
হ�োস্টেল এবং শিক্ষা কমপ্লেক্সে ১৫০টি কক্ষ রয়েছে যেখানে
৬০০জন শিক্ষার্থীর জন্য থাকার ও ব�োর্ডিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।
অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে জিপিএসসি, ইউপিএসসি পরীক্ষার
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ই-লাইব্রেরি, কনফারেন্স রুম, স্পোর্টস রুম, টিভি
রুম, ছাত্রদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধা ইত্যাদি।
প্রধানমন্ত্রী জন সহায়তা ট্রাস্টের হীরামণি আর�োগ্যধামের
ভূ মিপূজা করেন
জন সহায়ক ট্রাস্ট হীরামণি আর�োগ্যধামে অত্যাধুনিক চিকিৎসা
সুবিধা থাকবে যার মাধ্যমে এক সময়ে ১৪ জনের ডায়ালিসিস
করা যাবে, ২৪ ঘন্টা রক্ত সরবরাহের সুবিধা সহ একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক,
একটি চব্বিশ ঘন্টা মেডিক্যাল স্টোর, একটি আধুনিক টেস্টিং
ল্যাবরেটরি এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শীর্ষ-শ্রেণীর সরঞ্জাম মজুত
থাকবে। এখানে আয়ুর্বেদ , হ�োমিওপ্যাথি, আকুপাংচার, য�োগ
থেরাপি ইত্যাদির জন্য আধুনিক সুয�োগ-সুবিধা-সহ একটি ‘ডেকেয়ার সেন্টার’ থাকবে। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ,
প্রযুক্তিবিদ প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসক প্রশিক্ষণের সুবিধাও থাকবে।
এই ভবন নির্মাণে খরচ হবে ৫০ ক�োটি টাকা।
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আমাদের সাধারণ
প্রাকৃ তিক ঐতিহ্য

বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস (১৪ মে)

আমরা চিরকাল ধরে ‘অতিথি দেবঃ ভব’ মন্ত্রের বিশ্বাসী এবং তা পালন
করে চলেছি। পরিযায়ী পাখিরা সারা বিশ্বকে সংযুক্ত করে, তাঁরা এক দেশ
থেকে আরেক দেশে উড়ে যায়। এই পাখিরা ক�োনও পাসপ�োর্ট বা ভিসা
ছাড়াই একাধিক দেশের মধ্যে চলাচল করে। পাখিরা শান্তি ও সমৃদ্ধির দূত
এবং তাদের রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।
-নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধানমন্ত্রী
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বিপুলা ভারতবর ্ষপ্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ , পরিপূর্ণ। এখানকার ঘন অরণ্য, হ্রদ এবং
অনুকূল আবহাওয়ার আকরণে
্ষ প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক পরিযায়ী পাখি ভারতে আসে।
কিন্তু পরিযায়ী পাখিদের বেশ কিছু প্রজাতি আজ বিলুপ্তির পথে। এগুল�ো সংরক্ষণের
জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু আল�োচনা, অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
পাখির প্রজাতি সংরক্ষণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকরণ্ষ করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্ব
পরিযায়ী পাখি দিবস পালিত হয়। এটি মে এবং অক্টোবরের দ্বিতীয় শনিবার পালিত হয়।
২০২২ সালের বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবসের প্রতিপাদ্য হল আল�োক দূষণ। ভারতের সম্বর হ্রদ,
জিম করবেট, দিল্লি জৈববৈচিত্র্য পার্ক, ভরতপুর , পুলিকট লেক, চিলকা হ্রদ, ক�োলেরু হ্রদ,
এবং ভরতপুরের কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান পরিযায়ী পাখিদের প্রিয় গন্তব্যস্থল।

