‘আমরা এখনও শান্তি ও ধৈর্যে বিশ্বাস করি,
কিন্তু বিশ্বকে এটা বুঝতে হবে’

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর
সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার

স মাচা র

»বর্ষ ১, সংখ্যা ১১

নিউ ইন্ডিয়া

পৃষ্ঠা ১২-১৭

»১-১৫ জিসেম্বর, ২০২০

বিনামূ ল্যে বিতরণের জন্য

দক্ষ বাহিনী
শক্তিশালী ভারত
দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় সরকার দৃ ঢ় সংকল্পবদ্ধ, এর ফলস্বরূপ প্রতিরক্ষা
বাহিনীকে এক প্রবলপরাক্রমী ‘মিন মেশিন’-এ রূপান্তর করা গেছে, যা
সীমান্ত পারের সমস্যা ম�োকাবিলায় তাদের দক্ষতাকে প্রমাণ করে

জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ দিবস

শক্তি সংরক্ষণ
অর্থ সঞ্চয়

২০১৪ সাল থেকে

৮,৪০,০০০
ক�োটি আরও
বেশী ইউনিট
বিদ্যুৎ উৎপাদন

শতাংশ গ্রামে
বিদ্যুতায়ন

১০০
২,৮০,১২,৩৯১
গৃহে বিদ্যুতায়ন

n

n

কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের
মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট পু নর্নবীকরণ
শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করেছে
এর মধ্যে ৬০ গিগাওয়াট বায়ু চালিত
শক্তি, ১০০ গিগাওয়াট স�ৌর বিদ্যুৎ,
১০ গিগাওয়াট জৈব জ্বালানি শক্তি
এবং ৫ গিগাওয়াট ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ
প্রকল্প থেকে আসবে

প্রত্যেক বছর ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ দিবস উদযাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর কথায়
“জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ দিবসে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শক্তি সংরক্ষণের প্রতি আন্তরিকভাবে
অঙ্গীকারবদ্ধ হই।”

আসুন আমরা একটি উজ্জ্বল ও শক্তিশালী আত্মনির্ভর ভারতের জন্য অঙ্গীকার করি

স মাচা র
নিউ ইন্ডিয়া

সম্পাদক

কুলদীপ সিং ধাতওয়ালিয়া
প্রধান মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

উপদেষ্টা-সম্পাদক

সহকারী উপদেষ্টা-সম্পাদক
শরৎ কুমার শর্মা

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মু দ্রণ

সূ চিপত্র

বিন�োদ কুমার
সন্তোষ কুমার

সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মহানির্দেশক, বিওসি
ব্যুর�ো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

মু দ্রণ
ভিবা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
সি - ৬৬/৩ , ওখলা পিএইচ -২,
নতুন দিল্লি - ১১০০২০

য�োগায�োগ
ব্যুর�ো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূ চনা ভবন, নতুন দিল্লি ১১০০০৩

নি উ ই ন্ডি য় া স ম া চ া র
RNI No. : DELBEN/2020/78825

response-nis@pib.gov.in
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»১
»২
»৩
»৪
»৫
»৬
»৭
»৮
»৯
»১০
»১১
»১২
»১৩
»১৪
»১৫
»১৬
»»
19
1

১-১৫, ডিসেম্বর ২০২০

সম্পাদকীয়

» পৃ ষ্ঠা ০২

চিঠিপত্র

» পৃ ষ্ঠা ০৩

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

» পৃ ষ্ঠা ০৪-০৫

বিশেষ প্রতিবেদন :
ব্যক্তিত্ব :

» পৃ ষ্ঠা ০৬-০৮

এম এস সু ব্বুলক্ষ্মী

সামাজিক সম্পর্ক :
অভিযান

নিরাপত্তা :
বার্তালাপ

পঞ্চতীর্থ

সু গম ভারত

» পৃ ষ্ঠা ০৯

» পৃ ষ্ঠা ১০-১২

ইন্দো-মার্কিন ২+২

» পৃ ষ্ঠা ১৩

জনকল্যাণমুখী পরিকল্পনা : প্রধানমন্ত্রী

ভারতীয় জনঔষধী প্রকল্প

» পৃ ষ্ঠা ১৪-১৬

কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াই

» পৃ ষ্ঠা ১৭

প্রচ্ছদ কাহিনী : প্রতিরক্ষা

» পৃ ষ্ঠা ১৮-২৭

অর্থনীতি : আত্মনির্ভর ভারত
প্যাকেজ ৩.০

» পৃ ষ্ঠা ২৮

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

» পৃ ষ্ঠা ২৯

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য : ভার্চুয়াল বিশ্ব

» পৃ ষ্ঠা ৩০-৩১

বিনিয়�োগকারী গ�োলটেবিল

জলপথ :

র�ো-প্যাক্স ফেরি পরিষেবা

য�োগায�োগ : কমিউনিটি রেডিও
ইতিবাচক উদ্যোগ :
ভারত

» পৃ ষ্ঠা ৩২-৩৩

» পৃ ষ্ঠা ৩৪-৩৫

পরিবর্তনশীল

» পৃ ষ্ঠা ৩৬

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১

সম্পাদকের দপ্তর থেকে
সাদর নমস্কার,
সু ধ ী পাঠক, সু রক্ষা, ক্ষমতায়ণ এবং সরকারের জনকল্যাণমূ লক ন ীতিগুলির বিষয়ে আরও
একটি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার আপনাদের হাতে তু লে দেওয়া হয়েছে।
সু স্থায় ী উন্নয়নের লক্ষ্যে (এসডিজি) দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়ণে সরকারের বিভিন্ন
উদ্যোগের বিষয়গুলি এই পত্রিকায় প্রকাশ িত হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত ্রী ভারত ীয় জনঔষধ ী
কর্ম সূ চ ী – সকলের জন্য সাশ্রয় ী মূ ল্যে ওষু ধ সরবরাহের বিষয়গুলিও প্রতিবেদনে তু লে ধরা
হয়েছে।
মার্কি ন যু ক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে ২+২ বৈঠক, প্রধানমন্ত্রীর তাঁ র বিভিন্ন আলাপচারিতার মাধ্যমে
অর্থ ন ৈতিক পু নরুদ্ধারের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কিভাবে কমিউনিটি রেডিও ক�োভিড-১৯
এর সঙ্কটের সময় দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে, সেই
তথ্যও এই সংখ্যায় রয়েছে।
সমাজ সংস্কারক, পণ্ডিত, অর্থ ন ীতিবিদ ও আইনবিদ ডঃ বি আর আম্বেদকরের ৬৪ তম
প্রয়াণ বার্ষিক ী এবং সঙ্গীত শ িল্ পী এম.এস. সু ব্বু লক্ষ ্মী-র ১৬ তম মৃ ত্যু বার্ষিক ীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য
অর্পণ করা হয়েছে। এই উভয় মহান ব্যক্তিত্ব দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারত রত্ন
পু রস্কারে ভূ ষিত হয়েছিলেন।
এই পত্রিকায় কেন্দ ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, ভারতের কাহিন ী এবং কর�োনা সংক্রমণের
ওপর পাক্ষিক সর্বশেষ তথ্যের বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন অন্তর্ভু ক্ত হয়েছে। পরিকাঠাম�ো
উন্নতি, অগ্ নি নির্বাপণ ব্যবস্থাপনা, দেশ ীয় প্রযু ক্তিতে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাপনা এবং পরিশ ীলিত
যু দ্ধ বিমানের সহায়তায় আমাদের সশস্ত্র বাহিন ীর ক্ষমতা বৃ দ্ধির বিষয়ে প্রচ্ছদ কাহিন ী এখানে
স্থান পেয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত ্রী রাজনাথ সিং-এর একান্ত সাক্ষাৎকার অবশ্যই সকলকে বু ঝতে
সাহায্য করবে যে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিন ী যেক�োন�ো ধরণের পরিস্থিতি ম�োকাবিলায় প্রস্তুত
রয়েছে।
এই পত্রিকায় সরকারি উদ্যোগের বিষয়ে অন্যান্য তথ্য তু লে ধরা হয়েছে।
আমরা আপনাদের মতামত ও পরামর্শের জন্য অধ ীর অগ্রহে অপেক্ষা করছি।
অনু গ্র হ করে আপনাদের মতামত পাঠান :
ঠিকানা : ব্যুর�ো অফ আউটরিচ এবং কমিউনিকেশন, দ্বিত ীয় তল, সূ চনা
>>>>>>>>>>ভবন, নতু ন দিল্লি - ১১০০০৩
ইমেল

: response-nis@pib.gov.in

আপনাদের আশ ীর্বাদ সহ
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New
Indiaসমাচার
Samachar
নিউ ইন্ডিয়া

(কে এস ধাতওয়ালিয়া)

চিঠিপত্র
নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ই-পত্রিকা পাঠান�োর জন্য ধন্যবাদ।
সারা ভারত জুড়ে এত পরিমাণে কাজকর্ম দেখে আমি
শিহরিত। পত্রিকাটি খুব সু ন্দরভাবে এবং আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে
সংকলিত হয়েছে। এই পত্রিকার আরও অনেক সাফল্যের
জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল�ো। আমরা এই পত্রিকার পুর�ো
দলকে শুভেচ্ছা জানাই।
mathuramindia@gmail.com

আমার নাম এন স্বামী রাজেশ।
আমার বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশে। আমি
ব্যুর�ো অফ আউটরিচ অ্যান্ড
কমিউনিকেশনের পত্রিকা নিউ
ইন্ডিয়া সমাচার পড়ি। এটি
আমাদের দেশের প্রত্যেকের জন্য
খুবই তথ্যমূ লক এবং খুবই জ্ঞান
সম্পন্ন। আমি এটি নিয়মিত পাঠ
করি। এটির কী ক�োন�ো হার্ড
কপি পাওয়া যায়? আমি এই
পত্রিকার হার্ড কপি চাই, যাতে
আমার পরিবারের সকলে এটি
পড়তে পারে। আমি ‘তেলেগু এবং
ইংরেজি’ এই দুই ভাষাতেই এটি
চাই। কিভাবে এই পত্রিকা কিনতে
পারি? দয়া করে আমায় এটি
কেনার বিস্তারিত তথ্য পাঠাবেন।
nswamyrajesh@gmail.com

আমি আপনাদের উচ্চ মানের প্রকাশনা নিউ ইন্ডিয়া সমাচার
পত্রিকা অন্যভাষায় পেতে চাই। এই পত্রিকাটি আমার জন্য
অনেক মূ ল্যবান এবং তথ্যবহুল। কিভাবে আমি মুদ্রিত আকারে
এটি পেতে পারি, দয়া করে আমায় উপদেশ দিন।
bablupavitra@gmail.com;

খুব সু ন্দর এবং দারুন দেখতে
চমৎকার উপস্থাপনা
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূ র্ণ খবর এর মধ্যে রয়েছে
(সাধারণ জ্ঞান, স্থানীয় সংবাদ, জাতীয় সংবাদ)।
shilpyagarwal08896@gmail.com;

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা প্রতিয�োগিতামূ লক পরীক্ষার্থীদের
প্রস্তুতির জন্য খুবই কার্যকরী, এখানে খুব দরকারি তথ্য থাকে।
সু তরাং, আমাদের তামিল ভাষায় নিয়মিত এটির হার্ড কপি
দরকার।
তাই, আমার অনু র�োধটি দয়া করে বিবেচনা করবেন। এটির
হার্ড কপি যে ক�োন�ো পত্রিকা বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যায় কি না
দয়া করে আমাকে জানাবেন।
kampalliramarao@gmail.com;

প্রথমেই খুবই গুরুত্বপূ র্ণ পাক্ষিক নিউ ইন্ডিয়া সমাচার শুরু করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।
আমার এক বন্ধুর অফিসে এটি পড়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি খুব প্রয়�োজনীয়।
আপনি যদি আমাদের নিম্ন প্রদত্ত অফিসের ঠিকানার নিয়মিত নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পাঠাতে শুরু করেন তবে আমি
বাধিত হব।
ব�োটেড সমাচার দৈনিক ২১৯, রয়্যাল প্লাজা, দ্বিতীয় তল, মাষ্টরাম মন্দির নিটকে, ব�োটেড৩৬৪৭১০, গুজরাট।
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Samachar
নিউ ইন্ডিয়া
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পশ্চিমবঙ্গে পূর্বোদয়’এর ওপর
সরকার নজর দিয়েছে
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২০২০-র অক্টোবর মাসে ৮০ লক্ষ
জিএসটিআর-থ্রিবি রিটার্ন জমা পড়েছে

ক�োটি

১,০৫,১৫৫
ক�োটি

ক�োটি

ক�োটি

৯০,৯১৭

৮৬,৪৪৯

এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত জিএসটি সংগ্রহ

৯৫,৪৮০

গত বছরের এই মাসের তু লনায়
জিএসটি সংগ্রহ ১০ শতাংশ বেশি

ক�োটি

০২০-র অক্টোবরে ১.০৫ ক�োটি টাকার পণ্য ও
পরিষেবা কর (জিএসটি) সংগ্রহ হয়েছে। চলতি অর্থ
বছরে এটি সর্বোচ্চ। গত বছরে এই মাসের তুলনায়
শতকরা ১০ শতাংশ বেশি সংগ্রহ হয়েছে। গত বছর
এই সময় জিএসটি সংগ্রহের
গত অক্টোবরে
পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৯৫,৩৭৯
যেখানে ৯৫,৩৭৯
ক�োটি টাকা। পণ্য আমদানি
ক�োটি টাকা
থেকে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ
দাঁড়িয়েছিল তা
৯ শতাংশ বেশি হয়েছে এবং
চলতি বছরের
অভ্যন্তরীণ লেনদেনে (আমদানি
অক্টোবরে ১০
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিষেবা সহ) ১১ শতাংশ বেশি
রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে, যা গত
আর্থিক বছরে এই সময়ে সংশ্লিষ্ট উৎস থেকে বেশি।
২০২০-র জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে জিএসটি
সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমশই বৃ দ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫, ৮
ও ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের
লক্ষণটি তাই তাৎপর্যপূ র্ণ।

৮৭,৪২২

২

অক্টোবরে ১.০৫ লক্ষ ক�োটি টাকার জিএসটি
সংগ্রহ হয়েছে

৬২,১৫১

ক�োটি

৩১,১৭২

ক�োটি

এপ্রিল

স

মে

জু ন

জু লাই

আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর

রকার পূ র্বোদয়’’এর নতুন মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে
এসেছে যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানু ষ আরও ভাল�োভাবে
জীবনযাপন করতে পারেন। পূ র্ব ভারতের উন্নয়নের
জন্য একাধিক নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই,
পশ্চিমবঙ্গ এই পূ র্বোদয়’ মিশনে গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন
করতে পারে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনার
আওতায় গরীবদের প্রায় ৩০ লক্ষ বাড়ি নির্মাণ শেষ
হয়েছে, উজ্জ্বলা প্রকল্পের আওতায় ৯০ লক্ষ গরীব
মহিলাকে বিনামূ ল্যে রান্নার গ্যাসের সংয�োগ এবং জল
জীবন মিশনের আওতায় ৪ লক্ষ বাড়িতে নল বাহিত
জলের সংয�োগ দেওয়া হয়েছে এবং জন ধন য�োজনার
আওতায় ৪ ক�োটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছে। ১০০
ক�োটি টাকা ব্যয়ে ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের মধ্যে
সংয�োগ গড়ে তুলতে বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের কাজ চলছে।
ইষ্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের জন্য ৮,০০০ ক�োটি টাকা
বরাদ্দ করা হয়েছে, যার অর্থ মহাসড়ক, জলপথ এবং
ব্রডব্যান্ড সংয�োগের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায়
মানু ষের জীবনযাপন সু খকর করে ত�োলা।

আইটিআর জমা দেওয়ার তারিখ বাড়ান�ো হয়েছে

ক�োভিড-১৯ এর সময় উত্তর
পূর্বে নিত্য প্রয়�োজনীয় সামগ্রী
সহবরাহ সুনিশ্চিত হয়েছে

সা

ক

ধারণই হ�োক বা সঙ্কটের
সময়ই হ�োক সরকার সর্বদা
উত্তর পূ র্বাঞ্চলকে অগ্রাধিকার
দিয়েছে। উত্তর পূ র্বকে সরকার
কখনই ভ�ৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন
রাখেনি, এমনকি কর�োনার সময়ে
বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই অঞ্চলে
সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। ২৫
মার্চ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
ক�োন�োরকম বাধা ছাড়াই উত্তর
পূ র্বাঞ্চলে ৪,৫০০-রও বেশি
পণ্যবাহী ট্রেনের মাধ্যমে নিত্য
প্রয়�োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ
সু নিশ্চিত করেছে। শুধুমাত্র
সেপ্টেম্বরেই ৫২৭টি ট্রেনের
রেক আসামে পাঠান�ো হয়েছে,
যার মধ্যে ৩২২টি রেকে নিত্য
প্রয়�োজনীয় সামগ্রী ছিল। এর
মধ্যে খাদ্যশস্য, চিনি এবং সারও
রয়েছে। একইভাবে ত্রিপুরাতে
৫৮টি, নাগাল্যান্ডে ৩২টি ও
খাদ্যশস্য এবং পেট্রোলিয়ামজাত
পণ্যের দুটি করে রেক অরুণাচল
প্রদেশে পাঠান�ো হয়েছে।

রদাতাদের আরও সু বিধার্থে বিবাদ সে বিশ্বাস
প্রকল্পের আওতায় বির�োধ নিষ্পত্তি করতে
ইচ্ছু ককারীদের ক�োন�োরকম অতিরিক্ত অর্থ প্রদান
ছাড়াই টাকা জমার তারিখ সরকার ২০২০-র ৩১
ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২০২১-এর ৩১ মার্চ করেছে।
বিবৃ তি জানান�োর জন্য শেষ তারিখ হিসেবে ২০২০র ৩১ ডিসেম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাদ সে বিশ্বাস প্রকল্পের আওতায়
বিবৃ তি জানান�োর শেষ তারিখ ২০২০-র ৩১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। এর
পাশাপাশি মূ লত কর প্রদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ২০১৯-২০ আয়কর
জমা দেওয়া (আইটিআর)-র শেষ তারিখ ফের বাড়িয়ে ২০২০-র ৩১
ডিসেম্বর করা হয়েছে, এর আগে আয়কর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল
২০২০-র ৩০ নভেম্ভর। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আয়কর জমা দেওয়ার শেষ
তারিখ বাড়ান�ো হয়েছে।

কেভিআইসি কর্মসংস্থান স ৃষ্টির মাধ্যমে কার্গিল এবং
লেহ্-তে হাসি ফু টিয়েছে

খা

দি এবং গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ পর্ষদ
(কেভিআইসি) কার্গিল এবং লাদাখের
লেহ্ অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃ জন কর্মসূ চী
(পিএমইজিপি) জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের
আওতায় প্রায় ১,০০০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি
উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করে মাত্র সাড়ে তিন
বছরে ৮,২০০ জনেরও বেশি স্থানীয় যু বকের
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ২০১৭-১৮ থেকে এই কেন্দ্রগুলিকে ৩২.৩৫
ক�োটি টাকা সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। সিমেন্টের
ব্লক উৎপাদন থেকে ইস্পাত সামগ্রি উৎপাদন, গাড়ি সারান�োর কারখানা,
দর্জির দ�োকান, কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কেন্দ্র, কাঠ চেরাই কেন্দ্র,
সাইবার ক্যাফে, বিউটি পার্লার এবং স�োনার অলঙ্কার তৈরির মত�ো বেশ
কিছু দক্ষতাপূ র্ণ কাজে কেভিআইসি সহায়তা প্রদান করে স্থানীয় মানু ষের
উপার্জন বৃ দ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান�োন্নয়ন ঘটিয়েছে।

ওয়েবসাইটে ক�োভিড-১৯ প্রতিষেধকের অগ্রগতি অনুসরণ করুন

ক�ো

ভিড-১৯ প্রতিষেধক অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিটি তথ্য এবং বহু সংখ্যায় অন্যান্য
ক্লিনিকাল ট্রায়ালের বিষয়ে তথ্য সরবরাহে সিএসআইআর - শিল্প সংস্থা,
অন্যান্য সরকারি দপ্তর ও অন্যান্য মন্ত্রক, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে অংশীদারিত্বে যু ক্ত হয়ে দুটি
ওয়েবসাইট তৈরি করেছে। সিএসআইআর প্রতিষ্ঠিত পুনরুৎপাদন ওষু ধ (সিইউআরইডি)
নামে এই ওয়েবসাইটে ওষু ধ, চিকিৎসা, ট্রায়ালের বর্তমান অবস্থা সহ চিকিৎসা সরঞ্জাম,
সহকারী প্রতিষ্ঠান এবং ট্রায়াল ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ও অন্যান্য তথ্য তুলে ধরেছে। এই
সাইটটি দেখা যাবে http://iiim.res.in/cured/ অথবা http://db.iiim.res.in/
ct/index.php তে
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পঞ্চতীর্থ

‘পঞ্চতীর্থ
’
নতুন প্রজন্মের অনু প্রেরণা

বাবা সাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকর কেবলমাত্র সংবিধানের রূপকার ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত,
আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিলেন
অস্পৃশ্যদের পক্ষে এবং মহিলা ও শ্রমিকদের অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁর জীবন যু বদের
অনু প্রেরণা য�োগায়। আম্বেদকরের জীবন সম্পর্কি ত পাঁচটি গুরুত্বপূ র্ণ স্থানকে সরকার তীর্থ কেন্দ্র – ‘পঞ্চতীর্থ’
হিসেবে উন্নতিসাধন করেছে

“আ

ম্বেদকর পিছিয়ে থাকা মানু ষ, হতাশাগ্রস্থ শ্রেণী এবং উপজাতিদের
জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বঞ্চিত শ্রেণীকে
সাধারণ জীবন যাপনের সু য�োগ প্রদানের ক্ষেত্রে দৃ ঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যে
শ্রেণীর মানু ষেরা পিছিয়ে পড়েছিলেন এখন তাঁরা সচেতন এবং নিজেদের
বিকাশের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছেন । তাঁদের অধিকার দাবি করার ইচ্ছা
রয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ বাবাসাহেব আম্বেদকরের আবেদনের
জন্য।” বাবাসাহেব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর এটি শুধু কথাই নয়,
আম্বেদকর যে ভারতের কল্পনা করেছিলেন সেই নতুন ভারতের সংকল্পও
নিয়েছেন।
সরকার ২০২২ সালের মধ্যে আম্বেদকরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য
সময়সীমাও রেখেছে। তাঁর দৃ ষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আরও বেশি
বেশি মানু ষ, বিশেষত যু বরা জানু ক সরকার সেটাই চায়। এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ
গ্রহণ করে সরকার আম্বেদকরের জীবন সম্পর্কিত পাঁচটি গুরুত্বপূ র্ণ জায়গা
‘পঞ্চতীর’্থ নামে তীর্থ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে।
বিগত ছয় বছরে সরকার এই সব কিছু ই সু নিশ্চিত করেছে। গুরুত্বপূ র্ণ
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এটি সরকারের জন্য
স�ৌভাগ্যের বিষয় যে
আমরা বাবাসাহেবের সঙ্গে
সম্পর্কিত পাঁচটি জায়গা
পঞ্চতীর্থ হিসেবে উন্নয়নের
সুয�োগ পেয়েছি। মহ�োওতে বাবাসাহেবের জন্মস্থান;
লন্ডনে ডঃ আম্বেদকর
স্মৃ তি – তাঁর শিক্ষা ভূমি;
নাগপুরে দীক্ষাভূমি; মু ম্বাইয়ে
চৈত্য ভূমি; দিল্লিতে তাঁর
মহাপরিনির্বাণ ভূমি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

মহ�োওতে জন্মভূ মি
১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল
আম্বেদকরের জন্ম। ২০১৬
সালের ১৪ এপ্রিল তাঁর জন্মের
১২৫ তম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী মহ�োওতে তাঁর
জন্মস্থান পরিদর্শন করেন
এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি
এই কাজ করেছেন। ১৯৯১
সালে আম্বেদকরের শততম
জন্ম বার্ষিকীতে মধ্য প্রদেশের
মুখ্যমন্ত্রী সু ন্দরলাল পাটওয়া
মহ�োওতে জন্মভূমি স্মৃতিস�ৌধের
উদ্বোধন করেন। শিবরাজ সিং
চ�ৌহ্বান সরকার এই স্থানটিকে
একটি মহান স্মৃতিস�ৌধে
রূপান্তরিত করেন।

যুবদের জন্য অনুপ্রেরণা

লন্ডনে শিক্ষা ভূ মি

মুম্বাইয়ে চৈত্য ভূ মি

লন্ডনের ক্যাম্বডেনে ১০, কিং
হেনরি র�োডে আম্বেদকরের বাড়ি
রয়েছে। যেখানে তিনি ১৯২১
এবং ১৯২২ সালে দুই বছর
ছিলেন। তাঁর সম্মানে ওই বাড়িতে
স্মৃতিস�ৌধে রূপান্তর করা হয়েছে।
২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে মহারাষ্ট্র
সরকার এটি কিনে নেয় এবং
২০১৫-র নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী এটির উদ্বোধন
করেন। ৮০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে
এটিকে স্মৃতিস�ৌধে রূপান্তর করা
হয়।

চৈত্য ভূমি, যেখানে
আম্বেদকর শেষ জীবন
কাটিয়ে ছিলেন সেই
স্থানটিকেও স্মৃতিস�ৌধ
হিসেবে গড়ে ত�োলা
হয়েছে। ২০১৫ সালের ১৫
অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী এর ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেন। মুম্বাইয়ের
ইন্দু মিলে অবস্থিত, এই
স্থানটিকে ২০১৬ সালে
“এ” শ্রেণী পর্যটক গন্তব্য
স্থানের মর্যাদা দেওয়া হয়।

নাগপুরে দীক্ষাভূ মি

মহারাষ্ট্রের নাগপুরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, যে স্থানে আম্বেদকর ১৯৫৬ সালের
১৪ অক্টোবর ব�ৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব�ৌদ্ধ স্থাপত্যের পরে একটি কেন্দ্রীয়
স্মৃতিস�ৌধ নির্মিত হয়েছিল। আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্ম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী
এটিকে “এ” শ্রেণী পর্যটক গন্তব্য স্থলে রূপান্তরিত করেন। “এ” শ্রেণী পর্যটক
গন্তব্যের মর্যাদা অনু ম�োদনের পর ওই স্থানে দ্রুত গতিতে উন্নতিসাধন করা হয়।

দিল্লিতে মহাপরিনির্বাণ ভূ মি
দিল্লিতে ডঃ আম্বেদকর জাতীয় স্মৃতিস�ৌধ (ডিএএনএম) ২৬, আলিপুর র�োডে অবস্থিত,
এই স্থানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। এই স্থানটিকে একটি স্মৃতিস�ৌধ
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়েছে। তিনি দিল্লির ২৬, আলিপুর র�োডে সির�োহির মহারাজার
বাড়িতে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯৫৬ সালে ৬ ডিসেম্বর সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস
ত্যাগ করেন। ২০১৬ সালের ২১শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী ডিএএনএম-এর ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেন। ২০১৮ সালের এপ্রিলে এই স্মৃতিস�ৌধের উদ্বোধন করা হয়।
ডঃ আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ডিএআইসি): দিল্লির ১৫, জনপথে অবস্থিত

এই স্থানটি সমন্বিত উন্নয়নের জন্য একটি চিন্তনশীল কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
২০১৫ সালের এপ্রিলে ডিএআইসি-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২০১৭ সালের
জিসেম্বরে এর উদ্বোধন করেন। অনু ষ্ঠানের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে
জানান যে এই কেন্দ্রটি আম্বেদকরের শিক্ষা এবং দৃ ষ্টিভঙ্গির প্রচারে গুরুত্বপূ র্ণ ভূ মিকা
পালন করবে।
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পঞ্চতীর্থ

সরকারের বিভিন্ন
উদ্যোগ
২০১৫ সাল থেকে ২৬ নভেম্বর দিনটি
সংবিধান দিবস হিসেবে উদযাপন
করা হয়। আম্বেদকরের ১২৫ তম
জন্ম বার্ষিকীতে এটি ঘ�োষণা করা
হয়েছিল।
আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্ম
বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
১০ টাকার স্মারক কয়েন এবং ১২৫
টাকার ডাক টিকিট প্রকাশ করেন।
১৪ এপ্রিল আম্বেদকরের জন্ম বার্ষিকী
বৃ হত্তর আকারে পালন করা হয়।
রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রথমবার অসাম্যের বিরুদ্ধে
লড়াইতে সু স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য
অর্জনে ২০১৬ সালে আম্বেদকরের
জন্ম বার্ষিকী উদযাপিত হয়।
আম্বেদকরের আর্থিক দৃ ষ্টিভঙ্গীর
প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সরকার ডিজিটাল
লেনদেনের জন্য ভীম অ্যাপ চালু
করেছে।

l

l

l
l

l

বাবাসাহেবের
সম্মানে ‘ভীম’
n

বাবাসাহেবের সম্মানে কেন্দ্রীয়
সরকার ‘ভীম’ নামে বিশেষ
অ্যাপের সূচনা করে ডিজিটাল
লেনদেনে উৎসাহ দিচ্ছে।

গ্রাম স্বরাজ অভিযান

সরকার ২০১৮ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে ৫ মের পর্যন্ত গ্রাম স্বরাজ
অভিযানের আয়�োজন করে। এই প্রচারাভিযানের সময়সীমা বৃ দ্ধি
করে ২০১৮ সালের ১ জু ন থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ১১৬টি
উদীয়মান জেলায় ১,০০০-এরও বেশি জনসংখ্যা রয়েছে এমন
গ্রামগুলিতে এর প্রচার চালান�ো হয়।
n

“সবকা সাথ,
সবকা গাঁও, সবকা
বিকাশ”-এর
আওতায় প্রচারাভিযান
চালিয়ে সামাজিক
সম্প্রীতিতে উৎসাহদান,
দারিদ্র দূ রীকরণের
পক্ষে সরকারের
উদ্যোগগুলির বিষয়ে
সচেতনতা প্রসার এবং
গরীব মানু ষের বাড়িতে
পৌঁছে তাঁদেরকে
তালিকাভু ক্ত করে
বিভিন্ন কর্মসূচী বিষয়ে
প্রত্যুত্তর গ্রহণ করা
হয়।

স্থানগুলিতে উন্নতিসাধন এবং সংরক্ষণ করা হবে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন, “তাঁর সরকার যেভাবে
বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা নিবেদন
করেছে সম্ভবত এর আগে ক�োন�ো সরকার এভাবে সম্মান
জানায়নি। বাবাসাহেবকে রাজনীতির মধ্যে না টেনে নিয়ে
এসে বরং তার পরিবর্তে স�ৌভ্রাতৃত্বের ওপর তাঁর দেখান�ো
পথকে সকলের অনু সরণ করে চলা উচিত। আমরা তাঁকে
বাদ দিয়ে কখনই এগ�োতে পারব�ো না।”
8৮
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গ্রাম স্বরাজ অভিযানের সময় বিশেষ
প্রয়াস হিসেবে য�োগ্য পরিবার/
ব্যক্তিকে সাতটি জনকল্যাণমু খী দারিদ্র
দূ রীকরণপন্থী কর্মসূচী - প্রধানমন্ত্রী
উজ্জ্বলা য�োজনা, স�ৌভাগ্য, উজ্জ্বলা প্রকল্প,
প্রধানমন্ত্রী জনধন য�োজনা, প্রধানমন্ত্রী
জীবনজ্যোতি বীমা য�োজনা, প্রধানমন্ত্রী
সু রক্ষা বীমা য�োজনা এবং মিশন
ইন্দ্রধনু ষ আওতায় যু ক্ত করা হয়েছে।
গ্রাম স্বরাজ অভিযানের সময় কৃষকদের
২০২২ সালের মধ্যে আয় দ্বিগুণের
লক্ষ্যে দেশের গ্রামীণ এলাকায় ব্লক স্তরে
কৃষকদের নিয়ে বৈঠকের আয়�োজন করা
হয়।

‘পঞ্চতীর’্থ এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মধ্য প্রদেশের মাহ�োওতে
আম্বেদকরের জন্ম স্থান (জন্ম ভূমি); তিনি লন্ডনে যেখানে
পড়াশুনার জন্য থাকতেন সেই স্থান (শিক্ষা ভূমি); নাগপুরে
যেখানে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন (দীক্ষা ভূমি); দিল্লিতে
যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন (মহাপরি
নির্বাণ ভূমি) এবং মুম্বাইয়ের দাদরায় যে স্থানে তিনি
জীবনের শেষ দিন কাটিয়ে ছিলেন (চৈত্য ভূমি)....

এম এস সু ব্বুলক্ষ্মী

ব্যক্তিত্ব

কর্ণাটক সঙ্গীতের
বু ল বু ল

মহাত্মা গান্ধী, যিনি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যখন
তিনি তাঁর ‘বৈষ্ণব জানা তু...’, সঙ্গীতের সু র শুনে
ছিলেন। একজন বলেছিলেন যে এম এস সু ব্বুলক্ষ্মী-র
গান গাওয়া মানে ঈশ্বরের কাছাকাছি আসা এবং যাঁরা
তাঁর গান শুনেছেন তাদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা
ঘটে। তাঁকে সর�োজিনী নাইডু ‘ভারতের বু লবু ল’ এবং
লতা মঙ্গেশকর ‘তপস্বিনী’ বলে অভিহিত করেছেন।
উস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খান তাঁকে ‘সু রলক্ষ্মী
সু ব্বুলক্ষ্মী’ হিসেবেও বর্ণনা করেছিলেন। দেশবাসী
১১ ডিসেম্বর এই সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন সঙ্গীত শিল্পীর
১৬ তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

১

৯১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মাদুরাই শানমুখাবাদিভু’তে
সু ব্বুলক্ষ্মীর জন্ম। তাঁর পরিবার কুঞ্জামা নামে
পরিচিত। বেশ কয়েক দশক ধরে কর্ণাটক সঙ্গীতে
অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। পরম স্নেহে
তাঁকে এমএস আম্মা হিসেবে ডাকা হয়। তিনি শুধুমাত্র
তামিলনাড়ুতেই ক�োটি ক�োটি মানু ষের হৃদয় ম�োহিত
করেন নি, ভারত এমনকি সমগ্র বিশ্বের মানু ষের মন
জয় করেছিলেন।
তিনি সঙ্গীতের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছিলেন
এবং শুধুমাত্র পণ্ডিত অথবা বিজ্ঞ হিসেবে নয়, একজন
সাধারণ দেশবাসী হিসেবে সেখান থেকে উদাত্তভাবে
সম্পদকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বহু বিখ্যাত
ভজন উপস্থাপনার মধ্যে রয়েছে ভজ গ�োবিন্দম্, বিষ্ণু
সহস্রনাম (ভগবান বিষ্ণুর ১০০০ নাম), হরি ত�োমা হার�ো
এবং ভেঙ্কটেশ্বর সু প্রভাতম্ (ভগবান বালাজীকে ভ�োরে
জাগ্রত করার জন্য সঙ্গীত) উল্লেখয�োগ্য। কিশ�োরী
আমনকর তাঁকে সঙ্গীতের অষ্টম মাত্রা বলতেন।
সঙ্গীতে সহজাত সৃ জনী ক্ষমতা সম্পন্ন এই ব্যক্তি
মাত্র ৮ বছর বয়সেই প্রথম একক সঙ্গীত অনু ষ্ঠান
উপস্থাপন করেন এবং ১০ বছর বয়সে তাঁর প্রথম
অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। ১০ বছর বয়সী মেয়ে হিসেবে
মাদুরাইয়ে দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে তিনি তাঁর
মায়ের সঙ্গে গান ও বীণা বাজাতে যেতেন। মন্ত্রমুগ্ধ
কণ্ঠ, কঠ�োর পরিশ্রমী, শৃ ঙ্খলাপরায়ণ, সু চরিত্রের

জন্ম : ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬ মৃ ত্যু : ১১ ডিসেম্বর ২০০৪
অধিকারী, ভদ্র এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে শিখতে
আগ্রহী, ১৭ বছর বয়সেই তাঁকে একক সঙ্গীতের শিল্পী
হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছিল।
শুধু একজন শ্রেষ্ঠ গায়কই নন, তিনি ছিলেন
একজন অসাধারণ অভিনেত্রী। মীরাবাই এবং শকুন্তলা
চরিত্রে তাঁর অভিনয় ২৫ দিন ধরে চলে। প্রথম সঙ্গীত
শিল্পী হিসেবে ১৯৯৮ সালে তিনি দেশের সর্বোচ্চ
অসামরিক সম্মান ভারত রত্ন পুরষ্কারে ভূষিত হন।
পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠদান
করেছিলেন। সরকার তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে
সু ব্বুলক্ষ্মী স্মরক কয়েন প্রকাশ করে।
সঙ্গীতই ছিল তাঁর জীবন , কিন্তু দেশের স্বাধীনতার
জন্য স্বামীর সঙ্গে তিনি অবদান রেখেছেন এবং সঙ্গীত
থেকে তাঁর আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কস্তুরবা
গান্ধী স্মারক তহবিলে দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন
প্রথম ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী যিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ
সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন এবং ১৯৭৪ সালে
জনসাধারণ ক্ষেত্রে পরিষেবার জন্য রমন ম্যাগসেসে
পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ছাড়াও তিনি
এডেনবার্গ আন্তর্জাতিক উৎসব এবং লন্ডনের রয়্যাল
অ্যালবার্ট হলে দ্বিতীয় রাণী এলিজাবেথের জন্য
সঙ্গীতানু ষ্ঠান উপস্থাপন করেন। তিনি সাধারণত তামিল,
তেলেগু, কন্নড়-এ গান এবং হিন্দিতে মীরাভজন
গাইতেন।
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সামাজিক সম্পর্ক

সু গম ভারত প্রচারাভিযান

দিব্যাঙ্গদের ক্ষমতায়ণ

ভিন্ন ভাবে সক্ষম অথবা দিব্যাঙ্গজনদের
এতদিন অন্যের ওপর নির্ভ রশীল হয়ে বেঁ চে
থাকতে হত�ো। তবে গত ৬ বছরে দেশ
যে বিশেষভাবে সক্ষমদের দায়িত্ব পালন
করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার তা সু নিশ্চিত
করেছে । দেশের ২.৬৮ ক�োটি দিব্যাঙ্গজন
প্রতিনিয়ত যাতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবে
সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।

“তা

ই আমি ভেবেছিলাম, কেন তাদের জন্য
‘বিকলঙ্গ’এর পরিবর্তে ‘দিব্যাঙ্গ’ শব্দ ব্যবহার
করব না। তারা সেই ল�োক যাদের সাধারণ মানু ষের
থেকে এক অথবা একাধিক ঈশ্বর প্রদত্ত অঙ্গ রয়েছে।
আমি এই শব্দটিকে পছন্দ করি। প্রিয় দেশবাসী আমার
স্বপ্ন হল, আমরা কি ‘দিব্যাঙ্গ’ শব্দটিকে অভ্যাসে পরিণত
করতে পারি এবং জনপ্রিয় করে তুলতে পারি? আমি
আশা করি আপনারা এই শব্দটিকে ব্যবহার করবেন।”
পাঁচ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছিলেন
এটি নতুন ভারতের মন্ত্র। এর উদাহরণ হল সালমান।
উত্তরপ্রদেশের ম�োরাদাবাদ জেলার হামিরপুর গ্রামে
তার জন্ম । সালমান জন্ম থেকেই দিব্যাঙ্গ। যদিও তার
চলার পথে এটি বাঁধা ছিল কিন্তু আত্মনির্ভর হিসেবে
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে কখনই সেটি অন্তরায়
হয়ে দাঁড়ায়নি। এমনকি সে অন্যদের উৎসাহিতও
করত। সালমান তার গ্রামে জুত�ো এবং জামাকাপড়
পরিস্কার করার জন্য ডিটারজেন্ট তৈরি শুরু করেন।
তার পরিশ্রমের ফলাফলও মেলে। তিনি ৩০ জন
দিব্যাঙ্গ মানু ষকে অনু প্রাণিত করেছিলেন তার সঙ্গে
কাজে য�োগ দেওয়ার জন্য। এখন সালমানের সংস্থা
একটি লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে উঠে এসেছে। এর
লক্ষ্যই হল�ো ১০০ জনেরও বেশি দিব্যাঙ্গ মানু ষকে
প্রশিক্ষণ দেওয়া।
সালমান এখন, একা নন। কেন্দ্রীয় সরকারের
স�ৌজন্যে সু গম ভারত অভিযান প্রচারে দিব্যাঙ্গজনদের
আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার একাধিক সু য�োগ রয়েছে।
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বজনীন সু গমের লক্ষ্য অর্জনের
কাজে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ণ দপ্তর ২০১৫ সালে
৩ ডিসেম্বর দেশব্যাপী সু গম ভারত প্রচার অভিযান
নামে এক বিশেষ প্রচার কর্মসূ চীর সূ চনা করে।
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এই প্রচার অভিযান সমাজের পুরন�ো মানসিকতায়
পরিবর্তন নিয়ে এসে দিব্যাঙ্গজনদের দিকে এগিয়ে যেতে
সাহায্য করে। আমেরিকার কবি এবং প্রতিবন্ধীদের
নিয়ে কর্মরত রবার্ট মাইকেল হেনসেল-এর মতে: “আমি
একজন প্রতিবন্ধী। হ্যাঁ, এটা সত্যি, কিন্তু এটার প্রকৃত অর্থ
হল�ো আমাকে আপনাদের থেকে সামান্য ভিন্ন পথ গ্রহণ
করতে হয়।” রাষ্ট্রসঙ্ঘের সু স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)
কর্মসূ চীর অঙ্গ হিসেবে এই প্রচার অভিযান চালান�ো হয়।
ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সু বিধার্থে সরকার তাদের
জন্য গৃহ, বিদ্যালয়, সড়ক, বিমানবন্দর, পর্যটন গন্তব্য
স্থানে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে এবং ওয়েবসাইট চালু

৩

সু গম ভারত প্রচার অভিযানের
গুরুত্বপূ র্ণ বিষয়
স যু �োগের পরিবেশ
উদ্দেশ্য

৫০টি শহরে ২৫-৩০টি
গুরুত্বপূর্ণ সরকারি
ভবনের পু ঙ্খানুপুঙ্খ
পরীক্ষা করা এবং
সেই ভবনগুলিকে পূর্ণ
ব্যবহারয�োগ্য ভবনে
রূপান্তর ঘটান�ো।

l

পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় স যু �োগ

l ১৬,৬৬২টি

সাফল্য

চিহ্নিত
ভবনের
পু ঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব সম্পূর্ণ হয়েছে
এবং প্রতিবেদন জমা পড়েছে
l ১,১৫২টি ভবনের জন্য ৪৪৩.৬৩
ক�োটি টাকা মঞ্জু র রয়েছে
l সু গম্য পু ঙ্খানুপুঙ্খ হিসেবের জন্য
হিসেব রক্ষকদের ২৮.৩১ লক্ষ
টাকা দেওয়া হয়েছে

বিমানবন্দর ব্যবহারের সু য�োগ সু বিধা বৃ দ্ধি
উদ্দেশ্য

সমস্ত আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ব্যবহারের জন্য
সমীক্ষা চালান�ো হয় এবং সেগুলিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পূর্ণ
সু বিধায় যু ক্ত করা হয়।

সাফল্য

বিভ্রান্তি দূ র করে সাধারণ মানু ষের যাতায়াতের সু বিধার্থে
একটি হ্যান্ড
বু ক প্রকাশ করেছে
অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে সবরকমের সু বিধার ব্যবস্থা
রয়েছে
l এই নির্দেশিকার ওপর ভিত্তি করে অত্যাধু নিক
বিমানবন্দরগুলির পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে সহজে
l ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এএআই) বাধাহীনভাবে
সারা দেশে যাতায়াত করা যায়
l দেশের ৩৫টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ৬৯টি

রেল স্টেশনে সু য�োগ সু বিধা বৃ দ্ধি
দেশের এ১, এ এবং বি শ্রেণীভু ক্ত রেলস্টেশনগুলিকে পূর্ণ সু বিধায�োগ্য রেল স্টেশনে
রূপান্তর করা হয়েছে। প্রায় ৫০ শতাংশ রেল স্টেশনকে পূর্ণ সু বিধায�োগ্য রেল স্টেশনে
রূপান্তর করা হয়েছে।

সাফল্য

l যেখানে ৭০৯টি স্টেশনে স্বল্প মেয়াদী সু বিধা রয়েছে সেখানে

৬০৩টি রেল স্টেশনে দীর্ঘ মেয়াদী সু বিধার পরিকল্পনা করা
হয়েছে
l ট্রেনগুলিকে যাতে বিশেষভাবে সক্ষমব্যক্তিদের ব্যবহারের
উপয�োগী করা যায় তার জন্য ইন্ট্রিগাল ক�োচ ফ্যাক্টরিতে
কামরাগুলির পরিকল্পনা করা হয়েছে, রেলের কাছে ৩,৪০০টিরও
বেশি বিশেষভাবে সক্ষমব্যক্তি বান্ধব কামরা রয়েছে। আগামী ৩
বছরে প্রায় ৪৯৮টি নতু ন এই ধরণের কামরা তৈরি করা হবে
l ২৫০টি স্টেশনে ১২১টি লিফট বসান�ো হয়েছে। ২২৬টি
স্টেশনে ৭০৫টি এসকেলেটর বসান�ো হয়েছে

গণ পরিবহণে সুয�োগ সুবিধা বৃ দ্ধি
উদ্দেশ্য : সরকার অধিগৃহীত গণ পরিবহণের

৫০ শতাংশ পূর্ণ সু বিধায�োগ্য ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর
করা ।
সাফল্য : বর্তমানে ১,১৩,৩৯৭টি বাসের মধ্যে
অন্তত ৭,১৩১টি বাসে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা
রয়েছে। ম�োট বাসের মধ্যে ২৪,৭৫৪টি বাসে
আংশিক সু বিধা রয়েছে।
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সামাজিক সম্পর্ক

সু গম ভারত প্রচারাভিযান

তথ্য ও য�োগায�োগ বাস্তুতন্ত্র-ব্যবস্থাপনায় সু য�োগ সু বিধা

উদ্দেশ্য : কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ৫০ শতাংশ ওয়েবসাইটকে পূর্ণ সু য�োগ সু বিধায�োগ্য

ওয়েবসাইটে রূপান্তর করা হয়েছে

সাফল্য

l ৯১৭টি ওয়েবসাইট ব্যবহারয�োগ্য করে ত�োলার জন্য

২৬ ক�োটি টাকা মঞ্জু র করা হয়েছে এবং ১৫.৫২ ক�োটি
টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে
l ২০২০-র সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫৯১টি ওয়েবসাইট পূর্ণ
সু বিধায�োগ্য করে ত�োলা হয়েছে। তার মধ্যে ৪১৯টি
দেখা যাচ্ছে
l কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তরের ম�োট ১০০টির মধ্যে অন্তত
৯৫টি ওয়েবসাইট ব্যবহার করা যাচ্ছে

সরকারের গৃ হীত অন্যান্য গুরুত্বপূ র্ণ পদক্ষেপ
l ১৯৯২ থেকে ২০১৪

সালের মধ্যে মাত্র
৫৬টি
কর্মসূচী
নেওয়া হয়েছিল।
গত ৬ বছরে ৯
হাজারেরও বেশি
কর্মসূচীর মাধ্যমে
ভিন্নভাবে সক্ষম লক্ষ লক্ষ মানু ষকে প্রত্যক্ষ সাহায্য
করা হয়েছে
l ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সরকারের আয়�োজিত
১০টি কর্মসূচী বিশ্ব রেকর্ড গড়ে গিনেসবু কে স্থান
পেয়েছে
করেছে। এমনকি তাদের জন্য সমস্ত অন্তর্ভুক্তিমূ লক
সু য�োগ সু বিধা তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই
সাফল্য অর্জনের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যই হল�ো তাদেরকে
ক্ষমতায়ণ করা।
ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি কারা?
যাদের দেখা, শ�োনা, কথা বলা এবং হাটাচলার
ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, মানসিক অসু স্থ, একাধিক
অক্ষমতা অথবা যে ক�োন�ো অন্য ধরণের অক্ষমতা
রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনু সারে ভারতে
২.৬৮ ক�োটি অক্ষম মানু ষ রয়েছেন যা ম�োট জনসংখ্যার
২.২১ শতাংশ।
সু গম ভারত প্রচারাভিযানের প্রয়�োজনীয়তা
যদিও ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের সমান অধিকারের জন্য
আইন সু নিশ্চিত করা হয়েছে তবুও বাস্তব পরিস্থিতি ছিল
ভিন্ন। ভিন্ন ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সার্বিক সু য�োগ সু বিধা
অর্জনের জন্য সু গম ভারত প্রচারাভিযানের সূ চনা করা
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l যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন

ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ১,৬৫,০০০ হাজার পদ
সংরক্ষিত ছিল, যার মধ্যে এক বছরেই ১৪,৫০০টি পদ
পূরণ করা হয়েছে
l ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়�োগের জন্য বিশেষ
প্রচারাভিযানের সূচনা করা হয়
l সংরক্ষিত আসন তিন থেকে বাড়িয়ে চার শতাংশ করা
হয়েছে
l উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য
সংরক্ষণ তিন থেকে বাড়িয়ে পাঁচ শতাংশ করা হয়েছে
l ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষার
জন্য আইনের সংস্থান রাখা হয়েছে
l তাদের স্বাধীনতা দিতে এপর্যন্ত ২ লক্ষ ভিন্নভাবে সক্ষম
ব্যক্তিকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
২০২২ সালের মধ্যে ২৫ লক্ষে পৌঁছান�োর লক্ষ্যমাত্রা
নেওয়া হয়েছে
l ভারতীয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৭০ বছরে এই প্রথমবার ৬,০০০
শব্দের একটি অভিধান প্রস্তুত করা হয়েছে
l জাতীয় গ্রন্থাগারে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের খবরের
কাগজ, পত্রিকা এবং বই পড়ার সু য�োগ সু বিধা প্রদান
করা হয়েছে
হয়। এর মধ্যে শারীরিক এবং ভার্চ্যুয়াল পরিকাঠাম�ো
বৃ দ্ধির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৫ সালে বলেছিলেন,
“যখন আমরা এই ধরণের মানু ষের সঙ্গে মতবিনিময়
করি, আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের চ�োখ দিয়ে
একমাত্র তাদের শারীরিক অসু বিধাগুলি দেখতে পাই,
কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে তাদেরকে কিছু অতিরিক্ত
ক্ষমতা দান করেছেন।” অক্ষম ব্যক্তিরা প্রায় সব
ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ রেখেছেন এবং এটিই সফল
প্রচারাভিযানের মাপকাঠি হতে পারে। যেখানে সরকার
তাদের জন্য যেটুকু কাজ করেছে, সেখানে সমাজ
এবং মানু ষের দায়িত্ব দিব্যাঙ্গদের উন্নতিসাধনে এগিয়ে
আসা।
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য দেখুন www.accessibileindi.
gov.in এবং www.disabilityaffairs.

ভারত-মার্কিন ২+২ বার্তালাপ

নিরাপত্তা

সংবেদনশীল তথ্য ভাগ নেওয়ার জন্য বিইসিএ

বিইসিএ’র স্বাক্ষরের সময়
২+২ পর্যায়ের বৈঠকে
ভারত মার্কি ন চারটি
সম্পূর্ণ গুরুত্বপূ র্ণ চুক্তি
চূড়ান্ত হয় যা ক�ৌশলগত
সম্পর্ক বৃ দ্ধির ক্ষেত্রে
খু বই গুরুত্বপূ র্ণ

স

ম্প্রতি নতুন দিল্লিতে ২+২ বৈঠকে ভ�ৌগলিক
সহয�োগিতার জন্য মূ ল বিনিময় এবং সহয�োগিতা
চুক্তি (বিইসিএ) স্বাক্ষর করা হয়েছে। ভারত এবং
মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা চুক্তি ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এই চুক্তির ফলে দুই দেশের
সেনাবাহিনী ভ�ৌগলিক তথ্য বিনিময় করতে পারবে।
বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, এই চুক্তি গুরুত্বপূ র্ণ
ভূমিকা পালন করবে।
দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে
শক্তিশালী করে ত�োলার প্রেক্ষিতে তৃতীয় ২+২
বার্তালাপের সময় ২০২০-র ২৭ অক্টোবর এই
সমঝ�োতা স্বাক্ষরিত হয়। ক�োভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে
যেখানে বিশ্বের ক্ষমতার দিক থেকে পরিবর্তন আসতে
চলেছে সেই পরিবর্তনশীল বিশ্বের পরিস্থিতিতে এটি
সার্বিকভাবে আরও বেশি গুরুত্বপূ র্ণ হয়ে উঠবে।
২০১৬ সালে পণ্য বিনিময় স্মারক চুক্তি (এলইএমওএ)
অনু সারে এবং ২০১৮ সালে য�োগায�োগ সামঞ্জস্যতা এবং
নিরাপত্তা চুক্তি সিওএমসিএএসএ অনু সারে বিইসিএ
স্বাক্ষরিত হয়েছে। জিএসওএমআইএ, এলইএমওএ,
সিওএমসিএএসএ এবং বিইসিএ এই চারটি মূ ল চুক্তি
যা আমেরিকা তার ঘনিষ্ঠ সহয�োগীদের সঙ্গে স্বাক্ষর
করে থাকে, মূ লত অংশীদারি দেশের সেনাবাহিনীর
মধ্যে আন্তঃব্যবহারের সু য�োগ সু বিধার জন্য এবং উচ্চ
মানের প্রযু ক্তি বিক্রি করাই এর উদ্দেশ্য।

২+২ বৈঠক, বিইসিএ কি?

মার্কিন বিদেশ ও প্রতিরক্ষা সচিবের সঙ্গে ভারতের
বিদেশ মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর আল�োচনা হল�ো ২+২
বার্তালাপ
l বিইসিএ ভারত এবং মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রর মধ্যে
পারস্পরিক ভ�ৌগলিক তথ্য যেমন মানচিত্র, সামু দ্রিক
এবং আকাশপথের নানা তথ্য দু ই দেশের সংশ্লিষ্ট
সংস্থাগুলিকে বিস্তারিত ব্যবহারে অনু মতি দেয়
l এই তথ্য ভারতকে দূ রপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র অথবা ড্রোনের
সাহায্যে হাজার কিল�োমিটার দূ রে অবস্থিত নির্দিষ্ট
লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে সাহায্য করবে
l

অন্যান্য তিনটি চুক্তি

l ২০০২

সালে সামরিক তথ্যের সাধারণ নিরাপত্তা
বিষয়ক চু ক্তি (জিএসওএমআইএ) স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
জিএসওএমআইএ সেনাবাহিনী ক্ষেত্রে আরও বৃ হত্তর
প্রযু ক্তি সহয�োগিতার সু য�োগ এনে দেবে
l ২০১৬ সালে পণ্য বিনিময় স্মারক চু ক্তি (এলইএমওএ)
স্বাক্ষরিত হয়। এটি দু ই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে
পারস্পরিক সহয�োগিতার সু য�োগ এনে দিয়েছে
l প্রতিরক্ষা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় ভারত যাতে মার্কিন
উৎপাদিত প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগাতে পারে তার জন্য
২০১৮ সালে য�োগায�োগ সামঞ্জস্যতা এবং নিরাপত্তা
চু ক্তি (সিওএমসিএএসএ) স্বাক্ষর করে

প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব

উপকূলীয় তথ্য ভাগ করে নেওয়া এবং উপকূলীয় ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃ দ্ধির জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা ও বিদেশ
মন্ত্রী এবং মার্কিন সচিবরা উল্লেখয�োগ্য প্রশংসা করেছেন, একই সঙ্গে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে প্রাণবন্ত
ও বহুমু খী মূল প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব (এমডিপি) বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। উভয় দেশই য�ৌথ পরিষেবা
এবং পরিষেবা স্তরে প্রতিরক্ষা তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ব্যবস্থাপনা তৈরি করবে।
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জনকল্যাণমু খী পরিকল্পনা

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী প্রকল্প

সকলের জন্য

স্বল্প মূল্যে ওষুধ
ক্যান্সারের ওষু ধ
জেমসিটাবাইনের বাজার
মূ ল্য ৬,৪১২ টাকা। তবে
প্রধানমন্ত্রী ভারতীয়
জনঔষধী কেন্দ্রে যে
কেউ মাত্র ৬৩১ টাকায়
এই একই ওষু ধ কিনতে
পারেন। ৬,৬৩৪টি
জনঔষধী কেন্দ্রে
বাজারে চলতি ব্র্যান্ডের
ওষু ধের থেকে অনেক
সাশ্রয়ী মূ ল্যে জেনেরিক
ওষু ধ পাওয়া যায়।

বি

সাফল্যের ভিত্তি এবং জীবনের
সমৃ দ্ধি হল�ো স্বাস্থ্য, যা যে ক�োন�ো
ব্যক্তি, পরিবার অথবা সমাজ
অথবা একটি দেশের অগ্রগতির
সঙ্গে সম্পর্ক যু ক্ত। ” প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর এই বিবৃ তি
২০১৪ সালে প্রকাশিত বিশ্ব
ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ
জায়গা করে নিয়েছিল।

শ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন অনু সারে দেশের ৬০ লক্ষ
৩০ হাজার মানু ষ প্রতি বছর দারিদ্র সীমার নীচে
বসবাস করার দরুন গুরুতর অসু স্থতার ক্ষেত্রে বিশাল
চিকিৎসা ব্যয় থেকে পিছিয়ে আসেন। ওষু ধের দামের
ভার লাঘব করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৫
সালের পয়লা জুলাই প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী
প্রকল্পের সূ চনা করেন এবং তার পর ২০১৫ সালের
২৩ সেপ্টেম্বর এই লক্ষ্য অর্জনে আয়ু ষ্মান ভারত
য�োজনার সূ চনা করা হয়। আজ ৬,৬৩৪টি কেন্দ্র
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থেকে দেশের সব মানু ষের কাছে সাশ্রয়ী মূ ল্যে ওষু ধ
পৌঁছে যাচ্ছে। একজন ১,২৫০ ধরণের ওষু ধ এবং
২০৪ রকমের শল্যচিকিৎসা সরঞ্জাম স্বল্প মূ ল্যে কিনতে
পারেন, যা বাজার মূ ল্য থেকে ৫০-৯০ শতাংশ কম
দামে পাবেন।
‘স্বাস্থ্য সে সমৃদ্ধি’-র লক্ষ্য অর্জনে সরকার এই
নীতি এবং উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী সবসময়ই
সকলের সাশ্রয়ী মূ ল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার
ওপর গুরুত্ব আর�োপ করেছেন। যেমন, একইভাবে

পিএমবিজেপি কেন্দ্রের বরাদ্দের জন্য য�োগ্যতা

যে ক�োন�ো চাকরি না পাওয়া ফার্মাসিস্ট, চিকিৎসক, নথিবদ্ধ মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও,
বেসরকারি হাসপাতাল, সমিতি, স্বনির্ভ র গ�োষ্ঠী অথবা রাজ্য অনু ম�োদিত সংস্থা এই কেন্দ্রের বরাত পাওয়ার য�োগ্য। কেন্দ্র
খ�োলার জন্য যে কেউ জনঔষধী কেন্দ্রের নামে খু চর�ো ওষু ধ বিক্রির লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারেন। ওষু ধ বিক্রির দ�োকানের
মাপ ১২০ বর্গফু ট হতে হবে। ২০২৪-এর মার্চে র মধ্যে সরকার ১০ হাজারটি কেন্দ্র খ�োলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। অনলাইনে নাম
নথিভুক্ত করার জন্য ক্লিক করুন http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx
প্রত্যেক দিন সারা দেশে এই
কেন্দ্রগুলিতে ২.৫ থেকে ৩
লক্ষ মানু ষ যান। সেখানে
প্রত্যেকটি কেন্দ্রে অন্তত ৪ জন
কাজ করেন, যার মাধ্যমে ২৫
থেকে ৩০ হাজার মানু ষের কর্মসংস্থানের
সু য�োগ তৈরি হয়েছে। যদি আমরা তাদের
পরিবারের কথাও যুক্ত করি তাহলে এখন
প্রায় ১,২৫,০০০ মানু ষ এর সু ফল পাচ্ছেন

মনসুখ লাল মাণ্ডভিয়া, কেন্দ্রীয় সার
এবং রসায়ন প্রতিমন্ত্রী

২০২০-র ৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সু বিধাভ�োগীদের বার্তালাপ
সু বিধাভ�োগী ১ : অশ�োক কুমার বেটলা, আসাম,
গুয়াহাটি
আমার বয়স ৬০ বছর। আমার মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপ
এবং হার্টের সমস্যা রয়েছে। ৫ বছর আগে আমি
অস্ত্রপচারও করাই এবং তার পর থেকে আমি প্রতিদিন
ওষু ধ খাই। বিগত ১০ মাসে আমি জনঔষধী কেন্দ্র থেকে
ওষু ধ কিনছি। আমি জনঔষধী কেন্দ্র থেকে ওষু ধ কেনা
শুরু করার পর প্রত্যেক মাসে ২,৫০০ টাকা সাশ্রয় করতে
পারছি। এই টাকা আমি আমার নাতনির সু কন্যা সমৃদ্ধি
য�োজনা অ্যাকাউন্টে জমা করছি।

সু বিধাভ�োগী ২ : দীপা শাহ্, উত্তরাখণ্ড,
দেরাদুন

পিএমবিজেপি কেন্দ্রের সংখ্যা বৃ দ্ধি

৫০০০

৩৩২২

১০০০

৯৯
১০০

২৬৯

৫১৪০

৬২০০

১০৮০

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮

২০১৮-১৯

২০১৯-২০

সারা দেশজুড়ে জনঔষধী কেন্দ্র তৈরি করার জন্য
ভারত জুড়ে প্রচারাভিযান চালান�ো হয়েছে। কেন্দ্রীয়
সরকার ২০০৮-এর জনঔষধী প্রকল্প পুনর্গঠিত করে
২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী পরিয�োজনা
নিয়ে আসে। দেশজুড়ে যাতে এই প্রকল্প সু ষ্ঠুভাবে চলে
তার জন্য ন�োডাল এজেন্সি হিসেবে ব্যুউর অফ্ ফার্মা
পিএসইউ অফ্ ইন্ডিয়া (বিপিপিআই) তৈরি করা হয়।
এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রত্যেক বছর ৭ মার্চ
জনসচেতনতা গড়ে ত�োলার জন্য জনঔষধী দিবস

আমার বয়স ৬৫। আমি ২০১১ সাল থেকেই
পক্ষাঘাতে আক্রান্ত এবং তখন থেকেই ওষু ধ খাই।
২০১৫ সাল থেকে আমি জনঔষধী কেন্দ্রের ওষু ধ
কিনি। আমার স্বামীও একজন ভিন্ন ভাবে সক্ষম
ব্যক্তি, আগের তুলনায় আমাদের ওষু ধ কেনার
খরচ প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে কমে গেছে।
আমার অভিজ্ঞতা বলছে এই ওষু ধ শুধুমাত্র কম
দামেরই নয়, উচ্চ মানেরও।

উদযাপন করা হবে।
এই প্রকল্প অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৪
সালে মাত্র ৯৯টি কেন্দ্র থেকে ৭ ক�োটি টাকার ওষু ধ
বিক্রি হয়েছিল। ২০২০ সালে দেশের ৭৩২টি জেলায়
৬,৬৩৪টি কেন্দ্র খ�োলা হয়েছে। মধুমেহ, কার্ডিও
ভাসকুলার র�োগ, ক্যান্সার এবং গ্যাস-অম্বলের মত�ো
সব ধরণের র�োগের ওষু ধ এখানে সাশ্রয়ী মূ ল্যে পাওয়া
যায়।
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জনকল্যাণমু খী পরিকল্পনা

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী প্রকল্প

প্রতি প্যাডের দাম ১ টাকা করে
অক্সো-বায়�োডিগ্রেডেবল
স্যানিটারি প্যাড

পরিবেশ বান্ধব জনঔষধী সু বিধা অক্সোবায়�োডিগ্রেডেবল স্যানিটারি প্যাড
জনঔষধী কেন্দ্রে পাওয়ায় যায়। ২০১৮-র
১৪ জু ন থেকে এই স্যানিটারি প্যাড বিক্রি
শুরু হয়। ২০২০-র ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
৭ ক�োটিরও বেশি স্যানিটারি প্যাড বিক্রি
হয়েছে। যেখানে অন্যান্য সংস্থার প্রতি
প্যাড ৩ থেকে ৪ টাকায় বিক্রি হয় সেখানে
এই প্যাড ১ টাকা দামে বিক্রি করা হয়।

বিশ্বমানের ওষুধ

দেওয়া হয়েছে।

জনঔষধী পরিকল্পনার সু বিধাভ�োগীদের সঙ্গে বার্তালাপে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী জানিয়েছেন, “আপনাদের
সকলকে আমি জানাচ্ছি যে, এই ওষু ধ হল�ো বিশ্ব
মানের।” শ্রেষ্ঠ পরীক্ষাগারে সবরকমের গুণমান পরীক্ষা
করার পর ওষু ধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে
এই ওষু ধ বিক্রির শংসাপত্র পাওয়া যায়। যদি ওষু ধ
উৎপাদনকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ক�োন�ো অভিয�োগ থাকে,
সংশ্লিষ্ট সংস্থা কঠ�োর পদক্ষেপ গ্রহণ করে শাস্তি দিতে
পারে। সরকার ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূ চী বাস্তবায়িত
করার ওপর জ�োর দিয়েছে, যাতে এই ওষু ধের
দামের ওপর প্রভাব পড়ে। এখন এই ওষু ধের চাহিদা
বিশ্বজুড়ে। সরকার কিছু বিশেষ পরিস্থিতির আওতায়
নির্ধারিত জেনেরিক ওষু ধ ছাড়া নিবন্ধিত মেডিক্যাল
প্র্যাকটিশনার্সদের জন্য বাধ্যতামূ লকভাবে ওষু ধ তৈরি
করে থাকে।
দেশজুড়ে নতুন কেন্দ্র খ�োলার মাধ্যমে যু ব সম্প্রদায়ের
জন্য স্বনির্ভর হওয়ার সু য�োগ বৃ দ্ধি করা হয়েছে। এই
প্রকল্পের আওতায় ১১,০০০-এরও বেশি মানু ষের
প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃ ষ্টির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরকার
ব্যুর�ো অফ্ ফার্মা পিএসইউ অফ্ ইন্ডিয়া (বিপিপিআই)
র জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গঠন করেছে যাতে এর
কার্যকারিতা, গুণমান এবং গ্রামীণ এলাকায় ওষু ধের
সহজলভ্যতা থাকে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন
মন্ত্রী ডিভি সদানন্দ গ�ৌড়া ২০২০-র নভেম্বরের প্রথম
সপ্তাহে পিএমবিজেপি-র কাজের অগ্রগতি পর্যাল�োচনা
করেন।
এই পরিপ্রেক্ষিতে সবরকম প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ

নিকটবর্তী কেন্দ্র নির্ধারণ এবং ওষুধের
সহজলভ্যতা নিয়ে অ্যাপ
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যে কেউ সর্বজনীন উপায়ে সারা দেশে জনঔষধী
কেন্দ্রের অনু সন্ধান করতে পারেন, কিন্তু জনঔষধী
সু গম অ্যাপের সূ চনার ফলে এই বিষয়টি আরও বেশি
সহজ হয়ে উঠেছে। যে কেউ গুগুল ম্যাপ লিঙ্কের
সাহায্যে নিকটবর্তী কেন্দ্রের অনু সন্ধান পেতে পারেন।

পিএমবিজেপি কেন্দ্র ২,২০০ ক�োটি টাকা সাশ্রয়
করেছে
সরকারের হিসেব মত�ো, র�োগীর পরিবারের চিকিৎসা
খরচবাবদ ২,২০০ ক�োটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। ২০২০র মার্চ পর্যন্ত ৭০০টি জেলায় প্রায় ৬,২০০ কেন্দ্র খ�োলা
হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষে এই কেন্দ্র থেকে ৪৩৩
ক�োটি টাকার ওষু ধ বিক্রি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য
কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্যই হল�ো ২০২৪-এর ৩১ মার্চের
মধ্যে দেশে ১০,০০০টি কেন্দ্রের মধ্যে ২,০০০টি
ওষু ধ বিষয়ক কেন্দ্র এবং ৩০০ শল্যচিকিৎসা সরঞ্জাম
বিক্রয় কেন্দ্র খ�োলা। বর্তমান অর্থ বর্ষে ২০২০-র ৩০
অক্টোবর পর্যন্ত ইতিমধ্যে ৩৫৮ ক�োটি টাকার ওষু ধ
বিক্রি হয়েছে। গত অর্থ বর্ষে ৪৩৩ ক�োটি টাকার ওধুষ
বিক্রির অঙ্ক পেরিয়ে এবছর ৬০০ ক�োটি টাকার ওষু ধ
বিক্রির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াই

কার্যকরী প্রয়াস গ্রহণে সক্রিয়
র�োগীর সংখ্যা হ্রাস

মেরা আপকা সু রক্ষা কবজ (এমএএসকে) ভারতে ক�োভিড-১৯ সক্রিয়তা হ্রাস
করে ৪.৫ লক্ষের নীচে নিয়ে এসেছে

নরেন্দ্র ম�োদীর দেওয়া
প্রধানমন্ত্রী
মেরা আপকা সু রক্ষা কবজ
(এমএএসকে)-এর মন্ত্র অনু সারে
বিভিন্ন অনু ষ্ঠানে নিরাপদ দূ রত্ব বজায়
রাখা এবং ঘন ঘন হাত ধ�োয়া অভ্যাস
করা ছাড়াও অন্যান্য নিরাপদ নিয়ম
মেনে চলার ক্ষেত্রে ভারত ক�োভিড১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে
বেশ কিছু উল্লেখয�োগ্য মাইলফলক
পার করেছে। সক্রিয়তার সংখ্যা
৪.৫ লক্ষের নীচে নেমে এসেছে। যা
ম�োট সক্রিয় র�োগীর ৫.১১ শতাংশে
দাঁড়িয়েছে। আর�োগ্যের হার ৯৩.৫২
শতাংশে পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয়
র�োগীর ধারা ক্রমশই কমার ইঙ্গিত
বহন করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখয�োগ্য
বিষয় যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন
র�োগীর সংখ্যা ক্রমশই বৃ দ্ধি পাচ্ছে।

কর�োনার সময় আয়ুর্বেদ
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ভবিষ্যতে
প্রস্তুত আয়ু র্বেদ প্রতিষ্ঠান – জামনগরের
ইনস্টিটিউট অফ টিচিং অ্যান্ড
রিসার্চ ইন আয়ু র্বেদ (আইটিআরএ),
জয়পুরের দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট
অফ আয়ু র্বেদ (এনআইএ) – ১৩
নভেম্বর দেশে ১৫ তম আয়ু র্বেদ
দিবসে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ
করেছেন। সেপ্টেম্বরে আয়ু র্বেদ পণ্য
রপ্তানি ৪৫ শতাংশ বৃ দ্ধি পেয়েছে।

জব তক দাওয়াই নেহি, তপ তক ঢিলাই নেহি

৯৩.৫৩%
আর�োগ্যের
হার

দু গজের দূরত্ব

১.৪৭%
মৃ ত্যুহার

এখনও পর্যন্ত ম�োট পরীক্ষা ২০২০-র ১৮ নভেম্বর অনু যায়ী

১২,৬৫,৪২,৯০৭

পরিসংখ্যান

পরীক্ষাগার - সরকারি -১১৫৭ | বেসরকারি - ৯৫৬

আর�োগ্যলাভকারী র�োগী – ৮৩,৩৫,১০৯

সক্রিয় র�োগীর সংখ্যা

৪,৪৬,৮০৫

ম�োট র�োগী

৮৯,১২,৭০৪

ক�োভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য নতুন যন্ত্র

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)
আইআইটি খড়গপুরের তৈরি স্বল্প মূ ল্যে বহনয�োগ্য
‘সিওভিআইআরএপি’ কেন্দ্র ব্যবহার করে একটি নতুন কর�োনা
সংক্রমণ চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনু ম�োদন দিয়েছে। এই যন্ত্রের
দাম ৫,০০০ টাকার নীচে এবং এখানে প্রত্যেকটি টেস্ট
কিটের খরচ ৫০০ টাকা। আইসিএমআর তার অনু ম�োদিত
পরীক্ষাগারের মধ্যে একটিতে র�োগীর নমুনা পরীক্ষার পরে
‘সিওভিআইআরএপিক�োভিড-১৯ চিকিৎসা পরীক্ষা কিট’-এর
অনু ম�োদন দিয়েছে। এটি খুবই সাশ্রয়, সহজে ব্যবহারয�োগ্য
এবং ১ ঘন্টার মধ্যে ম�োবাইল ফ�োনে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে
ফলাফল জানা সম্ভব।
New India
Samachar
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ভূমি-জল-বায়ু সুরক্ষা...

শক্তিশালী সশস্ত্র
বাহিনী

সুরক্ষিত দেশ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী’র নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত ৬ বছরে শক্তিশালী
পরিকাঠাম�ো গঠনের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সাতটি দেশের ১৫,০০০
কিল�োমিটার দীর্ঘ স্থল সীমানা এবং ৭,৫০০ কিল�োমিটার দীর্ঘ উপকূল
সীমান্ত সু রক্ষিত রাখতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ও তাঁর শাসনকালে
- দেশই প্রথম এই দর্শনের ওপর গুরুত্ব আর�োপ করে প্রতিরক্ষা বাহিনীর
তিন শাখাকে শক্তিশালী করে তুলতে দেশীয় প্রযু ক্তিতে তৈরি যু দ্ধ বিমান,
বিধ্বংসীকারী ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রকে অন্তর্ভু ক্ত
করা হয়েছে ।
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রতীয় সেনা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে
শক্তিশালী বাহিনী, যারা বিগত কয়েক
ভা
বছরে দৃ ঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। লাদাখের

গালওয়ান উপত্যকায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে
(এলএসি) বহির্শত্রুর দখল মুক্ত অথবা
পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জঙ্গি লঞ্চপ্যাডে
সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বিমান হানা চালিয়ে
বীরত্বের সঙ্গে উপযু ক্ত জবাব দিয়েছে। যখন
সমগ্র দেশ ৪ ডিসেম্বর ন�ৌবাহিনী দিবস
এবং ৭ ডিসেম্বর সশস্ত্র বাহিনী ফ্ল্যাগ দিবস
উদযাপন করে, সেই সময় আমাদের সকলের
জানা উচিত যে তারা কিভাবে ভবিষ্যতের
সমস্যা ম�োকাবিলা করবে, তাদের প্রস্তুতি
এবং সরকার এই লক্ষ্য পূ রণে কি পদক্ষেপ
গ্রহণ করেছে।
সেনাবাহিনী আজ প্রমাণ করেছে যে
১৯৬২ সালের মানসিকতা থেকে তারা
বেরিয়ে এসেছে ও শান্তির জন্য দায়বদ্ধতাকে
কেউ যেন দুর্বলতা হিসেবে মনে না করে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২০-র ৩ জুলাই
জ�োর দিয়ে জানান, যে বিশ্ব উন্নয়নের পথে
এগিয়ে চলেছে এবং সম্প্রসারণবাদের যু গ
শেষ হয়েছে। সাহসী য�োদ্ধাদের বীরত্বের
প্রশংসা করে তিনি বলেন, “আপনি এই
ভূমিরই মহান নায়ক যেখানে হাজার হাজার
বছর ধরে বহু আক্রমণকারীদের নৃ শংস
অত্যাচার এবং হামলা রুখে দিয়েছেন।
এটাই আমাদের পরিচিতি। আমরা যেমন
বংশীবাদক ভগবান কৃষ্ণের পুজ�ো করে
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থাকি আবার একইভাবে কৃষ্ণের আদর্শ সু দর্শন
চক্রকেও অনু সরণ করি।”
ভারতীয় নিরাপত্তায় এই পরিবর্তন বিগত
ছয় বছরে প্রতিষ্ঠা করা ম�োটেই সহজ ছিল না।
এর সঙ্গে যু ক্ত হয়েছে ঐক্যের উদ্দেশ্য। ভারতীয়
সেনাবাহিনীকে মূ ল যু দ্ধের কাণ্ডারী হিসেবে তুলে
ধরা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর মন�োবল এখন
তুঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে বাহিনীকে
সঠিক পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে
ক�োন সময়, যে জায়গাই নির্বাচন করা হবে,
তক্ষুনি তাতে প্রয়�োজনীয় অনু মতি দেওয়া হবে।
কিভাবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনা হয়, এই
বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে নতুন কি উদ্যোগ নেওয়া
হয়েছে, প্রতিরক্ষা পরিকাঠাম�ো প্রকল্পে মূ ল ক�োন
বিষয়গুলি যু ক্ত হয়েছে নতুন প্রযু ক্তিকে কাজে
লাগিয়ে সেগুলি জানা হচ্ছে । যু দ্ধ বিমান থেকে
যু দ্ধ জাহাজ তৈরির কাজ জ�োরকদমে চলছে।
সরকার ১০১টি মূ ল প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম
আমদানির ওপর সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি
করেছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃ দ্ধি করে
উৎপাদনের ওপর জ�োর দেওয়া হয়েছে। বন্দুক
থেকে ক্ষেপণাস্ত্র বহু ধরণের সামগ্রির আমদানির
ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
সু সংহত ওয়ার-রুম, নতুন ধরণের যু দ্ধ
পরিচালনা এবং প্রযু ক্তিগত উদ্ভাবনের ওপর
ভিত্তি করে নতুন যু গের যু দ্ধের বিষয় এর সঙ্গে
যু ক্ত হয়েছে। ভারত তার ক�ৌশলে প্রয়�োজনীয়
পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, যখন ভারতের নিকটবর্তী
পশ্চিমী প্রতিবেশী দেশ, প্রতিনিয়ত জঙ্গি মডিউল
রপ্তানি করে চলেছে তখন ভারত তার ক�ৌশলে
প্রয়�োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।
আমাদের সেনাবাহিনী সু পরিকল্পিতভাবে
প্রতিবেশীর উস্কানি প্রতিহত করেছে। রাজনৈতিক
নেতৃত্ব প্রতিরক্ষা বাহিনীকে পূ র্ণ সমর্থন জুগিয়েছে
। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লাদাখে
অগ্রবর্তী অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। এটি শুধুমাত্র
আধিকারিক এবং কর্মীদের মন�োবলকেই চাঙ্গা
করেনি একই সঙ্গে সীমান্ত পারে বার্তাও পৌঁছন�ো
গেছে। জম্মু ও কাশ্মীর, পূ র্ব লাদাখ থেকে উত্তর
পূ র্বের রাজ্যগুলিতে একাধিক অনু ষ্ঠানে প্রতিপক্ষের
চ�োখরাঙানিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ভারত
উস্কানিতে ভয় পায় না।
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২০১৪ সালের পর থেকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর
আধুনিকীকরণের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

হর কাম

দেশ কা নাম

l প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন শাখা স্থল সেনা, বায়ু সেনা ও

ন�ৌ-বাহিনীর মধ্যে আরও বেশি সমন্বয়সাধন সু নিশ্চিত
করে তু লতে সরকার চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস)
নিয়�োগ করেছে, যা দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া ছিল। জেনারেল
বিপিন রাওয়াতকে দেশের প্রথম সিডিএস হিসেব নিয়�োগ
করা হয়েছে। এটি ফ�োর স্টার যু ক্ত পদ
l দেশের কাজে এমনকি অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের সম্মানে
সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, ২০১৯ সালের ২৫
ফেব্রুয়ারি জাতীয় যু দ্ধ স্মারক স্থল জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ
করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই স্মারক স্থলের
উদ্বোধন করেন, এখানে ১৬টি দেওয়ালে ২৬,০০০ সেনার
নাম খ�োদিত রয়েছে
l প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি শাখায় মহিলা সেনার প্রতিনিধিত্ব
করার সু য�োগ এসেছে
l মহাকাশে যে ক�োন�ো উপগ্রহ ধ্বংস করার ক্ষমতা দেশ
অর্জন করেছে

প্রতিরক্ষা উৎপাদন

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’কে সফল করার প্রয়াস
l

l

l

ধনু ষ হল�ো ভারতের প্রথম
দেশীয়ভাবে নির্মিত কামান
এই প্রথমবার উৎকর্ষ এবং প্রয়�োজন অনু সারে
অস্ত্র যেমন সেনাবাহিনীর জন্য বু লেট প্রুফ
জ্যাকেট ভারতে তৈরি করা হচ্ছে
l প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সমস্ত শাখাকে শক্তিশালী করে
তু লতে প্রতিরক্ষা উৎপাদনে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ
বিদেশী বিনিয়�োগ (এফডিআই)-এ অনু ম�োদন
দেওয়া হয়েছে
l

l

l

প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ বিক্রেতাদের
উৎসাহদানে আত্মনির্ভর ভারতকে তু লে ধরতে
৫২,০০০ ক�োটি টাকার পৃথক মূলধনী বাজেটের
অনু ম�োদন দেওয়া হয়েছে
২০১৮-র ফেব্রুয়ারিতে প্রতিরক্ষা করিডরের ঘ�োষণা
প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃ দ্ধি ঘটিয়েছে। তামিলনাড়ু
এবং উত্তরপ্রদেশের দু টি করিডর গড়ে ত�োলা হচ্ছে।
২০২৫ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৩৫,০০০
ক�োটি টাকা) মূল্যের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানির
লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে
শিল্পের অনু মতি পত্রের জন্য প্রতিরক্ষা উৎপাদন
তালিকার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ডিআরডিও
এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন
বেসরকারি শিল্প সংস্থা ও স্টার্টআপগুলির সঙ্গে
আলাপ আল�োচনার মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া
হয়েছে। ‘ফিউচার ইনফ্রান্ট্রি কমব্যাক্ট ভেহিকেল’
(এফআইসিভি) প্রকল্পের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ
করা হয়েছে
ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলিকে প্রতিরক্ষা
উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে যু ক্ত করতে ইনডেক্স অ্যাপ
চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপ ৫০ টিরও বেশি
স্টার্টআপ প্রযু ক্তি ও সরঞ্জাম ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাবে
সরকারের প্রচেষ্টার জেরে ভারত এখন প্রতিরক্ষা
সরঞ্জাম রপ্তানির প্রথম ২৫টি দেশের মধ্যে জায়গা
করে নিয়েছে

৪৫ বছরের পু রন�ো ভুল শুধরে নেওয়া হয়েছে, এখন এক পদ এক পেনশন!

l এই প্রকল্পের আওতায় অবসর গ্রহণের সময়
সমান পদমর্যাদার কর্মকর্তারা সমান পেনশন
পাবেন। এর অর্থ হল�ো ১৯৮০ সালে অবসর
প্রাপ্ত কর্নেল যে পেনশন পাচ্ছেন, আজকের
অবসর প্রাপ্ত কর্নেলও একই পেনশন পাবেন
l ১৯৭৩ সালে সরকার ‘এক পদ এক পেনশন’
তু লে দেয়। এর পাশাপাশি সেই সময় সরকার
অসামরিক কর্মীরদের পেনশন বৃ দ্ধি করে, যিনি
৫৮ বছরে অবসর নিচ্ছেন তাঁদের পেনশন
৩০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয় এবং
সেনাবাহিনীর পেনশন কমিয়ে দেওয়া হয়।
২০০৯-এর সেপ্টেম্বর সু প্রিম ক�োর্ট ‘এক পদ এক
পেনশন’ চালু করার নির্দেশ দেয়।..কিন্তু সমস্ত
প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী কর্মীদের
৪৫ বছরের পুরন�ো দাবি পূর্ণ হয়নি

l শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালের ৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৪ সালে ১ জু লাই থেকে
এই নিয়ম কার্যকর করার মধ্যে দিয়ে তাঁর
প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। এপর্যন্ত প্রায় ২০,৬০,৭০০
অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী অথবা তাঁদের পরিবারকে
৪২,৭০০ ক�োটি টাকার পেনশন এবং ভাতা প্রদান
করা হয়েছে
l শহীদ সেনাবাহিনীর পরিবারের সরকারি
আবাসনে থাকার মেয়াদ তিন মাস থেকে বাড়িয়ে
এক বছর করা হয়েছে। পেনশনভ�োগী অবসরপ্রাপ্ত
সেনাকর্মী এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যরা
যাতে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের সাহায্যকারী
স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় নথিভু ক্ত বেসরকারী
হাসপাতালে চিকিৎসা করান�োর সু বিধা পান তার
ব্যবস্থা করা হয়েছে
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প্রচ্ছদ কাহিনী

প্রতিরক্ষা

সীমান্ত সড়ক সংস্থা

সরু ক্ষার সেতু নির্মাণ

সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বিআরও) দেশের ক�ৌশলগত
সীমান্ত সড়ক নির্মাণে গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন করে।
এই সংস্থা জন্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ,
উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, আসাম, রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ,
সিকিম, মিজ�োরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং আন্দামান
ও নিক�োবর দ্বীপপুঞ্জের মত�ো রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলে সীমান্ত বরাবর সেতু, সড়ক নির্মাণে দারুণ
সাফল্য লাভ করেছে।

l ১৯৬০ সালে ৭ মে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা

l

l
l

l

l

l
l
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৬০,০০০ কিল�োমিটারেরও বেশি সড়ক, ৫৯,৫০০ মিটারেরও
বেশি সেতু , ১৯টি বিমান ওঠা নামার জায়গা এবং ৩টি সু ড়ঙ্গ
তৈরি করেছে
বিআরও ২২,০০০ কিল�োমিটারেরও বেশি সড়ক, ২৪,০০০
মিটার স্থায়ী সেতু র, ৫টি বিমান ওঠা নামার জায়গা, ৩টি সু ড়ঙ্গ
দেখভালের কাজে যু ক্ত রয়েছে। বর্তমানে ৬,০০০ কিল�োমিটার
সড়ক, ২টি বিমান ওঠা নামার জায়গা, ১৬,০০০ মিটারের স্থায়ী
সেতু সহ ২টি সু ড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ চলছে
বিআরও ২০১৮-১৯ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষে ৩০ শতাংশ
বেশি সড়ক এবং সেতু নির্মাণ করেছে
২০০৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিআরও ক�ৌশলগত গুরুত্বের
৩,৬০০ কিল�োমিটার দীর্ঘ সড়ক তৈরি করেছে। কিন্তু ২০১৪
থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এই সংস্থা ক�ৌশলগত গুরুত্বের
৪,৭০০ কিল�োমিটার দীর্ঘ সড়ক তৈরি করেছে
২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বিআরও ৭,২৭০টি সেতু
নির্মাণ করেছিল। সেখানে ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে
১৪,৯৫৩টি সেতু নির্মিত হয়েছে
র�োটাংপাসে ৯ কিল�োমিটার দীর্ঘ অটল সু ড়ঙ্গের কাজ সম্পন্ন
হয়েছে। ২০০২ সালে এই সু ড়ঙ্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
২০১৪ সালের পর এই কাজে গতি আসে এবং এখন এই
সু ড়ঙ্গ সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে
ক�ৌশলগত গুরুত্বে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে দরবু কশায়�োক-দ�ৌলতবাগ অলডি সড়ক খুলে দেওয়া হয়েছে
২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বিআরও-র জন্য ৪,০০০
ক�োটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। ২০১৭-১৮ সালে তা বৃ দ্ধি করে
তা ৫,৪০০ ক�োটি টাকা করা হয়। ২০১৮-১৯ সালে তা বাড়িয়ে
৭,০০০ ক�োটি টাকা করা হয়। এখন ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষে
তা বৃ দ্ধি পেয়ে ৮,০০০ ক�োটি টাকা করা হয়েছে। ২০২০-২১
অর্থ বর্ষের জন্য ইতিমধ্যে ১১,০০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা
হয়েছে
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সেনাবাহিনী : সন্ত্রাস ও সীমান্ত
সমস্যা ম�োকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত

l সাম্প্রতিক প্রতিবেদন আনু যায়ী ১৩৮টি দেশের মধ্যে

ভারত ৩.৩৭ লক্ষ ক�োটি টাকা বজেট বরাদ্দ সহ
শক্তিধর সেনাবাহিনীর দেশগুলির মধ্যে চতু র্থ স্থানে
রয়েছে
l উত্তর প্রদেশের আমেথিতে অন্যতম মারণাস্ত্র
রাইফেল একে-২০৩ উৎপাদনের প্রস্তাব দেওয়া
হয়েছে । ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্প অনু যায়ী ধনু ষ,
কে ৯ বজ্র, শারণং, এম ৭৭৭এ ২ আল্ট্রা হাউইৎজার
বা ছ�োট ধরনের কামান সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত
করা হয়েছে
l সেনাবাহিনীতে বু লেট-প্রুফ জ্যাকেটের অভাব ছিল।
সরকার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে ১.৮৬ লক্ষ জ্যাকেট
কেনার অনু মতি দিয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে ২৫,০০০
ক�োটি টাকা মূল্যের অস্ত্র এবং গ�োলাবারুদ কেনা
হয়েছে
l জম্মু ও কাশ্মীরের সংবেদনশীল অঞ্চলে সেনাবাহিনী
এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার
নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।
সেনাবাহিনী যখন সাঁজ�োয়া যু ক্ত গাড়িতে যাতায়াত
করবেন তখন সেই গাড়ির সামনে একটি বিস্ফোরণ
নির�োধক গাড়ি বিশেষ সু রক্ষা বলয়ের কাজ করবে

প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং
উন্নয়ন সংস্থা

ডিআরডিও-র মূ ল মন্ত্র হল�ো “বালাশস্য মূ লম
বিজ্ঞানম”- এটি একটি সংস্কৃ ত প্রবাদ যার অর্থ
হল�ো শক্তিশালী বিজ্ঞান। এই শক্তি কঠিন সময়ে
দেশকে শক্তিশালী করে তুলবে। এই মন্ত্র নিয়েই
ডিআরডিও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতায়ণে
প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে।
এর সাফল্যগুলি হল�ো :

বিমান বাহিনী : আকাশের গর্ব

ন�ৌবাহিনী : ৭,৫০০ কিল�োমিটার দীর্ঘ
উপকূল সীমান্ত সু রক্ষিত

l সরকার ৪.৫ জেনারেশনের ৩৬টি রাফাল যু দ্ধ
l

l

l

l

l

বিমান কেনার বরাদ দিয়েছে। বায়ু সেনা এপর্যন্ত
৮টি যু দ্ধ বিমান হাতে পেয়েছে।
ক্ষেপণাস্ত্র শ্রেণীবিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী
ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র ভারত ও রাশিয়ার য�ৌথ
সহয�োগিতায় তৈরি করা হচ্ছে । ২০১৭ সালের
ফেব্রুয়ারিতে সফল পরীক্ষার পর এই ক্ষেপণাস্ত্র
সু খ�োই-৩০ এমকেআই যু দ্ধ বিমানে অন্তর্ভুক্ত করা
হয়েছে
‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এর আওতায় তৈরি তেজস
যু দ্ধ বিমানকে ভারতীয় বায়ু সেনায় অন্তর্ভুক্ত করা
হয়েছে
২০১৯-এ অ্যাপাচে এইচ-৬৪ ই হেলিকপ্টার
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন হেভি লাইটার চিনু ক
হেলিকপ্টার যু ক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে
বৃ হত্তর কারগ�ো প্লেন গ্লোবেমাস্টার ভারতীয় বায়ু
সেনায় শামিল করা হয়েছে।
রাশিয়া থেকে ১২টি নতু ন সু খ�োই-৩০ এবং ২১টি
নতু ন মিগ-২৯ কেনার অনু মতি দেওয়া হয়েছে।
মিগ-২৯ যু দ্ধ বিমানের উন্নতিসাধন করা হয়েছে
বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অত্যাধু নিক বিমান
বাহিনী ব্যবস্থাপনা এস-৪০০ রাশিয়া থেকে কেনা
হয়েছে। এটি আগামী বছর হাতে আসবে।

সেপ্টেম্বর ৭ : হাইপারস�োনিক টেকন�োলজি ডেমনট্রেশন ভেহিকেল

(এইচএসটিডিভি) পরীক্ষা করা হয়েছে।
সেপ্টেম্বর ২২ : অভ্যাস-উচ্চ-উচ্চগতি সম্পন্ন এক্সপ্যানডেবল
এরিয়াল টার্গেট (এইচইএটি)-এর সফল পরীক্ষা চালান�োর পর
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
সেপ্টেম্বর ২৩ : লেজার গাইডেড অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র
(এটিজিএম)-এর সফল পরীক্ষা চালান�ো হয়েছে।
সেপ্টেম্বর ২৩ : ৫০০ কিল�োমিটার দূ রের বস্তুকে সফলভাবে আঘাত
হানতে সক্ষম হয়েছে পৃথ্বী ক্ষেপণাস্ত্র।
সেপ্টেম্বর ৩০ : ব্রহ্মস ভূ মি থেকে ভূ মি সু পারস�োনিক ক্রুজ
ক্ষেপণাস্ত্রের বৈশিষ্টে দেশীয় পদ্ধতির ওপর জ�োর দেওয়া হয়েছে

l সরকার ৮-১০ বছরের মধ্যে চারবার ন�ৌবাহিনীর

l
l

l
l

ক্ষমতা বৃ দ্ধির লক্ষ্য নিয়েছে। এর উদ্দেশ্যই হল�ো
যু দ্ধ জাহাজ এবং ডু ব�ো জাহাজের সংখ্যা বৃ দ্ধি
মাজগাও ডক ইয়ার্ডে বিধ্বংসীকারী ৬টি স্করপিন
শ্রেণীভু ক্ত ডু ব�ো জাহাজ তৈরির কাজ চলছে
আইএনএস কালভরি, আইএনএস করঞ্জ,
আইএনএস কাণ্ডারি এবং আইএনএস ভ�োগী’কে
ন�ৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
‘প্রজেক্ট-এ’-র অন্তর্গত শিবালিক শ্রেণীভু ্ক্ত যু দ্ধ
জাহাজ উৎপাদনের কাজ চলছে
ন�ৌ বাহিনীর প্রকল্প ৭৫-এর আওতায় ২৪টির সঙ্গে
আরও ৬টি পরমাণু বহনে সক্ষম ডু ব�ো জাহাজ
কেনার পরিকল্পনা রয়েছে প্রথম ভারতীয় যু দ্ধ
বিমান বহনকারী আইএনএস বিক্রান্ত ক�োচিন শিপ
ইয়ার্ডে তৈরি হচ্ছে। আগামী বছর এটি অন্তর্ভুক্ত
হবে। মিগ-২৯ স্কোয়াড্রন আইএনএস বিক্রান্তে
নামতে পারবে। উপকূল নজরদারি বিমান P-8
I, ব্রহ্মস এবং হারপু ন এই যু দ্ধ বিমান বহনকারী
জাহাজে অবতরণ করতে পারবে।

এবং বিমানবাহিনী সফলভাবে এর পরীক্ষা চালিয়েছে।

অক্টোবর ১ : লেজার গাইডেড অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র

(এটিজিএম)-এর সফলভাবে পরীক্ষা চালান�ো হয়।
অক্টোবর ৩ : সূ র্য ক্ষেপণাস্ত্রের অত্যাধুনিক সংস্করণ যা পারমাণবিক
অস্ত্র বহনে সক্ষম তারও সফলভাবে পরীক্ষা চালান�ো হয়।
অক্টোবর ৫ : সু পারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাসিস্টেড রিলিজ অফ টর্পেড�ো
(এসএমএআরটি)-এর সফল পরীক্ষা চালান�ো হয়।
অক্টোবর ৯ : নতুন প্রজন্মের অ্যান্টি রেডিয়েশন ক্ষেপণাস্ত্র
(আরইউডিআরএএম)-এর সফল পরীক্ষা চালান�ো হয় এবং সু খ�োই৩০ এমকেআই যুদ্ধ বিমান থেকে সফলভাবে এই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ
করা হয়। এটি ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি
অ্যান্টি রেডিয়েশন ক্ষেপণাস্ত্র।
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প্রচ্ছদ কাহিনী

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং-এর সাক্ষাৎকার

আমরা এখন শান্তি ও ধৈর্য্যে
বিশ্বাস করি, কিন্তু
বিশ্বকেও এটা বুঝতে হবে

ভারতীয় সেনাবাহিনী আজ বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও দক্ষ সেনা। এর কারণ হল�ো সরকার প্রতিরক্ষা
ক্ষেত্রে বিগত ছয় বছর ধরে নিরন্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সমস্ত বাধা সরিয়ে এবং সীমান্ত সু রক্ষায় শক্তিশালী
পরিকাঠাম�ো গঠনে উদ্ভাবনী ও প্রযু ক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূ র্ণ
যু দ্ধসামগ্রী আমদানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু এখন বিশ্বের প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারক প্রথম সারির
২৫টি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। সরকার সীমান্ত অঞ্চলে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সেই
অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানু ষের জীবনে আত্মনির্ভ রতা নিয়ে এসেছে। নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের উপদেষ্টা
সম্পাদক সন্তোষ কুমারের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সাক্ষাৎকারের সময় এই চিন্তাভাবনার কথাই
ভাগ করে নিয়েছেন।
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প্রঃ সরকার নতু ন ধরণের সমস্যা ম�োকাবিলায়

প্রতিনিয়ত প্রতিরক্ষা পরিকাঠাম�ো উন্নয়ন করে চলেছে।
এক্ষেত্রে সরকার অন্য কি লক্ষ্য স্থির করেছে?

উঃ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অন্যান্য সু সংগঠিত বাহিনীর সঙ্গে
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এমনকি সীমান্ত সু রক্ষায় দেশের সু রক্ষা
পরিকাঠাম�োর মেরুদণ্ড। তাঁদের জলে, স্থলে এবং আকাশপথে
অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করতে প্রতিনিয়ত প্রয়াস
চালান�ো হচ্ছে; চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) নিয়�োগ
এবং অন্যান্য প্রয়�োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে অধুনিকীকরণের
কাজ চলছে।
শুধু সীমান্ত পরিকাঠাম�ো জ�োরদার করাই নয়, রসদ

সরবরাহের উন্নতিসাধনও স্থানীয় অরন্থ ীতিতে অবদান
রাখতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর সু য�োগ্য নেতৃত্বে
সরকার যে ক�োন�োরকম প্রতিবন্ধকতার মুখ�োমুখি হওয়ার
জন্য প্রস্তুত। ২০২০-র ৩রা অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী পৃথিবীর সব থেকে বৃ হত্তম মহাসড়ক সু ড়ঙ্গ‘অটল সু ড়ঙ্গ’ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। ৯.০২
কিল�োমিটার দীর্ঘ এই সু ড়ঙ্গ মানালিকে লাহুল-স্পিতি
উপত্যকার সঙ্গে যু ক্ত করেছে। এতে মানালি এবং কেলংএর মধ্যে যাত্রাপথের দূ রত্ব শুধুমাত্র ৩-৪ ঘন্টাই কমে
যায়নি, একই সঙ্গে সব আবহাওয়াতেই ওই অঞ্চলের সঙ্গে
য�োগায�োগ গড়ে উঠেছে, আমরা সীমান্ত অঞ্চলে একাধিক
সেতু ও সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছি। এখানে
আমাকে বলতেই হয় যে প্রান্তিক অঞ্চলের পরিকাঠাম�ো
উন্নয়নই শুধু হয়নি, একই সঙ্গে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিকে
সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই অঞ্চলের সামাজিকঅরন্থ ৈতিক উন্নয়নও সম্ভবপর হয়েছে।
প্রঃ ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাক�োটে

বিমান হানার মাধ্যমে তার শক্তির পরিচয় দিয়েছে।
সরকারের এই ধরণের দৃ ঢ় সিদ্ধান্তের পেছনে কি
চিন্তাভাবনা রয়েছে?

একাধিক সরঞ্জামের আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে
আমাদের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি আরও বেশি
শক্তিশালী করা হয়েছে। আমরা বু ঝতে পেরেছি
যে, ক�োনও দেশই দীর্ঘ সময় ধরে বিদেশ থেকে
প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার ওপর নির্ভ র করে
কখনই শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে
পারে না। সরকার এই লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে
চলেছে, তার ফলাফল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে

উঃ সীমান্তপারে সন্ত্রাসের মদত দাতাদের ম�োকাবিলায়
আমাদের দৃ ষ্টিভঙ্গী হল�ো যে একটি শক্তিধর দেশের
অবস্থান থেকে শান্তি চাওয়া। আমাদের সেনাবাহিনীর
সাহসী জওয়ানরা প্রতিনিয়ত পশ্চিমের প্রতিবেশী দেশের
মদতে সীমানা পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঢ�োকার ছক
ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা এবং
দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তান সন্ত্রাসকে ব্যবহার করার নীতিতে
অবিচল থেকেছে। আমরা শুধু নীরব দর্শক থাকার জন্যই
বসে নেই। পুলওয়ামায় সিআরপিএফ জওয়ানদের ওপর
পরিকল্পিত হামলার পর এবং আমাদের পশ্চিমী প্রতিবেশী
দেশের চক্রান্তকারী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কিছু ভিন্ন ধরণের
প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য আমরা তৈরি হয়েছিলাম। আশাকরি
পাকিস্তান বুঝতে পেরেছে এই ধরণের নীতির কি ফলাফল
হতে পারে। এর পাশাপাশি আমরা ভারতের সার্বভ�ৌমত্ব
এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় যে দৃ ঢ় প্রতিজ্ঞ, তা আরও
একবার আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি।
প্রঃ ভারতের বর্তমান সামরিক শক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা

এবং উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে। এই
ক্ষেত্রে নতু ন কী পরীক্ষা চালান�োর পরিকল্পনা
রয়েছে?
উঃ ডিআরডিও আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে
এবং দেশীয় প্রযু ক্তিতে সফলভাবে নানা সামগ্রী উৎপাদন
করে চলেছে।
একই সঙ্গে ডিআরডিও ক�ৌশলগত
ব্যবস্থাপনা উৎপাদন এবং অগ্নি ও পৃথ্বী শ্রেণীভুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র;
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প্রচ্ছদ কাহিনী

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং-এর সাক্ষাৎকার

প্রঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হওয়ার পর আপনি দ্রুত সিয়াচেন

পরিদর্শন করেন। আপনি জওয়ানদের পরিবারকে চিঠি
লেখা শুরু করেন। এবিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কি?

উঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দায়িত্বভার নেওয়ার পর আমি ২০১৯
সালের জুন মাসে সিয়াচেন পরিদর্শনে যাই। এটা আমার
কাছে খুবই স�ৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, খুব কাছ থেকে
দেখেছিলাম কিভাবে আমাদের জওয়ানরা চরম প্রতিকূল
পরিস্থিতি এবং আবহাওয়ার মুখ�োমুখি হয়ে দেশের সীমান্তে
সু রক্ষার কাজে সাহসিকতার সঙ্গে যু ক্ত রয়েছেন। তাঁরা
সমস্ত কিছু র বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশ রক্ষার কর্তব্যে নিয়�োজিত
রয়েছেন এবং আমি তাঁদের অভিবাদন জানাই।
যে ক�োন�োরকম প্রর�োচনামূ লক কার্যকলাপের মুখে দাঁড়িয়ে
কতটা ‘সংযম’ (ধৈর্য্য) ধরতে পারে, একই সঙ্গে তারা
ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা যখন প্রয়�োজন তখন
শ�ৌর্য (সাহসিকতা) সমানভাবে দেখাতে পারে।

হালকা ধরণের যু দ্ধ পরিচালনকারী বিমান, তেজস; মাল্টি
ব্যারেল রকেট লঞ্চার পিনাকা; বিমান বাহিনী ব্যবস্থাপনা
আকাশ; ওয়াইড রেঞ্জ অফ রাডার অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক
ওয়ারফেয়ার সিস্টেমস ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচারের মাধ্যমে
ভারতের সামরিক শক্তির একটি নির্দিষ্ট দিক তুলে ধরা
হয়েছে। বর্তমানে ডিআরডিও’র বিজ্ঞানীরা পিনাকা রকেটের
অত্যাধুনিক সংস্করণের ক্ষমতা বৃ দ্ধি; নতুন প্রজন্মের অ্যান্টি
রেডিয়েশন মিসাইল (আরইউডিআরএএম); ব্রহ্মস, হাই
স্পিড এক্সপ্যান্ডেবল এরিয়া টার্গেট (এইচইএটি)- অভ্যাস,
সু পারসনিক মিসাইল অ্যাসিস্টেড রিলিজ অফ টরপেট�ো
(এসএমএআরটি), লেজার গাইডেড অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড
মিসাইল (এটিজিএম), ফাইনাল ইউজার ট্রায়াল অফ্ থার্ড
জেনারেশন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল (এটিজিএম),
এনএজি ইত্যাদি সফল পরীক্ষার কাজে যু ক্ত রয়েছে।
প্রঃ সীমান্ত অঞ্চল সবসময় চাপা উত্তেজনার মধ্যে

থাকে। আজ পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী যেক�োন�ো
ঘটনায় উপযু ক্ত জবাব দিয়েছে। আমাদের প্রস্তুতি
কি?

উঃ ১৫ সেপ্টেম্বর আমি ল�োকসভাতে লাদাখের পূ র্ব সীমান্ত
অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃ তি দিয়েছি। এবছরের
১৫ জুলাই থেকে গালওয়ান উপত্যকায় চীনা সীমান্ত
রক্ষীবাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রকৃত অবস্থান নিয়ে
মুখ�োমুখি হয়। আমাদের সেনাবাহিনী দেখিয়েছে যে তারা
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আমরা আল�োচনার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির সমস্যা
সমাধান করতে চাই, এর জন্য আমরা চীনের সঙ্গে
কূটনৈতিক এবং সামরিক স্তরে আল�োচনা চালিয়ে যাচ্ছি।
চুশুলে ৬ই নভেম্বর ভারত-চীন সেনা কমান্ডার পর্যায়ে অষ্টম
বৈঠক অনু ষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষই দুই দেশের নেতৃত্বের
বার্তা দ্রুত কার্যকর করার বিষয়ে সহমত ব্যক্ত করেছে,
একই সঙ্গে ভুল ব�োঝাবুঝি এবং অগ্রবর্তী বাহিনীর ক�ৌশল
খাটান�োর প্রয়াস বন্ধ করার বিষয়টি সু নিশ্চিত করতে বলা
হয়েছে। তারা খুব শীঘ্রই আরও একটি বৈঠকে বসার জন্য
রাজি হয়েছে।
প্রঃ সীমান্ত সমস্যা সমাধানে পূর্ববর্তী সরকারের কি

ঘাটতি ছিল? আপনাদের এই সমস্যা সমাধানে কি
পরিকল্পনা রয়েছে?

উঃ আমরা সীমান্ত ক্ষেত্রে মূ লত চারটি নীতি গ্রহণ
করেছি, এগুলি ভারতকে ভবিষ্যতে জাতীয় সু রক্ষার
পথে পরিচালিত করবে। প্রথমটি হল�ো দেশের আঞ্চলিক
অখণ্ডতার সু রক্ষা সু নিশ্চিত করা এবং বাইরের হুমকি
থেকে সার্বভ�ৌমত্ব রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা ম�োকাবিলা।
দ্বিতীয়টি হল�ো সু রক্ষিত এবং স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি
করার ক্ষমতা বৃ দ্ধি যার মাধ্যমে ভারত অরন্থ ৈতিক আর্থিক
বৃ দ্ধির সু বিধা পেতে পারবে। তৃতীয়টি হল�ো দেশকে রক্ষা
করার প্রয়াসে অবিচল থাকা। দেশের ভেতরে এবং দেশের
বাইরে সীমানা ছাড়িয়ে যেখানেই ভারতীয়রা থাকুক না
কেন তাদের সু রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সর্বশেষে আমরা
বিশ্বাস করি যে, বিশ্বায়ন এবং আন্তঃসংযু ক্ত বিশ্ব, দেশের
সু রক্ষার পাশাপাশি নিরাপদ অরন্থ ীতির সঙ্গেও সম্পর্ক যু ক্ত।

ভারতের বিদেশ এবং নিরাপত্তা নীতির অন্যতম গুরুত্বপূ র্ণ
বিষয় হল�ো ‘প্রতিবেশী প্রথম’। ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়�োগ সু নিশ্চিত করার
জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং প্রগতিশীল অংশীদারিত্বের
সম্পর্ক গঠনের ওপর জ�োর দিয়েছেন। যারা সন্ত্রাসে মদত
দেয় সেই পাকিস্তানকে ছাড়া ভারত সব প্রতিবেশী দেশের
সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতিসাধন করেছে।
প্রঃ দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর

ভারত প্রচারাভিযানে সরকারের কি পরিকল্পনা
রয়েছে?
উঃ ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূ চীতে গতি আনতে যে
ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল�ো
প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা
হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জাম রপ্তানিতে
আগামী ৫ বছরের মধ্যে ভারতকে রপ্তানিকারক দেশ
হিসেবে তুলে ধরে ৩৫,০০০ ক�োটি টাকা অর্থাৎ ৫ বিলিয়ন
মার্কিন ডলার মূ ল্যের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানির লক্ষ্য
রেখেছেন।

শেষ পর্যন্ত এই পথে :

l

উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য উৎসাহ নীতির খসড়া
ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল�ো
প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্প থেকে সশস্ত্র বাহিনীর
প্রয়�োজনীয়তা মেটান�ো। ২০২৫ সালের মধ্যে এই
নীতির মাধ্যমে বার্ষিক ১.৭৫ লক্ষ ক�োটি টাকার
লেনদেনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে

l

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ২০২০-২১ এর জন্য অভ্যন্তরীণ
এবং বিদেশী মূলধনী ক্রয় নীতির মধ্যে বাজেটের
মূলধন ভাগ করে দিয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে
আত্মনির্ভর ভারতের উৎসাহ দানে চলতি অর্থ বর্ষে
অভ্যন্তরীণ মূলধনী ক্রয়ের জন্য প্রায় ৫২,০০০ ক�োটি
টাকার একটি পৃথক বাজেট গঠন করা হয়েছে

l

১০১টি সামগ্রীর আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি
হয়েছে। এর ফলে ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে অভ্যন্তরীণ

শিল্প ক্ষেত্র ৪ লক্ষ ক�োটি টাকা বরাত পেতে পারে
l

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে
প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়�োগের জন্য ৭৪ শতাংশের
সীমা বৃদ্ধি করা সহ একাধিক গুরুত্বপর্ণূ নীতির
সংস্কারসাধন করা হয়েছে এবং তামিলনাড়ু ও উত্তর
প্রদেশে প্রতিরক্ষা করিডর গড়ে ত�োলা হয়েছে

প্রঃ আমাদের ভবিষ্যত প্রস্তুতিতে কি প্রভাব পড়বে?
উঃ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানির ওপর যত নির্ভরতা কমতে
শুরু করেছে ততই তার সু ফল পাওয়া যাচ্ছে। ক�োন�ো দেশই
দীর্ঘ দিন ধরে বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার
ওপর নির্ভর করে উল্লেখয�োগ্য শক্তিধর দেশ হিসেবে উঠে
আসতে পারে না।
প্রঃ ২০১৮-১৯ বাজেটে ঘ�োষিত প্রতিরক্ষা করিডরের

অবস্থা কি?

উঃ তামিলনাড়ুতে এবং উত্তর প্রদেশে এই ধরণের করিডর
গড়ে ত�োলা হবে। সরকার এই করিডর তৈরির জন্য উত্তর
প্রদেশে ৬টি এবং তামিলনাড়ুতে ৫টি সংয�োগ স্থলকে
চিহ্নিত করেছে।
উত্তর প্রদেশে প্রতিরক্ষা করিডর সূ চনার সময় ৩,৭০০
ক�োটি টাকারও বেশি বিনিয়�োগের কথা ঘ�োষণা করা
হয়েছিল। ২০২০ সালের আগস্টে এই করিডরের জন্য
ম�োট টাকার মধ্যে ৮৮৩ ক�োটি টাকা বিনিয়�োগ করা
হয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানান�ো হয়েছে। ইতিমধ্যেই
উত্তর প্রদেশ সরকার ২০২০-র প্রতিরক্ষা সম্মেলনের সময়
২৩টি সমঝ�োতাপত্র স্বাক্ষরিত করেছে এবং উত্তর প্রদেশের
প্রতিরক্ষা করিডরের ৫০,০০০ ক�োটি টাকার বিনিয়�োগ
সু নিশ্চিত করেছে।
একইভাবে তামিলনাড়ু প্রতিরক্ষা শিল্প করিডরের জন্য
৩,১০০ ক�োটি টাকারও বেশি বিনিয়�োগ করা হবে বলে
ঘ�োষণা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২০২০-র মার্চ পর্যন্ত ৮০৮
ক�োটি টাকা বিনিয়�োগ করা হয়ে গেছে বলে প্রতিবেদনে
জানান�ো হয়েছে।
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অর্থনীতি

আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ৩.০

চাঙ্গা করার আর�ো একটি পদক্ষেপ

মহামারীর ফলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সরকার, আত্মনির্ভ র ভারত প্যাকেজ ৩.০
ঘ�োষণার মধ্য দিয়ে ২.৬৫ লক্ষ ক�োটি টাকার আরেকটি প্রকল্প ঘ�োষণা করেছে

অ

র্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কেন্দ্রীয় অরম
্থ ন্ত্রী নির্মলা
সীতারমণ আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ৩.০-এর
আওতায় ২.৬৫ লক্ষ ক�োটি টাকার আরেকটি প্যাকেজ
ঘ�োষণা করেছেন। অরম
্থ ন্ত্রী ১২ই নভেম্বর এই প্যাকেজ
ঘ�োষণার সময় জানিয়েছেন, আত্মনির্ভর ভারত ১.০ এবং
২.০ এর মাধ্যমে অরন
্থ ীতিতে গতি এসেছে। স্টকমার্কেট
ু
উর্দ্ধমখী, ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণ দেওয়ার হার ৫.১ শতাংশ
বৃ দ্ধি পেয়েছে। তৃতীয় ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থনীতির
ইতিবাচক অবস্থার পূ র্বাভাস দিয়েছে।
দেশের ম�োট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-র ১৫
শতাংশ অর্থাৎ ২৯.৮৭ লক্ষ ক�োটি টাকা ৩টি পর্যায়ে
অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে দেওয়া হয়েছে। নতুন প্যাকেজে
কর্মসংস্থান সৃ ষ্টিতে কৃষি, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং
রিয়েল এস্টেটের উপর বেশি জ�োর দেওয়া হয়েছে।

নতুন প্যাকেজ

আত্মনির্ভর ভারত র�োজগার য�োজনা

যে সমস্ত কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে নাম নথিভুক্ত
ছিল না এবং যাঁরা ১৫,০০০ টাকার কম বেতন পান, তাঁরা
এই প্রকল্পের সু বিধে পাবেন। এর জন্য ক�োম্পানীকে
ইপিএফও-র নিবন্ধীকৃত হতে হবে। যাঁদের আগস্ট থেকে
সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজ ছিল না কিন্তু পরে প্রভিডেন্ট
ফান্ড প্রকল্পে যু ক্ত হয়েছেন, তাঁরাও এই সু য�োগ পাবেন।
এই প্রকল্পটি আগামী বছর ৩০শে জুন পর্যন্ত কার্যকর
থাকবে।

ইমার্জেন্সি ক্রেডিট লাইন গ্যারান্টি স্কীম

এমএসএমই, ব্যবসা – বাণিজ্য, মুদ্রা প্রকল্পে ঋণ
গ্রহিতা এবং যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ঋণ নিয়েছেন,
তাদের জন্য এই প্রকল্প আগামী বছর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত
কার্যকর থাকবে।
ক�োভিড – ১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র এবং ২৬টি ক্ষতিগ্রস্থ
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ক্ষেত্র যাদের বকেয়া ঋণের পরিমাণ ২৯শে ফেব্রুয়ারীর
হিসেব অনু যায়ী ৫০ থেকে ৫০০ ক�োটি টাকা, তাদের জন্য
ঋণ নিশ্চয়তা সহায়ক প্রকল্পের সূ চনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট
সংস্থাগুলি বকেয়া ঋণের ২০ শতাংশ অতিরিক্ত ঋণ হিসাবে
পাবে। অতিরিক্ত এই ঋণ ৫ বছরের মধ্যে পরিশ�োধ করতে
হবে। এর মধ্যে মূল টাকার ওপর ১ বছরের ম�োরাট�োরিয়াম
রয়েছে। ৩১শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত এই প্রকল্প কার্যকর
থাকবে।

১০টি ক্ষেত্রের জন্য ১.৪৬ লক্ষ ক�োটি টাকা
পিএলআই প্রকল্পে বরাদ্দ

উৎপাদনে উৎসাহ ভিত্তিক প্রকল্প (পিএলআই) –এর
আওতায় দেশীয় সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিয�োগিতা বাড়াতে
আরও ১০টি প্রথম সারির ক্ষেত্রকে সাহায্য করা হবে।
অ্যাডভান্স সেল কেমিস্ট্রি ব্যাটারি, বৈদ্যুতিন / প্রযুক্তির জন্য
ব্যবহৃত পণ্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ, ওষুধ নির্মাণ শিল্প, টেলিকম
ও নেটওয়ার্কিং ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পণ্য, বস্ত্রশিল্প, খাদ্য শিল্প,
উচ্চমানের স�োলার পিভি মডিউল, এসি ও এলইডি (হ�োয়াইট
গুড) ও বিশেষ ধরণের ইস্পাত -এই ১০টি ক্ষেত্র উপকৃত হবে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সমূ হ

পিএমএওয়াই – ইউ এর জন্য ১৮,০০০ ক�োটি
টাকা

প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনা (শহরাঞ্চল) – এ ১৮,০০০
ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এবছর এর আগে এই
খাতে যে ৮০০০ ক�োটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, এই টাকা
তার অতিরিক্ত। এর ফলে ১২ লক্ষ বাড়ি নির্মাণের কাজ
এবং ১৮ লক্ষ বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে সু বিধা
হবে। এর ফলে ৭৮ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সু য�োগ
তৈরি হবে।

নতু ন দিগন্তের পথে

সিদ্ধান্ত : হিমাচল প্রদেশে ২১০ মেগাওয়াট লু হরি

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১৮১০ ক�োটি টাকা
বিনিয়�োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নির্মাণ ও পরিকাঠাম�ো

যে সব ঠিকাদারদের টাকা আটকে আছে, তাদের
সহজে ব্যবসা করার জন্য চুক্তি অনু যায়ী সম্পাদনার জন্য
নিরাপত্তা বাবদ জমা দেওয়া অর্থের টাকা ৫ – ১০ শতাংশ
থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা হয়েছে। যে সব প্রকল্পের
কাজ চলছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির জন্যও এই নিয়ম
কার্যকর হবে। সাধারণ আর্থিক নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে এই
ছাড় ২০২১ এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ডেভেলপার এবং যাঁরা বাড়ি কিনবেন, তাঁদের
জন্য সুবিধে

ডেভেলপার এবং যাঁরা বাড়ি কিনবেন, তাঁদের জন্য কর
সংক্রান্ত সু বিধে দেওয়া হবে। সার্কেল রেট এবং রিয়েল
এস্টেটের চুক্তির ওপর ভিত্তি করে যে মূল্য নির্ধারিত
হয়েছে, তার মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ ১০ শতাংশ থেকে
বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। ক্রেতাদের জন্য আগামী
বছর ৩০শে জুন পর্যন্ত ২০ শতাংশ ছাড়ের সু য�োগ থাকছে।

ভর্তুকি যুক্ত সারের জন্য ৬৫,০০০ ক�োটি টাকা

আসন্ন কৃষি মরশুমে কৃষকরা যাতে সঠিক সময়ে
সার পান, সেটি নিশ্চিত করতে সারের সরবরাহের জন্য
৬৫,০০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানে গুরুত্ব

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের জন্য পিএম গরিব কল্যাণ
র�োজগার য�োজনায় অতিরিক্ত ১০,০০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ
করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ অরন্থ ীতিতে গতি আসবে।
ক�োভিড – ১৯ টিকার জন্য আর অ্যান্ড ডি অনু দান
ভারতীয় ক�োভিড টিকার জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে
জৈব প্রযুক্তি দপ্তরকে ৯০০ ক�োটি টাকা দেওয়া হবে।

সু বিধা সমূ হ :

lএই প্রকল্পে ৭৫ ক�োটি ৮২ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ প্রতি

বছর উৎপাদিত হবে
lএই বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্রিডগুলিতে স্থিতাবস্থা বজায়
রাখতে সু বিধে হবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে উন্নতি
হবে
lএই প্রকল্প নির্মাণের কাজে প্রত্যক্ষ এবং পর�োক্ষভাবে
২০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে
l হিমাচল প্রদেশ এই প্রকল্প থেকে ৪০ বছরের জীবন
চক্রে ১১৪০ ক�োটি টাকার বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবে
সিদ্ধান্ত : ১০টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উৎপাদন ভিত্তিক
উৎসাহদান প্রকল্পে (পিএলআই) ভারতের উৎপাদন
ক্ষমতা ম�োট ৮১০০ ক�োটি টাকা বৃ দ্ধি পাবে

সু বিধা সমূ হ :

l এর ফলে রপ্তানি বৃ দ্ধি পাবে। ভারতীয় উৎপাদক

সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিয�োগিতায় অংশগ্রহণ
করবে, বিনিয়�োগকে আকৃষ্ট করা হবে। এর ফলে
আর্থ-সামাজিক পরিকাঠাম�োয় সরকারী - বেসরকারী
অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হবে। এর সাহায্যে
সম্পদ তৈরি হবে ও সেগুলি যথাযথভাবে পরিচালনা
এবং রক্ষণাবেক্ষণেরফলে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে
গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে
lপিএলআই প্রকল্পে এই ১০টি প্রধান ক্ষেত্রকে
আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিয�োগিতায় শামিল করা,
বিনিয়�োগকে আকৃষ্ট করা এবং অত্যাধু নিক প্রযু ক্তি
ব্যবহার করার সু য�োগ গড়ে উঠবে
l এর মাধ্যমে দক্ষতা বাড়বে, আর্থিক প্রবৃ দ্ধি হবে,
রপ্তানি বাড়বে এবং ভারতকে আন্তর্জাতিক সরবরাহ
শৃ ঙ্খলে যু ক্ত করা যাবে
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প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

আন্তর্জাতিক বিনিয়�োগকারীদের ভার্চুয়াল রাউন্ট টেবিল বৈঠক

৫ লক্ষ ক�োটি ডলারের দিকে

অর্থ ন ীতি

ভারত, আন্তর্জাতিক বিনিয়�োগকারীদের বিনিয়�োগে আহ্বান জানাচ্ছে। দেশ শুধু উন্নয়নের পথে এগ�োন�োতেই
বিশ্বাস করে না, একই সঙ্গে ইএসজি ক্ষেত্রকেও গুরুত্ব দেয়। ভারতের গণতন্ত্র, জনবিন্যাস, চাহিদা এবং
বৈচিত্র আকর্ষণীয়

২

০২৪ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতিকে
৫ লক্ষ ক�োটি মার্কিন ডলারের সমতুল
অরন্থ ীতিতে পরিণত করতে সরকার, আন্তর্জাতিক
বিনিয়�োগকারীদের আকৃষ্ট করছে। আন্তর্জাতিক
বিনিয়�োগকারীদের ভার্চুয়াল রাউন্ড টেবিল বৈঠক
(ভিজিআইআর) -এ শীর্ষস্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক
বিনিয়�োগকারী, ভারতীয় বাণিজ্য জগতের প্রথম
সারির নেতৃবৃ ন্দ সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক
এবং আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে আল�োচনার
সময় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান�ো হয়েছে।
ভিজিআইআর–এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
বলেছেন, ভারত, উন্নয়নের পথে এগ�োচ্ছে। পরিবেশ,
সমাজ ও প্রশাসন (ইএসজি) – ৩টি ক্ষেত্রেই দেশ
সমান গুরুত্ব দেয়। এদেশের গণতন্ত্র, জনবিন্যাস,
চাহিদা এবং বৈচিত্র বিনিয়�োগকারীদের আকৃষ্ট
করে। প্রধানমন্ত্রী অনু ষ্ঠানে তাঁর এবং নতুন ভারতের
পরিকল্পনার কথা শুধুই বলেন নি, তিনি এদেশে
বিনিয়�োগের জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।
ভিজিআইআর ২০২০-তে ভারতের অর্থনৈতিক
এবং বিনিয়�োগের চিত্র, গঠনগত সংস্কার এবং ৫
লক্ষ ক�োটি মার্কিন ডলারের সমতুল অর্থনীতির জন্য
সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে আল�োচনা হয়েছে। বৈঠকে
বিশ্বের বৃ হত্তম ২০টি পেনশন ও স�োভেরিন ওয়েল্থ
ফান্ডের বিনিয়�োগকারীরা অংশ নিয়েছিলেন- যাঁদের
ম�োট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ ক�োটি মার্কিন
ডলার। এই বিনিয়�োগকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এই
প্রথম সরকারের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।
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প্রধানমন্ত্রী বলেছেন

l আমরা নতু ন একটি ভারত গড়ে তু লছি, যেখানে সমস্যা

সঙ্কুল পু র�োন�ো অভ্যাসগুলিকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন
বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী ও স্থিতিশীল সমাধানের জন্য ভারত
কাজ করছে
l আপনারা যদি নিশ্চিতভাবে লভ্যাংশ ফেরত চান; গণতন্ত্র
দাবি করেন; স্থিতিশীলতার সঙ্গে স্থায়িত্ব এবং পরিবেশ
বান্ধব উন্নয়ন চান, ভারতই হল সেই জায়গা
l ভারত, বিশ্বে বিনিয়�োগের অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠছে,
এর কারণ আমাদের নীতিগুলি স্থায়িত্ব রয়েছে।

সরকারী উদ্যোগ

l ২০১৪ – ২০ সালের মধ্যে ২০০৮ – ১৪ সালের হিসেবে

প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়�োগ (এফডিআই) ৫৫ শতাংশ বৃ দ্ধি
পেয়েছে। ২০০৮ – ১৪ সালে যেখানে এফডিআই এর
পরিমাণ ছিল ২৩,১৩৭ ক�োটি ডলার সেখানে ২০১৪ –
২০র মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫,৮২৯ ক�োটি ডলার
l রাষ্ট্রসংঘের রিপ�োর্ট অনু যায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় ১০ শতাংশ
এফডিআই বৃ দ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬,০০০ ক�োটি ডলার। এই
বৃ দ্ধির চালিকাশক্তি ভারত
l সহজে ব্যবসা করার তালিকায় ভারতের স্থান ৬৩।
২০১৪ সালে এই স্থান ছিল ১৪২
l এবছরের এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৩৫৭৩ ক�োটি
ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়�োগ হয়েছে। যে ক�োন�ো
অর্থবর্ষের প্রথম ৫ মাসের হিসেবে যা সর্বোচ্চ

l গত বছরের তু লনায় এবছর শেষ ৫ মাসে এফডিআই বৃ দ্ধি

পেয়েছে ১৩ শতাংশ
l এর মূল কারণ আমাদের শক্তিশালী ব্য়বস্থা, যার মাধ্যমে
আমরা ৮০ ক�োটি মানু ষকে খাদ্যশস্য বন্টন করেছি, ৪২
ক�োটি মানু ষের কাছে টাকা পাঠিয়েছি এবং ৮ ক�োটি
পরিবারকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস দিয়েছি
l জাতীয় পরিকাঠাম�ো ক্ষেত্রে দেড় লক্ষ ক�োটি বিনিয়�োগের
উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিকাঠাম�ো ক্ষেত্রে
মাল্টিমডেল য�োগায�োগ ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার মাস্টার
প্ল্যান চূ ড়ান্ত হয়েছে। দেশ জু ড়ে মহাসড়ক, রেলপথ,
মেট্রোরেল, জলপথ ও বিমানবন্দর গড়ে ত�োলার মধ্য দিয়ে
পরিকাঠাম�োর উন্নয়নে বিপু ল কর্মযজ্ঞ চলছে
l ভারতের কৃষকদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের সু য�োগ করে দিতে
কৃষি ক্ষেত্রে সম্প্রতি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
প্রযু ক্তি এবং আধু নিক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাপনার সাহায্যে
ভারত, শীঘ্রই কৃষিক্ষেত্রে রপ্তানির কেন্দ্র হয়ে উঠবে
l জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির
ক্যাম্পাস খ�োলার সু য�োগ তৈরি হবে। ন্য়াশনাল ডিজিটাল
হেলথ মিশন আর্থিক ক্ষেত্রে প্রযু ক্তি ব্যবহারের সু য�োগ
করে দিয়েছে

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসে বিনিয়�োগকারীদের
মধ্যে আস্থা অর্জন হয়েছে
বিদেশী বিনিয়�োগের ক্ষেত্রে ভারতে এর পরিমাণ
ক্রমশ বাড়ছে। দেশে উৎপাদন বাড়াতে সরকার, শিল্প
করিডর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং প্রকল্প উন্নয়ন
সেল তৈরি করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০২৪ সালের মধ্যে ভারত ৫
লক্ষ ক�োটি মার্কিন ডলারের সমতু ল অর্থনীতিতে
পৌঁছতে পারবে

ক�োভিড – ১৯ মহামারীর ফলে যদিও অর্থনীতি এবং
উন্নয়ন ব্যহত হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী আশাবাদী
যে ভারত, ২০২৪ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ ক�োটি মার্কিন
ডলারের সমতুল অরন্থ ীতিতে পরিণত হবে। একটি
ইংরেজি দৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময়
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যদিও এবছর উন্নয়ন মহামারীর
কারণে কাংঙ্খিতভাবে হয়নি, কিন্তু আগামী বছর দেশ চেষ্টা
করবে এই ক্ষতি পূ রণের জন্য দ্রুতভাবে এগ�োতে। ক্রয়
ক্ষমতার নিরিখে ভারতে বিশ্বে তৃতীয় বৃ হত্তম অর্থনীতি।
“আমরা চাই বর্তমান মার্কিন ডলারের মূ ল্যের হিসেবেও
ভারত, তৃতীয় বৃ হত্তম দেশ হয়ে উঠুক। ৫ লক্ষ ক�োটি
ডলারের লক্ষমাত্রা আমাদের সেই উদ্দেশ্য পূ রণ করতে
সাহায্য করবে।” প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সরকার, লক্ষ
অর্জনের জন্য সব দিক বিবেচনা করছে। তিনি বলেছেন,
“আমরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গ্রামে পয়ঃনিষ্কাশনের
লক্ষ্যমাত্রা পূ র্ণ করেছি, আমরা নির্দিষ্ট সময়সীমার আগেই
গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ করেছি। এমনকি আমরা
নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ৮ ক�োটি উজ্জ্বলা সংয�োগের
লক্ষ্যমাত্রা পূ রণ করেছি. তাই আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড এবং
সংস্কারমুখী উদ্যোগের কারণে বলা যায়, আমাদের লক্ষ্য
অর্জনে জনসাধারণের আস্থা রয়েছে। ”

পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পের নিরিখে প্রতিবেশী দেশগুলির
তু লনায় ভারত এগিয়ে

প্রধানমন্ত্রী ঐ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র
থেকে ২০২০ সালে ভারতে ১৫৪টি পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প
এসেছে। চীনে এই সময়ে ৮৬টি, ভিয়েতনামে ১২টি এবং
মালেশিয়ায় ১৫টি প্রকল্প এসেছে। ভারতের উন্নয়নের
বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে আস্থা এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়।

ক�োভিড – ১৯ এর ম�োকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত
উদ্যোগ

ক�োভিড – ১৯ মহামারীর ম�োকাবিলায় প্রাথমিক স্তরে
সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়ায় একে আটকান�োর জন্য সরকারের
প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে সু বিধে হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী
জানিয়েছেন। ক�োভিড – ১৯ এর কারণে মৃত্যুর হার বিশ্বের
নিরিখে ভারতে সর্বনিম্ন। গত কয়েক মাস ধরে ইতিবাচক
শিক্ষা লাভের ফলে সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় তাৎপর্যপূ র্ণভাবে
উন্নতি হয়েছে। দেশের দূ রতম প্রান্তে পৌঁছান�ো গেছে।
প্রথমবারের মত�ো সরকার, এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে
তুলেছে, যার ফলে শতাব্দীর মধ্যে ১ বার দেখা দেওয়া
এধরণের মহামারীকে আটকাতে সু বিধা হয়েছে।
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জলপথ

র�ো-প্যাক্স ফেরি পরিষেবা

উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবর্তন

সু রাটের হাজিরা বন্দরের সঙ্গে স�ৌরাষ্ট্রের ঘ�োঘার মধ্যে র�ো-প্যাক্স ফেরি পরিষেবার উদ্বোধনের
মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দেশের ২১,০০০ কিল�োমিটার উপকূলবর্তী অঞ্চলে মাল্টিমডেল
য�োগায�োগ ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার উদ্যোগ প্রতিফলিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে শক্তিশালী আত্মনির্ভ র
ভারত গড়ে উঠবে

স

রকারের উন্নত পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলার
উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে মহাসড়ক, রেলপথ,
বিমান য�োগায�োগ ও জলপথে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
যে ক�োন�ো সমাজের উন্নয়নে জলপথ অত্যন্ত
গুরুত্বপূ র্ণ উপাদান। সরকার, সমুদ্রে যাতায়াতের
জন্য গুজরাটের স�ৌরাষ্ট্র ও সু রাটের মধ্যে জলপথের
মাধ্যমে য�োগায�োগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী ৮ই নভেম্বর ঘ�োঘা এবং হাজিরার
মধ্যে র�ো-প্যাক্স ফেরি পরিষেবার সূ চনা করেছেন ।
এর ফলে এই অঞ্চলের ২০ লক্ষ মানু ষের সু বিধে
হবে। কারণ তাঁরা, তাঁদের বাড়ি, জমি ও পরিবার

জাহাজ চলাচল
মন্ত্রকের নাম
পরিবর্ত ন
৩২

থেকে বহু দূ রে সু রাটে কাজের মাধ্যমে উন্নতি
করেছেন। এই য�োগায�োগ ব্যবস্থার উন্নতিতে
ব্যবসা বাণিজ্যে সু বিধে হবে। সমুদ্র পথের কারণে
এতদিনের ১০ – ১২ ঘন্টার বদলে ৩ – ৪ ঘন্টার
মধ্যে যাতায়াত করা যাবে। আগে যেখানে ৩৭৫
কিল�োমিটার পথ পাড়ি দিতে ১০ – ১২ ঘন্টা সময়
লাগত, এখন এই ফেরি পরিষেবার ফলে মাত্র ৯০
কিল�োমিটার যেতে হবে। গুজরাটের এই অঞ্চলের
জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূ রণের পাশাপাশি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী উপকূলবর্তী অঞ্চলে
প্রয়�োজনীয় লজিস্টিকের ব্যবস্থা করেছেন। এই

প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের র�ো-প্যাক্স ফেরি পরিষেবার উদ্বোধনের সময় জাহাজ চলাচল
মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও নদীপথ মন্ত্রক রেখেছেন। তিনি
বলেছেন, বেশির ভাগ উন্নত দেশে জাহাজ চলাচল মন্ত্রক, বন্দরগুলি ও জলপথ ব্য়বস্থার
নিয়ন্ত্রণ করে। এখন স্পষ্ট নামের কারণে আর�ো স্বচ্ছভাবে কাজ করা যাবে।
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মূ ল উদ্যোগ

l এর ফলে জলপথ ব্যবহারের নতু ন নতু ন সু য�োগ

তৈরি হবে এবং পারিপাশ্বিক অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নতি হবে
l এই সু য�োগের ফলে মানববিহীন যানবাহন চলাচল
করতে পারবে। ৩৭০ কিল�োমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে
আগে যেখানে ১০ – ১২ ঘন্টা লাগত, এখন মাত্রা ৪
ঘন্টায় যাওয়া যাবে
l এর ফলে সমু দ্র নির্ভর ব্যবসা বাণিজ্য – রির�োলিং মিল,
সিমেন্ট, ল�োহা, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ও কাঁচামাল এবং
ব্যবস্থায় সমুদ্র ভিত্তিক নীল অর্থনীতি মজবুত
হবে। আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূ রণে সু বিধে
হবে।

জল পরিবহন

দেশের সামুদ্রিক সীমান্তের বন্দরগুলির
ক্ষমতা বৃ দ্ধি পাচ্ছে এবং নতুন নতুন বন্দর
গড়ে উঠছে। দেশে ২১,০০০ কিল�োমিটার
জলপথ রয়েছে। সাগরমালা প্রকল্পের
আওতায় ৫০০টির বেশি প্রকল্পের কাজ
চলছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন,
“সড়ক এবং রেল পথের পরিবর্তে জল পথ
পরিবহণ অনেক সস্তা এবং পরিবেশ বান্ধব।
কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকে একাজের
সর্বাঙ্গীন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ম�োদী
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেও এই নদীগুলি
এবং সমুদ্র ছিল, কিন্তু যেটি ছিল না তা হল,
ভাবনা। ২০১৪ সালের পর থেকে সরকার,
অর্ন্তদেশীয় জলপথ উন্নয়নে কাজ করছে।
এর ফলে স্থলবেষ্টিত রাজ্যগুলির সঙ্গে
সমুদ্রের য�োগায�োগ গড়ে উঠবে।”সরকার,
ভারত মহাসাগরের ও বঙ্গোপসাগরের
ক্ষমতা বাড়ান�োর জন্য ক্রমশ উন্নয়নমূ লক
কাজ করছে। এর ফলে আত্মনির্ভর ভারতে
সামদ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য গুরুত্বপূ র্ণ হয়ে
উঠবে।

কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসা বাণিজ্যে
লজিস্টিক খাতে ব্যয় কমবে। দু টি অঞ্চলের মধ্যে
দূ রত্ব কমে যাওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য বৃ দ্ধি পাবে
l স�ৌরাষ্ট্র উপকূলে ব্যবসা বাণিজ্যে সু রাট এবং
মু ম্বাইয়ের মত�ো মহানগরীর সু বিধা হবে। নতু ন
নতু ন কর্মসংস্থান গড়ে উঠবে
l দক্ষিণ গুজরাট ও সু রাটের মধ্যে য�োগায�োগের জন্য
প্রতিদিন ৫,০০০ এর বেশি গাড়ি চলাচল করে।
নতু ন য�োগায�োগ ব্যবস্থার ফলে সড়কের পরিবর্তে
সমু দ্র দিয়ে যাতায়াত করা যাবে

যখনই কিছু কিনবেন, স্থানীয় পণ্য
কিনু ন : প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র ম�োদী, তাঁর সংসদীয় কেন্দ্র
প্রধানমন্ত্রী
বারাণসীতে ৬২০ ক�োটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূ লক

প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করার সময় “ভ�োকাল
ফর ল�োকাল”– এর পক্ষে সওয়াল করেছেন। তিনি
শুধুমাত্র মাটির প্রদীপ কেনাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে যাঁরা
আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য নানা ধরণের উদ্ভাবন করছেন,
তাঁদের সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি
বলেছেন, “যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠ�োর পরিশ্রম
করছেন এবং আমাদের দেশের যেসব যু বক – যু বতীরা
তাঁদের মেধা, ক্ষমতা ও শক্তিবলে নতুন কিছু করার
চেষ্টা করছেন, তাঁদের সাহায্য করাই আমাদের দায়িত্ব।
তাঁদের সঙ্গে আমাদের হাত ধরতে হবে।”তিনি আর�ো
বলেছেন, পবিত্র গঙ্গার সঙ্গে কাশি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।
ঘাটগুল�োর ছবি ক্রমশ বদলাচ্ছে। বারাণসীর ঘাটগুলির
স�ৌন্দর্য্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। কাশী এখন তারের
জাল থেকে মুক্ত। প্রতিদিন ১২টির পরিবর্তে ৪৮টি
বিমান এখানে ওঠা – নামা করে। সড়ক পরিকাঠাম�োর
উন্নতির ফলে য�োগায�োগ ব্যবস্থার সু বিধে হয়েছে। কাশী
বর্তমানে সমগ্র পূ র্বাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র হয়ে
উঠেছে। আসলে সমগ্র পূ র্বভারতই এর ফলে উপকৃত
হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আত্মনির্ভর ভারত অভিযানে
গ্রামের দরিদ্র ও কৃষকরা ক্ষমতার গুরুত্বপূ র্ণ স্তম্ভ। এর
ফলে তারা সবথেকে বেশি উপকৃত হবেন।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৩৩

য�োগায�োগ

কমিউনিটি রেডিও

কমিউনিটি রেডিও

প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে য�োগায�োগ
দেশ জু ড়ে কমিউনিটি রেডিও-র জন্য সরকারের অবিরাম প্রচার
চালান�োর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানু ষের কাছে উন্নয়মূ লক
প্রকল্পের সু বিধে এবং ক�োভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের
ক্ষেত্রে যথেষ্ট সু বিধে হয়েছে

শ

হরাঞ্চলের মানু ষের কাছে য�োগায�োগের মাধ্যমের
ক�োন�ো সমস্যা নেই, কিন্তু দেশের অনেক
উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং গ্রামাঞ্চল রয়েছে
যেখানে ভরসায�োগ্য মাধ্যমের অভাব। এই পরিস্থিতিতে
কমিউনিটি রেডিও একটি গুরুত্বপূ র্ণ উপাদান। বর্তমানে
দেশে ৩১০টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন রয়েছে।
কর�োনা ভাইরাস মহামারীর সময়ে আঞ্চলিক ভাষার
এই কেন্দ্রগুলি তথ্য ও সচেতনতামূ লক বিভিন্ন বার্তা
প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই কেন্দ্রগুলি প্রায় ১০
ক�োটি মানু ষের চাহিদা পূ রণ করছে। এগুলির ক্ষমতা
বুঝতে পেরে সরকার তাদের সংখ্যা বৃ দ্ধি করার সিদ্ধান্ত
নিয়েছে। খুব শীঘ্রই ২৭৬টি নতুন বেতার কেন্দ্র চালু
হতে চলেছে। দেশ জুড়ে ২০২৫ সালের মধ্যে আরও
৫০০টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের প্রস্তাব রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী মনে করেন সাধারণ মানু ষের
সঙ্গে য�োগায�োগের জন্য বেতার একটি শক্তিশালী ও
কার্যকরী মাধ্যম। তিনি মনে করেন, রেডিও সঙ্গে অন্য
ক�োন�ো য�োগায�োগ মাধ্যমের তুলনা হয়না।
প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর
মাসিক মন কি বাত-এর অনু ষ্ঠানে ১৯৯৮ সালের
একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী
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সেই সময়ে হিমাচল প্রদেশে বিজেপি-র একজন কর্মী
হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি দেখেছিলেন ভারতের
পারমাণবিক পরীক্ষার সাফল্য একজন চা বিক্রেতা
একা একা উদযাপন করছেন। ওই চা বিক্রেতা এই
খবরটি রেডিও থেকে পেয়েছিলেন এবং তিনি সেটি
শ্রী ম�োদীকে জানিয়ে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,
একটি প্রত্যন্ত তুষারাবৃ ত পার্বত্য এলাকায় একজন চা
বিক্রেতার সারা দিন ধরে এভাবে রেডিও শ�োনা দারুণ
ব্যাপার। তিনি আর�ো বলেছেন এই ঘটনাটি তাঁকে
বুঝিয়ে ছিল জনসাধারণের সঙ্গে য�োগায�োগ রাখার
জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বেতারের ক্ষমতা
আসলে কতটা।
বর্তমানে ৩১০টি কমিউনিটি রেডিও দেশের প্রত্যন্ত
অঞ্চলে কাজ করছে। যেখানে আকাশবাণী এবং দূ রদর্শন
পৌঁছতে পারেনি। কর�োনা ভাইরাসের মহামারীর সময়ে
কমিউনিটি রেডিওগুলিও ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অনু ষ্ঠান
প্রচার করেছে, কারণ স্কুলগুলি সেই সময় বন্ধ ছিল।
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর এমন একটি
প্ল্যাটফর্মের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, যার সাহয্যে সরকার
প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছতে পারবে। জনসাধারণের সঙ্গে
য�োগায�োগের একটি একটি গুরুত্বপূ র্ণ মাধ্যম। তিনি

কমিউনিটি রেডিও স্টেশন আসলে কি?

কমিউনিটি রেডিও স্টেশন (সিআরএস)
হল স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন এমএম রেডিও
স্টেশন। ১০-১৫ কিল�োমিটার ব্যাসার্ধের
মধ্যে ভ�ৌগলিক অবস্থান অনু সারে এর
অনু ষ্ঠান শ�োনা যায়। কৃষি ভিত্তিক তথ্য,
সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের
খবর, আবহাওয়ার পূ র্বাভাস ইত্যাদি তথ্য
প্রচারে সিআরএস গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা
নিয়ে থাকে। এই বেতারকেন্দ্রগুলির
অনু ষ্ঠানের ৫০ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষায়
বা স্থানীয় উপভাষায় সংশ্লিষ্ট এলাকায়
তৈরি করা হয়। সিআরএস-এর মাধ্যমে
বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষায় অনু ষ্ঠান
প্রচারের ফলে প্রান্তিক মানু ষেরা তাঁদের
কথা জানান�োর একটি সু য�োগ পান।

কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের প্রয়�োজনীয়তা

যদিও আকাশবাণী ও দূ রদর্শন গ্রামাঞ্চলে অনু ষ্ঠান সম্প্রচার করে কিন্তু দেশে
এখনও অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল রয়েছে যেখানে সরকারের কথা পৌঁছান�োর
ক�োন�ো মাধ্যম নেই। সরকারি প্রকল্পগুলির খবর মানু ষের কাছে পৌঁছে
দেওয়া নিশ্চিত করতে, জনসচেতনতার গুরুত্বপূ র্ণ খবর প্রচারে কমিউনিটি
রেডিও স্টেশনগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূ র্ণ। আঞ্চলিক উপভাষায় অনু ষ্ঠান
তৈরি করার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এগুলির অনু ষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ক�োভিড-১৯ এর সময় কমিউনিটি রেডিও

কর�োনা ভাইরাস সংক্রমণের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে, এই ভাইরাস
আটকাতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে বিষয়ে কমিউনিটি রেডিও
যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূ র্ণ
পণ্য স্থানীয় বাজারে ক�োথায় পাওয়া যাবে এই কেন্দ্রগুলি সেবিষয়ে
প্রয়�োজনীয় তথ্য প্রচার করেছে। মহামারীর বিষয়ে বিভিন্ন ভুল ধারণাও
দূ র করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায় কমিউনিটি রেডিও সরকারকে
মহামারীর সময়ে আরও বেশি মানু ষের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।

কিভাবে আবেদন করতে হয় : কমিউনিটি রেডিও স্টেশন গড়ে ত�োলার জন্য য�োগ্যতা

কমিউনিটি রেডিওর লাইসেন্স দেওয়ার
কাজটি করার ক্ষেত্রে ন�োডাল এজেন্সি হল�ো
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। ১২টি পর্যায়ে পুর�ো
কাজটি করা হয়। প্রথম পর্যায়ে আবেদন
জমা দিতে হয়। এই আবেদন www.
mib.nic.in ওয়েবসাইট থেকে বিনামূ ল্যে
পাওয়া যাবে। আবেদনকারীদের www.
cronlineindia.net এই ওয়েবসাইটে
আবেদন জমা দিতে উৎসাহিত করা
হচ্ছে। আবেদনকারীরা
www.crfc.
in – সিআরএফসি-র ওয়েবসাইট থেকেও
আবেদনের ফর্ম পেতে পারেন।

কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের জন্য যে ক�োন�ো
অলাভজনক সংস্থা বা ক�োন�ো সম্প্রতায় ভিত্তিক
সংস্থা - যাঁরা ন্যূনতম তিন বছর কাজ করছেন,
তাঁরা আবেদন করতে পারেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, সু শীল সমাজ, স্বেচ্ছাসেবী
সংগঠন, নিবন্ধীকৃত সমাজ, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা
এবং স�োসাইটি নিবন্ধীকরণ আইনের আওতায় নিবন্ধীকৃত পাবলিক ট্রাস্ট
কমিউনিটি রেডিও তৈরি করতে পারেন। এর জন্য দরকার একটি ট্রান্স মিটার,
ফিডার কেবল, অ্যান্টেনা, রেকর্ড করা ও প্লে ব্যাকের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি,
স্টুডিও তৈরি করার জন্য মিক্সার ও মনিটর। এর জন্য ৬ লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ
টাকা ব্যয় হতে পারে।

বলেছেন, কমিউনিটি রেডিও নিজেই একটি সম্প্রদায়
যে পরিবর্তন আনতে পারে।
নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ৭৩৮টি কমিউনিটি
রেডিওকে ক্ষমতায়ণের জন্য ইচ্ছাপত্র দেওয়া
হয়েছে। ৩৭৩টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের জন্য
চুক্তিপত্রের অনু মতি দেওয়া হয়েছে। যদিও ২০০৪০৫ সালে সরকার কমিউনিটি রেডিওর জন্য নীতি
নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ২০১৪ সালের আগে
পর্যন্ত একাজে বিশেষ ক�োন�ো অগ্রগতি দেখা যায়নি।

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রথম কমিউনিটি
রেডিও গড়ে তুলে ছিল।
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউ অফ্ মাস কমিউনিকেশন
(আইআইএমসি)-র মহানির্দেশক সঞ্জয় দ্বিবেদীর মতে
কমিউনিটি রেডিওগুলি ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করছে। শিক্ষা
মন্ত্রকের উপনির্দেশক স�ৌরভ মিশ্র কমিউনিটি রেডিওর
প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মধ্য
প্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ২০১১ সালে ৮টি
কমিউনিটি রেডিও গড়ে ত�োলা হয়েছিল।
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ইতিবাচক উদ্যোগ

পরিবর্তনশীল ভারত

স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর

এবার ভারতের গল্পের মধ্যে দুটি অনু প্রেরণামূ লক গল্প রয়েছে। শারদা সিং পাটের ব্যাগ তৈরিতে
সহায়তা করে বেশ কয়েকজন মহিলাকে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন তার গল্প এখানে যেমন রয়েছে
তেমনই গুজরাটের প্রযু ক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন ছাত্রের সঙ্কটের সময়ে ‘হ্যান্ড স্যানিটাইজার
ব্যান্ড’ তৈরির গল্পও রয়েছে।

পাটের ব্যাগ মহিলাদের নতুন
পথের দিশা দেখিয়েছে

শিক্ষার্থীদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার
ব্যান্ড উদ্ভাবন

ডঃ

ভ�ো

শারদা সিং-এর প্রতিষ্ঠান অভ্যুদয়া আত্মনির্ভর
ভারত প্রচারাভিযানের প্রকৃত স্বাক্ষর বহন
করে। তাঁর কাছ থেকে প্রতিবেশী অনেক মহিলা সাহায্য
পেয়েছেন। তিনি পাটের ব্যাগ এবং ছ�োট ছ�োট পার্স তৈরি
করেন। তারা শুধুমাত্র পরিবেশবান্ধব সামগ্রীই তৈরি
করেন না, একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর প্লাস্টিক
মুক্ত ভারত গঠনের স্বপ্ন পূ রণে সাহায্যও করেন। তারা
পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাট থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করেন।
শারদা সিং জানিয়েছেন যে, গত ৩-৪ মাস আগে এই
মহিলারা তাঁর সঙ্গে কাজে হাত লাগান। তারা এখানে
তাদের শিল্প দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। দু’জন
মহিলা লক্ষ্মী এবং পুনম এই উদ্যোগের মূ ল মেরুদণ্ড।
তারা পাটের ব্যাগ তৈরির পাশাপাশি সাধারণ মানু ষকে
প্লাস্টিক বর্জনের বিষয়ে সচেতনতা প্রচারের কাজও
চালিয়েছেন। স্থানীয়ভাবে তৈরি পাটের ব্যাগ শুধুমাত্র কম
দামেই পাওয়া যাচ্ছে না, এতে মহিলাদের সাহায্যও হয়েছে
এবং মহিলা ছাত্রীরা এর থেকে কিছু র�োজগারেরও সু য�োগ
পাচ্ছেন। সম্প্রতি সরকার খাদ্যশস্য প্যাকেজিং-এর ক্ষেত্রে
১০০ শতাংশ পাটের ব্যাগ এবং চিনি প্যাকেজিং-এর ক্ষেত্রে
২০ শতাংশ পাটের ব্যাগ বাধ্যতামূ লক করেছে।
৩৬

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

কাল ফর ল�োকালের আহ্বান শুধু মাত্র একটি
শ্লোগানেই থেমে থাকেনি, বরং এটি এখন
একটি প্রচার অভিযানে পরিণত হয়েছে। সঙ্কটের
সময়কে কিভাবে সু য�োগে পরিণত করা যায় তার
একাধিক উদাহরণ রয়েছে। কর�োনার সময় প্রতিবন্ধকতা
ম�োকাবিলায় গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন বন্ধু – সার্থক
বক্সি, কার্তিক, সাগর, করণ প্যাটেল এবং জাগ্রুত দেব
এই মন্ত্রকে অনু সরণ করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যান্ড
উদ্ভাবন করেন। এটি আলাদা করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার
সঙ্গে নিয়ে ঘ�োরার বাধ্যবাধকতা থেকে স্বাধীনতা এনে
দিয়েছে। দেশীয়ভাবে তৈরি এই সামগ্রীর বিশেষত্ব হচ্ছে,
যদি আপনি ক�োন�ো কিছু তে স্পর্শ করেন তখন এই হাত
বন্ধনীর ওপরের দিকে চাপ দিলে স্যানিটাইজার বেরিয়ে
আসবে। এই স্প্রেটি স্বংক্রিয়ভাবে কাজ করবে এবং
আপনার হাতকে স্যানিটাইজ করে দেবে। এই সামগ্রীটি
থেকে দিনে ৩০ বার আপনার হাত স্যানিটাইজ করা
যাবে। মাত্র দু’ মাসেই যু বকরা এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার
ব্যান্ড তৈরি করেছেন । এই ব্যান্ডটি পরিবেশবান্ধব এবং
খুবই সস্তা। এটির ব্যবহার করাও খুব সহজ। এর থেকে
প্রমাণিত হয় তরুণরা সু য�োগ পেলে নিজের প্রতিভা
দেখাতে পারে।

মিডিয়া কর্ণার

নরেন্দ্র ম�োদী

@narendramodi

প্রত্যেক বছর আমি আমাদের নিরাপত্তা
কর্মীদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করি।
আমাদের দেশকে উন্নতির নতুন শিখরে
পৌঁছে দিতে এবং দেশকে সু রক্ষিত রাখতে
তারা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন
এটাই তাঁদের প্রতি সম্মান জানান�োর উপায়।

নীতিন গড়করি

@nitin_gadkari

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদীজীর নেতৃ ত্বে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১০টি ক্ষেত্রে উতপাদনভিত্তিক
উৎসাহদান মূ লক প্রকল্পর
অনু ম�োদন
দিয়েছে। এটি আমদানি হ্রাস করবে এবং দ্রুত
এমএসএমই ক্ষেত্রের বিকাশে সাহায্য করবে।

রাজনাথ সিং

@rajnathsingh

প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য মেক ইন ইন্ডিয়ায়
আমাদের দৃ ষ্টিভঙ্গী হল�ো আরও আত্মনির্ভরতার জন্য
দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে মেক ইন ইন্ডিয়াকে রূপায়ণ
করা। আমরা এই প্রেক্ষিতে বহু উৎসাহদানমূ লক
উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং প্রয়�োজনে নীতির
উন্নতিসাধনে পরিবর্তন নিয়ে আসব : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নির্মলা সীতারমণ

@nsitharamanoffc

আত্মনির্ভর ভারত র�োজগার য�োজনা ইপিএফও
তে য�োগদানকারী নতুন কর্মীদের জন্য প্রয�োজ্য
হবে, তাঁদের নথিভুক্তি করাতে হবে এবং
ক�োভিড মহামারীর সময় যারা এর বাইরে
ছিলেন তারাও এর আওতায় আসবেন।

@amitshah

অমিত শাহ

আমাদের
সাহসী
সশস্ত্র
বাহিনী
যাঁরা
যেক�োন�ো ধরণের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে
মাতৃ ভূ মির
সু রক্ষায়
নিয়�োজিত
তাঁদের
কল্যাণে
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
ম�োদী
সরকার।
দীর্ঘ দশক ধরে পরে থাকা এক পদ এক
পেনশন ৫ বছর আগেই কার্যকর করা হয়েছে।

মনসু খ মান্ডভিয়া
জলপথ

:

@mansukhmandviya

ভবিষ্যতের

জন্য

পরিবহণ!

ভারতের দীর্ঘ উপকূল অঞ্চলের সু য�োগ নিয়ে
আমরা জলপথ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।
এই জলপথের সাহায্যে যাত্রাপথের সময় এবং
দূ রত্ব কমবে, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা কম খরচে
পণ্য পরিবহণ করতে পারবেন এবং নতুন
বাজারের সন্ধান পাবেন। #পরিবহণদিবস
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