স

»বর্ষ ১ সংখ্যা ১৪
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র

»১৬-৩১ জানু য়ারি, ২০২১

বিনামূ ল্যে বিতরণের জন্য

মহিলাদের

ক্ষমতায়ন

নতু ন ভারতে নিরাপদ, শক্তিশালী এবং প্রত্যয়ী নারীত্ব
গড়ে ত�োলার দৃ ষ্টিভঙ্গী তৈরি হয়েছে

এখন ত�ো সূর ্য উঠেছে

২০২১ সালের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর স্বকন্ঠে উচ্চারিত তাঁর
কবিতার পঙক্তিগুলি এই কিউআর ক�োডে শ�োনা যাবে। আসুন, আমরা তাঁর
সঙ্গে শপথ নিই

সম্পাদক

কুলদীপ সিং ধাতওয়ালিয়া
মুখ্য মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

স
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বর্ষ ১ সংখ্যা ১২

»১

র

১৬ -৩১ ডিসেম্বর, ২০২০

সম্পাদকীয়

» পৃ ষ্ঠা ০২

»২

চিঠিপত্র

» পৃ ষ্ঠা ০৩

»৩

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

» পৃ ষ্ঠা ০৪-০৫

»৪

নেতাজী জন্মোৎসব

» পৃ ষ্ঠা ০৬ - ০৯

শরৎ কুমার শর্মা

»৫

উচ্চশিক্ষা

» পৃ ষ্ঠা ১০-১১

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ

»৬

ব�োড�ো চু ক্তি

» পৃ ষ্ঠা ১২

»৭

ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প

» পৃ ষ্ঠা ১৩ - ১৫

»৮

প্রচ্ছদ কাহিনী

» পৃ ষ্ঠা ১৬ - ২৩

»৯

খেলনা শিল্পে আত্মনির্ভরতা

» পৃ ষ্ঠা ২৪ - ২৫

»১০

কৃষি সংস্কার

» পৃ ষ্ঠা ২৬ - ২৭

নতুন দিল্লি - ১১০০২০

»১১

কর�োনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

» পৃ ষ্ঠা ২৮ - ২৯

পরিবেশক

»১২

পর্যটন

» পৃ ষ্ঠা ৩০ - ৩২

»১৩

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

» পৃ ষ্ঠা ৩৩

»১৪

ব্যক্তিত্ব

» পৃ ষ্ঠা ৩৪

»১৫

ইতিবাচক দ ৃষ্টিভঙ্গী

» পৃ ষ্ঠা ৩৫

»১৬

মন কি বাত

» পৃ ষ্ঠা ৩৬

উপদেষ্টা-সম্পাদক
বিন�োদ কুমার
সন্তোষ কুমার

সহকারী উপদেষ্টা-সম্পাদক

রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মু দ্রণ

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

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

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

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১

সশ্রদ্ধ নমস্কার,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার খুব ভাল�ো সাড়া ফেলছে। আপনারা হয়ত�ো অধীরভাবে এর নতুন সংখ্যার
জন্য অপেক্ষা করছেন। অনেক নিরাশার মাঝে নতুন বছর, একটি নতুন আশা নিয়ে এসেছে।
সরকার এখন প্রথম ধাপে ৩ ক�োটি মানু ষকে বিনামূ ল্যে ক�োভিড – ১৯ টিকাদানের পরিকল্পনা
নিয়ে প্রস্তুত।
নতুন ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে সর্বদাই সরকারের নীতি নির্ধারণের মূ লে থাকে নারী
ক্ষমতায়নের ভাবনা। ২০২১ সালের ২২শে জানু য়ারি “বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও” ৬ বছর পূ র্ণ
হবে। তারপর ২৪শে জানু য়ারি জাতীয় শিশুকন্যা দিবস পালিত হবে। এই প্রেক্ষিতে সরকারের
বিভিন্ন অভিযান যা জনমনে মহিলাদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা পরিবর্তনে গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন
করছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সীমাহীন সম্ভাবনাকে তুলে ধরছে।
গত ৬ বছরে সরকার, মহিলাদের আকাঙ্খা পূ রণকে অগ্রাধিকার দিয়ে অনেক নীতি নির্ধারণ
করেছে। ফলে মহিলারা শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্বনির্ভরতা, রাজনীতি, শিল্পোদ্যোগ, খেলাধূ লা,
এমনকি প্রতিরক্ষা ও অর্ধসৈনিকবল গুলির কমব্যাট অপারেশনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব অর্জন
করেছে। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে মহিলাদের সম্মান, আত্মসম্মান এবং আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে
সাফল্যের কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী, মহিলাদের এমনই বহুমুখী উন্নয়নের মাধ্যমে
আত্মনির্ভর করে ত�োলার কথা ভাবেন।
২৩শে জানু য়ারি, নেতাজী সু ভাষচন্দ্র ব�োসের জন্মদিন পালন করা হবে। সরকার, সেদিন থেকে
শুরু করে ১ বছর ধরে এই উৎসব পালনের পরিকল্পনা নিয়েছে। এবারের সংখ্যায় নেতাজী
সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি “ডিক্ল্যাসিফাই” করার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে, তা নিয়ে একটি বিশেষ
প্রতিবেদন রয়েছে।
এবারের সংখ্যায় দেশের প্রথম পরমবীর চক্র বিজেতা মেজর স�োমনাথ শর্মার সাহসিকতার
কাহিনী রয়েছে। যা পাঠককে প্রেরণা জ�োগাবে। প্রত্যেক সংখ্যার মত�োই এবারও পর্যটন ক্ষেত্র
এবং স্টার্টআপ ইন্ডিয়া নিয়ে লেখা রয়েছে।
আপনাদের মূ ল্যবান পরামর্শ ও প্রতিক্রিয়া আমাদের লিখতে থাকুন।
ঠিকানা : ব্যুর�ো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূ চনা ভবন, নতুন দিল্লি ১১০০০৩
ই-মেল – response-nis@pib.gov.in-এ
(কে এস ধাতওয়ালিয়া)
২
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চিঠিপত্র
মহাশয়,
এই পত্রিকাটি ইউপিএসসি এবং অন্যান্য তুলনামূ লক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য
অত্যন্ত সহায়ক। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
ps9610022@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার শুধু উৎসাহ বর্ধক নয়, এটি দেশের প্রকৃত ছবি তুলে
ধরে। এতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং সেগুলি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা
আমাদের চ�োখের সামনে তুলে ধরে।
আমি নিয়মিত এই পত্রিকা পড়তে চাই। অনু গ্রহ করে এর প্রতিটি সংখ্যা
আমার ঠিকানায় পাঠাবেন।
শ্রদ্ধা জানাই,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের সম্পূর্ণ
টিমকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা
জানাই। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প
ও সেগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে
হিন্দি, ইংরেজি ও বেশ কয়েকটি
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশের জন্য
অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই।
আমার পরামর্শ, যদি সম্ভব হয়,
এই পাক্ষিকটির মুদ্রিত সংস্করণও
প্রকাশ করুন।
অবশেষে, এই পত্রিকাটি ইংরেজি
ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়
পড়তে উৎসাহ জ�োগান�োর
জন্যে এবং প্রতিক্রিয়া জানান�োর
সু বিধার জন্য আমি আপনাদের
আরেকবার ধন্যবাদ জানাই।

আপনাদের অনু গত
কিশ�োর কে শেভদে

শ্রদ্ধা সহ
কণিকা জৈন, রতলাম,
মধ্যপ্রদেশ
মহাশয়, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ডিজিটাল
সংখ্যাগুলি অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ এবং উৎসাহবর্ধক। আমি প্রবীণ নাগরিকদের
জন্য এই পত্রিকার মুদ্রণ সংস্করণ পেতে চাই। আমাকে সাহায্য করুন.

অনীশ তিরুর

aneeshtir@gmail.com

প্রিয় মহাশয় / মহাশয়া,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার নামক পত্রিকার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এর
প্রতিটি সংখ্যায় এক সঙ্গে অনেক প্রয়�োজনীয় তথ্য থাকে। এর মাধ্যমে
আমি সরকারের নীতি, পরিকল্পনা এবং নতুন নতুন প্রকল্প সম্পর্কে নিয়মিত
জানতে পারি। অনু গ্রহ করে আমাকে নিয়মিত এই পত্রিকাটি পাঠাবেন।

অনেক ধন্যবাদ
উমেশ চন্দ্র গর্গ

umeshchand90@gmail.com

সম্প্রতি আমি ডাকে নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ১-১৫ ডিসেম্বর ২০২০ সংখ্যাটি
পেয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এত�ো প্রয়�োজনীয় পত্রিকা শুরু করার
জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন। সমস্ত ধরণের মানু ষের জন্যে এই পত্রিকাটি
অত্যন্ত মূ ল্যবান এবং ইতিবাচক। এটি অত্যন্ত সু সম্পাদিত।
আমরা নিয়মিতভাবে নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ইংরেজি এবং বাংলা সংস্করণ
পেতে চাই। এ পত্রিকার গ�োটা টিমকে শুভেচ্ছা জানাই।

ধন্যবাদ
ড. চন্দন বসু

outlineofindia@gmail.com
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সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ভারতে চিতাবাঘের সংখ্যা ৬০
শতাংশ বেড়েছে

বা

ঘ এবং সিংহের সংখ্যা বৃ দ্ধির পর ভারতে এখন
চিতাবাঘের সংখ্যা বাড়তে দেখা যাচ্ছে। ২০১৪ সালে
আনু মানিক ৭৯১০টি চিতাবাঘ ছিল। এখন সংখ্যা বেড়ে হয়েছে
১২,৮৫২টি। অর্থাৎ ৬০ শতাংশ বৃ দ্ধি। মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং
মহারাষ্ট্রে যথাক্রমে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৪২১, ১৭৮৩ এবং ১৬৯০টি
চিতাবাঘ রয়েছে। ৫১,৩৩৭টি চিতাবাঘের ছবি এবং প্যাটার্ন
রিকগনেশন সফটওয়ারের মাধ্যমে ম�োট ৫,২৪০টি পূ র্ণ বয়স্ক
চিতাবাঘ চিহ্নিত হয়েছে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে,
বিভিন্ন ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যে প্রায় ১২,৮০০টি চিতাবাঘ রয়েছে।

এখন বিলম্বে বিদ্যুৎ সংয�োগ একটি
শাস্তিমূলক অপরাধ

উ

পভ�োক্তা ক্ষমতায়নের কথা মাথায় রেখে সরকার, নতুন
বিদ্যুৎ সংয�োগ এবং অনলাইনে বিল জমা দেওয়ার
ক্ষেত্রে কিছু নতুন নিয়ম নির্ধারণ করেছে। ইলেক্ট্রিসিটি
(রাইটস অফ কনজিউমার্স) রুলস, ২০২০ অনু সারে সরকার,
বিদ্যুৎ উপভ�োক্তাদের অধিকার সু নিশ্চিত করেছে। এখন মেট্রো
শহরগুলিতে উপভ�োক্তারা ৭ দিনের মধ্যে বিদ্য়ুৎ সংয�োগ পাবেন।
অন্যান্য শহরগুলিতে ১৫ দিনের মধ্যে এবং গ্রামাঞ্চলে ৩০ দিনের
মধ্যে বিদ্য়ুৎ সংয�োগ দিতে হবে। এই সময়সীমা লঙ্ঘন করলে
জরিমানা দিতে হবে। এই নতুন আইন দেশের ৩০ ক�োটি বিদ্যুৎ
উপভ�োক্তা এবং সম্ভাব্য উপভ�োক্তাদের অধিকার রক্ষায় সহায়ক
হবে। এই আইনগুলি নতুন বিদ্যুৎ সংয�োগ, রিফান্ড এবং অন্যান্য
পরিষেবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান সু নিশ্চিত করবে।
৪
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ডিসেম্বর ২০২০-তে সর্বকালের সর্বোচ্চ
জিএসটি সংগ্রহ

দ্রু

ত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং জিএসটি
ফাঁকির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযানের
য�ৌথ পরিণাম স্বরূপ ২০২০ সালের ডিসেম্বরে
জিএসটি সংগ্রহ ১.১৫ লক্ষ ক�োটি টাকার মাত্রা
অতিক্রম করেছে। গত অর্থ বছরের একই মাসের
তুলনায় এটি ১২ শতাংশ অধিক সংগ্রহ। জিএসটি
চালু হওয়ার পর থেকে এই ২০২০র ডিসেম্বর
মাসের সংগ্রহই হল সর্বাধিক। এই প্রথমবার
ক�োন�ো মাসের জিএসটি সংগ্রহ ১.১৫ লক্ষ ক�োটি
টাকার মাত্রা অতিক্রম করেছে। এযাবৎ সর্বাধিক
জিএসটি সংগ্রহ হয়েছিল ২০১৯ সালের এপ্রিল
মাসে ১.১৩ লক্ষ ক�োটি টাকা। ২০২০র নভেম্বর
মাসের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে জিএসটি সংগ্রহ
বেড়েছে ১.০৪ লক্ষ ক�োটি টাকা। বিগত ২১ মাসে
এটাই হল সর্বোচ্চ মাসিক বৃ দ্ধি।

ইন্ডিয়া প�োস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক “ডাকপে
অ্যাপ” চালু করেছে

দে

শের সমস্ত প্রান্তিক মানু ষের
ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ
সু নিশ্চিত করতে যে প্রচেষ্টা চলছে,
ভারতীয় ডাক বিভাগ তার ইন্ডিয়া প�োস্ট পেমেন্ট
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সেই উদ্যোগকে আর�ো এগিয়ে নিয়ে
চলেছে। ২০২০র ১৫ই ডিসেম্বর চালু হওয়া ‘ডাকপে’
অ্যাপ তেমনই একটি নতুন পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে
দেশীয় অর্থ হস্তান্তর (ডিএমটি) –র মাধ্যমে টাকা
পাঠান�োর পরিষেবা অনেক উন্নত হবে। ডেবিট কার্ড
এবং ইউপিআই -এর মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেনের
বায়�োমেট্রিক ব্যবস্থা সমস্ত পরিষেবা ও ব্যবসায়ী
লেনদেনকেও সহজ করবে। এর মাধ্যমে যে ক�োন�ো
ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের মধ্যে পারস্পরিক আধার ভিত্তিক
লেনদেন এবং ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট পরিষেবা
উন্নত করবে। ‘ডাকপে’ নেহাতই একটি ডিজিটাল
লেনদেনের অ্যাপ নয়, এর মাধ্যমে ইন্ডিয়া প�োস্ট
এবং ইন্ডিয়া প�োস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্ক, এর ডিজিটাল
আর্থিক এবং ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাওয়া যাবে।

“লিজিয়েন অফ মেরিট” পুরস্কার
পেলেন প্রধানমন্ত্রী

গ

ত মাসে মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, ভারতের
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদীকে সে দেশের
সর্বোচ্চ অসামরিক উপাধি “দ্য লিজিয়েন অফ
মেরিট” প্রদান করেন। একটি আন্তর্জাতিক শক্তি
হিসেবে ভারতের উত্থান, ভারত - মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র,
ক�ৌশলগত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং
আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধি উন্নয়নে তাঁর দূ রদর্শী
নেতৃত্বের মাধ্যমে দৃ ষ্টান্তমূ লক অবদান রাখার জন্য
তাঁকে এই পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এই
লিজিয়েন অফ মেরিট, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত
একটি সম্মানজনক পুরষ্কার, যা বিভিন্ন দেশের
রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ
থেকে এই পুরষ্কার গ্রহণ করেন, আমেরিকায়
ভারতীয় রাষ্ট্রদূ ত শ্রী তরণজিৎ সিং সন্ধু।

অক্টোবর মাসে ১১.৫৫ লক্ষ ইন্টারনেট
ব্যবহারকারী ইপিএফও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত

২

০২০ সালের অক্টোবরে ইপিএফও ব্যবহারকারী সংখ্যা
বৃ দ্ধি দেশের কর্মসংস্থান বৃ দ্ধির পরিচায়ক। ২০২০র
২০শে ডিসেম্বরে প্রকাশিত ইপিএফও-র প্রভিশনাল পের�োল ডেটা থেকে জানা গেছে, যে ২০২০র অক্টোবর
মাসে এই তালিকায় নতুন ১১.৫৫ লক্ষ ব্যবহারকারী যু ক্ত
হয়েছেন। এই তালিকায় প্রত্যেক মাসে নতুন য�োগদানকারী
সদস্যদের তথ্য জানা যায়। ক�োভিড – ১৯ অতিমারী সত্ত্বেও
ইপিএফও, বর্তমান অর্থবর্ষে (এপ্রিল থেকে অক্টোবর ২০২০)
৩৯.৩৩ লক্ষ ব্যবহারকারীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই পের�োল পরিসংখ্যানের রাজ্য ভিত্তিক তুলনা করলে দেখা যায়,
কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধারে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাডু এবং
হরিয়ানা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পে-র�োলে নতুন
য�োগদানকারীদের ৫৩ শতাংশই এই রাজ্যগুলিতে অর্থবর্ষের
প্রথম ৭ মাসে কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে সমস্ত বয়সের
কর্মচারীরা রয়েছে।

ট�োল বথু মুক্ত হাইওয়ে দ্রুত চালু
হবে

স

রকার, নাগরিকদের জীবনযাত্রায় “ইজ অফ লিভিং”
সু নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। এখন জাতীয়
মহাসড়কগুলির ট�োল গেটগুলিতে দীর্ঘ গাড়ির লাইন
অতীতের বিষয় হয়ে উঠবে। আগামী ২ বছরের মধ্যেই
সারা দেশকে ট�োল বুথ মুক্ত করা হবে। এই তথ্য জানিয়ে
কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও
মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, সরকার,
জিপিএস ভিত্তিক প্রযু ক্তির মাধ্যমে পথ কর সংগ্রহ চালু
করে সারা দেশে যানবাহনের গতি মসৃ ণ করবে। যানবাহন

যাতায়াতের পরিমাপ অনু যায়ী তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে
সরাসরি পথ কর আদায় করা হবে। এখন সমস্ত বাণিজ্যিক
যানবাহনই ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম সম্পন্ন হয়, সরকার
পুর�োন�ো যানবাহনগুলিতেও জিপিএস প্রযু ক্তি চালু করার
সু নিদিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে পথ
কর সংগ্রহের পরিমাণ ৩৪,০০০ ক�োটি টাকা পৌঁছতে পারে।
জিপিএস প্রযু ক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে ১ লক্ষ
৩৫ হাজার ক�োটি টাকা পথ কর সংগ্রহ হতে পারে।
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নেতাজীর জন্মোৎসব

মহান নেতার
প্রতি এক শ্রদ্ধার্য্ঘ

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস
করলে অধিকাংশই মানুষ উত্তর দেবেন
পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু। কিন্তু কতজন
জানেন, যে কে প্রথম ভারতের অস্থায়ী
সরকার গঠন করেছিলেন ? ভারত স্বাধীন
হওয়ার আগে প্রথম দেশের অস্থায়ী সরকার
গঠন করেছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।
তিনিই ছিলেন সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী।
২০১৮ সালের ২১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম
বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে লালকেল্লায় ভারতের
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। ২০২১
সালের ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ
চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীও সারা দেশে
পালিত হবে।
৬
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১

৮৯৭ সালের ২৩শে জানু য়ারী ওড়িশার
কটক শহরে জানকীনাথ ব�োস, তাঁর
ডায়েরিতে লিখেছিলেন, “আজ বিকেলে একটি
পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে”। সেই শিশুটিকে
পিতা জানকীনাথ একজন আইসিএস অফিসার
হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৯২০
সালে তাঁর এই ইচ্ছা বাস্তবায়িত করে ছেলেটি
আইসিএস পরীক্ষায় ভারতে চতুর্থ স্থান অধিকার
করে। কিন্তু তার ভাগ্যে লেখা ছিল, অন্যভাবে
ভারতমাতার সেবা।
১৫ – ১৬ বছর বয়সে ছেলেটি তার মাকে চিঠি
লিখে জিজ্ঞেস করেছিল, “অসহায় ভারতমাতার
ক�োন�ো সন্তান যদি নিজের নিহিত স্বার্থ
মাতৃভূমির সেবায় বিসর্জন দিয়ে আত্মোৎসর্গ না
করে, তাহলে বল�ো মা কবে আমরা তন্দ্রা থেকে
জেগে উঠব�ো ?” হয়ত�ো তার এই ভাল�োবাসা
এবং দেশপ্রেমের জন্যই তিনি ব্রিটিস সরকারের
আইসিএস অফিসার হিসেবে কাজ করতে পারেন
নি। ১৯২১ সালে তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস
থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার দাদা

নেতাজীর ঐতিহ্য রক্ষা এবং
সংরক্ষণের প্রচেষ্টা

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র
বসুর সাহসীকতা
সর্বজন বিদিত।
একজন বিদ্যান, সৈনিক
এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয়
নেতা, আমরা কিছু
দিনের মধ্যেই তার
১২৫তম জন্মজয়ন্তী
পালন করতে চলেছি,
সে জন্য একটি
উচ্চপর ্যায়ের কমিটি
গঠন করা হয়েছে।
আসুন আমার এই
বিশেষ উৎসব থেকে
বিপুল আয়�োজনের
মাধ্যমে পালন করি।

২০১৪ সাল থেকে সরকার, নেতাজী সু ভাষ চন্দ্র
ব�োসের মূ ল্যবান ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রকাশের
জন্য নানা রকম কর্মসূ চী পালন করছে।
২০১৮ সালের ২১শে অক্টোবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী, আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠার ৭৫তম
বর্ষ উৎসবে নেতাজীর সম্মানে লালকেল্লায়
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। স্বাধীনতার
পর এই প্রথমবার স্বাধীনতা দিবস ছাড়া অন্য
ক�োন�ো দিবসে লালকেল্লা থেকে জাতীয় পতাকা
উত্তোলন করা হল। এই অনু ষ্ঠানকে সম্বোধিত
করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, এটা সেই
লালকেল্লা, যেখানে ৭৫ বছর আগে নেতাজী
সু ভাষ চন্দ্র ব�োস বিজয়ী কুচকাওয়াজের স্বপ্ন
দেখেছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করে নেতাজী
ঘ�োষণা করেছিলেন, “একদিন লালকেল্লায় সম্পূর্ণ
গর্বের সঙ্গে এই তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলন
করা হবে। আজ ভারতের ১২৫ ক�োটি জনগণ
নতুন ভারতের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাবে,
নেতাজী সু ভাষ চন্দ্র বসু , যে নতুন ভারতের
স্বপ্ন দেখেছিলেন”। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে
আন্দামান এবং নিক�োবর দ্বীপপুঞ্জ সফরকালে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী, সেখানে নেতাজী সু ভাষ
চন্দ্র বসু দ্বারা তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের
৭৫ বছর পূ র্তি উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন।

২০২০র ২১শে ডিসেম্বর
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর ট্য়ুইট বক্তব্য
শরৎচন্দ্র ব�োসকে লেখেন, “শুধু মাটিতে দাঁড়িয়ে
আত্মোৎসর্গ এবং কষ্ট ভ�োগের মাধ্যমেই আমরা
জাতির উন্নয়ন ঘটাতে পারবে“। দপ্তর থেকে
পদত্যাগের পর তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের
উপদেশে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে যান।
ক্রমে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের
সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে একজন মহান স্বাধীনতা
সংগ্রামী এবং চিন্তাবিদে পরিণত হয়। দেশবাসী
এই মানু ষটিকে নেতাজী সু ভাষ চন্দ্র ব�োস নামে
জানে। নেতাজী প্রথম ব্যক্তি, যিনি মহাত্মা গান্ধীকে
“জাতির জনক” বলে সম্বোধন করেছিলেন।
১৯২১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে তিনি কমপক্ষে
১১ বার ব্রিটিশের কালান্তরালে ছিলেন।
১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর সু ভাষ চন্দ্র বসু
ভারতের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন।

ইত্তেহাদ, ইতমাদ এবং কু রবানী
ব�োস “দ্য ইন্ডিয়া স্ট্রাগল” নামে একটি দুই খন্ড
বিশিষ্ট বই লেখেন
l ১৯৪১ সালে নভেম্বর মাসে সুভাষ চন্দ্র ব�োস ফ্রি
ইন্ডিয়া সেন্টার এবং আজাদ হিন্দ রেডিও কিংবা
বার্লিনের ফ্রি ইন্ডিয়া রেডিও চালু করেন
l ইত্তেহাদ (একতা), ইতমাদ (বিশ্বাস) এবং কুরবানী
(উৎসর্গ)-কে তিনি আজাদ হিন্দ অভিযানের মূল
লক্ষ্য হিসেবে স্থাপন করেন
l
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নেতাজীর জন্মোৎসব

এক বছর ধরে উদযাপিত হবে
১২৫তম জন্মবার্ষিকী

সরকার, নেতাজী সু ভাষ চন্দ্র ব�োসের ১২৫তম
জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের
কমিটি গঠন করেছে। এই উচ্চপর্যায়ের কমিটিতে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে অনেক বিশেষজ্ঞ,
ইতিহাসবিদ, লেখক এবং নেতাজীর পরিবারের
সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজাদ হিন্দ
ফ�ৌজ সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও এই কমিটিতে
যু ক্ত করা হয়েছে। এই কমিটি ২০২১ সালে ২৩শে
জানু য়ারী থেকে শুরু হওয়া এই বর্ষ ব্যাপী উদযাপন
কর্মসূ চীগুলি নির্ধারণ করবে। সু ভাষ চন্দ্র বসু র
১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন, দিল্লি, কলকাতা এবং
দেশে – বিদেশে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনী
সম্পর্কিত সমস্ত স্থানে এই কর্মসূ চীগুলি পালন করা
হবে। এই ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের অংশ
হিসেবে কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেম�োরিয়ালে একটি
বড় প্রদর্শনী এবং “এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত” মূ ল
ভাবনা ভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক
অনু ষ্ঠানের আয়�োজন করা হবে।
৮

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

তিনি এই সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং
বিদেশ মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। লেফটেন্যান্ট
কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জী হয়েছিলেন প্রথম অর্থমন্ত্রী,
এ. এস. আইয়ার হয়েছিলেন “পাবলিসিটি” এবং
প্রোপ্যাগান্ডা মন্ত্রী এবং রাসবিহারী ব�োস ছিলেন এই
আজাদ হিন্দ সরকারের সু প্রীম অ্যাডভাইজার।
এই আজাদ হিন্দ সরকারকে তৎকালীন বিশ্বের
৯টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল। সবার আগে ১৯৪৩
সালের ২৩শে অক্টোবর, আজাদ হিন্দ সরকারকে
স্বীকৃতি দিয়েছিল জাপান। তার পর ক্রমে জার্মানী,
ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড, মাঞ্চু রিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া –
এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। জাপান সরকারের
সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বাহিনী ব্রহ্মদেশ (এখন
মায়ানমার), হয়ে উত্তর – পূ র্ব ভারতে প্রবেশের
পরিকল্পনা করেছিল। নেতাজী, তখন জাপান অধিকৃত
ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে বাহিনীর প্রধান দপ্তর
ঘ�োষণা করেন। ১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ, নেতাজীর
নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফ�ৌজ ভারতের ক�োহিমা শহর
দখল করে।

জাতীয় স্তোত্র এবং জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত
সিদ্ধান্ত

নেতাজী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত জন গণ মন কে

৬০ বছর পর নেতাজী সংক্রান্ত ফাইলগুলি ডিক্ল্যাসিফাই করা হয়েছে

নে

তাজী সু ভাষ চন্দ্র বসু র মৃত্যু সম্পর্কে সংশয় দূ র করতে
অন্তপক্ষে তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু
প্রত্যেক কমিটির প্রতিবেদনকেই সরকার, ফাইল চাপা দিয়ে
রেখেছিল। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দায়িত্ব গ্রহণের
পর এই প্রতিবেদনগুলি সর্ব সমক্ষে আনার সিন্ধান্ত নেন। ২০১৫
সালের ১৪ই অক্টোবর নেতাজীর পরিবারের ৩৫জন সদস্যকে
আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “যে জাতি তার ইতিহাস ভুলে
যায়, তারা ইতিহাস সৃ ষ্টির শক্তিও হারায়”। আমি ইতিহাসকে ধামা
চাপা দেওয়ার ক�োন�ো কারণ খুজে
ঁ পাই নি। সেজন্যে সরকার, এই
ফাইলগুলির ডি-ক্ল্যাসিফিকেশনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে”। আর
তার পর তিনি ২০১৫ সালের ৪ই ডিসেম্বর প্রথম দফায় নেতাজী
সংক্রান্ত ৩৩টি ফাইলকে ভারতের জাতীয় সংগ্রহাগারে হস্তান্তর
করেন। ২০১৬ সালে ২৩শে জানু য়ারী নেতাজীর জন্মদিবসে
প্রধানমন্ত্রী, ১০০টি ফাইলের ডিজিটাল কপি প্রকাশ করেন। সেই
ফাইলগুলি ওয়েব প�োর্টাল www.netajipapers.gov.in –এ
দেখা যাবে।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্তোত্র হিসাবে গ্রহণ করে
স্বাধীনতার পর ভারতের জাতীয় স্তোত্র হিসেবে
স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নেন।
তিনি জয় হিন্দকে সাধারণ শুভেচ্ছা সম্বোধন
হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু এই
শুভেচ্ছাটি সমস্ত ধর্মের মানু ষের কাছে গ্রহণয�োগ্য
এবং এর একটি সু ন্দর মূ র্ছনা আছে। নেতাজীর

ু
l লালকেল্লায় নেতাজী সভাষ
চন্দ্র ব�োসকে
নিয়ে একটি প্রদর্শনশালা স্থাপন করা
হয়। তাছাড়া সরকার, কলকাতায়
এরকম আরেকটি প্রদর্শনশালা স্থাপনের
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে
l ২০১৮ সালে আন্দামান এবং নিক�োবরে
তিনটি দ্বীপকে নতনু নামকরণ করা
হয়েছে। রস আইল্যান্ডের নাম রাখা
ু
হয়েছে নেতাজী সভাষ
চন্দ্র ব�োস দ্বীপ;
নীল আইল্যান্ডকে শহীদ দ্বীপ; এবং
হ্যাভলভ আইল্যান্ডকে স্বরাজ দ্বীপ
নামকরণ করা হয়
l ২০১৮
সালে
সরকার,
বিপর্যয়
ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয়
দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং
ু
ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সভাষ
চন্দ্র
ু
ব�োস আপদা প্রবন্ধন পরস্কার
নামক
ু
একটি বার্ষিক পরস্কার
ঘ�োষণা করেছে

ব্যক্তিগত সচিব এবং অনু বাদক আবিদ হাসান এই
জয় হিন্দ ধ্বনিকে শুভেচ্ছা সম্বোধন হিসেবে গ্রহণের
উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সম্বোধন নেতাজীর
পছন্দ হওয়ায় তিনি এটিকে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে
চালু করেছিলেন। আর সবুজ, সাদা এবং গেরুয়া
তেরঙ্গাকে আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় পতাকা
হিসেবে গ্রহণ করেন।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৯

উচ্চশিক্ষা

শতবার্ষিকী উদযাপন

সকলের জন্য শিক্ষা
এবং উন্নয়ন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী, আলিগড় মু সলিম ইউনিভার্সি টি
এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত�ো অভিজাত কেন্দ্রীয়
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র – ছাত্রীদের আত্মনির্ভর ভারত
অভিযানে গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে
উৎসাহিত করেন

এ

খন দেশ এমন একটি পথে এগিয়ে চলেছে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের
সাংবিধানিক অধিকার সু নিশ্চিত থাকবে। ধর্মের কারণে কাউকে পেছনে
ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না। এটাই “সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা
বিশ্বোয়াস” সংকল্পের মূ ল ভিত্তি। এই চিন্তা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশ, আত্মনির্ভর
ভারতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। ভারতের দুটি স্বনামধন্য
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় – আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি (এএমইউ) এবং
বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর বক্তব্যে এই আবেগের প্রতিধ্বনি শ�োনা গেছে। প্রধানমন্ত্রী
বলেছে, “আজ দেশ এমন পথে এগিয়ে চলেছে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের
জন্যে বৈষম্যহীন উন্নয়ন সু নিশ্চিত করা হবে। দেশ, এমন পথে এগিয়ে
চলেছে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার এবং তাদের
ভবিষ্যৎ সু নিশ্চিত থাকবে। দেশ, এমন পথে এগিয়ে চলেছে, যেখানে ধর্মের
কারণে কাউকে পিছিয়ে ফেলে রাখা যাবে না, প্রত্যেকে এগিয়ে যেতে পারবে
এবং নিজেদের স্বপ্নপূ রণ করতে পারবে। ‘সব কা সাথ’ সব কা বিকাশ,
১০

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বৈষম্যহীন উন্নয়ন

৪০ ক�োটিরও
বেশি গরীব
মানুষের ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্ট খ�োলা
হয়েছে

২ ক�োটিরও

বেশি গৃহহীনকে
পাকা বাড়ি তৈরি
করে দেওয়া হয়েছে

৮ ক�োটিরও

বেশি মহিলা
এলপিজি গ্যাস সংয�োগ
পেয়েছেন
কর�োনা অতিমারীর সময়
৮০ ক�োটিরও বেশি
জনগণকে বিনামূল্যে রেশন
সরবরাহ করা হয়েছে
৫০ ক�োটিরও বেশি
জনগণকে বিনামূল্যে ৫
লক্ষ টাকা পর্য ন্ত মূল্যের
চিকিৎসা সুনিশ্চিত করা
হয়েছে

মহামেডান অ্যাঙ্গল�ো – ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে এএমইউ

১৮৭৭ সালে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, আলিগড়ে মহামেডান অ্য়াঙ্গল�ো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। ১৯২০
সালে আলিগড় মু সলিম ইউনিভার্সি টি অ্যাক্ট অনু যায়ী এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কেরালার
মালাপ্পুরম, বাংলার মু র্শি দাবাদ এবং বিহারের কিষাণগঞ্জে তিনটি অফ – ক্যাম্পাস কেন্দ্র রয়েছে। ২০২০ সালের
২২শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করেন

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ
n

n

n

n

n

যখন আমরা নতনু ভারতের কথা বলি, তখন
দেশের উন্নয়নেও এই নতনু ভারত যেন পরিস্ফুট হয়।
সমাজকে যেন রাজনীতির কারাগারে অবরুদ্ধ না
থাকে
আজ দেশ, এমন পথে এগিয়ে চলেছে, যেখানে
প্রত্যেক নাগরিক বৈষম্যহীন উন্নয়নের মাধ্যমে
উপকৃত হবেন
ু
সরকার, মসলিম
কন্যাদের শিক্ষা এবং তাদের
ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিগত ৬ বছরে সরকার,
ু
ৃ দিয়েছে
প্রায় এক ক�োটি মসলিম
কন্যাকে ছাত্র বত্তি
একটা সময় ছিল যখন স্কুল গুলিতে মেয়েদের জন্য
ু
স্বতন্ত্র শ�ৌচাগার না থাকার ফলে মসলিম
কন্যাদের
স্কুল ছটু হওয়ার হার ছিল ৭০ শতাংশেরও বেশি।
স্বচ্ছভারত অভিযান চাল ু হওয়ার পর, গ্রামে গ্রামে
বিদ্য়ালয়গুলিতে ছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র শ�ৌচাগার
ু র হার কমে হয়েছে
তৈরি হওয়ায় মেয়েদের স্কুল ছটে
৩০ শতাংশ
ু দেওয়ার
তিন তালাক –এর কুপ্রথা দেশ থেকে তলে
ু
ু
মাধ্যমে আধনিক
মসলিম
সমাজ গড়ে ত�োলার
মাধ্যমে দেশ এগিয়ে চলেছে

বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, দেশের প্রাচীনতম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯২১ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিষ্ঠা করেন।
১৯৫১ সালের মে মাসে ভারতীয় সংসদে একটি আইন পাশ করে
এই বিশ্ববিদ্যালয়কে “জাতীয় গুরুত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান” হিসেবে
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে ঘ�োষণা করা হয়। ২০২০ সালের
২৪শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের
শতবার্ষিকী উদযাপন সমার�োহ উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করেন।
n

n

n

n

n

n

n

সব কা বিশ্বোয়াস’ হল এর ভিত্তি। দেশের নীতি এবং
সদিচ্ছায় এই সংকল্প প্রতিফলিত হচ্ছে। আজ দেশ,
গরীবদের জন্য যে সব প্রকল্প চালু করছে, তা জাতি,
ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক গরীব মানু ষের উন্নতি সাধনে
গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বভারতী, বেনারস
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি,
মাইস�োর ইউনিভার্সিটি, দিল্লি ইউনিভার্সিটি, মহাত্মা গান্ধী
কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে
ভারতের উন্নত শিক্ষার ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়। এই
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সেই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল, যখন

ূ বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতীর ১০০ বছরের যাত্রা অত্যন্ত তাৎপর্যপর্ণ।
ৃ এবং ভারতমাতার জন্যে কঠ�োর
গুরুদেবের আদর্শ, দূরদষ্টি
পরিশ্রমের একটি প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ৃ
গুরুদেবের বিশ্বভারতীর গঠনের দষ্টিভঙ্গীতে
একটি আত্মনির্ভ র
ভারত গঠনের লক্ষ্যও রয়েছে
আত্মনির্ভ র ভারত অভিযান, ভারতের উন্নয়নের পাশাপাশি গ�োটা
বিশ্বের উন্নয়নের পথ
আমাদের দেশ বিশ্বভারতীর মাধ্যমে গ�োটা বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তার
বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আজকের ভারত আন্তর্জাতিক স�ৌরজ�োটের
ু
ু
ৃ
মাধ্যমে বিশ্বে পরিবেশ সরক্ষা
সনিশ্চিত
করার অভিযানে নেতত্ব
দিচ্ছে
ভারতই একমাত্র বড় দেশ, যারা প্যারিস চক্ু তির পরিবেশ উন্নয়নের
লক্ষ্য সাধনে সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে
ৃ
গুরুদেবের দষ্টিতে
ভারতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা থেকে বিশ্বের উপকার
হবে। আর বিশ্বের যা কিছু ভাল�ো, তা থেকে ভারত শিক্ষা নেবে
নতনু জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে ভারত, এই লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা
করছে। নতনু জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বিশ্বভারতী একটি
ূ া পালন করছে
গুরুত্বপর্ণূ ভমিক

ভারত আধুনিক বুদ্ধিবেত্তার উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছিল।
সেজন্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপনের পিছনে যে দৃ ঢ়
মানসিকতা কাজ করেছে, সেই মানসিকতা আজ যখন
ভারত নতুন ভারতের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখনও
অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন করছে। সেই সময়ে
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কাঙ্খিত
মেধা উজ্জীবনে গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একই
ভাবে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মনির্ভর ভারতের
স্বপ্ন বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন করবে।
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দেশ

ব�োড়ো চুক্তি

স�োনালী
ভবিষ্যতের
অগ্রদূত
বিগত ২৭ বছরে এটি তৃতীয় চু ক্তি। এখন আর ক�োন�ো দাবি পূরণ বাকি নেই

২

(বিটিসি), ইউনাইটেড ব�োড়ো পিপুলস অর্গানাইজেশন
(ইউবিপিও), ন্যাশনাল ডেমেক্রেটি ফ্রন্ট অফ ব�োড়োল্যান্ড
(এনডিএফবি) –র চারটি শাখা আর অল ব�োড়ো স্টুডেন্স
ইউনিয়ন (এবিএসইউ) –র প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেছেন।
এই চুক্তির প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “৫০ বছর
অপেক্ষার পর আমাদের ব�োড়ো বন্ধুদের সঙ্গে সম্পাদিত
এই চুক্তি একটি নতুন যাত্রাপথ শুরু করল�ো। এই চুক্তি,
আসামের ঐক্যকে আর�ো শক্তিশালী করে উন্নয়নের পথে
উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে সু নিশ্চিত করবে।”
অতীতে ১৯৯৩ এবং ২০০৩ এর চুক্তি
সমাধান
প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আসাম রাজ্য
ব�োড়ো গ�োষ্ঠীগুলিকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে
সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঐতিহাসিক চু ক্তি
পারে নি। তাঁরা টেরিট�োরিয়াল কাউন্সিলের
এই চু ক্তি
সম্পাদিত হয় ২০২০র জানু য়ারী মাসে। এই চু ক্তি
আর�ো ক্ষমতার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে
অনু সারে ব�োড়োল্যান্ড টেরিট�োরিয়াল কাউন্সিলের
যাচ্ছিলেন। এবারের চুক্তিতে তাঁদের
নাম পরিবর্তন করে ব�োড়োল্যান্ড টেরিট�োরিয়াল
দাবিগুলির পূ র্ণ সমাধান হওয়ার ফলে প্রায়
রিজিয়ন (বিটিআর) রাখা হয়েছে। এই চু ক্তিতে
১৬১৫ জন সশস্ত্র আন্দোলনকারী হিংসার
বিডিআর-কে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, বেশ
পথ ত্যাগ করে মূ ল স্রোতে ফিরে আসেন।
বছর পু র�োন�ো
কিছু নতু ন জেলা যু ক্ত করে এর আসন সংখ্যা ৪০
ব�োড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে নির্দিষ্ট
ব�োড়ো
থেকে বাড়িয়ে ৬০ করা হয়েছে। এই চু ক্তির ফলে
প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয়
সমস্যার স্থায়ী
২০২০র ৩০শে জানু য়ারী ১৬১৫ জন বিচ্ছিন্নতাবাদী
সরকার, আগামী ৩ বছরে ১৫০০ ক�োটি
সমাধানের
আত্মসমর্পণ করে। ব�োড়ো আন্দোলনে হিংসার
টাকার বিশেষ প্যাকেজ প্রদান করবে।
লক্ষ্যে ব�োড়ো
ফলে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের পরিবারকে
ব�োড়ো চুক্তি কী ?
আন্দোলনকারীদের সরকার, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘ�োষণা করেছে।
১৯৭২ সালে স্বতন্ত্র ব�োড়োল্যান্ডের দাবি
জানিয়ে অল ব�োড়ো স্টুডেন্স ইউনিয়ন
জীবনকে উদযাপন করুন”। একদা দেশের সন্ত্রাসবাদ
(এবিএসইউ) আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭৪ সালে প্লেন
আক্রান্ত উত্তর – পূ র্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে শান্তি
ট্রাইবাল কাউন্সিল অফ আসাম ও ব�োড়োদের জন্য
প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।
স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবী জানায়। এই গ�োষ্ঠীগুলি অতীতে
১৯৯৩ – ২০২০, এই ২৭ বছরে ব�োড়ো প্রতিনিধিদের
অনেকবার হিংসাশ্রয়ী হওয়ায় তাদেরকে নিষিদ্ধ ঘ�োষণা
সঙ্গে এটি তৃতীয় চুক্তি। এর আগে ১৯৯৩ এবং ২০০৩
করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের হিংসা এবং সন্ত্রাসের
এ স্বাক্ষরিত চুক্তিতে তাদের কিছু দাবি মানা হয় নি।
ফলে সাধারণ মানু ষ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং এই
কিন্তু এবার এই চুক্তি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের
আন্দোলনকারীদের অনেকেই প্রাণ হারান।
প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব�োড়োল্যান্ড টেরিট�োরিয়াল কাউন্সিল

০২০ সালের জানু য়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য
সরকার এবং ব�োড়ো আন্দোলনকারীদের মধ্যে
ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী বলেন, “যারা এখনও উত্তর – পূ র্ব ভারত, দেশের
নকশাল অধ্যুষিত এলাকাগুলি কিংবা জম্মু -কাশ্মীরে যাঁরা
অস্ত্র ও হিংসায় বিশ্বাস করেন, তাঁদেরকে আমি ব�োড়ো
যু ব সম্প্রদায়ের থেকে প্রেরণা নিয়ে মূ ল স্রোতে ফিরে
আসার অনু র�োধ জানাই। আপনারা ফিরে আসু ন এবং

৫০

১২
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নবীন
শিল্পোদ্যোগীদের
জন্য

ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প

স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া ভারত সরকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সফল প্রকল্প।
ু
৫০,০০০ এরও বেশি স্টার্ট আপের সাফল্য কয়েক লক্ষ মানষের
কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি এবং জনগণের
ূ া পালন করেছে
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপর্ণূ ভমিক

২

০১৫ সালের ১৫ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী,
যখন লালকেল্লার প্রাকার থেকে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া
কর্মসূ চী ঘ�োষণা করেন, তখন সমগ্র জাতি এই
কর্মসূ চীকে সমর্থন করে। ২০১৬র ১৬ই জানু য়ারি এই
প্রকল্প উদ্বোধনের চার বছরের মধ্যেই ভারত, ৫০,০০০
এরও বেশি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের বৃ হত্তম
স্টার্টআপ দেশগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্প
শুধু যে নবীন শিল্পোদ্যোগীদের ভবিষ্যৎ গড়া ও বাণিজ্যিক
সমস্যার ম�োকাবিলায় প্রস্তুত করছে তা নয়, অসংখ্য
যু বক – যু বতীর কর্মসংস্থানও করছে।
স্টার্টআপ পরিকল্পনা ঘ�োষণা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী বলেছিলেন, “আমাদের ভারতকে সর্বশ্রেষ্ঠ
স্টার্টআপ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ব্যাঙ্কগুলি
নবীন শিল্পোদ্যোগীদের অল্প সু দে ঋণ দেবে। দেশের
বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ১.২৫ লক্ষ শাখা, সমাজের পিছিয়ে পড়া
মানু ষদের জন্যে বিশেষ প্রকল্প চালু করবে। যে স্টার্টআপ
প্রকল্পগুলিতে বেশি কর্মসংস্থান হবে, সেগুলিকে
বেশি সাহায্য করা হবে।”
এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার,
উদ্ভাবনকে লালন করা এবং স্টার্টআপগুলির
একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার
মাধ্যমে দেশে সু দূর প্রসারী
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বড় মাত্রায়
কর্মসংস্থান সু নিশ্চিত
করতে চায়।

আমি স্টার্টআপ, প্রযুক্তি এবং
উদ্ভাবনকে ভারতে পরিবর্তনে
্য উপায়
উদ্দীপক এবং কারকরী
বলে মনে করি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
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ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূ চি

ইনভেস্ট
ইন্ডিয়ার এক
ট্যুইট অনুসারে দৈনিক
ডিপিআইআইটি-তে প্রায়
২৬টি করে স্টার্ট-আপ
স্বীকৃতি পাচ্ছে

২০১৬র জানুয়ারি থেকে
২০২০-র ফেব্রুয়ারি
পর্য ন্ত
টি
স্টার্ট-আপ স্বীকৃতি
পেয়েছে

২৮,৯৭০

সাফল্যের কাহিনী

ভারতীয় শিশুদের জন্য ভারতীয় অ্যাপ

কুটকি
ু : স্নেহা এবং ভরত, এই দম্পতি কুটুকি নামে

৩.৩ লক্ষ

কর্মসংস্থান
(২৬,৯৫২টি স্টার্ট-আপ-এর প্রদেয় তথ্য থেকে)

স্টার্ট-আপ-এর শ্রেণী বিভাজন

l যদি ক�োনও স্টার্ট -আপ বেসরকারি সংস্থা অথবা পার্টনারশিপ
ু অথবা লিমিটেড লায়াবিলিটি
ফার্ম হিসেবে নথিভক্ত
ু হয়ে থাকে তাদের
পার্টনারশিপ হিসেবে নথিভক্ত
l স্টার্ট -আপ সংস্থার নাম নথিভক্ু তিকরণ বা স্বীকৃতিদানের দিন
থেকে ১০ বছর মেয়াদ পর্যন্ত
l স্বীকৃতিদানের সময় থেকে অথবা নাম নথিভক্ু তিকরণের দিন
থেকে যে ক�োনও একটি অর্থবর্ষে লেনদেনের পরিমাণ যদি
১০০ ক�োটির বেশি না হয়
l যে সমস্ত স্টার্ট -আপ উদ্ভাবন, উন্নয়ন অথবা পণ্যসামগ্রীর
ু
মান�োন্নয়ন বা প্রক্রিয়াকরণ অথবা পরিষেবার সঙ্গে যক্ত,
এমনকি এই স্টার্ট -আপ সংস্থার বাণিজ্যিক মডেল যদি
ৃ
ব্যাপক সংখ্যায় কর্মসংস্থান সষ্টির
ক্ষেত্রে অথবা সম্পদ
তৈরির ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হয়ে থাকে তবেই

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

l যদি ক�োনও স্টার্ট -আপ সংস্থা একটি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের
ু
বিভাজন অথবা পনর্গঠনের
মাধ্যমে গড়ে ওঠে, অবশ্য
ইতিমধ্যেই যদি ওই ব্যবসায়িক কাজকর্মের স্বীকৃতি থেকে
থাকে তাহলে সরকার নতনু গড়ে ওঠা সংস্থাটিকে স্টার্ট -আপ
হিসেবে গণ্য করবে না
ু সংস্থাগুলি
l এছাড়াও স্টার্ট -আপ ইন্ডিয়া প�োর্টালে নথিভক্ত
ু
ু
সরাসরি সরকারি সয�োগ-স
বিধা
পাওয়ার ক্ষেত্রে গণ্য হবে
ু
ু
না। এ ধরনের সংস্থাগুলিকে সয�োগ-স
বিধা
গ্রহণের জন্য
ৃ
পথকভাবে ডিপিআইআইটি-র কাছে আবেদন করতে হবে।
এর ফলে যে ক�োনও সংস্থাই মেধাসম্পদ পরিষেবা, সরকারি
ু
ু
সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় ছাড়ের সবিধার
মত�ো একাধিক সয�োগু
সবিধা পাবে
১৪

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

একটি অ্যাপের সূ চনা করেন, যা মেড ইন ইন্ডিয়া
কর্মসূ চীর একটি উজ্জ্বল দৃ ষ্টান্ত। এই অ্যাপ ভারতীয়
শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষার এক গুরুত্বপূ র্ণ মাধ্যম। কুটুকি
অ্যাপে যা কিছু রয়েছে তা সবই ভারতীয়। এমনকি,
এই অ্যাপ স্বতন্ত্রভাবে ভারতীয় শিশুদের জন্যই তৈরি
করা হয়েছে। অ্যাপটিতে আবৃ ত্তি, গল্প, অ্যানিমেশন
এবং অঙ্কনচিত্রের মত�ো এমন অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে
যা শিশুদের কাছে নতুন শিক্ষার উপাদান হয়ে উঠেছে।
সরকারের আত্মনির্ভর ভারত অ্যাপ ইন�োভেশন চ্যালেঞ্জ
প্রতিয�োগিতায় বিজয়ী হওয়ার পর এই অ্যাপটি প্রচারের
আল�োয় এসেছে। ই-শিক্ষা শ্রেণীতে এই অ্যাপটি পুরস্কার
পেয়েছে। এমনকি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বেতারে তাঁর ‘মন কি
বাত’ অনু ষ্ঠানে ২০২০-র ৩০ আগস্ট এই অ্যাপটির কথা
বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

স্টা

র্ট-আপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের সূ চনার পর থেকে
একাধিক কর্মসূ চি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী
ভারতকে কর্মপ্রার্থী থেকে কর্মদাতা হিসেবে রূপান্তরের
যে পরিকল্পনা করেছেন, তাতে এই উদ্যোগ বড় অবদান
রাখবে। একটি স্বতন্ত্র স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া টিম এই
কর্মসূ চিগুলি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এই দলটি শিল্প
এবং অভ্যন্তরীণ শিল্প প্রসার দপ্তরকে (ডিপিআইআইটি)
বিভিন্ন বিষয়ে সূ চিত করে থাকে। এই কর্মসূ চিগুলি দেশে
স্টার্ট-আপ সংস্কৃতির প্রসারে অনু ঘটকের ভূমিকা পালন
করছে। স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের মাধ্যমে স্টার্টআপগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং বহু শিল্পোদ্যোগী
ভারতে নিজেদের ব্যবসায় স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রে সু য�োগসু বিধাগুলি গ্রহণ করছেন।
স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া কর্মসূ চি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে
এক অনু কূল বাতাবরণ গড়ে তুলে স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলির
কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠেছে। দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে
একাধিক স্টার্ট-আপ গঠিত হয়েছে। প্রধান যে ১০টি
ক্ষেত্রে স্টার্ট-আপ গড়ে উঠেছে তার মধ্যে রয়েছে
তথ্যপ্রযু ক্তি পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জীবনবিজ্ঞান,

আয়ুর্বেদের মাধ্যমে সাফল্য
নাড়ি তরঙ্গিনী : এই স্বাস্থ্য পরিষেবা-ভিত্তিক স্টার্ট-

আপটির মূ ল ভিত্তি প্রোথিত রয়েছে আয়ু র্বেদে।
আইআইটি-র প্রাক্তনী ডঃ অনু রুদ্ধ জ্যোতি নাড়ি তরঙ্গিনী
স্টার্ট-আপ-এর প্রতিষ্ঠাতা। এই স্টার্ট-আপ একজন
ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয় চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে
সক্ষম। হার্ডওয়্যার এবং কৃত্রিম মেধার উপযু ক্ত সংমিশ্রণে
নাড়ি তরঙ্গিনী এমন এক সজ্ঞানমূ লক সফটওয়্যারের
ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় যা নাড়ি পরীক্ষা ব্যবস্থার
নতুন যু গের সূ চনা করেছে। কব্জির স্পন্দন রেকর্ড করার
তিনটি সেন্সর-ভিত্তিক যন্ত্র দেহের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়,
ঠিক যেভাবে একজন বৈদ্য হাতের নাড়ি টিপে শারীরিক
অসু স্থতার বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে পারেন। তবে, এই
স্টার্ট-আপ-এর উত্থানের যাত্রাপথ খুব একটা সহজ ছিল
না।
সরকারের স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে
এই সংস্থার গতিপথ সু গম হয়েছে।
এখন এই স্টার্ট-আপটি একটি সফল
সংস্থায় পরিণত হয়েছে এবং সম্প্রতি
আয়ু ষ মন্ত্রকের তথ্যপ্রযু ক্তি ক্ষেত্রে
উৎকর্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ সিলভার
অ্যাওয়ার্ড সম্মানে ভূষিত হয়েছে।
এছাড়াও সংস্থাটি ২০১৯-এ
বিচারকমণ্ডলীর বিশেষ পুরস্কার
হিসেবে লেক্সাস ডিজাইন
পুরস্কার পেয়েছে।
শিক্ষা, পেশাদারিত্ব এবং বাণিজ্যিক পরিষেবা, খাদ্য ও
শীতল পানীয়, কৃষি, আর্থিক প্রযু ক্তি বা ফিনটেক, গ্রিন
টেকনলজি, টেকনলজি হার্ডওয়্যার তথা পুনর্নবীকরণয�োগ্য
শক্তি।
স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া প�োর্টালের প্রাপ্ত তথ্য অনু সারে এখনও
পর্যন্ত ৪,৪৭,৩৪৩টি স্টার্ট-আপ সংস্থা স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া
হাবে নথিভুক্ত হয়েছে। এই হাব এমন একটি ‘ওয়ান-স্টপ
প্ল্যাটফর্ম’ যা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই এক অনু কূল বাতাবরণ
গড়ে তুলে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সু য�োগ করে দেয়।
পক্ষান্তরে স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রের বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হয়।
ডিপিআইআইটি-র পক্ষ থেকে প্রায় ৩৮,৭৫৬টি স্টার্টআপকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সিডবি-র পক্ষ থেকে
আরও ২৬৪টি স্টার্ট-আপকে তহবিল সহায়তা দেওয়া
হয়েছে। অন্যদিকে ২২১টি স্টার্ট-আপ কর ছাড়ের সু বিধা
পেয়েছে। দেশে উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে এক
সু বিস্তৃ ত কর্মসংস্কৃতির প্রসারে ‘অটল ইন�োভেশন মিশন’
(এআইএম) কর্মসূ চির সূ চনা করেছে। স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া
উদ্যোগের আওতায় সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্যালেন্ট
ইউটিলাইজেশন (সেতু) উদ্যোগেরও সূ চনা হয়েছে।

স্বীকৃত স্টার্ট-আপগুলিকে প্রদেয়
সুয�োগ-সুবিধা
স্বশংসায়ন : তিনটি পরিবেশমূ লক এবং ছয়টি শ্রম

আইনের মাধ্যমে স্বশংসায়ন এবং বিধি মেনে চলা
কর ছাড় : পরপর তিন বছর আয়করে ছাড়ের
সু বিধা এবং ন্যায্য বাজার মূ ল্য অনু যায়ী বেশি
পরিমাণ মূ লধন ও বিনিয়�োগের ক্ষেত্রেও ছাড়
ইজি ওয়ান্ডিং অফ ক�োম্পানি : ২০১৬-র ঋণ
পরিশ�োধে অক্ষমতা ও দেউলিয়া বিধির আওতায়
৯০ দিনের সময়সীমা

স্টার্ট-আপ সংক্রান্ত স্বত্ব আবেদন এবং
মেধাসম্পদ অধিকার সুরক্ষা : স্বত্ব দাখিলের

ক্ষেত্রে ফাস্ট-ট্র্যাক স্বত্ব আবেদন প্রক্রিয়ায় ৮০%
ছাড়
সরল সরকারি সংগ্রহ বিধি : আগাম আমানতের
প্রয়�োজনীয়তা ছাড়াই, আগাম লেনদেন ছাড়াই
এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরকারি বরাত প্রক্রিয়ায়
অংশগ্রহণের সু বিধা
সিডবি-র তহবিল য�োগান : বিকল্প বিনিয়�োগ
তহবিলের মাধ্যমে স্টার্ট-আপগুলিতে বিনিয়�োগের
জন্য তহবিল সংস্থান
স্বনিযু ক্তি এবং মেধা সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত ‘সেতু’ উদ্যোগের
ফলে এমন একটি অনু কূল মঞ্চ গড়ে উঠবে যা বিশ্বমানের
ইন�োভেশন হাব, গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ, স্টার্ট-আপ বিজনেস এবং
অন্যান্য স্বনিযু ক্তিমূ লক কর্মকাণ্ডের প্রসারে সহায়তা করবে,
বিশেষ করে প্রযু ক্তি পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে।
‘অটল টিঙ্কারিং ল্যাব’ গড়ে ত�োলার জন্য এখনও পর্যন্ত
সারা দেশে ১৪,৯১৬টি বিদ্যালয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।
এর মধ্যে ৪,৮৭৫টি বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ টাকার
অনু দান সহায়তা পেয়েছে। ‘অটল ইন�োভেশন মিশন’-এর
পক্ষ থেকে সারা দেশের ৮৬টি ইনকিউবেটরকে চিহ্নিত করা
হয়েছে এবং তাদের ইতিমধ্যেই আর্থিক সহায়তা দেওয়া
হয়েছে। ৮৬টি ইনকিউবেটর বা পৃষ্ঠপ�োষক সংস্থা ২০১
ক�োটি টাকা সহায়তা পেয়েছে। গত তিন বছরে ১,২৫০টির
বেশি স্টার্ট-আপ ‘অটল ইনকিউবেশন সেন্টার’-এর মাধ্যমে
সাহায্য পেয়েছে। এর মধ্যে ৫০০টি স্টার্ট-আপই মহিলা
পরিচালিত।
স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের ফলে ভারত বিশ্বের তৃতীয়
বৃ হত্তম স্টার্ট-আপ অনু কূল রাষ্ট্রে এবং তৃতীয় বৃ হত্তম প্রযু ক্তি
সদ্ব্যবহারকারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৫
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ূ কেন্দ্রে
নতু ন ভারতের মল

ূ
“যাত্রা নারায়াস্তু পজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা,
ূ
যাত্রাইতাস্তু ন পজ্যন্তে
সর্বস্তত্রফলা ক্রিয়া”
এর অর্থ হল মহিলারা যেখানে সম্মান পান, সেখানে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য্য ঘটে; এবং যেখানে মহিলাদের
মর ্যাদাহানি হয়, সেখানে ক�োনও কর্মকাণ্ডই ফলপ্রসূ হয় না। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহিলাদের প্রতি সম্মান
জানাতে যে গুরুত্ব আর�োপ করা হয়েছে তা উক্ত শ্লোকটি থেকেই সুস্পষ্ট। এরকম এক পরিস্থিতিতে
‘নতুন ভারত’-এর স্বপ্ন অসম্পূর ্ণ থেকে যায় যদি দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের ক্ষমতায়ন না করা সম্ভব
হয়। নারী ক্ষমতায়নের পেছনে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা বিভিন্ন কর্মসূচির অন্যতম চালিকাশক্তি।
এমনকি সরকারের একাধিক আদর্শই এই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। আজকের মহিলারা শিক্ষা, বিজ্ঞান,
রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধূলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তির নজির রেখেছেন।
১৬

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

০১৫-র ২২ জানু য়ারি, প্রায় ছয় বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর আবেদন
২ছিল
এক মহিলা-কেন্দ্রিক নতুন ভারত গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে শপথ

দেশের প্রধানমন্ত্রী
মেয়েদের জীবনের
সুরক্ষার জন্য
আপনাদের কাছে
আর্জি জানাচ্ছেন।
মেয়েদেরকে আপনার
পরিবার ও দেশের
গর্ব বলে মনে করুন,
আপনি দেখবেন শীঘ্রই
মানসিকতার পরিবর্তন
আসছে। ছেলে ও মেয়ে
উভয়েই দুটি ডানার
মত�ো যারা আমাদের
জীবনকে এক নতুন
উচ্চতায় নিয়ে যেতে
পারে। আমাদের
এই উচ্চতার শিখরে
প�ৌঁছতে শিশুদেরকে
ওড়ার এই ডানা দিতে
হবে এবং তাহলেই এই
স্বপ্ন পূরণ হবে।

গ্রহণের। তিনি বলেছিলেন, যে ক�োনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি এড়িয়ে
এবং সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতা দূ র করে মহিলা-কেন্দ্রিক নতুন ভারত
গঠনের পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই, নারী ক্ষমতায়ন ছাড়া
নতুন ভারতের ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সরকার নারী ক্ষমতায়নের
লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে যাতে মহিলাদের প্রত্যাশাগুলি পূ রণ
করা যায়। সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলেই আজকের মহিলারা না
কেবল পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন, বরং অনেক
ক্ষেত্রে পুরুষ সমাজকে ছাপিয়ে গেছেন। মহিলাদের সাফল্যের কাহিনী
প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ বা রাফায়েল যু দ্ধবিমান চালনা অথবা
সীমান্তে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া বা ক্রীড়াক্ষেত্রে সম্মানলাভের মধ্যেই
সীমাবদ্ধ নেই, তাঁরা সকলেই স্বনিযু ক্তির মাধ্যমে দেশের জিডিপি-তেও
অবদান রাখছেন। প্রকৃতপক্ষেই মহিলারা দেশের গর্ব হয়ে উঠছেন।
মহিলারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সমান সু য�োগ-সু বিধা পেলে তাঁরাও
দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও গ�ৌরবের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন।
এই বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখেই ২০২১-এর ২২ জানু য়ারি সমগ্র
জাতি ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূ চির ষষ্ঠ বার্ষিকী এবং ২৪
জানু য়ারি ‘জাতীয় শিশুকন্যা দিবস’ উদযাপন করবে। তাই এটা বলা
যেতেই পারে যে, সরকারের মহিলা-কেন্দ্রিক সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের
ফলেই নারী সমাজের ক্ষমতায়ন ঘটবে, যা একাধিক নারী-কেন্দ্রিক
কর্মসূ চি প্রণয়নের মূ ল ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

পরম্পরাগত বাধা-বিপত্তিগুলি দূরীকরণ

এক উন্নত রাষ্ট্র এবং এক কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নারী
ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূ র্ণ। আর এ কারণেই মহিলারা নতুন নতুন
ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছেন। সামরিক বাহিনী, পুলিশবাহিনী,
অসামরিক বাহিনী এবং রাজনীতিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব এখন
সবথেকে বেশি। এই কারণে ভারত এক নতুন যাত্রাপথে অগ্রসর
হচ্ছে এবং একাধিক ক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের সাহস পাচ্ছে।
২০১৬-র জানু য়ারিতে সরকার সিআরপিএফ এবং সিআইএসএফ-এ
কনস্টেবল পদে মহিলার জন্য ৩৩% সংরক্ষণের কথা ঘ�োষণা করেন।
পুলিশবাহিনীগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ান�োর ক্ষেত্রে এটি ছিল
এক মহৎ পদক্ষেপ। এমনকি, অসামরিক বাহিনীগুলিকে মহিলা-বান্ধব
করে ত�োলার ক্ষেত্রে সরকার এই পদক্ষেপ প্রশংসিত হয়েছে। ২০১৯এর সাধারণ নির্বাচনে প্রথমবার সংসদে ৭৮ জন মহিলা নির্বাচিত
হয়েছেন যা এযাবৎ সর্বোচ্চ। এমনকি, পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে
মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা সর্বকালীন রেকর্ড ৪৬% পৌঁছেছে।

সুস্থ-সবল মহিলা, সম ৃদ্ধ পরিবার

যদি পরিবারের একজন পুরুষ অসু স্থ হয়ে পড়েন সেক্ষেত্রে সেই পরিবারের
মহিলা বাড়ির কাজ সামলান�োর পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনযাপনের উভয়
দায়িত্ব পালন করেন। পক্ষান্তরে বাড়ির মহিলা যদি অসু স্থ হয়ে পড়েন,
তাহলে পরিবারের সমগ্র কাজে বিশৃ ঙ্খলা সৃ ষ্টি হয়। ঠিক এ কারণেই
সমাজ এবং পরিবারে মহিলারা দায়িত্ব পালনের কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন।
সরকার ২০১৪ থেকে মহিলাদের সু স্বাস্থ্যের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে
আসছে। নবজাতক এবং মাতৃত্বকালীন সু স্বাস্থ্য তথা সার্বিক কল্যাণের
ক্ষেত্রে সরকার প্রসবকালীন সময় থেকেই প্রয়�োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে আসছে।
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স্ট্যান্ড-আপ উইমেন, স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া

হিলারা আর্থিক দিক থেকে ব�োঝার মত�ো, এমন
অসত্য ধারণা ধীরে ধীরে ভ্রান্ত পরিণত হচ্ছে।
মহিলারা, এমনকি স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রেও নিজেদের কর্তৃত্ব
স্থাপন করেছেন। সরকারের ‘স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া’ কর্মসূ চির
মাধ্যমে মহিলাদের শিল্পোদ্যোগে ১০ লক্ষ থেকে ১ ক�োটি
টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ২০২০-র ৩০
এপ্রিল পর্যন্ত ৭৬,৪৫১ জন মহিলা শিল্পোদ্যোগীকে ১৭,০০০
ক�োটি টাকারও বেশি ঋণ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
এভাবেই মহিলারা পরম্পরাগত বাধা-বিপত্তিগুলি দূ রে
সরিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ
গড়ে তুলতে সফল হয়েছেন।
সরকার এটা নিশ্চিত করেছে যে
যাবতীয় সরকারি সংগ্রহের মধ্যে
অন্তত ৩% শতাংশ সংগ্রহ করতে
হবে মহিলা পরিচালিত অতিক্ষুদ্র,
ছ�োট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি
(এমএসএমই) থেকে। এটা সম্ভব
হয়েছে ৮,০০০-এর বেশি মহিলা

শিল্পোদ্যোগীর সফল রেজিস্ট্রেশনের ফলে। এঁরা সকলেই
সরকারি ই-মার্কেট প্লেস প�োর্টালে যু ক্ত হয়েছেন। সরকারি
ই-মার্কেট প্লেস প�োর্টালে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য
‘ওমেনিয়া’ এবং ‘স্বাত’-এর মত�ো উদ্যোগ গ্রহণ করা
হয়েছে। ‘মুদ্রা’ কর্মসূ চির আওতায় ৭০%-এর বেশি
সু ফলভ�োগী মহিলা, গ্রামীণ ভারতে ৬৬ লক্ষ স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীকে জাতীয় গ্রামীণ জীবনজীবিকা মিশনের আওতায়
সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, দারিদ্র্য দূ রীকরণের
পাশাপাশি মহিলাদের জীবনযাপনের মান বেড়েছে।
ম�োট জনধন য�োজনার সু ফলভ�োগীদের ৫৪% মহিলা।
অনলাইন ই-বিপণী প্ল্যাটফর্ম ‘মহিলা
ই-হাট’ ব্যবস্থার মাধ্যমে ৩২,০০০
বেশি শিল্পোদ্যোগী / স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
/ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সহায়তা
দেওয়া হয়েছে এবং মহিলা পরিচালিত
এ ধরনের সংগঠনগুলির কাছ থেকে
৭,০০০-এর বেশি পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ
করা হয়েছে।

তাঁদের কাছ থেকে সাফল্যের ক�ৌশল শিখনু

গ্রিন বায়�োটেক সলিউশন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সহপ্রতিষ্ঠাতা গীতা শ�োরি ইউমনাম এবং ডঃ অসেম সু ন্দরী
দেবী মণিপুরের ইম্ফলের বাসিন্দা। এঁরা দু’জনেই খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি এবং বনানী ক্ষেত্রে ২০১৯-এর
জাতীয় স্তরের শিল্পোদ্যোগী পুরস্কার পেয়েছেন। রাজ্যে
একটি অর্গ্যানিক সংস্থা গঠনের ক্ষেত্রে তাঁদের একাধিক
বাধা-বিপত্তির মুখ�োমুখি হতে হয়েছে। এই সংস্থাটি
কৃষকদের নিঃশুল্ক বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকে। এ
ধরনের পরিষেবার মধ্যে রয়েছে জৈব সারের ব্যবহার,
জৈব কীটনাশক, জলজ চাষাবাদ, গবাদি পশুপালন এবং
পরিবেশের সু রক্ষা। এই সংস্থাটি ২৫ জন মহিলাকে
স্বনির্ভর করে তুলতে কাজ দিয়েছেন।
২০১৬-তে ‘প্রধানমন্ত্রী সু রক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান’-এর সূ চনা
হয়। এই কর্মসূ চির আওতায় প্রসবকালীন পরিষেবা সহ
বিনামূ ল্যে চিকিৎসার সু বিধা এবং গর্ভবতী সমস্ত মহিলাকে
প্রতি মাসের ৯ তারিখে বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া
হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এই কর্মসূ চি শুরু হওয়ার
পর মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হার কমেছে। সরকারি পরিসংখ্যান
অনু যায়ী মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হার প্রতি ১ লক্ষে ২০১১-১৩-তে
১৬৭ থেকে কমে ২০১৫-১৭-তে ১২২ হয়েছে। এছাড়াও,
নবজাতক মৃত্যু হার প্রতি ১ লক্ষে কমে হয়েছে ২০১৩-র
২৮.৩% থেকে ২০১৮-তে ২২.৭%। ‘প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা
১৮

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

আর্লি ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের দুই সহ-প্রতিষ্ঠাতাই
মহারাষ্ট্র থেকে। এঁরা হলেন, শালিনী সন্তোষ কুমার
এবং বিজয়লক্ষ্মী নাগরাজ। ২০১৯-এ এঁরা জাতীয়
স্তরের শিল্পোদ্যোগী পুরস্কার সম্মানে ভূষিত হন।
শালিনী তাঁর মায়ের সঙ্গে স্বল্প পরিসরের একটি ঘরে
এই সংস্থার সূ চনা করেন। সেই সময় শালিনীর ছিল
সাত বছরের এক শিশু। আর্লি ফুড সংস্থাটি একটি
অর্গ্যানিক বা জৈব খাদ্য সম্ভারের সংস্থা, যেটি ভুট্টা ও
বাজরা-ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন
করে থাকে। এছাড়াও, ২৫টি ভিন্ন ধরনের স্ন্যাক্স
উৎপাদিত হয় এই সংস্থায়। বর্তমানে এই সংস্থার
বরাতের পরিমাণ মাসে ১৫ হাজারের বেশি।

য�োজনা’র মাধ্যমে ১.৮২ ক�োটির বেশি মহিলা লাভবান
হয়েছেন।
গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি আরও যত্নশীল হতে দক্ষ
পেশাদারদের গুরুত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করে সরকার
‘সু রক্ষিত মাতৃত্ব আশ্বাসন কর্মসূ চি’, ‘মিশন ইন্দ্রধনু ষ’,
‘প�োষণ অভিযান’-এর মত�ো একাধিক কর্মসূ চি গ্রহণ
করেছে। এই কর্মসূ চিগুলির মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যের
পাশাপাশি মহিলাদের সময়মত�ো পরামর্শ ও চিকিৎসা
পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক
ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে
নতুন উদ্যোগ
মুদ্রা য�োজনার
আওতায়
মহিলাদের
স্বনিযুক্তির
ক্ষেত্রে
৫০,০০০
টাকা থেকে
১০,০০,০০০
টাকা পর্য ন্ত
ঋণ সহায়তা
দেওয়া হয়। এই
কর্মসূচির

৭০%

সুফলভ�োগী
মহিলা

মহিলাদের মধ্যে আত্মনির্ভ রতার প্রসারে ৬
ক�োটির বেশি মহিলাকে স্বনির্ভ র গ�োষ্ঠীর
ু করা হয়েছে
সঙ্গে যক্ত
প্রধানমন্ত্রী জন ধন য�োজনার আওতায় ২২ ক�োটির
বেশি মহিলার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছে।
কর�োনা মহামারীর সময় এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে তিন
কিস্তিতে প্রত্যেকবার ৫০০ টাকা করে জমা করা হয়েছে
ূ
ু
স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া কর্মসচির
আওতায় নতনু ব্যবসা শরু
করার জন্য মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের ১০ লক্ষ টাকা থেকে
১ ক�োটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। একটি
ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখার ক্ষেত্রে এই ঋণ সহায়তা দেওয়া
ূ করা হয়েছে
বাধ্যতামলক
ু
ৃ অ্যাকাউন্ট কর্মসচির
ূ
সরকারের সকন্যা
সমদ্ধি
মাধ্যমে
ু
দেশে শিশকন্যাদের
ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই
ূ
ু
কর্মসচির
আওতায় ০-১০ বছর বয়সী কন্যাশিশদের
জন্য ডাকঘরগুলিতে অ্যাকাউন্ট খ�োলা যায়। এ ধরনের
ু
অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের ওপর সদের
হার
বার্ষিক ৮.১%

প্রধানমন্ত্রী ক�ৌশল
বিকাশ য�োজনার
আওতায়

২৬.৭৫

লক্ষ মহিলাকে
প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়েছে। আইটিআইগুলিতে মহিলাদের
নথিভুক্তিকরণের সংখ্যা
৯৭% বেড়েছে

এই প্রথমবার মহিলাদের সেনাবাহিনীর তিনটি
শাখাতেই কমব্যাট বা যু দ্ধ অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে
দায়িত্ব পালনে অনু মতি দেওয়া হয়েছে। সিআরপিএফ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পাসপ�োর্ট জারি করার
এবং সিআইএসএফ-এর কনস্টেবল হিসেবে ৩৩% ক্ষেত্রে ‘সিঙ্গল মাদার’দের বিশেষ সু বিধা দেওয়া হয়
পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে

পিএম উজ্জ্বলা – মহিলাদের জন্য
আশীর্বাদ

কাঠের আগুনে রান্নার ফলে না কেবল মহিলাদের স্বাস্থ্যহানি
হয়, সেইসঙ্গে পরিবেশেরও ক্ষতি হয়।উজ্জলা কর্মসূ চি
মহিলাদের কাছে তাই আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। দেশে পাঁচ
বছর আগে পারিবারিক রান্নার গ্যাস সংয�োগের সু বিধা
ছিল ৫৫% ক্ষেত্রে। কিন্তু এখন পারিবারিক রান্নার গ্যাস
সংয�োগ সু বিধা ৯৮% পরিবারে পৌঁছেছে। প্রায় ৮ ক�োটি

দরিদ্র পরিবারকে রান্নার গ্যাসের সংয�োগ দেওয়া হয়েছে।
সরকারের উদ্দেশ্যই হল, এই সংখ্যা ১০ ক�োটিতে নিয়ে
যাওয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনু সারে, কয়লা বা
কাঠ দিয়ে রান্নার বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতে বছরে প্রায় ১০
লক্ষ মৃত্যু এড়ান�ো সম্ভব হয়েছে।

খেলাধূলা থেকে বিজ্ঞান, প্রায় সবক্ষেত্রেই
ভারতকে গর্বিত করছেন

খেলার ময়দান হ�োক কিংবা বিজ্ঞান, প্রায় সবেতেই মহিলারা
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প্রচ্ছদ কাহিনী

নারী ক্ষমতায়ন

শিশুকন্যাদের প্রতি ভাল�োবাসা ক্রমবর্ধমান

ব্র

হ্মা যখন জীবনের সৃ ষ্টি করেছিলেন, মনু এবং শতরূপা তাঁর দেহ
থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন। পরে, তাঁদের পারস্পরিক বন্ধনে আরও
পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়। এর মধ্যে তিনটি শিশুকন্যা ও দুটি পুত্র-সন্তান।
কন্যাসন্তানদের নাম দেওয়া হয়েছিল আকুতি, দেবহুতি ও প্রসু তি।
পুত্র-সন্তানদের নামকরণ হয়েছিল উত্তনপাড় ও প্রিয়ব্রত। এই পাঁচটি
শিশুই ছিল বিশ্বে প্রথম। তবে একথা মনে রাখা প্রয়�োজন, এই পাঁচ
শিশুর মধ্যে তিনটি শিশুকন্যা ছিল। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়,
প্রকৃতি এবং ভগবান কন্যাশিশুদের প্রতিও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
ঈশ্বর কখনই পুত্র-সন্তান ও কন্যাসন্তানের মধ্যে প্রভেদ করেন না। এই
প্রভেদ মনু ষ্যসৃ ষ্ট। আর ঠিক এই কারণেই এখন শিক্ষিত সমাজে পুত্র
ও কন্যাশিশুর মধ্যে বিভেদের বাঁধন ভাঙতে চলেছে। কন্যাশিশু ভ্রূণ
হত্যা থেকে নবজাতক কন্যাশিশুর হত্যা ও তাদের পরিত্যক্ত অবস্থায়
ছেড়ে দেওয়ার মত�ো বিভিন্ন সামাজিক কু-প্রথাগুলির বিরুদ্ধে সমাজের
বিভিন্ন শ্রেণীতেই সচেতনতা বেড়েছে। তাই এখন দম্পতিরা অধিকাংশ
ক্ষেত্রে কন্যাশিশু দত্তক নিচ্ছেন। বিবেক (নাম পরিবর্তিত) ভদ�োদরার
একজন হ�োটেল ম্যানেজার যিনি কন্যাশিশু দত্তক নেওয়ার বিষয়টিকে
ইতিবাচক বলেই মনে করেন। এমনকি তিনি নিজেও একটি শিশুকন্যা
গ্রহণ করেছেন। সেন্ট্রাল অ্যাডপটেশন রিস�োর্সেস অথরিটির (কারা) কাছ
থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনু যায়ী দেখা গেছে, সাধারণ মানু ষের মধ্যে শিশুকন্যার
প্রতি চিন্তাভাবনায় বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। কারা-র আরও একটি তথ্য
অনু যায়ী দেখা গেছে ২০১৫-১৬-তে ভারতীয় দম্পতিরা ৩,০১১টি শিশু
দত্তক নিয়েছেন। এর মধ্যে পুত্র-সন্তান দত্তক গ্রহণের সংখ্যা ১,১৫৬
এবং শিশুকন্যা দত্তক গ্রহণের সংখ্যা ১,৮৫৫। শিশুকন্যাদের দত্তক
গ্রহণের সংখ্যায় এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ২০১৮-১৯ এই অব্যাহত ছিল।
বছর
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১

দত্তক গ্রহণের
সংখ্যা
৩,০১১
৩,৭৮৮
৩,৮২৩
৪,০২৭
৩,৭৪৫
২,২৮৫

পু ত্র-সন্তান কন্যাসন্তান
১,১৫৬
১,৪৩৩
১,৪৮৩
১,৬২৯
১,৫৫৮
৯৫৪

১,৮৫৫
২,৩৪৫
২,৩৪০
২,৩৯৮
২,১৭৮
১,৩৩১

(২০২০-র ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত)

নিজেদের সাফল্যের উচ্চতাকে সূ র্যের কাছাকাছি নিয়ে গেছেন।
প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লিঙ্গ সমতায় এক নতুন যু গের সূ চনা
হয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকার ম�ৌলিক পরিকাঠাম�োর সু য�োগসু বিধা প্রদান করে তরুণ প্রতিভাবানদের ক্রীড়া নৈপুণ্য
বাড়ান�োর সু য�োগ করে দিচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযু ক্তি ক্ষেত্রেও
মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানমূ লক
মানসিকতার প্রসারে পৃথকভাবে মহিলাদের জন্যই ১৬টি
২০
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টেকনলজি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে কিরণ
ফেল�োশিপ কর্মসূ চির মাধ্যমে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে
মহিলা বিজ্ঞানীদের কর্মপ্রচেষ্টা সফল করে ত�োলার জন্য
ফেল�োশিপ দেওয়া হচ্ছে।

সুরক্ষিত ও নিরাপদ মহিলা, ক্ষমতায়িত
রাষ্ট্র

মহিলাদের সু রক্ষার বিষয়টিতে আশ্বস্ত করা প্রকৃতপক্ষেই
তাঁদের সমৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূ র্ণ অঙ্গ। এই লক্ষ্যে
সরকার মহিলাদের সু রক্ষা ও নিরাপত্তায় আপ�োসহীন
মন�োভাব গ্রহণ করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে
এটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে মহিলাদের বিরুদ্ধে যে
ক�োনও ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির সংস্থান
থাকতে হবে। এই লক্ষ্যে সংসদে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে
একাধিক সংশ�োধন হয়েছে। এই সংশ�োধনগুলির ফলে
১২ বছর বয়সী ক�োনও শিশুকন্যার ধর্ষণের অভিয�োগ
প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ডের সংস্থান করা হয়েছে। এমনকি,
১৬ বছরের কম বয়সী শিশুকন্যাদের ধর্ষণের ক্ষেত্রে
সাজার পরিমাণ ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ২০ বছর করা

বেটি বাঁচাও, বেটি
পড়াও কর্ম সূচি
বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কর্মসূ চির ফলে লিঙ্গ সমতায়
লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। সর্বভারতীয় পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা
প্রতি হাজার জন বালকের ক্ষেত্রে বালিকাদের সংখ্যা
২০১৪-১৫-র ৯১৮ থেকে বেড়ে ২০১৯-২০-তে ৯৩৪ হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর #SelfieWithDaughter এবং
#BharatKiLaxmi অভিযানের দরুণ সমাজের বহু দশক
পু রন�ো মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্ত ন এসেছে

২০১৪-১৫-তে ব্যবহার
উপয�োগী শ�ৌচাগারের
সংখ্যা ৯২.১০% থেকে
বেড়ে ২০১৮-১৯-এ

৯৫.০৬%

হয়েছে
এর ফলে স্কুলছুটের
সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে
সূ ত্র : শিক্ষা মন্ত্রক

বেটি পড়াও অভিযানের মাধ্যমে ১৯,৭২
ু
লক্ষ শিশকন্যাকে
উৎসাহ ভাতা দেওয়া
হয়েছে। সংখ্যালঘ ু সম্প্রদায়ের ১.৫
ু
ক�োটির বেশি শিশকন্যাকে
পড়াশ�োনা
ৃ হিসেবে ২,৩১৫ ক�োটি টাকা
খাতে বত্তি
দেওয়া হয়েছে
ূ
বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কর্মসচির
ূ
সচনার
পর শিক্ষার প্রতিটি স্তরে
বালিকাদের অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা বেড়েছে
প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয়ে বালিকাদের
ু
আত্মসরক্ষার
প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

২০১৪-১৫ থেকে
২০১৯-২০ পরন্ত্য
টি
মাল্টি-সেক্টোরাল
জেলার মধ্যে
এসআরবি-তে
টি
জেলায় লক্ষ্যণীয়
অগ্রগতি ঘটেছে

৪০৫
২৮২

নির্ভয়া তহবিলের আওতায় সরকার ৫,৬০০ ক�োটি
টাকার একাধিক প্রকল্প রূপায়ণে অনু মতি দিয়েছে।
পুলিশ থানাগুলিতে মহিলা হেল্পডেস্ক স্থাপন এবং
সেগুলির মান�োন্নয়নে ১০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা
হয়েছে

শিশুকন্যাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য সু কন্যা
সমৃ দ্ধি অ্যাকাউন্ট কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। এই
কর্মসূচির আওতায় এখনও পর্যন্ত ১.৫৬ ক�োটি ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টে ৪৭,৬৯৪ ক�োটি টাকা জমা করা হয়েছে

হয়েছে। দ্রুত ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়া সু নিশ্চিত করতে
আইন অনু যায়ী জঘন্যতম অপরাধের ক্ষেত্রে তদন্ত ও বিচার
প্রক্রিয়ার কাজ দু’মাসের মধ্যে শেষ করা বাধ্যতামূ লক
হয়েছে। দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার ফলে শিকার হওয়া ব্যক্তি
এবং তাঁর পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদেরও সু রক্ষার বিষয়টি
সু নিশ্চিত হয়। হিংসা শিকার মহিলাদের জন্য হেল্পলাইন
নম্বর ১৮১ চালু করা হয়েছে অথবা সরকারি ও বেসরকারি
উভয় ক্ষেত্রেই কর্মস্থলে মহিলাদের সু বিধার্থে ‘শি-বক্স’
কার্যকর হয়েছে।

গার্হস্থ্য হিংসার শিকার মহিলাদের অভাব-অভিয�োগের
নিষ্পত্তির জন্য ‘ওয়ান-স্টপ সেন্টার’ (ওএসসি) চালু
হয়েছে। ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭৩০টি জেলায় ৭৩৩টি
এ ধরনের কেন্দ্র স্থাপনে অনু মতি দেওয়া হয়েছে। এর
মধ্যে ৭০০টি কেন্দ্রে ৩ লক্ষের বেশি মহিলা বিভিন্ন সাহায্য
পেয়েছেন।
নির্ভয়া তহবিল সদ্ববহার করে ১,০২৩টি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত
স্থাপন করা হয়েছে এবং থানাগুলিতে মহিলা হেল্পডেস্ক চালু
ও সেগুলির মান�োন্নয়নে ১০০ ক�োটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে।
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প্রচ্ছদ কাহিনী

নারী ক্ষমতায়ন

এছাড়াও, ‘হিম্মত’ ম�োবাইল অ্যাপ চালু করার জন্য ১৬.২৩
ক�োটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই অ্যাপ মহিলা এবং পুলিশের
মধ্যে য�োগসূ ত্র হিসেবে কাজ করবে।মহিলা ও শিশুদের
ক্ষেত্রে মানবপাচারের মত�ো গুরুতর সমস্যার ম�োকাবিলায়
সংসদে মানবপাচার প্রতির�োধী বিল পাস হয়েছে। এই বিল
পাস হওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের মানবপাচারের ক্ষেত্রে
আরও বেশি নজরদারি এবং মামলাগুলির দ্রুত ন্যায়বিচার
পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এমনকি এই আইনে বলপূ র্বক
শ্রমদানে বাধ্য করা, পতিতাবৃ ত্তি, য�ৌন নিগ্রহ, বলপূ র্বক
বিবাহ প্রভৃতির মত�ো ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
এবং উপযু ক্ত শাস্তির সংস্থানও রয়েছে।

শিক্ষিত নারী : এক শক্তিশালী সমাজের
ভিত্তি

আপনি যখন একজন মহিলাকে শিক্ষিত করে তুলবেন
তখন আপনি একটি পরিবারকেও শিক্ষিত করবেন।
সরকার এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং স্কুল
থেকে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ার সমস্যার
সমাধানে প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সঠিক দিশায়
অগ্রসর হচ্ছে। সরকারের এই উদ্যোগ থেকে এটা
পরিস্কার যে বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় শ�ৌচালয়ের
অভাব এবং মেয়েদের সম্পর্কে ভূল ধারণা, তাদের স্কুলছু ট
হওয়ার পেছনে বড় কারণ। তাই, প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা
থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণে স্বচ্ছ ভারত মিশন শুরু
করার কথা ঘ�োষণা করেছিলেন। এই কর্মসূ চি শুরু হওয়ার
পর বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের জন্যই ৪.১৭ লক্ষ শ�ৌচাগার
নির্মিত হয়েছে এবং গ্রামীণ ভারতে নির্মিত শ�ৌচাগারের
সংখ্যা ১০.২৯ ক�োটি। এর ফলে একদিকে যেমন
বিদ্যালয়গুলিতে স্কুলছু টের সংখ্যা কমেছে, অন্যদিকে
মেয়েদের বিদ্যালয়গুলিতে নাম নথিভুক্তিকরণের হার
ছেলেদের ৮৯.২৮% থেকে বেড়ে ৯৪.২৩% হয়েছে।
মেয়েরা পরিবারের কাছে আর্থিক ব�োঝা, এরকম বিভ্রান্তিকর
দৃ ষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা দূ র করতে সু কন্যা সমৃদ্ধি য�োজনা
এবং এ ধরনের অন্যান্য বৃ ত্তিমূ লক কর্মসূ চিগুলি বড় ভূমিকা
নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও এখন মেয়েরা আরও
বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসছে এবং আইটিআই-গুলিতে
কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হচ্ছে। এই সমস্ত
পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আইটিআই-গুলিতে মেয়েদের নাম
নথিভুক্তির হার ২০১৪-র তুলনায় বেড়ে এখন প্রায় দ্বিগুণ
হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান অনু যায়ী ভারতে ২০১১তে ১৫ বছরের বেশি বয়সী প্রায় ৫৯% মেয়ে শিক্ষিত
হত। ২০১৮-তে শিক্ষণ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা বেড়ে
৬৬% হয়েছে।

মহিলাদের মর্যাদা রক্ষায় অভিযান

প্রতিটি পরিবারে শ�ৌচাগার নির্মাণ কেবল পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয় নয়, বরং মহিলাদের মর্যাদা
২২

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

নতুন আইনের মাধ্যমে
সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়েছে
১২ বছরের কম বয়সী বালিকার ধর্ষণের
ক্ষেত্রে সাজা হিসেবে মতৃ ্যুদন্ডের সংস্থান।
ু
এই আইনে ধর্ষণের মামলার শনানি
দু’মাসের মধ্যে শেষ করার সংস্থান রয়েছে

ু তিন তালাক প্রথা রদ হয়েছে।
আইন অনযায়ী
ু
হজ যাত্রার সময় মসলিম
মহিলাদের সঙ্গে
ূ
ু
বাধ্যতামলকভাবে
মেহরম (পরুষ
সঙ্গী)
ূ নয়
থাকা এখন আর বাধ্যতামলক

ু
মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে যক্ত
ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে জাতীয় স্তরে একটি
তথ্যভাণ্ডার গড়ে ত�োলা হচ্ছে। এ ধরনের
ু
মামলাগুলির দ্তরু শনানির
জন্য সারা দেশে
১,০২৩টির বেশি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গড়ে
ত�োলা হচ্ছে

ু
দেশে প্রতিটি পলিশ
থানায় অন্তত একটি
মহিলা হেল্পডেস্ক চাল ু হয়েছে। এছাড়াও
সারা দেশে ৭০০-র বেশি ‘ওয়ান-স্টপ
সেন্টার’ চাল ু রয়েছে। কর্মরত মহিলাদের
জন্য আইনে প্রয়�োজনীয় পরিবর্তন করা
হচ্ছে

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ৩৫০টির বেশি কর্মসূচি
সম্পর্কে সচেতন হতে ‘নারী প�োর্টাল’ চালু করা
হয়েছে। এই প�োর্টালে এই কর্মসূচিগুলির বিবরণ
একইসঙ্গে দেওয়া রয়েছে
রক্ষার ক্ষেত্রেও এই অভিযান গুরুত্বপূ র্ণ হয়ে উঠেছে। আজ
৬ লক্ষের বেশি গ্রাম প্রকাশ্য স্থানে শ�ৌচকর্ম মুক্ত ঘ�োষিত
হয়েছে। কেবল শ�ৌচাগার নির্মাণ করেই মহিলাদের মর্যাদা
রক্ষা করা সম্ভব নয়, বরং সমাজে তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতায়নে
বাড়ির মালিকানার অধিকার থাকাও জরুরি। বাড়ির
মালিকানার অধিকারের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী
আবাস য�োজনার আওতায় কেবল গ্রামীণ ভারতেই মহিলাদের
জন্য ৩৮ লক্ষের বেশি গৃহ নির্মাণে অনু মতি দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, স্বামী এবং স্ত্রীর য�ৌথ অংশীদারিত্ব রয়েছে আরও

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে
বিশেষ অগ্রাধিকার
ু
মহিলাদের সস্বাস্থ্যের
জন্য সরকার স্যানিটারি প্যাড
বিক্রি করছে যার প্রত্যেকটির দাম ১ টাকা। প্রধানমন্ত্রী
জন-ঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে ৭ ক�োটির বেশি এ ধরনের
প্যাড বিক্রি করা হয়েছে। এমনকি, এই প্যাড জিএসটি
ু মক্ত
ু
শল্ক

মিশন ইন্দ্রধনষু অভিযানের আওতায় ৯০ লক্ষের বেশি
গর্ভবতী মহিলাকে টিকা দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের
মর্যাদা রক্ষায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় প্রতিটি
পরিবারে শ�ৌচাগার গড়ে ত�োলা হয়েছে
ৃ
মাতত্বকালীন
ছটু ির সময়সীমা ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে
২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। এই প্রথমবার কর্মরত মহিলাদের
জন্য প্রতিটি কার্যালয়ে ক্রেশ বা বাচ্চার দেখাশ�োনার
ব্যবস্থা করা হয়েছে
ূ আওতায় ৭,৪১১ ক�োটি
২০১৭ থেকে প�োষণ কর্মসচির
টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে
ৃ
মাতত্বকালীন
মতৃ ্যু হার ২০১৬-১৮ পর্যন্ত সময়ে কমে
১১২ হয়েছে। ২০১৫-১৭ পর্যন্ত সময়ে এই হার ছিল ১২২
এবং ২০১৪-১৬ পর্যন্ত সময়ে এই হার ছিল ১৩০
প্রধানমন্ত্রী মাত ৃ বন্দনা য�োজনার মাধ্যমে ১.৮২ ক�োটির
বেশি মহিলা লাভবান হয়েছেন এবং তাঁদের ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৭,৮৪৯ ক�োটি টাকা হস্তান্তরিত
করা হয়েছে

৩২,০০০ বেশি মহিলা শিল্পোদ্যোগী সরকারি
ই-মার্কেট প্লেস (জেম) ব্যবস্থার সঙ্গে যু ক্ত হয়েছেন,
এর ফলে ছ�োট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিতে
মহিলাদের অংশগ্রহণ সু নিশ্চিত হয়েছে
৫৫.৭ লক্ষ ক্ষেত্রে। সরকার তিন তালাকের মত�ো সামাজিক
কু-প্রথা আইন অনু যায়ী নিষিদ্ধ ঘ�োষণা করেছে এবং এর ফলে
মুসলিম মহিলারা মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারছেন।
তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে কঠ�োর অনু শাসন এবং
বৈষম্যের ফলে ক�োনও একজন মহিলা যদি অ-কাশ্মীরিকে
বিয়ে করতেন, তাহলে তাঁর ছেলে-মেয়েদের সেই সম্পত্তির
ওপর ক�োনও অধিকার থাকত না। এখন আইন অনু যায়ী
এই প্রথার সংস্কার করে প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া
হয়েছে।যাঁরা বিবাহের পর তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন, তাঁদের

বিরুদ্ধে কঠ�োর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সরকারের

সামাজিক ক্ষমতায়ন
মহিলা-কেন্দ্রিক

উদ্যোগগুলির ফলে
সামাজিক দৃ ষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূ চনা
হয়েছে। সরকার মহিলাদেরকেও সমান সু য�োগ-সু বিধা
দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৭৮-এর সারদা আইনে সংশ�োধনের
লক্ষ্যে একটি টাস্ক ফ�োর্স গঠন করেছে। এই টাস্ক ফ�োর্স
মহিলাদের বিবাহের ন্যূনতম বয়সের বিষয়টি পুনরায়
বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবে; বর্তমানে ১৮ বছর বয়স
হলেই মেয়েদের বিয়ে আইনত বৈধ। যে ক�োনও ধরনের
হিংসাত্মক ঘটনা থেকে মহিলাদের স্বার্থ সু রক্ষায় সরকার
সম্প্রতি গর্ভপাত আইনে সংশ�োধন করেছে। এই আইন
সংশ�োধিত হওয়ার ফলে গর্ভপাতের সময়সীমা বাড়িয়ে
২০ সপ্তাহ থেকে ২৪ সপ্তাহ করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন
সবেতন ছু টির মেয়াদও ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে
২৬ সপ্তাহ হয়েছে। এই প্রথমবার সামাজিক কলঙ্ক
ম�োচনের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাকার থেকে
স্যানিটারি প্যাডের কথা উল্লেখ করেছিলেন। জাতির
উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সরকার দরিদ্র
ব�োন ও কন্যাদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে
দেওয়ার ব্যাপারে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জনঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে ১ টাকা দামে স্যানিটারি প্যাড
সরবরাহ করে আমরা ব�োন ও কন্যাদের কল্যাণে সক্ষম
হয়েছি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ৬ হাজারের বেশি
জন-ঔষধি কেন্দ্র থেকে ৫ ক�োটির বেশি স্যানিটারি
প্যাড দরিদ্র মহিলাদের সরবরাহ করা হয়েছে। আজ
মহিলারা অনেক স্বাধীন, আর্থিক দিক থেকেও স্বনির্ভর
এবং দৃ ঢ়প্রত্যয়ী। তাঁদের মধ্যে সু রক্ষার ব্যাপারে
একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছে। তাই তাঁরা এখন
কেবল স্বপ্নই দেখেন না, তা বাস্তবায়িত করার কথাও
ভাবেন। মানসিকতায় এই পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব
হয়েছে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই। এক সময়
মহিলাদের কম গুরুত্বপূ র্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হত।
এখন সময় পাল্টেছে। তাই, যদি শিশুকন্যার জন্ম হয়
- এমন মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে “শিশুকন্যা জন্ম
নিয়েছে!” - এরকম মানসিকতা ও দৃ ষ্টিভঙ্গির বিকাশ
ঘটেছে। আর এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক নারী
দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশ্য তাঁর এই
সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে ১৩০ ক�োটি ভারতবাসীর
একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের আশাআকাঙ্ক্ষা দূ র করা এবং সমস্ত পরিষেবা মহিলাদের
কাছে পৌঁছে দেওয়া। সরকারের এই প্রয়াসের ফলেই
নতুন ভারতের নারী সমাজ ধীরে ধীরে নতুন উচ্চতায়
পৌঁছচ্ছে এবং প্রতিটি পর্যায়ে সরকারের উৎসাহদান ও
যথাযথ পদক্ষেপের ফলে তাঁরা উপকৃতও হচ্ছেন।
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দেশ

খেলনা উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা

একটি শিশুর মানসিক, সামাজিক, দৈহিক ও
ভাবানু ভূতির বিকাশে খেলনার স্বতন্ত্র গুরুত্ব
রয়েছে। কিন্তু ভারতে যত খেলনা পাওয়া যায়, তার
কেবল ১৫% এ দেশে উৎপাদিত হয়। শুধু তাই নয়,
৭ লক্ষ ক�োটি টাকার বিশ্ব বাজারে ভারতের অংশ
কেবল ০.৫%, যা নিতান্তই নগণ্য। তাই প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী আত্মনির্ভর ভারতে সামিল হওয়ার
জন্য দেশীয় খেলনা শিল্পকে সক্রিয় অংশগ্রহণের
আহ্বান জানিয়েছেন
তাই শিশুদেরকে
ক্ষতিকারক খেলনা থেকে
দূরে রাখতে হবে ...

যে

খানে হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, সেখানে খননকার্যের
ফলে একাধিক খেলনার নমুনা ও নিদর্শন মিলেছে।
তাই, খেলনার পেছনে যে কাহিনী রয়েছে তা কয়েক হাজার
বছরের পুরন�ো। এমনকি, হরপ্পা সভ্যতার সময়েও শিশুদের
মানসিক বিকাশে খেলনার গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা ছিল। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী তাঁর বেতার অনু ষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এ সম্প্রতি
খেলনার গুরুত্বের ওপর জ�োর দিয়ে বলেছেন, ভারতীয়
সংস্কৃতি ও ভাবধারার সঙ্গে খেলনার এক আত্মিক সম্পর্ক
রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র
এবং সমস্ত বিদ্যালয়েও শিশুদের সার্বিক বিকাশে পাঠ্যসূচির
অঙ্গ হিসেবে শিক্ষাদানের এক কার্যকর মাধ্যম রূপে খেলনার
বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এখন সময় এসেছে
ভারতীয় খেলনা শিল্পকে উৎসাহিত করার এবং এই কাজে
‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’ উদ্যোগকেও অনু সরণ করা যেতে
পারে। এই কারণেই ভারতীয় খেলনার প্রসারে জ�োরাল�ো
সওয়াল করার উপযু ক্ত সময় আমাদের কাছে এসেছে।

২৪

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

ক্ষতিকারক খেলনা
প্রায় ৬৬.৯%
আমদানিকৃত
খেলনাই ক্ষতিকারক।
ক�োয়ালিটি কাউন্সিল
অফ ইন্ডিয়ার
(কিউসিআই) এক
সমীক্ষায় এই তথ্য
উঠে এসেছে

ভারতে ৯৩% বেশি খেলনাই
আমদানি করতে হয়।
এমনকি আমদানি এই
খেলনাগুলি অধিকাংশই
উৎপাদিত হয় চিনে।
কিউসিআই-এর প্রতিবেদন
অনু যায়ী সফট টয়েজ সেই
ধরনের খেলনা যেগুলি
সাধারণত বাচ্চা ও শিশুদের
দৃ ষ্টি আকর্ষণ করে, সেগুলির
অধিকাংশতেই এমন ধরনের
রাসায়নিক উপাদান থাকে
যা কর্কট র�োগের কারণ
হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই রাসায়নিকের
নাম ফথালেট।এমনকি, এ
ধরনের খেলনাগুলি থেকে
যে ফাইবার নিষ্কাশিত
হয় তা মু খ, নাক, গলা
এবং ফুসফুসের ক্ষেত্রে
ক্ষতিকারক হতে পারে।
ক্ষতিকারক বিভিন্ন ধরনের
ধাতব সামগ্রী যেমন পারদ,
সীসা এবং আর্সেনিকের মত�ো
উপাদানের অস্তিত্ব মিলেছে এ
ধরনের খেলনাগুলিতে

কেন আমাদের ভারতীয় খেলনাই প্রয়�োজন ?

খেলনা শিল্পে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃ হীত উদ্যোগগুলি উপলব্ধি করার পূ র্বে
বিশ্ব এবং ভারতীয় খেলনা বাজার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়�োজন
n

n

n

n

কেন্দ্র কি কি উদ্যোগ নিয়েছে ...

বাজার
সমীক্ষা
সংস্থা
আইএমআরসি-এর দেওয়া তথ্য
ু
অনসারে
বিশ্বে খেলনা বাজারের
পরিমাণ ১০৫ বিলিয়ন মার্কিন
ডলার। এর মধ্যে চিনের
নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৮৫% বাজার
ব্যবস্থা। বাকি ১৫% ইউর�োপ,
শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও ভারতের
দখলে
৭ লক্ষ ক�োটি টাকার বিশ্ব
খেলনা বাজারে ভারতের
অংশ কেবল ০.৫%। বিশ্ব
খেলনা বাজারের পরিধি
১৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে
প�ৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে
অবশ্য ভারতীয় খেলনা শিল্পে
২০১১-১৮ পর্যন্ত ১৫.৯%
অগ্রগতি হয়েছে। এর
ফলে দেশীয় খেলনার
বাজারের পরিমাণ বেড়ে
হয়েছে ১.৫ বিলিয়ন
মার্কিন ডলার
ু
ভারতে সসংগঠিত
খেলনা
শিল্পের লেনদেন পরিমাণ
৩,৫০০ থেকে ৪,৫০০
ক�োটি টাকা পর্যন্ত। এর
মধ্যে স্থানীয়ভাবে খেলনা
উৎপাদনের পরিমাণ ১৫%
এবং বাকি ৮৫% খেলনা
চাহিদার জন্য আমদানি
করতে হয়

৪,০০০ উৎপাদন ইউনিট

শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসার দপ্তর
(ডিপিআইআইটি) এবং বাণিজ্য মন্ত্রকের
পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এমএসএমই
ক্ষেত্রে প্রায় ৪,০০০ উৎপাদন ইউনিট
রয়েছে যার ৭৫% শতাংশই অতিক্ষুদ্র,
২২% ছ�োট ও মাঝারি এবং ৩% বড়
মাপের ইউনিট
n

n

n

n

সরকার দ্বিমুখী ক�ৌশল নিয়ে কাজ
করছে। প্রথমটি হল, স্থানীয় খেলনা
উৎপাদন শিল্পের আরও প্রসার
এবং দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বাজারে
বৈদেশিক
খেলনাগুলির
সঙ্গে
ভারতীয় খেলনাগুলির এক অনু কূল
প্রতিয�োগিতাপূ র্ণ বাতাবরণ গড়ে
ত�োলা। শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে
বিবেচনায় রেখে ভারতীয় খেলনাগুলি
অনেক বেশি

ভারতীয় খেলনা শিল্প এবং ভারতে যে সমস্ত খেলনা পাওয়া যায় তার গুণমান উন্নয়নে
ডিপিআইআইটি একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে
ভারতে উৎপাদিত অথবা আমদানিকৃত খেলনার গুণমান যাতে ভারতীয় মানক ব্যুর�োর জারি করা
ু
আদর্শ অনযায়ী
হয়, সেই লক্ষ্যে দেশে বিক্রি করা সমস্ত খেলনার সার্টিফিকেশন
ূ করা হয়েছে। নতনু নির্দেশ অনযায়ী,
ু
বাধ্যতামলক
হস্ত-নির্মিত এবং জিআই
স্বীকৃত খেলনাগুলির ক্ষেত্রে এ ধরনের নীতি মেনে চলার ক�োনও সংস্থান নেই
n দেশীয় বাজারে ভারতীয় খেলনা শিল্পের আরও প্রসারে আমদানিকৃত খেলনার
ু বাড়ান�ো হয়েছে
ওপর শল্ক
n কর্ণাটকের রামনগরম জেলার চান্নাপাটনা, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার ক�োন্ডাপল্লী,
ু জেলা, উত্তরপ্রদেশের বারাণসী ও গ�ৌতম বদ্ধু
তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভরু জেলা, অসমের ধবড়ি
নগর জেলা, যেখানে ভারতীয় খেলনা উৎপাদিত হয়, সরকার সেগুলির সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ
অগ্রাধিকার দিচ্ছে। দেশে এ ধরনের আরও অনেক খেলনা তৈরির ক্লাস্টার বা কেন্দ্র রয়েছে
ূ প্রস্তুত করেছে। এই কর্মসচির
ূ
শিক্ষা মন্ত্রক ভারতীয় খেলনার প্রসারে এক ১৪ দফা কর্মসচি
আওতায় এনসিইআরটি, সিবিএসই, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং নব�োদয় বিদ্যালয়গুলি আগামী ২-৩
ূ বিষয়বস্তু করে বিজ্ঞানমলক
ূ প্রদর্শনী আয়�োজন করবে
বছরে খেলনাকে মল
এনসিইআরটি এবং অন্যান্য ন�োডাল কর্তৃ পক্ষগুলিকে খেলনার ইতিহাস, খেলনা সংক্রান্ত
ূ প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, খেলনার
বিজ্ঞান সহ এক নতনু পাঠ্যসচি
ু
ূ
ু করার
বই নিয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তলতে।
খেলনা সংক্রান্ত পাঠ্যসচিটিকে
জাতীয় শিক্ষানীতিতে যক্ত
চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে

এই উদ্যোগগুলির পরিণাম কি হবে ...

শিশুরা আরও উন্নতমানের
স্থানীয় খেলনার মাধ্যমে দেশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের
করা হচ্ছে খেলনা শিল্পে অর্ধ১. মনে
২
.
৩
.
খেলনা হাতে পাবে যা
প্রসার ঘটবে। অঙ্গনওয়াড়ি ও বিদ্যালয়গুলিকে শিশুদের
দক্ষ, অদক্ষ এবং দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর
বিশেষ করে মহিলাদের ব্যাপক
কর্মসংস্থানের সু য�োগ তৈরি হবে

মানসিক বিকাশে খেলনার গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায়
রেখে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে

স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনেক
বেশি নিরাপদ

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ২৫

কৃ ষি সংস্কার
PMFBY

আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি

সু প্রশাসন দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কথা স্মরণ করে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন, তিনি ছিলেন দেশে কৃষিক্ষেত্রের সংস্কারের স্থপতি। বর্ত মান সরকার
২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে বদ্ধপরিকর

২

০২২-এর মধ্যে কেবল কৃষকের আয় দ্বিগুণ করাই নয়,
বরং তাঁদের ফসলের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে
সরকার শস্য বিমা কর্মসূ চি – প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা য�োজনা
(পিএমএফবিওয়াই) চালু করেছে। এছাড়াও, পিএম কিষাণ
সম্মান নিধি শুরুর সময় থেকে কৃষকের অ্যাকাউন্টে ১.১০
লক্ষ ক�োটি টাকা জমা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হল
সু প্রশাসনের উজ্জ্বল দৃ ষ্টান্ত। সু প্রশাসনের কাজে প্রযু ক্তির
প্রয়�োগ ঘটান�ো হচ্ছে। এমনকি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে
এক লহমায় ১৮,০০০ ক�োটি টাকার বেশি সরাসরি জমা করা
হয়েছে।
সু প্রশাসন দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ক�োনরকম
কমিশন, প্রদেয় অর্থে ক�োনরকম কাটছাট এবং জালিয়াতির
প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছিলেন। প্রযু ক্তিকে কাজে
লাগিয়ে পিএম কিষাণ সম্মান য�োজনায় যে ক�োনও ধরনের
প্রতারণা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে
প্রথমে কৃষকদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং আধার নম্বর
যাচাইয়ের পর তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রাপ্য অর্থ
জমা পড়ে। অবশ্য, পশ্চিমবঙ্গে ৭০ লক্ষের বেশি কৃষকের
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছাড়া দেশের অন্যত্র এই কর্মসূ চির সু য�োগ-

আজ সমগ্র দেশ অটলজিকে স্মরণ করছে
এবং তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। যেভাবে
অটলবিহারী বাজপেয়ী কৃষিক্ষেত্রের সংস্কার
করেছিলেন তা দেশে সুফল নিয়ে এসেছে।
অটলজি সমস্ত কর্মসূচিতে দুর্নীতির বিষয়টিকে
দরিদ্র ও কৃষকদের স্বার্থ বির�োধী হিসেবে জাতীয়
অসুখ বলে মনে করতেন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
২৬

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

পিএমএফবিওয়াই-এর
সুয�োগ-সুবিধা
l যদি বকেয়া প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৯০% হয়ে থাকে,
সেক্ষেত্রে বাকি অংশ সরকার বহন করবে। এমনকি
ভর্তুকির ক�োনও ঊর্ধ্বসীমা নেই

ূ রপায়ণ
ূ
ু হয়, সেই সময়
শরু
l ২০১৬-তে এই কর্মসচির
বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫,৫০০ ক�োটি টাকা।
অবশ্য ২০১৯-এর অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে এই
ূ বাজেট বরাদ্দ ১৫৪% বাড়ান�ো হয়েছে
কর্মসচির

ূ রপায়ণের
ূ
সময় থেকে ৪১% বেশি ক্ষেত্রে
l কর্মসচির
কৃষকদের শস্য বিমার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে

পিএম কিষাণ সম্মান য�োজনা

l দেশে ৯ ক�োটির বেশি কৃষক পরিবারের ব্যাঙ্ক

অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১৮,০০০ ক�োটি টাকা জমা করা
হয়েছে
ূ সচনার
ূ
সময় থেকে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে
l কর্মসচির
১.১০ লক্ষ ক�োটি টাকার বেশি হস্তান্তরিত হয়েছে
ূ পান, সরকার তা
l কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্য মল্য
ু
সনিশ্চিত
করছে
l সরকার কৃষকদের স্বার্থে উৎপাদন খরচের ১.৫ গুণ
ূ স্থির করেছে। স্বামীনাথন
হিসেবে ন্যূনতম সহায়ক মল্য
ু
ু
ূ
কমিটির সপারিশ
অনযায়ী
এই ন্যূনতম সহায়ক মল্য
(এমএসপি) স্থির হয়েছে

স

ু ায়িত তৃণভূমি
কিষাণ রেল : আরও বেশি সবজ

রকার কৃষকদের সার্বিক কল্যাণে অঙ্গীকারবদ্ধ।
এর প্রতিফলন চ�োখে পড়ে সরকারের গৃহীত
বিভিন্ন উদ্যোগে। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশে ১ লক্ষ ক�োটি
টাকার কৃষি পরিকাঠাম�ো তহবিল গঠন করা হয়েছে।
এর ফলে আত্মনির্ভর ভারত অভিযান আরও সু দৃঢ় হবে
এবং কৃষিক্ষেত্রের আন্তঃসংয�োগ আরও নিবিড় হবে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর দূ রদৃ ষ্টি অনু যায়ী সরকারের
আরও একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প হল ‘কিষাণ রেল’। এই
কর্মসূ চির মাধ্যমে কৃষকদের অনেক প্রত্যাশা পূ রণ করা
হচ্ছে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের সাঙ্গোলা থেকে পশ্চিমবঙ্গের
শালিমার পর্যন্ত ১০০তম কিষাণ রেল পরিষেবার সূ চনা
হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই রেল পরিষেবার সূ চনা করে
আরও একবার দেশে কৃষিক্ষেত্রের সু দৃঢ়করণে তাঁর দৃ ঢ়
অঙ্গীকারের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন।
প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, কর�োনা
মহামারীর সময় গত চার মাসে ১০০টি কিষাণ রেল
পরিষেবার সূ চনা হয়েছে। এমনকি, কিষাণ রেলগুলির
মাধ্যমে ন্যূনতম পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে ক�োনও পরিমাণ
স্থির হয়নি। এর ফলে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য অল্প
খরচেই বড় বাজারে পৌঁছে যাবে।
l পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ ছ�োট কৃষকের কাছে কিষাণ রেল বড়

ু
সয�োগ
এনে দিয়েছে
ু পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলার
l সরকার এখন হিমঘর সংযক্ত
ূ সংয�োজন সহ প্রক্রিয়াজাত
পাশাপাশি, কৃষিজ পণ্যের মল্য
শিল্প পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলার ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে
l মেগা ফডু পার্ক, হিমঘর পরিকাঠাম�ো এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ
ক্লাস্টারের আওতায় প্রায় ৬,৫০০টি এ ধরনের প্রকল্পে
ু
অনম�োদন
দেওয়া হয়েছে। পিএম কৃষি সম্পদ য�োজনার
ূ
ূ
আওতায় এই কর্মসচিগুলির
রপায়ণ
খাতে আত্মনির্ভ র ভারত
অভিযান প্যাকেজের মাধ্যমে অতিক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
শিল্পগুলির জন্য ১০,০০০ ক�োটি টাকা মঞ্রজু করা হয়েছে
l কিষাণ রেল পরিষেবার মাধ্যমে ৮০% বেশি ছ�োট ও প্রান্তিক
কৃষক লাভবান হবেন

সু বিধা কৃষকরা পাচ্ছেন। এছাড়াও পিএমএফবিওয়াই
কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূ র্ণ কর্মসূ চি,
যার উদ্দেশ্যই হল ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস করা। কর্মসূ চির
আওতায় কৃষকদের সব ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ
ফসলের ক্ষতির ক্ষেত্রে সু রক্ষা কবচ প্রদান করা হয়।
এই কর্মসূ চি সর্বনিম্ন প্রিমিয়াম প্রদানের দিক থেকে
প্রথম। এর ফলে, কৃষকরা সহজেই প্রিমিয়াম মেটাতে

l ৫০-১০০ কেজি পর্যন্ত পণ্যসামগ্রী পার্সেল হিসেবে পাঠান�ো

যেতে পারে
l রেল এখনও পর্যন্ত সর্বনিম্ন ৩ কেজি ওজনবিশিষ্ট একটি
ডালিমের প্যাকেট পরিবহণ করেছে। শধু ু তাই নয়, কিষাণ
রেলের মাধ্যমে এক প�োল্ট্রি মালিকের ১৭ ডজন ডিমের
প্যাকেটও পরিবহণ করা হয়েছে
l কিষাণ রেল এবং কৃষি উড়ান পরিষেবার মাধ্যমে সরকার
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের কাছেও প�ৌঁছে যেতে
ু
পারবে, সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারেও প্রবেশের পথ সগম
হবে
l কিষাণ রেল পরিষেবা আদতে এক প্রকার ‘চলমান হিমঘর’।
ূ শাকসব্জি,
এর ফলে, পচনশীল বিভিন্ন সামগ্রী যেমন ফলমল,
ৃ নিরাপদে এক জায়গা থেকে অন্যত্র প�ৌঁছে
দুধ, মাছ প্রভতি
দেওয়া সম্ভব হচ্ছে

পারেন এবং শস্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিমার মূ ল্য সু রক্ষিত
হয়।
কৃষিক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গে মনে করা
হচ্ছে, কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদের ঝুঁকির
পরিমাণ কমান�ো সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে কৃষিকাজ থেকে
আয় স্থিতিশীল হবে। এছাড়াও, উত্তর-পূ র্বাঞ্চলে কৃষিকাজের
আরও প্রসার ঘটবে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ২৭

কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াই

ক�োভিড-১৯
টিকাকরণের
কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে সু ষ্ঠুভাবে ক�োভিড-১৯ টিকাকরণ
প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে। টিকাকরণের
প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৩০ ক�োটি মানু ষকে টিকা দেওয়া হবে। প্রকৃত
টিকাকরণের পূ র্বে মহড়া অভিযান চালিয়ে ভারত কর�োনার
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রণী দেশ হয়ে উঠেছে

ক�ো

ভিড-১৯ এর টিকার জন্য
অবশেষে দীর্ঘ প্রত্যাশার অবসান
হতে চলেছে। কর�োনা মহামারীর বিরুদ্ধে
লড়াইয়ে ভারত সমগ্র বিশ্বের কাছে র�োল
মডেল হয়ে উঠেছে। সরকার টিকা উদ্ভাবনের
কাজে বিজ্ঞানীদের যাবতীয় সহায়তা দিয়েছে
এবং টিকার কার্যকারিতা প্রমাণ হলেই যাতে
দ্রুত তা মানব দেহে প্রয়�োগ করা যায় সে
ব্যাপারেও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
এমনকি সরকার প্রকৃত টিকাকরণের পূ র্বে
মহড়া অভিযান চালিয়েছে।
ইতিমধ্যেই ক�োভিড-১৯ টিকাকরণ
কর্মসূ চির ব্যাপারে প্রয়�োজনীয় নীতিনির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যে ব্যক্তিকে
টিকা দেওয়া হবে তাঁর শারীরিক অবস্থার
ওপর নজর রাখার জন্য তাঁকে কমপক্ষে
৩০ মিনিট টিকাকরণ কেন্দ্রে অপেক্ষায় রাখা
হবে বলে স্থির হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রায়
৩০ ক�োটি মানু ষকে টিকা দেওয়া হবে। এর
মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী ও অগ্রভাগে থাকা কর্মী,
৫০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি বা অন্যান্য
শারীরিক অসু স্থতা রয়েছে এমন ব্যক্তিও
রয়েছেন।
সমগ্র বিশ্বে ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতি যখন
২৮

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষকে
টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসা
ক�োভিড-১৯ টিকাকরণ পরিচালনা সংক্রান্ত জাতীয় বিশেষজ্ঞ
গ�োষ্ঠীর (এইজিভিএসি) পরামর্শ অনু যায়ী নিম্নলিখিত শ্রেণীর
মানু ষকে প্রথম পর্যায়ে টিকাকরণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে :

১
২

৩

স্বাস্থ্যকর্মী : সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে প্রায় ১

ক�োটি স্বাস্থ্যকর্মীর টিকাকরণ হবে

অগ্রভাগে থাকা কর্মী : রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পু লিশবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী,

হ�োমগার্ড, অসামরিক প্রতিরক্ষা সংগঠন, বিপর্যয় ম�োকাবিলার কাজে
যু ক্ত স্বেচ্ছাসেবক এবং পু রকর্মীরা সহ অগ্রভাগে থাকা প্রায় ২ ক�োটি
মানু ষকে টিকা দেওয়া হবে

বয়স-ভিত্তিক অগ্রাধিকার : বয়সের দিক থেকে অগ্রাধিকারের

ভিত্তিতে প্রায় ২৭ ক�োটি মানু ষকে প্রথম পর্যায়েই টিকা দেওয়া হবে
যার মধ্যে রয়েছেন ৫০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি এবং যাঁদের
অন্যান্য উপসর্গ রয়েছে

প্রথম টিকাকরণ
আধিকারিক টিকাকরণ
কেন্দ্রের প্রতিটি প্রবেশ
পথে থাকবেন এবং
তাঁর কাজ হবে যাবতীয়
নথিপত্র যাচাই করে
দেখা

এখনও পর্যন্ত নমু না পরীক্ষার
সংখ্যা ১৭,৫৬,৩৫,৭৬১

সু স্থ হয়ে ওঠা র�োগী ২,৪৩,৯৫৩

৯৯,৪৬,৮৬৭

ম�োট র�োগীর সংখ্যা

১,০৩,৪১,৪১৬

ম�োট মৃ ত্যুর সংখ্যা

১,৫০,৮৫৮

া থেকের্যন্ত
৯ট া প
াল ৫ট চলবে
সক াল রণ
বিককাক
টি

৪ জানু য়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনু যায়ী; সূ ত্র : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

৩ ক�োটি মানুষের জন্য বিনামূল্যে টিকাকরণ

টিকঅন্য
া
কর দুই
প ব্যক্তিকে
আ
টিকর্যবেক্ষণ ণের ধিক
াক
৩ পর ারি
র
ণ করবে০ মিনিসংশ্লি ক
সামল
কেন্দ্রে
ষ্ট
াবে ন এবট
ন ভিড় ং

টিকাকরণের জন্য রেজিস্ট্রেশন

l ‘ক�ো-উইন’ অ্যাপের মাধ্যমে টিকাকরণের জন্য রেজিস্ট্রেশন বা নাম

ু করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার বা জেলা প্রশাসনগুলির
নথিভক্ত
ু হওয়া নাম আপল�োড করা হবে
পক্ষ থেকে নথিভক্ত
ু করেন তাহলে তাঁকে নিম্নলিখিত
l যদি ক�োনও ব্যক্তি তাঁর নাম নথিভক্ত
১৫টি নথিপত্রের মধ্যে যে ক�োনও একটি জমা করতে হবে
l এই নথিপত্রের মধ্যে রয়েছে – আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স,
স্বাস্থ্য বিমা, কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জারি করা স্মার্ট কার্ড,
ু পাসপ�োর্ট ,
এনজিএনআরইজিএ জব কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবক,
ু পেনশন নথি, কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জারি করা
ডাকঘরের পাসবক,
ৃ
পরিচয়পত্র, ভ�োটার কার্ড প্রভতি
l টিকাকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে রাজ্যগুলিকে গুরুত্বপর্ণূ নীতি-নির্দেশিকা
জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই টিকাকরণ প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্য ও
ু হয়েছে
জেলাস্তরীয় কমিটির বৈঠক অনষ্ঠিত

জটিলতর হচ্ছে, তখন ভারতে সরকারের প্রাক ও লকডাউন
পরবর্তী সময়ে উপযু ক্ত পদক্ষেপের জন্যই আক্রান্তের
সংখ্যা লাগাতার হ্রাস পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের
উপযু ক্ত পরিকল্পনার ফলেই টিকাকরণের পর সিরিঞ্জ সহ

৯৬.১৯%
সু স্থতার হার
১.৪৫%
মৃ ত্যু হার

দু ই গজ দূ রত্ব

সু স্পষ্ট আক্রান্তের সংখ্যা

০৩

০৪

০২

০৫

টিকাকরণের জন্য টিকাকরণ আধিকারিকদের
পাঁচ সদস্যের একটি দল গঠন করা হবে

ারিক
আধিক ্যাপে
দ্বিতীয় ইন’ অ ীয়
‘ক�ো-উখিত যাবতকরে
উল্লি যাচাই
বিবরণদেখবেন

দ ক
টিকাৈনি
১০০- করণ হএকটি পর্বে
২
বে
টিকা০০ জন ব যেখানে
দেওয় ্যক্তিকে
া হবে

০১

টিকাকরণের প্রক্রিয়া

ু
এক সার্বিক টিকাকরণ মহড়া
l ২০২১-এর ২ জানয়ারি
চালান�ো হয়েছে
l স্বাস্থ্য পরিষেবায় ক�োভিড-১৯ টিকাকরণের জন্য সমগ্র
ব্যবস্থা যথাযথভাবে খতিয়ে দেখতেই এই মহড়া, যাতে
ূ
প্রকৃত মহড়ার আগে সার্বিক পরিস্থিতির মল্যায়ন
সম্ভব
হয়
ু
l একদিনের এই মহড়া টিকাকরণ অভিযানে সফলভ�োগীর
ডেটা আপল�োড, টিকাকরণ কেন্দ্র নির্ণয়, টিকাকরণ
পরিচালনার খটঁ ু িনাটি বিভিন্ন দিক, ম�োট টিকার বরাদ্দ
ৃ বিষয় খতিয়ে দেখা হয়
প্রভতি
l কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন বলেছেন, নির্বাচনের সময়ে
ঠিক যেভাবে আমরা প্রস্তুত হই, একইভাবে প্রতিটি
চিকিৎসক দলকে প্রশিক্ষিত করা প্রয়�োজন, যাতে
ঠু
সষ্ু ভাবে
দায়িত্ব পালন করা যায়
l ১ ক�োটি স্বাস্থ্যকর্মী এবং ২ ক�োটি অগ্রভাগে থাকা
কর্মীকে নিখরচায় টিকা দেওয়া হবে
ু
ভিত্তিতে সিরাম
l বিশেষজ্ঞ কমিটির অনম�োদনের
ইনস্টিটিউট এবং ভারত বায়�োটেকের উদ্ভাবিত
ক�োভ্যাক্সিনটিএম এবং ক�োভিশিল্ড টিকার জরুরি
পরিস্থিতিতে প্রয়�োগ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে

অন্যান্য চিকিৎসা বর্জ্যগুলি চিরতরে বিনাশ করার জন্য
প্রয়�োজনীয় নীতি-নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এথেকেই
সমগ্র বিষয়টিতে সরকারের অগ্রাধিকারের বিভিন্ন দিক
প্রতিফলিত হয়।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ২৯

পর্যটন

বিস্ময়ের আরেক নাম ভারত

অতুল্য

পর্যটন ক্ষেত্রে গত ছয়
বছরে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি
হয়েছে। ভারতের অনু পম
স�ৌন্দর্য্য, বৈচিত্র্য ও
স্থাপত্যগত নিদর্শনগুলির
সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে
পর্যটন ক্ষেত্র সাফল্যের
সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।
ক�োভিড-১৯ মহামারীর
দরুণ ২০২০-তে প্রায়
পর্যটক শূ ণ্য মরশুম থাকার
পর এই ক্ষেত্র আগামীদিনে
তার সাফল্য পু নরুদ্ধারের
চেষ্টা করছে
৩০

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

ভারতের
জন্য পর্যটনের
বি

বিকাশ

শ্বের নবতম সাতটি বিস্ময়ের অন্যতম একটি ভারতের
তাজমহল। এর সঙ্গে যু ক্ত হয়েছে পর্যটক আকর্ষণের এক
অনন্য নিদর্শন স্ট্যাচু অফ ইউনিটি। ভারতের পর্যটন ক্ষেত্রে বিপুল
সম্ভাবনা, সহজাত সক্ষমতা এবং একাধিক নিদর্শনের সম্ভার রয়েছে।
ভারতের স�ৌন্দর্য্যের মধ্যেই বৈচিত্র্য নিহিত। সু উচ্চ পর্বতমালা, দিগন্ত
বিস্তৃ ত সমুদ্র, বালিয়াড়ি, উপ-দ্বীপ – এ সমস্ত ভূ -চিত্রগুলি ভারতকে
পর্যটনের ক্ষেত্রে অভিনব করে তুলেছে। এর ফলস্বরূপ, সারা বিশ্বের
পর্যটকরা ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এমনকি পর্যটন ক্ষেত্রের
আর্থিক সম্ভাবনাও অত্যন্ত নিবিড়, যে কারণে এই ক্ষেত্রটিতে পর্যটনের
সঙ্গে যু ক্ত মানু ষের জীবনযাপনের উন্নতির পাশাপাশি এমন এক
সহজাত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সু য�োগ তৈরি
করে।
“আমি আপনাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। পর্যটন ক্ষেত্রটি
যু ব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সু য�োগ তৈরি করতে পারে, বিশ্বে

্য ক্ষেত্রে
আমরা ১২৫ ক�োটি ভারতীয় যদি সিদ্ধান্ত নিই যে পরটন
আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে তাহলে আমরা সমগ্র বিশ্বকেই
আকৃষ্ট করতে পারি। আমরা প্রকৃতপক্ষেই বিপুল সংখ্যক
্য
পরটককে
ভারতে আসার জন্য আকৃষ্ট করতে পারি। এর
মাধ্যমে আমরা দেশে তরুণ প্রজন্মের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে নতুন কর্মসংস্থানের সুয�োগ করে দিতে পারি। সরকার,
প্রতিষ্ঠান, সমাজ, নাগরিক সমাজ - যে ক্ষেত্রই হ�োক না কেন,
্য আকর্ষণীয় গন্তব্য করে তুলতে আমাদের
ভারতকে পরটনের
একয�োগে কাজ করতে হবে। তাই আসুন আমরা এই লক্ষ্যে
প্রয়াস গ্রহণ করি
২৭ মার্চ, ২০১৬-র মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
ভারতের স্বচ্ছ ভাবমূ র্তি গড়ে তুলতে পারে এবং ভারত সারা বিশ্বকে
দেখিয়ে দিতে পারে সে নিজে আজ কতখানি পারদর্শী। এখন সময়
এসেছে ২০২২-এর পূ র্বে সিদ্ধান্ত নেওয়ার, যখন ভারত স্বাধীনতার
৭৫তম বার্ষিকী উদযাপন করবে, তখন আমরা পরিবারকে নিয়ে দেশের
অন্তত ১৫টি পর্যটন কেন্দ্রে যেন ভ্রমণে যেতে পারি”, বলে ২০১৯-এর
১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই অভিমত প�োষণ করেন।
এমনকি, টেক্সাসের হিউস্টনে হাউডি ম�োদী অনু ষ্ঠানের সময় প্রধানমন্ত্রী
সেখানকার ভারতীয় বংশ�োদ্ভূত মানু ষকে উৎসাহিত করেছিলেন এই
বলে যে, তাঁরা যেন আরও অন্ততপক্ষে পাঁচটি বিদেশি পরিবারকে
ভারত ভ্রমণে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।
সরকার আত্মনির্ভর ভারতের জন্য পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশে
অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা
হয়েছে তার সু ফল পাওয়া যাচ্ছে। ২০১৯-এর ভ্রমণ ও পর্যটন সংক্রান্ত
প্রতিয�োগিতা সূ চক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফ�োরামের প্রতিবেদন অনু যায়ী
ভারত পর্যটন ও ভ্রমণ ক্ষেত্রে ১৪০টি দেশের মধ্যে ৩৪তম স্থান অর্জন
করেছে। ফ�োরামের ২০১৭-র প্রতিবেদনের তুলনায় ভারত ২০১৯-এ
ছয় ধাপ অগ্রগতি করেছে। ভারতে আধু নিক বিমান পরিবহণের (৩৩তম
স্থানে) পাশাপাশি উন্নত বন্দর পরিকাঠাম�ো (২৮তম স্থানে) রয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকার উড়ান কর্মসূ চির আওতায় দেশে আরও ১০০টি নতুন
বিমানবন্দর সংয�োজন করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ পর্যটন শিল্পের
বিকাশে সহায়ক হবে।
জিডিপি-র দিক থেকে পর্যটন ক্ষেত্র তালিকায় প্রথম ১০-এ রয়েছে।
এই ক্ষেত্রটি বৈদেশিক বিনিয়�োগের এক গুরুত্বপূ র্ণ উৎস। সর্বশেষ
পরিসংখ্যান অনু যায়ী, সারা দেশে ম�োট কর্মসংস্থানের প্রায় ১৩%
পর্যটন ক্ষেত্রের সঙ্গে যু ক্ত। এমনকি, পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ
ও পর�োক্ষভাবে ১০ ক�োটি মানু ষের রুজি-র�োজগার হয়। বণিকসভা
ফিকি-র এক প্রতিবেদন অনু যায়ী, ২০২৯-এর মধ্যে ভারতীয় পর্যটন
শিল্পের বাজার মূ ল্য দাঁড়াবে ৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে। সরকার
দেশে পর্যটন পরিকাঠাম�োর বিকাশে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
যে দু টি গুরুত্বপূ র্ণ কর্মসূ চির আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বড় প্রভাব
রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, সেগুলি হল – প্রসাদ কর্মসূ চি এবং স্বদেশ

ব�ৌদ্ধ সার্কিট

ূ হল
4সরকারের অন্যতম একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসচি
ূ
ব�ৌদ্ধ সার্কিটের মান�োন্নয়ন। স্বদেশ দর্শন কর্মসচির
আওতায় ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বলিত সার্কিটকে
উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে
ূ মাধ্যমে ভগবান
4সরকারের উদ্দেশ্যই হল এই কর্মসচির
ু
গ�ৌতম বদ্ধের
জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় পর্যটকদের
ু
কাছে তলে ধরা
4ব�ৌদ্ধ সার্কিট উদ্যোগের আওতায় সরকার পাঁচটি
প্রকল্পের জন্য ৩৫৫.২৬ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করেছে।
যে পাঁচটি রাজ্যের পাঁচটি ব�ৌদ্ধ সার্কিট উন্নয়নের
জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হল, উত্তরপ্রদেশ,
বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং অন্ধ্রপ্রদেশ

স্বদেশ দর্শ ন
স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু-ভিত্তিক পর্যটক সার্কিটগুলির
সু সংবদ্ধ উন্নতির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫-তে এই
কর্মসূ চির সূ চনা হয়। কর্মসূ চির আওতায় পর্যটন
সার্কিটগুলিতে প্রয়�োজনীয় পরিকাঠাম�ো গড়ে
ত�োলা হচ্ছে যাতে সেই অঞ্চলটির উন্নয়নের
সম্ভাবনাকে সদ্ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সু য�োগ
সৃ ষ্টি করা যায়। যে ১৫টি স্বতন্ত্র বিষয়-ভিত্তিক
পর্যটক সার্কিটকে উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা
হয়েছে সেগুলি হল : হিমালয়ান সার্কিট, ক�োস্টাল
সার্কিট, কৃষ্ণ সার্কিট, ডেজার্ট সার্কিট, ট্রাইবাল
সার্কিট, ইক�ো সার্কিট, ওয়াইল্ড লাইফ সার্কিট,
রুরাল সার্কিট, স্পিরিচ্যুয়াল সার্কিট, রামায়ণ
সার্কিট, হেরিটেজ সার্কিট, তীর্থঙ্কর সার্কিট এবং
সু ফি সার্কিট। ইতিমধ্যেই ৭৭টি প্রকল্পের জন্য
৬,০৩৫.৭০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৩১

পর্যটন

বিস্ময়ের আরেক নাম ভারত

একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত
নিদর্শনের দায়িত্ব নিন :
আপনি ধর�োহর, আপনি
পেহচান : এই কর্মসূচির

উদ্দেশ্য হল ঐতিহ্যমণ্ডিত
স্থানগুলির উন্নয়ন এবং সেগুলি পরিকল্পনামাফিক
পর্যায়ক্রমে পর্যটক-বান্ধব হিসেবে গড়ে ত�োলা। এজন্য যে
ক�োনও একটি স্মৃ তিস�ৌধ, প্রাকৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান এবং
অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সরকারি
/ বেসরকারি সংস্থা / সংগঠন এবং ব্যক্তিবিশেষকে
উৎসাহিত করা হচ্ছে। যে ক�োনও সংস্থা কর্পোরেট
সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে ঐতিহ্যমণ্ডিত যে ক�োনও
স্থানের প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

পিলগ্রিমেজ রিজু ভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচ্যুয়াল, হেরিটেজ
অগমেন্টেশন ড্রাইভ (প্রসাদ) : তীর্থস্থানগুলিতে পর্যটনের

চিকিৎসা পর্যটন
ু আয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পর্যটন অগ্রণী ক্ষেত্র হয়ে
l বিদেশি মদ্রা
উঠেছে
ু
ভারতে চিকিৎসা পর্যটন
l ২০২০-র এক প্রতিবেদন অনযায়ী,
ু
ক্ষেত্রের আনমানিক
বাজার ৫-৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
l ২০১৯-এর ৩০ আগস্ট থেকে মেডিকেল ভিসা ছাড়াই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
প্রতিস্থাপন বাদে ভারতে বিদেশি নাগরিকরা যে ক�োনও ধরনের
ু
চিকিৎসা পরিষেবার সয�োগ
নিতে পারেন

পর্যটক আগমনের সংখ্যা বৃ দ্ধি

প্রসারে এই কর্মসূচির আওতায় ২৮টি রাজ্যের ৫১টি
দর্শনীয় স্থানকে
মান�োন্নয়নের জন্য
চিহ্নিত করা হয়েছে।
প্রসাদ কর্মসূচির
সূচনার সময় থেকে
১৭টি রাজ্যে ২৮টি
মান�োন্নয়ন কর্মসূচির
জন্য ৮৪০.০২ ক�োটি টাকা মঞ্জু র করা হয়েছে।

l ২০১৯-এ বিদেশি পর্যটক আসার সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের
ু
তলনায়
৩.২% বেড়ে ১০.৮৯ মিলিয়ন (প্রাথমিক) হয়েছে
ু আয়ের পরিমাণ ছিল
l ২০১৯-এ পর্যটন থেকে বিদেশি মদ্রা
ু আয়ের ক্ষেত্রে
২,১১,৬৬১ ক�োটি টাকা এবং বার্ষিক বিদেশি মদ্রা
অগ্রগতির হার ৮.৬%
২০১৯-এ
রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে দেশীয় পর্যটকের
l
সংখ্যা ছিল ২,৩২১.৯৮ মিলিয়ন, যা ২০১৮-র দেশীয় পর্যটক
ু
সংখ্যা ১,৮৫৩.৭৯ মিলিয়নের তলনায়
২৫.৩% বেশি

পর্যটন মন্ত্রক দেশে বিভিন্ন ধরনের পর্যটন পরিষেবায়
বৈচিত্র্যকরণ, সেগুলির মান�োন্নয়ন ও প্রসারে একাধিক
উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
পর্যটনের সঙ্গে যু ক্ত যে
সমস্ত পরিষেবাগুলিকে
চিহ্নিত করা হয়েছে
তার মধ্যে রয়েছে সমু দ্র
ভ্রমণ, দু ঃসাহসিক
অভিযান, চিকিৎসা পর্যটন, ওয়েলনেস বা সার্বিক কল্যাণ,
গলফ, প�োল�ো, মিটিং ইনসেন্টিভস কনফারেন্সেস অ্যান্ড
একজিবিশন (এমআইসিই), ইক�ো-ট্যুরিজম, ফিল্ম
ট্যুরিজম, সাসটেনেবল ট্যুরিজম প্রভৃতি। এই ক্ষেত্রগুলি
চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যই হল পর্যটক শূণ্য মরশুমের
বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দূ র করে ভারতে সারা বছর ধরে ৩৬৫
দিনই পর্যটনের প্রসার ঘটান�ো।

পর্যটকদের জন্য ই-ভিসা এবং অন্যান্য সু য�োগ-সু বিধা

উপযু ক্ত পর্যটন পরিষেবা ক্ষেত্রের মান�োন্নয়ন :

দর্শন। কর�োনা মহামারীর দরুণ পর্যটন শিল্প ব্যাপকভাবে
প্রভাবিত হয়েছে। ভারতীয় শিল্প মহাসঙ্ঘ বা সিআইআই-এর
সূ ত্র অনু যায়ী বিদেশি পর্যটক আগমনের সংখ্যা ৫৮-৭৮%
হ্রাস পেয়েছে। মহামারীর সময়েও সরকার দেশে পর্যটনের
প্রসারে দৃ ঢ় প্রত্যয়ী ছিল। এই লক্ষ্যে দেখ�ো আপনা দেশ
উদ্যোগের আওতায় একাধিক ওয়েবিনার আয়�োজন করা
হয়েছে। ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’ কর্মসূ চির অঙ্গ হিসেবে
ভারতের সমৃদ্ধ বিবিধতাকে তুলে ধরতেই ভার্চ্যুয়াল পদ্ধতিতে
ওয়েবিনারের আয়�োজন করা হয়। এই ওয়েবিনারগুলির
মাধ্যমে পর্যটন মন্ত্রক একাধিক অভিনব কর্মসূ চি গ্রহণ করে।
এর মধ্যে রয়েছে ভারতের স্বল্প জনপ্রিয় অথবা অজানা পর্যটন
কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে পর্যটকদের তথ্যাভিজ্ঞ করে তাঁদের আরও
বেশি সংখ্যায় আকৃষ্ট করা। মন্ত্রকের আরও একটি উদ্যোগ
৩২

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

ু
এখন ১৬৫টি দেশের নাগরিকরা পাচ্ছেন।
l ই-ভিসার সবিধা
ভারতের ২৫টি বিমানবন্দর এবং পাঁচটি সমদ্রু বন্দরে ই-ভিসার
ু
সবিধা
পাওয়া যায়
ু
পর্য
টকদে
র জন্য একটি বহভাষিক
২৪ ঘন্টার হেল্পলাইন চাল ু
l
হয়েছে
ই-ভিসার
মেয়াদ বাড়িয়ে ৩০-৬০ দিন করা হয়েছে। ভারত সফররত
l
পর্যটকদের ওয়েলকাম কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই কার্ডে একটি
পর্যটন কেন্দ্রের যাবতীয় গুরুত্বপর্ণূ তথ্য রয়েছে
l ভারতের ১০টি ঐতিহাসিক গুরুত্বপর্ণূ স্ মৃতিস�ৌধ পরিদর্শনের
সময়সীমা সংশ�োধন করা হয়েছে। এখন এই স্ মৃতিস�ৌধগুলি
ু রাখা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য খলে
হচ্ছে

হল ‘বার্ডিং ইন ইন্ডিয়া’ বা পাখিরালয়-কেন্দ্রিক পর্যটনের
প্রসার। এই উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন পাখিরালয়গুলির ব্যাপারে
পর্যটকদের সচেতন করে ত�োলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত
এমন একটি দেশ যেখানে বিভিন্ন ভূ -দৃ শ্য, বর্ণ, রন্ধন প্রণালী
ও সংস্কৃতির সমাহার ঘটেছে। তাই, এই বৈচিত্র্যময় সমাহার
উপলব্ধি করার সর্বোত্তম উপায়ই হল যত বেশি সম্ভব বিভিন্ন
পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন। এমনকি, সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে
যাওয়াও প্রয়�োজন যেগুলির কথা ইন্টারনেটে উল্লেখ পর্যন্ত
নেই।
তাই, যে কেউ সহজেই একথা বলতে পারেন যে, ভারতীয়
পর্যটন এখন সমগ্র বিশ্বকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত।
তাই, ভারতে আসু ন এবং বৈচিত্র্যময় এই দেশটির বিভিন্ন
বিস্ময় উপলব্ধি করুন ও তার অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকুন।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

ছাত্রছাত্রী, মহিলা ও
কৃষকদের

ক্ষমতায়ণ

তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃ ত্তির পরিমাণ বৃ দ্ধি,
ডিটিএইচ পরিষেবার নিয়মাবলী পরিবর্তনের ফলে আরও
কর্মসংস্থান সৃ ষ্টি সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূ র্ণ সিদ্ধান্ত
সিদ্ধান্ত : মাধ্যমিক পরবর্তী বৃ ত্তির পরিমাণ ৫ গুণ
বাড়ান�োর প্রস্তাব অনু ম�োদন
সু বিধা :

ৃ প্রস্তাব অনমদিত
ু
এর মাধ্যমে
l ৫৯,০৪৮ ক�োটি টাকার বত্তির
৪ ক�োটি তপশিলি ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবেন
ু র সংখ্যা কমবে। ১ ক�োটি ৩৬ লক্ষ
l এর ফলে স্কুল ছটে
অত্যন্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ উদ্যোগে এই প্রকল্পে
ু করা হবে
যক্ত
ৃ ৬০ শতাংশ অর্থ (৩৫,৫৩৪ ক�োটি টাকা) কেন্দ্র
l এই বত্তির
ু
সবিধাভ�োগীদের
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠাবে।

সিদ্ধান্ত : সিবিআইসি-র আওতায় কৃষ্ণপত্তনম ও
টু মকুরুতে শিল্প করিডরের প্রস্তাব অনু ম�োদিত।
সু বিধা :

ূ
হবে।
l ৭,৭২৫ ক�োটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি রপায়িত
ু
এর ফলে ২.৮ লক্ষ কর্ম সংস্থানের সয�োগ
গড়ে উঠবে।
ু
প্রকল্পের ম�োট অর্থ বরাদ্দের অনম�োদন
দেওয়া হয়েছে।
l এর ফলে উৎপাদন শিল্পে বিনিয়�োগ হবে, যার মাধ্যমে
উন্নতমানের নির্ভ রয�োগ্য স্থিতিশীল পরিকাঠাম�ো শিল্প
সংস্থাগুলির জন্য তৈরি করা যাবে।
l এই প্রকল্পের ফলে আন্তর্জাতিক ভ্যাল ু চেনে ভারত
ূ া পালন করবে। বিনিয়�োগ আকর্ষণের
গুরুত্বপর্ণূ ভমিক
জন্য শহরগুলিতে উন্নতমানের জমির বন্দ্যোবস্ত করা
করা হবে।

সিদ্ধান্ত : ভারতে ডিটিএইচ পরিষেবার নিয়মাবলীর
পরিবর্তন অনু ম�োদিত হয়েছে।
সু বিধা :
l

ডিটিএইচ-এর জন্য ১০ বছরের পরিবর্তে ২০ বছরের
মেয়াদের লাইসেন্স দেওয়া হবে। এই সময়ে ১০ বছরে

একবার লাইসেন্সের নবায়ন করা যাবে। লাইসেন্সের
ু জিআর-এর ১০ শতাংশের পরিবর্তে এজিআর-এর
মাশল
৮ শতাংশের হিসেবে নেওয়া হবে
l ডিটিএইচ-এর ক্ষেত্রে সরকারের ডিপিআইআইটি-এর
ু
নিয়ম অনসারে
প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়�োগের সর্বোচ্চ
পরিমাণ ৪৯ শতাংশ রয়েছে। এই পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে
সংশ�োধিত হতে পারে।

সিদ্ধান্ত : ইথানলের পাতন ক্ষমতা বাড়াতে শস্য
ভিত্তিক ডিস্টিলিয়ারিজ সহ ম�োলাসাস ভিত্তিক
ডিস্টিলিয়ারিজগুলির জন্য অনু ম�োদন দেওয়া
হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা বাবদ সু দের
ওপর বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সু বিধা :

ু ওপর বর্ধিত ছাড়ের সবিধা
ু
ফলে ইথানল ভ্যাল ু
l সদের
চেইনে ৪০,১২০ ক�োটি টাকার বিনিয়�োগ হবে। এর ফলে
কৃষকের আয় বাড়বে। আত্মনির্ভ র ভারত অভিযানের
ূ াও
লক্ষ্যে কৃষক অন্নদাতার সঙ্গে উর্জাদাতার ভমিক
পালন করবেন।
l ইথানল সংগ্রহের জন্য ২০১৩-১৪ সালে লিটার পিছু
চিনিতে ৩৯ টাকা দেওয়া হত�ো। ২০২০-২১ সালে যা বেড়ে
লিটার পিছু ৫৮ টাকা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : পারাদ্বীপ বন্দরে বড় জাহাজের ঢ�োকা,
বের�োন�ো নিশ্চিত করতে সরকারি, বেসরকারি
অংশীদারিত্বে বিওটি-র মাধ্যমে ওয়েস্টার্ন ডক সহ
বন্দরের নাব্যতা বৃ দ্ধি করা হবে।
সু বিধা :

l এই প্রকল্পর ফলে (১) বন্দরে জাহাজের ভীড় কমবে, (২)
সমদ্রু পথে কয়লা আমদানির ক্ষেত্রে ব্যয় কম হবে, (৩)
বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটবে। এর ফলে
ৃ হবে।
কর্মসংস্থানের সষ্টি
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৩৩

ব্যক্তিত্ব

কাশ্মীরের
রক্ষাকর্তা

পরমবীর চক্র মেজর স�োমনাথ শর্মাকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য।
পাকিস্তানের থেকে জম্মু -কাশ্মীরকে রক্ষা করার সময় বাদগামের যুদ্ধে যে
শ�ৌর্য্য তিনি দেখিয়েছিলেন তাতে সাহসের সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারিত হয়
জন্ম : ৩১শে জানু য়ারি, ১৯২৩
মৃত্যু: ৩রা নভেম্বর, ১৯৪৭
তাঁর কৃতি-কথনে

“শ

ত্রুরা আমাদের থেকে মাত্র ৫০ গজ দূ রে।
আমরা সংখ্যায় বেশ কম। তারা আমাদের
দিকে প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ করছে, কিন্তু আমি এক ইঞ্চিও
নড়ব�ো না, শেষ ল�োকটির সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত
লড়াই চালিয়ে যাব�ো।” মেজর স�োমনাথ শর্মার এটিই
ছিল শেষ বার্তা যা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও
সাহসিকতার উদাহরণ। মেজর শর্মা ১৯৪৭-এ শ্রীনগরে
তাঁর প�োস্টকে বাঁচাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।
তাঁর নেতৃত্বে চতুর্থ কুমায়ু ন রেজিমেন্ট উপজাতি
হানাদারদের ৬ ঘন্টা আটকে রেখেছিল। এর ফলে
বাহিনীর পুনর্গঠনের সময় পাওয়া গিয়েছিল।
শত্রুদের পরিকল্পনা এর জন্য ব্যর্থ হয়, কারণ যু দ্ধের
গতি প্রকৃতি ঘুরে গিয়েছিল। উপজাতি হানাদারদের
নেতা সহ ২০০ জন মারা পড়েছিল। মেজর শর্মার
চতুর্থ কুমায়ু ন রেজিমেন্ট শ্রীনগর ও কাশ্মীর উপত্যকার
পতন আটকে ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসের জন্য
মেজর শর্মাকে স্বাধীন ভারতের যু দ্ধক্ষেত্রে সাহসীকতার
সর্বোচ্চ পুরস্কার মরন�োত্তর পরমবীর চক্র দেওয়া হয়।
যু দ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল নায়ক�োচিত।
১৯২৩ সালের ৩১শে জানু য়ারি হিমাচল প্রদেশের
কাংড়াজেলার দাধে মেজর শর্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর
পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে
যু ক্ত ছিলেন। তাঁর বাবা অমরনাথ শর্মা ভারতীয়
সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেলের দায়িত্ব সামলেছেন।
১৯৪২-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতীয়
সেনাবাহিনীর অষ্টম ব্যাটেলিয়ন, ১৯তম হায়দ্রাবাদ
রেজিমেন্টে (যেটি পরবর্তীকালে কুমায়ু ন রেজিমেন্টের
চতুর্থ ব্যাটেলিয়ন হিসেবে পরিচিত) কমিশনড হন।
১৯৪৭-এর ২২শে অক্টোবর পাকিস্তান যখন হামলা
চালায় সেই সময় হকি খেলতে খেলতে গিয়ে মেজর
শর্মার ডান হাতে প্লাস্টার করা ছিল। যদিও তাকে
৩৪
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লেখা আছে :

“তাঁর নেতৃ ত্ব, সাহস এবং দৃ ঢ়তা এমনই ছিল যে
শত্রুর সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ল�োকেরা
যুদ্ধ করতে পিছপা হননি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর
ইতিহাসে মেজর শর্মা সাহস ও গুণমানের যে
উদাহরণ দেখিয়েছন তার নজির খুব কমই আছে।”

বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি
যু দ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য আগ্রহ দেখান। হানাদারদের
কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করতে তাঁকে নেতৃত্ব
দেওয়ার অনু মতি দেওয়া হয়।
১৯৪৭-এর ৩রা নভেম্বর শত্রু পক্ষ শ্রীনগর
এয়ারফিল্ডের থেকে কয়েক মাইল দূ রে ছ�োট্ট শহর
বাদগাঁও-তে পৌঁছয়। মেজর শর্মা তাঁর বাহিনীকে নিয়ে
ওই জায়গায় চলে যান। দুপুর ২:৩০ মিনিটে শ পাঁচেক
উপজাতি হানাদার শক্তিশালী মর্টার দিয়ে তাঁর ৫০
জনের বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। চতুর্থ কুমায়ু ন
রেজিমেন্টের তিন দিক তারা ঘিরে ফেলেছিল। প্রবল
মর্টার বর্ষণের জন্য অনেক সৈন্য প্রাণ হারান। শর্মা
তক্ষণই আরও সাহায্য চান।
তিনি তাঁর অবস্থান ধরে রাখার গুরুত্বের কথা
জানতেন। শ্রীনগর এয়ারফিল্ড ছিল কাশ্মীর উপত্যকার
সঙ্গে দেশের বাকি অংশের য�োগায�োগ রাখার একমাত্র
পথ। মেজরের নেতৃত্বে তাঁর বাহিনী সাহসের সঙ্গে লড়াই
চালায়। মেজর নিজে ম্যাগাজিন ভর্তি করার দায়িত্ব নেন
এবং বাহিনীর সদস্যদের লাইট মেশিনগান চালাতে
বলেন। যদিও তাঁর হাত ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু যেভাবে
তিনি গুলি চালাতে থাকেন তাতে শত্রুরা থমকে যায়।
সেনাবাহিনীর আরও সদস্য যখন বাদগাঁও পৌঁছায়
তার আগেই মেজর স�োমনাথ শর্মা একজন জুনিয়ার
কমিশনড অফিসার এবং ২০ জন সৈন্য শহীদ হন।
কিন্তু তাঁর আত্মবলিদান বৃ থা যায় নি।

ভারতের পরিবর্তন

ইতিবাচক উদ্যোগ

সংস্কার ও নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে
মানুষের আস্থা অর্জন
আইনী সহায়তা থেকে কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার – সরকারের নানা উদ্যোগের ফলে দেশ জুড়ে
মানুষের সুবিধে হয়েছে। জনসাধারণের জীবনে এই উদ্যোগগুলি পরিবর্ত ন নিয়ে এসেছে এবং
তাঁদের ক্ষমতায়ণ হয়েছে

টেলি আইনী পরিষেবা গার্হস্থ নির্যাতনের
শিকারদের ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করেছে

নতু ন কৃষি আইনে কৃষকরা
উপকৃত

টে

লিফ�োনে আইনী পরিষেবা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি
মঞ্চ হিসেবে গড়ে উঠেছে। মানু ষ এর মাধ্যমে
বিচার পাচ্ছেন। দেশের ২৬০টি জেলায় ২০১৭ সালে এই
পরিষেবা শুরু হয়, ২৯,৮৬০টি কমিউনিটি সেন্টারে যা
পাওয়া যায়। এর ফলে এপর্যন্ত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের
২.৭৫ লক্ষ মানু ষ টেলিফ�োন এবং ভিডিও কনফারেন্সের
মাধ্যমে আইনী সহায়তা পেয়েছেন। টেলি আইনী পরিষেবার
সাহায্যে সৈয়দা রিজভি কিভাবে আইনী পরিষেবা পেয়েছেন
সেই তথ্যই এখন জানাব�ো। জম্মু -কাশ্মীরের বাদগাঁও
জেলার গুন্দিপ�োরা গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দা সন্তানের জন্ম
দিতে না পারায় তাঁর শ্বশুরবাড়ির ল�োকেরা তাকে শারীরিক
ও মানসিক নির্যাতন করত�ো। একবার দু’দিন ধরে আটকে
থাকার পর সে তাঁর মা-বাবার কাছে পালিয়ে যাওয়ার
সু য�োগ পায়। সেখানে এক আশাকর্মী তাঁকে টেলি আইনী
পরিষেবার কথা জানায়। তিনি টেলিফ�োনের মাধ্যমে তাঁর
নির্যাতনের কথা জানান। অভিয�োগ দায়ের করার এক
মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয় এবং সৈয়দার স্বামী
নিজের দ�োষ স্বীকার করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ক্ষতিপূ রণ
দিতে রাজি হন এবং একটি আলাদা বাড়ি করে দেন।
এইভাবে টেলি আইনী পরিষেবার মাধ্যমে সৈয়দা সাহায্য
পান এবং তাঁর অধিকার রক্ষিত হয়।

স�ো

শ্যাল মিডিয়ায় বিহারের সমস্তিপুর জেলায়
এক কৃষকের কথা এখন বহুল প্রচারিত।
আসলে ওই কৃষক তাঁর ফুলকপির যথাযথ দাম
পাচ্ছিলেন না। কিন্তু যখন কমন সার্ভিস সেন্টার
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই বিষয়টি জানাজানি হয়,
তখন দিল্লির এক ব্যবসায়ী তাঁর কাছ থেকে ১০ গুণ
দামে ফুলকপি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কেন্দ্র
কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বিক্রির সহায়তার জন্য
এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটির ব্যবস্থা করেছে। ফলে
ওই কৃষক কেজি পিছু ১ টাকার পরিবর্তনে ১০
টাকায় তাঁর ফসল বিক্রি করতে পেরেছেন। কৃষকের
সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর ক্রেতা কৃষকের ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে দেন। নতুন কৃষি
আইনের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। এই আইনের
কারণে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসল দেশের যে
ক�োন�ো জায়গায় বিক্রি করতে পারছেন।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৩৫

মন–কি–বাত ২.০

পর্ব ১৯ ডিসেম্বর ২৭, ২০২০

স্থানীয় পণ্যসামগ্রীকে
আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিত
করা
ক�োভিড-১৯ এর কারণে আক্ষরিক অর্থেই আমরা গত বছর অনেক কিছু শিখেছি, যার ফলে ভারতের আত্মনির্ভ র হওয়ার যে
স্বপ্ন দীর্ঘদিন ধরে লালিত হচ্ছিল, সেটি বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। নতুন বছরে, শিখ গুরুদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে দয়াশীল
একটি সমাজ গঠন করা এবং সমাজের সকলের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার নেওয়ার আহ্বান জানান�ো হয়েছে। মন কি বাত- এ কিছু
উল্লেখয�োগ্য কথা

সঙ্কটকে সু য�োগে পরিণত করা : কর�োনার কারণে

দু নিয়ায় সরবরাহ শৃ ঙ্খল নিয়ে অনেক সমস্যা তৈরি হয়
কিন্তু আমরা এই সব বাধা থেকে নতু ন শিক্ষা লাভ করেছি।
দেশ এক নতু ন ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছে। তাকে এককথায়
বলা যেতে পারে ‘আত্মনির্ভরতা’।
ভারতীয় খেলনা : দিল্লীর ঝন্ডেবালান বাজার সাইকেল
এবং খেলনার জন্য বিখ্যাত। আগে ওখানে দামী খেলনা
মানেই ছিল আমদানী করা খেলনা। এমনকী সস্তা খেলনাও
বাইরে থেকে আসত। এখন ওখানকার অনেক দ�োকানদার
ক্রেতাদের এই বলে খেলনা বিক্রি করছেন যে ভাল খেলনা
মানে ভারতে তৈরি, ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ খেলনা। ক্রেতাদের
মধ্যেও ইন্ডিয়া মেড খেলনারই চাহিদা দেখা যাচ্ছে।
স্বদেশী : জির�ো এফেক্ট, জির�ো ডিফেক্ট এই ভাবনা নিয়ে
কাজ করার সময় এসে গেছে। এই সময়, আমাদের সু নিশ্চিত
করার সময় যে আমাদের উৎপাদিত পণ্য বিশ্বমানের
হ�োক। যেটা বিশ্বে সবথেকে ভাল, সেটাই আমরা ভারতে
তৈরি করতে পারি। এর জন্য আমাদের উদ্যমী সাথীদের
এগিয়ে আসতে হবে। স্টার্টআপদেরও এগিয়ে আসতে হবে।
শিখ গুরু : আমরা শ্রী গুরু তেগ বাহাদু র জি, শ্রী
গ�োবিন্দ সিং জি, মাতা গুজরি জি এবং চার সাহেবজাদার
কাছে ঋণী। তারা কখন�োই তাদের আদর্শচ্যুত হননি এবং
দয়াশীল একটি সমাজ গঠনের জন্য সবসময় কাজ করে
গেছেন।
লেপার্ডের সংখ্যা বৃ দ্ধি : ভারতে লেপার্ডের সংখ্যা ২০১৪
থেকে ২০১৮ এর মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০১৪ তে দেশে লেপার্ড এর সংখ্যা প্রায় ৭৯০০ ছিল। ২০১৯
এ তাদের সংখ্যা বেড়ে ১২৮৫২ হয়েছে। গত কয়েক বছরে
ভারতে সিংহের সংখ্যা বেড়েছে; বাঘেদের সংখ্যাও বৃদ্ধি
হয়েছে।
গ�োরক্ষা : উত্তর প্রদেশের ক�োশাম্বীতে জেল বন্দীরা গরুদের
ঠান্ডা থেকে বাঁচান�োর জন্য পু রন�ো, ছেঁড়া কম্বল দিয়ে কভার
তৈরি করছেন। তাঁরা কম্বল জড়�ো করে এক সঙ্গে সেলাই
৩৬

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

করে প্রতি সপ্তাহে অনেক কভার তৈরি করছেন। আসু ন
অন্যদের দেখাশ�োনা করার এই দরদী প্রচেষ্টাকে আমরাও
উৎসাহিত করি।
যু বশক্তি : এ দেশের যু বসমাজের সব কিছু করার চেষ্টা
আছে এবং সেই মানসিকতাও রয়েছে। ওদের কাছে ক�োন�ো
বাধাই বাধা নয়। ক�োন�ো কিছুই ওঁদের আয়ত্ত্বের বাইরে নয়।
তামিলনাড়ুর এক শিক্ষক, হেমলতা এন কে, বিডডু পু রমের
এক স্কুলে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ভাষা তামিল পড়ান।
ক�োভিড ১৯ মহামারি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অধ্যাপনায়
ক�োন�ো বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। তিনি ক�োর্সের ৫৩টা অধ্যায়
রেকর্ড করে এনিমেটেড ভিডিও বানিয়ে পেন ড্রাইভে ভরে
ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে দিয়েছেন।
বিশ্বের বাজারে কেশর : এই বছর মে মাসে, কাশ্মীরি
কেশরকেজিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ অর্থাৎ জি.আই
ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরি কেশর সমগ্র বিশ্বে এমন এক
মশলা হিসেবে বিখ্যাত যার নানা রকম ঔষধি গুনাগুন
আছে। এটি অত্যন্ত সু গন্ধযু ক্ত, এর রং গাঢ় হয় এবং
এর তন্তুগুল�ো লম্বা এবং ম�োটা হয়, যা এর ঔষধিগুণ বৃদ্ধি
করে। এখন এর রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, যা আত্মনির্ভর ভারত
গঠনে আমাদের প্রচেষ্টাকে আর�ো শক্তিশালী করবে।
বাস্তুতন্ত্রের য�োদ্ধা : গুরুগ্রামের প্রদীপ সাঙওয়ান ২০১৬
থেকে হিলিং হিমালয়ের নামে অভিযান চালাচ্ছেন । তিনি
নিজের টীম আর স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে হিমালয়ের আলাদা
আলাদা এলাকায় যান,আর ভ্রমণকারীরা সেখানে যেসব
প্লাস্টিক ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলে রেখে যায় সেসব
পরিষ্কার করেন। একইভাবে কর্ণাটকের এক তরুণ দম্পতি
অনু দীপ আর মিনু ষা ঠিক করলেন যে ল�োকেরা স�োমেশ্বর
সৈকতে যে সব আবর্জনা ফেলে গেছে সেগুল�ো সব পরিষ্কার
করবেন। স�োমেশ্বর সৈকত থেকে তাঁরা ৮০০ কিল�োরও
বেশী আবর্জনা পরিস্কার করে দিয়েছেন।
মন-কি-বাত শ�োনার জন্য কিউআর ক�োডটি স্ক্যান করুন

মিডিয়া কর্নার

নরেন্দ্র ম�োদী
“ ১৯৪৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর... প্রত্যেক
ভারতবাসীর কাছে একটি স্মরণীয় দিন, ওই দিন
বীর নেতাজী সু ভাষ বসু প�োর্ট ব্লেয়ারে ত্রিবর্ণ
রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। এই বিশেষ
দিনের ৭৫তম বার্ষিকীতে , আমি প�োর্ট ব্লেয়ারে
গিয়েছিলাম এবং ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন
করার মধ্য দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলাম। সেই
স্মৃতি সবার মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছি। “

নীতিন গড়করি
মহামারী ২০২০ সালে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জের
সম্মু খীন করেছে এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন
এনেছে। কিন্তু এই সময়তেই #VocalforLocal ও
শিল্পোদ্যোগীদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে আমরা
#AtmaNirbharBharat-এর জন্য উদ্যোগী হয়েছি
। দেশ হিসেবে আমরা যে প্রাণবন্ত ও একজ�োট
হয়ে যে ক�োন সমস্যার ম�োকাবিলা করতে পারি , তা
আবার�ো প্রমাণিত।

রাজনাথ সিং

অমিত শাহ

#AtmaNirbharBharat-এর আওতায় ভারত
প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং ক্ষেপণাস্ত্র
তৈরীর ক্ষমতা আরও বেশি করে অর্জন করছে।
প্রধানমন্ত্রী@Narendra Modi জি র প�ৌরহিত্যে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র
ব্যবস্থাকে রপ্তানি করার অনু মতি দিয়েছে এবং
দ্রুত অনু ম�োদনের জন্য একটি কমিটি গঠন
করেছে ।

আজকের কেবিনেট বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শিল্প
করিডর গড়ার জন্য ৭৭৩৫ ক�োটি টাকার প্রস্তাব
অনু ম�োদন দেওয়ায় আমি @Narendra Modi
জিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর ফলে ২.৮ লক্ষ
অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সৃ ষ্টি হবে । এই প্রকল্প
গুলি আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের পক্ষে সহায়ক
হবে এবং দেশ জু ড়ে আর�ো বেশি করে বিনিয়োগ
নিশ্চিত করবে ।

স্মৃতি জু বিন ইরাণী
মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক তথ্য সংস্থা মর্নিং কনসাল্ট
বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃ বৃ ন্দের মধ্যে কার জনপ্রিয়তা
বেশি সেই সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা করেছে। এই
সমীক্ষায় প্রধানমন্ত্রী @Narendra Modi জি
সবথেকে বেশি স্বীকৃতি পাওয়ায় আমাদের ভারতের
পক্ষে তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং মানু ষের তার নেতৃ ত্বের
প্রতি ও দেশের ভবিষ্যত নিয়ে পরিকল্পনার প্রতি
আস্থা এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

হর্ষ বর্ধন
#CovidVaccine উদ্ভাবন হয়েছে,, চূ ড়ান্ত
পর্বের অপেক্ষা যেভাবে নির্বাচনের সময় প্রত্যেক
বু থে ভ�োট কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা হয় ঠিক
একইভাবে স্বাস্থ্যকর্মীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত
করা হবে। #Vaccination এর জন্য বিস্তারিত
নিয়মাবলী তৈরি করা হয়েছে।
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পাঞ্জাব কেশরী
ভারত মাতার সাহসী সন্তান পাঞ্জাব কেশরী লালা রাজপথ রায় কে
তার জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম জানাই। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর
আত্মবলিদান দেশবাসীকে সবসময়ই অনু প্রাণিত করবে।
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