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নিউ ইন্ডিয়া

নতুন ভ�োর

»১-১৫ জানু য়ারি, ২০২১

র

বিনামূ ল্যে বিতরণের জন্য

নতুন আশা

বিভ�োর

কেন্দ্রে নাগরিক কেন্দ্রিক সরকার
নতু ন ভারতের স্বপ্ন এখন সত্যি
প্রচ্ছদ
ছবি

অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলায় ডং গ্রাম
যেখানে ভারতের প্রথম সূ র্যকিরণ এসে পড়ে

আত্মনির্ভর ভারতের
চ্যাম্পিয়নরা

ধনী রাম সাগগু
এক উদ্ভাবক ছু ত�োর মিস্ত্রি

পাঞ্জাবের জিরাকপুরের এক ছু ত�োর মিস্ত্রি লকডাউনের বাধা-বিপত্তি দূ রে
সরিয়ে কাঠ দিয়ে অভিনব সাইকেল বানিয়েছেন

র�োশন রায়
এক পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগী

তাঁর পরিবেশ-বান্ধব এই উদ্ভাবন কানাডা থেকেও তাঁকে বরাত এনে দিয়েছে

র�োশন রায় সিড পেপার ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, যে সংস্থা পুরন�ো বস্ত্র জৈবিক
পদ্ধতিতে বিনষ্ট হতে পারে এমন কাগজে রূপান্তরিত করে কৃত্রিম পদ্ধতিতে
কারুকার্য করা সম্ভব

চার মাসের মধ্যে তিনি সাইকেল তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করে ১৫,০০০ টাকায়
বিক্রি করেছেন

এ ধরনের কাগজ ভিজিটিং / ওয়েডিং কার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পরে এই
কাগজকে একটি পাত্রে গাছ / ফলমূ ল বা ফুল হিসেবে রাখা যায়

অ্যাল�োভেরা গ্রাম

রাঁচিতে দিওয়ারি গ্রামের এক
প্রেরণাদায়ক কাহিনী

আম্মা বাঘি

অরুণাচল প্রদেশের এই শিল্পোদ্যোগী
মহিলাদের ক্ষমতায়ন করছেন

একাধিক প্রজাতির ভেষজ গাছগাছড়ার চাষ করে দিওয়ারি গ্রাম অ্যাল�োভেরা
গ্রামে পরিণত হয়েছে

ইটানগরের বাঘি প্রত্যন্ত গ্রামগুলির মহিলাদের হস্তশিল্প সামগ্রী ও খেলনা তৈরির
জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন

এই গ্রামের বাসিন্দারা আগে ধান চাষ করে মাসে ৩,০০০ টাকা উপার্জন
করতেন, এখন তাঁরা তাঁদের নতুন আর্থিক উৎসের জন্য আনন্দিত

লকডাউনের সময় এই মহিলারা মূ লত পুতুল ও খেলনা তৈরির ওপর গুরুত্ব
দিয়েছেন, যাতে স্থানীয় পরম্পরাগত খেলনার প্রসার ঘটান�ো যায়

এ বছর ধানের জমিতে কাজের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা অ্যাল�োভেরা বিক্রি করে
তাঁদের আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, লকডাউনের সময় আয়ের পরিমাণ বেড়ে
প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে

আম্মা বাঘি কেবল একজন কঠ�োর পরিশ্রমী ও দৃ ঢ় চেতা মহিলাই নন, বরং এমন
একজন যিনি বিভিন্ন উপায়ে অন্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন করে থাকেন

সূ চ িপত্র
সম্পাদ
সম্পাদক

ু লদীপ
ক
সিং ধাতওয়ালিয়া
মুখ্য মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

উপদেষ্টা-সম্পাদক
বিন�োদ কুমার
সন্তোষ কুমার

সহকারী উপদেষ্টা-সম্পাদক
শরৎ কুমার শর্মা

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ
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,
নতুন দিল্লি - ১১০০২০

পরিবেশক
ব্যুর�ো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূ চনা ভবন, নতুন দিল্লি ১১০০০৩
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নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১

সম্পাদকীয়
নমস্কার!
আপনাদের সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা! এই বছরটি প্রত্যেকের কাছে তাৎপর্যপূ র্ণ হয়ে
উঠেছে কারণ আমরা নতুন দশকের প্রথম বর্ষে প্রবেশ করছি। গত দশকের গত বছরের
কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাকে পেছনে ফেলে আমরা প্রত্যেকেই অতীতকে ভুলে যেতে চাই।
অবশ্য, প্রত্যেকটি সঙ্কটের সঙ্গেই নতুন কিছু শেখার বিষয় থাকে। তাই, আমাদের প্রয়াসই
হবে প্রতিটি পরিস্থিতির ব্যাপারে ইতিবাচক মন�োভাব প�োষণ করা।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর দৃ ষ্টিভঙ্গিও সর্বদাই ইতিবাচক এবং তিনি একাধিকবার একথা
উল্লেখ করেছেন যে একটি গ্লাসকে সর্বদাই অর্ধেক ভর্তি হিসেবে দেখতে হবে, কখনই
অর্ধেক খালি হিসেবে নয়। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন প্রত্যেকটি সঙ্কটকে সু য�োগে
পরিণত করার কথা। আর এটা তিনি বলছেন আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ওপর ভিত্তি
করে, যা ইতিমধ্যেই গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে এবং সাধারণ মানু ষও ‘ভ�োকাল ফর
ল�োকাল’-এর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে গত ছয় বছরে সরকারের দৃ ঢ়
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার খসড়া রূপায়ণের মাধ্যমে। আর এ কারণেই সমগ্র দেশ এক নতুন
প্রভাব প্রত্যক্ষ করছে।
এই বছরগুলিতে সরকারের ৪৫০টি কর্মসূ চি তৃণমূ লস্তরে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু এবার
আমরা নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকায় ২১টি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আল�োকপাত করেছি,
যেখানে দেশের উন্নয়নের এক নতুন প্রভাত ও প্রত্যাশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
ভারতের সাফল্য কেবল দেশের মধ্যেই সীমিত নেই। একবিংশ শতাব্দীর নতুন দশকে
ভারত সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রত্যাশার অগ্রদূ ত হয়ে উঠছে।
এই প্রত্যাশা পূ রণে ১৩০ ক�োটি মানু ষের সমর্থন প্রয়�োজন, দেশ এখন উন্নয়নে নতুন
প্রভাত দেখছে এবং সমস্ত দেশবাসীর আশা আকাঙ্খা পূ রণ করে চলেছে।
আপনাদের আরও একবার নতুন বছরের শুভেচ্ছা!
আপনাদের প্রস্তাব ও মতামত আমাদের জানান ...
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)
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নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

চিঠিপত্র
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার এক সু দর্শন ও তথ্যমূ লক পত্রিকা।
আশা করি, এই পত্রিকা বিদেশেও পাওয়া যাবে। আসু ন
আমরা সকলেই অসাধারণ এই কাজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে
দিই। আমি একটি ছ�োট্ট প্রস্তাব দিতে চাই। প্রতিটি সংখ্যায়
মুকেশ আম্বানি, মল্লিকা শ্রীনিবাসন, বেণু শ্রীনিবাসন, আনন্দ
মাহিন্দ্রা, স�োনালিকা মিত্তল, এসকর্টস নন্দা, মুরুগাপ্পার
মত�ো সিইও ও শিল্পপতিদের একটি করে সাক্ষাৎকার
প্রকাশ করুন যাতে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের
অভিমত জানা যায়। স্টার্ট-আপ ও ক্ষু দ্র শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে
এ ধরনের মতামত অত্যন্ত লাভজনক হবে।

ধন্যবাদান্তে

সাধারণ মানু ষের কল্যাণে সরকারের
বিভিন্ন কর্মসূ চি সম্পর্কে তথ্য ছড়িয়ে
দেওয়ার এই প্রচেষ্টার জন্য আমার
প্রশংসা গ্রহণ করুন। যেভাবে এই
পত্রিকার নকশা বানান�ো হয়েছে তা
অত্যন্ত সু ন্দর এবং পাঠক-বান্ধব।
আপনাদেরকে আরও ধন্যবাদ জানাই
আমাকে পত্রিকার একটি কপি
পাঠান�োর জন্য।
আমি কি পত্রিকার পাঠক সংখ্যা
বাড়ান�োর জন্য আমার পরিচিতদের
মধ্যে আপনার মেল ফরওয়ার্ড করতে
পারি?
msk141958@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার টিমকে আমি
অভিনন্দন জানাই। আমি মেল মারফৎ
পত্রিকার একটি পিডিএফ কপি পাঠাতে
অনু র�োধ করছি যাতে আমরা সহজেই
এটি পড়তে পারি।
hardie.desai@gmail.com

vsp@tafe.com

অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আপনার মূ ল্যবান তথ্যের
জন্য ধন্যবাদ। পত্রিকার এই সংখ্যা অর্থনীতিকে অগ্রগতির
পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের অঙ্গীকারের প্রতি
একটি সম্মান, যেখানে সরকারের সঙ্কটকে সু য�োগে
পরিণত করার প্রকৃত মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে।
মহামানা মদন ম�োহন মালব্যকে শ্রদ্ধা।

ধন্যবাদান্তে

sahab_singh2006@yahoo.com

সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে এটি
একটি অত্যন্ত ভাল�ো পত্রিকা। আমি কম খরচে একটি
ভারতীয় কিষাণ পত্রিকা (মাসিক) প্রকাশ করার প্রস্তাব
জানাতে চাই, যেখানে শস্য ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত একটি
প্ল্যাটফর্ম থাকবে এবং এমন অনেক কর্মসূ চির কথা থাকবে
যা থেকে খুচর�ো ব্যবসায়ী ও পাইকাররা লাভবান হতে
পারেন। এছাড়াও মাসিক এই পত্রিকায় কৃষকদের জন্য
নতুন প্রযু ক্তি সম্পর্কেও আল�োকপাত করা হবে। এমনকি
কৃষিশিল্প ক্ষেত্রে সরকার কি করতে পারে সে সম্পর্কেও
তথ্য থাকবে।

ধন্যবাদান্তে

bhilaicalibration@gmail.com
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নতুন ভ�োর
নতুন আশা

দৃ ষ্টিভঙ্গী

অন্ধকার দূর হয়ে
প্রত্যাশার
আল�ো!

২০২০ বছরটি শুরুই হয়
ক�োভিড-১৯ মহামারী নিয়ে।
এই মহামারী কেবল সারা
বিশ্ব জুড়ে মানুষের জীবনেই
প্রভাব ফেলেনি, প্রভাব পড়েছে
অর্থ নীতিতেও। এই সঙ্কটকে
সুয�োগে পরিণত করার ক্ষেত্রে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
সাধারণ মানুষকে ‘ভ�োকাল
ফর ল�োকাল’-এর প্রতি সমর্থ ন
জানান�োর আহ্বান জানিয়েছেন
যাতে ভারতকে আত্মনির্ভ র
করে ত�োলা যায়। সাধারণ
মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে
যথ�োচিত সাড়া দিয়েছেন এবং
তার পরিণাম পাওয়া যাচ্ছে অর্থ
ব্যবস্থার অগ্রগতিতে।

ক�ো

ভিড-১৯ মহামারীর মারাত্মক প্রভাবের জন্য
অনেকেই ২০২০ বছরটি দ্রুত ভুলে যেতে
চাইবেন। সমগ্র মানবজাতির কাছে গত ৯ মাস
ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। ভারত নতুন বছর ২০২১-কে ১৩৪
ক�োটি মানু ষের নতুন প্রত্যাশা নিয়ে দেখতে চায় যেখানে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির এক নতুন পর্যায়ের সূ চনা হবে।
২০২০-র মার্চ মাসের ঘটনাকে মনে রেখে পুরুষ-মহিলা
কিংবা বয়স্ক বা ছ�োটরা, শহর হ�োক বা গ্রামে, সকলেই চাইছেন
জীবনে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসু ক।
একাধিক প্রতিবেদন অনু যায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
নেতৃত্বে সমগ্র দেশবাসীকে টিকাকরণের এক বিশাল কর্মযজ্ঞের
সূ চনা হয়েছে। তার মধ্যে যে সু দৃঢ় নেতৃত্বদানের ক্ষমতা রয়েছে
তা মহামারীর দরুণ উদ্ভূত সঙ্কটের ম�োকাবিলায় সু য�োগকে কাজে
লাগান�োর ক্ষেত্রে ক�োনরকম পিছপা হননি।
স্বাস্থ্যক্ষেত্রের য�োদ্ধারা একদিকে যেমন সদা সতর্কতা অবলম্বন
করে দিবারাত্রি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমনই নতুন আশা৪

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

প্রত্যাশার স্বপ্ন দেখছেন যাতে সাধারণ মানু ষের জীবন বাঁচিয়ে
সহজে এগিয়ে চলা যায়। চিরন্তন আশাবাদী হয়ে আপনিও
ক�োভিড-পরবর্তী সময়ে ভারতীয়দের কাছে পরিবর্তনের দূ ত
হয়ে উঠতে পারেন।
আমরা যখন নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছি,
তখন বিশ্ব আর আগের মত�ো থাকবে না। জীবনশৈলী থেকে
অর্থনীতি, আচার-আচরণগত পরিবর্তন সব ক্ষেত্রেই অনেক
পরিবর্তন আসবে। ভারতেও এই পরিবর্তন আসবে একথা
বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে
কেন্দ্রীয় সরকার পরিবর্তনের পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
একজন দৃ ঢ়চেতা এবং স্থিরমনস্ক নেতা হিসেবে তিনি মহামারীর
ফলে উদ্ভূত সঙ্কটকে সু য�োগে পরিণত করতে ক�োন কিছু ই বাদ
রাখেননি। এমনকি, স্বাধীনতার পর তর্কাতীতভাবে সবথেকে
জটিল পরিস্থিতির সময়েও তিনি অগ্রভাগে থেকে দেশকে নেতৃত্ব
দিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে একাধিক মতবিনিময়

রূপ�োলি রেখা
l

রপ্তানি ও পরিষেবার দিক থেকে নতু ন
বছর এক নতু ন দিশার সূচনা করবে

l

ভারতের পণ্যসামগ্রী রপ্তানি ২০২০-র
সেপ্টেম্বরে গত বছরের ওই একই মাসের
তু লনায় ৫.৯৯ শতাংশ বেড়ে ২৭.৫৮
বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, যা নতু ন
আশার সঞ্চার করছে

l

ভারতীয় পরিষেবাদাতা সংস্থাগুলি ক�োভিড১৯-এর দক্ষতার সঙ্গে ম�োকাবিলা করেছে,
সেই সময় বিভিন্ন বরাত বাতিল হয়ে
গেলেও ২০২০-র অক্টোবরে বরাতে বৃ দ্ধির
ইঙ্গিত পাওয়া গেছে

l

ক�োভিড-১৯ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা সারা
বিশ্বেই ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এসেছে,
পরিষেবাদাতারা এখন সমগ্র বিশ্বকেই
তাঁদের পরিষেবা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী
হয়েছেন

অনু ষ্ঠানে বারবার পরিষেবাদাতা সংস্থাগুলিকে সহায়তা দেওয়ার
আশ্বাস দিয়েছেন। খাদ্যশস্য থেকে নগদ সহায়তা, ঋণ সহায়তা
থেকে ভর্তুকি প্রায় সব ক্ষেত্রেই সরকার তার অঙ্গীকার
পূ রণ করতে পেরেছে। এমনকি, প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও
স্বাস্থ্যক্ষেত্রের জরুরি অবস্থায় প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।
সরকারের ছয় বছরের মেয়াদে যেভাবে নীতি প্রণয়ন করা
হয়েছে, তা দরিদ্র মানু ষের কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই।
সমস্ত কর্মসূ চির সামাজিক সু য�োগ-সু বিধা সমাজের শেষ প্রান্তের
মানু ষটির কাছেও স্বচ্ছতা ও দু র্নীতি দূ রে সরিয়ে পৌঁছে দেওয়া
সম্ভব হয়েছে। পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশনের
ফলে একেবারে তৃণমূ লস্তরেও দু র্নীতি হ্রাস পেয়েছে। ফলস্বরূপ,
প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ মানু ষের বিপুল আস্থা
ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।
নতুন বছরের প্রভাত আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি আরও
বেশি করে পূ র্ণ করবে এরকম আশা করাই যায়। অর্থ ব্যবস্থা
ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে সেই ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই
মিলেছে। সরকার গত ১৩ মে আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজের
আওতায় অর্থ ব্যবস্থার আরও সু দৃঢ়করণে ২৯.৮৭ লক্ষ ক�োটি
টাকার প্যাকেজের কথা ঘ�োষণা করেন। ভারতে সাধারণ মানু ষের
সংযম ও ধৈর্য্য এবং অর্থনীতির সু দৃঢ় বুনিয়াদি ভিত্তির ফলে
না কেবল সরকার এক নতুন উন্নয়ন কর্মসূ চি প্রণয়ন করতে
পেরেছে, সেইসঙ্গে মহামারীর বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও বিভিন্ন
ক্ষেত্রের পুনর্গঠন ও মান�োন্নয়নে কর্মসূ চি অব্যাহত রেখেছে।

তবে, অর্থ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে এনে বিকাশ হার
বাড়ান�োর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
সরকার কয়েক মাস আগে আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের
সূ চনা করে। উদ্দেশ্য ছিল, অর্থনীতির সমস্ত চালিকাশক্তিগুলিকে
পুনরুজ্জীবিত করা। সেইসঙ্গে চাহিদা বাড়িয়ে কর্মসংস্থানের
সু য�োগ
বাড়ান�ো। এর ফলে, অতিক্ষু দ্র, ছ�োট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি
বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে। আপৎকালীন ঋণ সহায়তা
নিশ্চয়তা কর্মসূ চির মাধ্যমে ৪৫ লক্ষের বেশি ক্ষু দ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে
প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে পুনরুজ্জীবনে আর্থিক সহায়তা দেওয়া
হয়েছে। এর ফলে, প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় ক্ষেত্রেই বিপুল
কর্মসংস্থানের সু য�োগ সৃ ষ্টি হয়েছে। এই অভিযানের আওতায়
৮০.৩ লক্ষ ঋণ গ্রহীতাকে ২ লক্ষ ৫ হাজার ৫৬৩ ক�োটি টাকার
বেশি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।
এছাড়াও, ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬২৬ ক�োটি টাকা
ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ঋণ সহায়তার প্রক্রিয়া এখনও
অব্যাহত। এটা কেবল একটা পরিসংখ্যান মাত্র যেখানে
অর্থ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার সু নিশ্চিত করতে চলতি পদক্ষেপের
সাফল্যকেই প্রমাণ করে। নতুন বছর অর্থনীতি অপার সম্ভাবনা
নিয়ে আসতে পারে। তাই, একাধিক নিরপেক্ষ সংস্থার
প্রতিবেদনেও ভারতের আর্থিক অগ্রগতির বিষয়টি সু স্পষ্টভাবে
প্রতিফলিত হয়েছে।
যখন একাধিক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ছিল, তখন এই সরকার সমস্ত
প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে পরিস্থিতি অনু যায়ী সম্ভাবনাকে সু য�োগে
পরিণত করেছে। এজন্য সরকার শ্রম এবং কৃষিক্ষেত্রে অভিনব
কিছু সংস্কার করেছে। শ্রম ও কর্মক্ষেত্রে এই সব সংস্কার নতুন
ভারতের কর্মীবাহিনী ও কৃষকদের জীবনে আমূ ল পরিবর্তন
আনার জন্যই করা হয়েছে। নতুন চারটি শ্রমবিধি প্রণয়ন করা
হয়েছে এবং কৃষি বাজারের আরও উদারীকরণ হয়েছে। এর
ফলে, আমাদের কঠ�োর পরিশ্রমী শিল্প সংস্থার শ্রমিক ও কৃষকরা
আরও সমৃদ্ধির সু য�োগ পাচ্ছেন।
এঁদের সকলের অংশগ্রহণ ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে ৩.৬ শতাংশ
হারে বৃ দ্ধি কখনই সম্ভব হত না। চলতি অর্থবর্ষের প্রথমার্ধেই
কৃষিক্ষেত্রে এই অগ্রগতি দেখা গেছে। একইভাবে, এপ্রিল
থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে শিল্পক্ষেত্রের বিকাশে কিছু টা
নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে, গত অক্টোবর মাসে
শিল্প ক্ষেত্রে ৩.৬ শতাংশ হারে অগ্রগতি হয়েছে, যা উৎপাদন
ক্ষেত্রের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়। সরকারের
সু পরিকল্পিত নীতি গ্রহণের ফলে ২০২১-এ বিশ্ব সরবরাহ
শৃ ঙ্খলে ভারতের অংশীদারিত্ব আরও বাড়বে বলেই মনে করা
হচ্ছে। ২০২০-র এপ্রিল-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্যের
পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে
রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২১.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
এই পরিসংখ্যান এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক। স্বামী
বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যাশা ও ইতিবাচক ধারণা আমাদের
জীবনের প্রাণশক্তির মূ ল উৎস। তাই আশা করা যায়, নতুন
বছর আমাদের জীবনে আরও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।
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নতুন ভ�োর
নতুন আশা

২

স্বচ্ছ ভারত মিশন

পরিচ্ছন্ন ভারতের লক্ষ্যে

০১৪-র ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী স্বচ্ছ ভারত মিশনের সূচনা
করেন। তারপর থেকে ভারত এক পরিচ্ছন্ন রাষ্ট্র হয়ে ওঠার লক্ষ্যে বহু পথ অতিক্রম করেছে। একইসঙ্গে
গান্ধীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুস্থ-সবল থাকার নিয়মিত অভ্যাসগুলিকেও আত্মস্থ করেছে। আরও বেশি
সংখ্যক মানুষ স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রতি তাঁদের সমর্থ ন জানিয়ে একে গণ-আন্দোলনের রূপ দিয়েছে। ভারত
পারিবারিক শ�ৌচাগারের সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ধার্য লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকা উন্মুক্ত
স্থানে শ�ৌচকর্ম বর্জিত হয়ে উঠেছে। সার্বিকভাবে ৭ ক�োটির বেশি মানুষকে শ�ৌচাগারের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যেই এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন কেবল কর্তৃপক্ষই নয়, বরং সাধারণ
মানুষও তাঁদের চারপাশের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে অংশগ্রহণ করছেন।

নতু ন উদ্দেশ্য পূ রণের
লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া

প্রত্যাশা পূ রণ

l স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহরাঞ্চল) কর্মসূচির আওতায় ৫৮,৯৯,৬৭টি পারিবারিক
l

l

l

l

l

l

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)সূচনার দ্বিতীয়
পর্যায়ে উন্মু ক্ত স্থানে শ�ৌচকর্ম বর্জন সহ
কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মিশনের দ্বিতীয়
পর্যায় ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত
মিশন ম�োড ভিত্তিতে রূপায়িত হবে। এই
খাতে খরচ ধরা হয়েছে আনু মানিক ১.৪০
লক্ষ ক�োটি টাকা।
গ্রামীণ এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
বজায় রাখতে ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে
একটি দশকমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার
সূচনা হয়েছে।
উন্মু ক্ত স্থানে শ�ৌচকর্ম বর্জনের ক্ষেত্রে
রেটিং-এর পাশাপাশি জঞ্জালমু ক্ত শহর
এবং বার্ষিক সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মাপকাঠি নির্ধারণের
জন্য।
স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ সমীক্ষা, ২০২১ আগামী
বছরের ৪-৩১ জানু য়ারি পর্যন্ত পরিচালিত
হবে।
এখন ২,৯০০টি শহরে প্রায় ৬০,০০০
শ�ৌচাগারের অবস্থান গুগল ম্যাপে পাওয়া
যাচ্ছে।
৬
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l
l

l

l
l
l
l
l

শ�ৌচাগার গড়ে ত�োলার উদ্দেশ্য ছিল। এখনও পর্যন্ত কর্মসূচির আওতায়
৬২,২৮,৩৭২টি শ�ৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে যা ধার্য লক্ষ্যের তু লনায় ১০৬%।
একইভাবে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য লক্ষ্যমাত্রার তু লনায় বেশি
শ�ৌচাগার নির্মিত হয়েছে। ধার্য লক্ষ্য ছিল ৫,০৭,৫৮৯টি সর্বজনীন শ�ৌচাগার
গড়ে ত�োলার। এখনও পর্যন্ত ৫,৯৫,৫৬টি শ�ৌচাগার গড়ে তু লে ধার্য লক্ষ্যমাত্রার
১১৭% পূরণ করা সম্ভব হয়েছে।
৪,৩৭২টি শহর এবং ৮,৪৩৪ ওয়ার্ড থেকে বাড়ি বাড়ি
প্রকাশ্য স্থানে শ�ৌচকর্ম
গিয়ে জঞ্জাল সংগ্রহ অভিযান চলছে।
বর্জিত
২০২০-র স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ অনু যায়ী, ৪,২৪২টি শহর, ৬২টি
৪,৩৪০টি
ক্যান্টমেন্ট ব�োর্ড এবং ৯৭টি নগরের ১২ ক�োটির বেশি
শহরের মধ্যে
নাগরিক এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। গঙ্গা নদী
তীরবর্তী শহর ও নগরগুলিতে এই অভিযান পরিচালিত
১,৩১৯টি
হয়। ভারতের পরিচ্ছন্নতম শহর হিসেবে পরপর
শহরকে ওডিএফ+
হিসেবে ঘ�োষণা করা
চারবার স্বীকৃতি পেয়েছে ইন্দোর।
হয়েছে এবং
সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলির সঙ্গে ৫.৫
লক্ষের বেশি স্যানিটেশন কর্মী এবং ৮৪,০০০-এর বেশি
৪৮৯টি
কাগজকুড়োন�োওয়ালাদের উন্নয়নের মূলস্রোতে সামিল শহর ওডিএফ++ হিসেবে
করা হয়েছে।
ঘ�োষিত হয়েছে
দেশের ৭৭%-এর বেশি ওয়ার্ডে যন্ত্রচালিত জঞ্জাল
পৃথকীকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
২০১৪-র ২ অক্টোবর থেকে ২০২০-র ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বচ্ছ ভারত মিশন
(গ্রামীণ) কর্মসূচির আওতায় ম�োট ১০,৭২,৩৫,৪৩৫টি পারিবারিক শ�ৌচালয়
নির্মিত হয়েছে।
সারা ভারতে ৭০৬টি জেলায় ৬ লক্ষের বেশি গ্রাম প্রকাশ্য স্থানে শ�ৌচকর্ম
বর্জিত হয়েছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮-র প্রতিবেদন অনু যায়ী ভারতে ডায়রিয়া অসু খ
থেকে ৩ লক্ষের বেশি মানু ষের জীবন বাঁচান�ো সম্ভব হয়েছে।
ইউএনআইসিই-এর ২০১৯-এর এক প্রতিবেদন অনু যায়ী, ২০১৪-র
অক্টোবর থেকে ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায়
৭৫.৫ লক্ষ পূর্ণ সময়ের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

নবীন ভারত

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

ভারতের
চালিকাশক্তি

আমি একথা সর্ব দাই
বলি যে তরুণ স্বপ্ন ও
প্রত্যাশাকে ক�োনভাবেই
খাট�ো করা যাবে না।
তাঁদেরকে আকাশের
অসীম দিগন্তে হারিয়ে
যেতে দিতে হবে কারণ
তাঁদের মধ্যে রয়েছে
অসীম সম্ভাবনা। তাঁদের
মধ্যে রয়েছে উদ্দীপনা,
উৎসাহ, উদ্যম, সাহস,
বিচক্ষণতা। তাই তাঁরা
অতীতের স্মৃতি বহন
করে চলতে আগ্রহী নন।
এমনকি, এই যুব সমাজ
যে ক�োনও চ্যালেঞ্জ ও
সমস্যার ম�োকাবিলাতেও
সক্ষম।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

ভারত এক নবীন রাষ্ট্র যেখানে ৮০ ক�োটি যু বক রয়েছে। ভারতের
প্রায় ৬৫% ৩৫ বছরের কম বয়সী। তাই যু বারাই ভারতের অন্যতম
শক্তি। তাই তাদেরকে দক্ষ, পু নর্দ ক্ষ এবং দক্ষতার মান বাড়ান�োর
ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। এমনকি, তাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর কথা
দিয়ে অনু প্রাণিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী সর্বদাই দেশের
বিকাশে যু ব সম্প্রদায়ের প্রতি আস্থা রেখেছেন

স

ময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী
ম�োদী যুব সম্প্রদায়ের
ক্ষমতা ও সম্ভাবনার
কথা বারবার বলেছেন। এই
লক্ষ্যে সরকার একাধিক কর্মসূ চি
প্রণয়ন করেছে যাতে আজকের যুব
সমাজের চাহিদাগুলি মেটান�ো যায়।
ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনই হ�োক, বা
মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূ চি অথবা স্কিল

ইন্ডিয়া মিশন – যাই হ�োক না কেন,
সরকারের অগ্রাধিকার থেকেছে
যুব সম্প্রদায়ের ওপর। প্রকৃতপক্ষে
এরাই দেশের চালিকাশক্তি।
২০২০-র নভেম্বরে জওহরলাল
নেহরু
বিশ্ববিদ্যালয়ে
স্বামী
বিবেকানন্দের মূ র্তি উন্মোচন করে
প্রধানমন্ত্রী বলেন, যু বারাই সারা বিশ্বে
ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৭

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

নবীন ভারত

ভারতের বয়স কত
৫০
৬৫

শতাংশ বা তার বেশি মানু ষের বয়স
২৬ বছরের নিচে
শতাংশ বা তার বেশি মানু ষের বয়স
৩৫-এর নিচে

নবীনতম দেশ যেখানে গড় বয়স ২৯ বছর

গড় ২৯ বছর বয়সী তরুণরাই সর্বোত্তম শক্তি।
এই যু বশক্তির সাহায্যেই ভারতের অগ্রগতি ২%
পর্যন্ত বাড়তে পারে।

৬২% মানু ষের বয়স ১৫৫৯ বছরের (কর্মীবাহিনী)
মধ্যে

যু ব সম্প্রদায়ের জন্য এক নতুন পদক্ষেপ
l যু ব সম্প্রদায়ের কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া

l

l

l

l

৮

থেকে শুরু করে তাদের ভবিষ্যতের সঠিক দিশা
দেখান�োর জন্য একাধিক বিকল্প পন্থা সু নিশ্চিত করা
হয়েছে। এই লক্ষ্যে সরকার যু ব সম্প্রদায়ের জন্য
একাধিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
দেশে স্টার্ট-আপ সংস্কৃতির প্রসারে স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া
কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। এই কর্মসূচি উদ্ভাবন ও
শিল্পোদ্যোগী মন�োভাবের অনু কূল বাতাবরণ গড়ে
তু লতে উপযু ক্ত ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে।
আত্মবিশ্বাসী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃ ঢ়প্রত্যয়ী এক নবীন
ভারত গঠনের লক্ষ্যেই জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি)
প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিতে সু নিশ্চিত
করা হয়েছে যাতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর শ্রেণীর
ছাত্রছাত্রীরাও তাদের পছন্দমত�ো শিক্ষার উপযু ক্ত
অধিকার ও সু য�োগ পায়।
সাধারণ শ্রেণীভু ক্ত দরিদ্র যু বক-যু বতীদের সাহায্যে
আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য ১০%
সংরক্ষণের ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি সরকারি
পরিষেবাতেও চালু হয়েছে।
বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং রাজ্যগুলিতে দক্ষতা প্রশিক্ষণের
মান বাড়াতে স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের সূচনা হয়। এই
কর্মসূচিতে ২০২২-এর মধ্যে কমপক্ষে ৪০ ক�োটি
ব্যক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে দক্ষ করে ত�োলার
পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচির
উদ্দেশ্যগুলি পূরণে এই কর্মসূচির মাধ্যমে কেবল
দক্ষতামূলক প্রচেষ্টাগুলির সঙ্গে সঙ্গতিই রাখা হচ্ছে
না, সেইসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

সঙ্গে দক্ষতার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা অর্জন করা যায়।

l ২০১৫-র জু লাই মাসে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন মিশন

(এনএসডিএম)-এর সূচনা হয়। এই মিশন শুরু করার
উদ্দেশ্যই হল, সারা দেশে দক্ষতার মান�োন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়াসের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে
একটি সু দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠাম�ো প্রণয়ন করা যাতে
প্রতি বছর প্রায় ১ ক�োটি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া
সম্ভব হয়। এই কর্মসূচি রূপায়ণ খাতে ২০১৯-২০
অর্থবর্ষে ১,৭৪৯.২২ ক�োটি টাকা মঞ্জু র করা হয়।
l সরকার যু ব সম্প্রদায়কে কর্মোপয�োগী করে তু লতে
একটি বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ‘যু বা’ কর্মসূচির
সূচনা করে। এই কর্মসূচির আওতায় যু ব সম্প্রদায়কে
অনলাইন ও অফলাইনে শিল্পোদ্যোগ গড়ে ত�োলার
ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সফল
শিল্পোদ্যোগী ও বিশেষজ্ঞরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময়
করছেন। যু ব সম্প্রদায়ের মনে শিল্পোদ্যোগের মন�োভাব
গড়ে তু লতেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
l ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস (এনসিএস) কর্মসংস্থানের
লক্ষ্যে শুরু করা হয়। ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত
এনসিএস-এর প�োর্টালে সক্রিয় কর্মীপ্রার্থীর সংখ্যা
১,২০,৭৪,৮৯৯। ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭১,০২৪টি
শূণ্যপদের ক্ষেত্রে ৮১,১৫৮ জন নিয়�োগকর্তা প্রার্থীপদ
পূরণের প্রস্তাব দেন।
l বিশ্বমানের উৎপাদন পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলার
পাশাপাশি বিনিয়�োগে উৎসাহ, উদ্ভাবনের প্রসার,
দক্ষতার মান�োন্নয়ন এবং মেধাসম্পদের সু রক্ষার
লক্ষ্যে মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচির সূচনা হয়।

ভবিষ্যতের যাত্রাপথ
l উপার্জনের সু য�োগ আরও বাড়াতে গুণগত মানের শিক্ষা

l

l
l

l

ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সরকার যু ব সম্প্রদায়ের
কল্যাণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এমনকি, যু ব সম্প্রদায়ের
সু স্বাস্থ্য ও পু ষ্টির মান বজায় রাখতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে
সম্পদের সংস্থান করা হচ্ছে।
সারা দেশে তরুণ প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করতে
ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকার পাঁচটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন
করেছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের
জন্য এই কমিটিগুলি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্পোর্টস
অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার খেল�ো ইন্ডিয়া কর্মসূচির
আওতায় এই কমিটিগুলি গঠিত হবে।
কৃষি সহ একাধিক পরম্পরাগত ক্ষেত্রে সংস্কার করা
হয়েছে। নতু ন নতু ন সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে যু বারা এই
ক্ষেত্রগুলিতে নিজেদেরকে সামিল করছেন।
গ্রামের দরিদ্র যু বক-যু বতীদের আর্থিক দিক থেকে
স্বনির্ভর করে তু লতে এবং বিশ্বজু ড়ে বিভিন্ন ধরনের
কাজে দক্ষ করে তু লতে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ
ক�ৌশল্যা য�োজনার সূচনা হয়েছে। এই কর্মসূচির
আওতায় সরকার ২০২২ পর্যন্ত ২৮,৮২,৬৭৭ জন
যু বক-যু বতীকে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছে।
চলতি বছরের ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০,৮০,৯০০ জন
যু বক-যু বতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং এদের মধ্যে
৬,২৮,১২৪ জন কাজের সু য�োগ পেয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (পিএমইজিপি)-র
মাধ্যমে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ ১৮ বছরের বেশি বয়সী

ব্যক্তিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সু য�োগ দেওয়া হচ্ছে।
উৎপাদন ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকার বেশি প্রকল্প খাতে
খরচের সঙ্গে যু ক্ত ক্ষেত্রগুলিতে এবং ব্যবসা বা
পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যু ক্ত ৫ লক্ষ টাকার বেশি
প্রকল্পগুলিতে এই যু বক-যু বতীদের কাজে সু য�োগ
দেওয়া হচ্ছে।
l স্বনিযু ক্তি ক্ষেত্রে সু বিধা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী
মু দ্রা য�োজনা (পিএমএমওয়াই)-র সূচনা হয়েছে। এই
কর্মসূচির আওতায় বন্ধকী ছাড়াই ১০ লক্ষ টাকা
পর্যন্ত ঋণের সু বিধা দেওয়া হয়। অতিক্ষু দ্র / ছ�োট
ব্যবসায়িক শিল্প সংস্থাগুলির পাশাপাশি ব্যক্তিবিশেষে
তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বা নতু ন শিল্প
স্থাপনে এই ঋণের সহায়তা পেতে পারেন।

৫০,০০০

১০,০০,০০০

স্টার্ট -আপের দিক থেকে বিশ্বে ভারতের মু দ্রা য�োজনার আওতায় ২৬ ক�োটির
বেশি ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা মঞ্জুর
স্থান তৃতীয়
এর ফলে যু বক-যু বতীদের স্বপ্ন দেখার পথই সু গম
হবে না, সেইসঙ্গে সরকারি সাহায্যে স্টার্ট-আপ গড়ে
ত�োলারও সু বিধা পাবেন।

“আমাদের যুব সম্প্রদায় ভারতের
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধি।
তাই, যু ব সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার মধ্য
দিয়ে ভারতের হাজার বছরেরও
বেশি পুরন�ো স্বতন্ত্রতার চিরাচরিত
গর্বব�োধকেই প্রতিফলিত হয়।
এমনকি, ভারতের চিরাচরিত এই

সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনু যায়ী, ভারতে
স্বনিযু ক্তি ক্ষেত্রে যু ক্ত যু বক-যু বতীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। স্বনির্ভর যু বকযু বতীর সংখ্যা ২০১৬-র ৫.৩০ ক�োটি থেকে বেড়ে ২০১৯-এ ৫.৬০
ক�োটি হয়েছে।

স্বতন্ত্রতা থেকে একবিংশ শতাব্দীর
নতুন ভারতের পরিচিতিও প্রকাশ
পায়। একথা মনে রেখে ভাবতে হবে
আমরা অতীতে বিশ্বকে কি দিয়েছি
এবং এর প্রেক্ষিতে আমাদের প্রাপ্তিই
বা কি। আমাদের আত্মবিশ্বাসের
ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই

ভবিষ্যতের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
একবিংশ শতাব্দীতে ভারত সমগ্র
বিশ্বে কি অবদান রাখতে পারে তা
খুজে
ঁ
বের করার সমবেত দায়িত্বই
আমাদের” বলে প্রধানমন্ত্রী অভিমত
প্রকাশ করেন।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৯

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

মহিলা ক্ষমতায়ন

মহিলাদের নিরাপত্তা থেকে
স্বনির্ভরতা
যে ক�োনও সমাজ ও দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। ভারতে মহিলারা এখন কেবল
আর পারিবারিক কাজেই নয়, সীমান্তে সু রক্ষার পাশাপাশি রাফালের মত�ো আধু নিক যু দ্ধবিমান পরিচালনা থেকে মহাকাশ
অভিযানগুলিতেও অংশ নিচ্ছেন। সরকার মহিলাদের সু রক্ষা, কল্যাণ ও ক্ষমতায়নে নিরন্তর কাজ করে চলেছে এবং
তাঁদের সর্বত�োভাবে সাহায্যের জন্য কাজ করে চলেছে।

মহিলাদের জন্য নতুন ভ�োর
l অনাবাসী ভারতীয়দের
(এনআরআই) বিবাহ
নিবন্ধীকরণ সু রক্ষাগত দিক
থেকে বাধ্যতামূলক করা
হয়েছে।
l জন ধন য�োজনার মাধ্যমে
২২ ক�োটি মহিলার ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছে।
l জন-ঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে
৭ ক�োটির বেশি স্যানিটারি
ন্যাপকিন বিক্রি করা হয়েছে,
যার প্রতিটি প্যাডের দাম ১
টাকা।

l মহিলাদের ক্ষমতায়ন সু নিশ্চিত করতে
l

l

ফাস্ট ট্র্যাক আদালত
l মহিলাদের ওপর
অত্যাচারকারীদের চিহ্নিত
করতে জাতীয় স্তরে তথ্যভাণ্ডার
গড়ে ত�োলা হয়েছে। মহিলাদের l
ওপর এ ধরনের অত্যাচারের
মামলার দ্রুত শুনানির জন্য
সারা দেশে প্রায় ১,০০০ ফাস্ট l
ট্র্যাক আদালত গড়ে ত�োলা
হচ্ছে।

২০১৪ থেকে একাধিক নতু ন আইন
প্রবর্তন করা হয়েছে।
শিশুকন্যাদের সু রক্ষার জন্য ফ�ৌজদারি
আইন (সংশ�োধন) বিল পাস হয়েছে। এই
বিলে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুকন্যার
ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃ ত্যুদণ্ডের সংস্থান রয়েছে।
এই আইন কার্যকর করার তিনদিনের
মধ্যেই মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলায়
অভিযু ক্ত একজনকে মৃ ত্যুদণ্ড দেওয়া
হয়েছে।
তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ বা তিন তালাক
প্রথার বিরুদ্ধে আইনি সংস্থান কার্যকর
করে একে ফ�ৌজদারি অপরাধ হিসেবে
গণ্য করা হচ্ছে।হজ পূণ্যার্থীদের সঙ্গে
একজন মেহরম (পু রুষ সঙ্গী) যাওয়ার
প্রথা রদ হয়েছে।
প্রতিটি পু লিশ থানায় মহিলাদের জন্য
হেল্পডেস্ক চালু হয়েছে। এছাড়াও ৬০০-র
বেশি ওয়ানস্টপ সেন্টার চালু হয়েছে।
মহিলাদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ

l

l
l

l

নিয়ন্ত্রণে একটি প�োর্টাল চালু হয়েছে।
প্রতিটি ট্যাক্সিতে জিপিএস ব্যবস্থা কার্যকর
করার ও প্যানিক বাটন বসান�োর বিষয়টি
বাধ্যতামূলক হয়েছে।
কর্মক্ষেত্রে নাইট শিফটে মহিলাদের
কাজে অনু মতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি
ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলাদের স্থায়ী
কমিশনের বিষয়টিও কার্যকর হয়েছে।
বিভিন্ন স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীতে মহিলাদের সংখ্যা
৬.৬০ ক�োটির বেশি।
প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা য�োজনার আওতায়
গর্ভবতী মহিলা ও দু গ্ধদাত্রী মায়েদের
নগদ ভাতা হিসেবে ৫,০০০ টাকা দেওয়া
হচ্ছে। প্রথম শিশুসন্তানের জন্মের ক্ষেত্রেই
এই সু য�োগ পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত
১.২ ক�োটি মহিলাকে এই সু বিধা দেওয়া
হয়েছে।
মিশন ইন্দ্রধনু ষ টিকাকরণ কর্মসূচির
আওতায় ৯০ লক্ষের বেশি গর্ভবতী
মহিলার টিকাকরণ হয়েছে। প্রতিটি
বাড়িতে শ�ৌচাগার নির্মাণ করা হচ্ছে।

জাতীয় স্তরে মহিলাদের
নতু ন l তথ্যসরকার
প্রদানের জন্য একটি প�োর্টাল
চালু করেছে। এই
প্রত্যাশা (এনএআরআই)
প�োর্টালে সরকারের প্রায় ৩৫০টি

কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে।
l দেশে শিশুলিঙ্গ হারে বৈষম্য দূ র
করতে ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’
কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এখন এই
কর্মসূচির ইতিবাচক পরিণাম
পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি, এই
কর্মসূচিতে ১০৪টি জেলায় উন্নতি
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লক্ষ্য করা গেছে।
l মহিলা কর্মচারীদের জন্য সবেতন
মাতৃ ত্বকালীন ছুটির সময় ১২
সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ
করা হয়েছে।
l কেন্দ্রীয় সরকার ০-১০ বছর বয়সী
শিশুকন্যাদের জন্য সু কন্যা সমৃ দ্ধি
কর্মসূচির আওতায় ডাকঘরগুলিতে
সেভিংস অ্যাকাউন্টে বার্ষিক ৮.১%
হারে সু দ সু বিধা দিচ্ছে।

উজ্জ্বলা কর্মসূ চি

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

সুস্থ-সবল মহিলাদের জন্য ধ�োঁয়াহীন রান্নাঘর

স্বা

স্থ্যই সম্পদ! এই লক্ষ্যে
মহিলাদের স্বাস্থ্য ও
পরিবেশের
সু রক্ষার
ওপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব
দিচ্ছে। উজ্জ্বলা কর্মসূ চির সূ চনার
মাধ্যমে সরকার দারিদ্রসীমার নিচে
থাকা পরিবারগুলিকে বিনামূ ল্যে
গ্যাসের সংয�োগ দিয়ে থাকে।
এখনও পর্যন্ত ৮ ক�োটির বেশি
পরিবারকে এই কর্মসূ চির মাধ্যমে
রান্নার গ্যাসের সংয�োগ দেওয়া
হয়েছে। এর ফলে দেশের ৯৮%
রান্নাঘরই এই কর্মসূ চির আওতায়
এসেছে।

l ২০১৬-র

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা য�োজনার ১০০ জনেরও বেশি সু ফলভ�োগী মহিলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিভাবে রান্নার গ্যাস সংয�োগ তাঁদের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে সে
সম্পর্কে জানাচ্ছেন। ছবি : http://ddnews.gov.in

স্বপ্নের বাস্তবায়ন

১ মে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা য�োজনার
(পিএমইউওয়াই) সূচনা হয়। এই কর্মসূচি শুরু করার
উদ্দেশ্য ছিল ২০১৯-এর ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নতু ন ৮
ক�োটি রান্নার গ্যাসের সংয�োগ পৌঁছে দেওয়া।
l কর্মসূচির সূচনার পর প্রায় ৯৮% পরিবারে রান্নার
গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যবহার হচ্ছে। পাঁচ বছর আগে
রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবহার পরিধি ছিল ৫৫%।
কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর রান্নার গ্যাসের পরিধি ৪২%
বেড়েছে।
l তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি) কর্মসূচির আওতায়
১,৩০৬.৮৭ লক্ষ রান্নার গ্যাসের রিফিল সিলিন্ডার
প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ প্যাকেজের আওতায় ২০২০র আগস্ট পর্যন্ত সু ফলভ�োগীদের সরবরাহ করেছে।
l ২০১৬-১৭-তে ২০০.৩ লক্ষ রান্নার গ্যাসের সংয�োগ
দেওয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮-তে নিখরচায় ১৫৫.৭ লক্ষ
সংয�োগ দেওয়া হয়। ২০১৮-১৯-এ রান্নার গ্যাসের
সংয�োগ দেওয়া হয়েছে ৩৬২.৯ লক্ষ ক্ষেত্রে। এমনকি,
২০১৯-২০-তে ৮২.৬৪ লক্ষ রান্নার গ্যাসের সংয�োগ
দেওয়া হয়েছে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নতু ন আশা

l সরকার এখন নিখরচায় রান্নার গ্যাসের সংয�োগ

l

l
l

l

দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ৮ ক�োটি থেকে বাড়িয়ে ১০ ক�োটি
করেছে এবং এজন্য উজ্জ্বলা য�োজনার বিভিন্ন নিয়মনীতি পরিবর্তন করা হচ্ছে। সরকার দেশের ২৮ ক�োটি
পরিবারেই রান্নার গ্যাসের সংয�োগ দেওয়ার পরিকল্পনা
নিয়েছে।
কর্মসূচির আওতায় ২০২০-র এপ্রিল-জু ন পর্যন্ত সময়ে
সু ফলভ�োগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৯,৭০৯.৮৬ ক�োটি
টাকা সরাসরি হস্তান্তরিত করা হয়েছে।
এই কর্মসূচি বিশ্বের অন্যতম বৃ হৎ পরিশ্রুত জ্বালানি
সরবরাহ উদ্যোগ।
দরিদ্র পরিবারগুলিকে পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস
এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ
নেওয়া হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা রান্নাঘরে কাঠের আগুন জ্বালান�োর
সঙ্গে ঘন্টায় ৪০০টি সিগারেট প�োড়ান�োর সঙ্গে তু লনা
করেছেন।

২০২০-র এপ্রিল ও জু নে ১১.৯৭ ক�োটির বেশি রান্নার
গ্যাসের সিলিন্ডার বু ক ও ইতিমধ্যেই সরবরাহ করা
হয়েছে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১১

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

ভা

রেল

পরিষেবার পাশাপাশি দিচ্ছে
সুরক্ষা ও গতি

রতীয় রেল নতুন ভারতের প্রত্যাশা পূ রণের লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে এবং আত্মনির্ভর ভারতের প্রত্যাশা পূ রণে উদ্যোগী
হয়েছে। গত ছয় বছরে ভারতীয় রেল আরও বেশি সু রক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা যাত্রীদের উপহার দিয়েছে। দূ রপাল্লার
ট্রেনগুলিতে সময়ানু বর্তিতাতেও উন্নতি ঘটেছে। সেমি-হাইস্পিড ট্রেন পরিষেবার নেটওয়ার্ক গড়ে ত�োলা হচ্ছে।
এমনকি, ভারতীয় রেলে পরিবর্তনের নজির হিসেবে বন্দে ভারত পরিষেবার সূ চনা হয়েছে। এর ফলে রেল পরিষেবাকে সেই
সমস্ত এলাকাতেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে যেখানে এতদিন পরিষেবা ছিল না। রেললাইনে ১০০% বৈদ্যুতিকীকরণের
পাশাপাশি আগামী বছরগুলিতে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ শূ ণ্যতে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার অগ্রসর হচ্ছে।

নতু ন ভ�োর
রেল ২০২০-র নভেম্বর পর্যন্ত ১৮,০৬৫ কিল�োমিটার
দীর্ঘ লাইনে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ শেষ করেছে।
বৈদ্যুতিকীকরণের কাজে এই অগ্রগতির হার
২০০৯-১৪-র তুলনায় ২০১৪-২০ পর্যন্ত সময়ে
৩৭১% বেশি।
রেল অনলাইনে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে
মানবসম্পদের সু ষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এক নতুন পদ্ধতির
সূ চনা করেছে। ২০১৯-এর এপ্রিল থেকে ২০২০
জু ন পর্যন্ত ট্রেন দুর্ঘটনায় একজনেরও মৃ ত্যু হয়নি।
১৮৫৩ থেকে এই প্রথম রেল দুর্ঘটনায় ক�োনও
মৃ ত্যু হয়নি।
২০১৮-১৯-এ ৬৩১টির তুলনায় ২০১৯-২০-তে
রেকর্ড ১,২৭৪টি রক্ষী সহ লেভেল ক্রসিং তুলে
দেওয়া হয়েছে্ যেছে।
ভারতীয় রেলে ২০১৯-২০-তে ৫,১৮১ কিল�োমিটার
রেললাইন পু নর্নবীকরণ করা হয়েছে যা এযাবৎ
সর্বোচ্চ। ২০১৮-১৯-এ রেললাইন পু নর্নবীকরণের
পরিমাণ ছিল ৪,২৬৫ কিল�োমিটার। এমনকি
৫০৫ জ�োড়া ট্রেনকে হেড-অন জেনারেশন (হগ)
পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর ফলে
প্রায় ৭০ মিলিয়ন লিটার ডিজেল এবং বার্ষিক
প্রায় ৪৫০ ক�োটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।
গ্রিন ইনিশিয়েটিভ বা দূষণবিহীন কর্মসূ চির অঙ্গ
হিসেবে ৬৯,০০০ কামরায় ২,৪৪,০০০টি জৈব
শ�ৌচাগার বসান�ো হয়েছে।
১২

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

নতু ন আশা
ভারতীয় রেল ৮৬৫ কিল�োমিটার দীর্ঘ দিল্লি-বারাণসী রুটে
হাইস্পিড রেল করিডর নির্মাণের জন্য বিস্তারিত প্রকল্প
প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কাজ ন্যাশনাল হাইস্পিড রেল
কর্পোরেশনকে (এনএইচএসআরসিএল) দিয়েছে।
এই সংস্থাটি সমীক্ষার কাজের জন্য লাইট ডিটেকশন অ্যান্ড
রেঞ্জিং সার্ভে (এলআইডিএআর) প্রযু ক্তি কাজে লাগাবে। এই
প্রযু ক্তিকে কাজে লাগাতে লেজার উপয�োগী সরঞ্জাম ব্যবহার
করা হবে।
রেল ২০২৩-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ২৮,১৪৩ কিল�োমিটার
ব্রডগেজ লাইন বৈদ্যুতিকীকরণের পরিকল্পনা করেছে। ২০২০র নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৬৬% বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ শেষ
হয়েছে।
রেল মন্ত্রকের অধীনে ভদ�োদরায় একটি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়
হিসেবে ন্যাশনাল রেল অ্যান্ড ট্রান্সপ�োর্টে শন ইনস্টিটিউট
(এনআরটিআই) স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে ২০২০২১ শিক্ষাবর্ষে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে পঠনপাঠন শুরু করার
কথাও ঘ�োষণা হয়েছে।
এই প্রতিষ্ঠান থেকে ব্রিটেনের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের
সঙ্গে সহয�োগিতায় সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে মাস্টার অফ
সায়েন্স ক�োর্সেও পঠনপাঠন হবে।
ভারতীয় রেল ২০৩০-এর মধ্যে কার্বন নির্গমনের পরিমাণ
শূ ণ্যতে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিচ্ছে। এই লক্ষ্যে কম ব্যবহৃত
রেলের জমিগুলিতে স�ৌরবিদ্যুৎ উৎপাদক প্যানেল বসান�ো
হবে।
ওয়াগনগুলির ট্র্যাকিং বা নজরদারির জন্য রেল রেডিওফ্রিক�োয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন ট্যাগ (আরএফআইডি)
বসান�ো হচ্ছে। রেল ১.৪ লক্ষ নতুন শূ ণ্যপদে নিয়�োগের কথা
ঘ�োষণা করেছে।

জল জীবন মিশন

কলের জল সংয�োগ

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে

ভারতের স্বাধীনতার সাত দশক পরেও প্রতিটি পরিবারে
ু
পাইপবাহিত জল সরবরাহের ম�ৌলিক সবিধা
ছিল না।
ু
মানষকে
তাঁর ম�ৌলিক চাহিদাগুলি মেটান�োর জন্য মাইলের
পর মাইল পথ হেঁ টে জল সংগ্রহ করতে হত। কিন্ তু ২০১৪ থেকে
ু
এই সরকার গ্রামাঞ্চলের মানষকে
ম�ৌলিক পরিষেবা প�ৌঁছে
দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে যাতে তাঁদের
জীবনযাপনের মান�োন্নয়ন ঘটান�ো যায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৯-এর ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণে জল জীবন মিশনের
কথা ঘ�োষণা করেছিলেন। সেই সময় সরকারের লক্ষ্য ছিল দৈনিক ভিত্তিতে ৮৮,০০০
nnaaপাইপবাহিত
vveeen
eJJeJ কল
laJসংয�োগ
eJJalvlaaজলের
Jal
Jeevan
ddaaপ�ৌঁ
vvm
dSavmহচ্ছে।
aS এছাড়াও
m
প�ৌঁছে দেওয়া। বর্ত মানে প্রায় ১ লক্ষ পরিবারে দৈনিক ভিত্তিতে পাইপবাহিত জল সংয�োগ
ছaেaSদেওয়া
Samvad
সরকার সমস্ত বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ১০০ দিনের মধ্যে পাইপবাহিত জল প�ৌঁছে দিতে মিশন ম�োড ভিত্তিতে
00220022,r,erebbmmeev0o
v2oN0N2 ,rebmevoN
একটি বিশেষ অভিযানের সূ চনা করেছে।

স্বপ্ন পূরণ
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নতু ন আশা পূরণ

l জল জীবনের মিশনের উদ্দেশ্যই হল ১৯ ক�োটির বেশি l এই কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২৪-এর মধ্যে প্রতিটি গ্রামীণ

গ্রামীণ পরিবারে পাইপবাহিত জলের সংয�োগ পৌঁছে
দেওয়া।
l ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ ক�োটি পরিবারে পাইপবাহিত
জল সংয�োগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
l প্রতিটি পরিবারে পাইপবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে
গ�োয়া দেশের প্রথম রাজ্য হয়ে উঠেছে। এমনকি জম্মু ও
কাশ্মীরের শ্রীনগর এবং গান্ডেরবল জেলাতেও পাইপবাহিত
জল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জিত
হয়েছে।
l এই কর্মসূচির আওতায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রায় ১৬
ক�োটি পরিবারে পাইপবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য
স্থির হয়েছে।বার্ষিক ৩.২ ক�োটি পরিবারে পাইপবাহিত
জল পৌঁছে দেওয়ার কর্মযজ্ঞ চলছে। দৈনিক ভিত্তিতে
প্রায় ৮৮,০০০ পরিবারে পাইপবাহিত জল সংয�োগ পৌঁছে
দেওয়া হবে।
l মহামারীর সময় ৪৫ দিনে প্রায় ৪৫ লক্ষ কলের জল
সংয�োগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর ফলে দৈনিক
প্রায় ১ লক্ষ পরিবারে সংয�োগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
l স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি জল সংয�োগ পৌঁছে দেওয়ার
ক্ষেত্রে আধার সংযু ক্ত জিও ট্যাগিং ব্যবস্থা কার্যকর করা
হচ্ছে।

পরিবারকে পাইপবাহিত জল সংয�োগ ব্যবস্থার আওতায়
নিয়ে আসার এক সর্বজনীন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।
l ২০২২-এর মধ্যে কর্মসূচির আওতায় হরিয়ানা, জম্মু
ও কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট, মেঘালয়,
পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও সিকিমে পাইপবাহিত কলের
জল সংয�োগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।
l একইভাবে ২০২৩-এর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ,
কর্ণাটক, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মণিপু র, মিজ�োরাম,
নাগাল্যান্ড, ত্রিপু রা ও ছত্তিশগড়ে জল সংয�োগ পৌঁছে
দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
l ২০২৪-এর মধ্যে অসম, অন্ধ্রপ্রদে-শ, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র,
ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে
প্রতিটি পরিবারে কলের জল পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা
রয়েছে।
l এই কর্মসূচির সঙ্গে গরীব কল্যাণ র�োজগার
অভিযানকেও যু ক্ত করা হয়েছে যাতে ছয়টি রাজ্যের
২৫,০০০ গ্রামে প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সু বিধা
দেওয়া যায়।
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কৃষি সংস্কার

কৃ ষকরাই এখন

কৃ ষিজ পণ্যের প্রকৃ ত মালিক
খুশির উপহার

এখনও পর্যন্ত ২২.৩৯ ক�োটি সয়েল হেলথ কার্ড বন্টন
করা হয়েছে যাতে কৃষকরা সঠিক মরশুমে সঠিক
শস্যের চাষ করতে পারেন।
l সারের দাম কমান�ো হয়েছে। এমনকি, প্রত্যক্ষ সু বিধা
হস্তান্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাড়ের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান
করা হয়েছে। প্রায় ৯ লক্ষ কৃষককে উদ্যানপালন
সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এমনকি, কৃষকদের
স্বল্প সু দের হারে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
l কৃষিসেচের সু বিধা সু নিশ্চিত করা হয়েছে এবং
কৃষকদের ফ�োনে ও ম্যাসেজের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের
পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
l

কিষাণ সম্মান নিধি
ূ আওতায় প্রতি
কর্মসচির
বছর প্রত্যেক কৃষক ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টে সরাসরি

৬,০০০

টাকা সাহায্য পান

এখনও পর্যন্ত

স্বপ্ন সত্যি

যু ব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সু য�োগ বৃ দ্ধি করতে
সরকার কৃষিক্ষেত্রে স্টার্ট-আপ গঠনে উৎসাহ দিচ্ছে
এবং কৃষকদের আরও বেশি উপার্জনের সু য�োগ করে
দিচ্ছে। কৃষি ও সহয�োগী ক্ষেত্রের সঙ্গে কমপক্ষে ৪৬টি
স্টার্ট-আপ গড়ে উঠেছে। এই স্টার্ট-আপগুলি নতু ন
উদ্ভাবনের পন্থা খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।
l কৃষি সম্পর্কিত পরিকাঠাম�োর মান�োন্নয়নে ২০২০র আগস্টে ১ লক্ষ ক�োটি টাকার কৃষি পরিকাঠাম�ো
তহবিল গঠিত হয়েছে। এই তহবিল কাজে লাগিয়ে
ম�ৌলিক কৃষি পরিকাঠাম�োর পাশাপাশি মজু তভাণ্ডার,
পরিবহণ ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং ক্ষেতের
মান�োন্নয়ন করা হচ্ছে।
l

১০.১৯ ক�োটি

কিষাণ সম্মান
নিধির

১০

কৃষককে

৯৪,০০০ ক�োটি টাকা

বছর

সাহায্য দেওয়া হয়েছে

কৃষকদের মধ্যে বন্টন
৭ লক্ষ ক�োটি টাকা
করা হবে
এখনও পর্যন্ত কৃষকদের দেওয়া হয়েছে

৯৪,০০০ ক�োটি টাকা

কর�োনা ভাইরাসের সময় যখন সমস্ত ক্ষেত্রই মন্দার
মু
খ�োমুখি, তখন কৃষিক্ষেত্রেই রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে।
l প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা য�োজনার মাধ্যমে ন্যূনতম খরচে
প্রথম দু ই ত্রৈমাসিকে ৩.৪ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে।
ফসলের বিমা সু নিশ্চিত হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা
আগামী
বছর অগ্রগতির হার আরও বাড়বে বলে আশা
ফসলের ক্ষতির ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন।
করা হচ্ছে।
l কৃষিজ পণ্যের আন্তঃরাজ্য লেনদেনের জন্য জাতীয় কৃষি
l চলতি বছরে পরিকাঠাম�ো ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হবে।
বাজার ই-ন্যাম চালু হয়েছে।
অগ্রগতির হার হবে অত্যন্ত দ্রুত যাতে ২০২২-এর
l ক্ষু দ্র কৃষিসেচের সু বিধা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কৃষিসেচ
মধ্যে সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি
বাবদ খরচ প্রায় ৫০% কমেছে। এমনকি সারের চাহিদাও
পালন করতে পারে।
৪২% হ্রাস পেয়েছে।
১৪
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l

বিশ্বের শক্তিভান্ডার
শক্তিক্ষেত্রে বিপ্লব

এ

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

হয়ে উঠবে ভারত

ক দেশ, এক গ্রিড ও এক ফ্রিক�োয়েন্সির লক্ষ্য পূ রণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ
২০১৯-এ তাঁর বাজেট ভাষণে এক দেশ, এক গ্রিড ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার প্রস্তাব
দিয়েছিলেন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন এলাকাকে পাঁচটি গ্রিডে বিভক্ত করা হয়েছে। পাওয়ার
গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ নাগাদ দেশে
আন্তঃআঞ্চলিক বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা পৌঁছবে প্রায় ৭৫.০৫০ মেগাওয়াটে। ত্রয়�োদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার
শেষে এই ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে প্রায় ১,১৮,০৫০ মেগাওয়াট করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আঞ্চলিক গ্রিডগুলির
মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার আরও সু নিশ্চিত হবে এবং বিদ্যুতের প্রাচুর্য্য রয়েছে এমন
এলাকা থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিদ্যুতের চাহিদা বেশি এমন এলাকাগুলিতে সরবরাহ করা হবে। পুনর্নবীকরণয�োগ্য শক্তি
উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং প্রধানমন্ত্রীর ‘এক সূ র্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড’ পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে
ভারত পুনর্নবীকরণয�োগ্য ক্ষেত্রে ৩৬% বিদ্যুতের চাহিদা পূ রণে পরিকল্পনা করেছে। এর ফলে ভারত বিদ্যুৎ উৎপাদনের
ক্ষেত্রে বিশ্বের অগ্রণী দেশ হয়ে উঠবে।
শক্তি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক নতুন প্রভাত
l প্রধানমন্ত্রী-কিষাণ উর্জা সু রক্ষা এবং উত্থান
l ২০১৪ থেকে ৭,৬০০ বিলিয়ন ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত
মহাভিযান (পিএম-কুসু ম) কর্মসূচির মাধ্যমে
হয়েছে এবং ১০০% গ্রামেই বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সমাপ্ত।
গ্রামগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা
l উজালা কর্মসূচির আওতায় ১৯৯ ক�োটির বেশি এলইডি বাতি
হবে। এজন্য ২০২২ সালের মধ্যে ২৫,৭৫০
বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে, এলইডি বাতি সংগ্রহে খরচ
মেগাওয়াট ক্ষমতাবিশিষ্ট স�ৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন
প্রায় ৮৭% কমেছে। এমনকি, এলইডি বাতি ব্যবহারের ফলে
কেন্দ্র গড়ে ত�োলার লক্ষ্য রয়েছে।
l ভারত পু নর্নবীকরণয�োগ্য শক্তিক্ষেত্রে বিশ্বের

চতু র্থ বৃ হত্তম রাষ্ট্র। পু নর্নবীকরণয�োগ্য শক্তি
ক্ষেত্রে ভারতে দ্রুতগতিতে অগ্রগতি হচ্ছে।
বর্তমানে ভারতে পু নর্নবীকরণয�োগ্য শক্তি
উৎপাদনের পরিমাণ ১৩৬ গিগাওয়াট যা
ম�োট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৩৬%।

l সরকারের বিশ্বাস, দেশে সমস্ত কৃষিসেচ

পাম্পগুলিতে যদি স�ৌরিবিদ্যুৎ ব্যবহার করা
হয়, তাহলে না কেবল বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে,
সেইসঙ্গে ২৮,০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত
বিদ্যুৎ উৎপাদন করাও সম্ভব হবে।

l সরকার কৃষকদের তাঁদের জমিতে বা জমির

প্রান্ত বরাবর স�ৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা
গড়ে তু লতে অনু মতি দেবে। কুসু ম কর্মসূচির
পরবর্তী পর্যায়ে কৃষকদের পতিত জমিতে
১০,০০০
মেগাওয়াট
স�ৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের
পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতি বছর ২৪,০০০ ক�োটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।
l স�ৌভাগ্য কর্মসূচির আওতায় ২.৫ ক�োটির বেশি পরিবারে
বিদ্যুৎ সংয�োগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুতের য�োগানের ক্ষেত্রে
ক্রমতালিকায় ভারতের স্থান ১৩৭ থেকে বেড়ে ২২ হয়েছে।
l পু নর্নবীকরণয�োগ্য শক্তিক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স�ৌর জ�োট
(আইএসএ) সমগ্র বিশ্বকে ভারতের একটি উপহার।
l ১৩৬.৩৭ বিলিয়ন ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে এবং
কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ প্রায় ১৫১.৭ মিলিয়ন
টন হ্রাস করা গেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১০,০০০
ই-ভেহিকেল সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পরিচ্ছন্ন শক্তিক্ষেত্রে অগ্রাধিকার

২০২০-র অক্টোবর পর্যন্ত ৩,৭৩,৪৩৬ মেগাওয়াট উৎপাদিত
বিদ্যুতের মধ্যে পু নর্নবীকরণয�োগ্য শক্তিক্ষেত্রের উৎপাদিত
বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ৮৯.৬৩৬ মেগাওয়াট। সরকার ২০২২
সালের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ৪৫০
গিগাওয়াট পু নর্নবীকরণয�োগ্য শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির
করেছে।
l সরকার বায়ু , জৈব ও জলবিদ্যুতের মত�ো বিকল্প উৎসগুলি
থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এর ফলে ২০৩৫ সালের
মধ্যে ধার্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।
l আন্তর্জাতিক স�ৌর জ�োটে ভারতের উদ্যোগ এক মাইলফলক হয়ে
উঠেছে। জাতীয় স�ৌর মিশনে স�ৌরবিদ্যুতের সরঞ্জাম উৎপাদনে
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যেই স�ৌরবিদ্যুতের
সামগ্রী উৎপাদনে দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।
l

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৫

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

বা

স্বামীত্ব কর্মসূ চি

উন্নয়নের জন্য
সম্পত্তির ডিজিটাইজেশন

ড়ি-ঘরের মালিকানা সংক্রান্ত দলিল সম্প্রদায় ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন
সম্পত্তির দলিল ও খতিয়ান থাকে, তখন তা সবপক্ষের মধ্যেই আস্থার সঞ্চার করে। এমনকি, বিনিয়�োগের
একাধিক সু য�োগ খুঁজে এনে দেয়। ব্যাঙ্ক থেকে সহজেই ঋণ সহায়তা পাওয়া যায় এবং এর ভিত্তিতে
স্বনিযু ক্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়। সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিক নানজি দেশমুখ একবার বলেছিলেন, যখন গ্রামের
মানু ষ ক�োনও বিবাদে আটকে থাকবেন, সেক্ষেত্রে তাঁরা নিজের বা সমাজের ক�োনও উন্নয়নই করতে পারবেন না।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর স্বামীত্ব কর্মসূ চির আওতায় ২০২৪-এর মধ্যে গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে সম্পত্তি কার্ড
দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

নতু ন সূচনা

l ২০২০-র এপ্রিলে স্বামীত্ব কর্মসূচির সূচনা হয়। এই কর্মসূচিতে
l
l

l

l

১৬

ড্রোনের সহায়তায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়ির
মানচিত্র নির্মাণ করা হবে।
এর ফলে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সহজ হবে। এমনকি, সম্পত্তির
ক্ষেত্রে পরিবারগুলিকে মালিকানা প্রমাণেও সাহায্য করবে।
সরকারি নথিভু ক্তির ফলে সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করা সহজ
হবে। ইতিমধ্যেই ১ লক্ষের বেশি সম্পত্তির জিও-ট্যাগিং বা
ভ�ৌগ�োলিক অবস্থান নির্ণয় পদ্ধতির কাজ শেষ হয়েছে।
উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও কর্ণাটক
সহ পাঞ্জাব ও রাজস্থানের সীমান্ত লাগ�োয়া প্রায় ১ লক্ষ গ্রামকে
২০২০-২১-এ এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলিকে
মালিকানার অধিকার দেওয়া এবং নথিভু ক্ত সম্পত্তির ভিত্তিতে
সম্পত্তি কার্ড জারি করা।
l স্বামীত্ব কর্মসূচির আওতায় যে ক�োনও ব্যক্তি সম্পত্তির
খতিয়ান যাচাই করে দেখতে পারবেন এবং প্রয়�োজনে
প্রিন্ট আউটও নিতে পারেন। এর ফলে ওয়াকফ
ও অন্যান্য বিবাদমান সম্পত্তির সমাধান সহজ
হবে।
l সরকার ও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি
সম্পত্তির নির্দিষ্ট সার্কেল রেট স্থির করতে
পারবেন।
l কর্মসূচির ফলে প্রায় ১ লক্ষ
সম্পত্তিধারীরা ফ�োনের মাধ্যমে
সম্পত্তি কার্ড ডাউনল�োড
করতে পারবেন।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

নতু ন আশা

l পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উদযাপন ২০২০-

l

l

l

l

l

র ২৪ এপ্রিল স্বামীত্ব কর্মসূচির আওতায়
সম্পত্তির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার
সূচনা হয়।
এই কর্মসূচিটি সারা ভারতে ২০২০২০২৪ পর্যন্ত ৪ বছরে পর্যায়ক্রমে
রূপায়িত হবে এবং দেশের প্রায় ৬.৬২
লক্ষ গ্রামকে কর্মসূচির আওতায় আনা
হবে।
সমীক্ষার কাজ এত দ্রুত পরিচালিত
হচ্ছে যে জমির মালিকদের ৫০ লক্ষ
সম্পত্তি কার্ড প্রদানের লক্ষ্য স্থির হয়েছে।
সম্পত্তির ডিজিটাইজেশনের ফলে
মধ্যস্থতাকারীদের ভূ মিকা দূ র হবে এবং
এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের
কাছে সম্পত্তির হস্তান্তর আরও সহজ
হবে।
সম্পত্তির ডিজিটাইজেশন এবং এ
সংক্রান্ত তথ্য ই-গ্রামস্বরাজ প�োর্টালে
পাওয়া যাবে। এর ফলে সম্পত্তির সত্যতা
নিরূপণ সহজ হবে।
বিদ্যালয়, বাজার ও গ্রামে সর্বসাধারণের
ব্যবহৃত অন্যান্য সু বিধাকেন্দ্রের
ডিজিটাইজেশনের বিষয়টি প্রাপ্ত জমির
ভিত্তিতে স্থির হবে।

শিক্ষা

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতির
ক্ষেত্রে ভারত অগ্রণী
ভূমিকা নেবে

প্র

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী
ভারতীয়দেরকে
আরও কঠ�োর পরিশ্রম করার
জন্য বলেছেন যাতে একবিংশ শতাব্দী ভারতের হয়ে
ওঠে। জাতীয় শিক্ষানীতির সূ চনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-ভিত্তিক
অর্থনীতির উদ্দেশ্যগুলি পূ রণে ভারতীয়দের সক্রিয় অংশগ্রহণ
গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ফলে, বিদ্যালয় ও
উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আমূ ল পরিবর্তন ঘটান�ো সম্ভব। এমনকি, ‘এক
ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর মন্ত্রের সঙ্গে সাযু জ্য রেখে দেশকে আত্মনির্ভর
করে ত�োলা যায়। বিদ্যালয়-শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি এবং
l প্রায় ২ ক�োটি স্কুলছুটকে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল
সার্বিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যই হল একবিংশ শতাব্দীর প্রয়�োজনীয়
ধারায় ফিরিয়ে আনা হবে।
দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক
l বিদ্যালয় পাঠ্যসূচির ১০+২ কাঠাম�ো পরিবর্তন
মান�োন্নয়ন ঘটান�ো। সরকার এই লক্ষ্যে মানবসম্পদ
করে ৫+৩+৩+৪ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যাতে
উন্নয়ন মন্ত্রকের নাম পালটে শিক্ষা মন্ত্রক
৩-৮ বছর, ৮-১১ বছর, ১১-১৪ বছর এবং ১৪করেছে।
১৮ বছর বয়সীদের নতু ন এই শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে

সকলের শিক্ষা

l

l

l

l

l

যু ক্ত করা যায়।
৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের, যারা শিক্ষা ব্যবস্থার
বাইরে রয়েছে, তাদের বিদ্যালয় শিক্ষার আওতায়
নিয়ে আসা। সমগ্র বিশ্বেই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে
এই পদ্ধতি স্বীকৃত।
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাতৃ ভাষা / স্থানীয় ভাষা /
আঞ্চলিক ভাষা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হয়েছে।
একইসঙ্গে, এই ভাষাতে অষ্টম শ্রেণী বা উচ্চতর
শ্রেণীগুলিতেও পঠনপাঠনে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়�োগ জিডিপি-র ৬%
নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে একয�োগে কাজ
করতে হবে।
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের
প্রশিক্ষণের জন্য এআইসিটিই-এর ট্রেনিং অ্যান্ড
লার্নিং অ্যাকাডেমি ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট
প্রোগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৪৬টি অনলাইন প্রশিক্ষণ
ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে।
মেধাসম্পদ ক্ষেত্রে সচেতনতার জন্য সরকার
‘কপিলা’ কালাম কর্মসূচি শুরু করেছে। উদ্ভাবনের
ক্ষেত্রে স্বত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তু লতেই এই
কর্মসূচি।

শিক্ষাকে সর্বজনীন করা

l শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে ফান্ডামেন্টাল লিটারেসি অ্যান্ড

নিউমারেসি সংক্রান্ত জাতীয় মিশন চালু করা হবে

l ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিকল্প হিসেবে বিদ্যালয় থেকে

উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় অধ্যয়নের বিষয়টি
ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করার সু বিধা দেওয়া হবে।
ভারতের অন্যান্য শ্রেণীবদ্ধ ভাষাগুলিতেও পঠনপাঠনের
সু বিধা ছাত্রছাত্রীদের ঐচ্ছিক হিসেবে প্রদান করা হবে
l ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার, পারফরম্যান্স
অ্যাসেসমেন্ট, রিভিউ অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ নলেজ
সংক্রান্ত সার্বিক মান�োন্নয়ন ব্যবস্থা চালু করা হবে,
যার নামকরণ হয়েছে ‘পরখ’
l জেন্ডার ইনক্লুশন ফান্ড গড়ে ত�োলা হবে এবং পিছিয়ে
পড়া অঞ্চল ও শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ
এডু কেশন জ�োন গড়ে ত�োলা হবে
l পঠনপাঠন, মূল্যায়ন, পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে
প্রযু ক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে বিনামূল্যে জ্ঞানের ও ধ্যানধারণার আদান-প্রদানের একটি মঞ্চ হিসেবে জাতীয়
শিক্ষামূলক কারিগরি ফ�োরাম গঠন করা হবে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৭

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

স্বাস্থ্য

আপনার জীবনশৈলী এখন

আয়ুর্বেদিক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে সরকার ২০১৪ সালে আয়ুর্বে দ, য�োগ, নেচার�োপ্যাথি,
ইউনানি, সিদ্ধা এবং হ�োমিওপ্যাথির মত�ো পরম্পরাগত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে চিকিৎসা
ব্যবস্থার মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেয়। সেজন্য আয়ূষ নামে পৃথক একটি মন্ত্রক
গঠন করা হয়। সরকারের আন্তরিক প্রয়াস এবং উদ্যোগের ফলেই ২০১৫ থেকে ২১ জুন
তারিখটি আন্তর্জাতিক য�োগ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। এমনকি, আয়ুর্বে দ সমগ্র
বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখন ভারতের সুপ্রাচীন এই চিকিৎসা পদ্ধতি সমগ্র বিশ্বের
স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বিভিন্ন মহাদেশে আয়ুর্বেদের বাজার ক্রমশ বাড়ছে।

প্র

আয়ুর্বেদ ভারতের ঐতিহ্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে যার সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের
পরম্পরাগত এই জ্ঞান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প�ৌঁছে যাচ্ছে, এটা দেখে ক�োনও ভারতীয়ই কি গর্বিত
হবেন না?

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর একাধিক বক্তৃ তায় বর্তমান
জীবনশৈলীতে আয়ু র্বেদের গুরুত্বের কথা বারবার
উঠে এসেছে। ভারতে কয়েক হাজার বছর থেকে
বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে আয়ু র্বেদ চর্চা অব্যাহত
রয়েছে। কর�োনা ভাইরাস মহামারীর সময় আয়ু র্বেদের গুরুত্ব
ও কার্যকরিতা কতখানি তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি,
ক�োভিড-১৯ চিকিৎসার যখন ক�োনও বিকল্প পন্থা ছিল না, সেই
সময় দৈহিক র�োগ প্রতির�োধক ক্ষমতা বাড়ার ক্ষেত্রে আয়ু র্বেদ
ও য�োগের উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও, সারা বিশ্বের
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরাও আয়ু র্বেদের উপকারিতার কথা স্বীকার
করে নিয়েছেন। মহামারীর সময় সমগ্র বিশ্ব ভারতের সঙ্গে
আয়ু র্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সঠিক পন্থা জানার জন্য অত্যন্ত
ঘনিষ্টভাবে য�োগায�োগ রেখেছে।
আধু নিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে যু ক্ত বিশেষজ্ঞরা আয়ু র্বেদ
সম্পর্কে যে রক্ষণাত্মক দৃ ষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে
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বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।
আয়ু র্বেদ চিকিৎসাপদ্ধতির কার্যকরিতা প্রমাণের ক্ষেত্রে এখন
অত্যন্ত গুরুত্বপূ র্ণ সময় হয়ে উঠেছে, কারণ এটা দেখা গেছে
সারা বিশ্বেই আরও বেশি সংখ্যক মানু ষ প্রাচীন এই ভারতীয়
চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এমনকি,
র�োগের উপশমে এক কার্যকরী মাধ্যমে হয়ে উঠেছে।

আয়ুর্বেদের ক�োনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই

দেশের প্রতিটি পরিবারে ক�োনও না ক�োনভাবে আয়ু র্বেদ পৌঁছে
গেছে। একজন ব্যক্তি খুব সহজেই প্রায় প্রতিটি ভারতীয়
পরিবারে আয়ু র্বেদ ওষু ধ খুঁজে পাবেন। অ্যাল�োপ্যাথিক ওষু ধের
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলেই আয়ু র্বেদিক ওষু ধের ব্যবহার বাড়ছে
এবং এই চিকিৎসাপদ্ধতি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
রূপসজ্জার সামগ্রী থেকে ভ�োজ্যপণ্য – প্রায় সমস্ত কিছু তেই
সাধারণ মানু ষের দৈনন্দিন জীবনে আয়ু র্বেদের ক�োনও না

আয়ুর্বেদ ের বৈশিষ্ট

পর্যটন

প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি এখন আধু নিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানু ষের
জন্য য�োগ, সাধনা থেকে শুরু করে চিকিৎসা পর্যন্ত নানান রকম
উল্লেখয�োগ্য প্যাকেজের সু বিধা দিচ্ছে

অনিয়মিত জীবনযাপনের ফলে নানান র�োগভ�োগের
সঙ্গে মানসিক দু শ্চিন্তা দূ র করতে মানু ষ এখন য�োগ,
সাধনা এবং আয়ু র্বেদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।
এখন আয়ু র্বেদ পর্যটনের ক্ষেত্রে কেরল, কর্ণাটক,
তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড হটস্পট হয়ে
উঠছে।

পঞ্চকর্ম

একাধিক টক্সিক বা ক্ষতিকারক উপাদান আমাদের
শরীরে জমা হয় ঠিক যেভাবে জলের ট্যাঙ্কে পলি পরে।
এই পরিস্থিতিতে পঞ্চকর্ম একটি কার্যকর উপায় কারণ
এর মাধ্যমে আমাদের দেহের শুদ্ধিকরণ ঘটে। আর এটা
হয়ে থাকে বমি, হাঁচি বা কাশি, ভস্তি এবং রক্তচাপ
প্রভৃতির মাধ্যমে।

সুয�োগ-সুবিধা

দেশে আয়ু র্বেদ হাসপাতাল ও ঔষধিকেন্দ্রের সংখ্যায়
লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। আয়ু র্বেদ ক্ষেত্রে এইমস-এর
মত�ো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানও ২০১৬ থেকে গবেষণামূ লক
কর্মকাণ্ড শুরু করেছে।

বাজার

আয়ু র্বেদের বিশ্ববাজারে লেনদেনের মূ ল্য প্রায় ৮০ মিলিয়ন
মার্কিন ডলার। বাজারে আয়ু র্বেদের
এই পরিমাণ ২০৫০ নাগাদ ৬ লক্ষ
ক�োটি টাকায় পৌঁছবে বলে মনে
করা হচ্ছে।

আয়ু র্বেদের বিস্ময়

আয়ুর্বেদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে আফগানিস্তানের মহম্মদ মুসার ঘটনা থেকে। আট বছর বয়সী মহম্মদ মুসা
২০১৫-র জুলাইতে আফগানিস্তান থেকে এসেছিল। মুসার সমস্যা ছিল তার ঘাড় শরীরের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে কাজ করছিল
না। একাধিকবার ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসার পরেও তার অবস্থার ক�োনও উন্নতি হয়নি। আফগানিস্তান ও ভারতের একাধিক
হাসপাতালে তার চিকিৎসা হয়। এরপর মুসার পিতা ইউসুফ নঈমি আয়ুর্বেদের স্মরণাপন্ন হন। কেবল ছয় মাস চিকিৎসার পরই
যে মুসা স�োজা হয়ে দু’মিনিট হাঁটতে বা দাঁড়াতে পারত না, সে এই চিকিৎসার পরই ৬ থেকে ৮ মিনিট পর্যন্ত চলাফেরা শুরু
করে।

ক�োনও ব্যবহার যে কেউ নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

আয়ুর্বেদের আটটি শাখা

অ্যাল�োপ্যাথির চিকিৎসার পরিপূ রক আয়ু র্বেদ। অ্যাল�োপ্যাথি
থেকে যেমন অবিলম্বে উপশম পাওয়া যায়, আয়ু র্বেদের
ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয় র�োগের উৎস থেকে এবং তার ফল
মেলে ধীরে ধীরে। অ্যাল�োপ্যাথির মত�ো আয়ু র্বেদ চিকিৎসা
পদ্ধতিতেও অস্ত্রোপচার থেকে ক্যান্সারের চিকিৎসার সমাধান
রয়েছে। খ্রীষ্টপূ র্ব ১,০০০ বছর থেকে আয়ু র্বেদকে আটটি শাখায়
বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল ওষু ধ, শিশু পরিচর্যা, স্নায়ুতন্ত্র,
অস্ত্রোপচার, ইএনটি-ডেন্টাল, টক্সিক�োলজি, কেমিক্যাল
মেডিসিন এবং ওল্ড মেডিসিন। প্রতিটি শাখার পৃথক পৃথক
পাণ্ডুলিপি রয়েছে যেখানে চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণের কথা
উল্লেখ আছে। এছাড়াও, আয়ু র্বেদ চিকিৎসায় পশু-প্রাণী ও
উদ্ভিদের র�োগমুক্তির পৃথক উপশম রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল,
আয়ু র্বেদের চিকিৎসার পরিধি এত ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও কেন
ভারতে প্রাচীন এই চিকিৎসা পদ্ধতি পিছিয়ে রয়েছে? একাদশ
ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বহিরাগতদের আগ্রাসনের ফলে প্রাচীন

এই চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাপক প্রভাবিত হয়। এমনকি, ১৮৩৫এ ব্রিটিশ শাসনকালে সে সময় কার্যকর হওয়া আইনের দরুণ
কলকাতায় আয়ু র্বেদ কলেজটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে
এই আয়ু র্বেদ কলেজটিকে আধু নিক মেডিকেল কলেজের রূপ
দেওয়া হয়। আয়ু র্বেদ চিকিৎসক বা বৈদ্যদের অ-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
হিসেবে ঘ�োষণা করা হয়। ব্রিটিশরা একটি নতুন আইন কার্যকর
করে অ্যাল�োপ্যাথির চিকিৎসা বাধ্যতামূ লক করে এবং চিরাচরিত
আয়ু র্বেদ, ইউনানি ও হ�োমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতিকে বাতিল
করে দেয়।

য�োগ ও আয়ুর্বেদের যাত্রাপথ

স্বাধীনতার দু ই দশক পর আয়ু র্বেদ এবং ইউনানি চিকিৎসাপদ্ধতির
সঙ্গে যু ক্ত চিকিৎসকদের ১৯৭০-এ একটি আইন কার্যকর করে
আইনি সু রক্ষা কবচ দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালে একটি পৃথক
দপ্তর গঠন করা হয়। ২০০৩-এ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী
বাজপেয়ী এই দপ্তরের নামকরণ করেন আয়ু ষ হিসেবে। অবশ্য,
২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী আয়ু ষ নামে একটি পৃথক
মন্ত্রক গঠন করেন। ২০১৪-র ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৯

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

স্বাস্থ্য

আয়ু ষের আঙ্গিক
পরিবর্তন

l দেশে গত ছয় বছরে আয়ু ষ

l

l

l
l

l

কলেজের সংখ্যা উল্লেখয�োগ্যভাবে
বেড়ে ২০০ থেকে ৭১১ হয়েছে।
প্রায় ৪৩৫টি নতু ন আয়ু ষ
হাসপাতাল শুরু হওয়ার পর
এ ধরনের হাসপাতালের সংখ্যা
বেড়ে ৪,০৩৫ হয়েছে।
২০১৪ থেকে ২০১৮-র মধ্যে
প্রায় ১,৮২১টি নতু ন আয়ু ষ
চিকিৎসাকেন্দ্র (ডিসপেন্সরি) গড়ে
ত�োলা হয়েছে। সারা দেশে এখন
আয়ু ষ চিকিৎসাকেন্দ্রের সংখ্যা
২৭,৯৫১।
দেশে
বর্তমানে
আয়ু ষ
চিকিৎসকের সংখ্যা ৮ লক্ষ।
আয়ু ষ চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে
প্রায় ১৮ ক�োটি র�োগী উপকৃত
হয়েছেন।
দেশে স্বীকৃত আয়ু র্বেদ দ�োকানের
সংখ্যা ৯,০০০।

কর�োনা টিকাকরণ

l সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা কর�োনার টিকা উদ্ভাবনের সর্ববৃ হৎ উদ্দেশ্য

পূরণে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। ভারতেও সিরাম ইনস্টিটিউট
ক�োভিশিল্ড নামে, ভারত বায়�োটেক এবং আইসিএমআর ক�োভ্যাক্সিন
নামে এবং জাইডাস ক্যাডিলা সংস্থা জাইকভ-ডি টিকা উদ্ভাবনের
কাজে যু ক্ত রয়েছে।
l জানু য়ারি মাস নাগাদ টিকা হাতে পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
সরকার টিকা হাতে পেলেই তার পরিবহণ, সেগুলির সংরক্ষণ এবং
যু দ্ধকালীন ভিত্তিতে টিকাকরণের ব্যাপারেও প্রস্তুত হচ্ছে। সমগ্র
অভিযানটির তদারকির দায়িত্ব রয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।
l জাতীয় টিকাকরণ কমিটি ডঃ ভি কে পলের নেতৃ ত্বে একটি
পরিকল্পনার রূপরেখা চূ ড়ান্ত করেছে। আগামী মার্চ থেকে মে মাসের
মধ্যে প্রায় ৩১ ক�োটি ব্যক্তিকে টিকাকরণের জন্য চিহ্নিতকরণের
কাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রী জন-ঔষধি য�োজনা

l বর্তমানে দেশে প্রায় ৭০০টি জেলায় ৬,৬০০টি জন-ঔষধি কেন্দ্র রয়েছে।

এই কেন্দ্রগুলি থেকে সাধারণ মানু ষ বাজার মূল্যের তু লনায় ৯০%
কম দামে ওষু ধ সংগ্রহ করছেন।
l জন-ঔষধি কেন্দ্রগুলিতে ১,২৫০ ধরনের ওষু ধ রয়েছে। এছাড়াও, ২০৪
রকম অস্ত্রোপচার সামগ্রী পাওয়া যায়। এমনকি এই কেন্দ্রগুলি থেকে
মহিলাদের স্যানিটারি প্যাডও বিতরণ করা হয়, যার প্রতিটি প্যাডের
দাম ১ টাকা।

নতুন প্রত্যাশা

l এ বছর দেশ কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বদেশী টিকা

পাবে। সরকার টিকাকরণ কর্মসূচির জন্য পু র�োদমে
প্রস্তুত হচ্ছে।
l সরকার য�োগকে প্রতিয�োগিতামূলক ক্রীড়ার মর্যাদা
দিয়েছে। এর ফলে জনমানসে য�োগের প্রতি উৎসাহ
বাড়বে।
l খেল�ো ইন্ডিয়া অভিযানের অঙ্গ হিসেবে য�োগকে
অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী য�োগকে আন্তর্জাতিক
স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জ�োরাল�ো সওয়াল করেন। এর প্রেক্ষিতেই
রাষ্ট্রসঙ্ঘ সর্বসম্মতভাবে ২১ জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক য�োগ
দিবস হিসেবে ঘ�োষণা করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের এই প্রস্তাবে
১৯৩টি সদস্য দেশ সমর্থন জানায়। ২০১৫-র ২১ জুন প্রথম
আন্তর্জাতিক য�োগ দিবস উদযাপনে আরও একটি সাফল্য
অর্জিত হয়েছে। নতুন দিল্লির রাজপথে আয়�োজিত প্রথম য�োগ
দিবসের অনু ষ্ঠানে ৩৫,৯৮৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
এই অনু ষ্ঠান দু টি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছে। প্রথমত, প্রথম
আন্তর্জাতিক য�োগ দিবসের অনু ষ্ঠানেই ৮৪টি দেশ অংশ নেয়,
দ্বিতীয়ত, অংশগ্রহণের সংখ্যার দিক থেকে গিনেস বুক অফ
ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান পেয়েছে।
২০

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ার অভিন্ন অঙ্গ করে তু লতে যাবতীয়
প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এমনকি, য�োগের চারটি ক্ষেত্রে
সাতটি বিভাগে প্রায় ৫১টি পদক বিজয়ী খেল�োয়াড়দের
দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
l দেশের প্রায় সমস্ত জেলায় জন-ঔষধি কেন্দ্র খ�োলা
হবে। এর ফলে সারা দেশেই ১ টাকা দামের স্যানিটারি
ন্যাপকিন প্যাডের সরবরাহ আরও বাড়বে।

আয়ুষ্মান ভারত

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিশ্বের বৃ হত্তম
এই কর্মসূ চি চালু করেছে। ৫০ ক�োটিরও বেশি মানু ষ নিখরচায়
৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা-সু বিধা পাচ্ছেন।

কর্মসংস্থানের সুয�োগ-সুবিধা

রেলের পর স্বাস্থ্যক্ষেত্রই কর্মসংস্থান সৃ ষ্টির দ্বিতীয় বৃ হত্তম উৎস
হয়ে উঠেছে। এটা প্রামাণ্য ঘটনা যে, দেশ কর�োনা ভাইরাস
মহামারীর সময় পিপিই কিট উৎপাদনের দিক থেকে দ্বিতীয়
বৃ হত্তম রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে। একই সাফল্যের প্রতিফলন ঘটেছে
এন-৯৫ মাস্ক উৎপাদনের দিক থেকেও।

বিজ্ঞান ও প্রযু ক্তি

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

জয় জওয়ান, জয় কিষাণের পাশে এখন

জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান

‘প্রযুক্তি সর্বাগ্রে’ মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাওয়া কেন্দ্রীয় সরকার, দেশের প্রত্যেক গ্রামকে হাই স্পিড অপটিক্যাল
ফাইবার সম্পন্ন ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে র মাধ্যমে যুক্ত করছে। ২০১৪ সালের আগে যেখানে মাত্র ৫ ডজন
পঞ্চায়েতে এই অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক প�ৌঁছেছিল, এখন তা দেড় লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েতে প�ৌঁছে
গেছে। আর এখন নতুন বছরের প্রত্যেক দিন ৬০০টি গ্রামকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে।
শুধু তাই নয়, ৬ বছরে ভারতে ইন্টারনেট ৫৬ শতাংশ পর্যন্ত সস্তা হয়েছে। এখন অটল ইন�োভেশন মিশন,
স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মত�ো কর্মসূচীর দ�ৌলতে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন

য�োগায�োগ ব্যবস্থা

তথ্য ও য�োগায�োগ ব্যবস্থার নতু ন যুগ
l ‘ভারত নেট’ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ লক্ষ গ্রাম
l
l
l

l

পঞ্চায়েতকে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের মাধ্যমে
যু ক্ত করা হয়েছে
শহরাঞ্চলের তু লনায় গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেটের ব্যবহার
বৃ দ্ধি পেয়েছে
বিগত ৬ বছরে ভারতে ইন্টারনেট ৫৬ শতাংশ সস্তা
হয়েছে
ইতিমধ্যেই ৩.৭৫ ক�োটি ব্যবহারকারী ‘উমঙ্গ
অ্যাপ’এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য
সরকারের ২,০৩৯টি পরিষেবা পাচ্ছেন
৫,৬৮২টি রেল স্টেশনে বিনামূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবা
চালু হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ৭০ শতাংশের বেশি রেল
স্টেশনে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে

য�োগায�োগ বিপ্লব
l ২০২১ সালে প্রতিদিন দেশের ৬০০টি গ্রামকে হাই স্পিড

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যু ক্ত করা হবে
l শুরুতে সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ইন্টারনেট
পরিষেবা চালু করার লক্ষ্য রেখেছিল। এখন বাকি
থাকা ৮০,০০০ পঞ্চায়েতের পাশাপাশি প্রত্যেক গ্রামে এই
পরিষেবা চালু করা হবে
l একটি প্রতিবেদন অনু যায়ী ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতে
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮৩.৫০ ক�োটি হবে

স্বপ্ন পূরণ

l ভারত প্রথম চেষ্টাতেই মঙ্গলযান অভিযানে সফল।
l

l

l

l

এই অভিযান বাবদ খরচ হয়েছে, ৭ টাকা প্রতি
কিল�োমিটার, যা অট�ো ভাড়ার থেকে কম
বিশ্বের চতু র্থ রাষ্ট্র হিসেবে ভারত, মহাকাশে কৃত্রিম
উপগ্রহ ইন্টারসেপশনে সক্ষম হয়ে ওঠার ক্ষমতা
প্রমাণ করেছে
একটি রকেট অভিযানের মাধ্যমে ১০৪টি কৃত্রিম
উপগ্রহ মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপন করে ভারত
ইতিহাস রচনা করেছে
৫০,০০০ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ শিল্পোদ্যোগ চালু
হওয়ায়, ভারত বিশ্বের তৃ তীয় বৃ হত্তম স্টার্টআপ
অর্থনীতি দেশে পরিণত হয়েছে
অটল ইনকিউবেশন সেন্টারের অধীন ৬৯,০০০
স্টার্টআপ ২ বছরে নিবন্ধীকৃত হয়েছে

ভবিষ্যৎ-এর ভাবনা

l ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানের মাধ্যমে গুগল, ভারতে

আগামী ১০ বছরে ৭৫,০০০ ক�োটি টাকা বিনিয়�োগ
করবে
l আগামী ১৫ বছরে কৃত্রিম বু দ্ধিমত্তা প্রকল্পে ৭ লক্ষ
ক�োটি টাকারও বেশি বিনিয়�োগ হবে
l ২০২২ সালের মধ্যে ৩ জন ভারতীয়কে মহাকাশে
পাঠান�োর জন্য গগণযান অভিযান প্রকল্প মঞ্জু র করা
হয়েছে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ২১

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

ভূ মিপূ জন

নতুন ভারতের জন্যে

নতু ন সংসদ ভবন
ু
পরন�ো
সংসদ ভবন স্বাধীনতার পর ভারতকে পথ দেখিয়েছে, তেমনি নতুন ভবন
ু
আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের সাক্ষী হবে। পরন�ো
সংসদ ভবনে দেশের প্রয়�োজন
ূ
পরণের
জন্য কাজ হয়েছে, নতুন ভবনে একবিংশ শতাব্দীর আকাঙ্খাগুলি বাস্তবায়িত
করা হবে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
Indiaসমাচার
Samachar
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২২ New
নিউ ইন্ডিয়া

১০ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
সংসদ মার্গে নতুন সংসদ ভবন স্থাপনের জন্য ভূমি পুজ�ো
করেন

প্রধানমন্ত্রীর
সম্পূর্ণ ভাষণ
শ�োনার জন্য
কিউআর ক�োড
স্ক্যান করুণ

১০ই ডিসেম্বর ২০২০তে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
সংসদ মার্গে নতুন সংসদ
ভবনের ভিত্তি প্রস্তর
স্থাপনের জন্য ফলক
উন্মোচন করছেন
New India
Samachar
23
নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার ২৩

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

অর্থনীতি

অর্থনীতির অগ্রগতি

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ২০০০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ১৭৫০ বছর বিশ্ব অর্থ নীতিতে ভারতের
অবদান ছিল প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু স্বাধীনতার পর সাত দশকে ভারত অনেক কষ্টে তিন
ট্রিলিয়ন ডলার অর্থ নীতির দেশে পরিণত হয়েছে। বর্ত মান কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ
নিয়েছে, যাতে ভারত দ্রুত ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থ নীতির দেশে পরিণত হতে পারে। ২০১৪ সালের
পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক সংস্কারের ফলে
সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে
২৪

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

সা

রা ভারতে একরকম অপ্রত্যক্ষ
কর ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত
অর্থাৎ পণ্য ও পরিষেবা
কর (জিএসটি), ১০০ বছরে ন্যূনতম
কর্পোরেট কর, ঋণ পরিশ�োধে অক্ষমতা
এবং দেউলিয়া বিধি (আইবিসি), কাল�ো
টাকা উদ্ধারের জন্য বিমুদ্রাকরণ, কর
সংস্কার এবং ব্যবসা স্থাপনের ক্ষেত্রে
‘সিঙ্গল ইউন্ডো ক্লিয়ারেন্স’ ভারতীয়
অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে।
বিদেশী বিনিয়�োগে প্রভূত বৃ দ্ধি এবং
‘ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস ইনডেক্স’এ
বিশ্ব র্যাঙ্কিং-এ ভারতের অনেক ধাপ
উন্নতি এর প্রমাণ।
কর�োনা অতিমারী সংক্রমণ ভারতে
শুরু হলে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট আহ্বান
জানান, ‘জান হ্যায় ত�ো জঁহা হ্যায়’ অর্থাৎ
জীবন বাঁচলে বিশ্ব বাঁচবে। আর সারা
দেশে লকডাউন ঘ�োষণা করেন। কিন্তু

নতু ন ভ�োর
জিএসটি : এক দেশ, এক কর

l ভারতীয় সংবিধানের ১০১তম সংশ�োধনের মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবা

কর (জিএসটি) ব্যবস্থা চালু করা হয়। ২০১৭ সালের ৩০শে জু ন
মাঝরাতে সংসদের অধিবেশন ডেকে এই বিল পাশ করা হয়
l জিএসটি-র আগে সারা দেশে করের হারের সমতা ছিল না এবং
অনেক ক্ষেত্রেই এই কর ছিল বিভ্রান্তিকর। দেশের অর্থনৈতিক
সংহতির লক্ষ্যে সব চাইতে বড় বিপ্লবী পদক্ষেপ হল জিএসটি
l জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অতি প্রয়�োজনীয় জিনিসগুলি থেকে শুরু করে
বিলাসবহুল সামগ্রী পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫, ১২,
১৮ এবং ২৮ শতাংশ হারে কর চালু হয়। জিএসটি দেশে সার্বিক
বিনিয়�োগ আবহ উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে উঠেছে
l এর মাধ্যমে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ অভিযানের গতি বেড়েছে

বিমুদ্রাকরণ : আর্থিক স্বচ্ছতার লক্ষ্যে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ

l ২০১৬ সালের ৮ই নভেম্বর যে বিমু দ্রাকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল,

l
l

ঋণ পরিশ�োধের অক্ষমতা এবং
দেউলিয়া বিধি (আইবিসি) : ঋণ
খেলাপীদের জন্য কড়া জরিমানা
l একজন ঋণ গ্রহণকারী যখন তার

ঋণ পরিশ�োধে অক্ষম হন, তখন
সেই ঋণকে নন-পারফরমিং অ্যাসেট
(এনপিএ) ঘ�োষণা করা হয়
l ক�োন�ো ব্যবসায়ী যখন ঋণ পরিশ�োধ
করতে পারেন না, সেই অবস্থা শুধু
ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকেই অসু স্থ করে
ত�োলে না, অর্থনীতিকেও দু র্বল করে
ত�োলে। অবশেষে সরকারী ব্যাঙ্কগুলি
এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের
ক্ষতি বহন করতে হয়, সরকারের
রাজক�োষকে
l এই সমস্যা সমাধানে সরকার, ২০১৬
সালে প্রথম বার আইবিসি চালু করে।
এনপিএ-এর হার এই বিধি অনু সারে
৯ শতাংশ হ্রাস পায়
l ২০১৪ সালে বিশ্বে ঋণ খেলাপী সূচকে
ভারতের স্থান ছিল ১৩৭, এখন ভারত
৫২তম স্থানে উঠে এসেছে

l

l
l
l
l
l

তা দেশে নগদহীন অর্থনীতির শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেন। দেশে একটি
শক্তিশালী এবং স্বচ্ছ অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যে এটি একটি বিপ্লবী
পদক্ষেপ
এর ফলে দেশে আয়কর রিটার্ণের সংখ্যা চার ক�োটি থেকে বৃ দ্ধি
পেয়ে ৬.৭৯ ক�োটি হয়েছে
ম�োট প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ যেখানে ২০১৪ – ১৫ সালে ছিল ৬,৯৫,৭৯২
ক�োটি, তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০,৫০,৬৭৮ ক�োটি টাকা
২০১৬ – ১৭ সালে ইউপিআই লেনদেন ছিল ৬,৯৫২ ক�োটি টাকা।
২০১৯ – ২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১ লক্ষ ক�োটি টাকারও
বেশি। শুধু ২০২০র নভেম্বর মাসেই ৩.৯ লক্ষ ক�োটি টাকারও বেশি
লেনদেন হয়েছে।
২০১৬ সালে যেখানে কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ণ জমা পড়েছিল ৮ লক্ষটি,
সেখানে ২০১৯ সালে জমা পড়েছে ৯.৩৪ লক্ষটি
২০১৬ সালের নভেম্বরে দেশে ১৭.৭৪ লক্ষ ক�োটি টাকা মু দ্রা চালু
ছিল। ২০১৯ সালে ২ ডিসেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২.৩৫ লক্ষ
ক�োটি টাকা
২০১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
আয়কর বিভাগের হানাদারিতে ম�োট ৩,৯৫০ ক�োটি টাকা মূল্যের
অঘ�োষিত সম্পত্তি পু নরুদ্ধার করা হয়েছে
আয়কর বিভাগের হানায় ৪৫ হাজার ২১৮ ক�োটি অঘ�োষিত আয়ের
টাকা পু নরুদ্ধার করা হয়েছে
বিমু দ্রাকরণের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ক�োটি টাকা ব্যাঙ্কিং
ব্যবস্থায় ফিরে এসেছে

কর্প োরেট ট্যাক্স : ক�োম্পানিগুলির করের ব�োঝা হ্রাস করেছে, আগে দেশীয়
ক�োম্পানিগুলি থেকে সারচার্জ ছাড়াও দেশীয় ক�োম্পানিগুলির কাছ থেকে ৩০
শতাংশ কর্প োরেট কর আদায় করা হত�ো। এখন তা কমিয়ে ২২ শতাংশ করে
দেওয়া হয়েছে। কার্যকরি হার এবং সারচার্জ সহ এটা দাঁড়ায় ম�োট ২৫.১৭
শতাংশ। এই কর হ্রাস বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় এটি শিল্প
উৎপাদন ক্ষেত্রকে লাভবান করবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ২৫

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

অর্থনীতি

ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস : দেশ অনেক এগিয়ে

নতু ন উন্নয়নের লক্ষ্য

l বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদন অনু যায়ী গত বছরের ৭৭তম স্থান থেকে ১৪ ধাপ

এগিয়ে ভারত ৬৩তম স্থান দখল করেছে। ২০১৪ সালে ভারতের র্যাঙ্কিং
l জিএসটি ব্যবস্থাকে আর�ো নমনীয়
ছিল ৪৪২
করা হয়েছে। গড় করের হার আগে
l এই ইজ অফ ডু য়িং বিজনেসে র্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে নির্মাণের ছাড়পত্র, ঋণ,
ছিল ১৪.৪ শতাংশ, যা হ্রাস পেয়ে এখন
ক্ষু দ্র বিনিয়�োগকারীদের নিরাপত্তা, কর প্রদান, বিদেশী বাণিজ্যের আবেদন,
দাঁড়িয়েছে ১১.৮ শতাংশে আনলক
চু ক্তি, ক্ষমতা গ্রহণ, সম্পত্তি নিবন্ধীকরণ, সংখ্যালঘু বিনিয়�োগকারীদের
পরবর্তী সময়ে অক্টোবর ও নভেম্বর
সু রক্ষা এবং ঋণ পরিশ�োধের অক্ষমতা থেকে মু ক্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে এই
মাসে এক লক্ষ ক�োটি টাকারও বেশি
ইজ অফ ডু য়িং বিজনেসের র্যাঙ্কিং স্থির করা হয়

জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে
বিভাগে “ফেস লেস
l ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়�োগ ছিল ২৩১.৩৭
অ্যাসেসমেন্ট” চালু করার পর
বিলিয়ন ডলার। সে জায়গায় ২০১৪ থেকে ২০তে তা ৫৫ শতাংশ বৃ দ্ধি
আয়কর দাতাদের যে ক�োন�ো
পেয়েছে। ২০১৯ সালে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়�োগের ক্ষেত্রে ভারত, বিশ্বে নবম
স্থান অর্জন করেছে
অভিয�োগ দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ
l ২০২০ – ২১ অর্থবর্ষে এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসে দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী
নেওয়া হয়েছে
বিনিয়�োগ এসেছে ২৭.১ বিলিয়ন ডলার। এটি বিগত অর্থবর্ষের তু লনায় ১৬ l প্রধানমন্ত্রী জনধন য�োজনার মাধ্যমে
শতাংশ বেশি
এবছর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ম�োট
কর সংস্কার : সৎ করদাতাদের সম্মান
৪০.৩৮ ক�োটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলা
l ২০২০র আগস্ট মাসে কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার জন্য ‘অনারিং দ্য অনেস্ট’
হয়েছে। এই প্রকল্প উদ্বোধনের সময়
নামক নতু ন মঞ্চ চালু হয়েছে
দেশের প্রতি পরিবারের অন্তত এক
l এই সনদে আয়কর আধিকারিক, আয়কর বিভাগ এবং আয়কর দাতাদের
জন সদস্যের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা
দায়িত্ব সু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে
সু নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।
তার পর পরিবারের প্রত্যেক
পিএমজেডিওয়াই : ৪০ ক�োটিরও বেশি নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
প্রাপ্তবয়স্কের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলার
l ২০১৫ সালের ২৮শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী জনধন য�োজনা চালু করা হয়
লক্ষ্য ধার্য করা হয়
l ইতিমধ্যে ৪০.৩৮ ক�োটিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছে। l এখন অর্থনীতিতে ইংরাজী ভি
এগুলির মধ্যে ৫৫.২ শতাংশ মহিলাদের অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছে
আকারের পু রুজ্জীবন পরিলক্ষিত
l প্রত্যক্ষ অর্থ হস্তান্তর (ডিপিটি)
হচ্ছে। বিশ্ব অর্থ তহবিল (আইএমএফ)
l ২০১৪ থেকে এখন পর্যন্ত ১৩.২৩ লক্ষ ক�োটি টাকা সরাসরি
–এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন
অনু সারে আগামী বছরগুলিতে ভারত
সু বিধাভ�োগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে
দ্রুততম উন্নতিকারী অর্থনীতির দেশ
l এই ব্যবস্থা দু র্নীতি ও প্রতারণা হ্রাস করেছে। এভাবে সরকার ইতিমধ্যেই
হয়ে উঠবে
১.৭৮ লক্ষ ক�োটি টাকা সাশ্রয় করেছে

প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়�োগ (এফডিআই) : দেশে নতু ন রেকর্ড

ভারতে সমস্ত সংক্রমণ প্রতির�োধী
ব্যবস্থা গ্রহণের পর তিনি বলেন,
জান ভি, জঁহা ভি, অর্থাৎ জীবন-ও
বিশ্ব-ও আহ্বান অনু সরণ করে
আনলকের বিভিন্ন পর্যায়ে আবার
অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটে।
অধিকাংশ
অর্থনীতিবিদের
মতে ২০২১ – ২২ অর্থবর্ষে এই
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১০ শতাংশ
ছাপিয়ে যাবে। ক�োভিড – ১৯
সংক্রমণের সময় অর্থনীতির যে
অবনমন হয়েছিল, তা পরবর্তী
ত্রয়�োমাসিক গুলিতে দ্রুত উন্নতি
২৬
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l আয়কর

করেছে।
অর্থ দপ্তরের মাসিক পর্যাল�োচনা
অনু যায়ী ২০২০র নভেম্বর মাসে
অর্থনীতিতে এখন ইংরাজী ভি
আকারের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে।
বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনৈতিক এজেন্সি
রেটিংএও এই ইতিবাচক প্রবণতা
স্বীকৃতি
পেয়েছে।
মুডিসের
প্রতিবেদন অনু সারে ২০২১ সালে
ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৮.১
শতাংশ থেকে ৮.৬ শতাংশ হবে।
গ�োল্ডম্যান স্যাচস এবং বার্কলেস ও
তাদের পূ র্বাভাসে এই উন্নতির কথা

বলেছে অক্সফ�োর্ড ইকনমিক্সের
প্রতিবেদন অনু সারে ভারতের
অর্থনীতি অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে
পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক
অর্থ তহবিল (আইএমএফ) –এর
সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে
ভারত
দ্রুততম উন্নতিকারী অর্থনীতির
দেশ হয়ে উঠবে। আইএমএফ
অনু সারে ২০২১ সালে ভারতের
অর্থনীতির বৃ দ্ধির হার হবে প্রায়
৮.৮ শতাংশ, যা হবে বিশ্বে সর্বোচ্চ
বৃ দ্ধির হার।

কাশী বিশ্বনাথ ধাম

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

কাশী বিশ্বনাথ ধামের নবরূপ
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর বিশেষ উদ্যোগের ফলে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ
ধাম করিডরের পরিকল্পনা ও সেটি রূপায়নের কাজ চলছে। ২০২১ সালের
মধ্যে এই কাজ শেষ হবে

বা

রাণসী, বিশ্বের প্রাচীনতম শহরের মধ্যে বেশ কিছু
সম্পদ লুক�োন�ো ছিল। যেগুলি কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে
গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী, যিনি এখানকার
স্থানীয় সাংসদ, কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন – যার ফলে ঐ
পরিকল্পানার বাস্তবায়নের সময় শহরের কিছু স্থাপত্যের নিদর্শন
খুঁজে পাওয়া গেছে, যেগুলি ভগ্নদশায় ছিল। এই মন্দির ও অন্যান্য
ভবনগুলি জবরদখলকারীদের জন্য ল�োকচক্ষুর অন্তরালে চলে
গিয়েছিল। কাশী বিশ্বনাথ করিডর ৫০টির বেশি প্রাচীন মন্দিরকে
শুধু পুনরুজ্জীবিতই করে নি, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরকেও নব রূপ
দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২০১৯এর ৮ই মার্চ এই করিডরের শিলান্যাস
করেছিলেন। সেখানকার কাজ পুর�ো দমে চলছে। আশা করা যায়
২০২১এর আগস্ট মাসে কাজ শেষ হবে। ৫০,২৬১ বর্গমিটার
এলাকা জুড়ে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। পুর�ো চত্বরে পরিকল্পনা
অনু সারে ২৪টি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ২৮ শতাংশ
কাজ শেষ হয়ে গেছে। ২০২১ এর আগস্ট মাসে এই করিডর
সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

l এখন অর্থনীতিতে ইংরাজী ভি আকারের পুরুজ্জীবন
পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্ব অর্থ তহবিল (আইএমএফ) –
এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনু সারে আগামী
বছরগুলিতে ভারত দ্রুততম উন্নতিকারী অর্থনীতির
দেশ হয়ে উঠবে
l ৩১৪টি বাড়ির বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা
হয়েছে। সংস্কারের কাজে এই বাড়িগুলি ভেঙ্গে ফেলা
হয়েছে
l এই প্রকল্পের মূল আকর্ষণ ৩,১৭৫ বর্গমিটার এলাকা
জু ড়ে মন্দির চত্বর
l এছাড়াও মন্দির চক, সিটি মিউজিয়াম, বারাণসী
গ্যালারী, মাল্টি পারপাস বিল্ডিং, পর্যটন সেবা কেন্দ্র,
মু মুক্ষু ভবন, অতিথিশালা, নীলকান্ত মন্ডপ, নিরাপত্তা
দপ্তর, ভ�োগশালা, আধু নিক বু ক স্টোর, রিফ্রেশমেন্ট
সেন্টার এবং বৈদিক কেন্দ্র যাতে ভিন্নভাবে সক্ষম
ব্যক্তিরা ব্যবহার করতে পারেন, সেই উদ্যোগ নেওয়া
হয়েছে
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নতুন ভ�োর
নতুন আশা

পাসপ�োর্ট সেবা কর্মসূ চী

ভারতীয় পাসপ�োর্টে র
ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা

“সংস্কার – সম্পাদনা
- পরিবর্ত ন” মন্ত্র
ু
অনসরণ
করে

ভারতীয় পাসপ�োর্ট

ক্রমশ ক্ষমতাশালী

হচ্ছে। এটি লক্ষ লক্ষ

ভারতীয় নাগরিকের
জীবনে পরিবর্ত ন
এনেছে

প

রিবর্তিত
আন্তর্জাতিক
পরিস্থিতিতে
ভারতের
গুরুত্ব
বহুগুণ
বৃ দ্ধি
পেয়েছে এবং একই সঙ্গে ভারতীয়
পাসপ�োর্টের ক্ষমতাও বেড়েছে।
গত ৬ বছরে সরকার, বিভিন্ন
পরিবর্তন এনেছে এবং সব ক্ষেত্রে
নানাবিধ সংস্কার বাস্তবায়িত
করেছে। কিছু গুরুত্বপূ র্ণ সিদ্ধান্তের
ফল ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
আন্তর্জাতিক
বিভিন্ন
সূ চকে
ভারত, ক্রমশ উপরের দিকে
উঠে আসছে। জাতীয় ই-গর্ভন্যান্স
২৮
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পরিকল্পনার আওতায় বিদেশ
মন্ত্রকের পাসপ�োর্ট সেবা কর্মসূ চী
এরকমই একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত
প্রকল্প। বিদেশ মন্ত্রকের নাগরিক
কেন্দ্রীয় উদ্যোগের ফলে পাসপ�োর্ট
ইস্যু করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সু বিধে
হচ্ছে। মন্ত্রক, ২০১৯ সালে ১
ক�োটিরও বেশি পাসপ�োর্ট ইস্যু
করেছে। দেশজুড়ে ক�োভিড –
১৯ মহামারীর আগে প্রতিমাসে
১০ লক্ষ পাসপ�োর্ট ইস্যু করা
হচ্ছিল। পাসপ�োর্টের সু রক্ষার
বৃ দ্ধি করার জন্য এর মধ্যে

জাতীয় ফুল, পদ্মের ছাপ দেওয়া
হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
বলেছেন : “হয়ত�ো যাঁরা বিদেশে
রয়েছেন এবং যাঁরা বিদেশে
যাতায়াত করেন, তাঁরা জানবেন,
আজ ভারতীয় পাসপ�োর্টের সম্মান
কতটা। আমার মনে হয়, এর
আগে কেউ ভারতীয় পাসপ�োর্টের
এতটা ক্ষমতা উপলদ্ধি করতে
পারেন নি।”

পরিবর্তন
l

টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস ন

(টিসিএস) এর সঙ্গে পাসপ�োর্ট সেবা
প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণ
উন্নত মানের পরিষেবা পাচ্ছেন
l বিদেশ মন্ত্রক, পাসপ�োর্ট দেওয়ার
ক্ষেত্রে নিয়মকানু ন সহজ
করেছে। এখন অনলাইনে
পাসপ�োর্টের আবেদন করে,
প্রয়�োজনীয় নথি জমা দেবার
সময় জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে
l আবেদনকারী ভারতের যে
ক�োন�ো প্রান্ত থেকে পাসপ�োর্টের
আবেদন করতে পারেন। ফর্মে
যে ঠিকানা দেওয়া থাকবে,
সেখানে পুলিশ ভেরিফিকেশনের
কাজ হবে এবং পাসপ�োর্ট ঐ
ঠিকানাতে পাঠান�ো হবে
l এমপাসপ�োর্ট সেবা ম�োবাইল
অ্যাপ ২০১৮ সালে চালু হয়েছে।
এর মাধ্যমে আবেদনকারী
পাসপ�োর্টের জন্য আবেদন
প্রয়�োজনীয় টাকা জমা দেওয়া
এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়
পেতে পারেন। পাসপ�োর্ট সেবা
কেন্দ্র এবং পিওপিএসকে-এর
অবস্থান, মাসু ল, আবেদন জমা
দেবার পদ্ধতি, পাসপ�োর্টের
আবেদনের স্টেটাস স্মার্টফ�োনে
জানতে পারবেন
l আবেদনকারী ৫টি তারিখের
থেকে নিজের সু বিধে মত�ো
অ্যাপয়েন্টমেন্টের
তারিখ
বাছাই করতে পারবেন
l জাতীয় ফুল পদ্মের ছাপ
পাসপ�োর্টে থাকায় সু রক্ষা বৃ দ্ধি
পাচ্ছে এবং ভু য়�ো পাসপ�োর্ট
বানান�ো বন্ধ হবে
l সরকার,
পাসপ�োর্ট সেবা
কর্মসূচীর সঙ্গে বিদেশের

আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি
ভ্রমণ সংক্রান্ত সুবিধের রেটিং

l হেনলি পাসপ�োর্ট সূ চক অনু সারে ২০১৯ সালে সহজে ভ্রমণ করার নিরিখে ভারত,

একধাপ উঠে ৮০তম স্থানে পৌঁছেছে। এর আগের বছর ঐ সূ চকে ভারতের স্থান ছিল
৮১। ২০১৫ সালে প্রথমবার যখন ই-ভিসা চালু করা হয়, সেই সময় ভারতের স্থান
ছিল ৪৪। আন্তর্জাতিক পাসপ�োর্টের সূ চকে ভারতের স্থান ৪৮, ২০১৯ সালে এই সূ চক
অনু সারে যা ছিল ৭১

সহজে ব্যবসা করার সুয�োগ

l বিশ্বব্যাঙ্কের বার্ষিক প্রতিবেদন অনু সারে ২০২০ সালের হিসেবে ১৯০টি দেশের মধ্যে

ভারতের স্থান ৬৩। এবছর ভারত ১৪ ধাপ উঠে এসেছে

বিশ্ব ডিজিটাল প্রতিয�োগিতার ক্রমতালিকা
l

জ্ঞান এবং নতুন প্রযু ক্তির বিষয়ে ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির নিরিখে ডিজিটাল প্রতিয�োগিতার
হিসেবে ভারত, চার ধাপ উঠে ৪৪তম স্থানে পৌঁছেছে। আইএমডি ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল
কমপিটিটিভনেস র্যাঙ্কিং অনু সারে ৬৩টি দেশের মধ্যে ডিজিটাল প্রযু ক্তির ব্যবহার করে
অর্থনৈতিক পরিবর্তন, ব্যবসা বাণিজ্য, সরকারী কাজকর্ম এবং সমাজকে কতটা সু বিধে
দিতে পারে, সেই হিসেবই করা হয়

আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচক

l উন্নয়নের মূ ল শক্তি হল উদ্ভাবন, ভারত সরকার এই নীতিতে বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক

উদ্ভাবন সূ চক অনু সারে ১৩১টি দেশের অর্থনীতির মধ্যে ভারতের স্থান ৪৮তম। ২০১৯
সালের নিরিখে চার ধাপ উঠে এসেছে ভারত। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে
উদ্ভাবনমূ লক অর্থনীতির হিসেবে ভারত শীর্ষস্থান দখল করেছে

বিশ্ব প্রতিয�োগিতার সূচক

l ইনস্টিটিউট ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভলপমেন্ট (আইএমডি) –র বার্ষিক বিশ্ব প্রতিয�োগিতামূ লক

সূ চকে এবছরও ভারতের স্থান ৪৩। ২০১৭ সালে ৪৫তম এবং ২০১৮ সালের ৪৪তম
স্থানে ভারত ছিল। এশিয় – প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত,
উদীয়মান শক্তি

আন্তর্জাতিক শক্তির অন্তবর্তীকালীন সূচক

l ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক শক্তির অন্তবর্তীকালীন সূ চকে আর্থিক বৃ দ্ধি, জ্বালানীর সু রক্ষা

ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বিবেচনা করে ভারত, দু ই ধাপ উঠে ৭৪তম স্থানে পৌঁছেছে।
ওয়ার্ল্ড ইক�োনমিক ফ�োরাম জানিয়েছে যে, সরকারের পুনর্নবিকরণয�োগ্য জ্বালানীর উৎপাদন
বৃ দ্ধি কর্মসূ চীর সু ফল পাওয়া যাচ্ছে। ২০২৭ সালের মধ্যে ২৭৫ গিগাওয়াট, এই ধরণের
বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে

ইডেলম্যান ট্রাস্ট ব্যার�োমিটার

l মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের একটি স্বাধীন জনসংয�োগ সংস্থা ইডেলম্যান ট্রাস্ট ব্যার�োমিটার,

সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বিবেচনা করে ভারতকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছে।
২০২০র জানু য়ারী থেকে ভারত সরকারের পক্ষে ৭ শতাংশ সমর্থন বেড়েছে। ভারতের
মত�ো খুব কম দেশেরই আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে ২ সংখ্যার স্থিতিশীল সূ চক বজায় রাখা
গেছে। চীনের মত�ো কিছু বড় দেশের ক্ষেত্রে এই আস্থা দ্রুত অর্জিত হলেও তারা সেই
ধারা বজায় রাখতে পারে না
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নতুন ভ�োর
নতুন আশা

পাসপ�োর্ট সেবা কর্মসূ চী

আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রাহকদের আস্থা

l ভারত, আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রাহকদের আস্থার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে

রয়েছে। নিয়েলসেন সমীক্ষা অনু সারে ভারতের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা
সর্বোচ্চ। পর পর ২ বছর ভারত এই স্থান ধরে রেখেছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিরক্ষা ক্ষমতার
অবস্থান

l ২০২০ সালে ১৩৮টি দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান

চতুর্থ। মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনের পরেই ভারতের স্থান

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজের সূচক

l প্রথম বারের মত�ো ভারত, এবছর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজের

সূ চকে ১০টি দেশের তালিকায় যু ক্ত হয়েছে। কার্বণ নিঃসরণ কমান�োর
জন্য ভারতের উদ্যোগের ফলশ্রুতি হিসেবে এই স্থান অর্জন করা
গেছে। মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মত�ো এই তালিকায় সবথেকে
নিচে রয়েছে

ভারতীয় পাসপ�োর্ট গত ৫ বছরে শক্তিশালী
হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সূচকে ১০ ধাপ
উঠেছে – ২০১৫ সালে ৭৭তম স্থান থেকে
২০১৯এ ৬৭তম স্থানে পৌঁছেছে
l বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশ�োদ্ভু তরা ১৬৬টি
দেশের নাগরিকদের মত�ো ই-ভিসার সু বিধে পাচ্ছেন
l মন্ত্রক, পিএসপি-র সঙ্গে বিদেশে সমস্ত দূ তাবাসগুলির
মধ্যে য�োগায�োগ গড়ে ত�োলার প্রস্তাব দিয়েছে
l যেখানে পিএসকে নেই সেরকম ল�োকসভা
কেন্দ্রগুলিতে সরকার, পিওপিএসকে খ�োলার সিদ্ধান্ত
নিয়েছে

l

ভারতীয় দূতাবাস এবং ডাক
ব্যবস্থাকে যু ক্ত করার উদ্যোগ
নিয়েছিল
যাঁরা
তৎকাল
প্রকল্পে
পাসপ�োর্টের জন্য আবেদন
করেন, তাদের আর ক�োন�ো
গেজেটেড অফিসারের কাছ

৩০
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l

নতু ন যুগের পাসপ�োর্ট

l বিদেশ মন্ত্রক, নতুন পাসপ�োর্ট বুকলেট তৈরি করার
জন্য ই-পাসপ�োর্টের পরিকল্পনা করেছে, যেখানে
অত্যাধুনিক সু রক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে
l ২০,০০০ আধিকারিক এবং কূটনীতিবীদকে
পরীক্ষামূ লকভাবে ই-পাসপ�োর্ট দেওয়া হয়েছে,
যেখানে একটি চিপ আছে। সরকার এখন সব
নাগরিকের জন্য ই-পাসপ�োর্টের ব্যবস্থার প্রক্রিয়া
শুরু করেছে
l এর ফলে ভুয়�ো পাসপ�োর্ট তৈরিতে সমস্যা হবে এবং
আন্তর্জাতিক যাত্রীদের অভিবাসন সংক্রান্ত পরীক্ষা –
নিরীক্ষা দ্রুত হবে
l ভিসা ব্যবস্থার সরলীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া।
বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়রা
ওভারসীজ
সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া (ওসিআই) কার্ডের সু বিধে
পেতে পারেন
l এই প্রকল্প অনু সারে ওসিআই কার্ড প্রাপকরা যে
ক�োন�ো কারণে ভারতে সারা জীবন যতবার খুশি
যাতায়াত করতে পারবেন
l এছাড়াও বিদেশ বংশ�োদ্ভুত ভারতীয়রা ৫ বছরের
মেয়াদে যতবার খুশি যাতায়াতের ভিসা পাবেন
l ভারতীয় নাগরিক / ভারতীয় বংশ�োদ্ভুত / ওসিআই
কার্ড প্রাপকদের স্ত্রী ও সন্তানরা ৫ বছরের মেয়াদে
যতবার খুশি যাতায়াতের ভিসা পাবেন

থেকে তথ্য যাচাইয়ের শংসাপত্র
সংগ্রহ করতে হয় না
সরকার, নাবালক, সিঙ্গল
পেরেন্টের সঙ্গে থাকা নাবালক
এবং যে সব আবেদনকারীরা
বিবাহ বিচ্ছিন্ন বা আলাদা
থাকেন, তাদের জন্য জমা

l

দেওয়া নথির পরিমাণ কম
করেছে
বিশ্বের সবথেকে ক্ষমতাশালী
পাসপ�োর্ট সূচকের নিরিখে
ভারতের স্থান ৮৪তম। আপনি
এখন বিশ্বের ৫৮টি জায়গায়
ভিসা ছাড়াই যেতে পারেন

পরিকাঠাম�ো

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

দ্রুত পরিকাঠাম�ো উন্নয়ন

অ

ভূতপূ র্ব পরিকাঠাম�ো উন্নয়নের
মাধ্যমে দেশের ছ�োট ছ�োট শহর
এবং গ্রামগুলির উন্নয়ন ত্বরান্বিত
করা হচ্ছে। অন্যদিকে জাতীয় সড়ক এবং
দূ রবর্তী অঞ্চলগুলিতে যাওয়ার জন্য উন্নত
সড়ক ব্যবস্থার পাশাপাশি ২৭টি মহানগরে
মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা
হয়েছে। ১০০ লক্ষ ক�োটি টাকারও বেশি
বিনিয়�োগে জাতীয় পরিকাঠাম�ো পাইপলাইন
প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।
দিল্লি ও মীরাটের মধ্যে ১৪ লেন এক্সপ্রেসওয়ে
নির্মীত হচ্ছে। দেশের ই-হাইওয়ে গড়ে
ত�োলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।
যা নিঃসন্দেহে লক্ষ লক্ষ মানু ষের কর্মসংস্থান
ও উন্নয়ন সু নিশ্চিত করবে।

১৪.২ কিল�োমিটার দীর্ঘ জ�োজিলা সুড়ঙ্গ, ১১০০ কিল�োমিটার দীর্ঘ জাতীয়
সড়ক এবং ১০০০ কিল�োমিটার দীর্ঘ মেট্রো রেলপথ সম্প্রসারণ বহুমুখী
য�োগায�োগ ব্যবস্থাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

ু য�োগায�োগ ব্যবস্থার পরিকাঠাম�ো গড়ে তুলছি। যা নতুন ভারতের উন্নয়নে
আমরা নতুন শতাব্দীর উপয�োগী বহুমখী
নতুন মাত্রা য�োগ করবে। আমরা মহান স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে চলেছি। কর্মসংস্কৃতিতে ঢিলেমি দূর করে সমস্ত
ব্যবস্থাকে নতুন শক্তি জ�োগাব�ো।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

দ্রুত গতিতে উন্নয়ন

উন্নত ভবিষ্যতের নতু ন আশা

২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশে মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক ছিল ২২৫
কিল�োমিটার। মাত্র ৬ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫০
কিল�োমিটার
l নগর উন্নয়ন এবং প্রাথমিক পরিষেবাগুলির পু নরুজ্জীবনের
জন্য অটল মিশন (অমরুত) অভিযান দেশের শহরাঞ্চলে
জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, পরিবহণ এবং নানা গৃহস্থলী
সু য�োগ সু বিধা উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত
করা হচ্ছে
l ৬ বছরে জাতীয় মহাসড়কগুলিতে ৬৬৭ কিল�োমিটার
পথ যু ক্ত করা হয়েছে। ২০১৪ পর্যন্ত ৮৮১ কিল�োমিটার
জাতীয় মহাসড়ক ছিল গত ৬ বছরে ৭৬ শতাংশ বৃ দ্ধির
মাধ্যমে এখন ১৫৪৭ কিল�োমিটার হয়েছে
l উত্তর প্রদেশে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে ৭৫০০ ক�োটি
টাকা বিনিয়�োগে ৫০০ কিল�োমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্য সম্পন্ন
জাতীয় সড়ক পথ উদ্বোধন করা হয়েছে

l ২০২০ – ২৫ সালের মধ্যে ভারতে জাতীয়

l

পরিকাঠাম�ো পাইপলাইন প্রকল্পে ১১১ লক্ষ ক�োটি
টাকা বিনিয়�োগের প্রয়�োজন হবে
l ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের ৫ ট্রিলিয়ন ডলার
অর্থনীতির দেশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।
ইতিমধ্যে সরকারী ড্যাশব�োর্ডে ১৩৩.২৮ ক�োটি
টাকার বিনিয়�োগে ৭,৩৯৮টি প্রকল্প নথিভু ক্ত
হয়েছে
l সরকার, দিল্লি – মু ম্বাই এক্সপ্রেসওয়েকে
ই-হাইওয়েতে রূপান্তরণের লক্ষ্যে কাজ করছে
l পরিবহণ ক্ষেত্রকে উন্নত করার জন্যে প্রায় ৮
লক্ষ ক�োটি টাকা বিনিয়�োগে সাগরমালা কর্মসূচীর
অধীনে ৪১৫টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। এর
মধ্যে ১০৮টি নতু ন জাতীয় জলপথ রয়েছে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৩১

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

আইনী সংস্কার

অসংখ্য অসার
আইনের বেড়াজাল
থেকে মুক্তি

দা

য়িত্বব�োধ এবং স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার
দেওয়ার ফলে দেশের কর্মসংস্কৃতি
পরিবর্তিত হচ্ছে। এই লক্ষ্য অনু ধাবন
করে সরকার, অসংখ্য পরস্পর বির�োধী এবং অসার
আইন বাতিল করে জনগণের জীবন সহজ করে
তুলতে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী বলেন, “নতুন ভারত নির্মাণের জন্য
আমরা দেশে একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা গড়ে তুলছি, যা
সরকারী ব্যবস্থার উপর তুলনামূ লক কম নির্ভরশীল
থাকবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আইনগুলিকে
সরল করা হয়েছে এবং যে গুলিকে সংশ�োধনের
প্রয়�োজন ছিল, সেগুলিকে সংশ�োধন করা হয়েছে।
আর যেখানে বাতিলের প্রয়�োজন, সেগুলি বাতিল
করা হয়েছে।” সু প্রিমক�োর্টের ই-কমিটি এখন
মানু ষের দুয়ারে দুয়ারে সু বিচার পৌঁছে দেওয়ার
জন্য ই-চালান এবং ভার্চুয়াল আদালতে বিচারের
ব্যবস্থা গড়ে ত�োলার কাজ করছে।

পুর�োন�ো আইনগুলি বাতিল

নতু ন আইন

l বিগত ৬৬ বছরে সরকার, ভাল�ো ভাবে প্রশাসন চালান�োর
জন্য অন্তত ১৩০১টি অসার আইন বাতিল করতে
পারত�ো। বর্তমান সরকার গত ৬ বছরে ইতিমধ্যেই
১৫০০টিরও বেশি আইন বাতিল করেছে
l জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্যকে সংবিধানে বিশেষ
সু বিধাপ্রদানকারী ৩৭০ এবং ৩৫ (এ) ধারা বাতিল করা
হয়েছে। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেলেও ২০২০র
১০ জানু য়ারী নাগরিকত্ব সংশ�োধন আইন বাস্তবায়িত
হয়েছে
l সরকার, ১৬,৮৪৫টি জেলা আদালত এবং অধীনস্থ নিম্ন
আদালতের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পাদনের জন্য ১৪৫৯.৫২
ক�োটি টাকা মঞ্জু র করেছে। ২০১৫র জু লাই মাসে এই
প্রকল্প মঞ্জু র করা হয়েছে
l লকডাউনের পর থেকে সু প্রিমক�োর্ট ইতিমধ্যেই ১৫,০০০
এর বেশি বিষয় ভিডিও কনফারেন্সিংএর মাধ্যমে শুনানী
সম্পন্ন করেছে। সর্বোচ্চ আদালত ইতিমধ্যেই ১০০
দিনের ভার্চুয়াল শুনানীর মাধ্যমে প্রায় ৪৩০০টি মামলা
নিষ্পত্তি করেছে। প্রায় ১০২২ বেঞ্চ ভার্চুয়াল আদালতের
মাধ্যমে এই শুনানী সম্পন্ন করেছে। আর ৫০,০০০ এরও
বেশি উকিল সেই মামলাগুলিতে অংশ গ্রহণ করেছেন।
l জু ন ২০২০ থেকে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত ১৫টি রাজ্যে
২৭টি ই-ল�োক আদালত আয়�োজনের মাধ্যমে ৪.৮৩
লক্ষ মামলার শুনানী হয়েছে। আর ১৪০৯ ক�োটি টাকার
সম্পত্তি বিষয়ক ২.৫১ লক্ষ মামলা নিষ্পত্তি করেছে।

l সু প্রিমক�োর্টের ই-কমিটি উকিলদের ভিডিও
কনফারেন্সিংএর মাধ্যমে সওয়াল – জবাবের
প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই আইনজীবীরা
ই-কেস ফাইলিং এবং ভার্চুয়াল আদালতে সওয়াল –
জবাবের প্রশিক্ষণ পাবেন
l কেন্দ্রীয় সরকারের অসার আইনগুলি বাতিল করার
দৃ ষ্টান্ত অনু সরণ করে উত্তরপ্রদেশের মু খ্যমন্ত্রী য�োগী
আদিত্যনাথ, ১০০টি পুর�োন�ো অসার আইন বাতিলের
জন্যে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করার সিদ্ধান্ত ঘ�োষণা
করেছে
l ই-কমিটির চেয়ারম্যান, সু প্রিমক�োর্টের বিচারপতি
ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, মাদ্রাস হাইক�োর্টে ই-আদালত
উদ্বোধনের ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখার সময় বলেছেন,
দেশের প্রত্যেক আদালতে ই-পরিষেবা সু নিশ্চিত
করার দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন।
l ই-আদালত প্রকল্পের অধীনে দেশের ২৯২৭টি
আদালত দ্রুত গতিসম্পন্ন ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক
(ওয়ান) এর সঙ্গে যু ক্ত করা হবে। অন্যান্য আদালতে
এই প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে।
l দেশের ই-আদালতের সংখ্যা বৃ দ্ধি করা হয়েছে। দিল্লি
ও মহারাষ্ট্রে ২টি করে, আর হরিয়ানা, চেন্নাই, কর্ণাটক,
কেরল এবং আসামে একটি করে ই-আদালত চালু
করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ই-আদালতগুলিতে
৩০ লক্ষ মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।
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২

১

প্রশাসন

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

দেশ
রেশনকার্ড
পরীক্ষা
নির্বাচন

০১৪ সালে নরেন্দ্র ম�োদী সরকার স্বপ্রত্য়য়নের ব্যবস্থা চালু করার সময় থেকেই নাগরিকদের ক্ষমতায়ন শুরু
হয়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী, স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, যে সরকারী
চাকরীতে নিম্নপদে নিয়�োগের জন্য ইন্টারভিউ এবং পার্সোনালিটি অ্যাসেসমেন্টের প্রয়�োজন নেই। তিনি একথা
বলার পর থেকে দেশে নিয়�োগের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা হয়। গরীবদের প্রয়�োজন এবং উপকারের
কথা ভেবে আরেকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এক জাতি – এক রেশনকার্ড। ইতিমধ্যেই সরকার এক জাতি, এক কর
ব্যবস্থা সু নিশ্চিত করেছে। সরকার, এক জাতি এক নির্বাচন চালু করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানিয়েছে।
তাহলে ঘন ঘন নির্বাচন না হলে যে টাকা সাশ্রয় হবে, তা গরীব মানু ষের উন্নয়নে ব্যয় করা সম্ভব হবে

নাগরিক বান্ধব শাসন

একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি

l সরকার, গেজেটেড অফিসারদের প্রত্যায়িত মার্কশিট,

l জাতীয় নিয়�োগ সংস্থা, গরীব প্রার্থীদের অগ্রাধিকার,

জন্মের শংসাপত্র, পরিচয় পত্র এবং ফট�ো ইত্যাদির
পরিবর্তে স্বপ্রত্যয়ন ব্যবস্থা চালু করেছে
l সরকার, গ্রুপ – বি এবং সি (নন-টেকনিক্যাল)
পদে নিয়�োগের জন্যে প্রার্থীদের স্ক্রিন / শর্টলিস্ট
করার জন্য কমন এলিজিবিলিটি টেস্ট (সিইটি)
পরিচালনা করতে জাতীয় নিয়�োগ সংস্থা (এনআরএ)
গঠনকে মঞ্জু র করেছে
l ইতিমধ্যেই সরকার, গ্রুপ – বি (নন-গেজেটেড)
গ্রুপ – সি, গ্রুপ – ডি (নতু ন পুনর্বিন্যাসে উভয়ই
এখন গ্রুপ – সি) এবং সমস্ত সমতু ল পদে নিয়�োগের
ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রথা রদ করার সিদ্ধান্ত
নিয়েছে
l এক জাতি, এক রেশনকার্ড (ওএনওআরসি) – এর
মাধ্যমে এনএফএসে অন্তর্ভুক্ত রেশনকার্ডধারী /
সু বিধাভ�োগীরা দেশের যে ক�োন�ো জায়গায় থেকে
রেশন তু লতে পাবেন

মহিলা প্রার্থীদের পাশে দাঁড়াবে। গ্রামাঞ্চল থেকে উঠে
আসা প্রার্থীদের বেশি পরিমাণে নিয়�োগ করবে। কমন
এলিজিবিলিটি টেস্টের নাম্বার ফল ঘ�োষণার পর
থেকে ৩ বছর বৈধ্য থাকবে এবং প্রার্থী যতবার খুশি
এই পরীক্ষায় বসতে পারবে
l এক জাতি, এক রেশনকার্ড দেশের ২৪টি রাজ্য,
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০২০ সালের পয়লা আগস্ট
থেকে চালু হয়েছে আর প্রায় ৬৫ ক�োটি মানু ষ
এর দ্বারা লাভবান হবেন, যা দেশের জাতীয় খাদ্য
নিরাপত্তা আইন অনু যায়ী সু বিধাপ্রাপ্ত জনগণের ৮০
শতাংশ
l প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “এক জাতি, এক নির্বাচন
নিছকই একটি আল�োচনার বিষয় নয়, এটি ভারতের
একটি প্রয়�োজন।” দেশের ক�োথাও না ক�োথাও কয়েক
মাস পর পরই নির্বাচন হওয়ার ফলে উন্নয়ন কর্মের
গতি ব্যহত হয়। সেজন্যে এক জাতি, এক নির্বাচন
কার্যকরী করার লক্ষ্যে বিস্তারিত গবেষণা এবং
বিতর্কের প্রয়�োজন
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নতুন ভ�োর
নতুন আশা

জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ

জম্মু ও
কাশ্মীরের
পূর্ণ সংহতি

সং

বিধানের ৩৭০ ও ৩৫ (এ) ধারা রদের ফলে
রাজনৈতিকভাবেই শুধু নয়, জম্মু-কাশ্মীরের
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক
সংযু ক্তিকরণও হয়েছে। এক বছরেরও বেশি সময় আগে
রাজ্যটিকে জম্মু–কাশ্মীর ও লাদাখ - দুটি কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এর আগে শিশু বিবাহ প্রতির�োধ
আইন, শিক্ষার অধিকার, ভূমি অধিগ্রহণ আইন, বহু
প্রতিবন্ধকতা আইন, প্রবীণ নাগরিক আইন, পুনর্গঠন আইন,
সত্যসন্ধানীদের সু রক্ষা আইন, উপজাতিদের ক্ষমতায়ন
আইন, জাতীয় নাবালক কমিশন, জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ
পরিষদের মত�ো বিভিন্ন আইন সংবিধানের ৩৭০ ধারার
কারণে জম্মু-কাশ্মীরে প্রয�োজ্য ছিল না। ৩৭০ ধারা বাতিলের
পর বিভিন্ন উন্নয়নমূ লক প্রকল্প ও কর্মসূ চী শুরু হয়েছে। এর
ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে
সমৃদ্ধি আসছে।
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পুলওয়ামা এখন পেনসিল, স্লেটের জন্য বিখ্যাত। জম্মু
- কাশ্মীরের বাইরের মানুষ এখন এই এলাকায় জমি
কিনতে পারে। মেয়েরা যদি এখন রাজ্যের বাইরে
কাউকে বিয়ে করেন, তাহলে তাদের জমির অধিকার
হারাবেন না। বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং উন্নয়নমূলক
প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন বিভাজিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
দুটি - জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকের সন্ত্রাসবাদী অধ্যুসিত
এলাকা রূপে গড়ে ওঠা ভাবমূর্তি র বদলে নতুন ভারতের
নতুন উন্নয়নের পথে অগ্রগণ্য অঞ্চল রূপে পরিগণিত
হচ্ছে

ভূ স্বর্গের জন্য নতু ন ভ�োর

l সব বৈষম্যমূলক এবং অবিচারের রাজ্যআইন হয়
বাতিল করা হয়েছে, নয়ত�ো সংশ�োধিত হয়েছে।
তপশিলি জাতি, উপজাতি, বনবাসী, নাবালক ও প্রবীণ
নাগরিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৭০টির বেশি কেন্দ্রীয়
আইন এখন কার্যকর হয়েছে
l লখনপুর ট�োল ব্যবস্থা তু লে নেওয়ায় জম্মু -কাশ্মীরে
এক দেশ, এক কর ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে
l জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় ড�োমিসাইল আইনটি
কার্যকর হয়েছে। পূর্বতন স্থায়ী নাগরিক শংসাপত্র
অধিকারীরা এখন ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার
শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারছেন। আগে
এই বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু, গ�োর্খা, সাফাই
কর্মচারী, যে সব মহিলারা অন্য রাজ্যে বিয়ে করেছেন,
তাঁদের সঙ্গে বৈষম্য করা হত�ো

l প্রাক্তন মন্ত্রীরা যে সব নিয়মবহির্ভূত সু য�োগ সু বিধা
পেতেন সেগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং
রাজনীতিবিদদের জন্য পেনশনের ক্ষেত্রে এখন
উর্ধতমসীমা কার্যকর হচ্ছে
l ৩৭০ ও ৩৫ (এ) অনু চ্ছেদ রদের পর সরকার, বিভিন্ন
আইনের সংশ�োধন করে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে
জম্মু -কাশ্মীরের বাইরের নাগরিকদেরও জমি কেনার
সু য�োগ করে দিয়েছে
l স�ৌভাগ্য প্রকল্পে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।
৩,৮৭,৫০১ জন সু বিধাভ�োগীরা সকলেই প্রকল্পের
আওতায় এসেছেন
l পিএম উজ্জ্বলা য�োজনা : ১২,৬০,৬৮৫ জন সু বিধেভ�োগী;
উজালা : ১৫,৯০,৮৭৩ জন সু বিধেভ�োগী প্রকল্পের
আওতায় এসেছেন
l মিশন ইন্দ্রধনু ষ (জম্মু ) : ১,৩৫৩টি শিশু এবং ৩৮১
জন গর্ভবতী মহিলার টিকাকরণ হয়েছে
l জিএসএ–এর আওতাধীন উচ্চাকাঙ্খী জেলা বারামু লা
ও কুপওয়াড়ায় মিশন ইন্দ্রধনু ষ : ২২৫৯টি শিশু এবং
৩২০জন মহিলার টিকাকরণ হয়েছে
l স্বচ্ছ ভারত মিশনে জম্মু -কাশ্মীর দেশের অন্য জায়গা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী ২০১৮
সালে ২৫৭, ২০১৯এ ১৫৭ এবং এবছর
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৮০ জন জঙ্গি মারা পড়েছে।
জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের হার
৩৫ শতাংশ কমেছে
থেকে এগিয়ে রয়েছে। ১০০ শতাংশ খ�োলা স্থানে
শ�ৌচকর্ম বন্ধ হয়েছে
l গত এক বছরে আইএসএসএস প্রকল্প, সংখ্যালঘুদের
প্রাক মেট্রিক বৃ ত্তি প্রকল্পে ৪,৭৬,৬৭০ জনকে এই
সু বিধে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে পেনশনের সু বিধা
পাচ্ছেন ৭,৪২,৭৮১ জন
l আয়ু ষ্মান ভারত প্রকল্পে ১১.৪১ লক্ষ গ�োল্ড কার্ড দেওয়া
হয়েছে; ৩,৪৮,৩৭০টি পরিবার উপকৃ ত
l পিএম কিষাণ য�োজনার বাস্তবায়নে জম্মু -কাশ্মীর
এগিয়ে; মাত্র এক বছরে ৯.৮৬ লক্ষ সু বিধেভ�োগী
প্রকল্পে যু ক্ত হয়েছেন
l জমি নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়া আদালতের থেকে
কার্যনির্বাহীদের কাছে গেছে: ৭৭ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে
নিয়�োগ করা হয়েছে ও ই-স্ট্যাম্পের নিয়মাবলী তৈরি
হয়েছে
l বিদ্যুৎ দপ্তরের সংস্কার; ৫টি নিগম তৈরি হয়েছে
l কাশ্মীর জাফরান জিআই ট্যাগ পেয়েছে

জনসাধারণের জন্য নতু ন আশা
পুলওয়ামা জেলার ওখু গ্রাম ভারতের “পেনসিল
ভিলেজ” হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের
ম�োট স্লেটের ৯০ শতাংশ এখানে তৈরি হচ্ছে
l চেনাব নদীর ওপর পিএমডিপি –র আওতায় ৪৬৭
মিটার দীর্ঘ বিশ্বে উচ্চতম রেলসেতু র কাজ চলছে:
আগামী বছরে এটি শেষ হবে
l আইআইটি জম্মু র পড়াশুনা তার নিজস্ব ক্যাম্পাসে
শুরু হয়েছে; জম্মু র এইমস সহ কাশ্মীরে অন্য
এইমসের কাজও শুরু হয়েছে
l বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে।
১০০০ মেগাওয়াট পাকাল দু ল প্রকল্প এবং ৬২৪
মেগাওয়াট কিরু প্রকল্পের কাজের জন্য ঠিকাদার
বাছাই করা হয়েছে
l বৃ হত্তম নিয়�োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞাপন দেওয়া
হয়েছে – ১০,০০০ জনকে নিয়�োগ করা হবে;
বিশেষ নিয়�োগ নিয়মাবলীর ফলে আর�ো ২৫,০০০
কর্মসংস্থান হবে
l হিমায়ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী
তাঁর মন কি বাতে এর প্রশংসা করেছেন। ৭৪,৩২৪
জন প্রার্থীর প্রশিক্ষণের অনু ম�োদন দেওয়া হয়েছে।
গত ২ বছরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বহু বাড়ান�ো
হয়েছে
l আন্তর্জাতিক বিনিয়�োগ শীর্ষ সম্মেলন অনু ষ্ঠিত
হয়েছে। ১৩,৬০০ ক�োটি টাকার ১৬৮টি প্রকল্পের
সমঝ�োতাপত্র স্বাক্ষরিত; শিল্পের জন্য ৬০০০ একর
সরকারী জমি চিহ্নিত, ৩৭টি শিল্পতালু ক গড়ার
জন্য জমি হস্তান্তর
l প্রথমবারের মত�ো জম্মু -কাশ্মীরে ব্লক উন্নয়ন
পরিষদের নির্বাচন অনু ষ্ঠিত হয়েছে; ভ�োটদানের
হার ছিল ৯৮.৩ শাতংশ
l আপেলের জন্য অনন্য বাজার প্রকল্পের মাধ্যমে
সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আকর্ষণীয় দাম
পাঠান�ো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে
পরিবহণের কাজ হয়েছে
l সরকার, ২০২৩ – ২৪ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ৫ বছরে
লাদাখ ও জম্মু -কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য
৫২০ ক�োটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ অনু ম�োদন
করেছে
l জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে মেট্রোর বিস্তারিত প্রকল্পের
প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে
l
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নতুন ভ�োর
নতুন আশা

জাফরান চাষ

জাফরান চাষের প্রসার

জাফরন চাষের উন্নতি ও প্রসারে জাতীয় জাফরান মিশনের
আওতায় ভারতের “জাফরান উৎপাদন গ�োলা” –র উত্তর –
প রূ বা্ ঞ্চলীয় রাজ্য সিকিমেও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে

কৃ

ষকের আয় দ্বিগুণ বাড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র্য
দপ্তরের অধীন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান নর্থ –ইস্ট সেন্টার ফর
এনে দ্বৈত উদ্দেশ্য পূ রণের পাশাপাশি আত্মনির্ভর
টেকন�োলজি অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড রিচ (এনইসিটিএআর) –
ভারত গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা
এর সহয�োগিতায় সিকিম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্য়ালয়ের ব�োটানি
হচ্ছে। এই লক্ষ্যে দেশের উত্তর – পূ র্বাঞ্চলেও জাফরান
ও হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে জাফরান চাষের এই
চাষের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
আগে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের পাম্পোর অঞ্চলে
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ দপ্তরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই
জাফরান চাষ সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চল
ইয়ংইয়ং গ্রামের চাষয�োগ্য মাটি ও পরিবেশ পরীক্ষা করে
পরিচিত ছিল ‘জাফরান উৎপাদনের গ�োলা’ হিসেবে।
দেখা হয়েছে এবং কাশ্মীরের মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে
এছাড়াও বদগাম, শ্রীনগর ও কিস্তোয়ারের মত�ো কয়েকটি
অনেক মিল পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বিভাগের
জেলাতেও জাফরান চাষ হয়ে থাকে। নতুন চারাগাছ
পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জাফরান বীজ ইয়ংইয়ং গ্রামে
কাশ্মীর থেকে সিকিমে নিয়ে আসা হয়েছে
নিয়ে আসা হয়েছে। ইতিমধ্যেই
এবং সিকিমের দক্ষিণ দিকে ইয়ংইয়ংএ
একজন জাফরান চাষীকে কাজে যু ক্ত
র�োপন করা হয়েছে।
করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভারতে বার্ষিক জাফরান উৎপাদনের l জাফরান চাষের সম্প্রসারণের কয়েকজন অধ্যাপক জাফরান চাষের
পরিমাণ ৬ – ৭ টন, অন্যদিকে চাহিদা
ফলে ভারতে বার্ষিক চাহিদা অগ্রগতির বিষয়ে নজর রাখছে।
মেটান�ো সম্ভব হবে এবং
প্রায় ১০০ টন। বাড়তি এই চাহিদা মেটাতে
কাশ্মীর থেকে নিয়ে আসা জাফরান
আমদানী
নির্ভ
র
শীলতা
বিজ্ঞান ও প্রযু ক্তি মন্ত্রক, উত্তর – পূ র্বের
বীজগুলি সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে
কমবে
কয়েকটি রাজ্যে (বর্তমানে সিকিমে এবং
বপন করার পর সঠিক মাত্রায় জল
l
কৃ
ষিক্ষেত্রে
বৈচিত্র
আসায়
পরে মেঘালয় ও অরুণাচলপ্রদেশে) বিজ্ঞান
দেওয়া হয়েছে। এর পর সেই বীজ
ূ
উত্তর
–
প
র্বে
কৃ
ষকদের
ও প্রযু ক্তি দপ্তরের মাধ্যমে জাফরান চাষের
থেকে সময়মত�ো অঙ্কুর বের�োন�ো শুরু
উপার্জনের
নতু
ন
রাস্তা
খু
লে
সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাশ্মীরের
হয়েছে। কাশ্মীরের পাম্পোর এবং
যাবে
সঙ্গে উত্তর – পূ র্বাঞ্চলের কয়েকটি এলাকার l ভারতে প্রায় ৬ – ৭ টন
সিকিমের ইয়ংইয়ং গ্রামের মধ্যে
আবহাওয়া ও ভ�ৌগলিক সাদৃ শ্য রয়েছে।
জলবায়ু ও ভ�ৌগলিক সাদৃ শ্য থাকায়
জাফরান উৎপাদিত হয়,
দক্ষিণ সিকিমের ইয়ংইয়ং গ্রামে
তবে চাহিদার পরিমাণ প্রায় জাফরান চাষ সফল হবে বলে মনে
পরীক্ষামূ লকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযু ক্তি
করা হচ্ছে।
১০০ টন

সুবিধা

৩৬
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নিরাপত্তা

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে

ভারতের প্রথম সুরক্ষা বলয়
এক সেনানীর শপথ

আমি কখনই সীমান্ত
রক্ষীর অবমাননা করব�ো
না, এমনকি সহ-সেনানী
যারা আমার পাশে
রয়েছেন, তাদের উপেক্ষা
করব�ো না। একা বা
অনেকের সঙ্গে পরিস্থিতি
যাই হ�োক না কেন
দেশের কাছে পবিত্র
এমন সমস্ত কিছু রক্ষা
করব�ো

সী

ু
সীমান্ত স রক্ষা
বাহিনী দেশের সেবায় প্রতিষ্ঠার ৫৫তম
বার্ষিকী উদযাপন করছে এবং ভারতের সীমান্ত এলাকা
ু
স রক্ষিত
রাখছে

মান্ত
সু রক্ষা
বাহিনী
(বিএসএফ)
কেন্দ্রীয়
সরকারের একটি অগ্রণী
সশস্ত্র বাহিনী। এই বাহিনী ইন্দো –
পাক এবং ইন্দো – বাংলাদেশ সীমান্ত
অঞ্চলে সু রক্ষা সু নিশ্চিতকরণের
দায়িত্বে রয়েছে। ইন্দো – পাক যু দ্ধের
পর ১৯৫৬র পয়লা ডিসেম্বর এই
বাহিনীর প্রতিষ্ঠা হয়। বিএসএফ-ই
হল একমাত্র বাহিনী যার যু দ্ধের সময়
এমনকি শান্তি রক্ষার কাজেও সমান
স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। তাই যু দ্ধই
হ�োক বা শান্তি রক্ষা অথবা যু দ্ধও নয়

– শান্তিও নয়, এমন স্থিতাবস্থা বজায়
রাখতেও প্রতিটি দায়িত্ব প্রশংসার
সঙ্গে পালন করেছে। সীমান্তে শান্তির
পরিবেশ বজায় থাকার সময়েও
বাহিনী সীমান্ত এলাকার নজরদারী
অব্যাহত রাখে এবং সীমান্তপারে
অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করে। সীমান্ত অঞ্চলে
বসবাসকারী মানু ষের মনে নিরাপত্তার
বাতাবরণ গড়ে ত�োলে বিএসএফ।
বিএসএফ –এর তিনটি বিপর্যয়
ম�োকাবিলা ব্যাটেলিয়ন সহ ১৯২টি
ব্যাটেলিয়ন রয়েছে। এই ব্যাটেলিয়নের
সদস্য সংখ্যা পুরুষ ও মহিলা সেনাকর্মী
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নতুন ভ�োর
নতুন আশা

নিরাপত্তা

নাশকতামূলক কাজ প্রতিহত করা

l আধু নিক প্রযু ক্তি ও যু দ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে সীমান্ত সু রক্ষা বাহিনী

তার রণক�ৌশল ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়েছে। দেশের পশ্চিম
সীমান্ত এলাকায় দেশ বির�োধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ড্রোন
প্রযু ক্তি ব্যবহার করে অভিসন্ধি বা নাশকতামূলক কাজ
ঠেকাতে প্রয়�োজনীয় সবরকম ব্য়বস্থা নিচ্ছে
l পাকিস্তানের পক্ষ থেকে গত কয়েকমাসে সীমান্তপারের সন্ত্রাস
রুখতে, সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনে, জাতীয়তা বির�োধী শক্তিগুলির
পক্ষ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপে ড্রোন প্রযু ক্তির ব্যবহার ঠেকাতে,
মাদকদ্রব্যের চ�োরাচালান রুখতে এমনকি সু ড়ঙ্গ দিয়ে
অনু প্রবেশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে
l ২০২০র ২০শে জু ন বিএসএফ, জম্মু অঞ্চলের কাঠু য়া জেলার
সীমান্ত লাগ�োয়া এলাকায় একটি পাকিস্তানি ড্রোনকে গুলি করে
নামায়
l ২০২০র ২২শে আগস্ট বিএসএফ, পাঞ্জাবের খেমকারণে
সীমান্ত এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র ও মাদকদ্রব্য চ�োরাচালানের একটি
প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। এই ঘটনায় ৫জন জঙ্গী মারা পড়ে
এবং বিপু ল পরিমান অস্ত্রশস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ মাদকদ্রব্য
বাজেয়াপ্ত হয়
মিলিয়ে ২.৬৫ লক্ষের বেশি।
বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে
রয়েছে আর্টিলারি রেজিমেন্ট, আকাশ
ও জলসীমা রক্ষী বিভাগ, ক্যামেল বা
উট রক্ষী বাহিনী এবং ডগ স্কোয়াড
ও কমান্ড বাহিনী। বাহিনীর পক্ষ
থেকে আধুনিক য�োগায�োগের ব্যবস্থা
গড়ে ত�োলা হয়েছে, প্রশিক্ষণের
উপযু ক্ত পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলা
হয়েছে। এছাড়াও সু সজ্জিত চিকিৎসা
পরিষেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
বিএসএফ, বিশ্বের বৃ হত্তম সীমান্ত
সু রক্ষা বাহিনী যা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে
ভারতের প্রথম সু রক্ষা বলয়।
জীবনের শেষ প্রাণস্পন্দন পর্যন্ত
কর্তব্য পালন - এই মন্ত্রকে
আত্মস্থ করে বিএসএফ, ১৯৭১এ
৩৮

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

l ২০২০র ৯ই সেপ্টেম্বর বিএসএফ, রাজস্থানের গঙ্গানগরে

অনু প্রবেশের একটি প্রচেষ্টা রুখে দেয় এবং এই ঘটনায় ২
জন পাকিস্তানি অনু প্রবেশকারী মারা পড়ে
l ২০২০র ৮ই নভেম্বর জওয়ান সু দীপ সরকার, কাশ্মীরে
নিয়ন্ত্রণ রেখায় টহলদারীর সময় অনু প্রবেশের একটি চেষ্টা
ব্যর্থ করে দেন এবং ২ জন জঙ্গিকে হত্যা করেন। পরে ঐ
সাহসী জওয়ান জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহীদ হন
l ২০২০র ২২শে নভেম্বর বিএসএফ জম্মু অঞ্চলের সাম্বা এলাকায়
আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগ�োয়া পাকিস্তানি পক্ষের একটি গ�োপন
সু ড়ঙ্গের হদিশ পায়। এই সু ড়ঙ্গ ব্যবহার করে আসা এক জঙ্গি
২০২০র ১৯ নভেম্বর নাগ্রতায় মারা পড়ে
l মিজ�োরামে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ –এর
পূর্বাঞ্চলীয় শাখার জওয়ানরা ২০২০র ২৮শে সেপ্টেম্বর
জাতীয়তা বির�োধী বিভিন্ন পক্ষের অস্ত্রশস্ত্র চ�োরাচালানের
চেষ্টা রুখে দেয়। এই ঘটনায় ২৯টি একে সিরিজের রাইফেল
এবং বিপু ল পরিমাণ গ�োলাবারুদ বাজেয়াপ্ত হয়। বিএসএফ,
সাফল্যের সঙ্গে এধরণের যাবতীয় জাতীয়তা বির�োধী প্রচেষ্টা
রুখে দিতে সফল হয়েছে

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি
সাম্প্রতিক বছরগুলিতেও নিরাপত্তার
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূ র্ণ অবদান রেখেছে।
বাংলাদেশ মুক্তি যু দ্ধের সময় পরিস্থিতি
প্রতিকূল হওয়ার আগেই মুক্তিয�োদ্ধা
বাহিনীকে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সহায়তার
দায়িত্ব দেওয়া হয় বিএসএফ-কে।
১৯৯৯ এ কার্গিল যু দ্ধের সময়
মে – জুলাই মাসে বিএসএফ,
পর্বতচূ ড়ায় নিজেদের অবস্থান অটুট
রেখে দেশের ভ�ৌগলিক অখন্ডতাকে
সু রক্ষিত করে। এই বাহিনী পাকিস্তান
ও বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক
সীমান্তে নিরাপত্তার পাশাপাশি জম্মু
ও কাশ্মীরে তুষারাবৃ ত্ত চরম প্রতিকূল
পরিবেশ, রাজস্থানে মরুভূমি অঞ্চল,
গুজরাটে খাঁড়ি এলাকা, সু ন্দরবর

ম�োহনা, আসামের বন্যাপ্রবণ এলাকা,
মিজ�োরাম ও ত্রিপুরার ম্যালেরিয়া
সঙ্কুল গভীর অরণ্যে নিরাপত্তার
দায়িত্ব পালন করে। বিএসএফ
ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি
নিয়ন্ত্রণ
রেখাতেও
ম�োতায়েন
রয়েছে। ১৯৬৫তে প্রতিষ্ঠার পর
থেকে এই বাহিনী অভ্যন্তরীণ
নিরাপত্তা ও জঙ্গিমূ লক কাজকর্ম
দমনে ভূমিকা পালন করে চলেছে।
১৯৯০এর মার্চে বাহিনীকে জম্মু ও
কাশ্মীরে জঙ্গি তৎপরতা দমনের
দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯০ থেকে
২০০৫ পর্যন্ত সবথেকে জটিল
আগ্রাসী পরিস্থিতিতে এই বাহিনী
জঙ্গি দমন অভিযান চালিয়ে গেছে।
জঙ্গিদমনের এই অভিযানের সময়

জা

বাহিনীর আধনু িকীকরণ

দূ রবর্তী এলাকাগুলির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।
প্রত্যন্ত ও দূ রবর্তী এলাকাগুলিতে যে সমস্ত আধু নিক সরঞ্জাম
কাজে লাগান�ো হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল
সিস্টেম সহ বিভিন্ন ধরণের সেনসর ও নজরদারী চালান�োর
সামগ্রী।
প্রয়�োজনে ও দু র্দশার সময় মানু ষের সাহায্যের অঙ্গ
বর্তমান ক�োভিড – ১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে বাহিনীর
জওয়ানদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দেশের বিভিন্ন
প্রান্তে ম�োতায়েন বাহিনীর জওয়ানরা সাধারণ মানু ষকে যেমন
কন্ট্রোল ইক্যুপমেন্ট
l প্রোটেক্টিভ ইকুইভমেন্ট
সচেতন করেছেন, অন্যদিকে জটিল পরিস্থিতির সময় বিনামূ ল্যে
সলিউশন
l ফুল – প্রুফ
রেশন সামগ্রী সরবরাহ করেছেন, চিকিৎসা শিবির আয়�োজন
কমিউনিকেশন
l নজরদারী ব্যবস্থা
করেছেন এবং প্লাজমা দান করেছেন, যা প্রশংসার দাবি রাখে।
l নৈশকালীন অভিযান
l ব্যাটল ফিল্ড
কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যগুলি পূ রণে বিএসএফ একেবারে
পরিচালনায় কর্তৃত্ব
ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
তৃণমূ ল স্তরে বিশেষ অভিযান গ্রহণ করেছে। সীমান্ত সু রক্ষার
l আর�ো ভাল�ো আগ্নেয়াস্ত্র
l প্রশিক্ষণ উপয�োগী
প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাহিনী সীমান্ত লাগ�োয়া
সামগ্রী
l নন-লেথাল রায়ট
শহর ও গ্রামগুলির যু বক – যু বতীদের কাছে প্রয়�োজনীয় সু য�োগ
এছাড়াও সু সংবদ্ধ পরস্পর সংযু ক্ত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সু বিধা পৌঁছে দিচ্ছে, যাতে তাদের বাহিনীতে সামিল হওয়ার
(সিআইবিএমএস), টেকন�োলজি সলিউশন প্রভৃতি প্রত্যন্ত ও ব্যাপারে কার�ো উৎসাহিত করা যায়।
তীয় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ ম�োকাবিলায় বিএসএফ
আধু নিকীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই লক্ষ্যে একাধিক
ু
নতন প্রযু ক্তি প্রয়�োগ করা হচ্ছে, যাতে অভিযান পরিচালনাগত
সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বাধু নিক অস্ত্রশস্ত্র, প্রযু ক্তি, য�োগায�োগ, নজরদারী
ও অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন উপকরণ কাজে লাগান�ো যায়। সীমান্ত
অঞ্চলের সু রক্ষায় এবং নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতেই
এই প্রয়াস। আধু নিকীকরণের অভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে :

অগণিত জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে এবং
১১,০০০ এর বেশি জঙ্গিকে আটক
করা হয়েছে। ১০০০ এর বেশি
জঙ্গির আত্মসমর্পণের পাশাপাশি
দেশের অভ্যন্তরেও বিএসএফ
জওয়ানদের নিরাপত্তার কাজে
ম�োতায়েন করা হয়েছে। জওয়ানরা
চরম উগ্রপন্থা প্রভাবিত ছত্তিশগড় ও
ওডিশার বিভিন্ন এলাকায় ২০০৯এর
ডিসেম্বর থেকে ম�োতায়েন রয়েছেন।
এমনকি বিএসএফ অভন্তরীণ
নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে, জঙ্গিদমন
অভিযান সহ নকশাল কাজকর্ম দমনে
পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখেছে।
বিগত বছরগুলিতে বাহিনীর ১৯২২
জওয়ান দেশের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ
করেছেন। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার
ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকারের অঙ্গ
হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের অভিযানগুলিতে
বিএসএফ –এর বহু জওয়ান দায়িত্ব
পালন করেছেন। বিশ্বের বৃ হত্তম

সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আধুনিক
সহায়সম্পদ ও প্রযু ক্তির মাধ্যমে
সু সজ্জিত হয়ে সময়ের সঙ্গে তাল
মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিএসএফ
দেশের সীমান্ত এলাকার সু রক্ষায়
সাহসীকতার সঙ্গে কঠ�োর পরিশ্রম
করে চলেছে। বাহিনীর এই
আন্তরিকতার ফলে সীমান্ত এলাকার
মানু ষের কাছে জওয়ানদের প্রতি
আস্থা ও সহয�োগিতার মন�োভাব
ক্রমশ বেড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার
ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে
দেশের সামনে বিপদগুলি কেবল
এখন আর চিরাচরিত নেই।
আমাদের সামনে বিভিন্ন প্রতিকূলতা
ও জাতীয়তা বির�োধী শক্তিগুলির
নিয়মিতভাবে নিত্যনতুন প্রযু ক্তি
ও ক�ৌশল অবলম্বন করে তাদের
চরিত্রে পরিবর্তন আনছে। দেশের
সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতে অস্থিরতা
সৃ ষ্টি করা তাদের ক�ৌশল। বাহিনীর
জওয়ানদের উচ্চমন�োবল এবং

প্রশিক্ষণের দরুন বিএসএফ সূ চনার
সময় থেকেই সাফল্যের সঙ্গে
ভ�ৌগলিক ও ক�ৌশলগত চ্যালেঞ্জগুলি
ম�োকাবিলায় সক্ষম হয়েছে। একই
সঙ্গে বাহিনী দেশের উত্তর – পূ র্বাঞ্চল
সহ পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি
এলাকায় দক্ষতার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ
নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন
করে চলেছে। বিভিন্ন রাজ্যে সদ্য
আয়�োজিত নির্বাচনগুলিতে এক স্বচ্ছ
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে
বাহিনী গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন
করেছে। পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি
বা নাশকতামূ লক কাজের জন্যই
পশ্চিমাঞ্চলীয়
সীমান্ত
এখনও
স্পর্শকাতর। সীমান্ত এলাকায় বাহিনী
ম�োতায়েনের ফলে জাতীয়তা বির�োধী
শক্তিগুলির প্রয়াস লাগাতার ব্যর্থ
হচ্ছে। এর ফলে জঙ্গি, অনু প্রবেশকারী
ও চ�োরাচালনকারীদের মধ্যে হতাশা
ক্রমশ বাড়ছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৩৯

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়ন
উন্নয়নের অন্যতম উপাদান য�োগায�োগ ব্যবস্থা,
সরকার লাক্ষ্মাদ্বীপ ও উত্তর – পূ র্বাঞ্চলের মত�ো
প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়নে নানান উদ্যোগ নিয়েছে,
তার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যপূ রণ হবে

l

l

l

৪০

সিদ্ধান্ত :

অর্থনৈতিক
বিষয়ক কেন্দ্রীয়
মন্ত্রিসভার কমিটি
আখ চাষীদের জন্য
প্রায় ৩,৫০০ ক�োটি
টাকার ভর্তুকি
অনু ম�োদন করেছে

সুবিধা :

সরকার,
অতিরিক্ত ৬০ লক্ষ
মেট্রিকটন চিনি
রপ্তানির অনু মতি
দেওয়ায় আখ
চাষীরা উপকৃত
হবেন। কারণ
রপ্তানির আয়
সরাসরি তাদের
অ্যাকাউন্টে জমা
হবে
আখ চাষীদেরকে
বকেয়া মেটাতে
সু বিধে হবে।
চিনি কলের পক্ষে
আখের দাম বাবদ
বকেয়া টাকা
আখ চাষীদের
অ্যাকাউন্টে
সরাসরি সাহায্য
পাঠান�ো হবে
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

l

l

l

সিদ্ধান্ত :

ূ ঞ্চলীয়
উত্তর – পর্বা
বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়ন
প্রকল্প (এনইআরপিএস
আইপি)–র সংশ�োধিত
ব্যয় বরাদ্দ হিসেবে
৬৭০০ ক�োটি টাকা
অনু ম�োদিত

সুবিধা :

আন্তঃরাজ্য বিদ্যুৎ
সরবরাহ ও বন্টন
ব্যবস্থা, এর ফলে
শক্তিশালী হবে। যার
মাধ্যমে আসাম,
মনিপুর, মেঘালয়,
মিজ�োরাম, নাগাল্যান্ড
ও ত্রিপুরা –
উত্তরপূর্বাঞ্চলের ৬টি
রাজ্যের আর্থিক বিকাশে
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ
নেওয়া যাবে
এই রাজ্যগুলিতে
মাথাপিছু বিদ্যুৎ
ব্য়বহার এই প্রকল্পের
ফলে বাড়বে, যাতে
উত্তরপূর্বাঞ্চলের
সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়ন
হবে

l

l

l

সিদ্ধান্ত :

পাবলিক ডেটা অফিস
জনসাধারণের জন্য
ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক
গড়ে তু লবে। এর জন্য
লেভি ছাড়া লাইসেন্স
মাসু ল অনু ম�োদন
করা হয়েছে

l

সুবিধা :

এর ফলে
সর্বসাধারণের জন্য
ওয়াই-ফাই পরিষেবা
বৃ দ্ধি পাবে এবং
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের
ব্যবহার সু বিধেজনক
হবে
স্থিতিশীল ও উচ্চগতি
সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড
ইন্টারনেট (ডেটা)
পরিষেবা বিপুল
গ্রাহকের কাছে
ক�োভিড – ১৯
এর কারণে পৌঁছে
দেওয়া জরুরী হয়ে
পড়েছে। যে সব
জায়গায় ফ�োর-জি
ম�োবাইল পরিষেবা
নেই, সেখানেও এটির
প্রয়�োজনীয়তা রয়েছে।
সর্বসাধারণের জন্য
ওয়াই-ফাই ব্যবস্থায়
যা অর্জিত হবে

l

l

সিদ্ধান্ত :

ক�োচি থেকে
লাক্ষ্মাদ্বীপের
মধ্যে সাবমেরিন
অপটিক্যাল ফাইবার
কেবল য�োগায�োগ
ব্যবস্থা গড়ে তু লতে
১,০৭২ ক�োটি টাকা
বরাদ্দ করা হয়েছে

সুবিধা :

ক�োচির সঙ্গে
লাক্ষ্মাদ্বীপের ১১টি
দ্বীপের সাবমেরিন
অপটিক্যাল ফাইবার
কেবলের মাধ্যমে
সরাসরি য�োগায�োগ
ব্যবস্থা গড়ে উঠবে
এর ফলে
নাগরিকদের
দু য়ারে ই-গর্ভন্যান্স
পরিষেবা, মৎস্যচাষ,
নারকেলভিত্তিক
শিল্পের উন্নয়ন এবং
উন্নতমানের পর্যটন
ও শিক্ষা ব্যবস্থায়
টেলি এডু কেশন,
স্বাস্থ্যক্ষেত্রে
টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা
গড়ে ত�োলা যাবে

মিডিয়া কর্ণার

নরেন্দ্র ম�োদী
‘আত্মনির্ভর ভারত’ আন্দোলনকে শক্তিশালী
করতে প্রত্যেক দেশবাসী সক্রিয় এবং ভ�োকাল
ফর ল�োকালের জন্য কাজ করছেন।
এর মাধ্যমে আমাদের দেশের বেসরকারী
ক্ষেত্রের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস প্রতিফলিত, যা
শুধু মাত্র দেশের অভ্যন্তরের চাহিদাই মেটাবে না,
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভূ মিকা রাখবে।

রাজনাথ সিং
১৯৫০ বা ১৯৬০ এর থেকে আজকের
ভারত আলাদা। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং
জনসাধারণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। আপনাদের
সেই আস্থা রয়েছে যে, ভারতের সাফল্য আসবেই
এবং বিদেশেও আমরা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে প্রভাব
বিস্তার করতে পারব�ো।

নীতিন গড়করি

নরেন্দ্র সিং ত�োমর

উদ্ভাবন, শিল্পোদ্যোগ, তথ্যপ্রযু ক্তি ও সফল
অভ্য়াসগুলি জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং দেশের
ভবিষ্যৎ এই জ্ঞানের রূপান্তরের উপর নির্ভরশীল,
যার থেকে সম্পদ, অর্থ এবং বর্জ্য পদার্থের
স্থিতিশীল ব্যবহার যথাযথভাবে হয়।

আখ চাষীদের জন্য ম�োদী সরকারের সিদ্ধান্ত
মহত্বপূ র্ণ।
আখ চাষীদের লাভের জন্য চিনির নির্যাসের ওপর
প্রদেয় ভর্তুকি সরাসরি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে
চলে যাবে। ৫ ক�োটি কৃষকের জন্য ম�োট ৩৫০০
ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

নতুন ভ�োর
নতুন আশা

অমিত শাহ
মন্ত্রিসভা উত্তর – পূ র্ব অঞ্চল বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা
উন্নয়ন প্রকল্প (এনইআরপিএসআইপি) –র
প্রকল্পের জন্য ৬৭০০ ক�োটি টাকার সংশ�োধিত
ব্যয় বরাদ্দ অনু ম�োদন করেছে।
এই সিদ্ধান্তে প্রধানমন্ত্রী @NarendraModi–র
আমাদের উত্তর–পূ র্বাঞ্চলের সার্বিক অঙ্গীকার
প্রতিফলিত।

পীযূ ষ গ�োয়েল
দু ধ দূ রন্তের মাধ্যমে রেণীগুন্টা থেকে দিল্লিতে
৫ ক�োটি লিটার দু ধ পরিবহণ করা হয়েছে, ৩৭
দিনে এক ক�োটি লিটার দু ধ পাঠান�ো হয়েছে
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দেশের যবু সম্প্রদায়ই সারা
ৃ
পথিবীতে
'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া'র

যথার্থ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর।
আমাদের নবীনরা ভারতের
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের
প্রতিনিধিত্ব করেন। সেজন্য
আপনাদের প্রতি প্রত্যাশা
শধু ইু হাজার হাজার বছর ধরে
চলে আসা ভারতের প্রাচীন
পরিচয় নিয়ে গর্ব করার
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।
একবিংশ শতাব্দীর ভারতের
নতুন পরিচয়ও গড়ে ত�োলার
প্রত্যাশা থাকবে আপনাদের
প্রতি।
(প্রধানমন্ত্রীর পুর�ো
ভাষণটি পড়তে
চাইলে কিউআর
ক�োডটি স্ক্যান
করুন)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
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