বিশেষ
প্রতিবেদন

মজুরি, নিরাপত্তা, আত্মসম্মান আহা !
পৃষ্ঠা ১২-১৭

স মাচা র

»বর্ষ ১ সংখ্যা ৭

নিউ ইন্ডিয়া

»অক্টোবর ০১ – ১৫, ২০২০
বিনামূ ল্যে বিতরণের জন্য

বিশেষ সংখ্যঃ কৃষি এবং শ্রম সংস্কার

আত্মনির্ভ র কৃ ষক;
আত্মনির্ভ র ভারত
সমস্ত গুজব, বিক্ষোভের বিরুদ্ধে সরকারের বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ মধ্যস্থ
ব্যক্তিদের কবল থেকে কৃষকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করল।
न्यू इंडिया समाचार

বিদায় প্রণব দা...

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ডক্টর প্রণব মুখার্জী
প্রয়াত হলেন ৩১শে অগাস্ট ২০২০, শূ ন্যতার

সৃ ষ্টি হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর সঙ্গে তাঁর
সব সময় সু সম্পর্ক ছিল। জনজীবন থেকে তাঁর
অবসরের পর প্রধানমন্ত্রী একটি ভাবাবেগপূ র্ণ
বার্তায় লিখেছিলেন “আপনি আমার কাছে
সকল সময়ই পিতৃস্থানীয় এবং পথপ্রদর্শক।
আপনার প্রজ্ঞা, আপনার নির্দেশ এবং ব্যক্তিগত
উষ্ণতা আমাকে আর�ো বেশি আত্মবিশ্বাস এবং
শক্তি যু গিয়েছে।”

ভারতরত্ন শ্রী প্রণব মু খার্জীর প্রয়াণে
ভারত শ�োকস্তব্ধ। আমাদের দেশের
উন্নয়নের যাত্রাপথে তিনি অম�োচনীয়
দাগ রেখে গেছেন। অত্যন্ত বিদ্বান,
এক বিশাল উচ্চতার রাষ্ট্রনায়ক, তিনি
রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে এবং
সমাজের সকল শ্রেণির দ্বারা শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত
– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

স মাচা র
নিউ ইন্ডিয়া

সম্পাদ
সম্পাদক

বর্ষ ১ সংখ্যা ৭

ু লদীপ
ক
সিং ধাতওয়ালিয়া
প্রধান মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

উপদেষ্টা-সম্পাদক
সহকারী উপদেষ্টা-সম্পাদক
শরৎ কুমার শর্মা

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মু দ্রণ

সূ চিপত্র

বিন�োদ কুমার

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

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

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

নি উ ই ন্ডি য় া স ম া চ া র
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১-১৫ অক্টোবর,২০২০

সম্পাদকীয়

» পৃ ষ্ঠা ০২

স্বাস্থ্য :

» পৃ ষ্ঠা ০৩

প�োষণ মাস

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

» পৃ ষ্ঠা ০৪-০৫

মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী

» পৃ ষ্ঠা ০৬-০৭

বস্ত্র ক্ষেত্র : খাদি অগ্রগতি

» পৃ ষ্ঠা ০৮-০৯

দেশ : বিশ্ব উদ্ভাবন সূ চক

» পৃ ষ্ঠা ১০-১১

বিশেষ প্রতিবেদন : শ্রম সংস্কার

» পৃ ষ্ঠা ১২-১৭

প্রচ্ছদ কাহিনী :

» পৃ ষ্ঠা ১৮-২৫

উদ্যোগ :
রাজ্য :

কৃষি সংস্কার

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য
সম্পদ য�োজনা

উন্নয়ন কর্মসূ চী

কর্ম সহায়ক :

আত্মনির্ভরতা :

» পৃ ষ্ঠা ২৯

পিএম স্বনিধি
কর্মসূ চী

মিশন কর্ময�োগী :

» পৃ ষ্ঠা ২৬-২৮

সু প্রশাসন
উদ্যোগ

এইচএসটিডিভি
উৎক্ষেপণ

» পৃ ষ্ঠা ৩০-৩১

» পৃ ষ্ঠা ৩২-৩৪

» পৃ ষ্ঠা ৩৫

পতাকাবাহী কর্মসূচী : স্বচ্ছভারত» মিশন
পৃ ষ্ঠা ৩৬-৩৮
কর�োনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

» পৃ ষ্ঠা ৩৯

ইতিবাচক মন�োভাব : পরিবর্তিত ভারত» পৃষ্ঠা ৪০
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১

সম্পাদকের দপ্তর থেকে
সাদর নমস্কার,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের সাম্প্রতিক সংস্করণ আপনাদের হাতে, আপনারা
নিশ্চয়ই এটির জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃ ত্বে একটি দক্ষ সরকার কাজ করছে।
সরকার দেশকে প্রতিটি ক্ষেত্রে এগ িয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর।
পাঠকরা সরকারের সব সিদ্ধান্ত, কাজ এবং কর্ম সূ চ ী সম্পর্কে তথ্য পাবেন।
এই সাময়িক পত্রটি সরকারের মু খপত্র নয়, বরং এটি সঠিক তথ্য পাওয়ার উপায়।
এই সাময়িক পত্র পাবেন গ্রামপঞ্চায়েত, জেলা পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি,
গ্রন্থাগার, বিধায়ক, সাংসদ, আধিকারিক এবং সাংবাদিকরা।
এই সাময়িক পত্রের ই-বু ক এখন প্রায় ৫ ক�োটি মানু ষ ের কাছে প� ৌঁ ছ াচ্ছে।
আপনাদের মতামত এবং পরামর্শের জন্য আমরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।
অনু গ্র হ করে আপনাদের উত্তর জানানঃ

ঠিকানা : ব্যুর�ো অফ আউটরিচ এবং কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূ চনা

>>>>>>>>>>ভবন, নতু ন দিল্লি - ১১০০০৩

ইমেল : response-nis@pib.gov.in
আপনাদের আশ ীর্বাদ সহ

(কে এস ধাতওয়ালিয়া)
2২ New
India সমাচার
Samachar
নিউ ইন্ডিয়া

প�োষণ মাস

স্বাস্থ্য

প�োষণ মাস: এক গণ আন্দোলন
প�োষণ মাসে মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক মানু ষদে র
জন্য গুণমান সম্পন্ন খাদ্যের জন্য প্রচার অভিযান

জাতীয় পুষ্টি মিশন

দে

শ এবং প�োষণ নিকট সম্পর্কযুক্ত।
জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে
সরকার সেপ্টেম্বর মাস থেকে রাষ্ট্রীয়
প�োষণ মাস বা পুষ্টি মাস হিসেবে উদযাপন করে থাকে।
প্রধানমন্ত্রীর অনু প্রেরণায় প�োষণ মাস কর্মসূ চীর লক্ষ্য এই
জনআন্দোলনে য�োগ দেওয়ার জন্য মানু ষকে উৎসাহিত
করা। শিশু, এবং মহিলাদের অপুষ্টি দূ রীকরণ এবং
প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে।
মন-কি-বাতের গত পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
সেই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃ ত করে বলেছিলেন, “যথা অন্নম তথা
মান্নম”, যার অর্থ মানসিক এবং ব�ৌদ্ধিক পুষ্টি সরাসরি
যু ক্ত খাদ্যের গুণমানের সঙ্গে।
সঠিক পুষ্টি শিশু এবং ছাত্রদের তাদের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ
সদ্ব্যবহার করে গুণমান প্রদর্শনে বড় ভূমিকা পালন
করে। শিশুদের পুষ্টির জন্য তাদের মায়েদেরও সঠিক
পুষ্টি প্রয়�োজন।
প্রধানমন্ত্রী গুজরাতে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের
একতা মূ র্তির কাছে নির্মিত পুষ্টি পার্কের বিষয়েও বলেন।
তিনি বলেন, একটি অভিনব ধরণের পুষ্টিপার্ক সেখানে
গড়ে ত�োলা হয়েছে। সেখানে আনন্দ ও মন�োরঞ্জনের
পাশাপাশি পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যও পাবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০১৭-র ডিসেম্বরে ২০১৭ –
১৮ থেকে ৩ বছরের জন্য ৯০৪৬.১৭ ক�োটি টাকা
বাজেটে ন্যাশন্যাল নিউট্রিশন মিশন (এনএনএম)
গঠন অনু ম�োদন করে।
	প্রধানমন্ত্রী ২০১৮-র ৮ই মার্চ, রাজস্থানের ঝুনঝুনু
থেকে আনু ষ্ঠানিকভাবে প�োষণ অভিযানের সূ চনা
করেন।
মিশনের লক্ষ্য ২০২২-এর মধ্যে অপুষ্টির হার ২৫
শতাংশে নামিয়ে আনা।
এর আর�ো লক্ষ্য অপুষ্টি, রক্তাল্পতা (সদ্যোজাত
শিশু, মহিলা এবং বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকা) দূ রীকরণ
এবং জন্মের সময় কম ওজনের শিশুর সংখ্যা
হ্রাস।
২০২১-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই
কর্মসূ চীর ফলে ১০ ক�োটির বেশি মানু ষ উপকৃত
হবেন।
সার্বিক সাফল্য লাভ নিশ্চিত করতে এর আওতায়
আনা হয়েছে সব রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
এবং জেলাকে।

পুষ্টি মনিটর এবং কার্ডস
ভারতীয় প�োষণ কৃষি ক�োষ
তৈরি করা হয়েছে। এতে
প্রতিটি জেলায় উৎপাদিত
ফসলের সমস্ত তথ্য এবং
তাদের প�ৌষ্টিক মান সম্পর্কে
সমস্ত তথ্য রাখা থাকবে।
এই জনআন্দোলনের সঙ্গে
সব বিদ্যালয়কে সংযুক্ত
করা হয়েছে। যাতে পুষ্টি
সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির
জন্য শিশুদের মধ্যে
প্রতিয�োগিতার মন�োভাব গড়ে
ওঠে।

ক্লাস মনিটরের মত�ো
প্রত্যেক ক্লাসে বা
শ্রেণীতে একজন করে
পুষ্টি মনিটর থাকবে।
পুষ্টিকার্ড দেওয়া হবে।

Newনিউ
India
Samachar
ইন্ডিয়া
সমাচার ৩3

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বারাণসী, পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন

বা

রাণসীর ঘাটগুলি তাদের অতীত গরিমা
ফিরে পাচ্ছে মনু ষের পরিচ্ছন্ন গঙ্গার প্রতি
তাদের দায়বদ্ধতার জন্য। এই ধারণা গড়ে
উঠেছে যখন স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২০-তে গঙ্গা নদী
বরাবর বারাণসী সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরের তকমা
পেয়েছে। বারাণসীর এক পুর�োহিত জানালেন, মানু ষ
শাস্ত্রীয় আচমনে দ্বিধাব�োধ করছে না। ১৪০ এমএলডি
ক্ষমতা সম্পন্ন নিকাশী ব্যবস্থা গঙ্গা পরিষ্কার রাখতে
সাহায্য করেছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে নদীতীর
পরিষ্কার এবং সু ন্দর করতে ২১টি ঘাটকে গুরুত্বপূ র্ণ
এবং ৬৩টি ঘাটকে সাধারণ ঘাট হিসাবে শ্রেণি বিভাগ
করা হয়েছে। ৮ থেকে ৯ মেট্রিকটনের বেশি জঞ্জাল
প্রতিদিন সংগ্রহ করে ঢাকা ন�ৌক�োয় নিয়ে যাওয়া
হচ্ছে, কারখানায় সার তৈরির জন্য। এই শহর
অন্যদের জন্য অনু প্রেরণা হয়ে উঠেছে।

ভারত এবং জাপান, প্রতিরক্ষা
ক্ষেত্রে ক�ৌশলগত অংশীদার

প্র

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এবং তদানিন্তন জাপানী
প্রধানমন্ত্রী আবে শিনজ�ো স্বাগত জানালেন,
ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং জাপানের
আত্মরক্ষা বাহিনীর মধ্যে স্বাক্ষরিত সরবরাহ
ও পরিষেবা সংক্রান্ত পারস্পরিক ব�োঝাপড়া চুক্তিকে।
ভিডিও কনফারেন্সিংএ বলার সময় তারা একই সু রে
বলেছেন, যে এই চুক্তি দু’দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা
সহয�োগিতার গভীরতা আর�ো বাড়াবে এবং ভারত –
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে
অবদান রাখবে। দুই নেতাই ভারত – জাপান বিশেষ
ক�ৌশলগত এবং বিশ্বঅংশীদারি কাঠাম�োর অধীনে
মুম্বাই – আমেদাবাদ হাই স্পিড রেল প্রকল্প সহ চলতি
সহয�োগিতার ক্ষেত্রগুলির অগ্রগতি পর্যাল�োচনা করেন।
তাঁরা ২ জনে সহমত যে দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী
এবং দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারি ক�োভিড পরবর্তী বিশ্বের
মানব সমাজের জন্য পথ খুজে
ঁ নিতে গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা
পালন করবে।

এই মুহূর্তে আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে, পরীক্ষা করতে আর�োগ্য সেতু

আ

র�োগ্য সেতু অ্যাপ, সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ডাউনল�োড করা হয়েছে। এতে
সম্প্রতি যু ক্ত হয়েছে একটি নতুন বৈশিষ্ট “ওপেন এপিআই সার্ভিস”, এটি
ব্যবহার করতে পারবেন, ভারতে নিবন্ধীকৃত ৫০ জনের বেশি কর্মচারী আছে
এমন প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক সংস্থা। তারা “ওপেন এপিআই সার্ভিস” ব্যবহার করে
ঐ সময়ে আর�োগ্য সেতু অ্যাপ ব্যবহার বিধি সম্পর্কে জানতে পারবেন ও তাদের কর্মচারী
এবং অন্য আর�োগ্য সেতু ব্যবহারকারীর (যাঁরা ঐ সংস্থাকে তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে জানাতে
ইচ্ছুক) স্বাস্থ্যের খবর পাবেন। অপেন এপিআই সার্ভিসটি শুধুমাত্র আর�োগ্য সেতু সম্পকৃত
তথ্য এবং আর�োগ্য সেতু ব্যবহারকারীর নামই জানাবে। ক�োন�ো ব্যক্তিগত তথ্য এপিআইএর মাধ্যমে পাওয়া যাবে না। সংয�োগকারী অনু সন্ধান অ্যাপ হিসেবে আর�োগ্য সেতুই
সবচেয়ে বেশি ডাউনল�োড করা হয়েছে। এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫ ক�োটির বেশি।
মানু ষের পূ র্ণ সমর্থনে ক�োভিড – ১৯ দূ রীকরণ ও ব্যবস্থাপণা প্রয়াসে অগ্রবর্তী স্বাস্থ্যকর্মী
এবং সরকারের প্রচেষ্টায় সহায়ক হয়ে উঠেছে এই অ্যাপ।
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লকডাউনের মধ্যে জন ঔষধী কেন্দ্রগুলিতে নতুন ভারতের আশ্চর্যঃ
কেনাবেচা
কলকাতায় জলের তলায়
মেট্রো সংয�োগ

সে

ভা ভি, র�োজগার ভি - এই আদর্শকে মান্যতা দিয়ে
প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধী য�োজনা কমদামে ওষু ধ সরবরাহ
করছে। জন ঔষধী কেন্দ্রগুলিতে ওষু ধের দাম বাজার দরের
৫০ থেকে ৯০ শতাংশ কম। ক্যান্সারের যে ওষু ধ বাজারে ৬৫০০ টাকা
বিক্রি হয়, সেখানে এর দাম ৮০০ টাকা। ক�োভিড – ১৯ লকডাউনের
সময় জন ঔষধীর বিক্রি অর্থ বছরের প্রথম ৩ মাসে পৌঁচেছে প্রায় ১৫০
ক�োটি টাকায়। যা গত অর্থ বছরের ঐ একই সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ।
১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ম�োট বিক্রি ২৫৬ ক�োটি টাকার সামান্য
বেশি। জন ঔষধী ওষু ধের ক্রেতাদের সাশ্রয় হয়েছে ১২৫০ ক�োটি
টাকার বেশি। সারা দেশে ৬৬০০ বেশি জন ঔষধী কেন্দ্র আছে। বিক্রি
হয় ১২৫০ এর বেশি ধরণের ওষু ধ এবং ২৫০ ধরণের শল্য চিকিৎসার
উপকরণ। জন ঔষধী কেন্দ্রগুলি লকডাউনের সময়ে ১৫ লক্ষ ফেসমাস্ক,
৮০ লক্ষ হাইড্রক্সিক্লোর�োকুইন ট্যাবলেট এবং ১ ক�োটি প্যারাসিটামল
ট্যাবলেট বিক্রি করেছে। এই সব কেন্দ্রগুলি থেকে প্রতিটি ১ টাকা দামে
৫ ক�োটির বেশি স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রি হয়েছে।

স্পো

ক

লকাতায়
১৬.৫
কিল�োমিটার দীর্ঘ সল্টলেক
সেক্টর – ফাইভ থেকে
সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত মেট্রোর
জলের নীচের কাজ সম্পূর্ণ। ভারতীয়
রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং অসাধারণ।
এতে নিরাপত্তা এবং য�োগায�োগ
প্রযু ক্তির আধুনিক ব্যবস্থা। গ�োটা
করিডরটি ব্যবহারের জন্য তৈরি
হয়ে যাবে ২০২১ এর ডিসেম্বরে
মধ্যে। প্রায় ৮৬০০ ক�োটি টাকার
এই প্রকল্প শহরের গণপরিবহণে
একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থায়।
জলের নীচের এই মেট্রো সংয�োগ
স্থাপন করবে, কলকাতা এবং
হাওড়ার মধ্যে।

চাকরির জন্য স্পোর্টস ক�োটার আওতা বাড়ল

র্টস ক�োটায় সু বিধা এবার থেকে আর�ো ২০টি নতুন
ধরণের খেলার অ্যাথলিটরা পাবেন। ক্রীড়া মন্ত্রকের
প্রস্তাব পয়লা সেপ্টেম্বর ২০২০-তে গ্রহণ করেছে
কর্মীবর্গ এবং প্রশিক্ষণ দপ্তর। এখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি
অফিসে কৃতী ক্রীড়াবিদ নিয়�োগের জন্য তালিকায় ক্রীড়ার সংখ্যা
৪৩ থেকে বেড়ে ৬৩ হল। এর মধ্যে অনেকগুলি দেশীয় এবং
চিরাচরিৎ খেলা আছে যেমন- মল্লখাম্ব, টাগ অফ ওয়ার, সেপাক
টাকর�ো এবং র�োল বল। এই সিদ্ধান্তের বিষয় বলতে গিয়ে
কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু
বলেছেন, “আমাদের অ্যাথলিটদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত
করা কে গুরুত্ব দেয় সরকার এবং সেই লক্ষ্যেই কর্মীবর্গ
এবং প্রশিক্ষণ দপ্তরের তালিকায় আর�ো বেশি ক্রীড়াকে
অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই প্রস্তাব।”
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समाचार-सार

মহাত্মা গান্ধির জন্মবার্ষিকী

কেন ভারত এবং বিশ্বের গান্ধীকে প্রয়�োজন

মহান নেতা এমন একটি বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের থাকবে আত্মসম্মান এবং সমৃ দ্ধি

১

নরেন্দ্র ম�োদী

৯৫৯এ ভারতে পৌঁছ�োবার পর ড. মার্টিন লুথার
কিং জুনিয়ার মন্তব্য করেছিলেন, “আমি অন্য দেশে
একজন পর্যটক হিসাবে যেতে পারি কিন্তু ভারতে আমি
এসেছি একজন তীর্থযাত্রী হয়ে”। তিনি আর�ো বলেছিলেন,
কেন না সবার আগে ভারতই সেই দেশ যেখানে অহিংসা,
সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, যা আমার
জনগণ মন্টগ�োমারি, আলাবামা এবং দক্ষিণ আমেরিকার
অন্য অনেক জায়গায়। আমরা দেখেছিলাম, এটা কার্যকর
এবং দীর্ঘস্থায়ী – কাজের!”
যার দিক নির্দেশক আল�ো ড. কিংকে ভারতে আসার
প্রেরণা যু গিয়েছিল, তিনি হলেন, ম�োহন দাস করমচাঁদ
গান্ধী, মহাত্মা, মহান ব্যক্তি, গান্ধীজী, অথবা বাপু, যিনি
সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানু ষকে সাহস যু গিয়ে যাচ্ছেন।
প্রতিবাদের গান্ধী পদ্ধতি অনেক আফ্রিকার অনেক দেশে
আশার আল�ো জাগিয়েছিল। ড. কিং বলেছিলেন, “যখন
আমি পশ্চিম আফ্রিকার ঘানায় গিয়েছিলাম, প্রধানমন্ত্রী
নক্রুমাহ আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি গান্ধীর লেখা
পড়েছেন এবং তার মনে হয়েছে, অহিংসা প্রতির�োধ
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সেখানেও করা যেতে পারে। আমাদের মনে পড়ে,
দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস বয়কটও করা হয়েছিল।” নেলশন
ম্যান্ডেলা গান্ধীকে পবিত্র য�োদ্ধা আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন,
“তার অসহয�োগের রণনীতি, তাঁর বিশ্বাস যে আমরা যদি
আমাদের দমনকারীকে সহয�োগিতা করি তখনই শুধুমাত্র
আমরা দমিত হব�ো এবং তাঁর অহিংসা প্রতির�োধ আমাদের
শতাব্দীতে সারা বিশ্বে উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবাদের
বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রেরণা যু গিয়েছে।”
শ্রী ম্যান্ডেলার কাছে গান্ধী একজন ভারতীয় এবং দক্ষিণ
আফ্রিকানও। গান্ধীও সেটি হয়ত�ো অনু ম�োদন করতেন।
তাঁর একটি অভিনব ক্ষমতা ছিল, যে মানব সমাজের
বেশকিছু দ্বিচারিতার মধ্যে তিনি সেতু হতে পেরেছিলেন।
১৯২৫এ গান্ধী ‘ইয়ং ইন্ডিয়ায়’ লিখেছিলেন, “একজনের
জাতীয়বাদী না হয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া সম্ভব।
আন্তর্জাতিকতাবাদ তখনই সম্ভব, যখন জাতীয়তাবাদ বাস্তব
হয়ে দাঁড়ায়। যেমন যখন বিভিন্ন দেশের মানু ষ নিজেদের
সংগঠিত করেছে এবং একজন মানু ষ হিসেবে কাজ করতে
সক্ষম হয়েছে” । তাঁর স্বপ্ন ছিল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

হবে এমনই যা সংকীর্ণ অথবা স্বার্থপর হবে না। কিন্তু
মানবতার সেবায় এক হয়ে কাজ করবে।
মহাত্মা গান্ধী, সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে বিশ্বাস প্রোথিত
করতে চেয়েছিলেন। ১৯১৭য় গুজরাটের আমেদাবাদে
কাপড়কলগুলিতে একটা বড়সড় ধর্মঘট হয়েছিল। যখন
কারখানার শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে বিবাদ এমন
একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, যেখান থেকে কার�োরই
পিছ�োন�োর সম্ভব নয়, সে সময় গান্ধীই মধ্যস্থতা করে
সকলের জন্য গ্রহণয�োগ্য সমাধান করেছিলেন।
গান্ধী মজুর মহাজন সংঘ গঠন করেন, শ্রমিকদের
অধিকার রক্ষার একটি সংঘ। প্রথমে দেখলে মনে হয়,
এটা যেন অন্য আর�ো সংঘের মতনই। কিন্তু দেখা গেল�ো
কিভাবে ছ�োট ছ�োট পদক্ষেপ বড় প্রভাব ফেলে। সেই
সময় “মহাজন” কথাটি ব্যবহার করা হত, উচ্চবর্গের প্রতি
সম্মান জানাতে। গান্ধী সেটারই পরিবর্তন করে শ্রমিক
বা ‘মজুরে’র সঙ্গে ‘মহাজন’ কথাটি যু ক্ত করে দিলেন।
এই ভাষার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গান্ধী, শ্রমিকদের
গর্ব বাড়িয়ে দেন এবং গান্ধী, সামান্য বিষয়ের সঙ্গে
জনরাজনীতিকে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। কে ভাবতে পারে যে
একটা চরকা এবং খাদি যা ভারতের কুটির শিল্পজাত বস্ত্র
তাকে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা এবং দেশের স্বশাসনের
প্রতীক করে তুলতে ? কেইবা এক চিমটি নু নের মাধ্যমে
গণবিক্ষোভ গড়ে তুলতে পেরেছেন ! ঔপনিবেশিক
শাসনের সময় লবণ আইনে ভারতীয় নু নের ওপর নতুন
একটি কর চাপান�ো হয়, যা একটি ব�োঝা হয়ে দাঁড়ায়।
১৯৩০এর ডান্ডি অভিযানের মাধ্যমে গান্ধী লবণ আইনকে
চ্যালেঞ্জ জানান। আরব সাগরের তীর থেকে এক মুঠ�ো
সাধারণ নু ন তুলে নিয়ে তিনি ঐতিহাসিক আইন অমান্য
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।
সারা বিশ্বে বহু গণআন্দোলন হয়েছে, ভারতেও
নানাভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে। কিন্তু গান্ধী এবং
তাঁর অনু গতদের সংগ্রাম এই কারণেই আলাদা যে ঐ
আন্দোলনে বৃ হৎ পরিসরে জনতার অংশগ্রহণ ঘটেছিল।
তিনি কখন�ো প্রশাসনিক অথবা নির্বাচিত পদে ছিলেন না।
তিনি কখনও ক্ষমতার ম�োহে পড়েন নি।
তাঁর কাছে, স্বাধীনতা বাইরের শাসকের অনু পস্থিতি নয়।
তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বশক্তিকরণের
মধ্যে একটি গভীর য�োগ দেখেছিলেন। তিনি এমনই একটি
বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের থাকবে
আত্মসম্মান এবং সমৃদ্ধি। যখন সারা বিশ্ব অধিকারের কথা
বলত, গান্ধি জ�োর দিতেন কর্তব্যের ওপর। তিনি “ইয়ং
ইন্ডিয়ায়” লিখেছিলেন, “অধিকারের সত্যিকারের উৎস হল

কর্তব্য। যদি আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করি, তাহলে
অধিকারকে বেশি দূ রে খুঁজতে হবে না।” তিনি সাময়িক পত্র
“হরিজন”এ লিখেছিলেন, “সেই স্বাভাবিকভাবে অধিকার
পায় যে সঠিকভাবে তার কর্তব্য পালন করে। ” গান্ধী
আমাদের বিশ্বাসের বাণী দিয়েছিলেন। যা জ�োর দেয় দরিদ্র
মানু ষের আর্থসামাজিক কল্যাণে। সেখান থেকে অনু প্রেরণা
পেয়ে আমাদের মালিকানার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে ভাবতে
হবে। আমরা পৃথিবীর বসবাসকারী হিসেবে তার কল্যাণের
জন্য দায়বদ্ধ, বন্য প্রাণ ও প্রাণী যাদের সঙ্গে আমরা এই
গ্রহতে আছি, তাদের জন্যেও। গান্ধী আমাদের সেরা শিক্ষক,
যিনি আমাদের পথ প্রদর্শন করেন। যারা মানবতায় বিশ্বাস
করেন তাদের একত্রিত করা থেকে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এবং
অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা নিশ্চিত করা পর্যন্ত গান্ধী সমস্ত
সমস্যার সমাধান দেন। আমরা ভারতে আমাদের কাজ
করছি। দারিদ্র দূ রীকরণে সারা বিশ্বে ভারত সবচেয়ে বেশি
সক্রিয়। আমাদের পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ সারা বিশ্বে নজর
কেড়েছে। পুনর্ব্যবহারয�োগ্য উৎসকে কাজে লাগাতে ভারত,
নেতৃত্ব দিচ্ছে। যেমন – ইন্টার ন্যাশনাল স�োলার অ্যালায়েন্স
যেখানে একাধিক দেশকে একত্রিত করা হয়েছে। যাতে
দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ভবিষ্যতে স�ৌরশক্তির ব্যবহার হয়।
আমরা বিশ্বের সঙ্গে এবং বিশ্বের জন্য আর�ো অনেক কিছু
করতে চাই।
গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে আমি, যাকে বলে
আইনস্টাইন চ্যালেঞ্জ তার প্রস্তাব রাখছি। গান্ধীকে নিয়ে
অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত উক্তি আমরা জানি,
“ভবিষ্যত প্রজন্ম অবাক হয়ে ভাববে সত্যিকি এমন একটা
রক্তমাংসের মানু ষ পৃথিবীর উপর হাঁটাচলা করতেন।”
ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে গান্ধীর আদর্শকে আমরা কিভাবে
তুলে ধরতে পারি ? আমি চিন্তাশীল ব্যক্তি, উদ্যোগপতি,
প্রযু ক্তি ক্ষেত্রে নেতাদের সামনে এগিয়ে এসে উদ্ভাবনের
মাধ্যমে গান্ধীর ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
আসু ন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের বিশ্বকে সমৃদ্ধ
এবং ঘৃণা, হিংসা এবং দুঃখ – কষ্টবিহীন বিশ্বকে গড়ে
তুলি, সেটাই হবে মহত্মা গান্ধীর স্বপ্নের সফল রূপায়ন।
শেষ করা যাক তার একটি প্রিয় মন্ত্র দিয়ে, “বৈষ্ণব জন
ত�ো”, যার অর্থ সত্যিকারের মানু ষ সেই যে অপরের দুঃখ
অনু ভব করে, দুর্দশা দূ র করে এবং কখন�ো একগুঁয়েমি
করে না।

বিশ্ব আপনাকে প্রণতি জানায়, প্রিয় বাপু !
(গান্ধীজীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র
ম�োদী এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন)
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समाचार-सार
বস্ত্র শিল্পক্ষেত্র

খাদির অগ্রগতি

“যখনই আমরা মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবি,
স্বাভাবিকভাবেই আমাদের খাদির কথা
মনে পড়ে যায়। আমি তাই আপনাদের
অন্তত একটি খাদিপণ্য যেমন রুমাল অথবা
স্নান করার ত�োয়ালে অথবা বিছানার চাদর,
বালিশের ঢাকনা, পর্দা অথবা এরকম
কিছু ব্যবহার করতে উৎসাহ দিচ্ছি। যদি
আপনাদের পরিবারে সব ধরণের জামাকাপড়ের প্রতি ঝ�োঁক থাকে, তাহলে
আপনারা নিয়মিতভাবে খাদিপণ্য কিনতে
পারেন। আমি একথা একারণেই বলছি যে
যখন আপনারা খাদি পণ্য কেনেন তখন
এটা একজন দরিদ্র মানু ষকে দিওয়ালীর
সময় আল�ো জ্বালাতে সাহায্য করে।”

খাদি
উল্লেখয�োগ্য উত্থান

২০১৪র মাঝামাছি থেকে খাদিপণ্যের
আধু নিকীকরণ, উৎপাদন, বিপণনে কেন্দ্রীয়
সরকারের উদ্যোগের ফলে এই ক্ষেত্রে
অভাবনীয় লাভের মু খ দেখেছে। বর্ত মানে
বিক্রি বেড়েছে একলাফে ৩৮৯ শতাংশ এবং
বেড়েছে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। সরকারের
আত্মনির্ভ র ভারতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে
দাঁড়িয়ে আছে খাদি শিল্প।
#আত্মনির্ভ র ভারত

প্র

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে গত ৬ বছরে
খাদি ব্যান্ডের গ্রহণয�োগ্যতা বেড়েছে সর্বস্তরে।
কেভিআইসি – র সাফল্যের কাহিনী দেশে ইতিহাস
রচনা করেছে।
২০১৫ – ১৬ থেকে ৫ বছরে খাদির উৎপাদন দ্বিগুণের
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ম�োদী যাদুর চমক, মানুষ
খাদিতে ফিরছেন
অক্টোবর ৪, ২০১৪ : দিল্লির মধুবিহার এলাকায়

একটি কেভিআইসির দ�োকানে পৌঁছলেন এক ব্যক্তি।
তিনি ৫টি বিছানার চাদর এবং ত�োয়ালে কিনলেন। বিল
কাউন্টারে যাওয়ার সময় দ�োকান কর্মচারীর সঙ্গে তার
কথায় উত্তেজনা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, “আমি
দ�োকানে গেছি কিন্তু ম�োদিজীর কথা শ�োনার পর আমার
মনে হচ্ছে, খাদির থেকে0 আর ভাল�ো কি হতে পারে।“

অক্টোবর ৯, ২০১৪ : ঝাড়খন্ডের ছাতরা থেকে

নির্বাচিত ল�োকসভার সাংসদ সু নীল কুমার সিংকে একটি
সরকারী বাংল�ো দেওয়া হয়। সিপিডব্লুডি আধিকারিকরা
পর্দার জন্য ২০০র বেশি নমুনা হাজির করেন।
সাংসদ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করেন,
তাদের কাছে খাদি অথবা হস্তচালিত তাঁতের ক�োন�ো
পর্দা আছে কিনা। আধিকারিকরা জানান, “আমাদের
অনেক মালের দরকার ছিল কেভিআইসি, জানিয়ে
দেয় তারা এত�ো মাল দিতে পারবে না। ” সাংসদ
তখন সিপিডব্লুডি আধিকারিকদের বলেন, “আপনাদের
কেভিআইসি-কে আগে থেকে জানান�ো উচিৎ ছিল
যাতে তারা তা দিতে পারে।” পরে আধিকারিকরা
সাংসদের কাছে নমুনা নিয়ে যান পছন্দ করার জন্য।

উৎপাদনে নতুন
মাইল ফলক

১৯৫৬ থেকে ২০১৩
– ১৪ পর্যন্ত খাদি
কাপড়ের গড় বার্ষিক
উৎপাদন ছিল ১৭.৮০
লক্ষ বর্গমিটার।
২০১৪ থেকে ২০১৯
– ২০ মাত্র ৬ বছরে
বার্ষিক গড় উৎপাদন
বেড়ে হয়েছে, ১.৫৮
ক�োটি বর্গমিটার।

প্রধানমন্ত্রী র আবেদনে
খাদিতে নতু ন ম�োড়

উৎপাদন এবং বিক্রিয় নতু ন উচ্চতায়।
ক্ষেত্রে
খাদি
গ্রামীণ
শিল্প

২০১৩-১৪ 		
২০১৯ – ২০
উৎপাদন বিক্রি
উৎপাদন
বিক্রি
`৮১১.০৮ `১০৮১.০৪
`২২৯২.৪৪ ` ৪২১১.২৬
`২৫,২৯৮

কর্মসংস্থা
২০১৪ – ২০
হনি মিশন

১৩,৬৫৭
খাদি

৩ লক্ষ

প্রায়
খাদি গ্রামীণ শিল্প
প্রায়

৩০ লক্ষ

`২৬,৬৮৯

`৬৫৩৯৩.৪০

`৮৪,৬৭৫.৩৯

সমস্ত হিসাব ক�োটি টাকায়।

বেশি বেড়েছে। এই একই সময় বিক্রি বেড়েছে
প্রায় ৩ গুণ। ২০১৯ – ২০ তে কেভিআইসি-র
ম�োট বিক্রয়ের পরিমাণ ৮৮,৮৮৭ ক�োটি টাকা।
যা অন্য ক�োন�ো সংস্থা করতে পারে নি। বর্তমান
সরকারের আমলে খাদি ব্যবহার বেড়েছে
অভূতপূ র্বভাবে। যেখানে ২০০৪ – ২০১৪ পর্যন্ত
পূ র্বতন সরকারের সময়ে খাদির উৎপাদন বৃ দ্ধির
হার ছিল বার্ষিক মাত্র ৬.২৫ শতাংশ, সেখানে
বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৫ – ১৬ থেকে
বার্ষিক উৎপাদন বৃ দ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৯.৪৫
শতাংশ।
খাদি পণ্যের বিক্রিও বর্তমান সরকারের
আমলে উল্লেখয�োগ্যভাবে বৃ দ্ধি পেয়েছে।
বর্তমানে এই বার্ষিক বৃ দ্ধির হার ২৭.৬ শতাংশ।
যা ২০০৪ – ২০১৪ ছিল ৬.৬৫ শতাংশ।
২০১৫ – ১৬য় ১০৬৬ ক�োটি টাকার খাদি পণ্য
উৎপাদন হয়েছিল। ২০১৯ – ২০তে সেটা বেড়ে
দাঁড়িয়েছে ২২৯২.৪৪ ক�োটি টাকা। বৃ দ্ধির হার
১১৫ শতাংশের বেশি। খাদি কাপড়ের বিক্রি
বেড়েছে ১৭৯ শতাংশ। ২০১৫য় বিক্রির পরিমাণ
ছিল, ১৫১০ ক�োটি টাকা, সেটা ২০১৯ – ২০ তে
বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২১১.২৬ ক�োটি টাকা।

তরুণ প্রজন্মের কাছেও জনপ্রিয়
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৪য় পরিকল্পনা
করেছিলেন, খাদিকে যু ব সমাজের কাছে
জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। তার পরিকল্পনা
মত�ো কেভিআইসি, অন্যান্য বেসরকারী ব্যান্ডের
মত�োই তাদের পণ্যের বিপণন শুরু করে।
বর্তমানে তারা পশ্চিমী ধাঁচের পণ্যও বেচছে।
প�োষাক – আশাক ছাড়াও প্রসাধনী দ্রব্য, সাবান,
স্যাম্পু, আয়ু র্বেদিক ওষু ধ, মধু, নানা ধরণের
তেল, চা, আচার, কাপড়, চর্মজাত দ্রব্য ইত্যাদি
নানা প্রকার জিনিস বেচে সারা দেশে ক্রেতাদের
আকর্ষণ জন্য এবং বিদেশী ক্রেতাদেরও। এর
ফলে হয়েছে কি ৫ বছরে গ্রামীণ শিল্পের উৎপান
এবং বিক্রয় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কেভিআইসি-র
চেয়ারম্যান বিনয় কুমার সাক্সেনা, খাদির এই
উল্লেখয�োগ্য বৃ দ্ধির কৃতিত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর
লাগাতার প্রয়াসে।
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भारत की कहानीদেশ

বিশ্ব উদ্ভাবন সূ চক

উদ্ভাবনের
Innovations
ঐশর্য
্য
galore

কেন্দ্রের প্রকল্প যেমন স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া,
অটল ইন�োভেশন
এবং মেক-ইনCentre’s
projects মিশন
like Startup
India, Atal
Innovation
Missionআন্তর
& Make
in India
enabled
ইন্ডিয়া দেশকে
্ জাতিক
উদ্ভাবন
সূ চকেthe
country to take a spot in top 50 countries in
৫০টি দেশের মধ্যে স্থান পেতে সাহায্য
Global Innovations Index
করেছে।

সেই জন্য বর্তমান সরকারের উদ্যোগ এবং নজর
উদ্ভাবন গবেষণা এবং উন্নয়নে যা ফল দিচ্ছে। দেশ
এক বড়সড় লাফ দিয়েছে কারণ ভারত এখন ওয়ার্ল্ড
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ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন (ডব্লু
আই পিও), এর বিশ্ব উদ্ভাবন সূ চক জিআইআই –
জিআইআই-এ ভারতের র্যাঙ্কিং

যে

ক�োন�ো সমাজ এবং দেশকে যদি
উন্নতি করতে হয় এবং অন্যের সঙ্গে
প্রতিয�োগিতা করতে হয়, তাহলে তাদের
যে ক�োন�ো পরিবর্তন এবং উদ্ভাবনের সম্মু খীন হবার
ক্ষমতা রাখতে হবে। এটি খুব সু ন্দরভাবে বলেছেন,
একজন ইংরেজ লেখক উইলিয়াম প�োলার্ড। তাঁর
বিখ্যাত উদ্ধৃতিটি হল “শিক্ষা এবং উদ্ভাবন হাতে
হাত রেখে চলে। সাফল্যের গ�োঁড়ামি হলে সেটি যখন
কেউ ভাবে সে অতীতে যা করেছে, সেটা ভবিষ্যতের
জন্য যথেষ্ট।“

৬৬

৬০

৫৭

৫২

৪৮

২০১৯

২০২০

৮১

২০১৫

২০১৬

২০১৭

২০১৮

২০২০র ক্রমপর্যায় অনু যায়ী বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়
৫০টি দেশের মধ্যে। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, অটল
ইন�োভেশন মিশন, মেক-ইন-ইন্ডিয়া, অটল
টিঙ্কারিং ল্যাব, হ্যাকাথনের মত�ো কর্মসূ চীগুলি
উদ্ভাবনে সাহায্য করেছে।
ভারত চার ধাপ উঠেছে। বিশ্ব উদ্ভাবন সূ চক
– ২০২০ অনু যায়ী ভারতের স্থান ৪৮তম।
ক�োভিড – ১৯ অতিমারীর মধ্যে দেশের জন্য
একটি সু খবর যা প্রমাণ করে দেশের শক্তিশালী
গবেষণা উন্নয়নের পরিবেশ।
২০১৯-এ ভারত ছিল ৫২ তম স্থানে এবং
২০১৫য় ছিল ৮১তম স্থানে। অত্যন্ত উদ্ভাবনী
উন্নত দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান করে
নেওয়া একটি বড় সাফল্য। ডব্লুআইপিও এও
বলেছে যে, মধ্য এবং দক্ষিণ এশিয়�ো অঞ্চলে
ভারত, ২০১৯এ উদ্ভাবনে প্রথম সারিতে।
বিশ্ব উদ্ভাবন সূ চকে ক্রমপর্যায়ে এই লাগাতার
উন্নতির কারণ বিপুল জ্ঞানমূ লধন, প্রাণবন্ত
স্টার্টআপ পরিবেশ, এবং দেশের সরকারী এবং
বেসরকারী গবেষণা সংস্থাগুলির চকমপদ কাজ।
এছাড়াও জাতীয় শিক্ষানীতি – ২০২০ দেশের
শিশু এবং যু ব সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভাবনের আগ্রহ
বৃ দ্ধির লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ। নীতি আয়�োগ
গতবছর যে ভারতীয় উদ্ভাবন সূ চক প্রকাশ
করেছে, তাতে বলা হয়েছে, ভারতের সব রাজ্যে
উদ্ভাবনের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এটি একটি
বড় পদক্ষেপ। দেশ এখন প্রস্তুত জিআইআই
ক্রমপর্যায়ে আর�ো উন্নতির প্রয়াসে এবং তার
লক্ষ্য পরবর্তী ক্রমপর্যায়ে প্রথম ২৫টি দেশের
মধ্যে স্থান করে নেওয়া। গত ৬ বছরে এটি একটি
উজ্জ্বল পথে চলা। জিআইআই এর ২০২০র
প্রতিবেদন অনু যায়ী ৫০,০০০টি স্টার্টআপ নিয়ে
ভারত এখন আমেরিকা, ব্রিটেনের পরে তৃতীয়
বৃ হত্তম স্টার্টআপ অর্থনীতির দেশ।
প্রতিবেদন অনু যায়ী ২০১৯ এ ভারত ছিল
৫২তম স্থানে। ২০১৮য় ছিল ৫৭ তম স্থানে।
জুরিখের গ্লোবাল স্টার্টআপ ইক�োসিস্টেম ম্যাপ
এন্ড রিসার্চ সেন্টারের স্টার্টআপব্লিঙ্ক অনু যায়ী
২০১৯এ ১০০টি দেশের মধ্যে স্টার্টআপ

১১৮টি
১১৮
টি অ্যাপ নিষিদ্ধ করল সরকার

ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযু ক্তি মন্ত্রক ১১৮টি
ম�োবাইল অ্যাপ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এই অ্যাপগুলি দেশের সার্বভ�ৌমত্ব এবং সংহতি
বির�োধী কাজকর্মে যু ক্ত ছিল।
অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস প্ল্যাটফর্মে এমন
কিছু ম�োবাইল অ্যাপ পাওয়া যায় যেগুলি
অপব্যবহার করে ব্যাবহারকারীর তথ্য চুরি করে
বেআইনীভাবে পাচার করত ভারতের বাইরে
অবস্থিত সার্ভারে। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপ�োর্ট
এবং নানা প্রান্ত থেকে পাওয়া বিভিন্ন অভিয�োগের
ভিত্তিতে মন্ত্রক, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
যে অ্যাপগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তার মধ্যে
আছে, PUS Launcher Pro-Theme, Live
Wallpapers, Smart, APUS LauncherTheme, Call Show, Wallpaper, HideApps,
Baidu, FaceU-Inspire Your Beauty,
ShareSave by Xiaomi: Latest Gadgets,
Amazing Deals, CamCard-Business Card
Reader, WeChat Reading, Cyber Hunter,
Ludo World-Ludo Superstar, Dank Tanks
and PUBG MOBILE Nordic Map: Livik,
PUBG MOBILE Nordic Map: Livik,
PUBG MOBILE LITE ইত্যাদি।
পরিবেশের শক্তি অনু যায়ী ভারতের স্থান ছিল
১৭। যা ২০১৮র ৩৭তম স্থানের তুলনায় ২০ ধাপ
ওপরে। জিআইআই ক্রমপ্রর্যায়ে তৈরি হয়েছে ৮০টি
নির্দেশকের ভিত্তিতে।
Newনিউ
India
Samachar
১১
ইন্ডিয়া
সমাচার 11
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শ্রমিকদের
ক্ষমতায়নে
শ্রমবিধি
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চারটি শ্রমবিধির লক্ষ্য সামাজিক নিরাপত্তার প্রসার,
উত্তম মজু রী, বিনামূ ল্যে স্বাস্থ্যসেবা, ওষু ধ,কাজের
জায়গায় সু রক্ষা বাড়ান�ো ও বৃ দ্ধি।

স্বা

ধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম বর্তমান
সরকার, ৫০ ক�োটি শ্রমিককে জটিল
শ্রমআইনের গ�োলকধাঁধা থেকে
মুক্তি দিয়ে সামাজিক সু রক্ষা দিতে
পদক্ষেপ নিয়েছে।
শ্রম সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসাবে সরকার,
একাধিক শ্রমআইনকে মিশিয়ে ৪টি বিধিতে
পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে – মজুরী,
শিল্পসম্পর্ক, সামাজিক সু রক্ষা ও নিরাপত্তা এবং
স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ।
এর লক্ষ্য দেশের শ্রমিকদের আত্মসম্মানের
সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তার সু বিধা নিয়ে
জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা। শ্রমিকদের
দুরবস্থা ব�োঝা যায় যে ঘটনা থেকে সেটি হল,
অসংরক্ষিত ক্ষেত্রের প্রায় ৯৩ শতাংশেরই
স্বার্থরক্ষার্থে ক�োন�ো আইন নেই। আর সংরক্ষিত
ক্ষেত্রে মাত্র ৭ শতাংশ শ্রমিক আছে।
শ্রমসংস্কারে সরকার দায়বদ্ধ। ২০১৪, ১৬ই
অক্টোবর যখন প্রধানমন্ত্রী “শ্রমেব জয়তে”র
সূ চনা করেন তিনি, শ্রমিকদের ‘দেশ নির্মাতা’
হিসেবে উল্লেখ করেন।
সরকার শ্রমেব জয়তের অধীনে ৫টি বড়
উদ্যোগের সূ চনা করে। তার মধ্যে উল্লেখয�োগ্য
হল – ‘শ্রমসু বিধা প�োর্টাল’এর সূ চনা, যার লক্ষ্য
১৬টি শ্রম আইনের সরলীকরণ। যেমন মাত্র
একটি অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে আয়কর জমা
দেওয়া। অন্য সংস্কারের মধ্যে আছে, স্বচ্ছ
শ্রমনিরীক্ষণ কর্মসূ চী। যেখানে নিরীক্ষণের জন্য
স্বচ্ছতার সঙ্গে কারখানায় নির্বাচন করা হয়।
এতে ‘ইনপেক্টররাজ’এর হাতে হেনস্থার
সম্ভাবনা কমে, দরাদরির সু য�োগ পাওয়া যায়।
এই কর্মসূ চী প্রথম সংরক্ষিত ক্ষেত্রের ইপিএফ

গ্রাহকদের
ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বার
(ইউএএন) প�োর্টেবিলিটির সু য�োগ দিল। এর
ফলে এমপ্লিইজ প্রোভিডেন্ট ফান্ড ইপিএফওতে পড়ে থাকা দাবিদারহীন ২৭,০০০ ক�োটি
টাকা পাওয়া সু বিধা হবে।
সরকার, অসংগঠিত ক্ষেত্রের বৃ দ্ধ শ্রমিকদের
সামাজিক সু রক্ষার নিশ্চিত করতে, চালু করেছে
প্রধানমন্ত্রী শ্রময�োগী মন-ধন কর্মসূ চী। যার
অধীনে শ্রমিকদের ৬০ বছর বয়স হলে ৩০০০
টাকা মাসিক অবসরভাতা দেওয়া হবে।
এই সব উদ্যোগকে মিলিয়ে সরকার এখন,
সব শ্রমিক আইনকে ৪টি শ্রমবিধিতে রূপান্তরিত
করছে। একটি বিধি মজুরীর জন্য, অন্যগুলির
মধ্যে একটি কাজের জায়গায় সু রক্ষা এবং
স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিয়ে। একটি বিধি
সামাজিক সু রক্ষা এবং আরেকটি বিধি শিল্প
সম্পর্ক নিয়ে। মজুরী সংক্রান্ত বিধিটি সংসদে
পাশ হয়ে গেছে। অন্য ৩টি বিধি অনু ম�োদন
করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

আইনের জটিলতা থেকে মুক্তি

শ্রমআইনের অনেকগুলি ধারাই সেই অতীতের
ব্রিটিশ যুগের। অনেক দিন পেরিয়ে গেছে কিন্তু
ঐসব আইনে ক�োন�ো রকম পরিবর্তন করা হয়
নি। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার বদলে সেগুলি বরং
প্রতিবন্ধকতার সৃ ষ্টি করেছে। আইনের বেড়াজাল
এমনই যে শ্রমিকরা প্রক্রিয়াটিকে জটিল করতে
অনেকগুলি ফর্ম ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছেন।
এই পরিস্থিতিতে সরকার চায় সেগুলিকে এই
৪টি বিধির অধীনে আনতে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য উদ্বেগ

ক�োভিড – ১৯ লকডাউনের সময়ে প্রধানমন্ত্রী,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৩

বিশেষ প্রতিবেদন

শ্রমসংস্কার

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং
এই সঙ্কটের সময়ে এমনই পদক্ষেপ নিয়েছেন
যাতে তাঁরা সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হন।
বিনামূ ল্যে রেশন থেকে অন্যান্য সু য�োগ দেওয়ার
মাধ্যমে সরকার, নজর দিয়েছে তাদের সু খ –
সু বিধার দিকে।
তাঁরা সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিনামূ ল্যে
রেশন থেকে অন্যান্য সু য�োগ দেওয়ার মাধ্যমে
সরকার, নজর দিয়েছে তাদের সু খ – সু বিধার
দিকে।
প্রধানমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে
দুঃখিত হয়েছেন। এর মধ্যে লাগাতার প্রয়াস
চালান�ো হয়েছে, শ্রমিকদের আর�ো সু ন্দর
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য ৪টি বিধিতে সংস্থান
রাখার মাধ্যমে।
এখন পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি জাতীয়
তথ্যভান্ডার গড়া হবে। যাতে তাঁরা যদি এক
রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যান তাহলেও তাঁরা
একই বিধির সু য�োগ পাবেন। এপর্যন্ত শুধুমত্র

৫০

মজু রী
বিধি

ক�োটি শ্রমিক সংরক্ষিত এবং
অসংরক্ষিত ক্ষেত্রের ন্যূনতম
মজু রীর নিশ্চয়তা পাবে।

সামাজিক

ইএসআইসির প্রসারণ
ইএসআইসির সবু িধা
দেওয়া হবে

n

n

n

n

n

n

৫০

অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য সামাজিক সু রক্ষা
তহবিল।
ইএসআইসির মাধ্যমে সামান্য টাকার দিয়ে
শ্রমিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং ওষু ধের
ব্যবস্থা।
ইএসআইসির দরজা খ�োলা থাকবে অসংগঠিত
ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্যেও।
জেলাস্তর পর্যন্ত ইএসআইসি হাসপাতাল,
ডিসপেনসারি এবং শাখাগুলি বিস্তার।
ভারতের স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরে সরকার,
সংগঠিত, অসংগঠিতে ক্ষেত্রের ৫০ ক�োটি শ্রমিকের
জন্য মজু রী সু রক্ষা, সামাজিক সু রক্ষা এবং স্বাস্থ্য
সু রক্ষা নিজে কাজ করছে।
প্রতিটি শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজু রীর নিশ্চয়তা।

কাজের সময় সু র ক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধি

n
n

n

n

n

প্রত্যেক শ্রমিক নিয়�োগপত্র পাবেন।
পরিযায়ী শ্রমিকরা বছরে একবার বাড়ি যাবার
জন্য ভ্রমণভাতা পাবেন।
পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের কাজের জায়গায়
রেশনকার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
প্রতিবছর শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে
স্বাস্থ্যপরীক্ষা।
প্রতিবছর শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে
স্বাস্থ্যপরীক্ষা।
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n

n

n

n

রাতের শিফটে মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তা
দিতে হবে।
নির্মাণ শিল্পের শ্রমিকরা তাদের জন্য গঠিত
তহবিল থেকে সাহায্য পাবেন।
বাৎসরিক ছুটির সু য�োগ নেওয়ার সময়সীমা
২৪০ দিন থেকে কমিয়ে ১৮০ দিন করা
হয়েছে। প্রতি ২০ দিন কাজ করলে ১ দিনের
ছুটি জমা হবে।
পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য জাতীয় তথ্য ভাণ্ডার
করা হবে।

নিরাপত্তা বিধি
(স্বাস্থ্য ও বীমা)

লক্ষ শ্রমিক উবার, ওলা, ফ্লিপকার্ড এবং
আমাজনের মত�ো নতু ন প্রযু ক্তির প্ল্যাটফর্ম
ব্যবহার করছে।
বিপদজনক কাজে যু ক্ত প্রতিটি শ্রমিকই
ইএসআইসি-র সু বিধা পাবেন।
n র�োপণ শ্রমিকরা ইএসআইসি-র সু বিধা পাবেন।
n   ১০ জনের কম কাজ করে এমন কারখানা
স্বেচ্ছায় ইএসআইসি-তে য�োগ দেওয়ার সু য�োগ
পাবে।
n

n

n
n

n
n

n
n

প্রতি শ্রমিকের জন্য সময়ে মজু রী মেটান�োর
নিশ্চয়তা।
মজু রীর ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য থাকবে না।
ন্যূনতম মজু রীর হারে আঞ্চলিক বৈষম্য
দূরীকরণ।

শিল্পসম্পর্ক
বিধি

ট্রাইবু নালে শ্রমিকদের দ্রুত রায়।
ট্রাইবু নালে শ্রমিকদের মামলা ১ বছরের মধ্যে
নিষ্পত্তি।
দ্রুত কাজের জন্য ট্রাইবু নালে ২ জন সদস্য।
৫১ শতাংশ ভ�োট পাওয়া শ্রমিক সংগঠনকে
স্বীকৃতি এবং স্বীকৃত ইউনিয়নই নিষ্পত্তি
বিষয়ে আল�োচনা করবে। সব সংগঠনের

ইপিএফও-র প্রসার
(অবসর ভাতা)

অবসর ভাতা (ইপিএফও)-র সু বিধা পাবেন সংগঠিত,
অসংগঠিত এবং স্বনিযু ক্তি ক্ষেত্রের সকল শ্রমিক।
n স্বনিযু ক্তি ক্ষেত্র এবং কিছু অন্য শ্রেণীর শ্রমিকদের
ইপিএফও-র আওতায় আনা হবে।
n অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য সামাজিক সু রক্ষার তহবিল
গঠনের সংস্থান।
n স্থায়ী মেয়াদের শ্রমিকদের গ্র্যাচুয়িটির ক্ষেত্রে ন্যূনতম
চাকরির মেয়াদের বাধ্য – বাধকতা থাকবে না।
n নিয়মিত কর্মচারী এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্মরত
একজন কর্মচারী সমান সামাজিক সু রক্ষা পাবেন।
n অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জাতীয় তথ্য ভাণ্ডার
গড়ে তু লতে প�োর্টালের মাধ্যমে নিবন্ধীকরণ করতে
হবে।
n এখন থেকে ২০ জন শ্রমিকের বেশি আছে এমন
সংস্থাকে তার শূন্য পদের সংখ্যা অনলাইনে জানাতে
হবে।
n

n

n

n

n

মধ্যে থেকে একটি পরিষদ গঠন করা হবে।
সব অঞ্চলের সব ইউনিয়ন থেকে একটি পরিষদ
গঠন করা হবে।
ক�োন�ো শ্রমিক কাজ হারালে অটল বিমিত ব্যক্তি
কল্যাণ য�োজনার অধীনে নিয়ম অনু সারে মজু রী
দিতে হবে।
কাজ হারান�োর পর নতু ন কাজ শেখার জন্য ১৫
দিনের বেতন।
শ্রমিক সংগঠনগুলিকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে
স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এই স্বীকৃতি প্রথম দেওয়া
হচ্ছে।
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বিশেষ প্রতিবেদন

শ্রমসংস্কার

কর�োনার সময় শ্রমিকদের সাহায্য

মানুষ ৮ মাস ধরে
৮০ ক�োটি
পাবেন বিনামল্
ূ যে রেশন।

শ্রমিকদের ট্রেন এবং বাসে বাড়িতে পাঠান�ো
হয়েছে।
n পিএম গরীব কল্যাণ র�োজগার অভিযানে বাড়ির
কাছাকাছি তাদের কাজের ব্যবস্থা করা হবে।
n ১১৬টি জেলার ২৩,০০০ এর বেশি শ্রমিককে এই
কর্মসূচীতে যু ক্ত।
n

ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত শ্রমিকরা এই
আইনের আওতায় ছিলেন। নতুন বিধি অনু যায়ী
মালিকদের বছরে একবার বাড়ি যাবার জন্য
শ্রমিকদের ভ্রমণ ভাতা দিতে হবে।

শ্রমিক এবং মালিক সম্পর্ক

চারটি শ্রমবিধি শ্রমিক এবং মালিকের অধিকারের
মধ্যে ভারসাম্য রাখবে। এই সিদ্ধান্ত হয়েছে
২০১৫, ২০শে জুলাই ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে

চারটি শ্রমবিধি শ্রমিক এবং মালিকের
অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রাখবে।
এই সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০১৫, ২০শে
জু লাই দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর
ভাবনার ভিত্তিতে।

৪৬তম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনু ষ্ঠানে
দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর ভাবনার ভিত্তিতে।
প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, দেশ গঠন করতে মজুর,
শ্রমিক, কৃষক এবং কর্মীদের বড় ভূমিকা
আছে। যদি একজন শ্রমিক অসু খী থাকেন,
তাহলে দেশ কখনও সু খি হতে পারে না।
তিনি বলেন, “একটি সমাজ হিসেবে শ্রমিকের
আত্মসম্মানকে আমাদের মর্যাদা দেওয়া
প্রয়�োজন। তিনি আর�ো বলেন যে শ্রমিক এবং
মালিকদের মধ্য বন্ধন থাকতে হবে। সু ষ্ঠুভাবে
সংস্থা চালাতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকতে হবে,
মালিকদের তার শ্রমিকের প্রতি সমব্যথী হতে
হবে, একইভাবে শ্রমিককেও অনু রুপ ব্যবহার
করতে হবে।“

শ্রমিকরা আইন বুঝতে পারেন, অধিকার
অর্জন করতে পারেন

সরকারের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা। শ্রম
সংস্কারে প্রথম দফা থেকেই স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী,
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি

সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দেখাশ�োনা

ভারতে ৫০ ক�োটি শ্রমিক আছে, এর মধ্যে ৯৩ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের এবং কঠ�োর শ্রম আইন
সত্ত্বেও তারা ক�োন�ো সু বিধা পায় না। শ্রম সংগঠনগুলির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনু যায়ী সংগঠিত
ক্ষেত্রের ৭ শতাংশ শ্রমিকের অর্ধেকের বেশি চুক্তি বা আউটস�োর্সিংএর ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন।
সেই কারণে সরকার, তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারেন না।
এই সমস্যার ম�োকাবিলায় ২০০২ এর দ্বিতীয় শ্রম আয়�োগ তাঁর রিপ�োর্টে পরামর্শ দেয় যে, শ্রম
আইনকে শ্রমবিধিতে পরিবর্ত ন করা উচিত। তবে, ২০০৪ – ২০১৪ মধ্যে ক�োন�ো অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু
যখন প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ দিল্লিতে শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন শ্রম আইনকে চারটি বিধিতে পরিবর্ত ন
করতে কয়েকটি গুরুত্বপূ র্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
16
India Samachar
১৬ New
নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আসবেন

স

রকার,
ঐতিহাসিক
পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে
অসংগঠিত
ক্ষেত্রের
সকল শ্রমিক সামাজিক নিরাপত্তার
আওতায় আসে। ২০১১ – ১২
তে সামাজিক সু রক্ষাবিধির দাবি
ওঠে। জিএসটি রূপায়নের পর,
একাধিক নিবিড় আল�োচনার
ফলে এর দ্রুত রূপায়ন হয়। এর
আগে বিশ্বাস করা হত যে এমন
ধরণের সংস্কার সম্ভব নয়। তবে,
জিএসটি রাজ্য সরকারগুলির কাছ
থেকে সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনার
রাস্তা সহজ করে দিয়েছে।
সরকার, পংক্তিতে দাঁড়ান�ো শেষ
মানু ষটির কাছে পৌঁছে গেছে।
সামাজিক সু রক্ষা বিধি সাধারণ
মানু ষের ভাষায় এখন থেকে বড়
শিল্পপতি থেকে কাগজকুড়নি
পর্যন্ত সকলের একই সামাজিক
সু রক্ষা
নিশ্চিত করবে অবসরভাতা
এবং স্বাস্থ্য। এমনকি দরিদ্রতম
ব্যক্তিও এই ন্যূনতম অধিকার

থেকে বঞ্চিত হবেন না। বর্তমানে
কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির
বিভিন্ন কর্মসচূ ী আছে। পরিকল্পনা
আছে এই কর্মসচূ ীগুলিকে এক
করে ফেলার। এই বিধিগুলিতে
নাগরিকদের তিনটি শ্রেণী থাকবেঃ
প্রথম – উচ্চবর্গ যারা নিজেরাই
নিজেদের দায়িত্ব নিতে সক্ষম।
দ্বিতীয় – কর্মচারী যারা তাদের
কর্মদাতার কাছ থেকে সু বিধা
পান।
এবং তৃ তীয় – দরিদ্র শ্রেণী

যারা স্বাস্থ্য এবং অবসর ভাতার
সু বিধা নেওয়ার জন্য কিছু খরচ
করতে অক্ষম। আর্থসামাজিক
জনগণনা অনু যায়ী তৃ তীয় শ্রেণীর
সংখ্যা ২৩ শতাংশ এবং সরকার
তাদের খরচ বহন করবেন। এই
খরচের মধ্যে পড়বে পিএফ এবং
ইএসআই – এর মত�ো খরচা।
পিএফ থেকে টাকা ত�োলার
প্রক্রিয়া অপরিবর্তিত থাকবে।
একবার কাঠাম�ো তৈরি হয়ে গেলে
জাতীয় পর্ষদ গঠন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, দেশ গঠন করতে মজু র, শ্রমিক, কৃষক এবং
কর্মীদের বড় ভূমিকা আছে। যদি একজন শ্রমিক অসুখী থাকেন,
তাহলে দেশ কখনও সুখী হতে পারে না।
গড়েছেন সু চারুভাবে শ্রম সংস্কার ঘটাতে। তাঁর
উদ্বেগ যে চলতি শ্রম আইনগুলি সত্যিকারের
উপকারী না কল্যাণমূ লক পদক্ষেপ কার্যকর
করায় প্রতিবন্ধকতা সৃ ষ্টি করছে। সরকারী
উদ্যোগের পিছনে যে উদ্দেশ্য তাতে দেখা গেছে,
যে অনেক আইনী লড়াইয়ে শ্রমিকরা ভাল�ো
আইনজীবীর জন্য খরচ করতে পারেন না বলে
তাদের প্রচুর ক্ষতি হয়।

এই চারটি বিধি নতুন উচ্চতায় ভারতকে নিয়ে
যাবার জন্য ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বাস্তবিক
শ্রমিকদের বিষয়ে মানু ষের ভাবনায় আমূ ল
পরিবর্তন ঘটাবে। তাই সকলের জন্য কল্যাণের
লক্ষ্যে, সরকার দেশের প্রায় ৫০ ক�োটি শ্রমিকের
নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং আত্মমর্যাদার পর জীবনের
লক্ষ্যে কাজ করছে।
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राष्ट्र
প্রচ্ছদ কাহিনী
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কৃষি সংস্কার

কৃষক থেকে
উদ্যোগপতিতে রূপান্তর
কৃষি একটি শিল্প হিসেবে নতুনভাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং কৃষকরা মধ্যস্থ ব্যক্তিদের
কবল থেকে মুক্তি পেয়ে সমৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভরতার পথে হাঁটছেন। যা আত্মনির্ভর
ভারত গড়ার জন্য অত্যাবশক। সরকার, কৃষকদের দুর্দ্দশা দূ র করতে বেশ কিছু
পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন – সর্বোচ্চ ন্যূনতম সহায়ক মূ ল্য যা উৎপাদন খরচের
দেড়গুণ, এতে কৃষকদের আয় ২০২২ এর মধ্যে দ্বিগুণ হবে। প্রায় ৭ লক্ষ ক�োটি
টাকা সরাসরি ১০ ক�োটির মত�ো কৃষকের অ্যাকাউন্টে পাঠান�ো হয়েছে। “এক
দেশ, এক কর”, “এক দেশ, এক রেশনকার্ড” এবং সরকারী চাকরির জন্য “এক
দেশ, এক পরীক্ষা” সরকার, সংস্কারে এক অদম্য ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছে কৃষি
ক্ষেত্রে “এক দেশ, এক বাজার” এর সূচনা করেন।

কৃষকদের উৎপন্ন ব্যবসা ও বাণিজ্য (প্রসার ও সুবিধা) বিধেয়ক
২০২০ এবং কৃষক (ক্ষমতায়ণ এবং সুরক্ষা) নিশ্চিত মূল্য এবং কৃষি
পরিষেবার চু ক্তি বিধেয় এপর্যন্ত দেশে বৃ হত্তম কৃষি সংস্কার।

য

খন কৃষক কিংবা দরিদ্রকে আর্থিক সু বিধা দেওয়া হয়, আরাম কেদারায় বসে থাকা
অর্থনীতিবীদরা তাকে ‘ভর্তুকি’ বলে খারিজ করে দেন। তবে যখন একই সু বিধা শিল্প
অথবা বাণিজ্যে দেওয়া হয়, তখন তার উচ্চপ্রশংসা করা হয় “উৎসাহ ভাতা ” অথবা
“ মকুব” বলে। ভাষার এই পার্থক্য কি মন�োভাবের পার্থক্যেরও প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী,
একথা বলেন, ২০১৬, ৩০শে জানু য়ারী একটি সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠানের অনু ষ্ঠানে এবং তার পরের
দিন কৃষক প্রতিনিধিদের। এতে প্রতিফলিত হয় কৃষকদের প্রতি তাঁর ইতিবাচক মন�োভাবের।
কৃষি সমাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর ভাবনার সূ ত্র ধরে সরকার, সংসদে ২টি বিলই
পাশ করেছে, উদ্দেশ্য প্রণ�োদিত ভুল তথ্য এবং মিথ্যা প্রচারকে একপাশে সরিয়ে। এই বিল ২টি
এক ঝটকায় মান্ডি এবং মধ্যস্থদের আঁতাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে, কৃষকদের মধ্যস্থদের কবল
থেকে সত্যিকারের স্বাধীনতা দেবে।
২০১৬, লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রীর এক দেশ, এক বাজার উদ্যোগের ঘ�োষণার পরে
তিনি নিশ্চিত করেছেন, যেন এটি শুধুমাত্র ঘ�োষণাই না থাকে, দ্রুত বাস্তবে পরিণত করেছেন
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তিনি। বক্তৃ তার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সর্দার
প্যাটেল যে একতা উদ্যোগের স্বপ্ন দেখেছিলেন,
এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার ধারণা পূ র্ণ হয়েছে।
কিন্তু ভারতে একটি মাত্র বাজার হতে দেরি আছে।
সরকার পর্যায়ক্রমে এই লক্ষ্যে কাজ শুরু করে।
যদিও ২০১৬, ১৪ই এপ্রিল ই-ন্যাম প্ল্যাটফর্মের
সূ চনা হয়, এখন এই সংসদে বিল পাশের মধ্যদিয়ে
সরকার তার দৃ ষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে
কৃষিক্ষেত্র শিল্পক্ষত্রের মত�োই শুধু গড়ে উঠবে না,
কৃষকরাও প্রকৃত স্বত্ত্বধিকারী হিসেবে দেশের যে
ক�োন�ো জায়গায় লাভজনভাবে তাদের উৎপন্ন ফসল
বেচতে পারবেন। এপর্যন্ত কৃষকদের এই স্বাধীনতা
ছিল না, কেননা, “এক মান্ডি, এক লাইসেন্স” রাজ
জ�োর করে তাদের পণ্য একটি নির্দিষ্ট কৃষি বাজারে
বেচতে বাধ্য করত�ো, এর ফলে অসাধু উপায়ে
সু বিধা নিত মধ্যস্থরা, কারণ কৃষকরা তাদের পণ্য
গ্রামে নিয়ে যেতে পারত�ো না, দামে না প�োষালেও।

ন্যূনতম সহায়কমূল্যঃ খরচের দেড়গুণ

এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে এই আইনগুলি
কার্যকর হলে ন্যূনতম সহায়কমূ ল্য (এমএসপি) উঠে
যাবে। কিন্তু সত্যিটা হল এই যে সরকার, কৃষকদের
আয় দ্বিগুণ করার প্রয়াসে নিয়মিতভাবে এমএসপি
বাড়াচ্ছে, যা এখন কৃষকদের খরচের দেড়গুণ
সরকার, ২০১৪ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে ১৮৭০
লক্ষ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহ করেছে, তার দিয়েছে
৪.৩৪ লক্ষ ক�োটি টাকা। এর আগে ২০০৯ থেকে
২০১৪, ১৬৭০ লক্ষ মেট্রিকটনের জন্য ২.৮৮ লক্ষ
ক�োটি টাকা দিয়েছিল। বর্তমান সরকার, ন্যূনতম
সহায়কমূ ল্য নির্ধারণ এমএস স্বামীনাথন কমিশনের
সু পারিশ গ্রহণ করেছে।

কৃষকদের জমির অধিকার হারা হবে না

আরেকটি মিথ্যা ছড়ান�ো হচ্ছে যে বড় বড়
ক�োম্পানীগুলি কৃষকদের জমি দখল করবে।
কিন্তু বিলে এমন ক�োন�ো সংস্থান নেই যে, জমির
স্বত্ত্বাধিকার ক�োম্পানী পাবে। আসল কথা হল এই
যে বিল ৮৬ শতাংশ প্রান্তিক চাষীদের উপকার
করবে, যাদের কৃষি উন্নতি করার জন্য লগ্নির
অর্থ নেই। সরকার, ১০,০০০ ফার্মার প্রডিউসার
অর্গানাইজেশনস (এফপিও) – কে শক্তিশালী করছে
৭০০০ ক�োটি টাকা লগ্নি করে। এই এফপিওগুলি
ক্ষু দ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের গ�োষ্ঠী তৈরি করে
২০
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কর্পোরেটের সঙ্গে চুক্তি করতে সাহায্য করবে।
কেউ যাতে না কৃষকদের থেকে অসাধু উপায়ে
সু য�োগ নিতে পারে, তার জন্য কৃষকের জমি
বিক্রয়, লিজ অথবা মডগেজ দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
ক�োন�ো রকম পুনরুদ্ধারের বিরুদ্ধে কৃষকের জমি
সু রক্ষিত। এছাড়াও বেসরকারী ক�োন�ো স্বত্ত্বার ওপর
চুক্তির বাধ্যবাধকতা থাকলেও কৃষকদের ক্ষেত্রে তা
নয়। যদি কৃষক অগ্রিম অথবা ক�োন�ো টাকা না
নিয়ে থাকে তাহলে কৃষক যে ক�োন�ো সময় চুক্তি
বাতিল করতে পারে ক�োন�ো রকম জরিমানা ছাড়াই
এমনকি সই করার পরেও। যদি কৃষক অগ্রিম
অথবা অর্থ নেয় তখনও যে ক�োন�ো সময় চুক্তি
বাতিল করতে পারে মূ ল প্রাপ্ত অর্থ ফেরৎ দিয়ে,
তবে ক�োন�ো সু দ দিতে হবে না। ক�োন�ো বেসরকারী
সংস্থা এক তরফা চুক্তি বাতিল করতে পারবে না,
চুক্তির মত�ো অর্থ দিতে হবে। সেজন্য কৃষক যে
ক�োন�ো ধরণের পরিস্থিতিতেই সু রক্ষিত। কৃষকদের
আর�ো ক্ষমতায়ন করতে একটি কার্যকর বিবাদ
নিষ্পত্তি ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিষ্পত্তির সময় স্পষ্ট
উল্লেখ করে। এটি কৃষকের দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি
করবে। সব ধরণের বিবাদের মীমাংসা করতে হবে
৩০ দিনের মধ্যে। যদি এমন ঘটনা ঘটে যে চুক্তির

নতু ন কৃষি সংস্কার দেশের প্রত্যেক কৃষককে যে
ক�োন�ো জায়গায় যে ক�োন�ো ব্যক্তিকে তার শস্য,
ফল এবং সব্জি বিক্রয়ের স্বাধীনতা দিয়েছে। তার
নিজের এলাকার মান্ডি ছাড়াও এখন তার কাছে
আর�ো অনেক পন্থা আছে। এখন তিনি যদি মান্ডি
থেকে বেশি মু নাফা পান, তাহলে মান্ডিতে যাবেন
এবং তার ফসল বিক্রি করবেন। আবার যদি
তিনি অন্য ক�োথাও বেশি টাকা পান, তাহলে তিনি
সেখানে যাবেন এবং বিক্রি করবেন। এখন তিনি
যে ক�োন�ো বাধ্যবাধকতা থেকে মু ক্ত।
-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

পরে পণ্যের দাম বেড়ে যায়, তাহলে অতিরিক্ত
মুনাফা কৃষককে দিতে হবে।

জ কর থেকে মুক্তি

কৃষকদের ২ থেকে ৮.৫ % মান্ডি কর দিতে
হয়, সবচেয়ে বেশি পঞ্জাবে। এখন কৃষকরা মান্ডির
বাইরে তাদের ফসল বেচতে পারবেন, ফলে তারা
করের ব�োঝা থেকে মুক্ত হবেন, বাড়বে আয়।

কৃষকদের জন্য আইনি সুরক্ষাকবচ

স্বাধীনতার পর থেকে কৃষকরা নিয়মিত বঞ্চনার
শিকার হয়েছে, এই প্রথম শৃ ঙ্খল মুক্ত হলেন।
নতুন আইনে পণ্য বিক্রি করার বিবিধ পন্থার সন্ধান
পাবেন কৃষকরা।
সংসদে এই আইন পাশ হওয়াকে প্রধানমন্ত্রী
গ�ৌরবময় মুহূর্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি
বলেন, “কিছু মানু ষ যারা দশকের পর দশক ধরে
দেশ শাসন করেছেন, তারা কৃষকদের এ ব্যাপারে
বিভ্রান্ত করেছেন তারা মধ্যস্থ এবং কৃষকদের
আয়ের লুঠেরাদের সমর্থন করছে। মিথ্যা অপপ্রচার

চালান�ো হচ্ছে যে কৃষকরা আর ন্যূনতম সহায়ক
মূ ল্য (এমএসপি) পাবে না। সরকার, এমএসপি-র
মাধ্যমে কৃষকদের উচিত মূ ল্য দিতে দায়বদ্ধ এবং
সরকার আগের মত�োই সংগ্রহ চালিয়ে যাবে”। তিনি
আর�ো বলেন, “নতুন সংস্থানগুলি কার্যকর হলে
কৃষকরা তাদের শস্য দেশের যে ক�োন�ো বাজারে
তাদের চাহিদা মত�ো দামে বেচতে পারবেন। এটি
একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ”।
এই আইনী সু রক্ষা কবচের মাধ্যমে সরকারের
উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে দেশের একবিংশ শতাব্দীর
কৃষকরা কৃষিকার্য, পরিবহণ এবং পণ্য বিক্রয়ে
ক�োন�ো রকম নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত। প্রধানমন্ত্রী
বলেন, “ দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় কৃষকরা
বিভিন্ন ভাবে অবরুদ্ধ ছিলেন এবং মধ্যস্থদ্বারা
উক্তত্য হতেন। সংসদে পাশ হওয়া এই বিলগুলি
কৃষকদের তার থেকে মুক্তি দিল। এই বিলগুলি
কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা এবং তাদের জন্য প্রভূত
সমৃদ্ধি সু নিশ্চিত করার প্রয়াসে গতি আনবে।”
কিষাণ সম্মান নিধি অন্যতম বৃ হত্তম উদ্যোগ
কৃষকদের জীবন পরিবর্তনের লক্ষ্যে, এই
কর্মসূ চীতে বছরে ৩টি সমান কিস্তিতে ৬০০০ টাকা
দেওয়া হবে, যাতে তাদের ঋণ নিতে বাধ্য না হতে
হয়। যখন পূ র্বতন সরকার, ২০০৮ এ কৃষকদের
৭২,০০০ ক�োটি টাকার ঋণ মকুব করেছিল, প্রকৃত
অর্থ মুকুব করা হয়েছিল মাত্র ৫২,০০০ ক�োটি
টাকা। কিন্তু বর্তমান সরকার দেড় বছরে ৯৪,০০০
ক�োটি টাকা দিয়ে কৃষকদের মুক্ত করেছে। আগামী
১০ বছরে সম্মানজনক জীবন কাটাতে কৃষকদের
হাতে অর্থ থাকবে। যার জন্য ৭ লক্ষ ক�োটি টাকা
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এমএসপি থাকছেই ; যেখানে বেশি মূ ল ্য পাবেন
নিশ্চিত থাকতে পারেন, এমএসপি চলবেঃ
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমরের
কথা অনু যায়ী ন্যূনতম সহায়কমূল্যে
খাদ্যশস্য সংগ্রহ চলবে। তিনি বলেন,
এব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তাঁকে
আশ্বাস দিয়েছেন। ২০১৪ থেকে ২০২০
মধ্যে এমএসপি-র পরিমাণ বেড়েছে
উল্লেখয�োগ্যভাবে। আসন্ন রবি মরশুমের
জন্য পুনমূল্যায়িত এমএসপি ঘ�োষণা করা
হয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন যে এই
বিলগুলিতে কৃষকদের সম্পূর্ণ সু রক্ষা
নিশ্চিত করা হয়েছে।

দ্য

দ্য ফার্ মার প্রোডিউস ট্রেড এন্ড কমার্স (প্রম�োশন এন্ড ফ্যাসিলিটেশন) বিল, ২০২০

বিরুদ্ধ মত

প্রধান সংস্থান
n

n

n

n

n

n

এটা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করবে
যেখানে কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা পণ্য ক্রয় –
বিক্রয়ে স্বাধীনতা পাবে।
এর ফলে রাজ্য প্রজ্ঞাপিত বাজারের আওতার
বাইরে আন্তঃরাজ্য, অন্তরাজ্য বাধাহীন ব্যবসা
বাণিজ্যের প্রসার হবে।
কৃষকদের পণের বিক্রির ওপর ক�োন�ো রকম
সেস বা লেভি থাকবে না। পরিবহণ ব্যয় বহন
করে হবে না।
ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্য সু নিশ্চিত করতে
ই-ট্রেডিং লেনদেন প্ল্যাটফর্মের প্রস্তাব করা
হয়েছে।
মান্ডি ছাড়াও কৃষকরা তাদের খামার থেকে,
ক�োল্ড স্টোরেজ থেকে, গুদাম থেকে,
প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ইত্যাদি থেকে ব্যবসা
করতে পারবেন।
কৃষকরা সরাসরি বাজারে যেতে পারবেন,
ফলে মধ্যস্থ থাকবে না পাবেন পুর�ো দাম।
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n

n

n

ননূ ্যতম সহায়কমূ ল্যে সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে।
যদি মান্ডির বাইরে ফলস বিক্রি হয় তাহলে এগুলির
কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।
সরকারের ই-ন্যামের মত�ো ইলেক্ট্রনিক প�োর্টালের
ভবিষ্যত কি হবে।

ব্যাখ্যা

n

n

n

n

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সংগ্রহ চালু থাকবে; ন্যূনতম
সহায়ক দরে কৃ ষকরা তাদের পণ্য বেচতে পারবেন;
রবি মরশুমের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ইতিমধ্যে
ঘ�োষণা করা হয়েছে।
মান্ডি বন্ধ হবে না, আগের মত�োই ব্যবসা চলবে।
নতু ন ব্যবস্থায় কৃ ষকরা মান্ডি ছাড়াও অন্য জায়গায়
পণ্য বিক্রি করতে পারবেন।
মান্ডিতে ই-ন্যাম ট্রেডিং ব্যবস্থা চালু থাকবে।
ইলেক্ট্রনিক প্ল্যাটফর্মে কৃ ষিপণ্যের ব্যবসা বাড়বে। এতে
আর�ো স্বচ্ছতা বাড়বে এবং সময় সাশ্রয় হবে।

সেখানেই আপনার পণ্য বিক্রি করবেন
দ্য ফার্ মারস ( এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড প্রোটেকশন) এগ্রিমেন্ট অফ প্রাইস অ্যাসু রেন্স এন্ড ফার্ম সার্ভিসেস বিল, ২০২০

বিরুদ্ধ মত

n

n

প্রধান সংস্থান

n

n

n

n

n

n

এর ফলে কৃষকরা সরাসরি খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা, পাইকার, বৃ হৎ খুচর�ো
ব্যবসায়ী, রপ্তানী কারক ইত্যাদির সঙ্গে
য�োগায�োগ করতে পারবেন। সমকক্ষ
হিসেবে। এমনকি ফসল ব�োনার আগেই
কৃষকরা দামের নিশ্চয়তা পাবেন। বাজার
দর বেশি হলে কৃষকরা ন্যূনতম দামের
বেশি যতটু কু হবে সেটা পাওয়ার অধিকারী
হবেন।
এর ফলে বাজারের অনিশ্চয়তা ঝু ঁকি
কৃষকের থেকে পৃষ্ঠপ�োষকের কাছে চলে
যাবে। পূর্বেই মূল্য নির্ধারিত হওয়ায়
বাজারের ওঠা – নামা থেকে কৃষকরা
সু রক্ষা পাবেন।
এর ফলে কৃষকরা আধু নিক প্রযু ক্তি, ভাল�ো
বীজ এবং অন্যান্য সু বিধা পাবেন। এতে
বিপন্ন খরচ কমবে, বাড়বে কৃষকের আয়।
এটি বিপণনের ব্যয় হ্রাস করবে এবং
কৃষকদের আয় বাড়িয়ে তু লবে।
কার্যকরী বিবাদ মীমাংসার ব্যবস্থার জন্য
মীমাংসার সঠিক সময় জানা যাবে।
কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা ও আধু নিক প্রযু ক্তি
বাড়বে।

n

n

চু ক্তিবদ্ধ চাষের
অধীনে কৃষকরা
চাপে থাকবেন এবং
দাম নির্ধারণে সক্ষম
হবেন না।
ছ�োট ছ�োট কৃষক,
কি করে চু ক্তিবদ্ধ
চাষ করবেন।
পৃষ্ঠপ�োষকরা
তাদের থেকে দূরে
থাকবেন।
নতু ন ব্যবস্থা
কৃষকদের পক্ষে
সমস্যা হয়ে
দাঁড়াবে।
বিবাদের ক্ষেত্রে বড়
ক�োম্পানীগুলি সু বিধা
পাবে।

ব্যাখ্যা
n

n

n

n

চু ক্তিতে কৃ ষকদের তাদের পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে
পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। তারা ফসলের মূল্য পেয়ে যাবেন
সর্বোচ্চ ৩ দিনের মধ্যে।
১০,০০০ ফার্মার প্রোডিশার অর্গানাইজেশন গঠন করা
হচ্ছে, এই এফপিওগুলি ছ�োট ছ�োট কৃ ষকদের একজ�োট
করবে এবং ফসলের সঠিক দাম পাওয়া নিশ্চিত করতে
কাজ করবে।
চু ক্তি সই করার পরে উপভ�োক্তা সরাসরি খামার থেকে
পণ্য তু লবেন।
স্থানীয় স্তরে বিবাদ মীমাংসা ব্যবস্থা থাকবে।
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সরকারের কৃষিক্ষেত্রে এতটা জ�োর
দেওয়ার বিষয়টি আর�ো ভাল�ো ভাবে
ব�োঝা যাবে, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায়
পর্যায়ক্রমে গৃহীত পদক্ষেপে। কৃষি
উৎপাদন বাড়াতে কৃষক সুরক্ষায় আয়
বৃদ্ধি করতে এবং তাদের সার্বিক কল্যাণে
একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকার
গৃহীত পদক্ষেপে কৃষকরা নানাভাবে
উপকৃত হচ্ছেন যেমন, সার পাওয়া সহজ
হয়েছে, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
সহজে ঋণ এবং শস্যবীমা কর্মসচূ ীর
ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক সহায়তা মিলছে এবং
ফসলের জন্য ভাল�ো দাম পাচ্ছেন।

পর্যায়ক্রমে

ফসল র�োপণের আগে

সয়েল হেল্থ কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরা সঠিক পছন্দ করতে পারছেন।
সরকার, ২২.৩৯ ক�োটি সয়েল হেল্থ কার্ড বিতরণ করেছে।

সার: সারের জন্য দীর্ঘ লাইন এখন
অতীত। সরকার নিশ্চিত করেছে
যাতে কৃষকরা সহজে সার পান।
সারের দাম উল্লেখয�োগ্য ভাবে
কমেছে। ১০০ % নিমের প্রলেপ
দেওয়া ইউরিয়া পাওয়া যাচ্ছে
দেশে। কমেছে ইউরিয়া সারের
ব্যবহার।

তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আত্মনির্ভর প্যাকেজ

সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে ২০২২ এর মধ্যে
কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে পদক্ষেপ নিচ্ছে।
ক�োভিড – ১৯ এর সঙ্কটকে সু য�োগে পরিণত
করেছে। কৃষির গুরুত্ব একটি বিষয় থেকেই
ব�োঝা যায় যে, সরকার, কৃষি পরিকাঠাম�োর
জন্য ১ লক্ষ ক�োটি টাকা, খাদ্য প্রক্রিয়ার করণের
জন্য ১০,০০০ ক�োটি টাকা এবং ম�ৌমাছি চাষের
জন্য ৫০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কৃষি
পরিকাঠাম�ো তহবিল অনু ম�োদন করেছে মন্ত্রিসভা
৮ই জুলাই, ২০২০ এবং সূ চনা হয়েছে ৯ই আগষ্ট
২০২০তে। এই কর্মসূ চীতে সরকার, ৪ বছরে ১
লক্ষ ক�োটি টাকা খরচের পরিকল্পনা করেছে। এই
বরাদ্দের মধ্যে ১০,০০০ ক�োটি টাকা খরচ করা
হবে ২০২০ – ২১ এ, ৩০,০০০ ক�োটি টাকা
করে খরচ করা হবে পরবর্তী ৩টি অর্থ বছরে। ২
ক�োটি টাকা পর্যন্ত ঋণে ২ % ছাড়ের সংস্থান রাখা
হয়েছে। কৃষি পরিকাঠাম�ো প্রাইমারী এগ্রিকালচার
ক্রেডিট স�োসাইটি (পিএসিএস), এফপিও, কৃষি
উদ্যোগপতি গঠন করে এবং ফসল ত�োলার পর
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অর্থ: কৃষিতে অর্থের
অভাব কৃষকদের
ভ�োগায়। কিন্তু এখন
কৃষকরা কম সু দের
হারে সহজেই ঋণ
পেতে পারেন।

কৃষকদের সহায়তা দেওয়া হবে।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য...

২০১৬, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, বেরিলিতে কৃষক
সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, কৃষকদের
আয় দ্বিগুণ করার করা বলেছিলেন, এই সম্পর্কে
নিশ্চিত ভাবনা ছিল তার মনে। দৃ ঢ়তার সঙ্গে তিনি
বলেন, “২০২২-এ যখন দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম
বার্ষিকী উদযাপন করবে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ
হবে”।
সেই থেকে সরকার দেশের কৃষি ক্ষেত্রের অবস্থার
উন্নতির লাগাতার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ২টি নতুন
কৃষি বিলই এই লক্ষ্যে বৃ হত্তম সংস্কার। সরকারের ৬
বছরের লাগাতার প্রয়াস এখন কৃষকদের সমৃদ্ধিতে
পরিণত হচ্ছে।
অর্থনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটির গৃহীত
সিদ্ধান্ত কৃষকদের ভাল�ো সময়ের ইঙ্গিত। আর�ো
একবার বলা যায়, সরকার, এমএসপি বৃ দ্ধি মঞ্জুর
করেছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমরের
কথা অনু যায়ী প্রতি কুইন্টাল গমের এমএসপি
৫০টাকা , ছ�োলা ২২৫ টাকা, বার্লি ৭৫ টাকা এবং
মুসুর ডাল ৩০০ টাকা করে বাড়ান�ো হয়েছে।

কৃ ষকের ক্ষমতায়ন
ফসল র�োপনের সময়

র�োপণের সময়

সেচের ব্যবস্থা করা।
কৃষকদের সাহায্য এবং পরামর্শ।
এসএমএস এবং ফ�োন কলের মাধ্যমে ক�োটি
ক�োটি কৃষককে বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দান।

প্রধানমন্ত্রী শস্যবীমা কর্মসূচী: কৃষকরা এই কর্মসূচীর
সু য�োগ পান অত্যন্ত কম প্রিমিয়াম দিয়ে। এই কর্মসূচীতে
একটি শস্যের জন্য একটিই হার যেমন খরিপ শস্যের
জন্য ২ % রবি শস্যের জন্য ১৫ %। প্রিমিয়াম হারে
ক�োন�ো পরিবর্তন নেই। বীমার মূল্যেও ক�োন�ো হ্রাস
করা হয় নি। স্বাধীনতা থেকে এই কর্মসূচী চালু হওয়ার
আগে পর্যন্ত মাত্র ২০ শতাংশের মত�ো কৃষক বীমার
সু য�োগ পেতেন।
ই-ন্যাম: ই-ন্যাম একটি সু সংহত অনলাইন বাজার,
যা ক্রেতা বিক্রেতা, ২ জনের জন্যই তথ্য বিকৃতি দূর
করে। তাৎক্ষণিক সঠিক তথ্য দেয়। অনু সন্ধান এবং
নিলাম প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখে।

কৃষক কল্যাণে পদক্ষেপ

সরকারকে কৃষক সংগঠনের সমর্থন

কৃষি সংস্কার বিলের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা
সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের বর্ষীয়াণ
কৃষক নেতা রাজু শেট্টি (স্বাভিমানি শেঠকারী সংগঠন)
এবং অনীল ঘানওয়াত (শেঠকারী সংগঠন) ও কানপুর,
ম�োরাদাবাদ, গ�োরখপুর, ধুলে, কাঠুয়া, জব্বলপুরের
কৃষকরা বলেছেন, যে মান্ডি ব্যবস্থা এবং এমএসপি
থাকবে। নতুন বিলের সঙ্গে এই ২টি বিষয়ের ক�োন�ো
সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন সংবাদপত্র তাদের সম্পাদকীয়তে
বলেছে যে নতুন কৃষি বিল, কৃষকদের স্বার্থে।

কিষাণ রেল: সরকার, প্রথম কিষাণ রেল চালু
করেছে যা জাতীয় ক�োল্ড সাপ্লাই চেনের উন্নতিতে
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করছে। এর ফলে কৃ ষকরা
তাদের উৎপন্ন ফসলের যাতে সঠিক মূল্য পান তা
এটা নিশ্চিত করবে।
সম্মাননিধি: ডিবিটির মাধ্যমে প্রত্যেক কৃ ষক পরিবার
বছরে ৬,০০০ টাকা পায়। ১০ ক�োটির বেশি কৃ ষকের
অ্যাকাউন্টে ৯৪,০০০ ক�োটি টাকা পাঠান�ো হয়েছে।
উৎপাদন: ফল এবং সব্জি উৎপাদন ৫২% বৃ দ্ধি
পেয়েছে। খরিপ শস্য র�োপন ১৩.৯২ % বৃ দ্ধি পেয়েছে।
ধান চাষ বেড়েছে ১৯.০৪%। ২০২০, জু লাই পর্যন্ত
জৈব্য পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ৭৮%।
আয়: কৃ ষকদের আয় ২০% থেকে বেড়ে ৬৮%
হয়েছে।
স্টার্টআপ: যু ব সমাজের কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং
কৃ ষকদের আয় বাড়াতে কৃ ষি সংক্রান্ত ৩৪৬টি
স্টাটাপ ৩,৬৭১.৭৫ লক্ষ টাকার তহবিল পেয়েছে।
বাগিচা শিল্প: গত ৫ বছরে বাগিচা শিল্পে ১০,৫০০
ক�োটি টাকা লগ্নি করা হয়েছে। ৮.৮৩ লক্ষ কৃ ষককে
নতু ন প্রযু ক্তির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
সেচ: ক্ষু দ্র সেচের মাধ্যমে জল ব্যবহার বেড়েছে।
সেচে খরচ কমেছে ৫০%, সারের ব্যবহার কমেছে
সাড়ে ৪২%, রাসায়নিক সারের বদলে নিমের প্রলেপ
যু ক্ত সারের ব্যবহার করা হচ্ছে।
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समाचार-सार উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী মৎস সম্পদ য�োজনা

বৃহৎ নীল
বিপ্লব
২০,০০০ ক�োটি
টাকার লগ্নিতে
মৎসচাষ উন্নয়নের
আশাবাদী প্রকল্প আধু নিক করতে
সাহায্য করবে এই ক্ষেত্রকে। যার
রপ্তানির বিপু ল সম্ভাবনা আছে, কমাবে ক্ষতি
এবং ২১টি রাজ্যে তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থান।

ভা

রত আয়তনে সারা বিশ্বে
গুরুত্বপূ র্ণ
অর্থনীতির
অন্যতম। বিশ্বের চতুর্থ
বৃ হত্তম মৎস্য রপ্তানিকারক এই দেশে
সরকারের পরিকল্পনা মৎস্য ক্ষেত্রের
আর�ো উন্নতি। বর্তমানে প্রয়�োজন এই
ক্ষেত্রের সংয�োগগুলিকে শক্তিশালী
করার জন্য কাজ করা। প্রয়�োজনটা
বুঝেই সরকার, এই নিয়ে কাজ করছে।
সেই জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী,
প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ য�োজনা
(পিএমএমএসওয়াই),
ই-গ�োপালা
অ্যাপ এবং মৎস্য, দুগ্ধজাত, পশুপালন
এবং কৃষি সংক্রান্ত বিদ্যা ও গবেষণা
সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নানা উদ্যোগের
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১

পাঁচটি স্তম্ভ

মৎস্যচাষী এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা।

২

মৎস্য উৎপাদন বর্তমানে বার্ষিক ১৫০ লক্ষ টন
থেকে বাড়িয়ে আগামী ৫ বছরে বার্ষিক ২২০ লক্ষ
টন করা।

৩
৪
৫

বার্ষিক আয় বর্তমানে ৪৬,৬০০ ক�োটি টাকা থেকে
বাড়িয়ে ১ লক্ষ ক�োটি টাকা করা।
ফসল ত�োলার পরের ক্ষতি ২০ ২৫ শতাংশ থেকে
কমিয়ে ১০ শতাংশে নামান�ো।
এই ক্ষেত্রে ৫৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের সু য�োগ তৈরি
করা।

তরঙ্গ

কেন্দ্রীয় সরকার, ২০১৪ ‘নীল
বিপ্লব’ ঘ�োষণা করে। সরকার
তার প্রথম দফায় মৎস্য ক্ষেত্রে
২৬০০ ক�োটি টাকা লগ্নি করে।
তার আগের ৬৭ বছরে ১৯৪৭
সাল থেকে এই ক্ষেত্রে লগ্নি
হয়েছিল মাত্র ৩৬৮২ ক�োটি
টাকা।
এই ক্ষেত্রে ২০১৪ থেকে চ�োখে
পড়ার মত�ো পরিবর্তন লক্ষ্য
করা গেছে। কাজ হয়েছে
উৎসাহজনক। বার্ষিক বৃ দ্ধির
হার দ্বিগুণ হয়ে ১১ শতাংশে
পৌঁচেছে। এর আগে যে হার
ছিল ৫.২ শতাংশ।

মৎস্যচাষে দীর্ঘ স্ থায়ী
ব্যবস্থা

সাম্প্রতিকতম কর্মসূচীতে আছে মাছ ধরার ন�ৌক�োর বীমা,
ন�ৌক�োর আধু নিকীকরণের জন্য আর্থিক সাহায্য, জৈব-শ�ৌচাগার,
ন�োনা জলে ক্ষার জলে মৎস্যচাষ, শিমিত্র নিউক্লিয়াস ব্রিডিং
সেন্টার, ফিসারিস এন্ড অ্যাক�োয়াকালচার স্টার্টআপ অ্যাপস,
সু সংহত অ্যাক�োয়াপার্ক, সু সংহত উপকূলবর্তী মৎস্যজীবীদের
গ্রামের উন্নয়ন, মৎস্যচাষ সংক্রান্ত পরীক্ষাগারের নেটওয়ার্ক এবং
তার সু বিধা, ই-ট্রেডিং, বিপণন ইত্যাদি।

প্রথম পর্যায়ে ১৭২০ ক�োটি টাকার কয়েকটি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে
কয়েকটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। পিএমএমএসওয়াইএর লক্ষ্য উৎপাদন, গুণমান সম্পন্ন প্রযু ক্তি, ফসল ত�োলার পরের
পরিকাঠাম�ো এবং ব্যবস্থাপনার ঘাটতি মেটান�ো। এর আর�ো
লক্ষ্য মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার কাঠাম�ো শক্তিশালী করা এবং
মৎস্যজীবীদের কল্যাণ।
এই ক্ষেত্রের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা। আত্মনির্ভর
ভারত প্যাকেজের অধীনে এটি রূপায়িত হবে আগামী ৫ বছরে
আনু মানিক ২০,০৫০ ক�োটি টাকা লগ্নিতে। এর মধ্যে ১২,৩৪০
ক�োটি টাকা খরচ করা হবে সাগর মৎস্যচাষ এবং মৎস্য বিজ্ঞান
গবেষণায়।

২০১৪ সাল থেকে পাঁচ বছরে
মৎস্য উৎপাদনের প্রবৃ দ্ধি
আগের ৪.৭ শতাংশের তু লনায়
৭.৫৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে
মাছের রফতানি দাঁড়িয়েছে
৪৬,৬৬২ ক�োটি টাকা। এটি
২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯
পর্যন্ত ৯.৭১ শতাংশ বৃ দ্ধি
রেকর্ড করেছে

সূ চনা করেছেন, ভিডিও
কনফারেন্সিংএর
মাধ্যমে
পিএমএমএসওয়াই – এর
সূ চনা হয়েছে, দেশের ২১টি
রাজ্যে। ২০,০০০ ক�োটি টাকা
লগ্নি করা হবে আগামী ৪ –
৫ বছরে। এর মধ্যে ১৭০০
ক�োটি টাকার কয়েকটি
প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই

অনু ষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন ,
"এই কর্মসূ চীগুলির পিছনে
যা ভাবনা আছে সেটি হল,
আমাদের গ্রামকে স্বশক্তিকরণ
করা
এবং
ভারতকে
আত্মনির্ভর ভারত হিসেবে
একবিংশ শতাব্দীতে গড়ে
ত�োলা। ”
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समाचार-सार

উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী মৎস সম্পদ য�োজনা

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূ চীতে
নতুন পরিকাঠাম�ো আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং
মৎস্য উৎপাদকদের নতুন বাজারের খ�োঁজ
দেওয়ার পাশাপাশি মৎস্যচাষ এবং অন্য
উপায়ের সু বিধা বৃ দ্ধি হবে। তিনি বলেন,
স্বাধীনতার পর এই প্রথম দেশে মৎস্য
ক্ষেত্রের জন্য এত�ো বড় কর্মসূ চী নেওয়া
হয়েছে। ২০১৪র আগে এই ক্ষেত্রে পূ র্ববর্তী
সরকারগুলির লগ্নির পরিমাণ ছিল ৩৬৮২
ক�োটি টাকা। কিন্তু ২০১৪র পরে সরকার,
এপর্যন্ত ২৬০০ ক�োটি টাকা লগ্নি করেছে।
ভবিষ্যৎ সম্ভব্য লগ্নির পরিমাণ ২০,০০০
ক�োটি টাকা।
এর লক্ষ্য মৎস্য রপ্তানি আগামী ৩ –
৪ বছরে দ্বিগুণ করা যাতে শুধুমাত্র মৎস্য
ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের
সু য�োগ তৈরি হয়। এই কর্মসূ চীতে যে
সু বিধাগুলি পাওয়া যাবে সেগুলি হল,
গুরুত্বপূ র্ণ ঘাটতি মেটান�ো, গুরুত্বপূ র্ণ
পরিকাঠাম�ো উন্নয়নে আধুনিকতম প্রযুক্তির
ব্যবহারের লক্ষ্যে কাজ করা, মূ ল্য শৃ ঙ্খল
শক্তিশালী করা এবং কর্মসংস্থানের সু য�োগ
তৈরি করা। এছাড়াও এই কর্মসূ চীতে মৎস্য
চাষের সঙ্গে জড়িত সকলের কল্যাণের
সংস্থান আছে।
স্বাধীনতার পর মৎস্য ক্ষেত্রে এটাই
সবচেয়ে বড় লগ্নি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী
বলেন, এর লক্ষ্য আগামী দিনে মৎস্য
রপ্তানি দ্বিগুণ করা। আর�ো গুরুত্বপূ র্ণ
মৎস্য ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ ব্যবহার। প্রধানমন্ত্রী
বলেন, নতুন মন্ত্রক গঠিত হয়েছে। যার
ফলে অন্যান্য কর্মসূ চী যেমন মিশন ক্লিন
গঙ্গা এবং মিশন ডলফিন কর্মসূ চীও এই
ক্ষেত্রকে সাহায্য করবে। “তিনি আর�ো
বলেন, এটি কৃষির পাশাপাশি অন্য উপায়ে
আয় বৃ দ্ধির সু য�োগ সৃ ষ্টি করবে।” এই
উদ্যোগে মাছ, দুধ এবং মধু উৎপাদন
বাড়বে, সম্ভব হবে নীল বিপ্লব।
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ই-গ�োপালা গবাদি পশুর জন্য
ভার্চুয়াল বাজার তৈরি করবে।

ই

-গ�োপালা অ্যাপ, গবাদি পশুর জন্য বাজারে
সংস্থানের সু বিধা দেবে। এই কর্মসূচীতে বিহারের
পাটনা, পু র্ণিয়া, সীতামাঢ়ি, মাধেপু রা, কৃষাণগঞ্জ এবং
সমস্তিপু র জেলায় অনেকগুলি সু বিধার উদ্বোধন হয়েছে।
ঐ রাজ্যের জন্য এই
প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূ র্ণ
কেন না রাজ্যের ম�োট
জনসংখ্যার ৮৯ শতাংশ
গ্রামে থাকেন এবং
তার মধ্যে জনসংখ্যার
৭৬ শতাংশ কৃষি এবং
পশুপালন করে জীবিকা
নির্বাহ করে।
ই-গ�োপালা অ্যাপের
মাধ্যমে গ�ো-পালনকারীরা
পশুপালন সম্পর্কে সবরকম তথ্য পাবেন। তারা গবাদি
পশু কেনা-বেচা করতে পারবেন। ক�োথায় ভাল�ো ভাল�ো
প্রজনন করা যাবে সে সম্পর্কে তথ্য পাবেন। আয়ুর্বেদিক
ওষু ধ এবং গবাদি পশু সম্পর্কে পরামর্শ পাবেন এবং
টিকাকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে যথাযথ সমস্ত তথ্য পাবেন।
প্রধানমন্ত্রী, সীতামাঢ়িতে ফিস ব্লাডব্যাঙ্ক এবং কিষাণগঞ্জে
অ্যাক�োয়াটিক ডিজিজস রেফারাল ল্যাব�োরেটরিস স্থাপনের
ঘ�োষণা করেন প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ য�োজনার অধীনে।
এরই সঙ্গে তিনি মাদেপু রায় ১টি মাছের খাবারের কারখানা
এবং পাটনায় ২টি ‘ফিস অন হুইলস’ এর উদ্বোধন
করেন। তিনি বিহারের পু সায় ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ কেন্দ্রীয়
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিহেন্সিভ ফিস প্রোডাকশন
টেকন�োলজি সেন্টারেও উদ্বোধন করেন। পশুচিকিৎসা
বিশ্ববিদ্যালয়ে আইভিএফ ল্যাব চালু হয়েছে।
পিএমএমএওয়াই সম্পর্কে
সম্পূর্ণ তথ্য জানতে পাশের
কিউ আর ক�োর্ডটি স্ক্যান
করুন।

উন্নয়ন কর্মসূ চী

রাজ্য

নতু ন অধ্যায়ে বিহার

স

রকার, রাজ্যগুলির উন্নয়নের
ওপর
সবসময়
নজর
দেয়। বিশেষ করে পূ র্বের
রাজ্যগুলিতে যেখানে বিহার অন্যতম
গুরুত্বপূ র্ণ একটি রাজ্য। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী, সকল সময় দেশের
পূ র্বাঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে বলেন, সেটি
বাস্তবায়িত করতে প্রধানমন্ত্রী ১৫ ই
সেপ্টেম্বর ২০২০ বিহারে নমামী গঙ্গে
এবং অটল মিশন ফর রিজুভেনেটিং
এন্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন (অমরুথ)
য�োজনার অধীনে একাধিক প্রকল্পের
উদ্বোধন করলেন।
অমরুথ য�োজনার অধীনে ১৫ই
সেপ্টেম্বর যে ৪টি কর্মসূ চীর উদ্বোধন
হল তার মধ্যে আছে, বেউর এবং
করমআলিচকে নিকাশী পরিস�োধন কেন্দ্র
এবং শিওয়ান ও ছাপরা জেলায় জল
সংক্রান্ত প্রকল্প। এছাড়া মুজাফ্ফরপুর
জেলায় নমামী গঙ্গের অধীনে নদীটির
উন্নয়ন কর্মসূ চী এবং মুঙ্গের এবং
জামালপুরে জলসরবরাহ প্রকল্পের
শিলান্যাস করা হল। প্রধানমন্ত্রী জানান,
গত ৪ – ৫ বছরে মিশন অমরুথ এবং
রাজ্য সরকারের কর্মসূ চীতে কয়েক
লক্ষ পরিবার শহরাঞ্চলে পানীয় জলের
সু বিধা পেয়েছেন।

সকলের জন্য উন্নয়নকে সফল করতে
কেন্দ্র, একাধিক প্রকল্পের সূ চনা করল�ো।
পরিস্রুত জল, নদীতীর, মহাসড়ক উন্নয়ন
থেকে নিকাশী ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন
অভিযান শুরু।
চম্পারণে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট

১৩৬.৪ ক�োটি টাকায় নির্মীত এই কারখানায় বছরে ৮৪.৫০
লক্ষ সিলিন্ডার ভর্তি করা যাবে। পূ র্ব চম্পারণ, পশ্চিম চম্পারণ,
মু জাফ্ফরপু র, শিওয়ান, গ�োপালগঞ্জ এবং সীতামাঢ়ি ছাড়াও
উত্তরপ্রদেশের কুশীনগর জেলা এর থেকে উপকৃত হবে।

ক�োশী সেতু সম্পূর্ণ

কর�োনা অতিমারীর সময়ে ৫১৬ ক�োটির ১.৯ কিল�োমিটার দীর্ঘ
সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

নিকাশী ও নদীতীর উন্নয়ন

প্রধানমন্ত্রী, পাটনা শহরে বেউর এবং করমআলিচকে নিকাশী
পরিশ�োধন কেন্দ্রের পাশাপাশি অমরুথ কর্মসূচীর অধীনে শিওয়ান
এবং ছাপড়া জেলায় জল সংক্রান্ত প্রকল্পের সূ চনা করেন। মু ঙ্গের
এবং জামালপু রে জলের ঘাটতি মেটাতে জল সরবরাহ প্রকল্প এবং
মু জাফ্ফু র জেলায় নমামী গঙ্গের অধীনে নদীতীর উন্নয়ন কর্মসূচীর
শিলান্যাস করেন।

নদীতীর উন্নয়ন কর্মসূচী

নমামী গঙ্গে কর্মসূচীর অধীনে মু জাফ্ফরপু র শহরের ৩টি ঘাটের
উন্নয়ন করা হবে। শ�ৌচাগার, তথ্য সহায়তা কিয়স্ক, প�োষাক
পরিবর্তনের ঘর, বাধান�ো রাস্তা, ওয়াচ টাওয়ার, স্পষ্ট পরিচয় জ্ঞাপক
চিহ্ন, নিরাপত্তা এবং যথেষ্ট আল�োর বন্দোবস্ত করা হবে।

৩ মাসের মধ্যে মুঙ্গের – ভাগলপুর জাতীয় সড়ক

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ এবং মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি,
বিহারের মু ঙ্গের – ভাগলপু র জাতীয় সড়ক – ৮০র ১২০ কিল�োমিটার
দীর্ঘ মু ঙ্গেন – ভাগলপু র – তিরপাটি – কাহালগাঁও পর্যন্ত কংক্রিটের
রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব অনু ম�োদন করেছেন।
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কর্ম সহায়ক

পিএম স্বনিধি কর্মসূ চী

রাস্তার হকাররা পেলেন
সাহায্যের হাত

ক�োভিড – ১৯ এ দরু ্গত ১০ লক্ষের বেশি রাস্তার হকার তাদের ভঙ্গুর, অতিক্ষুদ্র ব্যবসা
পুনগঠনে কেন্দ্রের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

অ

নানু ষ্ঠানিক
নগর
অর্থনীতিতে
রাস্তার
হকাররা
গুরুত্বপূ র্ণ
ূভমিকা পালন করে। কিন্তু
ক�োভিড – ১৯ অতিমারীর
কারণে
লকডাউনে
তাদের
জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
লকডাউনে বাজারহাট বন্ধ ছিল,
মানু ষ ঘরবন্দী থাকায় রাস্তার
হকারদের ব্যবসা সবথেকে বেশি
ক্ষতি হয়েছে। সরকার বুঝতে
পারে, রাস্তার হকাররা যাতে
তাদের ব্যবসা শুরু করতে পারে,
তার কার্যকরী মূ লধনের জন্য ঋণ
দেওয়া আশু প্রয়�োজন।
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প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি কর্মসূ চী
২০২০, ১লা জুন শুরু হয়, তাদের
এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৯ই
সেপ্টেম্বর ২০২০ মধ্যপ্রদেশের
রাস্তার
হকারদের
সঙ্গে
আলাপচারিতা করেন এবং বলেন
যে যখনই মহামারীর মত�ো একটি
বড় সঙ্কত দেখা দেয়

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন
দরিদ্র মানু ষ। প্রধানমন্ত্রী বলেন,
“দরিদ্র মানু ষের কর্ম এবং খাদ্যের
সঙ্কট দেখা দেয়। যা সঞ্চয় সব
হারিয়ে ফেলে। ” প্রধানমন্ত্রী আর�ো
আর�ো বলেন, যে এই অতিমারীতে
রাস্তার হকাররা সবচেয়ে বেশি
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এপর্যন্ত
১১ লক্ষ ১২,১৮৯টি আবেদন

সহজ ঋণ এবং কার্যকরী মূলধনের মাধ্যমে এককালীন
আর্থিক সহায়তা ছ�োট ব্যবসা চালাতে সাহায্য করবে।
এরই মধ্যে ১.০৪ লক্ষ রাস্তার হকার ঋণের মাধ্যমে
উপকৃ ত হয়েছেন।

এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য
মানু ষকে সহজ মূলধন
য�োগান নিশ্চিত করা
যাতে তারা নতু ন করে
শুরু করতে পারেন এবং
তাদের কাজ আরম্ভ
করতে পারেন। নিজের
অর্থ থেকে স্বনিযু ক্তি,
স্বনিযু ক্তি থেকে নিজের
অস্তিত্ব রক্ষা এবং নিজের
অস্তিস্ত রক্ষা থেকে
আত্মমর্যাদার যাত্রাপথে
স্বনিধি কর্মসূচী একটি
গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।

বিশেষ অতিক্ষু দ্র ঋণ কর্মসূ চী
এই কর্মসূচীটি সম্পূর্ণভাবে
আবাসন এবং নগর বিষয়ক
মন্ত্রক দ্বারা পুষ্ট।
কার্যকরী মূলধন হিসেবে
বছরে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত
দেওয়া হয়।
মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে
ঋণ শ�োধ করা হলে ক�োন�ো
জরিমানা হয় না।
এই কর্মসূচী ২০২২ এর মার্চ
পর্যন্ত রূপায়ণ করা হবে।

সময়ে এবং তার আগে ঋণ
শ�োধ করলে ৭ শতাংশ সু দ
ভর্তুকি।
ডিজিটাল লেনদেনে প্রতিমাসে
নগদ ফেরতের মাধ্যমে
উৎসাহ দান।
প্রথম ঋণ ঠিক সময়ে শ�োধ
করলে আর�ো আর�ো বেশি
ঋণ পাওয়ার য�োগ্যতা।

কিভাবে সু বিধা পাবেন
-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

পিএম স্বনিধি কর্মসূ চীতে পাওয়া
গেছে। ৩,৯৫,১২০ টি আবেদন
মঞ্জুর হয়েছে এবং ১,০৪,০৬২টি
আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে।
সু বিধাপ্রাপকদের সঙ্গে
প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতার
জন্য কিউ আর ক�োর্ড স্ক্যান
করুন।

শহর এলাকার সকল রাস্তার
হকার এটি পেতে পারেন।
ঋণের জন্য ঋণদাতা সংস্থা
ক�োন�ো সমমূল্যের সম্পদ
জমা রাখবে না।
তপশীল ভু ক্ত বাণিজ্যিক
ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,
ক্ষু দ্র আর্থিক ব্যাঙ্ক, সমবায়
ব্যাঙ্ক, ননব্যাঙ্কিং আর্থিক
সংস্থা, মাইক্রোফিন্যান্স সংস্থা
এবং এসএইচজি ব্যাঙ্কগুলি
এই ঋণ দেবে।

সার্টিফিকেট অফ ভেন্ডিং,
ইউএলবি / টিভিসির
সু পারিশপত্র, আগে নেওয়া
ক�োন�ো ঋণের নথি,
ক�োন�ো স্ট্রীট ভেন্ডার
অ্যাস�োসিয়েশনের সদস্য
পদের বিবরণ অথবা ঐ
ব্যক্তি যে হকার, তার যে
ক�োন�ো একটি প্রমাণ পত্র
প্রয়�োজন।
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মিশন কর্ময�োগী

সু প্রশাসন উদ্যোগ

ভবিষ্যতের জন্য
সিভিল সার্ভেন্ট

প্রশাসনে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার
উপয�োগী করে আধিকারিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
এবং তৈরি করাই লক্ষ্য এবং মিশন কর্ময�োগী
নজর দিচ্ছে, দক্ষতাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে
দেওয়ার ওপর।

এ

ক দেশ এক রেশনকার্ড
এবং ন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট
এজেন্সি
(এনআরএ)
আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল
মুহূর্ত। যখন সরকার মিশন
কর্ময�োগী নিয়ে এসেছে। দক্ষতার
সঙ্গে জনপরিষেবা দানের জন্য ব্যক্তি
এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে সক্ষমতা
বৃ দ্ধির উপকরণের এটি একটি
সার্বিক সংস্কার। এই মিশনের লক্ষ্য
সাধারণ মানু ষের জীবনযাত্রা নিশ্চিত
করা এবং নতুন ভারতের জন্য নতুন
ভবিষ্যতের উপয�োগী সিভিল সার্ভিস
তৈরি করা।
মিশন কর্ময�োগীর লক্ষ্য সিভিল
সার্ভেন্টদের আর�ো সৃ জনশীল
গঠনমূ লক, চিন্তাশীল উদ্ভাবনশীল,
অতিসক্রিয়, পেশাদার, প্রগতিশীল,
প্রাণবন্ত, সক্ষম, পরিচ্ছন্ন এবং
প্রযুক্তি-দক্ষ হিসেবে ভবিষ্যতের
জন্য গড়ে ত�োলা। একগুচ্ছ ট্যুইটে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বলেছেন,
মিশন কর্ময�োগী সরকারে মানব
সম্পদ ব্যবস্থাপনা রীতির চমকপ্রদ
উন্নতি ঘটাবে।

32 New
India Samachar
৩২
নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার

প্রধানমন্ত্রীর জনমানব
সম্পদ পরিষদ

১
২

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃ ত্বে
এনপিসিএসসিবি-র
প্রাতিষ্ঠানিক
৩
কাঠাম�ো
৪

সক্ষমতা বর্ধন আয়�োগ

ক্যাবিনেট সচিবের
নেতৃ ত্বে সমন্বয় ইউনিট
আইগট – কর্ময�োগী প্ল্যাটফর্ম
পরিচালনা করতে ডিজিটাল সম্পদের
স্বত্ত্বাপধিকার এবং চালনার জন্য
স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল

ক�োন�ো পরিষেবাই তাঁর নামের
মর্যাদা দাবি করতে পারে না, যদি
না সর্বোচ্চ মানের বিশ্বাসয�োগ্যতা
অর্জন করা যায়
সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল
প্রাক্তণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সক্ষমতা বর্ধন আয়�োগের ভূমিকা
4

পরিবর্তনের সময়

সিভিল সার্ভিসেসের পক্ষে সে
ছিল এক পরিবর্তনের সময়,
যখন দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ১৯৪৭
এর ২১শে এপ্রিল আইএএস
প্রবেশানারদের উদ্দেশে বলেন
“আমি আপনাদের প্রশাসনকে
সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা এবং দুর্নীতি
হীনতা বজায় রাখার পরামর্শ
দেব�ো। একজন সিভিল সার্ভেন্ট,
রাজনীতিতে অংশ নিতে পারে না,
অংশ নেওয়া উচিতও নয়। ক�োন�ো
সাম্প্রদায়িক দঙ্গেও তাঁর জড়ান�ো
তার উচিত নয়, এই দুটি আদর্শ
থেকে চ্যুত হলে জনপরিষেবা
মূ ল লক্ষ্য থেকে সরে যাবে এবং
তার মর্যাদা ক্ষু ন্ন হবে। একইভাবে
ক�োন�ো পরিষেবাই তাঁর নামের
মর্যাদা দাবি করতে পারে না, যদি
না সর্বোচ্চ মানের বিশ্বাসয�োগ্যতা
অর্জন করা যায়। ”

সক্ষমতা বদ্ধন পরিকল্পনা

দৃ শ্যত এই একই ভাবনা নিয়ে

বার্ষিক সক্ষমতা বর্ধন
পরিকল্পনা অনু ম�োদনে
প্রধানমন্ত্রী জনমানব সম্পদ
পরিষদকে সাহায্য করা।

4

সিভিল সার্ভিসেস সক্ষমতা
বর্ধনের সঙ্গে যু ক্ত সব
কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সংস্থার ওপর
কার্যকরী তত্ত্বাবধান করা।

4

অভ্যন্তরণী এবং বহিঃ
শিক্ষাক্রম এবং সম্পদ কেন্দ্র
সহ বন্টিত শিক্ষণ সম্পদ
তৈরি করা।

4

সক্ষমতা বর্ধন পরিকল্পনা
রূপনায়ন ও সমন্বয় এবং
তত্ত্বাবধন করা।

4

প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বর্ধন
নিয়ে সু পারিশ করা।

4

অভিন্ন মধ্যপর্বের প্রশিক্ষণ
কর্মসূচীর জন্য নির্দেশিকা
তৈরি করা।

4

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
ক্ষেত্রের জন্য প্রয়�োজনীয় নীতি
নির্দেশিকার পরামর্শ দেওয়া।

আর্থিক প্রভাব
এনপিএসসিবি-র
জন্য একটি স্পেশাল
পারপাস ভেহিকেল
স্থাপন করা হবে, এই
আইগট – কর্ময�োগী
প্ল্যাটফর্মকে পরিচালনা
করবে।
প্রায় ৪৬ লক্ষ
সরকারী কর্মচারীর
জন্য ২০২০ – ২১
থেকে ২০২৪ – ২৫
পর্যন্ত ৫ বছরে
৫১০.৮৬ ক�োটি টাকা
খরচ করা হবে।
এসপিভি সরকারের
তরফে সব মেধা
সম্পদ অধিকারের
স্বত্ত্বাধিকার হবে।
আইগট – কর্ময�োগী
প্ল্যাটফর্মে সকল
ব্যবহারকারীর
কাজের মূল্যায়নের
জন্য একটি উপযু ক্ত
নিরিক্ষণ ও মূল্যায়ণ
কাঠাম�ো গড়ে ত�োলা
হবে।
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समाचार-सार
মিশন কর্ময�োগী

সু প্রশাসন উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রীর প�ৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠাম�ো সহ ন্যাশনাল প্রোগ্রাম
ফর সিভিল সার্ভিসেস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং
(এনপিসিএসসিবি) সূ চনার প্রস্তাব অনু ম�োদন
করে।
এনপিসিএসসিবি-কে খুব যত্ন করে তৈরি
করা হয়েছে, সিভিল সার্ভেন্টদের সক্ষমতা
তৈরির ভিত্তি স্থাপনের জন্য। যাতে তারা
ভারতীয় সংস্কৃতি এবং অনু ভূতির সঙ্গে
সম্পৃক্ত থাকে এবং শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত
থাকে। ইন্ট্রিডেটেড গর্ভারমেন্ট অনলাইন
ট্রেডিং আইগট কর্ময�োগী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে
এই কর্মসূ চী পরিবেশন করা হবে। কেন্দ্রীয়
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকড়
বলেন, সরকারের এটাই সবচেয়ে বড় মানব
সম্পদ উন্নয়ন সংস্কার।
প্রাস্তাবিত আইগট প্ল্যাটফর্মকে সহায়তা
করতে অত্যাধুনিক পরিকাঠাম�ো গড়ার প্রয়াস
চলছে ২ ক�োটির বেশি আধিকারিকদের
সক্ষমতা বৃ দ্ধির জন্য। আশা করা হচ্ছে,
এই প্ল্যাটফর্মটি বিবর্তিত হবে প্রাণবন্ত
বিশ্বমানের বাজারে বিষয়বস্তুর জন্য। যেখানে
যত্নসহকারে নির্মীত প্রয়�োজনীয় ডিজিটাল
ই-লার্নিং দ্রব্য পাওয়া যাবে।

‘আরম্ভ’ দিয়ে শুরু

প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের কাছে সবচেয়ে
বেশি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়ের মধ্যে
পড়ে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা। কর্মীবর্গ,
জনঅভিয�োগ এবং অবসরভাতা প্রতিমন্ত্রী
জিতেন্দ্র সিং এর কথা মত�ো এই সংস্কারের
ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল ২০১৭য় প্রধানমন্ত্রীর
মুস�ৌরিতে সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমি
সফরের সময়। প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের
সঙ্গে কয়েক দফা আল�োচনার পর পাইলট
প্রকল্প আরম্ভের ভিত্তি স্থাপন হয়। এই প্রকল্প
অনু যায়ী সিদ্ধান্ত হয়, চলতি প্রশিক্ষণের ধরণ
এমন ভাবেই পাল্টাতে হবে যা ভারতীয়
সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বর্তমান চাহিদার সঙ্গে
সায়ু জ্য থাকে।
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কখন�ো আপনাদের খাকি প�োষাকের
প্রতি শ্রদ্ধা হারাবেন না: প্রধানমন্ত্রী

প্র

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী, ভিডিও কনফারেন্সিংএর
মাধ্যমে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসেস (আইপিএস)
প্রভেশনারদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের
খাকি প�োষাকের প্রতি কখনও শ্রদ্ধা না হারান�োর
পরামর্শ দেন।
২০২০, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল
ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমিতে দীক্ষান্ত কুচকাওয়াজ
অনু ষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, প্রভেশনারদের প�োষাক
দিয়ে ক্ষমতা প্রদর্শনের বদলে প�োষাক নিয়ে গর্বিত
হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, “কখন�ো আপনাদের
খাকি প�োষাকের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবেন না। খাকি প�োষাকের
মানবিক মু খ জনস্মৃতিতে গাঁথা হয়ে গেছে। বিশেষ করে
এই ক�োভিড – ১৯ এর সময় পুলিশের ভাল�ো কাজের
জন্য”।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, “এখনও পর্যন্ত আপনারা এখানে
সু রক্ষিত পরিবেশে শিক্ষার্থী। কিন্তু যখনই আপনারা এই
অ্যাকাডেমির বাইরে পা ফেলবেন পরিস্থিতি রাতারাতি
বদল হবে। আপনাদের প্রতি মন�োভাব পাল্টে যাবে।
সচেতন থাকবেন যে প্রথম ছাদটাই চূড়ান্ত ছাদ। যেখানেই
আপনি বদলি হবেন, আপনার ভাবমূর্তিও অনু স্মরণ
করবে।“
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ট্যুইট করে বলেছেন,
“দেশের নিরাপত্তা এবং সংহতি নিশ্চিত করে এরা যেন
দেশের সেবা করে নিবেদিত চিত্ত হয়ে। আমার বিশ্বাস
কাজের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা আমাদের যু ব সমাজকে
উদ্ভুত করবে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে য�োগ দিতে”।
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আইপিএস
শিক্ষানবিশদের
আলাপচারিতার জন্য
কিউআর ক�োড স্ক্যান করুন

এইচএসটিডিভি উৎক্ষেপন

আত্মবিশ্বাস

চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত সাফল্যের
সঙ্গে উৎক্ষেপণ করল এইচএসটিডিভি

হাইপারস�োনিক ক্রুজ ভেহিকেল উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে দেশ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ রাখল।

ভা

রত
সাফল্যের
সঙ্গে
হাইপারসনিক
ক্রুজ
ভেহিকেল
উৎক্ষেপন
করল�ো। প্রদর্শন করল হারপারসনিক
এয়ার ব্রিদিং স্ল্যামজেট প্রযুক্তি, সেই
সঙ্গে হাইপারসনিক টেকন�োলজি
ডেম�োনেস্টেশন
ভেহিকেল
(এইচএসটিডিভি)র
পরীক্ষামূ লক
উড়ান। হাইপারসনিক জ্বালানীর
সাহায্যে ক্রুজ ভেহিকেলটি নির্ধারিত
পথেই ধাবিত হয় শব্দের গতির ৬
গুণ বেশি বেগে। যার অর্থ প্রতি
সেকেন্ডে প্রায় ২ কিল�োমিটার।
ডিফেন্স রিসার্চ এন্ড ডেভ�োলপমেন্ট
অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) ৭ই
সেপ্টেম্বর ২০২০ তে ওড়িশা উপকূলের
কাছে হুইলারদ্বীপে ড. এপিজে আব্দুল
কালাম উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকে
সাফল্যের সঙ্গে এইচএসটিডিভির
উড়ান পরীক্ষা করে। উৎক্ষেপন
এবং ক্রুজ ভেহিকেলের স্ক্যামজেট
ইঞ্জিন সহ সবকটি বিষয়ের ওপর
নজর রাখা হয়েছিল মাল্টিপল ট্যাকিং
রেডার, ইলেক্টো অপটিক্যাল সিস্টেম
এবং টেলিমেট্রি স্টেশন দ্বারা।
পূ র্ব পরীক্ষিত সলিট রকেট ম�োটর
ব্যবহার করে এটি উৎক্ষেপন হয়,
একে তুলে দেয় ৩০ কিল�োমিটার
উর্দ্ধে। যেখানে এর�োডায়নামিক হিট
শিল্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় হাইপারসনিক
মাখ নম্বরে। ক্রুজ ভেহিকেলটি
বিচ্ছিন্ন হয়, লঞ্চ বেহিকেল থেকে।
পরিকল্পনা মতই এয়ার ইনটেক
খুলে যায়। হাইপারসনিক জ্বালানীর
সাহায্যে ক্রুজ ভেহিকেলটি নির্ধারিত
পথেই ধাবিত হয় শব্দের গতির ৬
গুণ বেশি বেগে।

হাইপারসনিক প্রযু ক্তি
কি?

যে প্রযু ক্তির সাহায্যে
রকেট এবং ক্ষেপনাস্ত্র
হাইপারসনিক বেগে যায়,
তাকে হাইপারসনিক প্রযু ক্তি
বলে। গতি, শব্দের গতির
(মাখ ৫) তু লনায় ৫ গুণ
বেশি হলে তাকে বলা হয়
হাইপারসনিক। হাইপারসনিক
গতিকে সু পারসনিক অন
স্টেরয়েডও বলা হয়। মনে
করা হয় এটি দ্রুততমের
মধ্যে দ্রুততম। সু পারসনিক
যাত্রার সেই হার যা শব্দের
গতিকে (মাখ ১) ছাড়িয়ে যায়।
ডিআরডিওর উৎক্ষেপন করা
হাইপারসনিক ভেহিকেলটি
গতি ছিল মাখ – ৬।
ডিআরডিও সাফল্যের সঙ্গে
দেশজ প্রযু ক্তিতে তৈরি স্ক্যামজেট
প্রকালশন পদ্ধতি ব্যবহার করে
হাইপারসনিক টেকন�োলজি
ডেম�োস্টেশন ভেহিকেলের
পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপন করল�ো।
আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূরণ
করার লক্ষ্যে এই ঐতিহাসিক
সাফল্যের জন্য ডিআরডিওকে
অভিনন্দন জানাই।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী
রাজনাথ সিং

ভারতের সু বিধা কি ?

এই প্রযু ক্তি রকেট এবং
ক্ষেপনাস্ত্রের জন্য ব্যবহার
করা যাবে। এই প্রযু ক্তি
অনেক কম সময়ে
লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে
সাহায্য করবে।
জ্বালানী বাঁচাতে সাহায্য
করবে, বিশেষ করে রকেটি
যতক্ষণ আবহ মন্ডলে
থাকবে। তাই ভেহিকেলটি
হাল্কা হবে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ৩৫

समाचार-सार

পতাকাবাহী কর্মসূ চী

স্বচ্ছ ভারত মিশন

স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্নপূ র ণ
১০ ক�োটির
বেশি শ�ৌচাগার
এবং ১০০
শতাংশ উন্মুক্ত
শ�ৌচহীন গ্রাম,
দেশ ধূলিমুক্ত
ভারত গঠনের
চ্যালেঞ্জ নিতে
প্রস্তুত
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৪, ২রা অক্টোবর, পরিচ্ছন্নতার ওপর
জ�োর দিতে এবং সার্বিক সূ চিতা অর্জনে গতি আনতে সূ চনা
করেছিলেন স্বচ্ছ ভারত মিশনের। এই অভিযান রূপায়িত হয়েছে
দেশজু ড়ে প্রচার অভিযানের রূপে। যার লক্ষ্য বৃ হৎ অংশের
মানু ষের ব্যবহারই পরিবর্ত ন, বাড়িতে এবং কমিউনিটিতে
শ�ৌচাগার নির্মাণ এবং শ�ৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহারের ওপর
নজরদারীর জন্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনের মধ্যমে ২০১৯ এর মধ্যে
গ্রামীণ এলাকাকে উন্মু ক্ত শ�ৌচহীন করার লক্ষ্যে। এই উচ্চাসা
যু ক্ত প্রকল্পটি বর্ত মানে বিপু ল ভাবে সফল। কারণ গ্রাম এলাকায়
১০ ক�োটির বেশি শ�ৌচাগার নির্মাণ করে ২০১৯ এর ২রা অক্টোবর
দেশ নিজেকে উন্মু ক্ত শ�ৌচহীন বলে ঘ�োষণা করেছে।
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এ

খন শহরাঞ্চলে বাড়িতে অথবা
পল্লীতে
শ�ৌচাগার
নির্মাণে
সাফল্যের হার লক্ষ্যমাত্রার বেশি।
বাড়িতে শ�ৌচাগার নির্মাণে সাফল্যের
হার ১০৫ শতাংশে পৌঁচেছে, সাধারণের
ব্যবহারয�োগ্য শ�ৌচাগার নির্মাণে সাফল্যের
হার ১১৭ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী ২০১৪,
১৫ই আগষ্ট সারা দেশকে ধূ লিমুক্ত ভারত
এবং গ্রামে গ্রামে বাড়িতে শ�ৌচাগার নির্মাণ
করে গ্রামগুলিকে উন্মুক্ত শ�ৌচহীন করে
২০১৯, ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর
১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন করার আহ্বান
জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সংকল্প
এখন গণ অভিযানে পরিণত হয়েছে

সারা দেশে। এখন সব গ্রাম উন্মুক্ত
শ�ৌচহীন হওয়ায় সরকারের লক্ষ্য
গ্রামে এবং শহরে ব্যক্তিগত এবং
সাধারণ শ�ৌচাগারগুলি পরিচ্ছন্ন
রাখার বিষয়ে শ্রেণি বিভাগ করা।
এছাড়া রেল লাইন পরিচ্ছন্ন রাখতে
ট্রেনে বায়�ো টয়লেটের সংস্থান রাখা
হচ্ছে।
এই অভিযান সম্পর্কে মানু ষকে
উদ্বুদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী অতি সক্রিয়
হয়ে দেশের পাশাপাশি বিদেশের
মঞ্চেও সবসময় স্বচ্ছ ভারত মিশনের
সাফলতা নিয়ে বলেন। সে স্বাধীনতা
দিবস অনু ষ্ঠানে লালকেল্লার প্রাকার
থেকেই হ�োক বা আমেরিকায় হাউডি
ম�োদী কর্মসূ চীতে হ�োক। প্রধানমন্ত্রী
সব সময় স্বচ্ছ অভিযানের সাফল্য
এবং একে সফল করতে দেশের
মানু ষের ভূমিকার উল্লেখ করেন।
প্রধানমন্ত্রী, স্বচ্ছ ভারত অভিযানে
নাগরিকদের যু ক্ত করতে উদাহরণ
স্থাপনে বিশ্বাসী। তিনি ২০১৪, ১০ই
অক্টোবর, হাতে ঝাড়ু তুলে নিয়ে
রাস্তা পরিষ্কার করে নয়া দিল্লির
বাল্মীকি সদন থেকে প্রচারাভিযানের
সূ চনা করেন, যাতে মানু ষ উৎসাহিত
হয়ে এই কাজ করে। এটি গণ
আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। সাধারণ
মানু ষের পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের
এই প্রচার অভিযানে নিয়মিত
য�োগদানে।

এমনকি বিদেশেও স্বচ্ছ
ভারত নিয়ে আল�োচনা

২০১৯, ২২শে সেপ্টেম্বর, হাউডি
ম�োদী অনু ষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন,
গত ৭০ বছরে দেশের গ্রামীণ
শ�ৌচাগারের সংখ্যা ছিল ৩৮.৭০

স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্য আমার নয়।
এই সাফল্যের দাবী আমি করি না, এটা
মানু ষের। স্বচ্ছতার স্বপ্ন পরূ ণ হত�ো না,
এমনকি যদি ১০০ মহাত্মা গান্ধী অথবা
১০০০ নরেন্দ্র ম�োদী এক জ�োট হতেন।
কিন্তু ১২৫ ক�োটি ভারতীয় একজ�োট হওয়ায়
স্বপ্ন সহজে পরূ ণ হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

প্রকৃত তথ্য
n

বাড়িতে শ�ৌচাগার

লক্ষ্যমাত্রা
প্রকৃত

n

সাধারণ শ�ৌচাগার

৫৮,৯৯,৬৩৭ লক্ষ্যমাত্রা
৬২,১৬,১১৪ প্রকৃত

লক্ষ্যমাত্রা ১০৫ %

৫,০৭,৫৮৯
৫,৯৪,৬৫৮

লক্ষ্যমাত্রা ১১৭ %

গুগুল মানচিত্রে জাতীয় সড়কে শ�ৌচাগার গুচ্ছ সহ ২৯০টির বেশি
শহরের ৬০,০০০ এর বেশি শ�ৌচাকার দেখতে পাওয়া যায়।
n সরকারের স্বচ্ছতা অ্যাপ ১.৫৫ ক�োটির বেশি নাগরিক ডাউনল�োড
করেছেন।
কিভাবে বাড়িতে
স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)
শ�ৌচাগার বাড়ল�ো
n ২০১৪, ২রা অক্টোবর থেকে ১০,৬৫,৫৬,১৬৫
(% হিসেবে)

n

বাড়িতে শ�ৌচাগার নির্মিত

অক্টোবর ২,২০১৪

৩৮.৭

n

৬,০৩,১৭৭ উন্মুক্ত শ�ৌচহীন গ্রাম

২০১৫ - ২০১৬

৫০.৮৫

n

২,৬২,৭৩৬টি উন্মুক্ত শ�ৌচহীন গ্রাম পঞ্চায়েত

২০১৬ - ২০১৭

৬৪.৯২
৮৪.১৯

n

৭০৬টি উন্মুক্ত শ�ৌচহীন জেলা

২০১৭ - ২০১৮
২০১৮ - ২০১৯

৯৮.২৮

২০১৯ - ২০২০

১০০

২০২০ - ২০২১

১০০

n

৩৬টি উন্মুক্ত শ�ৌচহীন রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চল

স্বচ্ছ ভারত (শহর)
উন্মুক্ত শ�ৌচহীন (শহর)

ম�োট শহর
৪৩,৭২২
উন্মুক্ত শ�ৌচহীন
ঘ�োষিত ৪৩২৩
(৯৯ %)
শংসিত শহর
৪২০৪ (৯৬ %)

জঞ্জালহীন শহর ৫ তারকা মানের
রাজ্য

শংসিত (উন্মুক্ত ছত্তিশগড়
শ�ৌচহীন+)১৬৩২ গুজরাট	
(৩৭%)
গুজরাট	
শংসিত উন্মুক্ত কর্ণাটক
শ�ৌচহীন++
মধ্যপ্রদেশ	
৪৮৯ (১১ %)
মহারাষ্ট্র

জেলা
সরগুজা
রাজক�োট	
সু রাট	
মাইশ�োর
ইন্দোর
থানে

শহর
অম্বিকাপু র
রাজক�োট
সু রাট
মাইশ�োর
ইন্দোর
নভি মুম্বাই
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পতাকাবাহী কর্মসূ চী

স্বচ্ছ ভারত মিশন

স্বচ্ছ ভারত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী র বক্তব্য
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এবং সরকারের দায়বদ্ধতা এর থেকে ব�োঝা যায় যে গত ৬ বছরে তিনি
লালকেল্লা থেকে নিয়মিত স্বচ্ছ ভারত বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য দিয়ে আসছেন।

২০২০

২০১৯

গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে
ভারত তার গ্রামগুলিকে উন্মুক্ত
শ�ৌচহীন করেছে।

২০১৬

২০১৫

দেশের গ্রামে গ্রামে নারীর
সম্মান নিয়ে প্রচার আজ
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
উন্মুক্তস্থানে শ�ৌচের অভ্যাস
বন্ধ করা উচিত।

কঠি বর্জ ্য
ব্যবস্থাপনা

ম�োট বর্জ্য১৪,২৫৮
মেট্রিকটন / দৈনিক
প্রক্রিয়াকরণ
৯৫,০৬৬ মেট্র্রিকটন
/ দৈনিক
বাড়ি বাড়ি সংগ্রহ
৮৩,২১৩টি ওয়ার্ড

জঞ্জালশূন্য শহর
(তারকা মান)

১ তারকা
৩ তারকা
৫ তারকা

৬৪
৮৬
৬

আমার বিশ্বাস যে ২০১৯ এর
আগামী কয়েক সপ্তাহে ভারত
নিজেকে উন্মুক্ত শ�ৌচহীন ঘ�োষণা
করবে। উন্মুক্ত শ�ৌচহীন নিয়ে
রাজ্যগুলি, গ্রামগুলি, পুরসংস্থাগুলি
সংবাদমাধ্যম প্রত্যেকে জন
আন্দোলনের সচূ না করেছে।

২০১৯ এ আমরা মহত্মা
গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী
পালন করব�ো। গান্ধীজীর
১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে
আমাদের তাঁর হাতে শ্রদ্ধার্ঘ্য
হিসেবে তু লে দিলে হবে “স্বচ্ছ
ভারত”।

স্বচ্ছ ভারত মিশনে অর্থ সাশ্রয়, জীবন রক্ষা এবং কর্মসংস্থান
n

n

n

ইউসেফের ২০১৭, প্রতিবেদন অনু যায়ী
উন্মুক্ত শ�ৌচহীন গ্রামে স্বাস্থ্যের উন্নতিতে
পরিবার পিছু ৫০,০০০ টাকা সাশ্রয় হয়, যা
আগে চিকিৎসায় খরচ হত�ো।
২০১৮, হু-র প্রতিবেদন অনু যায়ী এই
মিশনে ৩ লক্ষ জীবন রক্ষা পেয়েছে।
২০১৯, ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনু যায়ী
স্বচ্ছ ভারত মিশনে গ্রাম ভারতে ২০১৪ থেকে
২০১৯ ফেব্রুয়ারী ৭৫.৫ লক্ষ পর্ণূ সময়ের
কর্ম সংস্থান হয়েছে।
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২০১৮
যখন আমি ২০১৪য় লালকেল্লার
প্রাকার থেকে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে
বলেছিলাম, তখন কিছু মানু ষ
মজা করেছিলেন। বাপু তাঁর
জীবদ্দশায় পরিচ্ছন্নতার প্রতি
সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
এমনকি স্বাধীনতার থেকে বেশি।

২০১৪
দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে
বালিকাদের জন্য পৃথক
শ�ৌচাগার থাকতে হবে। তখনই
শুধু আমাদের মেয়েদের মাঝ
পথে বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য
হতে হবে না।

শতাংশ। বর্তমান সরকার, ৫ বছরে
১১ ক�োটির বেশি শ�ৌচাগার নির্মাণ
করেছে। গ্রামীণ শ�ৌচাগার পৌঁচেছে
৯৯ শতাংশে।

গ্লোবাল গ�োলকিপার পুরস্কার

স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্যের
জন্য ২০১৯, সেপ্টেম্বরে দ্য বিল
এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাইন্ডেশন নিউ
ইয়র্কে লিঙ্কন সেন্টার অফ পার্ফার্মিং
আর্টসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীকে
গ্লোবাল গ�োলকিপার পুরস্কারে
ভূষিত করে।

War Against
Corona
কর�োনার
বিরুদ্ধে
যুদ্ধ

অতিমারী প্রতির�োধে
ক�োভিড – ১৯ অতিমারীর বিরুদ্ধে যু দ্ধে
উপশমের থেকে প্রতির�োধ জরুরী। ভারত
সাফল্যের সঙ্গে এটি করছে, তাই সু স্থতার হার
বাড়ছে।

১

৫ই অক্টোবর বিশ্ব হাত ধ�োওয়া দিবস। যা
ক�োভিড – ১৯ অতিমারীর সময়ে আবশ্যিক
হয়ে উঠেছে। হাত ধ�োওয়া এবং পরিচ্ছন্নতার
ওপর জ�োর দিয়ে মাস্ক ব্যবহার এবং ২ গজ দূ রত্ব
বজায় রেখে কর�োনা অতিমারীর বিরুদ্ধে দেশের
সফল লড়াই নতুন মাত্রায় পৌঁচেছে, বেড়েই চলেছে
দৈনিক সু স্থতার সংখ্যা। ভারতের সু স্থতা হারের
রেখচিত্র প্রতি নিয়ত উর্দ্ধমুখী হচ্ছে। ২০২০ ১৭ই
সেপ্টেম্বর এই হার পৌঁচেছে ৭৮.৬৪ শতাংশে।
এক্টিভ কেসের প্রায় ৫০ শতাংশই (৪৮.৮
শতাংশ) তিনটি রাজ্যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক
এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এবং ম�োট এক্টিভ কেসের
৬০.৩৫ শতাংশ মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র্রপ্রদেশ,
উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাডুতে এবং ম�োট সু স্থের
৬০ শতাংশ ( ৫৯.৪২ শতাংশ) এর কাছাকাছি এই
রাজ্যগুলিতেই। ম�োট মৃতের মধ্যে ৮০,৭৭৬ প্রায়
৬৯ শতাংশ মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাডু এবং
দিল্লিতে।
ই-সঞ্জীবনীতে ৩ লক্ষ টেলি পরামর্শ দেওয়া
হয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের “ই-সঞ্জীবনী” টেলি
মেডিসিন পরিষেবায় ৩ লক্ষ টেলি পরামর্শ পূ র্ণ
হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ড.
হর্ষ বর্ধন, ৯ই আগষ্ট ২০২০-তে ১.৫ লক্ষ টেলি
পরামর্শ পূ র্ণ হওয়ার অনু ষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।
তার পর থেকে ১ মাসের মধ্যে ঐ প্ল্যাটফর্মে
পরামর্শের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

৪৪ লক্ষ র�োগী সু স্থ্য

কর�োনার বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই
২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত

২ গজ দূরত্ব

ভারতে ৫৬,৪৬,০১০ আক্রান্ত
সু স্থতার হার

৮০.৮৬ %

৪৪,৯৭,৮৬৭ র�োগী সু স্থ হয়েছেন। ১০০ র�োগীর মধ্যে ৮০
জন সু স্থ হয়ে উঠছেন। মৃ ত্যুর হার ১.৫৯ %।

২১শে সেপ্টেম্বরে ১,০১,৪৬৮ এর বেশি র�োগী সু স্থ হলেন।
সু স্থ র�োগীদের ৭৯ % মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক,
তামিলনাডু , উত্তরপ্রদেশ, ওডিশা, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ,
পঞ্জাব এবং দিল্লি এই ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলের।
মার্চ ২০২০ থেকে আইস�োলেশন শয্যার সংখ্যা ৩৬.৩ গুণ
বৃ দ্ধি হয়েছে। আইসিইউ শয্যা বেড়েছে ২৪.৬ %।
অক্সিজেনের সাহায্য সহ ২,৩১,০৯৩টি শয্যা এবং
ভেন্টিলেটর সহ ৩২,৫৭৫টি শয্যা এখন তৈরি আছে।
(হিসাব ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত, সূ ত্রঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রক)
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समाचार-सार

ইতিবাচক মন�োভাব

পরিবর্তিত ভারত

মানুষের
স্বশক্তিকরণ

সরকারের বিভিন্ন কর্মসূ চীতে সারা দেশের
মানু ষ প্রভূত উপকৃত হয়েছে। এখন তারা
এই কর্মসূ চীর সু বিধা নিয়ে সরব।

পিএমএওয়াই – জি তে বাড়ি পেলেন মহম্মদ সফি

প্র

ধানমন্ত্রী
আবাস
য�োজনা
(পিএমএওয়াই – জি) গ্রামীণ
বহু মানু ষের বাড়ির স্বপ্নপূ রণে
সাহায্য করেছে। জম্মু -কাশ্মীরের পুঞ্চ
জেলার মহম্মদ সফি এমনই একজন
সু বিধাপ্রাপক, যিনি বলেছেন, “আমি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর কাছে কৃতজ্ঞ
পিএমএওয়াই – জি র মত�ো কর্মসূ চীর
জন্য।” পুঞ্চ জেলার মানক�োট তহশিলে

আইআইটি বম্বের ভার্চুয়াল
সমাবর্তনের উদ্ভাবন

য

খন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী আইআইটি বম্বের
২০১৮-র সমাবর্তন উৎসবে য�োগ দিয়েছিলেন, তিনি
মানবতার সেবায় উদ্ভাবনে আপিল জানিয়ে ছিলেন।
তাঁর আপিলে কাজ হয়েছে এবং এই সংস্থা নিজের সু নাম
বজায় রেখে কর�োনা ভাইরাস
অতিমারীর সময়ে ভার্চুয়াল
সমাবর্তনের
আয়�োজন
করল�ো। মঞ্চে বিশিষ্টজনের
উপস্থিতি থেকে অতিথিদের
বার্তা এমনকি ছাত্রদের
ডিগ্রী প্রদান সবকিছু ই হল
স্বাভাবিকভাবে কিন্তু ভার্চুয়াল মাধ্যমে। ব্ল্যাকস্টোন স্টিফেন
ওয়াচম্য়ানের সিইও এবং ন�োবেল বিজেতা ডানকান এন
হ্যালডেন যিনি ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনু ষ্ঠানে য�োগ দেন,
বলেন, “সারা বিশ্বের এই অনু ষ্ঠান থেকে শেখার আছে,
কারণ এপরিবর্তিত সময়ে ভারত, উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে নিজেকে
শক্তিশালী হিসেবে পেশ করছে। ”
৪০

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

৬টির বেশি বাড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে
সু বিধাপ্রাপকদের হাতে। আর�ো একজন
সু বিধা প্রাপক রুকসানা ক�ৌসার বলেছেন,
“আমরা দুর্দাশায় জীবন কাটাতে বার্ধ্য
হতাম, কিন্তু এখন আমরা স্বচ্ছন্দে বসবাস
করছি।” ২.২৫ ক�োটির বেশি বাড়ি তৈরি
করা হয়েছে পিএমএওয়াই-এর অধীনে
সু বিধাপ্রাপকদের জন্য যারা তাদের
নিজের বাড়ির স্বপ্ন দেখতেন।

সরকারী সূচী কর�োনার সময়
সাহায্য করছে

অ

তিমারী সম্পর্কে না
জেনেই রাঁচির পুষ্পা
চ�ৌধুরী, লকডাউনের
ঠিক আগেই তাঁর জনধন
অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, যা
তার খুব কাজে এসেছে। তিনি
বলেছেন, “যখন আমি ৩ মাস
৫০০ টাকা করে পেলাম, তা খুবই ভাল�ো লেগেছিল
আমার কাছে।” যখন কর�োনা ভাইরাস দেশে হানা
দিল, জয়পুরের মহেন্দ্র সিং প্রজাপতি পিএম স্বনিধি
কর্মসূ চীতে ঋণ পান এবং কৃষকরা কিষাণ সম্মান
নিধিতে উপকৃত হন। মহারাষ্ট্রের আক�োলার কৃষক
হরিদাস পেগম বলেন, যে কর�োনার সময়ে পিএম
কিষাণ সম্মাননিধিতে যে টাকা পেয়েছেন, তাতে
কীটনাশক এবং সার কিনতে সু বিধে হয়েছে। সু বিধা
প্রাপকরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে।

সংবাদ দৃ ষ্টিক�োণ

নরেন্দ্র ম�োদী

@narendramodi

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ য�োজনা মৎস্য ক্ষেত্রে
রূপান্তর ঘটাবে। এই কর্মসূ চীতে ২০,০৫০ ক�োটি
টাকা লগ্নি হবে। যা মৎস্য ক্ষেত্রের ইতিহাসে
সর্বোচ্চ। পিএমএমএসওয়াই, আত্মনির্ভর ভারত
গঠনের প্রয়াসে শক্তি য�োগাবে।

নীতিন গড়করি

@nitin_gadkari

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদীজীর নেতৃ ত্বে এবছর
এপ্রিল থেকে অগাস্টর মধ্যে দেশে জাতীয়
সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে গেছে, সড়ক
পরিবহণ এবং মহাসড়ক মন্ত্রক।

রাজনাথ সিং

@rajnathsingh

রাফেলের অন্তর্ভুক্তি সারা বিশ্বের কাছে একটি
কড়া বার্তা, বিশেষ করে তাদের কাছে যারা
ভারতের সার্বভ�ৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই
অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূ র্ণ পদক্ষেপ বর্তমান
নিরাপত্তা পরিস্থিতির আল�োকে যা বর্তমান অথবা
আমি বলব�ো যেটা সৃ ষ্টি করা হয়েছে ভারতের
সীমান্ত এলাকায়।

নরেন্দ্র সিং ত�োমার

@nstomar

প্রিয় কৃষকরা, খামার বিল সম্পর্কিত বির�োধী
দলগুলির অপপ্রচার থেকে সাবধান থাকুন।
একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় কৃষকরা ক�োনও
বাধা ছাড়াই বিনামূ ল্যে তাদের ফসল উত্পাদন ও
বিক্রয় করবেন।

অমিত শাহ

@amitshah

সিভিল সার্ভিসেসে রূপান্তর ঘটাতে কেন্দ্রীয়
মন্ত্রিসভা আজ মিশন কর্ময�োগী অনু ম�োদন করল।
আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীজীকে এই দূ রদৃ ষ্টি
সম্পন্ন সংস্কারের জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই
সার্বিক কর্মসূ চী নজর দেবে ব্যক্তির পাশাপাশি
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বর্ধনে।

ড. হর্ষ বর্ধন

@drharshvardhan

ভারতে ক�োভিড – ১৯ টিকা তৈরি করার ওপর
সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। ৩০টিরও
বেশি টিকা তৈরির কাজ চলছে, যা আছে
প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে। ৩টি টিকা আছে
১/২/৩ ট্রায়ালের অন্তিম পর্বে।
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আত্মনির্ভরতার ধারণা এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি
ছিল, যা পরে ক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল হাতিয়ার হয়ে ওঠে। চরকা
সর্বস্তরে জনপ্রিয় হয় এবং খাদি জাতীয় আন্দোলনের বস্ত্র হয়ে ওঠে।
গান্ধীজী খাদিকে মনে করতেন স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরতার প্রতীক। ভারত
সরকারের “মেক – ইন - ইন্ডিয়া” এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর আত্মনির্ভর
ভারতের আহ্বান স্বদেশীর বার্তা বহন করছে।

- মহাত্মা গান্ধী
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খাদি আমার কাছে ভারতীয় জনসমাজের ঐক্য, তার
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতীক।

